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**. இராம உகத்தியோகஸ்தர்
விஷ்யம்.

1881 ஸோ 6 மெம்பர், 1809. ஞு 99 மெம்பர்

செகுலேஷன்படி. பாரம்பரை பாத்தியம்'
இராம மூன்சிபுகளின் ௮அஇிகாரங்கள் ...
2
சுவல்ப வியாச்சியங்கள் விசாரணை
ட்ட
1816 ஸூ

5 ரெகுலேஷன்பட.

யத்து

ty

இராம

age

பத்க்

| 40

.., 426

1816 ஷூ 11 கெம்பர்,192] ஞு 4கெம்பர் செ
ச
சுவல்பகுற்றங்களின் விசார |
a
pea

சூ

௮90
பப

i

1816 ஷூ 12 ரெருலேஷன்படி. பஞ்சாயத்து,

eee

agg.

ase

ப

Bee

427

ராண

"pore
14] GT OI

4,

பினல்கேரட்

சுருக்கம்.

9. குற்றம் செய்தவனுக்கு தண்டனையாகாமல் போன
போதிலும், உடந்தையாயிருக்து குற்றம்செய்வீததவனுக்கு
தண்டனையாகாமல்

போகாது,

இது எப்படி. யென்றால்--

“er”? 33. என்பவன் 1G"? என்பவனை
00
ஒரு
குற்றம் செய்விக்கிருன்.
“மீ” என்பவன் ஏழுவயதுக்
குக் கழ்ப்பட்டவ னாகவாவது, அல்லது, பைத்தியக்
காரனாகவாவது,
யிருந்தால், அப்பொழுது
அவன்
கண்டிக்கப்படமாட்டான்.
“a”? என்பவன் மாத்திரம்

உடந்தையா

யிருந்தகற்காக

கண்டிக்கப்பவொன்.

ட 30. ஆகையால் -” லஞ்சம் கொடுத்தவனுக்கும், வால்
கிக்கொண்டவனுக்கும் - பொய் சாக்ஷி சொன்வனுக்கும்,
சொல்லிவித்தவனுக்கும் - வியபிசாரம் செய்தவனுக்கும்,
கூட்டிக்கொடுத்தவனுக்கும்

இடைக்கும்.

- இருவருக்கும்

கண்டனை

ட்

மேலும், லஞ்சம் வாங்கிக்கொள்வதற்கு அதிகாரி சம்ம
இக்காவிட்டாலும், லஞ்சம் கொடுக்கவந்தவனுக்கு க்ஷ
தப்பாது. அப்படியே,
பொய்
சாக்ஷி
சொல்வதற்கு
சாக்ஷி ஒக்துக்கொள்ளாமற் போனபோகதிஷிீம், சொல்லும்
பட. சொன்னவலனுக்கு தண்டனை ஆயிக்கொண்டே யிருக்
கிறது.
31, உடக்தையாயிருக்க குற்றம் நடந்தால் - குற்றம்
செய்தவனுக்கு எவ்வளவு தண்டனை *விஇக்கப்பட்டி ரக்கற
தோ அவ்வளவு தண்டனை. உடந்தையா யிருந்தவனுக்கும்
கூட 109- வது. செக்ஷன்படிக்கு விதிக்கப்பட்டி ருக்கிறது.

12,
குற்ற

உடக்தையாயிருந்த குற்றம் கடக்காமல் போனால் -.
நடந்தபோது
விதிக்கப்படும் தண்டனையில் சில

மாகமாத்திமே,

Eps.

அந்த

உடந்சைக்கு

விதிககப்பட்டிருக்

பினல்கோடம்

‘5

சுருக்கம்,

காமத்

மேலும் - உடந்தையாயிருந்த குற்றம்

13.

அதை அனுசரித்து வேறொரு குற்றம் நடக்தால் - இந்தக்:
குற்றத்துக்கு - முதல் குற்றத்துக்கு உடந்தையா யிருந்த,
வன் தண்டிக்கப்படுவான்.
இது எப்படி. யென்முல்-

“ஏ?” யென்பவன் ஒரு சிறு பையனிடத்தில் விஷூத்தைக்
“ப”? *யென்பவனுடைய

கொடுத்து,

சாப்பாட்டில்

கலந்துவிட்டு

வரச்சொல்லுகிறான்.

அக்க பையன்,

தெரியாமல்,

“பி?” யென்பவனுடைய

யெலைக் கடுத்தி

யென்பவனுடைய சாப்பாட்டில் கலந்து
ருந்த “6?
யென்பவன் இதந்து
் விடுஇருன் - அதினால் “2?
அப்போது, “85 யென்பவனை கொல்:
போூழுன்.
விக்க வேண்டுமென்னும் எண்ணம் யில்லாதவனாயிருக்க

யென்பவனைக்
போதிலும், “ஏ”? யென்பவன் “8?
கொல்வதற்கு உடந்தையா யிருக்தவனே AG Om
@

அப்படியே

*

- களவு குற்றத்துக்கு

உடந்தையா

மிருந்த:

போது, களவு முடியாமல், சளவு செய்யப்போன
வன், விட்டிலிருப்பவர்களை அடித்து தப்பித்துக்கொ
ண்டுவந்தால் - களவுக்கு உடந்தையா யிருந்தவன்

இந்த அரித்த குற்றத்துக்கு உடக்கையா யிருச்கிமுன்,
34, உடந்தையா யிருந்த குற்திம் தவிற அதற்கு சம்மந்
தப்படாத வேஜொரு பிரத்தியேகமான குற்றம் செய்யப்
பட்டால்- முதல் குற்றத்துக்கு உடந்தையா யிருந்தவன்
தண்டிக்கப்படமாட்
இரண்டாவது, குற்றத்துக்கு
இந்த
- டான்.
இது

எப்படி: யென்ஞனால்--

‘effet’!

யென்பவன்

ம”?

6

யென்பவனுடைய

வீட்டுக்கு

நெருப்பு வைப்பதற்காக “9” யென்பவனை அனுப்பு
இழுன். “9” யென்பவன், அப்படியே, விட்டில் ஒரு
மூலையிலே நெருப்புவைத்து - விட்டில் நுழைந்து,

8

igo

தப்பாக

Cerne

அறிந்துக்கொண்டு

கண்டனை தப்பும்.
இ

சுருக்கம்,

குற்றம்

செய்தால்

அதற்கு

‘

எப்படி. யென்ஞுல்--

ஒருவன்
- பூட்டைத்திறந்து தன் வீட்டுக்குள்ளே பேர
இரான். அப்போ யாரோ ஒருவன் உள்ளே இருக
சதறைக்கண்டு,

பயந்து,

திருடனென்று

நினைத்து,

பிஸ்தோலால் அவனைக்கொன்முல் 'இவன் இருடனல்
லாமல் போனபோரதிலும், கொன்றவனுக்குத் தண்
டனை யில்லை.

அரையணாவுக்கு

பாதரசம்

செய்து, அப்படி.
மென்று தனக்குச்

பூசி, ரூபாயாக

செலாவணி

செய்தல் சட்டப்படிக்கு
தெரியாமல், செய்ததாகச்

தப்பித
சொன்

னால், தண்டனை தப்பாது.

ர் தற்செயல்,
81.” தற்செயலாயாவது, கரகசாரவசத்தாலாவது, நடநத
குற்றம், மன்னிக்கப்படும்.
இது எப்படி. யென்றனால்-₹₹ஏ?? யென்பவன்

கோடாலியால்

வேலைசெய்துக்கொண்

டருக்கையில் - கோடாலி கைதவறிப்போய் சமீபத்
இிலிருக்க மனிதன்பேரில் விழுந்து அவன் இறந்து
போகிருன்- இது தற்செயல் விஷயமானதினால் - 46ஏ??
என்பவன், கெட்ட எண்ணமில்லாமல் தகுந்த ஜாக்கி
செய்துக்கொண்ட ருக்திருக்தால்,
வேலை
தையோடு
அவன் குற்றவாளி யாகமாட்டான்.
அப்படியே--அகஸ்மாத்தாய் குதிரை மெசண்டு - கையிக்
கடங்காமல் ஓடி, வழியில் யாரையாவது மெரித்தால் குதிரையின்பேரிலிருக்கவன் குற்றவாளி
அதற்கு
யாகமாட்டான்.

செய்கறவன்

ஆனால்- குதிரையின்பேரில் சவாரி

மற்னொருவனோடு

பக்தயம்

போட்டுக்

யினல் கோட்

—

சுருக்கம்.

9.

தன
'கொண்டு குதிரையை மிகவும் வேகமாய் விட்டபோ௮,
அ, சைக்கடங்காமற்போயி, ஜனங்களை மெரித்தால்,,
அப்படி. வேகமாய்விட்டவன் குற்றவாளியாவான்.

*9” ஆபத்து.
- பொருளுக்காவது

உயிருக்காவது

22,

- வந்த அபக்

தை விலக்குவதற்காக செய்யும் காரியத்தால் இங்கு கேரிட்
்
்
டபோதிலும் ௮௫ குற்நதமாகமாட்டாது.
arg
இது எப்படி. யென்றால்-4

வீட்டையிடிப்பது குற்றம்தான்.

ஒருவன் மற்றொருவன்

ஆனால் ஒரு தெருவில் வீடுகள் பத்திக்கொண்டு வரும்
போது- மற்ற விகெளுக்கு அபாயம் வசரதிருக்கும்

பொருட்டு,

கெட்ட
விட்டை

லிருக்கும்

யிடித்தப்போவெது,

குற்றமாக

a

ee

ட்ட ரத

மத்தியி

யெண்ணமில்லாமல்,

௨யினால் உயிர் போயிக்கொண்டிருந்தபோது, உமிரைக்
தண்டனை.
தஇருடினாலும்கூட,
காப்பாத்துவதற்காக
்டும்.
ட்
தப்பாது என்று அறியவேண
3

2
23.

RH LyevoMund.

ஏழு வயதுக்குள்பட்ட குழந்தை

எந்த தப்புசெய்:

தாலும், அது குற்றமாகமாட்டாது.

24,

ஏழு

வயதுக்குமேல்பட்டு,

பன்னிரெண்டு

வயதுக்

குள்ப்பட்ட குழந்தை தப்புகாரியம்செய்தர்ல் அது குற்ற
மாகவே நினைக்கப்படும் - ஆகிலும் அந்த காரியத்தைச்
செய்வதினால் இன்ன தீங்கு நேரிடுமென்று தெரிக்துக்
கொள்ளும் அறிவு அந்த குழக்தைக்கு . யில்லையென்.அு
ருசுவானால் - அப்போ குற்றமாக நினைக்கப்படமாட்டாது.
25.

பன்னிரண்டு வயதுக்குக்

யும் தப்புகாரியங்கள்

சழ்ப்படாதவர்கள்

செம்.

குற்றங்களாகவே , யெண்ணப்படும்.
2
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90. சம்மதி - தாகை
மனதரிக்து கொடுக்கப்பட்ட,
தாயும், இன்ன காரியத்திற்காகுவென்று அறிந்து கொடுக்கப்
பட்டதாயும், இருக்கவேண்டும்.
இப்பேர்ப்பட்ட சம்மதி
யோடு. மேற்சொன்ன காரியங்கள் செய்யப்பட்டால்தான்
அவைகளால்

அன்பம்வக்தாலும், குற்றமாகாது,

பலவந்தப்படுத்தியாவது, பயப்படுத்தியாவத; மோசம்
செய்தாவது, தெரியவேண்டிய சங்கதிகளை மறைக்தாவது,
அடைந்த. சம்மதிசெல்லாது.
மேலும் - பைத்தியத்தினா
லாவது - மயக்கத்தினாலாவது இன்ன விஷயத்தைக்குயித்
௮,

எசம்மதிகொடுக்கிறேனென்று:

கொடுத்த
னுடைய:

94,

நன்றாய்.

அறியாமல்

சம்மதிசெல்லாது. 12 வயதுக்கு,

உள்பட்டவ

சம்மதியம் செல்லாது.

னம்மஇி

உாரக்இயகரரியம்

செல்லாகயோது.

- துன்பக்தை

உண்

குற்றமாகவே எண்ண்ப்படும்.

32%. சட்டத்துக்கு விதீராகமான காரியங்கள், சம்மதி
பெற்றது 'செய்யப்பட்டபோகிலும், குற்றங்களாகவே எண்
ணப்படும்,

இது எப்படி. யென்றால்
ஒரு. விதவை,
பொருட்டு

தன் மானத்தைக்காப்பாற்றிக்கொள்ளும்
கற்பக்தை

அழித்துவிடவேணுமென்று,

ஒரு வைக்தியனை வேண்டிக்கொள்ளுகிறாள்.
கற்பம்.
அழியும்படியான மருந்துகொடுக்சால்,
அந்த வித
வை சம்மதித்திருந்காலும், வைத்தியன்கூட குற்ற
வாவியாஇிழுன்,
்
e
eந

பயம்,

(83% எலனாளது, மற்ஜொருவளை ஏதாகிலும் குற்றம்
செய்யச்சொல்லி நிர்ப்பந்சப்படு
க், செய்யாமல்போனால்

உடனே அவளைச்சொல்றுகறேனென்று
பயராறுச்

அப்படிப்பட்ட
ணிக்கப்படும்; '

ல்.

பமத்தனொல் _செய்மப்பட்ட குற்தம்- மன்

- பினல்கோட
Dg

சுருக்கம்.
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ஒரு
கொள்ண்த்க ட மான அர - ஒரு தச்சனை “பலவந்த
மாகப் பிடித்துக்கொண்டுபோய் - கதவுகளை : உடைக்
து பூட்கெளைக் தறக்கவேண்டி௰த, இல்லாவிட்ரல்
அவனை உடனே கொல்வதாகம் பயமுுத்துகிழுர்கள்;
அதற்குப்பயந்து, அந்த தச்சன்-கதவுகளை உடைக்து,

பூட்கெளைத் இற தால்”- குற்றவாளி யாகமாட்டான்.
94,

தக்ஷணமேதன்னைக்கொன்றுவிடுவார்கள்

” என்இற்

மயத்தினால் செய்யப்பட்ட குற்றம்மன்னிக்கப்படுமே'தவிரஎப்போவோ தன்னைக்கொல்லுவார்கள் என்முவது; வேறு
யாணாமோ கொல்லப்போகிழுர்கள் என்முவது; அல்லது
குன்னை

அிக்கப்போடருர்கள்என்றுவது,

அல்லது

வேறு

எந்த விதத்தினாலாவது, உண்டாகும் பயத்தினால் செய்யப்
பட்ட குற்றம் மன்னிக்கப்படமாட்டாது.
185,

மேலும்

- ஒருவஞாக்

அதரைத்தனத்தாரின்பேரில்

'கொல்லுவதற்காகவாவது,

தண்டு

எடுத்து

யுத்தத்தில்

சேருவதற்காகவாவது, பலவந்தப்படுத்தி சகூணமே தன்
ஆக் கொல்லப்போூிருர்களென்கிற பயம்: உண்டாக்கின

போதிலும் - தன்னுயிரை இழக்துக்கொள்வகற்கு சம்ம
இக்கவேண்டுமேசீவிர - ௮ந்த இரண்டுகாரியங்களையும் செய்
யக்கூடாதது..

*ர் ஆத்ம சம்ரக்ஷணை.
36. ஒருவனுடைய ஈ சரீரத்துக்காவது; சொத்துக்கா
யாரரஇிலும். அ௮யாயம்செய்யவந்தபோது- தானா
og,
வு; தன்னோர்களாவது;. தன் வேலைக்காரர்களாவது, கிட்

டேயிருக்கும் : வேறுயாசாவனு - அபாயம் செய்யவந்த
வளை - எஇர்க்கலாம். அப்பழு: எதிர்ப்பதால் எதிர்க்கப்

பட்டலனுக்கு? அபாயம் கேரிட்டாலும் ; குற்றமாகமாட்

org.

14,
37.

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

கணமே

உண்டாகும்

"அபாயம்

என்கிற

பயமி

ருத்தபோ௮ மாத்திரம், மேல்சொன்னபடி.
எதிர்க்கலாம்.
அப்படியில்லாமல், அதிகாரிகளிடத்தில் தெரியப்படுத்திக்
கொள்வதற்கு தகுந்த அனுகூலமும் அவகாசமும் இருந்
தால், மேலசொன்னபஇக்கு

எதிர்க்கக்கூடாது.

ட 88,
ரர
ட.
மறு
லாவது; மேலான
அதிகாரியின் உத்திரவின்படிக்காவது,
அமல் செலுத்திக்கொண்டிருக்கும்போது - அந்த ஆம
௮ம், உத்திரவும் ௮க்கிரமமாயிருக்தாலும்- அவனை. எதிர்க்
கக்கூடாது.
பயமாவ.து,
யிருந்தால்,

ஆனால், அக்கிரமமான அமலினால் பிராண
சரீரதீதுக்கு
அன்பாக
சம்பவிப்பகா
எதிர்க்கலாம்.

ch

இது எப்படி. யென்ஞுல்-சர்க்கார் சேவகன் கெட்ட தில்ல
, ஒருவனுடைய
சொத்துக்கேப் பதிலாக

பிசகரய்,
மற்மொருவ

னுடைய சொத்தை ஜப்திசெய்கிறான்- அல்லது ஒரு
வன்பேரில் நடத்தவேண்டிய வாரண்டு அமலை மற்,
- ஜெருவன்பேரில் நடத்தி பிடி.த்துக்கொள்ளுகிறுன் 7,
அப்பொழுது அவனை எதிர்க்கக்கூடரது. ஆனால் ஒரு
'வன்பேரில் விதிக்கப்பட்டமாண

தண்டனையையாவது,

௮. தண்டனையையாவது, மற்றொருவன்பேரில் நிறை

வேற்றப்போனால் அப்பொழுது எிர்க்கலாம்.
99.

யாராவது

-

கொல்லவந்தபோதும்,

உண்டாக்கவக்தபோதும்,

பலாச்காரமாய்

கடுந்துன்பம்

ஸ்திரீயை கெ

டுக்கவந்தபோதும், மனிதனை திருட்டுத்தனமாய்க்கொண்டு
போகவந்தபோதும்,

அல்லது

மேலான

அகொரிகளுக்கு

தெரியப்படுத்திக்கொண்டு. விடுவித்துக்கொள்வதற்கு அனு
கூலமில்லாமல் இருக்கும்படியாக அக்இரமமரம்.நிர்ப்பந்திக்

சவக்தபோதும் - அப்படிப்பட்டவனை எ௫ர்த்து, கொன்று
லும், குற்றமாகமாட்டாது.

பினல்கோட்

சுருக்கம்.
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வேறு எந்த
விதத்தினாலாவது - எவனாகிலும் சரீரத்
அக்கு அபாயம்
செய்யவந்தபோது, அவனை கொல்லக்
கூடாது.
ஆனால்,
அபாயத்தை
தப்பித்துக்கொள்ளும்
'பொருட்டு
எதிர்ப்பதில், கொல்லாமல்
செய்தாலும் குற்றமாகமாட்டாது.

என்னதுன்பம்

40.
கொள்ளை
- ராக்காலத்தில் ககவை உடைத்தாவது,
கன்னம்வைக்காவது, விட்டுக்குள் பிரவேடித்தல் - வீட்
டுக்கு நெருப்புவைக்தல் - ஆ௫ிய குற்றங்கள் நடத்தும்
Guns ர...
அபாயக்தை தப்பித்துக்
கொள்ளலாம்.
41. eosin குற்றங்கள் நடத்தப்படும்போது
குற்றவாளியைக் கொல்லலாமென்று சொல்லியிருக்தபோத
௮ம் - கொல்லாமல் அபரயத்தை தப்பித்துக்கொள்ளுதல்
சரத்தியமாயிருக்கும்பக்ஷத்தில், கொல்லக்கூடாது. கொன்

மல் குற்றமாகும்,

|
,

பிராணபயமாவஅ,

D
-

கொடுந்துன்பம்

உண்டாகும் என்

இற பயமாவது, இல்லாதபோது- திருடனைக்
கூடாது என்று அ௮.றியவேண்டும்.
42. மேலும், ,அபாயம்

வளவு

அவசியமோ

இல்ல்

தப்பித்துக்கொள்வதற்கு,

எவ்

அவ்வளவு துன்பம் செய்யலாமேயல்

லாமல், ஜாஸ்தி துன்பம் செய்யக்கூடாது.
49.

_வதற்கு

மேலும்,

அபாயம்

முன்னமேயாவது,

'மேல்சொல்லியபடி.

கேரிடும்: என்கிற

பயமுண்டா

உண்டாய்ப்போன

கொல்வதும், துன்பம்

பிறகாவது,

உண்டாக்குவ

அம், குத்றமாகும்.
ஆகையால் - திருடன் விட்டிலிருக்து. ஓடிப்போன
பிறனூ, அவனை
கொல்லக்கூடாது.
மேலும், திருடன்பிடிக்கப்பட்டு, ஓடிப்போக யத்தினப்படாமல் இருக்கும்
போது - அவனுக்கு ஒரு இங்கும் செய்யக்கூடாது.
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'பினல்கோட் சுருக்கம்;
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குற்றவாளிகளோடு

ராஜீசெப்துக்கொள்வ. !

குற்றங்கள் ; கடந்தபோது,

குற்றவாளிகள்

தண்டிக்

கப்படாமல்போனால், * ஜனங்களுக்கு _ பயஸும்| உபத்திரவ
மும் உண்டாகிறது.
மேலும் அர்மார்க்கர்கள் திர்பயமாய்

குத்றங்களைச்செய்வதற்கும்கூட காரணமாகும். ஆகையால்,
குற்றவாவிகளும், குற்றங்களினால் * ஈஷ்டப்பட்டவர்களும், ,
ரரஜியாக), *: குற்றங்களைக்குறித்த ” பிராதுசெய்யாமல்விடு

வு குற்றமாகறது.

|

|

45. அனால் Av An Gipsy
eracentw Cap
மத்துகரும் ஹானி ஆகறதில்லை.%. அப்படிப்பட்ட குற்றங்
கள் கடந்தபோது

- ராஜியாகலாம்.

்

இது எப்படி. யென்றால்|
விபசார்மாகிய

குற்றம்

ட டதத

விபசாரம் செய்

தவனோடு,
புருஷன் ராஜிசெய்துக்கொண்டு: அவன்
பேரில்
பிராதுசெய்யாமல் 3 விட்டுவிடலாம்.
அப்

படி.யே,

291 ST BI குற்றம் கடந்தபோ௮,

அதினால்,

கானகஷ்டக்கை * அடைந்தவனும் த உணடபுபண்ணின
வனும், ராஜீயாகலாம்,

46, * களவு, கொலை,* மோசம், இப்படிப்பட்ட” குற்றங்
கள் கடந்தபோது, குற்றவாளிகளோடு ராஜீசெய்துக்கொண்
டு பிராதுசெய்யாமல் விடக்கூடாது.
அப்படி. ராஜீசெய்
துக்கொண்டு

பிராது' செய்யாமல்.

விடுதல்

- a
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செக்ஷன்களின்படி குற்றமாகிறது:'

குற்றத்தை
மறைக்கும்பொருட்டு,.
தந்திகள்
திலிருந்து, சொத்து -முதலியது ' வாங்கிக்கொண்டாவ,
போனசொத்கை வரவமைகத்துக்கொண்டாவத, அல்லது
மற்றெக்தவிதத்திலாலும், .லாபமடைந்தாவது, ராஜீயான
போதும் சரஜியாகறெதற்கு* “பிரயத்தனம் செய்தபோதும் இருவருக்கும், மேல்குறித்த செக்்ஷன்கள்படி.க்கி மறைக்க
நினைக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு விதித்
வேண்டுமென்று
இருக்கிற சிக்கையில் ஒரு பங்கு க்கை விஇக்கப்படும்.

பினல்கோட்

47,

மேலும்

சுருக்கம்.

AL?

பிராது

கொடுத்துவிட்டால்

- சொத்து

செய்யாமல் குற்றத்தை மறைத்துவிடுகிறேனென்னு சொல்
லி, சொத்துகொடுக்காமல் போனதினால் பிறகு பிராதுசெய்
தபோதிலும், முதலில் சொத்துகொடுக்கச்சொல்லி கேட்ட
தற்கு 218-வது செக்ஷன்படிக்கு சண்டன் விதிக்கப்படும்.
48, ராஜியாகக்கூடாத சல குற்றங்கள் விஷயமாய் விசாரணைசெய்யும் அதிகொரியினுடைய உத்திரவை அடைக்
து-பிராது

வாபஸ்

வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

49, களவு முதலாகிய
போது, அந்த சொத்தை
செய்தவர்களுக்கு

குற்றங்களால் சொத்துபோன
வரப்படுத்தக்கொள்ள சகாயம்.
கொடுப்பவர்களும்- சகாயம்

வெகுமதி

வாங்கிக்கொள்ளுகறெவர்களும் செய்ததற்காக வெகுமதி
அந்தக் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படும்படி.யாய்' தருக்க
செக்ஷன்
அல்லது

பிரயத்தினம் செய்யாமல்போனால்- 215 - வது
படி 2 வருஷங்கள்வரைக்கும் காவலுக்காவத,

அபராதத்துக்காவது உள்படுவொர்கள்;
50.

ஆகையால்,

செய்றெவர்களுக்கு

போனசொத்து

வெகுமதி

போடும்போது - சொத்து

அகப்படும்படியாக

கோட்டீசு

கொடுப்பதாக

அகப்பட்டவழியைப்பத்தி

எந்

தவிதமானகேள்விகளும் கேட்கமாட்டோமென்றும், பிராது
செய்யமாட்டோமென்றும்,

சொல்லக்கூடாது.

குற்றவாளி

யைத் தேடுவதற்கும், பிடித்துக்கொள்ளுவதற்கும்கூட அசத்த
நோட்டீசில்

சகாயம் கேட்கவேண்டும்.

பசக குற்றங்களையும்," குற்றவாளிகளையும்,

மறைத்தல்,

Bl. தண்டனையை தப்பிக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்
அவர்கள் ஒளிந்திருப்
தோடு குற்றவாளிகளை ஒளிப்பத,ும்,
- ஆகிய
் இந்த காரியங்களைச்
பதற்கு இடங்கொடுப்பதும
செய்தவர்களுக்கு

212- வது செக்ஷன்படிக்கி - அசல் குற்

றவாளிசெய்த குற்றத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையில்
ஒருபங்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டி ருக்கிறது.
3
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58.

சுருக்கம்.

இப்படியே - குற்றவாளியை பிஒ.ப்பதற்கு உத்திரவு

செய்யப்பட்டிருக்கிறபோதும், காவலிலிருக்து குற்றவாளி
தப்பித் துக்கொண்டு ஓடிப்போனபோதும் - இந்த சங்கத

கள் அறிந்திருக்து - குற்றவாளியை பிடிக்காமல் ஒளிக்கற
வர்களும், அவன் ஒளிகஈ்துகொள்வகற்கு
இடம் கொடுக்

இறவர்களும்

216- வது

செக்ஷன்படி

வார்கள்.

58,

தண்டிக்கப்படு

3

குற்றம்செய்தபோது
- பெண்ஜாதியை

புருஷனைப்

பெண்ஜாதியும்

புருஷனும்,

ஒளித்துவைக்தலும்,

ஒளிக்

இருப்பதற்கு
வேண்டிய
அனுகூலங்களை
செய்தலும் மேல்கண்ட செக்ஷன்படஒிக்கி
குற்றங்களாகமாட்டா.
தர
யைக்குழந்தையாவுது, குழந்சையைக்காயாவது, வேஜொரு
வனை வேறுயாராவது - ஒளித்தலும், ஒளிக்துகொள்வதற்
கு இடம்கொடுத்தலும், குற்றங்களாகவே எண்ணப்படும்.
54.
எதாவது குற்றம் நடக்கப்போகிறதென்று தெரிந்
து, அதற்கு அனுகூலம் செய்யவேண்டுமென்இந எண்ணத்

தேர்டு,

அந்த

சங்கதியை மறைக்தவனுக்கும்

அதைக்குறித்து,

மோசம்

போலீசார்களையும்,

செய்யும்பொருட்டு,

- மேலும்-

அஇகாரிகளையும்,

பொய்சொன்னவனுக்கும்-

118 - வது

செக்ஷன்படிக்கு,

இிக்கப்பட்ட
இறது.

,கண்டனையில்
்

மறைத்தகுற்றத்துக்கு

ஒரு பங்கு

வி

விதிக்கப்பட்டி ரக்

மறைக்கப்பட்ட
குற்றம் நடந்தாலும், கடக்காமல்போ
னாலும், மறைத்தவனுக்கு தண்டனை தப்பாது,

55. எதாவது குற்றம் னத பட்டு தெரிந்தபோதுமேலான அதிகாரிகளுக்கு
நிபோர்ட்டுசெய்வது கடமை
யாய் உள்ள ஒவ்வொருவனும் - அந்த சங்கதியை தெரியப்
படுத்தவேண்டிய௰யஅ.
அப்பட.
தெரியப்படுத்தாமல்போ
னால் 202,176
செக்ஷன்களின்படிக்5, 6
கும் காவலுக்காவது, அபராதத்துக்காவது,

வது உள்ளாவான்.

மாதம்வரைக்
இசண்டுக்கா

பினல்கோட்

சுருக்கம்.
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56, மேலும், ஏதாவது குற்றம் ஈடக்கபோது, அதைக்
குதித்து மேலான அதிகாரிகள் தப்புவழியில் விழும்பொ
ருட்டு, யாராவது பொய்சங்கஇகளை தெரியப்படுத்தினால், '
அப்படிப்பட்டவர்கள்

208,177

வருஒங்கள்வரைக்கும்

வது, இரண்டுக்காவது,

செக்ஷன்களின்படிக்கு,

காவலுக்காவது,

2

அபராதத்திற்கா

உள்ளாவார்கள்.

54. இசொமங்களில்
கூற்றங்கள்
நடந்தபோது - சல
இடங்களில் சில போலீசார்களும், இராம உத்தியோகஸ்த்
கர்களும், குற்றவாளிகளிடத்தில் லஞ்சம்வாங்்கக்கொண்டு,
மேலதிகாரிகளுக்கு

: பொய்யான

நிபோர்ட்டு

அனுப்பிக்

கொண்டிருக்கிரார்கள். கொலை நடகந்திருக்கும்போது பாம்பு
கடித்து இறந்துபோனதாகவும் - ஒருவன்
மற்ஜுவனை
கிணற்றில்கள்ளி கொன்றபோது தண்ணி மெர்ள்ளுவதற்
காகப்போய் கால்தவரி: விழுந்ததாகவும் - இப்படி தெரியப்
படுத்துவதுண்டு. , ௮ப்படிப்பட்டவர்களுக்கு குற்றக்தை ம
றைத்ததற்காக

மேல்சொல்லப்பட்ட'செக்ஷன்களின்படிக்இ

தண்டனை யாவதேயல்லாமல், லஞ்சம் வாங்கக்கொண்டதற்
கும் தண்டனையாகும்.

58.

ஏதாவது

குற்றம்

௩டந்தசங்கதி

தெரித்திருக்து,

குற்றவாளியை மீத்தவேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு குற்
றச்தைக்குறித்த சாக்ஷியத்தை,யாராவது மறைத்தால், அவர்

களுக்கு, 201- வ.து செக்ஷன்படி&இ, அசல் குற்றத்துக்கு
விதிக்சப்பட்ட

தண்டனையில்

ஒருபங்கு தண்டனை

வி£இக்

கப்பட்டி ருக்கிறது.

இது எப்படி. யென்முல்-4-

—

“ஏ” என்பவன் “பீ? என்பவனை கொல்லுகிறான்.
அப்
பொழுது “ஏ?” என்பவனுக்கு தண்டனையை தப்பிக்க
வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு, ₹ஈ2? என்பவன் கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய பிணத்தை மழைத்து
விடுகிருன்.
9” என்பவன் - 201-வது செக்ஷன்
படிக்க, குற்றவாளியாஇருன்.
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59: குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதற்கும் - அவர்களுக்கும்,
மற்றவர்களுக்கும் குற்றங்கள் செய்யக்கூடாகென்ெ பயம்
'உண்டாக்குவதற்கும், குற்றங்களுக்கு தண்டனைகள் விதிக்
,
கப்பட்டிருக்கன்றன.
60. அல்ப குற்றங்களுக்கு அபராதம்மாத்திரம்
விஇக்
கப்பட்டிருக்கிறது. பெருங்குற்றங்களுக்கு அபராதமாவத,
காவலாவது,

கண்ணீர்மேலேக்துவகாவது,

இவை

சேர்த்

காவ.து, தண்டனை விதிக்கப்படும். கொலை முதலிய குற்றங்
களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.

1864 த்திய
காரம்

6-ம்

கெம்பர் அடி. கண்டனை ஆக்ட்பிர

- பினல்கோட்பஒக்கு . விதிக்கப்பட்ட

யோடாவது,
கப்படலாம்.

தண்டனை

அதற்கு பதிலாகவாவது, அடி கண்டனை விதிக்
பெண்டுகளுக்கும், 45 வயதுக்கு மேல்பட்ட

புருஷர்களுக்கும், அ.கண்டனை
விதிக்கச்கூடாது.
மே
௮ம், 80 அடிக்கு மேலிட்டு ீடிகண்டனை
யாருக்கும்
விதிக்கக்கூடாது.
61.

குற்றங்களுக்கு

தண்டனையை,

சட்டப்படிக்கி ஏர்ப்படுத்தப்பட்ட

முழுமையும்

போடவேண்டுமென்பது

வித

யல்ல,
அந்தந்த சங்கஇிகளைப்பார்த்து ஆலோ௫த்து,குற்ற
வாளிக்கி புத்திவருவதந்கும், மற்றவர்களுக்கு பயம் உண்
டாக்குவதற்கும், வேண்டிய கண்டனை விதிக்கப்பட்டு வரு
கிறது. எப்பொழுதும் குற்றம் செய்யாகவன் இரகசாரவ
சத்தினால் குற்றம்செய்தால் , கொஞ்சமாயும் - எத்தனை
தடவை தண்டித்தாலும் பு. தவராமல் பலகரம் குற்றம்
செய்கிறவர்களுக்கு ஜாஸ்தியாயும்- கன்ராய் தெரிந்தவர்
கள் புத்தி பூர்வகமாய்செய்த குற்றங்களுக்கு அதஇிகமாயும் புத்திமட்டானவர்கள்செய்த குற்றங்களுக்கு குரைச்சலா
யும் - தண்டனைவிதிப்பது நியாயமாயிருக்கற
து. மேலும்
சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள்
குற்றங்கள்செய்தால், சா
காரணமாய், ஜாஸ்திதண்டனை போடப்படுகிறது.

பினல்கோட்

சுருக்கம்.
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62. சில பாரிரைதர்கள் சாவுகாரர்கள் முதலிய பணக்
காரர்கள், சட்டத்தைமீறி குற்றச்தைசெய்து, எவ்வளவு
அபராதம் போட்டபோதிலும் லக்ஷியமில்லாமல் கொடுத்து
அப்படிப்பட்டவர்க
வருகிழுர்கள்.
தப்பித்துக்கொண்டு
ளுக்கு காவல் தண்டனை விதித்து புத்திவரும்படியாகசெய்ய
இது பெருத்த
இல அதிகாரிகளும் பின்வாங்குகிறுர்கள்.
அக்கிரமம்.
ஆனால், பல பெரியமனிதர்களும், பணக்காரர்களும், குற்
றங்கள்செய்தபோது, அபராதகண்டனையினாலேயே
அவ
மானப்பட்டு ஆயிசுபரியந்தம் புத்தியுள்ளவர்களாயிருக்கிழுர்
கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அபராதம் ரும், கா
வல்கண்டனை விதிப்பது அ௮க்இரமம்.*
கூலிவேலை செய்துக்கொண்டு £ீசவிருத்தியால் £விக்கும்
அப்படிப்
சிலருக்கு காவல் லக்ஷியமில்லாமலிருக்கிறது.
பட்டவர்களுக்கு அபராதமும், அஜ.தண்டனையும், தகுந்த
வைகளாயிருக்கின்றன. £

பிள்ளைகள் குற்றம்செய்தால்
இரமமாயிருக்கிறது.
ene
தல்லதோ,

ப்ப
அதை

அடி.கண்டனை

யாருக்கு, எவ்வளவு கண்டனைசெய்தால்
நன்முய் ஆலோசனைசெய்.து சுவாமி

சாக்ஷியாய், அதிகாரிகள் குற்றவாளிகளுக்கு
விதித்துக்கொண்டி ருக்கிறார்கள்.
68.

விதிப்பது

அபராததண்டனை

தண்டனைகள்

_விதிக்கப்பட்டபோ.ு,.

அபரா

தம் செலுத்தாமல்போனால்,
காவல்போடப்படும்.
அப்
படி.ப்பட்ட காவலை அனுபவித்தாலும், சிகைஷைவிதித்த நாள்

முதல் ஆருவருஷத்துக்குள்ளாக, குற்றவாளியினுடைய,
அசையும் பொருளைக்கொண்டு மேற்பக. அபராததீதை
சர்க்காரார் வசூல்செய்துக்கொள்ளலாம். ௮சையாப்பொரு

ளை தொடக்கூடாது.
வாளி

௮ந்த ஆருவருஷத்திற்குள்ளாக குற்ற

இறந்துப்போனாலும்,

மேல்கண்டபஉ

அசையும்

92
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சுருக்கம்.

பொருளைக்கொண்டு
அப ரரகம்
வசூல்செய்துக்கொள்ள
லாம். மேலும், குற்றவாளிக்கு ஆருவருஷங்களுக்கு மேல்
பட்டு காவல் விதிக்கப்பட்டபோது, அக்த காவல் கண்டனை
முடிவதற்குள்ளே

எப்பொழுதாவது

அபராகம்

வசூல்

செய்யப்படலாம்.

64,

அ.இகாரிகள்,

தங்கள்

தங்களுக்கு

எவ்வளவுகண்

டனை விதிக்க அதிகாரமுண்டோ, இதற்கு மிஞ்சி தண்டனை
DRESS HLT Zl
ஹைகோர்ட்டாரவர்களும், ஜில்லா ஜட்ஜியும், எவ்வளவு
சிக்ஷையாவது விதிக்கலாம் - ஆனால், ஜில்லாஜட்ஜி தூக்கு
தண்டனை விதித்தயோதுமாத்திரம் ஹைகோர்ட்டாருடைய

அனுமதிடெழுமல் கண்டனை நிறைவேற்றக்கூடாது.,
1 - வது கிளாஸ் மாஜீஸ்திரேட்டுகள் - 2 வருஷத்திற்கதி
கப்படாமல் காவலும், 1,000 Hum
9 Hei
அபராதமும், விதிககலாம். அடி சுண்டனையையும்

rio,
விஇக்க

லாம்.
2-வது கிலாஸ். மாஜீஸ்திரேட்டுகள் -6 மாதத்திற்கு ௮இ

கப்படாமல்

காவலும்,

200

அபராகமும், விதிக்கலாம்.

ரூபாயிக்கு
அடி. கண்டனை

அதிகப்படாமல
விதிப்பதற்கும்

கூட அனேகர்களுக்கு சர்க்காரார் அதிகாரம் கொடுத்திருக்
இிருர்கள்.

5- வதுகிளாஸ் மாஜீஸ்திரேட்டுகள்-1 மாசத்திற்கு அதி
, கப்படாமல்

காவலும்,

சாதமும் விதிக்கலாம்.
65.

50

ரூபாயிக்கதிகப்படாமல்

அடி.கண்டனை விதிக்கக்கூடாது.

சவர்னர்துரையவர்களாவ,

கவர்னர்ஜனஈல் துரையவர்களாவது

மென்று
பட்ட

அப

தோன்றியபோது

கல்கத்தாவிலிருக்கும்
பக்த
- தங்களுக்கு

- குற்றவாளிகளுக்கு விதிச்கப்

தண்டனையை,
முழுமையுமாவஅ௫,
மாப்புசெய்து மன்னிக்கலாம்.

கொஞ்சமாவது

பினல்கோட்
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66.

சர்க்காருக்கு

சுருக்கம்,

விரோதமாய்

சர்க்காருக்கு விரோதமாய்

23

யுத்தம்செய்தல்,

யுத்தம்செய்தலும், யுத்

தம்செய்வதற்கு எத்தினம்செய்கலும், அதற்கு
யாயிருப்பதும்,
இன்றன.

121-வது

செக்ஷன்படிக்கி
ட்

உடந்தை
குற்றங்களா

மேற்படி. குற்றங்களுக்கு- மரணகண்டனையாவது,
பரியக்தம் தண்ணீர்மேலேற்றதும் தண்டனையாவது
கப்படும்.
4

ஆயிசு
a Ba

மேலும் குற்றவாளிக்குச்சேர்க்த எல்லா சொத்துகளும்,
சர்க்காரால் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

**
67.

கூட்டம் கூடுதல் - கலகம் செய்தல்.

சர்க்கார்

உத்தியோகஸ்கனை

பயப்படுத்த

மிவண்டு

மென்றாவது, அவர் நடத்தும் அருலை நடக்க ஓட்டாமல்
செய்யவேண்டுமென்முவது, நிலம் புலம் முகலிய சொத்
அுக்களை பலவந்தமாய்*சவா கீனப்படுக்கிக் கொள்ளவேண்டு
மென்றாவது, அல்லது, ஏதாகிலும் குற்றம் கெள்பவேண்டு
மென்றாவது,

எண்ணிக்கொண்டு

- ஓந்துபேர்,

அல்லது,

ஐதுபேருக்கதிகப்பட்டவர்கள் கூட்டம் கூடினால், அவர்
கள் 148-வது செக்ஷுன்படி. குற்றவாளிகளாகிழுர்கள்,
அப்படிப்பட்ட

எண்ணத்தோடு

6 மாசம்வரைக்கும்

காவலாவது,

மாவது

கூட்டம்

கூவெதற்கு,

அபராதகமாவது,

இரண்டு

விதிக்கப்படும்.

68. மேலும் கத்தி முதலிய. ஆயுதங்களோடு
மேல்
சொன்னபஉ. கூட்டம் கூடினாலும், மேல்கண்ட எண்ணத்
க
நிறைவேற்றும்பொருட்டு
யார்மேலாவது
துரரக்
“கிறகம்செய்காலும்,

கூட்டம் , கலைத்து

போகவேண்டு

மென்று அதிகாரி உத்திரவுசெய்தபிறகு கலைக்துபோகா
மலிருந்தாலும், அல்லது, கூட்டத்தை கலைக்கவந்தபோது
அதிகாரியை
எதிர்த்தாலும், ஜாஸ்திகண்டனை
விஇக்கப்
_ படும்,
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69.

மேலும், மெல்கண்ட

சுருக்கம்,

எண்ணத்தோடு

கூலிகளையும்

வேலைக்காசரர்களையும் ஏர்ப்படுத்தி கூட்டம் உண்டாக்குவ
தும்
- தன்னுடைய நிலத்தில் கூட்டம்கூடி கலகம் நடந்த
போது அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுக்காமல்போவதும்அப்படி. கூட்டம்கூடி. கலகம் நடக்கும் என்பது தெரிய
வந்தபோது

அ இகொரிகளுக்கு

கலகத்கைக்

தடுக்ககூடிய

தெரியப்படுக்காமலாவது

பிரயத்தனம்

செய்யாமலாவது

சும்மாயிருப்பதும் - குற்றங்களாகும்.

70.

நிலம் புலம் முதலிய சொத்துகளுக்கு

பாத்தியதை

யுள்ளவர்களும்
கூட அஇிகாரிகளிடத்தில் தெரியப்படுத்திக
கொண்டு

. ஒ.

நியாயம் பெறவேண்டுமேயல்லாமல்,

பலாத்காரமாய்

"சுவா

கூட்டம் கூ

ைப்படுத்திக்கொள்ளக்கூடாது.

71. 'இெரொமத்தில், ஒரு கக்ஷிக்இச்சேர்ந்தவர்கள் - மற்
ஹஜொரு கக்ஷிக்கிச்சோந்தவர்கள் குடியிருக்கும் தெருவில்,
அவர்களுக்கு

லியவைகளை

அவமானம்

நடத்துவது,

உண்டாகும்படி.

- உட்சவமுத

மேற்கண்ர... செக்ஷன்படி. குற்ற

மாகிறது.

்

72.

மேல்கண்டபடிக்இ

வைகளை

நடத்தியபோதும்

காரிகளிடத்தில்

அ௮க்கரமமாய்
, உட்சவமுதலிய
கூட, எதிர்கக்ஷிக்காரர்கள்

தெரியப்படுத்திக்கொண்டு.

அடையவேண்டுமேயல்லாலல்,
கம் செய்யக்கூடாது.

73.

மேல்கண்ட

எண்ணங்கள்

Lb

67-வது

: நியாயத்தை

கூட்டம்கூடி, தடுத்து,

பாராவில்

2/5)
கல

சொல்லப்பட்ட

ஒன்னறுமில்லாமலிருந்தபோது, அனேகர் கூட்

கூவெதினால்

மாத்திரம்

குற்றமாகமாட்டாது.

பலர்சேர்ந்து சபைசேரி சர்க்காரால் செய்யப்பட்ட காரி

மிற்றெக்த விஷயகத்தைக்குதித்தா
யங்களைக்குதித்தாவ*;
வது, தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயங்களை தெரிவிக்கலாம்.
மஹஜர்களும், அர்ஜீகளும்,கொடுத்துக்கொள்ளலாம். சர்க்

காருக்கு விரோதமான
குற்றமாகமாட்டாது.

அபிப்பிராயங்களை தெரிவித்தாலும்

பினல்கோட்்

சுருக்கம்.

25

ஆனால்,
சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களை பயப்படுத்த
வேண்டுமென்கிற எண்ணக்கதோடு - சபைகூடுவதும், கும்
பல்கும்பலாய்
பயங்கரமாக:
தெருக்களில்
திரிதலும்
கச்சேரிகளைச்சுற்றிக்கொள்வதம் - ஆகிய இவைகள் குற்
றங்களாகும்.

74,

்

கலசம்

செய்யவேண்டுமென்கிற

எண்ணக்தோடு,

நிஷ்காரணமாய் - யாருக்காவது கோபம்வரும்படியான ஒரு
கெட்டகாரியத்தை செய்வதும், யாரையாவது அவமானப்
படுத்துவதும் - இவைகள் 158, 504 செக்ஷன்கள்படிக்கு
குற்றங்களாகின்றன.

** ஜனங்களுடையக்ஷூமத்தையும் சுகத்தையும் கெடுத்தல்.
75.

இரண்டுபேராவது,

வர்களாவ௮

இரண்டுபேருக்கு

சேர்ந்து, சனங்களுடைய

டுக்கும்படியாக,

தெருவில்

மேல்பட்ட

அமரிக்கையை

சண்டைசெய்தால்

கெ

- அவர்

களுக்கு 160- வது செக்ஷன்படிக்கி 1] மாசம்வரைக்கும்
கரவலரவது, 100 ரூபாய்வரைக்கும்!அபராதமாவது, விதிக்

கப்படும்.

்

76. குடித்து, உடம்பு தெரியாமல்போய், தான் பிரவே
சிக்கக்கூடாதயிடத்தில் பிரவே௫சக்காவது, அல்லது தெரு
விலாவது,

யாக
24.

யாருக்காகிலும்

நடந்துகொண்டால்,
மணிநேரம்வரைக்கும்

சனங்களுக்கு

உண்டரக்கும்படி.

510- வது

செக்ஷன்படிக்கு,

வெருங்காவலாவது,

வரைக்கும் அபராகமாவது
17,

தொந்திரவு

10

ரூபாய்

வியாதிகளை

பரவும்

விதிக்கப்படும்.

அபாயகரமான

படியான காரியம் ஏதாவது செய்தால், 269-வது செக்ஷன்
படிக்க, 6 மாசம்வரைக்கும்

அல்லது இரண்டுமாவது

காவலாவது,

விதிக்கப்படும்,

அபசாகமாவது,

i

வாந்திபேசி, அம்மை, முதலியவியாதிகளால் கொக்திர
வுப்பட்டுிக்கொண்டி ருக்கும் ஒருவன், சயில்வண்டி, படகு
முதலியவைகளில் எல்லாரோடும் சேர்ந்து ஏருவது, இந்த
செக்ஷன்படி. குற்றமாகிறது.
4

யாம

98

.

பினல் கோட்

சுருக்கம்.

மாகாமல்போகாஅ. ஆனால் அகஸ்மாத்தாய் குதிரையாவ.து,
மொண்டு அதினால் அபாயம் கேரிட்டால்
எருதாவது,
குற்றமாகாது.
அஜாக்கிரதையாய்
கே தண்டனை தவிற,

வண்டியை ஒட்டின வேலைக்காரனுக்
உள்ளே உட்கார்ந்துக்கொண்டிருந்சு

எஜமானனுக்கு தண்டனை இல்லை.
ஆனால், அப்படி. ஒட்.
டும்படியாக எஜமானன் சொல்லியிருந்தால், இருவரும் குற்
றவாளிகளாகிழுர்கள்.

88.

கெட்ட ஸ்தஇிதியிலிருப்பதினாலாவ*, ஜாஸ்தி சுமை

ஏற்றுவதினாலாவது, கப்பல் - படகு முதலியவைகள்

சனங்

களுக்கு பி. ராணஹானி
உண்டாக்கும்படியாயிருக்தால்,
அவைகளின்பேரில் சனங்களை ஏற்றிக்கொண்டுபோவ
து,
மாதம்
6
இதற்கு
குற்றமாகிறது.
செக்்ஷன்படி
282-வது
வரைக்கும்

மாவ,

காவலாவது,

இரண்டுமாவ௫

1000 ரூபாய்வரைக்கும் அபராத

விதிக்கப்படும்

84, , ரஸ்தாவில் போூறவர்களுக்கு - அபாயம் ஹானி)
தடை, உண்டாகும்படியாய் ஏகாவஅ

செக்ஷன்பட.

200

ரூபாய்வரைக்கும்

செய்தால் - 288-வது

அபராதம்

போடப்

பவை

தெருவில் வழியை ஆடைக்கும்படியாம்- வண்டியை கு
அக்கே நிருத்துகல், செங்கல் முதலியவைகளை குவித்து
வைத்தல், துணிகுற௮ுக்கே உலாக்கட்டுதல், தரிகளைப்போ
டுதல் - சொந்தநிலத்தில் ரஸ்தாவுக்கு அடுத்து வெட்டப்
பட்ட பள்ளத்தைசுற்றிலும் கிராதி கட்டாமலிருக்தல் ஆகிய இவைகள் இந்த செக்ஷன்படி குற்றமாகின்றன.
பாட்டையோரக்திலிருக்கும் சுவர், இடிந்து விழும்படி
யான ஸ்இிதியில் இருந்தபோது, அதை செம்மைப்படுத்தா
மல் இருப்பதும்கூட, மேற்கண்ட செக்ஷன்படி குற்றமா
இறது. வாடகைக்கு வாங்கின. வீட்டில் அப்பேர்ப்பட்ட
சுவரை நிபெயர் செய்யாமல் விட்டுவிட்டால், வாடகைக்கு
வாங்கினவன் குற்றவாளியாவான்.

. பினல்கோட்

சுருக்கம்.

29

சனங்கள்

B_UUS9G

Ge
aali_y.

சொர்தநிலத்தில்

,தபோது, அப்படிப்பட்ட வழியில்
மல் பள்ளம் வெட்டிவைகத்தலும்

ஒருவருக்ஞும்

தெரியா

கல்குவித்தலும்

மேற்

. கண்ட செக்ஷுன்பட. குற்றமாகிறது.
.

பாட்டையில் கடக்கும் சனங்களுக்கு
- ட்ப்பாசுகள்,

படியாக

பாணங்கள்,

அபாயம் கேரிடும்
முதலியவைகளைச்'

சொந்த நிலத்தில் சுடுதல்கூட மேற்சொன்ன செக்ஷூன்படி.

குற்றமாகிற
து.
85; வைக்கோல், வெடி. மருக்அ, முதலிய கெருப்பு பிடிக்
கும் வஸ்அக்கள் - விஷவஸ்துக்கள் - நெருப்பு - யந்திரங்
கள் - இவைகளால் சனங்களுக்கு அபாயம் பிராணஹானி
செய்த
ஏதாவநூ
உண்டாக்கும்படி, அஜாக்கிாரதையாய்
லும்--மேலும், மேற்படி. வஸ்துக்களை வைத்துக்கொண்ட
சனங்களுக்கு அபாயம்
ருக்கும் மனிதன், அவைகளால்
முதலியவைகள், ? உண்டாகாமலிருக்கும்.
பிராணஹானி
பொருட்டு

தகுந்த

ஜாக்கிறதை

எடுத்துக்கொள்ளாமல்

போதலும்- இந்தக்குற்றங்களுக்கு, 284,265,280,287, செக்

ஷன்களின்படி., 6 மாதம்வரைக்கும் காவலாவது, 1000 ரூ
பாய்வரைக்கும் ௮பசாகமாவது, இரண்டுமாவது" விதிக்கப்
படும்,

86.

55

விடுகளை யிடிக்கும்போதும், மராமத்து செய்யும்போ

தும், ஏதாவது

ஓடிந்து

விழுந்து

சனங்களுக்கு

அபாயம்

உண்டாகாமலிருக்கும்பொருட்டு
தகுந்த
ஜாக்கிறதையு
உ௨ன்' செய்யவேண்டும்.
இல்லாமல்போனால் 988 - வது
செச்ஷன்படி. 6 மாதம்வரைக்கும் காவலாவது, 1000 ரூ
பாய்வரையில் அபராதமாவது, இரண்டுமாஏ.து விதிக்கப்
ன்
படும்.
முட்டுமெருதுகள், துட்டகாய்கள், கெட்டகுரங்கு
கள், புலிகள், முதலிய துஷ்டசந்துக்களை வைத்துக்கொண்
இ.ருக்றெவர்கள், அவைகளால் சனங்களுக்கு அபாயம் கேரி
87.

டாமலிருக்கும்படி. பத்திரம்செய்.து வைத்துக்கொள்ளாமல்

36

பினல்கோட்

சருக்கம்,

லும்-அப்படிப்பட்ட சம்மன், கட்டளை, அல்லது கோட்டீச
கொடுக்கவந்தபோதாவ.து, Great செய்யவக்தபோதாவ'
அ, தடங்கல்செய்கலும் அப்படிப்பட்ட சம்மன், கட்டளை,
கோட்டீசுபடிக்கு ஹாஜராகாமல்போதலும், ஹாஜரரய் உத்
இிரவுபெற்றுக்கொள்ளாமல்

டிப்பட்ட

புறப்பட்டுப்போதலும் - அப்ப.

சம்மன், கட்டளை, கோட்டீசுகளின்ப,ி.

வருவதற்கு

பாத்தியப்பட்ட தஸ். தாவேஜுககை

கொண்டு.

கொண்டுவ.

ராமற்போதலும் - இவைகள், 179, 173,174,175,
களின்படி. குற்றங்களாகின்றன.

US

. இவைகளில் இலகுற்றங்களுக்கு 1 மாதம்வரைக்கும் வெ
ருங்காவலாவது, 500 ரூபாயவரைக்கும் அபராதமாவது,
விதிக்கப்படும், சிலதுக்கு 6மாதம்வரைக்கும் வெருங்காவலா
a1 51,1000 ரூபாய்வரைக்கும் அப.ராகமாவது,விதிக்கப்படும்.
109,

னில்

சம்மனை

சம்ம

வாங்கிக்கொள்ளாமல்போவதும்,

கையெழுத்துபோடாமல்போவதும்,

மாட்டாது.

குற்றங்களாக,

ல்

குடி.

சம்மனை வாங்கக்கொள்ளாமல்போனபோது அதை
யிருக்குமிடத்தில் ஒட்டி. பிரசுரம்செய்யப்படும்.
110.

கோர்ட்டிலாவது சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தன் or)

Nora gs, ஹாஜர்பு்தும்படி.

நேரிடுழென்று,

கஸ்தாவேசை நாசமாக்குதல், மறைத்துவைத்தல்,

எதாவது

கிருக்கு

தல், படிக்கக்கூடாததாகும்படி. பாழாக்குகல் - ஆகிய இந்த
குற்றங்களுக்கு, 204-வ.து செக்ஷன்படி. 2 வருஷம்வரைக்
கும் காவலாவது, அபராதமாவது, அல்லது இ.ரண்டுமா
வது விதிக்கப்படும்.

111. சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர் அவருடைய அதிகாரக்
இன்படி, கேட்கும்கேள்விகளுக்கு உத்திரவுசொல்லாமல்
இரஸ்காரம்செய்வது - 179-வது செக்ஷன்படி. குற்றமா
இதற்கு 6 மாசம்வரைக்கும் வெருங்காவலாவது,
இறது.
1000. ரூபாய்வரைக்கும்

மாவது

விதிக்கப்படும்.

nL arenes

YUN SI Arena

்

88

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

114,
சர்க்கார் உத்தியோகசஸதன் அவன் அ௮இகாசத்தின்
படி, ஒருவர் சொத்தை
ஜப்இசெய்யவக்தபோது, ஜப்தி

செய்யவொட்டாமல்

எதிர்த்தல்,

188-வ.து

செக்ஷஒன்படி.

குற்றமாகிறது.
இகற்கு 6 மாசம்வரைக்கும் காவலாவ*,
1000 ரூபாய்வரைக்கும் ௮பராதமாவது, அல்லது இரண்டு
மாவது விதிக்கப்படும்,

115,

குற்றவாளி,

தான்பிடிக்கப்படாமல்

எதிர்த்தல். -

பிடிக்கப்பட்டபிறகாவது, காவலில் இருந்தாவது, ஓடிப்போ

தல், ஓடிப்போக எத்தனம்செய்தல் - ஆகிய இவைகள்
224-வது
செச்ஷன்படி .குற்றங்களாகன்றன.
இசற்கு,
அந்த குற்றவாளிசெய்க அசல்குற்றத்தின் சண்டனையோடு
Faden

nO, வருஷம்வரைக்கும்

இரண்டுமாீவது

காவலாவது,

அப ாதமாவது,

விதிக்கப்படும்.

ட

- 116, குற்றவாளி
பிடிக்கப்படாமலிருக்கும்படி. வேறு
ஒருவன் எதிர்த்தலும்- பிடிக்கப்பட்ட பிறகாவது, காவலி
லிருக்கும்போ தாவது, குற்றவாளி குப்பித்துக்கொண்டு போ,
கும்பம். வேண்டிய சகாயங்களைச்செய்கலும், சகாயம்செய்'
வதற்கு எத்தினம் செய்தலும் - ஆகிய இவைகள், 95-வது

செக்ஷன்படி. குற்றங்களாகின்றன.
வாளிசெய்த
படும்.

117.

இதற்கு, அசல் குத்ற

குற்றத்தின் அளவின்படி. கண்டனை

விதிக்கப்

ee

சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தன் அவனுக்குள்ள அதிகா

சக்தையனுசரித்து
சொக்கை
எலம்போடும்போது,
ஏ
லம்போடவொட்டாமல் தடுப்பது, 184-வது செக்ஷன்படி.
1 மாசம்வரைக்காம் சாவலாவ்து, 500 ரூபாய்வரைக்கும்
அப.ராதமாவது விதிக்கத்தக்க குற்றமாகிறது.
118.

மேலும், மேல்சொன்னபஉ.

ஏலம் நடந்துக்கொண்டி.

ரக்கையில், ஏலஷுரத்துகளின்படி.

நடந்துக்கொள்ளவேண்

டுமென்கிற எண்ணமில்லாமல் விலை கேட்பதும்
- விலைகேட்
கக்கூடாதவர்கள் விலைகேட்பதும், அப்படி. விலைகேட்கக்கூ

டாதவர்களுக்காக

மற்றொருவர்

விலைகேட்பதும் - ஆகிய

பினல்கோட்
இந்தக்குற்றங்களுக்கு,
வரைக்கும்
மாவது,

185-வது

காவலாவது,

அல்லது

சுருக்கம்.

39°

செக்ஷுன்படி.

ஒருமாசம்

200 ரூபாய்வரைக்கும்

அபராத

இரண்டுமாவது விஇக்கப்படும்.

்

119.
சர்க்கார் உக்கியோகஸ்தன் அவனுடைய ஹோதா
வின்படி அமுலை
நடத்திக்கொண்டிருக்கையில்,
அவனை
கடைசெய்வது, 180- வது செக்ஷன்படி. குற்றமாகிறது.
இதற்கு 8 மாசம்வரைக்ஞூம் சாவலாவது 500 ரூபாய்வரைக்
கும் அபராகமாவது, இரண்டுமாவது விதிக்கப்படும்,
மேலும், அப்படி. அமுல் நடத்தும்போது மேற்சொன்ன '
சர்க்கார் உத்தியோகஸ்சனுக்கு சகாயம் செய்யக்கடமைப் “
பட்டவர்கள்
சகாயம்
செய்யாமற்போனால்,
அவர்கள் '
187 - ag

120.

செக்ஷன்படி. குற்றவாளிகளாஇஞுர்கள்,

சியாயவிசாரணை

அந்த

விசாரணை

நடந்துக்கொண்டிருக்கையில்,

நடத்தும் சர்க்கார்

உத்தியோகஸ்சரை

(வேண்டுமென்று அலக்ஷியம்செய்தலும் - அவர்கேட்கும்
கேள்விகளுக்கு சரியான: உத்திரவைக்கொடுக்காமல் தெச )
இரவுசெய்தலும் - கூச்சல் போடுசலாலாவது, வேறு எ].

தவிதத்தினாலாவது

அவர்.

செய்யும்

காரியத்திற்கு

தடங்

கல்செய்தலும் - ஆகிய இவைகள் 298-வது
செக்ஷஒன்ப்டி. \
குற்றங்களாகும்.
இதற்கு 6 மாசம்வரைக்கும் STOUT!Bly
1000 'ரூபரய்வரைக்கும் அபராதமாவது, இ ரண்டுமாவது

விதிக்கப்படும்,
121,

சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தரால்

ஏதாவ

காரியம்

செய்வித்துக்கொள்ளும்பொருட்டு,
அவருக்காவது,
அவ
ரைச்சேர்ந்தவர்களுக்காவது, துன்பம் உண்டாக்குவதாக

மெரட்டுதல், 189-வ.து செக்ஷன்பட. குற்றமாகிறது. இதற்
கு

2

வருஷம்வரைக்கும்

இ. ரண்மொவது

காவலாவது,

அபராதமாவது,

-

விதிக்கப்படும்,

இது எப்படி. யென்ஞுல்-க

“ar

என்பவனுடைய வியாச்சியம் ஒன்று ஒரு மூனிச€ப்:
கோர்ட்டில் விசாரணையாயிக்கொண்டி ருக்கிறது. அந்த ந
32.

40

்

பினல்கோட் சுருக்கம்.

பமூன்சபின்பிள்ளை “ஏ?” என்பவனிடத்தில் உத்தியோ'
(கமாயிருக்கிறான். வியாச்சியத்தை என்பக்ஷம் இர்ப்பு'
'செய்யாமல்போனால், உம்முடைய பிள்ளையை வேலை.
AGES

கள்ளிவிடுகிறேனென்று

“ar”

என்பவன்

அந்த முன்பை பயமுறுச்தினால், அவன், மேல்சொல்
லிய 189-வது செக்்ஷன்படி, குற்றவாளியா கருன்.

்

மேலும், அந்த முன்போனவர். “ப” என்பவனுடைய
'வியாச்சியத்தின் விஷயமாய் லஞ்சம்வாங்கிக்கொண்ட சங்
59 “a? என்பவனுக்குத்தெரிக்திருக்கறது.
அப்போது
<a” என்பவன், கன் வியாச்சியக்தை தன்பக்ஷம் தீர்ப்பு
'செய்யாமல்போனால், “பி?” என்பவனுடைய வியாச்சியக்:
இன் விஷயமாய் லஞ்சம்வாங்்கக்கொண்ட சங்கதியை வெ
எிப்படுத்துவதாய்

மேல்

முன்பை

சொல்லப்பட்ட

பயழுதுத்தினால்

-

அவன்

செக்ஷன்படி. குற்றவாளியாகிழுன்.

122. QG சர்க்கார் உக்தியோகஸ்கதன் லஞ்சம் வாங்இக்
கொள்வதற்கு
பிரயத்தினப்பட்டுக்கொண்டிருந்தபோது,
ப், வாங்கினால் மேலதிகாரிகளுக்கு தெறியப்படுத்
துவ

தாக

பயழுறுத்தினால்மாத்திரம்

மாட்டான்.

தான்

எதாவது

ஒருவன்,

குற்றவாவனியாக

காரியம்செய்விக்துக்கொள்

ளவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு
குற்றவாளியாவான்.

பயமுறுத்தினால்தகான்

க

த *

129.

அள்மாராட்டம்.

ஒருவன்- மற்றொருவனாக

ஆள்மாராட்டம்செய்து,

ஏதாவது சிவில், அல்ல, இரிமினல் விவஹாரக்தை நடக்
துவதும்,
சாமீன்
இருப்பதும்,
ஆகிய
யிவைகளுக்கு
205-வ.து

செக்ஷன்படி.

8

வருஷம்வரைக்கும்

அபசாதமாவது, அல்லது
124,

மேல்சொன்ன

இரண்டுமாவது

விதிக்கப்படும்.

விஷயங்களில் மற்னொருவனாக ஆள்

மாராட்டம்செய்தபோது,
ருந்தபோதிலும், ௮து

காவலாவது,

அவனுடைய

சம்மதம்

குற்றமாகாமல் போகாது.

பெத்தி

AL

சுருக்கம்.

, பினல்கோட்

இது எப்படி. யென்னுல்-6a? என்பவன் கச்சேரியில் ஒரு பிராது செய்யவேண்்
அப்போது தனக்கு அவகாசமில்லாத்
டூயிருக்கறது.
இனாலாவது, தொக்திரவு என்று எண்ணியாவது, ௮
வன், “பீ” என்பவனை அனுப்பி இவனே “ஏ” என்ப

சொல்லி

வகை
இருன்.

தாக்கல்செய்யும்படி

பிராது
ஈட”

அப்போது

செய்

என்பவன் அப்படி. ஆள்மா

தாக்கல்செய்தால், மேல்
ராட்டம்செய்து பிராது
05-வது செக்ஷன்படி. குற்றவாளியாகி
சொன்ன
ரான். “ஏ?” என்பவனும் அந்தக்குற்றத்திற்கு உடந்தை
யாயிருக்ததற்கு தண்டனை

195.

ஒருவன் தனக்கு

எவனாவது

்

அடைவான்.

சர்க்கார் உத்தியோ

ஈடந்து, ௮
கம் இல்லாஇருக்கும்போ.து இருக்கிறதுபோல
இனால் ஏதாவது காரியம்செய்தால், அல்லது செய்வதற்கு
செக்ஷன்படி.
1970-வது
அவன்
பிரயத்தினப்பட்டால்,
௨ வருஷம்வரைக்கும் காவலுக்காவது, அபராதத்திற்காவ

து, அல்லது இரண்டிற்குமாவது உள்ளாவான்.
126.

போலீஸ்,

சபாய்,

தங்களை,

ஜனங்கள்,

சேவகன்

ஈம்பும்பொருட்டு,* இவர்களுடைய
மூதலியவர்களென்று
உடுப்பைதரித்து, இரிதல், 140, 171 இந்த செக்ஷன்களின்
8 மாசம்வரைக்கும்

படி. குற்றமாகும். இதற்கு

காவலாவது,

அப. ரரதமாவது, அல்லது இரண்டுமாவது விதிக்கப்படும்.
122

பகல்வேஷக்காசர்கள்

வேஷம்

வேடிக்கைக்காக

போடுதல் குற்றமாகாது.
36

198.

உ பொய் சாக்ஷியம்.
:

௫.

௪

பொய்சாக்ஷிசொல்வதும், பொய்சாக்ஷியம் உண்டு

பண்ணுவதும், 198- வது செக்ஷன்படி. குற்றங்களாகும்;
தன்
இதற்கு 8 வருஷம்வரைக்கும் காவல்தண்டனை
படும். அபராதமும்போடப்படும்,
6

42,

19 oot ov Cw m 1 சுருக்கம்.

மேலும்,

நியாயவிசாரணை

பொய்சாக்ஷியம்

காலத்தில்

சொல்வதும், அப்படிப்பட்ட விசாரணையில் உபயோக்கும்
பொருட்டு பொய்சாக்ஷியம் உண்பெண்ணுவதும் - ஒருவன்

பேரில் குற்றம்சாட்டும்பொருட்டு
வதும்,
ஜாஸ்தி

பொய்சாக்ஷியம்" சொல்

உண்பெண்ணுவதும்- ஆகிய
தண்டனை விதிக்கப்படும்.

இந்த குற்றங்களுக்கு

199, தப்புசர்ட்டிபிகேட்டு கொடுத்தல் - தப்புபிரமாண
பத்திரங்களை தாக்கல்செயதல் - இன்கம்டாக்சு, முன்€ீபல்
வரிமுதலியவைகளின் விஷயத்தில் வரும்படியைக்குறித்து
தப்பானசங்கஇிகளை தெரியப்படுதீதுதல், தப்புகணக்குகளைக்
காட்டல் - இய. இவைகள் குற்றங்களாகும்.
180. ஒருவன், கான் நம்பாத சங்கதியை ஈம்பினதுபோ
லும், அறியாதசங்ககியை
அடறிந்ததுபோலும்,
வாக்குஞூ

லம் கொடுப்பதும்கூட பொய்சாக்ஷியம் ஆகிறது.
6

181,

சொன்ன.

சங்கஇ

உண்மையானதாயிருக்தபோதி

லம், தான்
அறியாதிருக்கும்போது
சொல்வது, பொய்சாக்ஷியமாகின்ற.து.

அறிந்தாப்போல்
.

இது எப்படி. பென்ருல்-ஏ?” என்பவன் ஒருகரள் ஒருஊரில் இருக்கிறான்.
௮
வன் அன்றயதினத்தில் 96s ஊரில் இருந்தானோ
இல்லையோ என்பது தனக்குத்தெரியா திருக்கும்போ
அ தெரியுமென்று
மாகிறது,
“a?

என்பவனுக்கு

ருவன்

மரவ

பொய்சாக்ஷிய

6233? என்பவன் 100 ரூபாய்கொடுக்க

வேண்டியதாயிருக்கிறது. அக்க பாக்கியை நிஜமென்று £₹பீ??
என்பவன் ஒருகாலத்தில்

ஒப்புக்கொண்டான்.

. அந்த தரு

ணத்தில் “9?” என்பவன் இல்லாஇிருக்தபோகிலும், தான்,
இருக்ததாகவும், “பீ”? என்பவன் ஓப்புக்கொண்டதை கேட
டதாகவும் வாக்குமூலம்கொடுப்பது பொய்சாக்ஷியமாகும்

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

48

1982, புத்திபூர்வககமாய் பொய்யென்றதிக்து சொன்னால்
பொய்சாக்ஷியமாகுமேதவிற, மெய்யென்று பிசகாய் நம்பி
சொன்னபோது சொன்னசங்கதி மெய்யாகாமற்போனாலும்
பொய்சாக்ியமாகமாட்டாது.
பொய்சாக்ஷியம்
199.
து என்முல்--

உண்டரக்குவன

எப்படிப்பட்ட,

“£ஏ?” என்பவன், “பி? என்பவன்பேரில், களவு குற்றம். .
ஸ்தாபிக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு, அவன் பொட்.
யில் வேரொருவருடைய சொத்கை கொண்டுவந்துவைக்
கருன். er”? என்பவன் பொய்சாக்ஷியம் உண்டுபண்ணின
வனாூழுன்.

தியா சாட்டும்பொருட்
ஒரு வர்த்தகன் கோர்ட்டில்
டு, தன்சணக்குகளில் உண்மையான பாக்கியைக்குறித் து
முன் எழுதாத ஒருகொகையை புதிதாக எழுதுகிறான். அப்
முன்
போது, பாக்கி உண்மையானதாயிருக்தபோதிலும்
னமே எழுதினதாக கடட்டும்பொருட்டு செய்ததாகையால்,
அந்த வர்த்தகன் பொய்சாக்ஷியம் உண்டுபண்ணினவனா இ
ரன்.

_ 184, பொய்சாக்ஷியம் சொல்லிவைக்கிறவர்களும், சிறுஷ்
பொய்சாக்ரியக்சை அப்படிப்பட்ட
டனைசெய்யப்பட்ட
தென்று அ.றிந்திருக்து

உபயோக்கிறவர்களும்,

190- வது

செக்ஆன்படி. குழ்றவாளிகளாகிழுர்கள்.
*,*

Curie.

185. ஒருவருக்கு ஈஷ்டச்தை உண்டாக்கவேண்டுமென்றா

வது, ஏதாவது
ணிக்கொள்ள

தை

வியாச்சியத்திற்கு ஆதாரத்தை உண்டுபண்

வேண்டுமென்றனாவ.து,

ஒருவருடையசொத்

அபகரித்துக்கொள்ளவேண்டுமென்முவ.து,

செய்யவேண்டுமென்றாவ2,

கெட்டஎண்ணத்தோடு

மோசம்
- தப்பு

தஸ். தாவேஜ- உண்டுபண்ணுதல் - தஸ்.தாவேசுகளில் பேரு
இருத்தல், இருக்
ட்டன
கள், தேதிகள்,6 எண்கள்,

44,

பினல்கோட்

சுருக்கம்,

குதல் அல்லது-கலைத்தல், ஆகிய

ஷன்படி, போர்ஜரீ, அதாவது

குற்றமாகிறது.

—

இவைகள், 465-வது செக்

தப்பு சிருஷ்டனையென்னும்

.
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gi, அபசாதமாவ
து; அல்லது இரண்டுமாவஅு விதிக்கப்படும்.
துகள்,

உயில்கள்

அதாவது

மரணசாசனங்கள்,

சர்ச்

கரர் ரிகார்ட்டுகள், முதலியவைகளில் செய்யப்பட்ட போர்
ஜரீ குற்றத்திற்கு அதிகமானதண்டனை

186.

கெட்ட எண்ணத்தோடு,

விதிக்கப்படுகிறது.

ஒருவன்

வேறரொருவனு

டைய பெயர், கையெழுத்து, அல்லது முத்திரையைபோட்
டு, அவனுடைய உத்திரவில்லாமல் எதாவது தஸதாவேஜை,

சிருஷ்டித்தல், போர்ஜரீ குற்றமாகிறது.

er” என்பவன், எபி”? என்பவனிஉத்தில் உத்தியோகம்
சம்பாஇதிக்கவேண்டுமென்ஞுவது, கர்மம் பெறவேண்டுமென்

ரூவது, “9?! என்பவன் கொடுத்ததாக அவன் கையெழுத்து
போட்டு சிபார்சு கடுதாசி ஒன்றை
போர்ஜரீ குற்றமாகின்றது.
194.

யெழுதுகிழுன்,

தானாவது, மற்றொருவனாவது,

எழுதிய,

இது

அல்லது

எழுதிக்கொடுத்த, தஸதாவேஜுகளில் - கெட்டஎண்ணத்
கோடு, முக்கியமானபேர்கள், தேதிகள், எண்கள், முதலிய
வைகளை திருத்தல் கிருக்குதல் வேது எக்க விதத்தினாலா
வனு மாற்றுதல், ஆகிய இப்படிப்பட்டவைகள் போர்ஜரீ
குற்றமாகின்றன.

்

198. கெட்டஎண்ணகத்தோடு, ஒன்றையெழுதி மற்ரொன்
முூகவாடித்துக்காட்டி. தஸ்காவேஜை சிருஷ்டனை செய்தல்,
போர்ஜரீ குற்றமாகிறது. ,.
“ஏ?” என்பவன், வியாஇயஸ்கனாயிருக்கும்போ.து, “பி??
என்பவனுக்கு சங்கதிகளைச்சொல்லி, அவனால் தன் உயில்
அதாவது மரணசாஸனத்தை
எழுதிவைக்கிமுன்,
«9

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

த -

என்பவன், “ஏ”? என்பவன்சொல்லியபட. எழுதாமல் வேறு
விதமாய் எழுதி, மோசம்செய்து அந்த உயிலில் “ஏ?” எ்ன்
பவனை
கையெழுத்துபோடும்படியாக
செய்கிறான். அப்
(பொழுது “பி” என்பவன் போர்ஜரி குற்றம் செய்தவனா
வான்.

199.
குடித்து

புத்திமாமுட்டமானவர்கள், கள்முகலியவைகளைக்
மயக்கத்திலிருக்கறவர்கள்- இவர்களைக்கொண்டு

தஸ். தாவேஜ்
செய்துக்கொள்ளுகலும், இவர்களை தஸ்தா
வேஜில் கையெழுக்து
போடும்படியாகவாவது
அல்லது

அதில் ஏதாவது மாறுதல் செய்யும்படியாகவாவது

செய்த

௮ம் போர்ஜரீ.குற்றங்களாகும்.

140. முன்தேதியைப்போட்டு தப்பு தஸ்தர்வேஜுகளை
உண்பெண்ணுவது போர்ஜரீ குற்றமாகன்றது.
141, ஒருவனுக்கு ௮அக்இரமமாம் நஷ்டம் உண்டுபண்ண
வேண்டுமென்னாவது, கீரன் ௮ல்லது தன்னவர்கள் அக்கர
மமாய் லாபம் அடையவேண்டுமென்முவ௫, மோசம் செய்
யவேண்டுமென்றாவது,

எண்ணம்

வே

எக்க

இல்லாமல்போனால்,

விசமாயாவது,

கெட்ட

தப்பு.கஸ்தாவேஜ்

உண்டு

பண்ணுவதினாஓமாக்திரம் போர்ஜரீ குற்றமாகமாட்டாது.

_ 142;

ஒருவனால் சிருஷ்டனைசெய்யப்பட்ட தப்பு.தஸ்தா

வேஜுகளை,
வேறொருவன், அப்படிப்பட்டவைகளென்று
அறிந்திருகதும், சசியானவைகளாக உபயோகப்படுத்துதல்
471-வ.து செக்ஷன்படி. போ௭ஜரீ

குற்றமாகிறது.

149. தப்புகஸ்காவேஜுகளை சருஷ்டனை செய்யவேண்
'டுமென்கிற எண்ணத்தோடு, கள்ளமுத்திரை, கள்ளமொகர்,
கள்ள அச்சு, முதலியசாமான்களை செய்தல், சுவா னேத்தில்
வைத்துக்கொள்ளுதல், இவைகள். 472,479,
செக்ஷன்க
வின்பஒ. குற்றங்களாகின்றன.
இவைகளுக்கு 7 வருஷம்
வரைக்கும் காவலும், அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
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பினல்கோட்

சுருக்கம்.

நகக், தப்புரசீதுகள், தப்பு உயில்கள், தப்புரிகார்ட்டு
கள் - இவைகளை,
சரியானவைகளென்று
உபயோகிக்க
வேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு, சவாஇனத்தில் வைத்துக்
கொள்ளுதல், 474-வ.து

செக்ஷன்பட.

குற்றமாயிருக்கிற
து.

இதற்கு 7 வருஷம்வரைக்கும் காவலும், அபராதமும் விதிக்
கப்படும்,

*,*

145,
DEG
தோடு,

பொய் பிரரதுகள்.

ஒருவன்பேரில் ௮க்கிரமமாய்

சூற்றம்சாட்டி அவ

கெடுதியுண்டுபண்ணவேண்டுமென்டற
வேண்டுமென்று

பொய்பிராது

எண்ணத்

செய்தால் 211-வ.து

செக்ஷன்படி. குற்றமாகிறது.

்

இதற்கு 2 வருஷம்வ்ரைக்கும் காவலாவது, அபசாதகமா
வ, இரண்டுமாவது. விதிக்கப்படும். மேலும், கொலைமுத

லிய பெருத்தகுற்றங்களை சாட்டவேண்டுமென்சற எண்ணத்
கோடு, வேண்டுமென்று பொய்பிராது செய்தால், 7 வரு
ஷம்வரைக்கும் காவலும், அபராதமும், விஇக்கப்படும்.
146.

தகுக்தகாரணங்களாவது, அனுமானமாவது இருக்

அ பிராது கொண்டுவந்தபோது,

அந்த பிராது போதுமான

ருசுவில்லாத்தினால் கள்ளிவிடப்பட்டால், பிராது கொண்டு
வந்தவன், மேல்சொல்லிய செக்ஷன்படி. குற்றவாளியாக
மாட்டான்.

147.
லம் த...
இ
சோ
தண்
டனைக்கு உள்படுக்தவேண்டுமென்சகிற எண்ணக்தோடு வி
சோதத்தினால் பிராது செய்தபோதிலும் - பிராது செய்த
வன் குற்றவாளியாகமரட்டான்.

148. மனதறிந்து பொய்சங்கதிகளைச்சொல்லி யார்பேரி
லாவது சர்க்கார் உத்தியோகஸ்கனுடைய அதிகாரத்தை
செலுத்தும்படியாகச்செய்தல், 182-வது செக்்ஷன்படி. குற்
மாகிறது.

இதற்கு

6

மாசம்வரைக்கும்

1000 ரூபாய் வரைக்கும் அபசாதமாவது,
டுமாவது விதிக்கப்படும்.

காவலாவது,

அல்லது

இரண்
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சுருக்கம்.

பதும் ஆகிய இவைகள், 206,421
செக்ஷன்களின்படி.
குற்றங்களாகின்றன. இதற்கு 2 வருஷம்வரைக்கும் காவ
லாவது,

அபராதமாவது,

இரண்டுமாவது.

மேலும், மேல்சொல்லப்பட்ட
யதையில்லாகபோது

எண்ணத்தோடு,

செர்த்தை தன். சுவாதீனம்

கொள்
இறவனும், சொக்தினிடத்தில்
ருபாத்தியதையும் யில்லாமலிருக்கையில்

வாசெய்்கறவனும்,
ரைக்கும் STU
பன்

|ச

விதிக்கப்படும்.

207-வது

ESTO FI,

செய்துக்

தனக்கு யாகொ
உண்டென்று தா

செக்ஷன்படி.

பத

பாத்தி

2 வருஷம்வ

அது

இரண்டிற்

உள்ளாவான்.

பலாத்காசம்செய்து சொக்தைவாங்கிக்கொள்ளுகல்.

152.

ஒருவனை,

அவனுக்காவது

வேஜொருவனுக்காவ

து துன்பம் உண்டாக்குகிறேனென்னறு பயழாறுத்தி, அவ
னிடதிலிருக்து
எந்த " சொத்தையாவது
உபயோகமான
தஸ் தாவேஜையாவது

பலாத்காரமாய்

வாங்கிக்கொள்ளுக

லும்- யாருக்காவது பலாகத்காரமாய் கொடுக்கும்படி செய்
தலும் -884-வது செக்ஷன்படி. குற்றங்களாகின்றன. இதற்
கு

8

வருஷம்வரைக்கும்

காவலாவது,

ணக

னவ

அல்லது இரண்டுமாவது இ ல
மேலும்,

மரணம்

ட

பெருந்துன்பம்

செய்கிறேனென்முவது ஏகாவது
டுகிறேனென்றுவ.து

பெருங்குற்றங்களை சாட்

பயமுறுத்தி, (மேல்கண்ட

நடத்தினால், அதக தண்டனை

நேரிடும்படி.
குற்றங்களை

விதிக்கப்படும்.

158. “ஏ?” என்பவன் ஏதோ ஒரு குற்றம்செய்கஇிருன்.
அந்த சங்கதியை “பீ?” என்பவன் அறிந்அுகொண்டு எனக்
கேதாகிலும் கொடுக்கவேண்டும் அப்படி. கொடுக்காமல்
போனால் அ௮க்த குற்றத்தை வெளியிடுகறேனென்று பய
முறுத்து, சொத்தை வாங்கிக்கொண்டால்), மேற்கண்ட செக்
ஷன்படி குற்றவாளியாகிழுன்.
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என்னும்

ஒரு

சருக்கம்.

பிராமணன்
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ரகடயமாய்

சாராயம்

என்பவன் தெரிந் துகொண்டு,
எல்லாரோடும் சொல்லி உன்னை ஜாஇயிலிருக்து கள்ளிவி
டும்படியாக செய்கிறேனென்றனு
பயமுறுத்தி, ஏகாவது
பொருளை வாங்கிக்கொண்டால், மேற்கண்ட செக்ஷன்படி.
2
குற்றவாளியாகிறான்.
குடிக்கிமுன்.

அதை

₹பி

Or?

“ஏ” என்பவனுடைய மிள்ளை “ம?? என்பவனிட கத்தில் உத்
'இயோகத்தில்
இருக்கிறான்,
உன்பிள்ளையை
வேலையிலி
ருந்து கள்ளிவிடுகிறேனென்னு “₹ஏ”” என்பவனை பயமுறுத்தி
அவனிடத்திலிருக்து 6G” என்பவன் அக்கிரமமாய் ஏதா
வது பத்திரம், பிராமிசெரிகோட்டு முதலிய தஸ்.தாவேஜூ
களை எமுதிகொடுக்கும்படி. செய்தால்; மேற்கண்ட செக்ஷன்

LiL குற்றவாளியாஇழுன்.

seat

154. மேல்சொன்னபடி. பயருறுத்தி,
வெருங்காஇதத்.
இன்பேரில் கையெழுத்து போடும்டடி.யாகச்செய்து அதை
வாங்கிக்கொண்டாலும்கூட
குற்றமாகவே எண்ணப்படும்.
அப்படி. கையெழுத்து போடப்பட்ட வெருங்காகிதம், பின்
பு எப்போதாவது, உபயோகமான சஸ்காவேஜாய் செய்
துக்கொள்ளலாமாகையால், குற்றமாக எண்ணப்பவெகற்கு

காரணமாயிருக்கிறது.
155.
அ,

மேல்சொல்லியபடி.

தஸ்காவேஜையாவது,

வேயாருக்காவது

பயமுறுத்தி,
தான்

சொத்தையாவ

வாங்கிக்கொள்ளாமல்,

கொடுப்பித்தாலும் குற்றமாகின்றது.

அட் களவு குற்றம்.
156.
ஒருவனுடைய சுவாஇனத்திலிருக்கும் சொத்தைஅவனுடையவரவது, அவனுடைய அனுமதியைப்பெற்றவ
னுடையவாவது, சம்மதியில்லாமல்-வேஜொருவன்,

எண்ணத்தோடு,
ப

எடுத்துக்கொள்ளுதல் களவு

கெட்ட

குற்றமாகின்
ர
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பினல் கோட்

இதற்கு

879

சுருக்கம்.

- வது செக்ஷன்படி. 8 வருஷம்வரைக்கும்

காவலாவது,
அபராகமாவது,
விஇக்கப்பட்டி ருக்கிறது.

அல்லது

இசண்டுமாவது

மேலும், வேலைக்காரனாவது, ஞூமாஸ்காவாவ.து, எஜமா
னனுடைய சொகச்தை இருடுவத - யாராவது, வீட்டுக்குள்
அழைந்து இருடுவது- இருடுவகற்காக கன்னம் Mass,
கதவு

மூதலியவைகளை

உடைத்து,

அல்லஅ

சுவரேரிகுஇத்

அ, விட்டில் நுழைவது - ஆகிய இவைகளுக்கு ௮இக கண்
டனை

விஇக்கப்படும்.

154.
மல்

ஒருவனுடைய

சொக்கை

எடுத்துக்கொண்டபோகிலும்,

அவன்சம்மதியில்லா
கெட்ட

எண்ணமில்லா

மலிருந்தால் அது களவு குற்றமாகமாட்டாது.
Oa aie.

யென்ஞனால்--

ஒருவன், தன் சினே௫கனோடு சொல்லாமலும், அவரு
டைய சம்மதியைப்பெழுமலும், மறுபடியும் கொடுத்து

கிடவேண்டுமென்கிற

எண்ணத்தோடு,

அவருடைய

புத்தகமொன்றை எடுக்துக்கொள்ளுகிமுன்.
வு குற்றமாகமாட்டாது.

இது

கள

158. மேலும்,
முதலில்
கெட்ட
எண்ணமில்லாமல்
சொக்தக்காரனுடைய
சம்மதியோடு.
வாங்கிக்கொண்ட
சொத்தின்விஷயமாய், பின்பு துர்புத்தியுண்டாகி, அதை
கொடுக்காமல்போவதும், சொத்தை வாங்கிக்கொள்ளவே
இல்லையென்று சொல்வதும் - களவு குற்றமாகமாட்டாது.
சொச்தை அபகரித்தலென்னும் குத்றமாகலாம்.

ட

159,

சொந்தக்சாரனுடைய

சம்மதியிருக்தசென்முவ.து

சொத்து தன்னுடையதென்ருவ.து, சொத்தில் தனக்கு பாத்
இயதையிருக்கிறகென்முவது, பிசகாய் கம்பி, அதை எடுத்
அச்கொள்ளுதல்,

களவு

குற்றமாகமாட்டாது.

ஆனால்,

சொர்தக்காரனுடைய சம்மதியில்லாமல் சொக்கை எடுத்
துக்கொண்டு, அவனால் தனக்கு வரவேண்டிய பாக்கிக்கு
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சுருக்கம்.
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ஈடாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதென்௮, சொன்னபோதி.
லும், களவு ஞூற்றமாகாமல் போகாது.
160. தன்சொத்தை தான் எடுக்துக்கொள்ளு தலுங்கூட
இல சமயங்களில் களவு குற்றமாகிறலு.
இது

எப்படி. யென்றால்-- .

ஒருவன், தன்வேலைக்காரனிடத்திலாவ.து, வேறுயாரிடத்
இதிலாவது ஒருவஸ் துவை

பத்திரப்படுத்தும்படி. சொல்

லிக்கொடுத்து, அவனிடத்்திலிருக்து அந்த வஸ்அவின்
விலையை வாங்கவேண்டுமென்கிற கெட்ட எண்ணக்.
தோடு, அவனுக்கு த்தெரியாமல் அதை

எடுத்துக்கொள்

ஞூதல், களவு குற்றமாகிறது.
ஒரு

பணம்

அவனுடைய

கொடுக்காமலும்,

செய்வதற்காவது

சம்மதியைப்

எடுத்துக்கொண்டுபோ

பெழுமலும், ௮ந்த சொத்தை
வது களவுகுற்றமாகிறது.
ரிபெயர்

அடகுபெழ்றவனுக்கு

அடகுவைத்து,

சொத்தை

வேறு எதற்காவது, ஒருவ

னுக்கு கொடுத்த ஒருபொருளை அவன் தனக்கு சேர
வேண்டிய பணத்துக்கு ஈடாகவைத்துக்கொண்டால்,
அப்படி. வைத்துக்கொள்ளாமல் செய்யவேண்டுமென்

இற எண்ணத்தோடு, அந்தபொருளை அவனுடைய சம்
மஇியில்லாமல் எடுத்துக்கொண்டுவருதல், களவு குற்ற
மாகிறது.

ஆனால், மேல்சொல்லப்பட்ட விசமாயாவது, வேது எந்த
விகமாயாவது,

மற்றவருக்கு சொத்து

தை இல்லாதபோது, தன்சொத்தை
மல் பலாத்காரமாய்
குற்றமாகமாட்டாது.
குற்றமாகலாம்.

161.

விஷயமாய்

அவர்

பாத்திய

சம்மதியில்லா

எடுத் துக்கொண்டுவந்தாலும், களவு
அக்ரமமாய் தாக்குதல் என்னும்

புருஷனுடைய சொச்தை, பெண்ஜாதி, தன் ஜார

புருஷனுக்கு கொடுத்தபோது,

டையதென்றும்,

கொடுப்பதற்கு

அந்த

சொத்து,

,பெண்ஜாதிக்கி

புருஷனு

௮இகாச

59

பினல்கோரட்

தான்

மில்லையென்றும்,

அறிந்திருக்தும்,

ஷன், கெட்ட எண்ணத்தோடு
குற்றம் செய்தவனாகிறான்.
.

அப்படியே,

சுருக்கம்.

ஜாரபுர௬ு

வாங்கிக்கொண்டால், களவு

எஜமானனுடைய

குமாஸ்தாவாவது,

அந்த

சொச்தை,

வேலைக்காரனாவது,

ருக்காவது கொடுத்தபோது, அதை
இக்கொண்டால், களவு குற்றமாகும்.

அவருடைய

அக்கிரமமாய்,

யா

அறிந்திருந்தும் வாங்

162. சொத்தை எடுத்துக்கொண்டபோது, அது சொத்
துக்காரனுடைய: சுவாகீனத்தில் இல்லாகிழுக்கால், களவு
குற்றமாகாது.

இது எப்படி. யென்ஞுல்--

தெருவில் ஏதாவது ஒரு மோதிரம் அகப்பட்டபோது
சொக்தச்காரளை அதியும்பொருட்டு தகுந்த பிரயத்
வைத்துக்
மோதிரச்கை
அந்த
இனம்செய்யாமல்
சொண்டால், அது சொத்தை அபகறரிச்தல் என்னும்
ஆ
சூற்றமாகிறதேயல்லாமல், களவு குற்றமாகாது.

னால், அக்தமோஇிரம், சொந்தக்காரனிடத்திலாவது,
குமாஸ்காவி
பெண்சாதியினிடத்திலாவது,
அவன்
னிடத்திலாவ.து, வேலைக்காரனிடத்திலாவது, அல்ல
து அவருடைய பொட்டியிலாவது, விட்டில் வேறெங்
எடுக்துக்கோண்்
அதை
இருந்தபோது,
கேயாவது
டால், களவு குற்றமாகின்றது.

இறந்துபோனமாடுகள், சொக்தக்காரனுடைய கொட்டா
யிலிருக்கபோது, அவனுடைய சம்மதியில்லாமல் எ:
டுத்துக்கொண்டுபோகல்,

அவைகளைவெளியில்
டுபோதல்

168.
அவன்

சளவு

குற்றமாகின்ற.து.

எடுத்துப்போட்டபிறகு

கொண்

குற்றமாகீமாட்டாது.

“ஏ?” என்பவன், பீ”? என்பவனுடைய சொச்தை,
சம்மதியில்லாமல் எடுக்துக்கொண்டுபோய், ' :0??,

என்பவனுடைய

கடன்கா.ரர்களஞக்குக் கொடுககிழுன்.

A

இந்த

பினல்கோமட்

காரியம், “பீ?

சுருக்கம்,

oS

நன்மைக்காக செய்யப்பட்
என்பவனுடைய
ப்.
என்பவன், களவுகுத்றம்செய்கவனா
“ஏ”?

டபோதிலும்,
கவே எண்ணப்படுஇருன்,

164.

இருடினசொதக்தை,

போகாமல்

முடிவில்

போனபோதிலும்,

களவு

இ.து எப்படி. யென்முல்--

எடுத்துக்கொண்டு

குற்றமாகின்றது.

ட

ஒரு இருடன் பொட்டியிலிருந்து ஈகைகளை எடுத்து கீழே

வைக்இருன். அதறிகுள் விட்டிலிருந்தவர்கள் விழித்
அுக்கொண்டதினால், நகைகளை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போ
கிருன், அப்பொழுது, நகைகளை எடுத்து கழேவைக்
ததினாலேயே,

களவுகுற்றம் முடிந்துவிட்டது.

“ஏ”? என்பவனுடைய

தநிலத்திலிருக்கும் ஒரு

இருடவேண்டுமென்கற
பவன், அதை

வெட்டுகிருன்.

அுக்கொண்டுபோகாமல்

௮ம்,

மரத்தைத்

எண்ணத்தோடு; *பீ?? என்
பின்பு

அதை எடுக்

போட்டுவிட்டுபோனபோதி

வெட்டினதினால்

மாத்இரமே,

களவுகுற்றம் மூ

ஒந்துபோய்விட்டது.
ற
“ஏ”? என்பவன், 8”? என்பவனுடைய நாயை, இருட
வேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு, அதற்கு தின்பண்
டங்களைக்காட்டி அழைக்கிமுான். அது கொஞ்சந்தூ

சம்வக்துபிறகு ஓடிப்போகிறது. ஆனபோதிலும், “₹ஏ”?
ஏன்பவன்களவுஞுற்றம் செய் கவனாகிழுன்.
“ஏ? என்பவன், “ப” என்பவனுடைய வீட்டிற்குவக்து,
அவன்விட்டில் ஏகாவது சொத்தை - பிறகு கொண்டு
போகவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு - அந்த வீட்
ஒன் இரசப்பிலாவது, ஓட்டிலாவது, தெரியாமல் மறைத்
துவைக்கிழுன்.

அப்பொழுது

குற்றம் செய்கவனாஇழுன்,
ர

“ஏ”? ஏன்பவன்

களவு

;

களவு சொத்து.

165. களவுசொத்து
- 159
சொல்லப்பட்டபடி. மெரட்டி.
சொத்து - 169 மூகலாகிய

முதலாகிய பியாராக்களில்
பலாத்காரமாக
அடைந்த

பியாசாக்களில்

சொல்லபபோ

சுருக்கம்.

பினல்கோட்

54

இறபடி. கொள்ளையடி.க்கப்பட்ட சொத்து - 175 முதலாகிய
சொல்லப்போஇிறபடி. அக்கிரமமாய் அப
பியாராக்களில்
பியாராக்களில்
கரிக்கப்பட்டசொத்து - 178 முதலாகிய
கம்பிக்கைத்துரோகத்தினால் அடை
சொல்லப்போடகிறபடி
யப்பட்டசொத்து - இவைகளை,

அப்பேர்ப்பட்ட

வைத்துக்கொள்ளுகிறவர்களும்

- 411-வது

சொத்துக்

வாங்கக்கொள்கிறவர்களும்,
களென்று ஆிந்இருக்தும்,
முதலில் அப்படிப்பட்ட சொக்தென்று தெரியாமல் வாங்
சுவாதினத்தில்
தெறிந்தபிறகு
இக்கொண்டபோதிலும்,

காவலாவது,

8 வருஷம்

இந்தசெக்ஷன்படி.

குற்றவாளிகளாகிழுர்கள்.
வரைக்கும்

செக்ஷன்பட

அபராதமாவது,

இ சண்டுமாவது

விதிக்கப்படும்,

166, மேலும், அப்படிப்பட்ட சொத்துக்களை வழக்க
மாய் வாங்கவைக்கிறவர்களுக்கும் கொள்வனை விற்பனை
செய்இிறவர்களுக்கும், 418-வ.து செக்ஷன்படி. ஆயிசுபரியக்
கம் தண்ணீர்மேலேற்ரம்

தண்டனையாவது,

வரைக்கும் காவலாவது விஇிக்கப்படும்,
யோடகூட அபராதமும் போடப்படும்.

10

வருஷம்

தண்டனை

இர்த

கொள்ளையில் அடைந்த சொத்தை, அப்படிப்பட்
167.
டதென்று அறிந்து வாங்கிக்கொள்ளுகிறவர்களும் - மூதி.
லில் அப்படிப்பட்டதென்று

போலும்,

அறிந்தபிறகு

அறியாமல்

ain GeO ment

சுவாதனத்தில் வைத்துக்கொள்

இறெவர்களும்-412-வ.து செக்ஷன்படி. ஆயுசுபரியந்தம் தண்
ணீர்மேலேற்றும் தண்டனைக்காவது, 10 வருஷம்வரைக்கும்
உள்ளாவார்கச்,

காவலுக்காவது

௮/பராதமும்

போடப்

படும்.
168.

மேல்சொல்லப்பட்ட

விதமானசொத்துக்களை,

௨

றைப்பதற்காவது,

விற்பனைசெய்வதற்காவது,

வர்கள், 414-வது

செக்்ஷன்படி,, 8 வருஷம்வரைக்கும், கா

வலுக்காவது

அபசாதத்திற்காவது,

உள்ளாவார்கள்.

உகவிசெய்த

இசண்டிற்குமாவது

பினல்கோட் சுருக்கம்.
oe
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கொள்ளை.

169,

ஒருவனுக்கு, மரணம், சரி ரத்துக்குக் துன்பம், அக்
இரமமான நிர்ப்பந்தம், இவைகவில் எகாவகை உண்டுபண்
ணி, அல்லது, உண்பெண்ணுவதாக பயப்படுத்தி, 155- வது
பியாராவில் சொல்லியபடி. பலாக்காரமாய் சொத்துவாங்

இக்கொண்டால், கொள்ளைக்குக்றமாகின்ற.து.
மேலும், இருவெதற்காகவாவ.து,
தஇிருடுகையிலாவது,
இருடினபொருளை யெடுத்துக்கொண்டு போகையிலாவது,
சொண்டுபோவதற்குப் பிரயக்தினப்படுகையிலாவது - யா
ருக்காகிலும், மாணம்,
சரீ. ரத்துக்காச் துன்பம், அல்லது

அக்

இரமமான நிர்ப்பக்தகம் உண்பெண்ணினாலும், உண்டுபண்
ணுவதாக பயப்படுத்தினாலும், கொள்ளைக்குற்றமாகின்ற
அ.
சொத்துக்காரர்களை பிடித்துக்கொண்டாவது, கட்
170.
வைத்தாவது, அடித்காவது,
அவர்களுடைய தலைகளை

உடைகத்தாவது, அவர்களைபிசாண
து இப்படி.

செய்கிறேனென்னு

களுடைய

சொச்தை

அத்திசெய்காவது,அல்ல
பயப்படுத்தியாவது,

எடுத்துக்கொள்ளுவதும்,

அவர்

அவர்களி

டத்திலிருக்து பலாக்காரமாய் சொக்துவாங்குவதும், ஆகிய

இவைகள் கொரள்ளைக்குற்றங்களாகின்றன.
171.

கொள்ளைக் குற்றத்துக்கு 892 - வது

செக்ஷன்படி.

10 வருஷம்வரைக்கும் கடினகாவலும், அபராதமும், விஇக்
கப்பட்டி

க்கிறது.

கொள்ளை கிறைவேழுமல், பிரயத்தினம்மாத்திரம்
போது,

898-வது

செக்ஷன்படி,

நடந்த

7 வருஷம்வரைக்கும்,

கடினகாவலும், அபராதமும் விதிக்கப்படும்,
172.
ஐந்துபேராவது,
ஐந்துபேருக்கதிகமானவர்களா
வது, கொள்ளை நடத்துவதும், நடத்துவகற்கு
எத்தினம்
செய்தலும், பெருங்கொள்ளை என்னும் குற்றமாகிறது.
இ

தற்கு,

895-வது

செக்ஷன்படி.

மேலேந்றும் கண்டனையாவத,10

ஆயுசுபரியந்தம்

கண்ணீர்

வருஷம்வரைககும் கடின

காவலாவது, விதிக்கப்படும், அபராதமும் போடப்படும்,
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சுருக்கம்.

173.
மேலும், பயங்கரமாக நடத்தப்பட்ட கொள்ளைக்
கும், பெருங்கொள்ளைக்கும், அதிககண்டனை விதிக்கப்படு
உ

இறது,

174,

பெருங்கொள்ளையஒப்பதற்கு

ஆயத்தம்

செய்த

லும், கூவெதும் - கொள்ளைக்கூட்டத்திலாவது இருடர்கூட்

டத்திலாவஅ சேர்ந்திருக்கலும்-ஆகிய இவைகள், 899,402,
400,401, செக்ஷன்களின்படி. குற்ங்களாஇன்றன.
இவை
களில், சில: குற்றங்களுக்கு 7 வருஷம்வரைக்கும், சில குற்
றங்களுக்கு 10 வருஷம்வரைக்காம், கடினகாவல் விதிக்கப்
பட்டிருக்கிறது.

*
175,

சொச்தை அபகரித்தல்.

ஒருவருடையசொத்தை

அக்இரமமாய்

அபகரித்

கல் 408-வ.து செக்ஷன்படி. குற்றமாகிறது.
இதற்கு 5
வருஷம்வரைக்கும் காவலாவது, அப.ராகமாவது, இரண்டு
_ மாவது விதிக்கப்படும்: 4
2
|

இறநீதுபோனவன்

வசத்திலிருக்கசொதக்தை

எவனாவது

அபகரித்தால் அவனுக்கு 8 வருஷம்வரைக்கும் காவல் கண்
டனையும்- அந்த

இறந்துபோனவனுடைய

வது,குமாஸ்தால்ரவது அபகரித்தால், 7
தண்டனையும் - விதிக்கப்படும்,
146.

ஒருவனுடைய

சொத்தை,

வேலைக்காரனா

ன

யுன்

சொ.

கொண்வெகர்தபோது, தன்னுடையதல்லவென்று தெறித்த
பிறகு கொடுத்துவிடாமல் அபகரித்துக்கொள்ளுதலும் =
PGEUM SIAGig QravwrHiAsOsrcnQaubsQers
தை தன் சொந்த உபயோகக்கற்காக விற்பனை செய்தலும்
அடகுவைக்தலும் - கூட்டுசொத்சை விற்பனைசெய்து YES

விற்பனையினால் வந்த பணத்தை ஒருவனே அனுபவித்தலும்ஒருவனுடைய சொத்து அகப்பட்டபோது அது இன்னா
ருடையகென்று

தெரிந்தும்

வைத்துக்கொள்ளுதலும்

-

அவனுக்குக்கொடுக்காமல்

அது

இன்னாருடையதென்று

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

தெரியாதபோது, சொக்தக்காரனை
தபிரயத்தினம்
செய்யாமலாவது,

கப்பட்டசொத்தை

தெரிந்துகொள்ள ககுக்
போதுமானகாலம்
௮

வைத்திராமலாவது,

செலவழித்துக்

மேற்கண்ட

408 - வது செக்

கொள்ளுகிறதும் - இவைகள்,
ஷன்படி குற்றங்களாகின்றன.
177.
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மேலும், மேல்சொல்லியபடி.

வேது ஒருவனுடைய

சொத்தை அக்ரெமமாய் ,சொந்தத்துக்காக எடுத்துக்கொண்
டபோது, பிறகு எப்பொழுகாவது அந்த சொத்தை சொக்
தக்காரனுக்கு கொடுத்துவிடவேண்டுமென்கிற எண்ணமி
ருக்கபோதிலும், குற்றமாகவே

இ.

எண்ணப்படும்.

எப்படி. யென்ஞுல்--

மோதிரம்)
ஏ?” என்பவனுடைய
அப்பொழுது,
அகப்படுகிறது.

என்பவனுக்கு
என்பவனுடை

<Q?
“a”

யதென்று தெரிந்திருந்தும் அவனுக்கு அதைக்கொடா
மல், சலனாள்பொருத்.து கொடுத்துவிடுவோமென்கிற
எண்ணத்தோடு, “பீ? என்பவன் அந்தமோதிரக்கை
ஒருவனிடத்தில் அடகுவைத்து

பணம்வாங்கிக்கொள்

“பீ?” என்பவன், 408 - வது செக்ஷன்படி.

HAG.

குற்றவாளியாகிறான்.
3

: *,*
*

நம்பிக்கைத்துரோகம்.
a

வய யய னாகக னான்

178, சவரக்ஷணைகர்த்தர்கள்,'குமாஸ்தாக்கள், வேலைக்
- தம்மிடத்தில் ஒப்பிக்கப்பட்ட
காரர்கள், முதலியவர்கள்
சொத்தையாவது, சொந்தக்காரனுக்காக தாங்கள் வசூல்
செய்யும்

சொத்தையாவது,

அபகரித்தல், அக்குரமமாய்

விக்சொயம்செய்கல், உபயோகித்தல், அப்படிப்பட்டசொசக்

இன் விஷயத்தில்
அகல்,

இப்படி.ப்பட்டவைகள்,

றது.
இதற்கு

பொய்கணக்குச்சொல்

மனப்பூர்வமாய்

ம்பிக்கைத்துரோகமாகி

்
406- வத செக்ஷன்படி.

காவலாவது,

விஇக்கப்படும்,

அபராதமாவது,

8 வருஷம்வரைக்கும்

அல்லது

இரண்மொவஅ
8
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சருக்கம்,

மேலும், இந்தக் குற்றத்தைகுமாஸ்காக்கள், வேலைக்காரர்
கள், ஏஜண்டுகள், பியாங்கதோசர்கள், சர்க்கார் உத்தியோ
கஸ்தர்கள், இவர்கள் செயீதால் ௮௫ிககண்டனை விதிக்கப்
படும்,

179.

தான்

அக்கரமமான

என்ற அல்லது அடகு

லாபம்

அடையவேண்டும்

வைத்தவனுக்கு

அக்கிரமமான நஷ்

டம் உண்டுபண்ணவேண்டுமென்ற

கெட்ட

எண்ணக்தோடு,

அடகு ஒரத்துக்கு விரோதமாக, அடகு வைத்தசொத்தை,
அதின்மேல் கடன்கொடுத்தவன் வேமழொருவரிடத்தில் அட
குவைத்தல், மேல்சொன்ன நம்பிக்கைத்துசோகம் என்னும்

குற்றமாகிறது.
ல

;

“#*

Cure.

அவனிடகத்திலிருந்து ஏ
180. யாரையாவது ஏமாற்றி
,கரவது சொத்தை தான் வாங்கிக்கொள்ளுதலும், வேரொரு
வருக்கு கொடுக்கும்படியாகச்செய்தலும், அப்படி.ப்பட்டவ
னுடைய சரீரத்துக்காவது மனதிற்காவது மானத்திற்காவ
து சொத்துக்காவது ஈஷ்டமுண்டாகும்படியான் காரியம்,
அவனைக்கொண்டு செய்துவைத்தலும், மேலும், அவனுக்கு

இந்த விதங்களால் ஈஷ்டமுண்டாக்கும்பொருட்டு அவன்
ஏதாவது செய்யவேண்டிய காரியத்தை செய்யாமல் விட்டு
விடும்படியாக

செய்தலும்,

இவைகள்,

மோசம்

என்னும்

குற்றமாகறெது.
இதற்கு

417- வது செக்ஷன்படி.

காவலாவது,

HUTT SOT

1. வருஷம்வரைக்கும்

Zs; அல்லது

இ.ரண்டமாவத,

விதிக்கப்படும்.
தன்னையாவது, வேமுருவனையாவது, மற்மொருவனென்
று அள்மாராட்டம்செய்து மோசம்செய்கபோதும், சம்ரக்ஷ
ணைகர்த்தர்கள் ஏஜண்டுகள் இவர்கள் மோசம்செய்கபோ
தும், 8 வருஷம்வரைக்கும் காவல் கண்டனை விதிக்கப்படும்.
மோசஞ்செய்து

தஸ்.காவேஜுகளை

எழுஇவைத்துக்கொண்

பினல்கோட்

சுருக்கம்.
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டபோதும், சொகத்து வாங்கிக்கொண்டபோதும், யாருக்கா
வது கொடுக்கும்படியாகச்செய்தபோதும், ச வருஷம்வரைக்
கும் காவல்கண்டனை விதிக்கப்படும்.
181,

ஒரு வஸ்துவை

மாஇிரிகாட்டி,

வேறொரு

மாதிரி

யான வஸ்துவை மனதறிந்து விற்பனைசெய்வதும் - இலிட்
நகைகளென்று ஆிக்து, அவைகளை நல்ல நகைகளென்து

விற்பனைசெய்வதும் - புஷ்பசாகத்தருப்பென்று அறிக்,
அவைகளை சவைகளென்று விற்பனைசெய்வதும் - பாலில்
தண்ணீர் கலந்து அகை தண்ணீர் கலக்காதபாலென்ு விற்
பனை செய்வதும் - இவைகள்: மோசக்குற்றங்களாகின்றன.
182,

வர்த்தகர்கள் தங்கள் சரக்குகளை கல்லவைகளென்

னு சாதாரணமாய் சொல்லிக்கொள்ளும்பேச்சை நம்பி, வி
லைக்குவாங்னகெபோது அவைகள் அவ்வளவு ஈல்லவைகளா
யில்லாமம்போனபோதிலும்

188.

₹ஏ”? என்பவனுக்கு

செய்கிறேனென்ன
என்பவன்

சொல்லி

மோசக்குற்றமாகமாட்டா.து.

ஏகாவது சரக்குகளை சப்ளை
அவனிடத்திலிருக்து

பணம் வாங்கிக்கொள்ளுகிழுன்.

“பி?

அப்படி. பணம்

வாங்கிக்கொண்டபோது
சரக்கு சப்ளை “செய்யவேண்டு
மென்ற எண்ணம் “மி”? என்பவனுக்கு இராமல் இருந்தால்,
அவன் மோசம்செய்தவனாகிருன்.
பணம் வாங்கிக்கொண்
டபோது
சப்ளைசெய்யவேண்டுமென்கிற
எண்ணமிருக்தி
ருந்தால் பிறகு சப்ளைசெய்யாமல்போனாலும், மோசமாக

மாட்டாது.
கஷ்டத்துக்கு

184,

ஆனால், “ஏ”? என்பவன் “பீ”? என்பவன்பேரில்
தகாவாசெய்யலாம்.

முமுசடிக்கவேண்டுமென்கிற எண்ணத்தோடு கடன்

வரங்கிக்கொள்வது மோச குற்றமாகும்,
ஆனால், கடன்
வாங்கிக்கொண்டபோது, அப்பேர்ப்பட்ட எண்ணம் இல்
லாமலிருந்தால், பிறகு கடனைர்க்காமல் போனபோதிலும்,
மோசமென்னும் குற்றமாகமாட்டாது,
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185. ஒரு
அதின்பேறில்

சுருக்கம்.

சொச்தை ஒருவனுக்கு விக்கிரயம்செய்அது,
தனக்கு
யாதொருபாத்தியதையும் இல்லை

யென்பதை அறிந்தும், மறுபடியும் மற்றொருவனுக்கு
இரயம்செய்து அல்லது
மோசக்குற்றமாகிற து.

166.

அடகுவைத்து

விக்

பணம்வாங்கு தல்,
:

Ocbars@scrn Mei,

வது உண்டியையாவது
கொடுக்கு
கொள்ளுதல் மோசககுற்றமாகிறது.

Umer Osea eur
சரக்குகளை

வாங்கக்

ஆனால், செல்லாததென்று ஆமிந்தும், யாசகனுக்கு தர்ம
மாக, செல்லாத செக்கையாவது உண்டியையாவது கொடுப்
பது குற்றமாகமாட்டாது. அப்படிப்பட்ட செக்கையாவத,

உண்டியையாவது

கொடுப்பதனால், யாசகனுக்கு

அக்கிரம

மாய் நஷ்டம் உண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அது மோசக்
குற்றம்
ஆகமாட்டாகென்று
ஊகித்துக்கொள்ளவேண்டி
யது.

1874.

ஒருவனுக்குவந்த

சொல்லி
ருக்குவந்த

கடிதத்தை

ஏமாற்றிவாங்கிக்கொள்ளுகலும்
மணி

ஆர்டரை

கன்னுடையதாக
-

ஓருவன்பே

சுனகென்றுசொல்லி

கையெ

முத்துப்போட்டு பணத்தை வாங்கிக்கொள்ளுதலும்-மொசக்

குற்றமாகிறது.

188.

ர

ஒரு மதத்திக்குச்சேர்ர்த ஒருவன், வேனொரும்ததீ

இிற்குச்சேர்ந்தவனாகச்சொல்லி அக்க மதத்தில் கலியாணம்
செய்துக்கொள்ளுகல், குற்றமாகும்.
படல்

189.
சர்க்கார்
களைச்செய்வதும்,
வைகளை

கள்ள

நாணயங்கள்.

நாணயங்களைப்போல
கள்ள நாணயங்
கள்ள காணயங்களென்று அறிந்து ௮

கல்லவைகளென்று

வேஜொருவருக்குக்கொடுப்ப

அம், கெட்ட எண்ணக்தோடு ஒரு காணயக்கை மற்றொரு
காணயமாக அதன் ரூபத்தை மாற்றுதலும், அப்படி மாற்

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

்

61.

றப்பட்ட கரணயங்களை அப்பேர்ப்பட்டவைகளென்னு. ௮
றிந்து. நல்லவைகளென்று: யாருச்காவது கொடுப்பதும்,
இவைகள் 982,940,249,250, செக்ஷன்களின்பஉ. குற்றங்க
ளாயிருக்கின்றன.

இவைகளில் Aaah dG 5 வருஷம்வரைக்கும், சில
வற்றிற்கு 7 வருஷம்வரைக்கும், ்இலவற்றிற்கு 10 வருஷம்
்
வலாக்கும், காவல் விதிக்தப்பட்டி ருக்கிறது.
190.
கன்ள காணயமென்று
தெரியாமல் மற்ஷமொருவ
ரிடத்திலிருக்து வாங்கக்கொண்ட காணயத்தை, அப்பேர்ப்
பட்டதென்னறு

தெரிந்தபிறகு

கொடுப்பது,

941,254,

நல்லதென்று

யாருக்காவது

செக்ஷன்கவின்படி.

குற்றமாகின்

றது;
இதற்கு, 2 வருஷ்ம்வரைக்குாம் காவலாவது, அக்க கள்ள
10 மடங்குவரைக்கும் அபராதகமாவது,
நாணயத்திந்கு
இரண்மொவது வி.இிக்கப்படும்.
191.

ஒருவருக்கும் கொடுக்காமலிருந்தபோதிலும், கள்

ள காணயங்களென்னு ௮ிந்து அவைகளை

கெட்ட எண்ணக்

தோடு, சுவாஇனக்தில் வைகத்துக்கொள்வதும்கூட குற்றமா
>
யிருக்கிறது.

192.

கள்ள காணயங்களென்னு அதிக்தருந்து, கல்லவை

களென்று தர்மத்துக்கு கொடுப்பதும் குற்றமாகிறது.
உட

கள்ள

ஸ்டாமபுகள.

சர்க்கார் ஸ்டாம்புகளின் ரூபத்தை கெட்ட எண்
199.
ணத்தோடு மாற்றுதலும் - கள்ள ஸ்டரம்புகளை சிருஷ்டனை
செய்தலும்.

-

கள்ள

ஸ்டாரம்புகளென்று

அிந்திருக்தும்

விற்பனை
உபயோ'த்தலும்,
அவைகளை நல்லவைகளாக.
செய்தலும் - ஒருதரம் உபயோ௫இக்கப்பட்ட ஸ்டாம்புகளை,
அறிந்திருந்தும் மறுபடியும் உபயோகப்படுத்துகலும் - ஒரு

கரம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டதென்று காட்டும் அடையா

1G ot 6) Cw r
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சுருக்கம்.

கெட்ட எண்ணத்தோடு சுரண்டிப்போடுதலும் ளத்தை
இவைகள், 255,258,260,201,202,208, செக்ஷன்களின்படி.
:
குற்றங்களாகின்றன.

இவைகளில் சிலவற்றிற்கு, 2-8 வருஷம்வராக்கும், இல.
வற்றிற்கு அதிகமாயும் கண்டனை விஇக்கப்பட்டி ருக்கிறது.

194. கள்ள ஸ்டாம்புகளென்று அறிக, கெட்ட எண்
ணத்தோடு, சுவாதீனத்தில் வைத்துக்கொள்வதும்கூட குத்
றமாயிருக்கிறது.

**

நிறைகள்- சள்ள அளவுகள்.

மோசம் செய்யவேண்டுமென்டற எண்ணத்தோடு),

195.
கள்ள

கள்ள

நிறைகளையுமீ

கள்ள

உபயோ.ிப்ப

அளவுகளையும்

தும் - மேலும், அப்பேர்ப்பட்ட எண்ணத்தோடு அவைகளை
KOT Fors Gov வைகத்துக்கொண்டிருப்பதும்- யாருக்காவது
விற்பனைசெய்வதும் - இவைகள்,
செய்துகொடுப்பதும்,
குற்றங்களாகின்
செஃஷன்களின்படி
264,205,200,207,
றன...

₹

இதற்கு 1 வருஷம்வரைக்கும்

காவலாவது,

அபசாதமா

வது இரண்டுமாவது விஇக்கப்படும்.
3

*,*

கெடுதி.

௧

196. . ஒருவருக்கு ஈஷ்உம் உண்டுபண்ணவேண்டுமென்
இற கெட்ட எண்ணங்கொண்டு, ஒரு சொக்கை காசஞ்செய்
தல்,அல்லது எந்த விதத்தனாலாகிலும் அதின் விலையாவது,:
பிரயோஜனமாவது, குறையும்படி. செய்தல், கெடுகி என்

கன்பாரும்,
பட
இது எப்படி. யென்ஞுல்--

௭ஏ”? என்பவன் “பீ?” என்பவனுக்கு நஷ்டம் உண்டுபண்'

ணவேண்டுமென்கற

எண்ணங்கொண்டு, iG?

என்ப

துணியையாவது,
புஸ்தகத்தையாவது,
வனுடைய
தஸ்காவேஜையாவது, கிழித்துவிடுகிறான்- அல்லது

ஈட?

என்பவனுடைய

வீட்டிற்கு

நெருப்பு

வைக்க

பினல்கோட்

முன்- அல்லது

மூகலியவை

Aint

அவனுடைய

களை கொல்லுகிருன்.
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சுருக்கம்.

என்பவன்

“ஏ”?

அப்பொழுது

கிறான்.
வனா
கெடுதிகுற்றம்செய்த
என்பவனுடைய

எஏ?” என்பவன் “0”

எண்ணங்

உண்பெண்ணவேண்டுமென்கிற

ரூ. கஷ்டம்
கொண்டு

கடன்காரர்களுக்

என்பவனுடைய

ஈம”?

விடுகிறான்.

அழித்து

சொத்தை

ப

இது கெடுதி குற்றமாகிறது.

197. ஒருவன் தன் சொந்தசொக்கை
அழிப்பதும்கூட கெடுதிகுற்றமாகலாம்.

-

கெடுப்பதும்

எப்படி என்முல்--

இது

“எ

“பி”, என்னும் இரண்டுபேர்கள் தங்களிருவருக்கும்
பொதுவாய் ஒரு குதிரையைவைத்துக்கொண்டிருக்கி
ரூர்கள். அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவன் மத்தவனுக
CT EDIT OT
நஷ்டமுண்பேண்ணவேண்டுமென்கிற
கு

தோடு, அந்தக்குதிரையைக்கொன்றுவிட்டால்,
கெடுதி குற்றமாகிறது.

என்பவன்,
ஏ”?
ளுக்கு நஷ்டம்

அது

கனக்குக்கடன்கொடுத்திருக்கிறவர்க
உண்டுபண்ணவேண்டுமென்கிற எண்

ணங்கொண்டு, தன்வீட்டிற்கு கெருப்புவைத்து அழித்
அவிடுவிறுன், இது கெடுதி குற்றமாகிறது.
பேட்ட
2
தான் ஒருவருக்கும்
ஒருவன் தன் வீட்டை கெருப்புவைத்தழித்தால்- சமீ:
ப.த்திலிருக்கும். விடுகளுக்கும் ஜனங்களுக்கும் அபாய
85-வது பியாரர
முண்டாக்கத்தக்கதாயிருப்பதினால்,
வில் சொல்லியபடி.
. 1000

6 மாசம்வரைக்கும்

ரூபாய்வரைக்கும்

இரண்டுமாவது

HUTT SOT

காவலாவது,
அல்லது

SI

ஆஆனால் வீட்டிற்கெந்த
விதிக்கப்படும்.

பக்கத்திலும், வேறு வீடுகளாவது, சொத்தாவது, இல். ்

ஒருவன் தன் வீட்டுக்கு நெருப்பு
லாமலிருக்தால்,
வைத்துக்கொள்ளுதல் குற்றமாகமாட்டாஅ.-..
/

(

|
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198.
ஒருவருக்கும் ஈஷ்டகச்தை யுண்டுபண்ணவேண்டு
மென்கிற கெட்ட எண்ணமில்லாதபொழுது, sor Orns
அுக்காவது, பிரசர் சொத்துக்காவது நஷ்டத்தை உண்டாக்
குதல் கெடுதிகுற்றமாகமாட்டாது.
கெடுதிகுற்றமானாலும்
அடைந்தவன்,

ஆகாமல்போனாலும்,

நஷ்டத்துக்காக

லாம்,

199.

கஷ்டக்கை

தாவாசெய்துக்கொள்ள
்

யானை, ஓட்டை, கதிரை, கோவேறுகழுகை,

எரு

மைக்கடா, எருமை, பசுவு, எருது - இவைகளை கொல்வது
னாலாவது, இவைகளுக்கு
விஓமிடுவதினாலாவது,
வேது
் ஏதாகிலும் விதத்தில் அவைகளை அப்பிரயோஜனப்படுத்தூ
வதினாலாவது, கெடுதிக்குந்தம் செய்யப்பட்டால், 429-வ.து
செக்ஷுன்படி. 5 வருஷம்வரைக்கும் காவலாவது, அபராத
மாவது, அல்லது

இரண்டுமாவது

விஇக்கப்படும்.

வேறு
மிருகங்கள்கவிர
மேல்சொல்லபபட்ட
200.
எந்த மிருகங்களுக்காவது கெடுதி செய்யப்பட்டபோது,
அப்படிப்பட்ட மிருகத்தினுடைய விலை 50 ரூபாய்க்குக்
ஈழ்ப்படாமலிருக்தால், 5 வருஷம்வரைக்கும் காவலாவத,
அப. சாகமாவது, அல்லது இரண்டுமாவஅ விதிக்கப்படும்.
50 ரூபாயிக்குள்பட்டு

தால், 2? வருஷம்வரைக்கும்

அல்லது, இரண்டுமாவது

10

ரூபாயிக்குக்கீழ்படாமலிருக்

விதிக்கப்படும்.

10 ரூபாயிக்குக்8ழ்ப்பட்டி ருந்தால்,
கும்

காவலாவது,

அப. ரரதமாவத,

காவலாவது,

அப.சாதமாவது,

8

வருஷம்வராக்

அல்லது

இசண்டுமா

வது விதிக்கப்படும்.

தண்ணீர் சப்ளை
201. பயிரு . முதலானவைகளுக்கு
வெட்டி
உடைத்து
களை
. செய்யும் வாய்க்கால் மூதலானவை
விடுதல், அவைகளுக்கு எந்த விதத்திலாவது கெடுதியுண்
டாக்குகல் - ஜனங்கள் கடக்கும்பாட்டை, வாராவதி, டோ
ணி, படகு, முதலியவைகள் போகும்கால்வாய், அல்லது
\

\
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சுருக்கம்.
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டுமென்ற எண்ணத்தோடு, அவனை நோக்கி துபாக்கியை
சுட்டு, அவனைக்கொல்லுகிழ்ன். ௮.௮ கூனி குற்றமாகிறது,
மிகவும் ஆழமான ஒருகால்வாயை

தாண்டுவதற்காக ஜனங்

கள் அதில் இரங்காதிருக்கும்படி காற்கும்பொருட்டு, அக்க
இடத்தில் ஒரு

சேவகன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறுன்,

அவன்

தன் வேலையைவிட்டு தாங்கிக்கொண்டிருப்பதினால், யாரா
வது அந்த கால்வாயில் இரங்கி செத்தபோதும் - யாராவ
து தெரியாமல் இரங்கிக்கொண்டிருக்கையில் அந்த சேவ
கன்பார்த்தும்
அவனைக்தடுக்காமல்போவஇனால்: செத்த
போதும் - அந்த சேவகன் கூனிகுற்றம் செய்தவனாஇழுன்.
டவ்

என்பவனுடைய

போகிறது...

அப்பொழுது

காய் “பீ?
“a”

என்பவனைக்கடிக்கப்

என்பவன்

தன்

காயை

அழைக்காமல் பார்த்துக்கொண்டு சும்மாயிருக்கிமுன். ௮.இ
னால் அந்த காய்கடிக்ர “மீ? என்பவன் செத்துப்போகி
மூன், அப்பொழுது, “ஏ? என்பவன் கூனி குற்றம்செய்த
வனாகிமுன்.
. “ஏ”? என்பவன் ஈலலதட. எடுத்துக்கொண்டு 4பீ?? என்ப
வனுடைய தலைமேல் ஒங்கி அடிக்கிமுன் - அல்லது கத்தி ௪
டுத் துக்கொண்டு வீ௫ “ப”? என்பவன் சரீரத்தில் பெரியகா
யம் உண்டாக்இழான். அ௮.இனால் “ப?” என்பவன் சில காளுக்

குப்பிறகு இறந்துபோகிமுன், அப்பொழுது “ஏ?” என்பவன்
கூனி குற்றம் செய்தவனாகஇிறான்.
“ஏ”? என்பவன் காள் நிறைக்க

காப்பிணியான ஒரு ஸ்தி

ரீயை, கர்ப்பிணியென்று அறிந்து

அவள் வயிற்றின்பேரில்

அதனால், அக்க ஸ்திரீ இறக்து
பலமாய்: உகைக்கிறான்.
போகிறாள்.
அப்பொழுது “ஏ”? என்பவன் கூனி குத்தம்
செய்தவனாகிறுன்.
ஏ?” என்பவன் “ம?” என்பவனை பலாக்காரமாய ஒரு,
அரையில் போட்டுபூட்டி விட்டு அவனுக்கு சில நாள்வரைக்

பினல்கோட்

சுருக்கம்.
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அதினால், “பி
கும் ஆகாரம் கொடுக்காமலிருக்கிறான்.
“ஏ? என்பவன் கூனி குற்
என்பவன் இறந்துபோகிரமுன்,
௦
றம் செய்தவனாகிமுன்.
வழிகாட்டும்பொ

. *ஏ?? என்பவன் ஒரு காட்டில் தனககு

௬ுட்டு “பி?” என்பவனை ஏர்ப்படுத்திக்கொள்ளுகிமுன்.
என்பவன் “ஏ?” என்பவனை

நகொட்டில் விட்

அக்செமமாய்

ஆ.தினால்
டு ஓடிப்போகிமுன்,
என்பவன் இறந்துபோனால், “பீ??

9.

ar”
வழிதெரியாமல்
குற்றம்
கூனி
என்பவன்

செய்தவனாகிழுன்,

கூனி குற்றத்திற்கு 802-வது செக்ஷன்படி, தரக்
213.
குதண்டனையாவது, ஆயுசுபரியந்தம் கண்ணீர்மேலேற்றுவ
அபராதழுமீ போடப்படும். .
தாவது விதிக்கப்படும்.

214,

ஒருவன்

தன் பெண்சாஇி

வியபிசாரம்

செய்துக்

கொண்டிருக்கையில் பார்த்து: அப்பொழுது
உண்டான
கோபாவேசக்தினால், பெண்சாதியையாவது, கள்ளபு௬ஷ
னையாவது, இருவரையுமாவது,
சொன்றபோதும் -,வேறு
எந்த விகத்தினுலாவத, ஒருவனால் கோபம் மூட்டப்பட்ட

போது மெய்ம்மறந்து அவனை கொன்றபோதும் - ௪டி.தியி
லுண்டான சண்டையில் கோபாவேசத்தால் மரணம் சம்ப
வித்தபோதும் 5 18-வயதுக்கு அதிகப்பட்டவர்கள் Gow
செய்கையில்

ஒருவனால்

மற்றொருவறுக்கு

டபோதும்- 86 முதலிய

மரணம்

பியாராக்களில்

த

Cah

சொல்லப்பட்ட

eee

. தற்போதும்- தூக்குகண்ட னை விதிக்கப்படாது.

ஆயுசுபரியந்தம்

கண்ணீர்மேலேற்றுவகாவ,

ஒம்வரைக்கும் காவலாவது

215.

இழுன்.

ஏ”? என்பவன் 4?

விதிக்கப்படும்,

என்பவளை

ஒரு அடி. அடிக்:

“பி” என்பவனுக்கு அக்க அடிபட்ட இடத்துக்

குள்ளே ஒருகோய் இருப்பதினால்,

இரத்தில்

10 வரு

அவன்

அந்த அடி.விழுக்தமாக்

இறந்துபோகிறான்..

அப்போது “ஏ?

ர)14 5.

72,

பினல்கோட்

சுருக்கம்.

மேலும், கர்ப்பத்தில் குழந்தை அசைய ஆரம்பித்தபிறகு
கர்ப்பத்தை அழிக்துக்கொண்டவர்களுக்கும் அழிக்கச்செய்
தவர்களுக்கும் 7 வருஷம்வலாயில்

காவலும், அபசாகமும்,

:

விதிக்கப்படும்.

225, ஸ்திரீயினுடைய சம்மதமில்லாமல் கர்ப்பத்தை
அழியச்செய்தவர்க்ளுக்கு' 818-வது செக்ஷன்படி. ஆயுசுப
ரியந்தம் தண்ணீர்மேலேற்றுவதரவத, 10 வருஷம்வரைக்
கும் காவலாவது விதிக்கப்படும். அபராதமும் போடப்
படும்

229.

மேலும்,

கர்ப்பச்தை

அழிக்கும்பொருட்டு

ஒரு.

வன் மருந்து முதலியவைகளை கொடுத்தபொழமுது, அல்லது

அதற்காக ,வேறேதாவது செய்தபோது, on BP wim cot ou ot
இறந்துபோனால், ௮௧ கண்டனை விதிக்கப்படும்.
பிறந்த சங்கதியை மறைக்கவேண்டுமென்கிற எண்
224,
ணங்கொண்டு, பிறந்து*'இறந்துபோன குழக்தையையாவது,
உள்ளே இறந்து பிறந்த குழக்தையையாவ, சக௫யமாய்
புதைத்தப்போடுதல், வேறு எந்த விதத்தினாலாவது அதை
தொலைத்துவிடுதல், ஆகிய இவைகளுக்கு 818-வது செக்
ஷன்படி. 2 வருஷூம்வரைக்கும் காவலாவது, அப.சாதமா
வது, இரண்டுமாவது,

225.

விதிக்கப்படும்.

உயிரோடுபிறந்த்

லைகுற்றமாறெ௮.

குழந்தைகளை

டன்

c

கொல்வது

கொ

226. தாயாருடைய பிராணத்திற்கு அபாயத்தை தப்
பிக்கும்பொருட்டு கர்ப்பத்தை “அழித்தல் - வயற்றிலிருக்
கும் சிசுவை அண்டித்தல் - முதலாகிய இவைகள் குற்றமா
.

கமாட்டாது.

927. தாயாவது, தந்தையாவது, சம் ரக்ஷணைகர்த்தாவா
வது, 12 வயதிற்கு &ழ்ப்பட்ட குழந்தைகளை, சுக்கமாக
ஒழித்து விடவேண்டுமேன்இிற எண்ணக்தோடு எவ்விடக்
லாவு விட்டுவிட்டால், 817-வ.து செக்ஷன்படி,.7 வரு

Gere Ge ri

சுருக்கம்.

es

ஷம்வரைக்கும்

காவலாவது,

அப ராகமாவது,

இரண்டுமாவது,

விதிக்கப்படும்.

அல்லது

விசவைஸ்்ிரீகள், திருட்டுத்தனமாக பிள்ளைகளைப்பெற்
து, அந்த சிசுக்களை குப்பைமேடு, ஏரிக்கரை, முதலான
இடங்களில் விட்டுவிட்டு போூஞுர்கள். அவர்கள் இந்த
செக்ஷன்படி குற்றவாளிகளாஇழஞுர்கள்,
ae

துன்பம்

உண்டுபண்ணு தல்.

228. அடிப்பதினாலாவ.து, வேறு எந்த விதத்தனாலாவ
௮, மனதார ஒருவனுடைய சரீரத்துக்குக் துன்பம்்உண்
டாக்குதல், 828-வது செக்ஷன்படி குற்றமாகறெது, அதற்கு
1 வருஷம்வரைக்கும் காவலாவ.து, 1000 ரூபாய்வராைக்கும்
அபராதமாவது, இரண்டுமாவது விதிக்கப்படும்,
். 889,

மேலும்- ஞூக்கையறுத்தாவது,

காதைக்கிழித்தா

வது, பல்லையுடைக்தாவது, கண்ணையெடுக்தாவது, கைகால்
ஓடஉத்தாவது, தலையை உடைத்தர்வது,
வேறேதாஇலும்
உறுப்பைகெடுத்தாவது, முகத்தை நிரந்தரமாய் விகாரப்
படுத்தியாவது, துன்பம் உண்டாக்கனபோதும் : 20 நாள்

வரைக்கும்

வேலைப்பாடுகளைச்

பஜ. துன்பம்

செய்யக்கூடாமலிருக்கும்

உண்டாக்கனபோகதும் - 95-வது செக்ஷன்

படி. 7 வருஒும்வரைக்கும்

காவலும்,

கப்படும்,

அப.ராகழும்,

விதக்

ey

230. மேலும், கத்தி, gre,
அம்பு முதலிய ஆயு
தங்களாலாவத - விஷம், நெருப்பு முதலிய அபாயகரமான
வஸ்துக்களாலாவது

- பாம்பு, கேள், குரங்கு, நாய், முதலி
யசந்துக்களாலாவது, துன்பத்தை உண்டாக்கனபோதும் -

பலாத்காரமாய் ஏதாவது சொத்து தஸ்காவேஜு முதலிய
வைகளை அடையும்பொருட்டாவறு, பாக்கி பணத்தை வ.
சூல்செய்துக்கொள்வதற்காகவாவது, அக்ரமமாய் ஏதா
வது காரியதீதை செய்விப்பதற்காகவாவது, ஒருவனுக்கு
அல்லது அவனைச்சேர்ந்தவர்களுக்கு துன்பம் உண்டாக்கின

போதும்

- எதாவது

குற்றத்தைக்குறித்த

|

:

சங்கதிகளைச்
10

2
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ஈர் தாக்குதல்,
ஏதாவது

240,

குற்றம்செய்வதற்காவது, ஹானி

வதற்காவது, பயப்படுத்துவத்ற்காவ.து,

செய்

தொக்திரவுசெய்வ

தற்காவது - ஒருவன்பேரில், அவனுடைய சம்மதியில்லா
விதத்தினாலாவது பலத்தை உபயோகித்தல்,
மல் எந்த
தாக்குகல் என்னும் குற்றமாகிறது,

தள்ளுதல்,

ஒருவனை

வண்டியில்

போயிக்கொண்டிருக்

வண்டி. எருதுகளையாவது, குதிரையையாவது
போயிக்கொண்டிருக்கிறவனை நிறுத்துதல், ௮

கும்போது
அடித்தல்,

வன்பேரில் நாயைவிடுகல், கல்லெறிதல், தண்ணீர்கொட்
டுதல், உமிழ்தல், வஸ்திரத்தை அவிழ்த்துவிடுகல், மீசை,

அுத்தல்

பிடித்திமுத்கல்

முதலியவைகளை

குடிமை

கத்தரித்தல் சமைத்தல் இப்படிப்பட்டவேலைகளை - அவனு
அவனைப்பயப்படுத்தவேண்டு
சம்மதியில்லாமல்,
டைய
மென்கிற அல்லது ஹானி, தொரக்திரவு செய்யவேண்டு
மென்கிற எண்ணத்தோடு செய்தால், காக்குகலென்னும்

குற்றமாகின்றது.
கெட்ட
சொன்னபடி.

எண்ணதக்தோடும்,

|

3
சம்மதமில்லாமலும்,

மேற்

செய்யப்பட்டால்கான் குற்றமாகும்.

941. மேல்பியாராவில் சொல்லப்பட்ட எண்ணத்தோடு,
ஒருவனை கோக்கு, முஷ்டியைகாட்டிக்குத்துவகாகச்சொல்

் கொம்பை எடுக்
வது, சூத்தப்போவதாகபயப்படுச
துவது,
து. அடிக்கப்போவது, நாயை அவிழ்த்து மேல்விடுகிறே
னென்று பயப்படுத்தி அதன் சங்கிலிய அவிழ்க்கப்போ
வ,
ஆகிய

எறிவது,
மேல்படாமல் கல், கொம்பு இவைகளை
இவ்விதங்களால் மெரட்டுவதும்கூட குற்றமாகிறது,

'மெரட்டினபடி. நடத்துவதற்கு சக்தியில்லாதபோது குற்
றமாகாது. ரொம்ப தூரத்திலிருக்தபோதும், மிகவும் சக்தி
யற்றவனாகயிருக்கும்போதும், வெறும்வாய்வார்த்தைகளால்
மொட்டுதல் மேல்படி. குற்றமாகமாட்டாது.

பினல்கோட்

249,

தாக்குதல் என்னும்

77

சுருக்கம்,

குற்றத்திற்கு 852-வது செக்

ரூபாய்வ
ஷ்ன்படி. 8 மாசம்வரைக்கும் காவலாவது, 500
வது விதிக்
ரைக்கும் அபராதமாவது, அல்ஒது இரண்டுமா
கப்படும்,
கோபம் ஞூட்டப்பட்டபோது அப்
ஒருவனால்
249,

தலுக்
பேர்ப்பட்ட கோப்£வேசத்தினால் அவன்மேல் தாக்கு
கு; குறைந்த தண்டனை, அதாவது 1 மாசம்வரைக்கும் கா
வலாவது, 200 ரூபாய்வரைக்கும் ௮பராதமாவது, இரண்டு
மாவது விதிக்கப்படும்.
கொண்
244. சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தன் அமுலை நடத்திக்

செய்யப்

நடத்தப்போகும்போதும்,

டருக்கும்போதும்,

்
பட்ட தாக்குதல் குற்றத்திற்கும் - ஒரு ஸ்இிரீக்கு மானபங
அவமானமாவது, உண்டாக்கும்
கமாவது, ஒருவனுக்கு

பொருட்டு

செய்யப்பட்ட

தாக்குதல்

வருஷம்வரைக்கும் காவலாவது,
மாவது விதிக்கப்படும். ,

- 2
குற்றத்திற்கும்

அபராதமாவது,
்

இரண்டு

கோபம்ஞாட்டினவன்மேல் கோபாவேசசத்தினால்.
245.
தாக்குதல் குற்றம்செய்யப்பட்டபோதும் - ஒருவனை அவ
மானப்படுத்தும்பொருட்டு தாக்குதல்குற்றம் செய்யப்பட்ட

போதும் - அல்பசொல்பமாய் தாக்குதல் கூற்றம்செய்யப்
மற்றப்போது ராஜியாகக்
பட்டபோதும் _ ர்ஜியாகலாம்.
கூடாது.

ு .
அக்கிரமமாய் பயப்படுத்தகல்
து,
ஒருவனைக்காப்பராப் படுத்தவேண்டுமென்னுவ
246,
ஒருவனைக்கொண்டு ஏதாவது வேலைசெய
அக்கிரமமாய்
**

விக்கவேண்டுமென்றாவது,

அல்லது,

இரமமாய்

ஒருவன்

- செய்துக்கொண்டி ருக்கும்வேலையை,விட்டுவிடும்படி. செய்ய
வேண்டுமென்ுவஅ

- அவனுடைய,

அல்லது,

அவனைச்

செர்க்தவருடைய, சரீ ரத்துக்கு, பேருக்கு, அல்லது சொதி
துக்கு

கெடுதி

உண்பெண்ணுகிறேனென்று

தல் - 506-வ.து செக்ஷன்படி. குற்றமாகிறது.

பயப்படுத்து
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அல்ல,
ஜனங்களுடைய நன்மைக்காகவாவது,
274,
யாராவகொருவனுடைய நன்மைக்காகவாவது, ஒருவனைப்
பற்றிய எதார்த்தமான அவதூரை பிரசித்தப்படுத்துவதும்,
யாருக்காவது தெரியப்படுத்துவதும் குற்றமாகமாட்டாது.
. இது எப்படி யென்ஞுல்-4

“ஏ?” என்னும் வக்£ல், உபயகக்ஷிக்சாரர்களிடத்திலும்
பிசுவாங்கக்கொள்,இழுன். “0: என்னும் வைத்தியன்,
வைத்தியம் செய்யும் சாக்கைக்கொண்டு பெண்டுகளைக்
இந்த சங்கதிகள் உண்மையாயிருக்கும்
கெடுக்கிறான்.
பட்சத்தில், பிரசித்தப்படுத்துவதினால் ஜனங்களுக்கு
நன்மையுண்டாகுமாதலால்,
துவது

௮ப்படி.ப்பிரசித்தப்படுத்

குற்றமாகமாட்டாது.

ல

“ஏ”? என்பவன் இருடன், அவனை வீட்டுக்குள் வரவொட்
டக்கூடாது - “மி? என்பவன் துர்மார்க்கன், அவனை
சம்சாரிகள் வீட்டுக்குள் வரவொட்டக்கூடாது = SR?
என்பவனுக்கு கடன்கொடுத்தால் அவன்மோசம்செய்
Dopo - “டி.” என்பவன் அடங்காதவன், அவனைவே

லையில் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது, கான் கேற்றுகான்
அவனை வேலையிலிருந்து தள்ளிவிட்டேன்- என்கிற
இந்த சங்கதிகள், உண்மையாயிருக்தறல், அவைகளை
ஒருவன் கன் சனேகததெனோடாவது, வேற௮ுயாரோடா
வது, அவனுடைய நன்மைக்காகவும், அவன் சாக்கிர
தையாயிருக்கும் பொருட்டும் சொல்வது குற்றமாக
மாட்டாது.
;
வேலைச்காரனுடைய,

தப்பிதச்தைக்குறித்து

அவன்

௪௪

மானனேடாவது
மேலஇகாரியோடாவது
சொல்வ
தும்- சிறுவர்களுடைய தப்பிதங்களைக்குறித்து தாய்
கந்தையர்களோடாவது சவசட்சணை
கர்த்தர்களோ
டாவது
உபாத்தியாயரிடத்திலாவது சொல்வதும் தப்பிதங்கள்செய்தபோது வேலைக்காரர்களை எசமானர்

முதலியவர்களும்

களும், சிறுவர்களை தாய் தந்தையர்
.

ப
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275.
உண்மையாயிருக்தபோதிலும், சனங்களுக்கு நன்.
மையுண்டாகும்படி. இராதபோது, அவதாருகும் விஷயங்
களை பிரசுத்தப்படுத்துவது குற்றமாகும்,

ஒரு வச்சலினுடைய Ou Gers BL SoOSOWUIMNG SASSY
படுத்துவதினால் சனங்களுக்கு நன்மை உண்டாகாகாதலால்,
அப்படிப்பிரசிக்கப்படுத்துவது குூற்றமாகிற
து.
நம்முடைய

படிபட்ட

வதை

தாடல்தார் மிகவும் பெரியமனிகர், செருப்

பிறகு வாழைத்கோட்டத்தில்

விட்டுவிட்டார்.”

வியபிசாரம் செய்

இந்த சங்கஇ எதார்ச்தமானதாயி

ருந்கபோதிலும்,
பிரசுரப்படுத்துவதினால்
சனங்களுக்கு
ஈன்மை உண்டாகாகாகலால், பிரசுசப்படுக்அவது குற்றமா
இறது,
் சேரப்டு,

முன்பு,

யோடு, வியபிசாரம்

ரை பிடிது
டிருப்பதாக

குமாஸ்தாவினுடைய

பெண்சாஇ

செய்துக்கொண்டிருக்கும்போ.து

அவருடைய
படமெழுதி

அவ

குடிமையை கத்தரிக்துக்கொண்
பிரசிக்கப்படுத்துவது குற்றமா

இறது.

276.

சர்க்கார்

உத்தியோகஸ்தன் தன்னுடைய

உத்த

யோகத்துக்குிய காரியங்களை ஈடத்தும்விஷயமாய் அவனு
டைய
நடத்தையைக்குறித்தாவறு, 'சாமார்த்தியத்தைக்கு
றித்தாவது, யோக்கியதையைக்கு றித்தாவது, கெட்ட: எண் ,
ணமில்லாமல் ஒருவன் தன் அபிப்பிராயத்தை டட
வது குற்றமாகமாட்டாறு;

214.

பாலிஷ்டர்கள், லாயர்கள்,பிளீடர்கள், முதலியவர்

கள், கோர்ட்டில் வாடுிக்கும்போது, கெட்ட

மல், சாட்சியத்தில் காணப்படும்
ஏதாவது சொல்வதால் யாருடைய
உண்டானாலும், அது

278.
ளலாம்.

எண்ணமில்லா

சங்கதிகளைக்கொண்டு
பேருக்காவது கெடுதி

ஞூற்றமாகமாட்டாது.

அவதூறு குற்றக்தைப்பற்றி ராஜீசெய்துக்கொள்
அவதூரினால் சம்பவித்த ஈஷ்டத்தைக்குறித்து

சிவில் வியாச்சியம் செய்துக்கொள்ளலாம்.

ப்னல்கோட்

- *,*
249,

சுருக்கம்.

87

உடன்படிக்கைத்தவறுதல்.
உடன்படிக்கையின்படி.

ஒருவன்

மநிப்போனபோது,

அதினால்

உண்டாகும்

நடவாமல்

தவ

ஈஷ்டத்தைக்கு

மித்து சிவில் வியாச்சியம் செய்யவேண்டுமேதவிற சாதார
ணமாய் இரிமினல் பிராது செய்யக்கூடாது,
அனால் சில
உடன்படிக்கைகளை கவறிப்போவது குற்றம்.
அப்படிப்
பட்ட
உடன்படிக்கைகளை தவமிப்போனபோது,
பிராது
செய்து ஞற்றவாளிக்கு
அன்த
விஇக்கப்படும்படியாக
செய்யலாம்.

280.
ரன்,

பல்லக்குப்போயி,

வண்டிக்காரன்,

படுகுக்காரனாகிய இவர்கள்

மூட்டைக்கா

ஈடுவழியில்

வது 490-வ.து செக்ஷன்பட. குற்றமாகிறது.
மாசம்வரைக்கும் காவலாவது,
மாதமாவது,

இரண்டுமாவது,

விட்டுப்போ

இதற்கு, 1

100 ரூபாய்வரைக்கும் அப
விதிக்கப்படும்.

மேற்சொன்ன போயி,வண்டிக்காரன், முதலியவர்கள் பல

வந்தமாய் அவர்கள் இஷ்டத்துக்கு "விரோதமாய்

அழைக்

துக்கொண்டுபோகப்பட்டால், அவர்கள் நடுவழியில் விட்
டுப்போவது குற்றமாகமாட்டாது,
மேலும், கோமினாலா

வது எஜமானனுடைய

குரூர ஈடத்தையினாலாவது அப்படி.

விட்டுப்போனால், குற்றமாகமாட்டாது.
281.

சிறுவர்களையும்,

காரர்களையும்,

வியாதிஸ்கர்களையும்,

சாக்கரதையாய்

பயித்தியக்

காத்துக்கொண்டு

அவர்க

ளுக்கு வேண்டிய உபசாரம் செய்யும்பொருட்டு எர்ப்படுத்
தப்பட்ட வேலைக்காரர்கள் புத்தி பூர்வகமாய் விட்டுப்போ
வது, 491-வ.து செக்ஷ்ன்படி. குற்றமாகிறது. இதற்கு 8 மா
சம்வரைக்கும் காவலாவது,

200 ரூபாய்வரைக்கும்,

௮பரர

தமாவது, இரண்டுமாவது விதிக்கப்படும்.
282. தச்சன் முதலியவேலைக்காசர்கள், எஜமானனுடை...
வேலைசெய்வதாக
ய சிலவில் தூரஸ்தலக்துக்குப்போய்
உடன்படிக்கை செய்துக்
எழுத்து மூலமாய் கிரமமான
கொண்டு தகுந்த காரணமின்றிப் புத்தி பூர்வகமாய் ௮தஇன்

- இதிதாலா

சுருக்கும்.

is ane

a இ

ல் விவாகம்.
கைகள் களாகக்,

284.

தந்ைதையினுடைய

வேதுயாராவத,

சம்மதமில்லாமல்,

பெண்பிள்ளைகளுககு

தாயாவது:

விவாகம்

செய்யக்

கூடாது.

|

285.

தாயாருடைய

இஷ்டமில்லாமல்,

பெண்ணுக்கு.

தந்தை விவாகம் செய்யலாம். அவிபக்த குடும்பத்திலுள்ள
பெண்பிள்ளைக்கு விவாகம் செய்யும்விஷஉயக்தில், பெண்ணி.
னுடைய

தகாயாரைக்காட்டிலும்

கமயனுககும்,

பனாருக்கும், பெரிய தகப்பனாருக்கும்,
விசேஷ அ.இகாரமுண்டு.

சரிய

தகப்

பாட்டனாருக்கும்,

280. அம்மான் பெண், அகத்தை பெண், சகேர்தரிகளு
டையபெண் - இவர்களை விவாகம்செய்துகொள்வது, தர்.
மசாஸ்இரத்்இற்கு விரோதமாயிருக்கிறது, அனாலும் வழக
கமாயி
நடந்துகொண்டு
வருகிகதினால். அப்படிப்பட்ட
விவாகங்கள் செலாவணி ஆயிக்கொண்டிருக்கின்றன.

281.
பெண்ணை - பைத்தியக்காரனுக்காவது, ஈபும்சக
னுக்காவது, கொடுத்து விவாகம் செய்தபோதிலும், தர்ம
சாஸ்இரத்தின்படி. அப்படிப்பட்ட விவாகம் செல்லுகிறது.
288.
இஷ்டமில்லாமல்போனால், நிச்தொர்த்தம் நடக்க
பிறகுகூட கலியாணக்தை நிருத்திவிடலாம். அப்படி. நிருத்
'கனபோது, விவாகம் நடக்கவேண்டுமென்று தாவாகொண்
டு வரப்பட்டால். அது

செல்லாது,

அனால், அக்கரமமாய்

நிருத்தப்பட்டபோது,
நிருத்திவிட்டவர்களின்மேல் மற்ற.
வர்கள் கஷ்டத்துக்கும் செலவுக்கும் காவா செய்துக்கொள்
ளலாம்.

்்
ப

5

90

இர்தூலா

289.

சுருக்கம்.

புஃ்பவடியொாகிறவரைக்கும்

பெண்சாதி

காய்விட்

ஓூலிருப்பது ஆசாரமாகயிருக்கிறது. . ஆகையால் அதற்கு
முன் பெண்சாதியை தன்னிடத்தில் அனுப்பவேண்டுமென்

அ நிர்ப்பந்தம் செய்வகற்கு புருஷனுக்கு ஹக்கு இல்லை.

புஷ்பவதி யானபிறகு

புருஷனிடத்தில்

இருப்பதற்கு,

பெண்சாதி கடமைப்பட்டி ருக்கிறுள்.
290. புருஷர்கள் வேண்டியவ்வளவுபேர் பெண்சாதிகளை
கலியாணம்செய்துக்கொள்ளலாம், ஆனபோகிலும், பெண்
சாதி
பிழைத்திருக்கும்போது
மற்மொருபெண்சரதியை
தகுந்தகாரணமில்லாமல் கலியாணம் பண்ணிக்கொள்வது,
ஜனங்களால் தூஷிக்கப்படும்.

291,

புருஷன் பிழைத்திருக்கும்போது, பெண்சாஇ மற்

ஜொருபுருஷனை

கலியாணம்

பண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது.

எனக்கு இந்த புருஷன் வேண்டாமென்று
பெண்சாதிக்கு ஹக்கு இல்லை.

சொல்வதற்கும்

புருஷ்னிடத்தில் இருக்கமாட்டேன் என்று லக் 5
'இரஸ்கா.ரம்செய்தால் புருஷன், அவள்பேரில் தாவாசெய்து
தன்னிடத்திலிருக்கும்படி. ஒக்ரீ அடையலாம்.
அப்போ
தும் இருக்கமாட்டேனென்னு

ண்சாதியை

சொன்னால், கோர்ட்டார் பெ

புருவனிடத்திற்கு பலவந்தமாய் ௮னுப்பமாட்

டார்கள்.
அனால், நியாயமென்று தோன்றினால், அவளு
டைய சொத்தை ஜப்திசெய்து அவளை. காவலில்வைப்பார்
கள்.

- புருஷனிடத்தில் இருக்கமா்டேனேன்று
பெண்சாதி
அக்கரமமாக இரஸ்காரம்செய்தால் அவளுக்கு
ட்ட
கொடுக்கவேண்டிய விஇயில்லை,

292. புருஷ்ன் மற்றொருபெண்சாதியை கலியாணம்செய்
காரணத்தினாலாவது, வைப்பாட்
துகொண்டானென்கிற
காரணத்தினாலாவது,
டூயைவைத்துக்கொண்டானென்கிற
மிதமாய் தண்டிக்
ற்காக
தப்புசெய்தபோது புத்திவருவத

இந்தூலா

சுருக்கம்.

ஆனால் புருஷன் இறந்துபோகும்போது,

95
பிள்ளையிருஈ்க

போதிலும், அந்த பிள்ளை சந்ததி இல்லாமல் இறந்துபேர
கும்பக்ஷத்தில் தத்துவாங்கக்கொள்ளவேண்டுமென்முவது,
அப்படி. தத்துவாங்கக்கொண்ட பிள்ளை சந்ததி இல்லாமல்
இறக்துபோகும் பக்ஷத்தில் வேஜஞொருவனையும், அவனும்
அப்படியே இறந்தால் மற்மொருவனையும், தத் தவாங்கிக்
கொள்ளவேண்டுமென்னாவது,
புருஷன் அதிகாரம்
கொ
டுக்கால் செல்லும்,

804,

்

தத்துவிஷயமாய்

,தின்படியே

புருஷன்

;

கொடுத்த

அதிகாரத்

சரியாய் பெண்சாஇ ஈடக்கவேண்டிய.து.

இன்னானையே 'தத்துவாங்கக்கொள்ளவேண்டியது என்று
சொல்லி புருஷன் இறந்துபோனால், அந்தப்பிள்ளையைத்
தவிற

: வேறுயாரையும்

கக்துவாங்கக்கொள்ளக்கூடாது.

அந்தப்பிள்ளையிறக்துபோனாலும் அவன் தாய்கந்தையர்கள்
கொடுக்கமாட்டேனென்று

சொன்னாலும்,

சும்மாயிருக்க

வேண்டுமேயல்லாமல் வேறுயாரையும் கத்துவாங்கிக்கொள்
ளக்கூடர து.

i

இன்னானை என்று

சொல்லாமல்

தத்துவாங்கிக்கொள்ள

வேண்டியதென்று மாத்திரம் புருஷன் அதிகாரங்கொடுக்
தால், எந்த பிள்ளையையாவது வாங்கக்கொள்ளலாம் - ஆ

னால், ஒருதரம் தத்துவாங்கக்கொண்டஉடனே, கொடுத்த
அதிகாரம் முடந்துபோய்விடுகிறது.
தத்து புத்தன் ௪ந்
ததியில்லாமல்: இறக்துபோனாலும்
அந்த அஇகொரத்தை.
அனுசரித்து

மறுபடியும் தந்துவாங்கிக்கொள்ளக்கூடாது.

புருஷன் இறந்துபோகும்போது பெண்சாதி கர்பிணியா.
யிருக்கிறாள். அப்போது, பிறக்கும் குமாரன் இறந்துபே

கும்

பட்சத்தில்

புருஷன்

தத்துவாங்கக்கொள்ளவேண்டியகென்று

பெண்சாதிக்கு

படியே குமாரன் பிறந்து
கொள்ளலாமேயல்லாமல்

அதிசாரம்கொடுக் இருன்.

அப்

இறந்துபோனால் ததீதுவாங்இக்.
பெண்குழைந்தை
பிறந்தால்.

96

இக்தூலா சுருக்கம்.

தத் துவாங்கக்கொள்ளக்கூடாதென்று

தீர்மானம்

செய்தி

ருக்கிருர்கள்

905.

தகாயாருடைய சம்மதி இல்லாமலே,பிள்ளையை தக்

தை தத்துகொடுக்கலாம்.
ஆனால், தந்கையினுடைய சம்
மதி இல்லாமல் தாய் கொடுக்கக்கூடாது,
தகப்பன் இறக்
துபோனபிறரு தாய் தத்துகொடுக்கலாம். மேலும், தகப்
பன் தேசாந்திரம் போய்விட்டபோதும்,
சன்னியாசியாயி
விட்டபோதும், தாய் தக துகொடுக்கலாம்.

806.

ஞாத்த

பிள்ளையையும்,

ஒரேபிள்ளையாயிருக்தால்

அவனையும், தத் துகொடுப்பது

சரியல்லவென்று

தர்மசாஸ்

இரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆனபோிலும்

கொடுத்து

விட்டால் 'செல்லாமல்போகா௮,
c

தாய்தந்தையர்கள் தவிற, தமையன் முகலியவர்கள் யாவ
ரும் பிள்ளையை தத்து கொடுக்கக்கூடாது.
யுக்தாயுக்கம்
பார்த்து பிள்ளையை

யாருக்காவது தத்து கொடுக்கவேண்டி.

யதென்று தாய் தந்தையர்கள் சொல்லிவிட்டு இறந்தபோன
போதிலும், கமையன் முதலியவர்கள் தத்து கொடுத்தால்
செல்லாது.

இன்னாருக்கு இன்னபிள்ளையைக்
டியதென்று

தத்துகொடுக்கவேண்

கந்தையாவது காயாசாவது

ஏர்ப்பாடுசெய்து

சொல்லி இறந்துபோனால், தமையன் முதலியவர்கள் தங்கள்
கையினால் தத்துகொடுக்கலாம். இப்படி. எர்ப்பாடுசெய்
தாய்தச்தையர்கள் இறந்துபோனால்மாத்திரம், தாய்தந்தை
யர்களில்லாத பிள்ளைகளை தத்துவாங்கக்கொள்ளலாம். மற்
றப்படிக்குச்கூடாது.

307. பிள்ளையைக்கொடுப்பதும்வாங்கக்கொள்வதும் தத்
துக்கு பிரதானமாயிருக்கிற
து.
தத்துஹோமம் நடத்து
வதும், மணையின்மேல் உட்கார்வதும் பலபேரை
ன்ட்
மூதலியலைகளுக்கு அழைப்பதும் அவசியமல்ல.
அனால்
இப்படி. நடத்தினல் தத்தைக்குறித்து வழக்குகேரிட்ட

இந்தூலா
போது

சுருக்கம்,

தக்துவாங்கிக்கொண்டகை
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சுலபமாய்

ருஜுசெய்

துவைக்கலாம்,.

பிராம்மணர்கள், க்ஷத்திரியர்கள், வைசியர்கள் இந்த ஞூன்
அவர்ணத்திலும்,

உபகயனம் கடந்தபிறகு

பிள்ளையைக்

தத்

அவாங்கிக்கொண்டால் செல்லாசென்று தர்மசாஸ் இரத்தில்.
சொல்லி இருக்கிறது, ஆனாலும் இல பிரதேசங்களில் சகோ
கரர்களுடைய பிள்ளைகளை உபகயன மானபிறகும்கூட தத்து
வாங்கிக்கொள்ளும் ஆசாரம் உண்டென்று
கோர்ட்டார் தீர்ப்பு செய்இிருக்கிறார்கள்.

மதிராஸ்

ஹை

சூத்திரர்களில் கலியாணமான பிள்ளையை தத்து வாங்கிக்

கொண்டால் செல்லாது.
808.
தத்து Sees
னாயிருக்கவேண்டுமென்பது
பிரம்ம,

க்ஷத்திரியூ

ns பிள்ளை சகோக்கிள
அவசியமில்லை,

வைசிய

ஜாஇிகளில்-தக்துவாங்இக்

கொள்ளப்படும் பிள்ளையினுடைய சொந்த தாய், தத்து வரங்

இக்கொள்ளும் தகப்பனுக்கு பெண்சாஇயாயிருக்கத் தகுந்
5 முறையில் இருக்கவேண்டுமென்று தர்மசாஸ் இரத்தில்
சொல்லியிருக்கிற து.

ளை,

சசோதரிகளுறடைய

அகையால்,

பிள்ளை,

புத்திரியினுடைய

பிள்

இறியதாயார். பெரியதா

யார் பிள்ளை, தம்பி, சிறியககப்பன், அம்மான், ஆசிய இவர்

களை தத்து வாங்கிக்கொள்ளக்கூடாதென்னு தெரியவருகிற
அ. ஆனாலும், புத்திரியிவுடைய பிள்ளையையும், சகோதறிக
ஞூடைய பிள்ளையையும், தத்துவாங்கக்கொள்ளுகல் அனேக
இடங்களில் ஆசாரமரக இருந்துகொண்டிருக்கிறது.
அப்

படிப்பட்ட அசாரம் இருக்கும் இடங்களில் மேல்சொல்லப்
பட்டவர்களுடைய தத்து செல்லுஇறது.
சூத்திரசாதியில், புத்திரியிவுடைய

பிள்ளை,

சகோதரிக

ஞூ டைய
பிள்ளை, தம்பி, சிநியதகப்பனார், அம்மான், முதலி
யவர்சளில் எவரை தத்துவரங்கிக்கொண்டாலும் செல்லு
இறு.

3
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சுருக்கம்.

809, தத்து புத்திரனுக்கு - பிறந்த குடும்பத்தின் ஆஸ்
இக்கு பாத்தியதை போயி, தத்துவந்த குடும்பத்தின் ஆஸ்
இக்கு பாத்தியதை

உண்டாகிறது.

பிள்ளை பிறந்தால் தத்து
தத்துவாங்கக்கொண்டபிரகு
புத்தனுக்கு ஒருபங்றாம் சொக்தபிள்ளைக்கு நான்குபங்கு
மாக ஆஸ் இக்கு

பாத்தியதையுண்டாகிறதென்று

தர்மசாஸ்

சூத்திரர்களில் மாத்.
இரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறக.
இரம் இருவரும் சமமாக ஆஸ்தியை பங்கிட்டுக்கொள்ள
வேண்டியது.
பங்கெக்கூடாத

ஜமீன்தாரிவிஷயத்தில்

தத்துவாங்கிக்

கொண்டபிறகு பிள்ளை பிறந்தால் தத்துபுத்திரனுக்கு

ஜீவ

னாம்சம்மாத்துரந்தான் கிடைக்கும்.
910. புத்திவஈ்து சரியாயிருக்கால் வைக்துக்கொள்ளுகி
ரோம்,

வைத்துக்கொள்ளமாட்டோம்

இல்லாவிட்டால்

எ

ன்னும் ஷஉரத்தின்பேரில் பிள்ளையை தத்துவாங்கக்கொண்
டால், லுந்த ஷாத்தை ரத்துசெய்து, தத்து ஸ்தாபிக்கப்

படும்.

-

்

வாங்கக்கூடாத தத்து வாங்கப்பட்டால், வாங்கின சங்கதி

தெரிந்தது முதல் 6 வருஷங்களுக் குள்ளாக அச்ச தத்தை
ரத்துசெய்விக்கும்பொருட்டு
¢
யது.

தாவா

கொண்டுவரவேண்டி

தத்து செல்லாதபோது, பிறந்த குடும்பத்தின் ஆஸ்திக்கு
பாத்தியதை

போகமாட்டாது.

வேூகள் பெண்பிள்ளைகளை வளர்த்துக்கொள்வது
511,
அசாரமாயிருக்கிறது.
்

மைனர்களின் சவரக்ஷணை,
912. மைனர்கள் என்முல் புக்கவயசு வராதவர்கள்.
ஸ்திரீ, புருஷர்களுக்கு 18 வயசு ஆனஉடனே யுக்தவயசு
வந்ததாக

எண்ணப்படுகிறது.

இந்தூலா
ஸர்க்காரால்

கார்டியன்

சுருக்கம்.

இது

எர்ப்படுத்தப்பட்டபோது,

21

வயசுசென்றபிறகுகான் யுக்தவயசுவந்ததாக எண்ணப்படும்,
313. மைனர்கஜப்பற்திய சுதந்திரமும் சவரக்ஷணையும்
மூதலில் தக்தைக்குச்சேர்க்த.த. தந்தைக்குப்பிறகு தாயிக்
குச்சேர்ந்தது. தாயிக்குப்பிறகு தமையன் பெரியதகப்பனார்,
சிறியககப்பனார் மூதலியவர்களுக்கு ச்சேர்ந்தது.

பெற்றதாயைக்காட்டிலும் தத்துவாங்கக்கொண்ட தாயிக்
கு சம்ரக்ஷணைபாத்தியகை அதிகமாயிருக்கிறது.
914,

தகப்பன்,

இறந்துபோகும்போது,

குழக்தைகளு

டைய சம் ரக்ஷணை பாத்தியதையை தாயிக்கில்லாமல் வேறு
யாருக்காவது ஒப்பிவைத்துப்போகலாம்.
_ தாய் _ இிறமையில்லாதவளாயிருந்தபோதும்,
புருஷன்
போனபிறகு வேறு கலியாணம்செய்துக்கொண்டபோரதும்,
ஜாதிப்பிரஷ்டளாய்
போனபோதும்
- முதல்
புருஷனுல்

பிறந்த
ஞக்கு

குழந்தைகளுடைய சம்்ரக௲ணை பாத்தியதை அவ
தப்பிப்போய், அந்த Seal
aor ட > SIDUOT

மூதலியவாகளுக்கு

சேறுகின்ற
து.

தகப்பனார் Cans Ae சேர்ந்தபோதிலும் புக்தவயசு
வராதகுமுந்தைகள் அவருடைய சம்ரக்ஷணையிலும் மதத்தி

லும் இருக்கவேண்டியவர்களாயிருக்கிருர்கள்.
915.

தாய் தந்தையர் முகலியவர்களுடைய சம் ரகூஷணை

யில் குழந்தைகள்: இருக்கும்போது, HHS

சவரகூஷணைகர்த்

தர்களின் துர்கடத்தையால் குழந்தைகளுடைய சிரேயசுக்
கும், க்ஷமத்திற்னறாம், கெடுதி நேரிடுமென்று தோன்றினால்
கோர்ட்டார், அவர்களை
களை

நீக்கி

எர்ப்படுத்துவார்கள்.

916. மைனர்கள், இஷ்டம்
இருக்கக்கூடாது.
சவரக்ஷணை
த்திற்கு

வேறு

சவரக்ூஷணை

கர்த்தர்

>

வந்தபடி. சுவேச்சையாய்.
கர்த்தர்களுடைய ௮இிகா

உள்பட்டி ரக்கவேண்டும்.

‘
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ழு தஸ.
அம

தான்
ு சொல்லுகிறவர்கள்
வேண்டியிருக்கிறது.
%

324,

சாதாரணமாய்

௬ஜ-ு

செய்ய

உட % கடன்,2

தகப்பனும், பிள்ளைகளும், பங்குபிரித்துக்கொண்டு,

வெவ்வேருக இருக்கும்போது, தகப்பனுடைய கடன் விஷ
தகப்பனிடத்திலி
யமாய். பிள்ளைகளுக்கு சம்பந்தமில்லை.
ருக்கும் ஆஸ்இமாத்திரக்தான் கடன்காசர்களுக்குச்சேரும்.
தகப்பனும் பிள்ளைகளும் ஒன்ஞுய் இருக்கும்போ
925.
து, தகப்பன் செய்த கடனைத்தீர்ப்பது பிள்ளைகளுடைய BL

அந்தக்கடன் தகப்பன் தன் சொந்தத்
மையாயிருக்கிற த.
இற்காக செய்தாலும், அல்லது குடும்பசெலவுக்காக செய்

தாலும், அதை

இர்ப்பது

பிள்ளைகளுடைய

கடமையாகவே

அப்படிப்பட்ட கடன்விஷயமாய் பிதரார்ஜி
-யிருக்றெது.
தத்தில் தகப்பனுடைய பாகம்மாக்தரமல்லாமல் பிள்ளைக
ளுடைய

பாகழும்கூட கொடுத்துவிடவேண்டியது. அனால்,

பிள்ளைகள் தங்களுடைய சுவார்ஜிதத்தை
யில்லை.
கப்பன், தன்னுடைய

கொடுக்கவேண்டி..

சுவார்ஜிகம் பிதரார்ஜிகம் எல்லா

விற்.
தீதையும் பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுமில்லாமல் கடனுக்காக

கலாம். அல்லது அடமானம் வைக்கலாம். கடன்களைத்தீர்க்
காமல் தகப்பன் இறந்துபோனபோதிலும், தகப்பனிடத்தி
லிருந்து பிள்ளைகளுக்கு இடைத்த எல்லா ஆஸ்தியையும்,
கடன்காரர்கள் வாங்கக்கொள்ளலாம்.

926. தகப்பன்செய்த கடனுக்காக பிதிரார்ஜித சொத்து
அடமானம் வைக்கப்பட்டி ருந்தால், பிள்ளைகள் பணங்கொ
டுத்து, சொத்தை மீட்டுக்கொள்ளலாம். அடமானத்தை
மீட்டும்பொருட்டு பிள்ளைகள் சித்தமாக இருக்கும்போது
அந்த சொக்சை ஏலம் போடக்கூடாது.
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சுருக்கம,

108

சூதாதெல், குடித்தல், ஜாரத்துவம், முதலிய

927.

௮

யோக்கியமான விஷயத்திற்காக, தகப்பன் கடன்வாங்கி இரு
அப்படிப்பட்ட

ந்தால்,

டைய

கடன்களுக்காக,

தகப்பன் தன்னு

சுவார்ஜிதத்தையும், பிதரார்ஜிதத்தில் தன்பாகத்தை

யும் கொடுத்துக்கொள்ளவேண்டியகேயல்லாமல், பிள்ளைக
அப்படிப்பட்ட
பாகத்தை கொடுக்கக்கூடாது.
ஞூடைய
அக்கிரமமான கடன்களுக்காகு பிதரார்ஜிதத்தில் பிள்ளைக

ளுடைய பாகத்தை விற்பனை செய்வதற்கும், அடமானம்
வைப்பதற்கும், தகப்பனுக்கு பாத்தியதை இல்லை,
அப்படிப்பட்ட

இறக்துபோனால்,

தகப்பன்

இல்லை.

கடன்களை

அச்சிரமமான

பிள்ளைகள்,

பாகம்கூட

இர்க்கவேண்டிய

பிகரார்ஜிதத்தில்

மேலும், தகப்பனுடைய

னுடைய

இர்க்காமல்

அப்படிப்பட்ட

தகப்ப

கடன்களுக்காக. கெர

டுக்காமல், எல்லாவற்றையும் பிள்ளைகள் வாங்கிக்கொள்ள
கல் கொடுத்துவிட
லாம். தகப்பனுடைய னப
்
வேண்டும்.
328. தகப்பனுடைய கடன்களை இர்க்கும்விஷயக்திலும்,
'இர்க்காமலிருக்கும் விஷயத்திலும், பிள்ளைகள் எப்படி. கட
மைப்பட்டிருக்கரார்களோ, அப்படியே, அவர்களில்லாமற்
பேரன்மார்களும், பேரன்மார்களில்லாமற்
போனபோது,

போனபோது,

கொளபேரன்மார்களும்

கிருர்கள்.

929.

கடமைப்பட்டிருக்

:

தாயாருடைய

காவது, பிள்ளைகளுடைய

கடனைத்தர்ப்பதற்கு

பிள்ளைகளுக

கடனை தீர்ப்பதற்கு தாய்தகப்பன்

மார்களுக்காவது, தமயனுடைய கடனைத் தீர்ப்பதற்கு தம்பிக்
காவது, தம்பியினுடைய

கடனைத்

இர்ப்பதற்கு தமயனுக்கா

ag, றிய தகப்பனார் பெரிய தகப்பனார்களுடைய கடனை
அனால், அவர்
இர்ப்பதற்காவ.து, யாதொருவிஇயுமில்லை.
களுடைய ஆஸ்தி கிடைத்தால் மாத்திரம் அந்த ஆஸ்தி
மொத்தம் வரையிலும் அவர்களுடைய கடன்களை திர்க்க
வேண்டியது.
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e

அவிபக்த குடும்பத்தில், தகப்பனார் தவிற, வேறு
980.
சொந்த செலவுக்காக
பங்காளி தன்னுடைய
யாராவது
கடன்வாங்கனால், அக்தக்கடனை, அவன் அந்த குடும்ப ஆஸ்

இயில் தனக்குண்டான பாகத்தைக்கொண்டும், தன்னுடைய
தர்த்துக்கொள்ளவேண்டுமே
சுவார்ஜிகக்தைக்கொண்டும்
மேலும்,
யல்லாமல் மற்றபங்காளிக்ளுக்கு சம்மந்தமில்லை.
அந்தப்பாகழும்கூட அவன் பிழைத்திருக்கும்போதே கடன்

காரர்களின் சுவாதீனப்படுத்தாமல் போனால் - அவன்

இறந்

துபோனபிறகு, அது மற்றபங்காளிகளுக்குப் போய்விடுவதி
அதை

னால், கடன்காசர்கள்

செய்விக்க

இரயம்

அவனுடைய
மில்லாமல் போய்விடுகிறது,
மாத்திரம், கடன்காரர்களுக்குச்சேரும்.
அவிபக்த

அனுகூல

சுவார்ஜிகம்
வேறு எந்த

குடும்பத்தில், தகப்பனார் தவிற,

பங்காளியாவது, பொது ஆஸ்்இியில் தனக்குண்டான பாகத்
தை, யாருக்காவது அடமானம்வைத்தால், அல்லது, விக்இ

சயம் செய்தால், அந்தப்பாகத்தை அவன் பிழைத்திருக்கும்
போதே

சுவாஇனப்படுத்திக்கொண்டால்

றந்துபோனபிறகு,

௮ந்த

செல்லமாட்டாது.

331.

தவிற,

அடமானமும்,

அவன் இ

விக்கிரயமும்

‘

அவிபக்தகுடும்பத்தில், குடும்பத்தின் காரியங்களை

அக்தகடன்
கொடுக்கிறவன்,
நடத்துகறவனுக்கு ் கடன்
அவசியமானதும், அல்லாததும் - இரமமான செலவுக்காக

வேண்டியதும்,

இல்லாததும் - ஈன்றாய்

அதிக்துகொண்டு

பிறகு கொடுக்கவேண்டும்.
*,*
892.

மைனர்கள்

தானம் - உயில்.
உயில்

எழுதக்கூடாது.

ஸ்இரீகள்,

தங்களுக்கு பூர்த்தியான பாத்தியதையுள்ள ஸ்திரீதனம்
விஷயமாய் உயில்செய்யலாம். ஆனால், வாரஸ்பாத்தியத்தி

னால் புருஷர்களிடத்திலிருக்து தங்களுக்குக்கடைத்தசொச்
தன் விஷயமாய் உயில் எழுதக்கூடாது.

'இக்தூலா
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999. குடும்பத்தில், ஒரேபுருஷன் இருந்தபோது, ஜீவ
னம்சம் இடைக்கவேண்டியவர்களுக்கு, தகுக்க ஆஸ்தியை
வைத்துவிட்டு, மற்ற எல்லா ஆஸ்தியையும், பிதிரார்ஜிகமா
னாலும், சுவார்ஜிகமானாலும், இதி பற கவ் சன து கொ
டுக்அுவிடலாம்- உயிலும் எழுதல்
98%.

தகப்பனும்,

ப

(Geren ceria

வெவ்வேருக

இருந்த

போது - தகப்பன் தன் அஸ்தி முழுவதையும், இஷ்டம்
வந்தவனுக்கு கொடுத்துவிடலாம்.
உயிலும் எழுதலாம்.
ஜிவனாம்சம் பெறவேண்டியவர்களுக்கு மாத்திரம், அவர்க
ஞூடைய

ஜீவனாம்சத்துக்குப்போதுமான

ஆஸ்தி

வைக்க

- வேண்டும்.
அப்படி. வைக்காமல் ஆஸ்தி மூழுவகையும்
கொடுத்துவிட்டால், 6S
அஸ்கியை அடைந்தவர்கள்,
ஜிவனாம்சம் பெறவேண்டியவர்களுக்கு, ஜீவனாம்சத்துக்கு
தருக்க சொக்தை கொடுக்கவேண்டியகதாயிருக்கிறஅ.

ம் இருக்கும்போ
' ஒன்றாய்
. 895. தகப்பனும் பிள்ளைகளு
தையாவது,
- தகப்பன் தன் பிதரார்ஜிசக்
சுவார்ஜிதமா
ன பூஸ்திதியையாவது, வேறு ஒருவருக்கும் கொடுக்கக்
கூடாது. அதின் விஷயமாய் உயிலும் எழுதக்கூடாது.
தான் சொந்தமாக சம்பாதித்த அசையும் பொருளைமாத்
இரம் தகப்பன் இஷ்டம் வந்தவர்களுக்கு கொடுத்துவிட
லாம்,உயிலும் யெழுதஇவைக்கலரீம், ஆனால், பிள்ளைகளுக்கு

வே

ஓன்றும் ஜீவனத்திற்கு ஆகாரம் இல்லாமலிருந்தால்,

அவர்களுக்குக்

கொஞ்சங்கூட

செய்யக்கூடாது.

வைக்காமல்,

இந்தப்படி.

>

996. அவிபக்த குடும்பத்தில், புருஷ்சந்ததி இல்லாத
பாகஸ்தன், பொதுசொத்தில், தன்பாகத்துக்குள்ள சொக்
தை,

யாருக்காவது.

விக்செயம்செய்து, சுவாதீனப்படுத்தி

ஆனால் தானமாககொடுக்ககூடாது. உயி
- னால், செல்லும்.
சுவார்ஜிதத்தை தானமாககொடுத்
லும் எழுதக்கூடாது.
,

காலும், உயில் எழுதினாலும், செல்லும்.
7

்
J
7
J

/
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விபாகம் செய்துக்கொள்ளும்பொருட்டு வியாச்சியம்கொண்
டுபோகலாம்.

352. அவிபக்த குடும்பத்தில், ஒரு பங்காளி தன்னு
டைய பாகத்தை ஒருவரிடத்தில் அடகுவைத்தால், அல்ல
து இரயம்செய்தால், அந்த அடகு பெற்றவனும் கிரயம்
ஆ.
காரனும், விபாகத்தின்பொருட்டு காவா செய்யலாம்.
னால், தானமாகக்கொடுத்தால், தானம் பெற்றவன் அப்படி.
தாவா

கொண்டுவாக்கூடாது.

தன்னுடைய

பங்கட்டுக்கொண்டபிறகு.

பங்கை தானம்செய்தால்

அந்த தானம் செல்

னும்.

i

355.

விபாகத்தின் பொருட்டு மைனர்

வரக்கூடாது.

ஆனால்,

மைனருடைய

தாவா

கொண்டு

பாகத்துக்கு

அபா

யம் நேரிடும்படியாக இருக்கும்பட்சத்தில், மைனருடைய
தரபில், அவனுக்கு வேண்டியவர்கள் விபாகத்தின்பொருட்
டு தாவா கொண்டுவாலாம்.
அவிபக்த குடும்பத்தில், சில பாகஸ்தர்கள் மைனர்
“றக,
்
களாக இருந்தபோதிலும், விபாகம் செய்துக்கொண்டால

கு நிதீ.து,.
செல்லும். ஆனால், மைனர்களுடைய பாகங்களைக்
பட்சத்
ஏதாகிலும் அனியாயமாவது, மோசமாவது, நடந்த

இல்

அந்த

விபாகத்தை

ரத்துசெய்யும்பொருட்டு அந்த

கொண்
மைனர்கள் தங்களுக்கு யுக்தவயசு வந்தபிறகு தாவா
Quran.

பாகஸ்தர்களில் யாராவது ஒருவர் தேசாந்திரம்
355,
போயிருக்கால், அவருக்குவ்ள பாகத்தை பிரத்தியேகமாக
வைத்தஇிருப்பது விதியாயிருக்கிறது.
யாராவது ஒரு பாகஸ்கனுக்கு அவனுடைய பாகத்தைக்
கொடுக்காமல், ஆஸ்தி யெல்லாம் மற்றவர்கள் பங்கிட்டுக்
கொண்டுவிட்டால், அந்த பாகஸ்தள், தன் பாகத்தைக்கு

றித்து, 12 வருஷங்களுக்குள்ளாக தாவா கொண்டுவ7வேண்

டும்.

்

்

coed
eee
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956. தகப்பன் இறக்துபோகும்போது, பிள்ளைகள் எல்
லோரும் ஒருமித்து இருக்கவேண்டுமென்று, ஆக்கியாபித்
துப்போயிருந்தபோதிலும், விபாகம் செய்துக்கொண்டால்
செல்லும்.
357.

விபாகம் செய்துகொள்ளும்போது _பங்காளிகளில்

சந்ததி இல்லாமல் யார் இறந்துபோனாலும், அவனுடைய
பங்கு மற்றபங்காளிகளுக்குச் சே வேண்டுமென்றும், அந்த
ருக்கும். கொடுக்கக்கூடாதென்றனும், உடன் படிக்கை
துகொண்டால், அந்த உடன்படிக்கை செல்லாது.
358.

யா

தானமாயாவது, உயில் -மூலமாயாவது,

பங்கை அவன்,

யாராவது

செய்துகொள்வதற்குழுன்,

விபாகம்

செய்

பங்காளி இறந்துபோனால், அவன் பங்கு - அவன் பிள்ளைக்
கும், பிள்ளை இல்லாமல்போனால் பேரனுக்கும், போனில்லா

மல்போனால்

கொளபேரனுக்கும்

லாமற்போனால்
மேதவிற

இவர்களில்

சேருகிறது.

அந்த பங்கு மற்ற -பங்காளிகளுக்குச்சேரு

பெண்சாகிக்குச்சேரமாட்டாது.

அவிபக்த குடும்பத்தில், பெண்சாதிக்கு ஜீவனாம்ச பாத்தி
யகை மாத்திரமே உண்டு, புருஷனுடைய சுவார்ஜிக மாத்.
இரசம், பிள்ளைகளில்லாமல் போனபோது, பெண்சாஇக்குச்
ec.
A
சேரும்.

359, தகப்பனுடைய சுவார்ஜிதத்தில் பங்கு கேட்பதற்கு
பிள்ளைக்குப்பாத்தியதையில்லை. ஆனால் தகப்பனுடைய பித
ரார்ஜிதத்தில் பங்குகேட்பதற்கு- பிள்ளைக்குப்பாத்தியகை
பிள்ளை பிழைத்திருக்கையில், பேரனாவது, கொள
உண்டு.

பங்கிடும்படி

பேசனாவது, பாட்டனாரை குடும்ப ஆஸ்தியை

யாகக்கேட்பதற்கு சுதந்திரமில்லை.
960.

விபாகம்

செய்துகொள்ளும்போது, ' குடும்ப

கட

னுக்காகவும், ஜீவனாம்சம் பெறவேண்டியவர்களுடைய ஜீவ
ளும்சத்திற்சாகவும், சிலசொத்தை வேழுகவைப்டது விதியா
பிருக்கிறது.

்

்

தகர

கட்டட
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வாரசு

கPEERDra அம்

பாத்தியதை,

904. அவிபக்த
ட எ, யாராவது
கா. புத்
பங்கு. மற்
அவன்
இர சந்ததி இல்லாமல், இறந்துபோனால்,
றபங்காளிகளுக்குச்சேரும். . அவன் பெண்சாதிக்காவ, ர
Hoe
பெண் பிள்ளைகளுக்காவது, சேராது. .. இவர்களுக்கு, அவ
னுடைய சுவார்ஜிகம் மாத்திரம் சேரும்.
ஷு அவ
அ
பங்காளிகள்

ஒருவரும் இல்லாமல்போனுல், ஆஸ்தி முழு
்
வதும் சமீபவார்சுக்குச்சேரும்,.
aise

965.
அ,

ஒருவன்

00

குலத்திலிருந்து

டைய

வாரஸ்

பல

தன்வேயாலு

நீக்கப்பட்டதினாலேயாவ.து, - அவனு

பாத்தியதை

போகமாட்டா.தென்று

சர்க்கர

சாரர் 1950-ம்ம் ஷுூத்திய 21-வது சட்டம் அர்ப்படுத்திங்கு்ள
reo.

நபும்ஸகர்கள், பைத்தியக்காசர்கள், .பிறவிக்குரு

366.
டர்,

செவிடர்,

மொடவர்கள்,

ஊமைகள்,

தீராத

கை

கால்

இல்லாத

குஷ்டரோடி முதலிய

கள், சனியாசியாய்ப்போனவர்கள், ஆய

மொண்டி

வியாதிஸ்தர்

இவர்களும் இவர்

களும், வாச

களுடைய. பெண்சாதிகளும், தீத்து பதக

கன

சாகமாட்டார்கள.

மேல்சொல்லப்பட்ட வியாதிகளை உடையவர்கள், மாருக்
காஇலும் சமீபவாரசுகளானால், அவர்கள் இல்லாததபோ
லவே

நினைக்கப்படுகஇிருர்கள்.

அப்போது

அவர்களுடைய

பேரர்களாவ.து, கொளபேசர்களால் த,
பிள்ளைளாவது,
மேல்கண்ட வியாஇகளில் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாக-இருக்
தால், அவர்களும்--அவர்களில்லாமல்போனால்

குப்பின்வ.ரவேண்டிய

க்களும் Baroda அடைதி

(rec.

வார்சு பாத்தியத்தினால்

(க்

ஒருவனுக்கு

பிறகு, அவனுக்கு என்னவியாதி
தீ ஆஸ்தி போகமாட்டாது,

அவக்களுக்
Oe

OL, S50}

அஸ்தி கிடைத்த

அ

Se இடைத்
2

5
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367.
மேல்சொல்லப்பட்ட வியாஇஸ்தர்களுக்கு வாச௬
பாத்தியதையினால் சொத்து வராமற்போனபோதிலும், ௮
வர்களுக்கு

தானமாயாவ.து, உயில்

வறு:-செர்த்தைக்கொடுத்தால்

யாரா

மூலமாயாவது,

அப்படிப்பட்ட

சொத்தை

பிட்

அவர்கள், “பெற்றுக்கொள் ளலாம.

பாத்தியதை
பங்காளிகளில்லாகபோது, வாசசு
908.
அடியில் சொல்லுகிற இரமப்படி. ஏர்ப்படுத்தப்பட்டி ருக்க
அதில் முன்சொல்லப்பட்டவர்கள் இருக்கையில்
றது,
பின்சொல்லப்பிட்டவர்களுக்கு ஆஸ்தி வரமாட்டாது.

1. பிள்ளைகள்,

பேசர்கள், 3] இவர்களில்லாமல்போ

கொளபேசர்கள்--“2,

பெண்சாதி.

5,

பெண் பிள்ளைகள்

TERN

னால்,

இவர்களில்

OE
===

நம வல்லே

கலியாணமாகாத

வர்கள்,
முன்வாரசுதார்கள்.
அவர்களில்லாமற்போனால் ௧

&

லியாணமானவர்களில்

்.

ஏழை

களும், இவர்களுக்குப்பின்
கலி
யாணமானவர்களில் பணக்கா

- ,சர்களும் வாரசுதார்களாகிறுர்

>

be We

4

கள்.

: கெளஹித்திரன்--அதாவது குமாரக்தியினுடைய
.

பிள்ளை.

யில்லை

5. தாயார்--மாத்தாந்தாயாருக்கு பாத்தியதை
Ic

6. தகப்பன்,

ee

. அண்ணன்தம்பிகள்--முதலில் சொந்தவர்கள்,என்
முல், PG தாய்வயற்றில் பிற
-ந்தவர்கள்

- பிறகு, சக்களத்

© ©

திக்குப் பிறந்தவர்கள்.

அண்ணன் தம்பி பிள்ளைகள்--

. அண்ணன்

தம்பிமார்களுடையபேசர்கள்.

ஷே
ஷே
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களுக்குப்போகும். மேலும், அந்த ஆஸ்தி, அந்த ஸ்திரீ,
தான் பிழைத்திருக்கிறவரைக்கும், அனுபவிக்கலாமேதவிர,
இல்டம்வந்தபட,ி. செலவழிப்பதற்கும் சுவகந்இரமில்லை.
980. விவாகத்திற்கு முன்னும்,விவாககாலத்திலும்,விவா

கத்திற்குப்பிறகும், ஒரு ஸ்இிரீக்கு, அவளுடைய
வது,

பநீதுக்களாவது,

பிரீதியினால்

புருஷனா

கொடுத்தசொக்தும்,

அப. ரணங்களும், பூஸ்திதி முதலியவைகளும், அவளுடைய
ஸ்திரீதனமாஇன்றது.
மேற்படி. ஸ்இரீ தனத்தில், கணவன்கொடுத்த பூஸ்திதியா
கிய ஸ்திரீதனம் தவிர, மற்ற எல்லா ஸ்திரீதனமும், ஸ்இரீ,
கனக்இஷ்டம்வக்தபடி. செலவழித்துக்கொள்ளலாம்.
தன
க்கு வேண்டியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம். அந்த விஷயத்
தில் கூடாதென்று அவளைச் தடுப்பதற்கு அவள் புருஷனுக்
கும்கூட சுவதந்திரமில்லை, ஆனால் கஷ்டகாலம் கேரிட்ட
போதும், கடன்காரர்கள் தொந்திரவு படுத்தினவபோதும்,
அப்படிப்பட்ட ஸ்திமீதனத்தை அவள் புருஷன் உபயோூத்
துக்கொள்ளலாம்,
அப்படி. உபயோசப்படுத்திக்கொள்வ.
தற்கு. அவன் இஷ்டப்படாமல்போனால்,
கடன்காரர்கள்
மேற்படி. ஸ்இிரீகனக்தைக் தொடக்கூடாது.
புருஷனால் கொடுக்கப்பட்ட பூஸ்திநியாகபெ ஸ்திரீசனத்
தை-௮வன் உயிசோடிகுக்மும்போகாவது, அதின் பிரகா
வது-பெண்ஜாதி தன்னிஷ்டம்வக்கப,ி. செலவழிக்க சுதக்
'தஇரவாளியல்ல.

981. ஸ்.இரீக்கு உயில்மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்இ
யும், ஜீவனாம்சத்திற்காக அவளுக்கு பிரத்தியேகமாய் முழு
சுவதந்திரத்தோடு கொடுக்கப்பட்ட ஆஸ்தியும், ஸ்இரீதன
மாகவே

எண்ணப்படுதின்றது.

998. ஒரு ஸ்இரீயினுடைய விவாகம் கன்னியாதானமாக
நடத்தப்பட்டி ருந்தால், அவளுடைய ஸ்திரீதனம், அவளுக்
கு பிறகு இகனடியில் சொல்லப்படும் கிரமப்படி. வார்சு

இந்தூலா
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சுருக்கம்.

இதில் முதலில் சொல்லப்பட்ட
களுக்குச் சேருசன்றது.
வர்கள் பிழைத்திருக்கையில், பின் சொல்லப்பட்டவர்களுக்
கு இடைக்கமாட்டாது.

1. குமாரத்திகள்.--முதலில்,

கள் - பிறகு,

கலியாணமானவர்க

ஏழைகள்
லில்
் ,
1
யாண

மாகாதவர்

கலியாண

அதன்பிறகு, கலி
பணக்காரர்

மானவர்களில்

கள்-குமாரத்திக ளில்லாவிடில்,

௨. குமாரத்தியி

=}

டைய குமாரத்திகள்.--

ஒரு பெண்ணுக்கு இரண்டுபேர்
களும், மற்முரு பெண்ணுக்கு
மூன்றுபேர்களும், பெண்பிள்ளை
களிருந்தால், ஆஸ்தி தாயார்களு
டைய சங்கியையின்படி, இரண்
பெங்காக பாஇக்கப்பட்டு, பிறகு

அந்த பங்குகள் பேத்திகளுக்கு

Bl Cea CN ec

பங்கடப்படும்.

குமாரத்தியின் பிள்ளைகள்.
புத்திரர்கள்.

1
3

>

பேரன் அத்ர்வ.து பிள்ளையின் பிள்ளை.
கொளபேரன்.
புருஷன்--மேல் சொல்லப்பட்டவர்கள் இருக்கும்
போது பெண்சாதியினுடைய நகை முத
லிய ஸ்இரீதனங்கள் கணவனுக்குச்சே.ச

%

மாட்டர்து.

சக்களத்தியின் பெண்.
சக்களத்தியினுடைய பெண்ணின் பெண்.

10. சக்களத்தியின் பிள்ளையின் பிள்ளை.
11. சக்களத்தியின் பிள்ளை.
12. சக்களத்தியின் பேரன்.
18. சக்களத்தியின் கொளபேரன்.
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இர்தாலாசுருக்கம்.

ரித், மைத்துனன்மார்கள்--அதாவது,

புருஷனுடைய

அண்ணன் தம்பிமார்கள்.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bil
99,
23.
9889.

மைத்துனன்மார் புத்திரர்கள்.
புருஷனுடைய

மருமான்.

அண்ணன் தம்பிமார்கள்.
அண்ணன் தகம்பிமாகளுடைய

பிள்ளைகள்.

தமக்கை தங்கைகளின் பிவ்ளைகள்,
மாமியார்.
மாமனார்,

ட

மாமனார் தாயார்,
மாமனார் தகப்பனார்.

ஸ்திரீயினுடைய

விவாகம்

கன்னியாதானமாயல்

லாமல், பணம் வாங்கிக்கொண்டு பெண்ணைக்கொடுத்து

கலி

யாணமாயிருந்தால், அவளுடைய ஸ்திரீதனம் அவளுக்குப்
பிறகு இகனடியில் சொல்லப்படும் கிரமப்படி. வாரசுகளுக்
கு சேருஇன்றது.

1. குமாரத்திகள்.

7
982-வது

2. குூமாரத்திகளின் குமாரத்திகள்.
8. குமாசத்திகளின் குமாரர்கள்,

பி
டு.

4, குமாரன்

5. பேரன்,

6. கொளபேரன்.

லலியபடி.யே,
J

7. தாயார்,
8, தகப்பன்.

9. அண்ணன் ;தம்பிமார்கள்--முகலில் சொந்தம், பிற
. குசக்களத்தி சம்பந்தம்,
ஷே
10. அண்ணன் தம்பிமார்களின் பிள்ளைகள்-ழி
11. அண்ணன் தம்பிமார்களின் பேரர்கள்-12. தமக்கை தங்கையின் பிள்ளைகள்-18. தகப்பனாருடைய தாயார்,

ஷே.

14, தகப்பனாருடைய தகப்பனார்.
15, இரியதகப்பனார் பெரியதகப்பனார்-வகைருக்கள்.

இ£தாலா

சுருக்கம்.
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தகப்பன் பக்கத்தில் யாரும் இல்லாவிடில், புருஷன் முத
லியவர்களுக்கு 8892-வது பியாராவில் £ முதல் சொல்லப்
பட்ட இரமப்படி. ஸ்திரீதனத்திற்கு வாரசுகள் ஏற்படுஇிமுர
கள்.
984, விவாகமாவதற்குழுன்,
அவளுடைய நகைகள் முதலிய
அண்ணன்

Ques இறந்துபோனால்,
ஸ்.இரீதனம், அவளுடைய .

தம்பிமார்களுக்கும், அவர்களில்லாமல்போனால்

தாயாருக்கும், தாயாரில்லாவிடில் தகப்பனாருக்கும்,
பனில்லாவிடில் சமீபபந்துக்களுக்கும் சேருகின்றது.

தகப்

சொந்த அண்ணன் தம்பிமார்களில்லாவிடில், சக்களத்திக்
குப்பிறந்த அண்ணன் தம்பிமார்களுக்குச் சேருகின்றது.

385.

ஒரு ஸ்திரீயினுடைய ஸ்ிரீதனம், மற்றொரு, ஸ்தி

ரிக்கு வாரசு பாத்தியத்தினால், கிடைத்தால், அப்படிப்பட்ட
ஆஸ்இியை புருவனுடைய அனும யில்லாமல் அவள் செல
மேலும்,

௮க்க

f

>

வழிக்கக்கூடாது.

அஸ்தியையடைந்த "இரண்டாவது

ரீக்குப்பிறகு இவளுடைய
தகப்பன், சமீபபந்துச்கள்,
கு

na

அண்ணன் தம்பிமார்கள், தாய்,
அக்க ஆஸ்இக்
த.

வாரஸதார்ரரஇமுர்கள்,

996.- ஸ்திரியானவள், வியபிகாரியாய் இரிக்துக்கொண்
ஒ.ருந்தபோதிலும், வார்சு பாத்தியத்தினால், மற்மொரு ஸ்தி
ரீபினுடைய ஸ்இரீதனக்தை அடைவதற்கு யாகொரு ஆட்
5
,
சேபனையும் இல்லை.

s

err

இந்தூ லா

சுருக்கம்

—_—_—_s—டப

௬௨௯௮.

aD iD.

கிராம

உத்தியோகஸ்தர்

விஷயம்.

387,

இராம
உத்தியோகஸ்தர்களைக்குதித்த
இந்தபா
கத்தில், அவர்களுக்கு உபயோகப்படும் சட்டங்களினுடை
யவும், ரெகுலேஷன்களினுடையவும் முக்கியமான விஷஓயங
கள் சுருக்கமாக

சொல்லப்படுஇன்றன.

இதற்குமுன் சொல்லப்பட்ட, பினல்கோட், இக்தூலா
சுருக்கங்களிலும், இந்தக்கிரந்தத்தின் கடைசியில் சொல்
லப்படும் சல்லரைவிஷயங்களிலும், இசாம உத்தியோகஸ்
,தர்களுக்கு உபயோகமான சங்கதிகள் அனேகம் சேர்க்கப்
பட்டி ருக்கின்நனஃ
*,*

பரம்பரை

பாத்தியம்.

>

988. 1881-ம் வருஷம் 6-வ.து ஈம்பர் ரெகுலேஷன்படி.
க்கும், 1802-ம் வருஷம் 29-வ.௮ கம்பர் செகுலேஷன்படி.க்
கும், இராம உத்தியோகஸ்தர்களை நியமிக்கும் விஷயமாய்
பரம்பரைபாத்தியதையை அனுசரிக்கவேண்டியகாயிருந்த
போதிலும், அப்படிப்பட்ட பாத்தியஸ்தர்கள், அகத உத்தி
யோகத்திற்கு தகுந்த யோக்கஇயதையில்லாதவர்களாயும்,
ஒன்றும் தெரியாதவர்களாயும் இருந்தால், வேருயாராவ.து
தகுந்தவர்களாக ஏற்படுத்தட்படுகிருர்கள்.

389.

சர்க்கார் ரொம

உத்தியோகங்களின்

விஷயமாய்,

பரம்பரை பாத்தியதையைக்குறித்து கலெக்டரவர்களிடதீ
இலாவது, டிவிஷனாபிஸரிடத்திலாவ.து, வியாச்சியம் கொண்
வேழுருவரை நியமித்த
இதற்கு வாயிதா
Garand,
தேதிமுதல் ஞூன்றுவருஷம். கலெக்டசவர்களுடைய தீர்ப்

இராம

உத்தியோகஸ்தர்
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விஷயம்.

. 401. மேல்சொல்லப்பட்ட வியாச்சியங்கள் இராமமூன்
இபுகளிடத்தில் கொண்டுவரலாமென்து; சொல்லப்பட்டி ருக்

தபோதிலும்,

கக்ஷிக்காரனுக்கு இஷ்டமில்லாமல்போனால்,

டூஸ்இரிகட்டு முன்சீப்கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்யலாம்.
மேலும், சொமமுன்பினிடத்தில் , தாவா தாக்கலானபிற
கு வாதப் பிரதிவா இிகளில். யாராவது, தகுந்த கா.சணங்களு
டன், டி.ஸ்.இரிக்ட்டு முன்ப்பவர்களிடத்தில் மனுவுசெய்துக்
கொண்டு, அந்த வியாச்சியத்தை அவர் கோர்ட்டு பைலுக்

காவது, வேமொரு சசொமமுன்€ீபினிடத்திற்காவ.௮, காரன்

ஸ்பர் செய்வித்துக்கொல்ளலாம்..
402, லஞ்சம் முதலியவைகளாலாவத, பக்ஷபாதத்தின
லாவது, சொமமுன்சீப் அ௮க்கிரமமான இர்ப்புசெய்கபோ
தும் - இராமமுன்€ப். தனக்கு அதிகாரமில்லாத வியாச
யத்தை விசாரணைசெய்தபோதும், இராமமுன்சப் ஈடவடிக்
கைகளில், முக்கயமான தப்பிகமாவது, குறைவுகளாவது,
இருந்தபோதும், இராமமுன் ப். செய்ததீர்ப்பு அசாஸ்திரீ
யமாயாவது, அனியாயமாயாவது சுவஷ்டமாய் காணப்பட்

டபோதும்- 60. காள்களுக்குள்ளாக

டிஸ்இரிக்டு முன்?ப்

அவர்களிடத்தில் பிடீஷன் கொடுத்துக்கொண்டால், ௮
௮
ன்பேரில் அவர் விசாரணைசெயது * கியாயன்பெய்வார்.
த்

(தன்மேல் அப்பிலில்லை.

மேலும், மேல்சொல்லப்பட்ட்பழ. ஒஸ்.இரிகட்டு முன்பே

வர்களிடத்தில், பிடீஷன் கொடுத்துக்கொண்டபோ௮ு,
மமுன்சீபினுடைய
கும்படி

403.

தீர்ப்பை ஜாரிசெய்யாமல்

இரா

நிருத்திவைக் E

செய்துகொள்ளலாம்.

லஞ்சம்,

ணங்களால்

பக்ஷபாதம், துர்நடத்தை, மூகலிய கார

கரொமமுன்?ப்

தாக தெரியவந்தால்,

அனியாயமான

தீர்ப்புசெய்த

ஒ.ஸ்.இரிக்ட்டு முன்ிப் கோர்ட்டார்,

அதைக்குறித்து. ஜில்லா ஜட்ஜியவர்களுக்கு ரிபோர்ட்டுசெய்
அ.இன்பேரில் ஜில்லா ஜட்ஜியவர்கள் உத்திரவுசெய்
வார்.
கால் கலெக்டசவர்கள் மேற்படி. ராம முன்சபை ஸஸ்

பெண்டாவது பரதர்பாவது செய்வார்.
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இராம
410.

கள்

உத்தியோகஸ்தர்

விசாரணை

தங்களுடைய

விஷயம்.

ஆசம்பிப்பதற்குமுன்,

தீர்ப்பை.

பஞ்சாயத்தார்

வாஇப்பிச திவாதிகள்

ஒப்புக்

கொள்வதாக அவர்களிடத்திலிருக்அு 8 அணா ஷ்டாம்பு கடு
காதியில்

முன்சிப்

கணக்கர்களுடைய

சாக்ஷி

கையெழுத்

தோடு கரார்காமா பெற்அக்கொள்ளவேண்டியது, அப்படி
முன்னதாக கரார்காமா பெற்றஅுக்கொள்ளாமற்போனால் பஞ்
சாயத்து இர்ப்பு செல்லாது.

வாஇ
411, பஞ்சாயத்தார் முன்பாக பேசுவதற்காக
பிரதிவாதிகள், தங்கள் பக்துக்களுக்காவது, குமஸ்தாக்க
ளுக்காவ.து, அல்லது தம்மைச்சேர்க்த வே௮யாருக்காவது,
வகாலத்து

கொடுக்கலாம்.

மற்றவர்களுக்கு

கொடுக்கக்

கூடாது.

412.

மேல் சொல்லியபத. வாதிப்பிரதிவாதகளிடத்இி

லிருந்து கரார்நாமா பெற்றுக்கொண்டபிறகு
பஞ்சாயத்
கார்கள் வாதியினுடைய தாவாவை தாக்கல் செய்துக்கொ
"ண்டு

அதின்

விஷயமாய்

உத்தரவு

தாக்கல்

செய்யும்படி

பிரதிவாதியை கேட்கவேண்டும். உத்திரவு கொடுப்பதற்கு
பிரதிவாதி வாயிதா கேட்கும்பக்ஷத்தில், 7 நாள்களுக்கு
மேற்படாமல் வாயிதா கொடுக்கலாம்.

பிரதிவாதியினுடைய

உத்திரவு தர்க்கலானபிறகு,

பஞ்

சாயத்தார்கள் வாதிப்பிரதிவாதிகளுடைய தஸ். காவேஜு
களையும், சாக்ஷி ஜாப்தாவையும் பெற்றுக்கொண்டு, விசார

ணைக்கு காள் ஏர்ப்படுத்தி சாக்ஷிகளை ஆஜர் செய்விக்கும்
பொருட்டு ரொம முன்?புக்கு தெரியப்படுத்தவேண்டிய.அு.,
413. விசாரணைக்காக ஏர்ப்படுத்தப்பட்ட நாளில், வாதி
பிரதிவாதிகளிருவருமாவ.து, அவர்களில் ஒருவனாவது தா
மாகஅல்லது வக்கீல் மூலமாக

ஆஜ.ராகாமல்போனால், பஞ்

சாயத்தார்கள் அதற்குப்பிறகு 5 நாள்களுக்கு மேல்பட்டு
விசாரணைக்கு வேறொரு காள் ஏர்ப்படுத்தி, ந்த சங்கதி
யை Arr முன்?ப் மூலமாக கோட்டீசு பிறப்பித்து பிரசித்
தப்படுத்தவேண்டியது.

இராம
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414, அப்படி மறுபடியும் எஏர்ப்படுத்தப்பட்ட நாளில்
வாதி ஆஜராகாமல்போனுல் . வியாச்சியத்தை தள்ளிவிட
வேண்டியது,
அஜராகாமல் போனதற்கு தகுந்த காரணம்
இருந்தாலொழிய அப்படி. தள்ளிவிடப்பட்ட வியாச்சியத்
சை மறுபடியும் கொண்டுவசக்கூடாது.

மேற்படி. நாளில் பிரதிவாதி ஆஜராகாமல்போனால், அல்
லது ஆஜராய் உத்திரவு சொல்லாமல்போனால்,

டைய

சாக்ஷிகளை விசாரணைசெய்து

சோதித்து இர்ப்புசொல்ல

வாதியினு

தஸ்தாவேஜுகளை பறி

வேண்டியது.

415.
பஞ்சாயத்தார்கள் தங்கள் தீர்ப்பை
இனத்திலாவது சொல்லலாம். அல்லது, ஆலோ
சர்வகாசம் வேண்டியதாயிருந்தால்

சில

விசாரணை
ப்பதற்கு

நான்னு “குழி

கு சொல்லலாம்.

பஞ்சாயத்தாருக்குள் அபிப்பிராயம் வேறுபடுகிறபட்சதக்
தில்,

அனேகர்

எந்த

அபிப்பிராயத்தைக்கொள்ளுகிழுர்க

ளோ, அந்த அபிப்பிராயத்தின்படி இர்ப்பு சொல்ல வேண்டி ‘
யது... அப்பொழுது இவர்கள்மாத்திரம் தீர்ப்பில் கையெ
முத்துசெய்தால் போதும்.
மற்றவர்கள் இஷ்டமிருந்தால்
தங்கள் அபிப்பிராயத்தையும் அதற்குள்ள காரணங்களையும்
எழுதலாம்.
416: பஞ்சாயத்தார்கள், தங்கள்: தீர்மானத்திற்கு இர
ண்டு

ககல்களை

அவைகளை

தயார்செய்து,

இராம முன்சீப்

மூலமாய் வாதிக்கொன்றும், பிரதிவாதிக்கொன்றும் கொ
டுப்பிக்கவேண்டியது. : அந்.த ஈகல்களின்பேரில் அவர்க
ஞூக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேஇபோட்டு, முன்சீபு கணக்கர்க
ளும் பஞ்சாயத்து தாரர்களில்
பண்ணவேண்டியது.
>

_.

கீ19,

பஞ்சாயத்தார்கள்

ஒருவரும்

கையெழுத்து

்

விசாரணை

செய்யும்போது,

அவர்களுக்கு அவசியமென்ன தோன்றினால், எல்லாசாட்ட
களைக்கொண்டாவது சல சாட்சகளைக்கொண்டாவது பிர
மாணம்

செய்விக்கலாம்.

186

இராம.

418,
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யாயாவது,
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விஷயம்,
-:

பஞ்சாயக்தார்களிடத்தில்

அலட்சியமாயாவது.

அவமரியாதை

கடக்கிறவர்களும், அவர்

கள் முன்பாக சாக்ஷியம் சொல்வதற்குவராமல் அலட்சியம்
ட.

குற்றவாலிகளாகிழுர்கள்.

"419.
பஞ்சாயத்தார்கள் இர்ப்பின்பேரில் அப்பீலில்லைஆனால், அவர்கள் பட்சபாதம் செய்தால், இர்ப்பு நகல்கள்
கொடுத்தபிறகு 80 காள்களுக்குள்ளாக, அந்த விஷயமாய்);
ஜில்லா ஜட்ஜீ யவர்களிடத்தில் அ௮ர்ஜீ கொடுத்துக்கொள்ள
லாம்.

மேலும், அந்த ry பைசலாஇறவரைக்கும், பஞ்சாயத்
தார்கள் தீர்ப்பின்படிக்கு நடவடிக்கைகள் நடத்தாமலிருக்
கும்பத. நிருத்திவைத்துக்கொள்ளலாம்,

420, இராம பஞ்சாயத்தார்கள் கொடுத்த ஒ.க்கிரீ மொத்
தம் 100 ரூபாயிக்கு மேற்பட்டி ருந்தால், கோர்ட்டார் apo
மாக இக்கிரீ அமுலை நிறைவேற்றிக்கொள்ளவேண்டிய௰, ,
டக்கரீ துகை 100 ரூபாய்களுக்கு மேற்படாதபட்சத்தில்,
அந்த டி.க்கரீ அமுலை இராம முன்சீப் மூலமாக நிறைவேற்
றிக்கொள்ளலாம்,
20 ரூபாயிக்கு* மேற்படாத -வியாச்
நயங்கள் விஷயமாய் கிராம முன்€ீப்கள் கொடுத்த ஒ.க்கிரீ,
அழுல் கடத்தப்பட்டபடியே பஞ்சாயத்தார்களுடைய டிக்
இரியும் ஈடத்தப்படவேண்டும்.
்
421. பஞ்சாயத்தார்களில் யாசாவது, லஞ்சம் வாங்கிக்
கொண்டால், 8 மாசங்களுக்குள்ளாக, ஜில்லா ஜட்ஜீ யவர்
களிடத்தில் பிராது தாக்கல் செய்துக்கொள்ளவேண்டியது.,
லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்ட சங்கதி ருசுவானால், லஞ்சது
தொகை எவ்வளவோ அவ்வளவு அப.ராகம் லஞ்சம் கொ
டுக்கவனுக்கு விதிக்கப்படும், அதற்கு மூன்றளவு கொகை
யும், வியாச்சியத்தின் செலவு முழுவதும் அபராதமாக லஞ்
௪ம் வாங்கக்கொண்ட பஞ்சாயத்தாருக்கு விதிக்கப்படும், -

இரரம
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உத்தியோகஸ்

வாங்கெகொண்ட்

137

தா விஷயம்.

(2

Cun

ருசுவாகாமல்

ae

னால், பிராது செய்தவனிடத்திலிருக்து, பிராது செய்யப்
பட்ட பஞ்சாயத்து காரனுக்கு பிடித்த செலவும், ஈஷ்ட
மேலும் அந்த பிராது செய்த
டட, கொடுப்பிக்கப்படும்.
வனுக்கு, லஞ்சத்தொகைக்கு மேற்படாமல் வ
> ®
போடப்படும்,

வியாச்சிய விஷயமாய் சாட்டு சொல்லவேண்டி...
429.
3
வர்சளை, பஞ்சாமத்தில் சேர்க்கக்கூடாது.
493. இர்ப்பு சொல்லுவதற்கு முன்பாக, பஞ்சாயத்தார்
களில் யாராவது

பிரதிவாதிகள்
போனதாக

இறந்துபோனால்,

தாக்கல்செய்க

சத்தாய்ப்

ee

SE

x

ட்ட

நினைக்கப்படும்.

வாதிப்

பஞ்சாயத்தும்,

அப்பொழுது வாஜிப் பிரதிவாதிகள் வேறு பஞ்சாயத்தா
அல்லது அந்த. வியாச்சியக்
வது கேட்டுக்கொள்ளலாம்.
செய்துக்கொள்ளலாம்.
தாக்கல்
கோர்ட்டிலாவது
கை
வேது

பஞ்சாயத்து. கேட்டுக்கொண்ட

பஞ்சாயத்தார்களால்
யெமுத்தசவறு,

பட்சத்தில்,

எழுதப்பட்டு சாட்டுியினுடைய

குதியாவது

போடப்பட்ட

முன்

கை

வாக்குஞூலங்

களை Lj Gu பஞ்சாயத்தார்கள் உபயோஇத்துக்கொள்ளலாம்.
424, னு மேல் சொல்லப்பட்ட சங்கதிகள் எல்லாம்
1816-ம் ஷுூத்திய 5-வது கம்பர் செகுலேஷஒன்படிக்கி அசை
யும்பொருள் விஷயமாயாவது, சொக்கத்தொகை விஷயமா
யாவது, இராம முன்?ப் ஞூலமாக எர்ப்படுக்கப்பட்ட பஞ்
e
சராயத்துகளுக்கு சம்மந்தப்படுகிறது.
அசையாப்பொருளைக்

முூகலிய

குறித்தாவது,, அவதாறு

வைகளால் உண்டான நஷ்டத்தைக் குூறித்தாவது, வியாச்
சியங்களை இர்க்கும்பொருட்டு பஞ்சாயத்தை சேர்ப்பதற்
கும், அப்படிப்பட்ட பஞ்சாயத்தில் சேச்மாட்டேனென்று
நிராகரித்தவர்களுக்கு.

அபராதம்

இவைகளுக்கு, மேல்சொல்லப்பட்ட
மமுன்சீபுக்கு அதிகாரமில்லை,

விதிப்பதற்றாம்

ஆகிய

Ore Grape

இரா
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்
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ஞு அசையாப் பொருளைக்குறித்த வியாச்சியங்க
4,
்
லின் விஷயமாயும், மற்றெல்லாவிதமான வியாச்சியங்களின
விஷ்யமாயும், வாதப் பிரதிவாதிகள் தாங்களேயாவ.து, அல்
,
லது பெரிய மனிதர்களின் மூலமாயாவது, மத்தியஸ் தனை
ில்லது மத்தியஸ்தர்களை அல்லது பஞ்சாயத்தை எர்ப்ப
டுத்திக்கொண்டு, அவர்கரூடைய இர்ப்பைப்பெறலாம். அப்
ட, அடையப்பட்ட தீர்ப்பை வாதியாவது, பிரதிவாதியா
வது; கோர்ட்டில் தாக்கல் செய்தால், கேரர்ட்டார், அதின்
ப.டி.க்இ டி.க்கிரி பிரப்பிப்பார்கள்.
இவைகளைக்குறித்து தக.
எல்லை, நீர், பயிர், ஆய
426.
ரார்கள் நேரிட்டபோது, சிவில் கோர்ட்டில் வியாச்சியம்
O1G
தாக்கல் செய்வதற்கு. பதிலாக, 1816-% GH. 12-a.4
கொ
சியம்
லேஷன்படிக்கு கலெக்டரவர்களிடத்தில் வியாச்
€ப்
ண்டுவந்து, தகராரை இர்க்கும்பொருட்டு கிராம முன்
மூலமாக இராம பஞ்சாயத்தையாவது டி.ஸ்.இரிக்ட்டு முன்
எப் மூலமாக ஒ.ஸ்இிரிக்ட்டு பஞ்சாயத்தையாவது ஏர்ப்ப
அப்படிப்
உத்திரவைப்பெறலாம்.
டுத்தப்படும்படியாக
பட்ட பஞ்சாயத்தார்செய்த தீர்ப்பை கலெக்டர், அவர்கள்
்
்
கரயம் செய்வார்.
பஞ்சாயத்தார் பட்சபாதம் செய்தால், அதைக்குறித்து
20 காள்களுக்குள்ளாக,

கலெக்ட்டசவர்களிடத்தில்

wis

கொடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. நிஷ்காரணமாய் அரஜீ
கொடுத்தால், 100 ரூபாய் வரைக்கும் அபராதம் போடப்ப
i
டும்.*
- மேல் சொல்லப்பட்ட 1816-ம் ஹுத்திய 12-வது ரெகு
லேஷன்படிக்கு கலெக்டர் அவர்களிடத்தில் தாக்கல்: செய்
யும் வியாச்சியங்களுக்கு, ஸ்டாம்பு அவசியமில்லை.

427.

முதலிய

aS அற்பகுற்றங்களின் விசாரணை...
அற்பசண்டை, தாக்குதல், அடித்தல்,

்
இட்டுதல்

அற்பகுற்றங்கள் விஷயத்தில் 1816-ம் த்திய

இராம
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உத்தியோகஸ்தர் விஷயம்,

11-வது செகுலேஷனாலும் ஒரு ரூபாயிக்கு மேற்படாத
சுவல்ப இருடுகளின் விஷயமாய் 1821-ம் ஹூத்திய 4-ம்
நம்பர் ரெகுலேஷனாலும் வாய்மொழியில் விசாரணை செய்
யும்பொருட்டு கிராம

BILL
498,

யமாய்

அகாரம்

ர ட்ட

கொடுக்

HEBD SI
ரொம

முன்2ப்

செய்தபோது,

விசாரணை

ல

.....

அல்ப

மேல் சொல்லப்பட்ட

குத்றம்

தண்டிக்கத்தகுந்தகாக தோன்றினால் குற்றவா
ருசுவாய்,
ளிக்கு 12 மணி. கேரம், அதாவது நான்கு ஜாமங்களுக்கு

அதிகப்படாமல், இராம சாவடியில் காவல் விதிக்கலாம்.
குற்றவாளி ஈனகுலஸ்தனாய் தொழுவில் போடுவதற்கு
தகுந்தவனாயிருக்தால்

இராம

சாவடியில்

கரவலுக்கு

பதி

லாக 6 மணி காலம் அதாவது இரண்ஜொம கேரத்திற்கு
மேற்படாமல் அவனை, தொழுவில் போட்டுவைக்கலாம்.
பரையன், சக்கிலி முதலிய தாழ்ந்த குலஸ் தர்களுக்கே
தவிற தட்டான், தச்சன், கருமான், குடியானவன் லுக்
கன் முதலியவர்களுக்கு தொழு௫ிட்சை விதிக்கத்தக்கதல்ல.
குற்றவாளிகளுக்கு அபராதம் போவெதற்கு இராம முன்
புக்கு அதிகாரமில்லை.
429.

மேல் பியாராவில் சொல்லியபஐ,

i

IDE

கப்பட்ட கேசுகளுக்கு, ஓர் நிஜிஸ்டர் எழுதிவைத்து, அதி
னுடைய எக்ஸ்டி.ராக்ட்டை அந்தந்த மாச கடையில் மாஜி
-ஸ்டிரேட்டாரவர்களுக்கு,

டும்.
430.

இராம

cpe

விட்டுக்குள். “பிரவேஇத்து

Pus

ஒருவன்

அனுப்பவேண்

களவுசெய்த

Chr win, வேலைக்காரனாவது, குமஸ்காவாவது, எஜமான
இருடினபோதும், குற்றவாளி பேர்
சொத்தை
னுடைய

'போன துர்மார்க்கனாமிருந்தபோதும், இருடப்பட்ட சொத்
உள்பட்டதாயிருந்தபோதிலும்
விலை 1 ரூபாயிக்கு
Gor
அதிகார
கூட- விசாரணை செய்வதற்கு: கிராம Geo
மில்லை.
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கிராம உத்தியேோகஸ்

திருடப்பட்ட

சொத்தின்விலை

தர் விஷயம்,
1 ரூபசீயிக்கு

உட்பட்டி

ருந்தபோதிலும், திருட்டுசொச்தை வாங்கிக்கொண்டவனை
விசாரிப்பதற்கு கிராம முன்சீபுக்கு அ௫ிகொரமில்லை.
ஆட்டுக்குட்டி;

விரகு, வைக்கோல்,

இப்பேர்பட்டவைகீளின்

சர்க்கார் செடிகள்

விஷயமாய்

1 ரூபாயிக்கு மேற்படாமலிருக்தால்,

நடந்த

களவுகள்,

கிராம முன்£ப் விசா

றிககலாம்.

விட்டின்மேலாவது,

பழக்கடையிலாவஆ,

வீடடுககு வெ

ளியே தாழ்வாரத்திலாவது இருந்த துணிமுூதலிய வஸ்துகீ
கள், இருடப்பட்டபோது,
அந்த வஸ்துக்களின் விலை
1 ரூபாயிக்கு மேல்படாமலிருக்கால், இராம முன்சிப் விச
டம்ணை ரண பு
தங்கள் அதிபத்த
உள்படுத்திக்கொண்டு விசாரணை
“செய்யவேண்டுமென்கிற
எண்ணச்தோடு,
திருடப்பட்ட
சொத்துக்கு இராம முன்சிபுகள் குறைந்தவிலை மதிக்கச்கூ
டாது.

d

9

491.
சுளவு, தாக்குதல் முதலிய குறறங்களின் ச௪பாவத்
தைப்பற்றியும் தற்செயல், சிறுவயது, பைத்தியம், apacdus
வைகளால் செய்யப்பட்ட குத்றங்கள் மன்னிக்கப்படுமென்
இற விஷயத்தைப்பற்றியும்-இக்க புத்தகத்தின் பினல்கோடு
கருக்கத்தில் பகம்

Os Se a:

இந்த விஷயங்களை கிராம முன்சீபுகள் நன்ஞுய் படித்து
இயாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டியது.
8

432. மேல்சொல்லப்பட்ட அல்ப குற்தங்களின் விஷய
மாய், இராம முன்€ீபினிடத்தில எழுத்துமூலமாய் பிராது
தாக்கல்செய்யவேண்டிய அவசியமில்லை. எழு க்தமுலமாய்
பிராது” தாக்கல் செய்தாலும், பிராது அர்ஜிக்கு ஸ்டாம்பு
ஓட்டவேண்டியது அவ௫ியமில்லை.
்
.

>.

.

ச

தராம

உத்தியேோரகஸ்தர் விஷயம்.

141.

499, தன் ரொமத்தில் ஈடந்த குற்றங்களைத்தவிற, வேது
இராமங்களில் நடக்க குற்றங்களை
முன்ூபுக்கு அஇிகாரமில்லை.
494.

ரம

முன்?பினால்

விசாரிப்பதற்கு

விதிக்கப்பட்ட

கிராம

காவலிலிரு௩

தாவது, கொழுவிலிருக்காவது, தப்பித்துக்கொண்டு

றவர்களும், ச்ப்பிச்துக்கொண்டு

போவதற்கு

போகி

எத்தினப்படு

இறவர்களும்,
இக்க புத்தகக்கின் 115-வத பியாராவில்,
சொல்லியபடிக்கு,
பினல்கோடு, ச
செக்ஷன்பட.
குற்றவாளிகளாஇருர்கள்.

மேலும், மேல்சொல்லியபடி. தப்பிச் துக்கொண்டு போக
தற்கு தூண்டுகிறவர்களும், சகாயம் னத
தைகளாக கண்டிக்கப்படுவார்கள்.
ழ் மேல்

495,

அதிகாரிகளுக்கு

கெரமத்தில்

ளைப்பற்றி

குற்றங்கள்

மேலகிகாரிகளுக்கு

அவைகளைக்குறிதது

0

டத ல

வகைரு;

ஈடந்தபோது,
நிபோர்ட்டு

அவைக

செய்வதும்,

சங்கதிகளைக்கண்டுபிடி
த்து, குற்றவ

வலிகளை கண்டனைக்குள்படுத்துவதற்கு

வேண்டிய

பிரயத்த

னங்களை செய்வதும், கிராமத்தில் ௬தாவது குற்றம் நடக்கப்
போகிறதென்று

தெரியவந்தபொழுது,

, போலீசாருக்கு தெரியப்படுத்தி

அஇன்

விஷயமாய்

அக்த கூற்றம் கடக்காமல்

தடுக்கும்பொருட்டு தகுந்த பிரயத்தினங்கள் செய்வதும்,
எல்லாவிஷயங்களிலும் போலீசாருக்கு த்குக்த " சகாயம்
செய்வதும்

இராம்

மூன்சீபினுடைய

கடமையாயிருக்கி

os.

இராம cparPu,
குறித்து

srArrnsho

s_is

Goins

மேலதிகாரிகளுக்கு நிபோரட்டு அனுப்பாமல்

Cnr

வதும், தப்பு ரிபோர்டடு அனுப்புவதும், பினல்கோடு, 176,
202- 177,208,

் றன;

செக்ஷன்களின்படி.

குற்றங்களாயிருச்சன்

[இகத புஸ்தகத்தில் 55,506, 57

பியாராக்களைப்பார்க்க

டப்ப

]

*

LILI

இராம

உத்தியோகஸ்தர்

விஷயம்.
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498. இருட்டுசொக்கைக்குறித்து, நம்பத்தகுந்த சமா
சரரம் தெரியவந்து அதின் விஷயமாய் பக்கோபஸ்து செய்
வது

அவசுயமென்னு

தோன்றினால்,

கிராம முன்சீப் சோ

தனை செய்யலாம்.
அப்படிப்பட்ட சோதனையில் இருப்டு
| சொத்து அகப்பட்டால், அதைபும், குற்தவாளியையும், மர
ஜிஸ்திரேட்டாரவர்களிடத்திற்கு. அனுப்பவேண்டிய.து.

சூரியோதயத்திற்கு முன்னும், சூரியாஸ் கமானத்தித்ரு: ப
பின்னும் விட்டில் பிரவே௫ித்து சோகனை செய்யக்கூடாஆ்ஷ
4989, கிராமத்தில் யாராவது, இருட்டுக்கனமாக உப்பு
பைரிடுகிழார்களென்முவது, தஇிருட்டுப்பை விற்பனை செய்க
மூர்களென்முவது,

வைக்துக்கொண்

உருக்கிமுர்களென்றா

வ, ஈம்பத்தகுக்க சமாசாரம் தெரியவந்தரீல், இராம முன்
சீப் இரண்டு மூன்றுபேர் பெரிய மனிதர்களை கூட லுழைச்
் அக்கொண்டுபோய்,' சோதனைசெய்து, அப்படிப்பட்ட சோ
தனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா உப்பையும் அதற்கு

சம்பகர்தித்த பாத்திரங்களையும், சாமான்களையும், சுவாதீனப்
_ப்டுக்திக்கொண்டு,
(eon
a ees ட்...
அனுப்பவேண்டியது,

6

சூரியாஸ்கமனத்திற்கு பின்னும் கரியோதவத்த்கு

முன்

ணும் வீட்டுக்குள் நுழைக்து சோதனை செய்யக்கூடாது.

இருட்டு

உப்பென்று அறிந்து

அப்படிப்பட்ட

உப்பை

. விலைக்கு வாங்கிக்கொள்ளுகிறவர்களும், நிறுக்றெவர்களும்,
அளக்கிறவர்களும், குற்றவாளிகளாருர்கள். இவர்களுக்கு
5 மர்சங்கள் வரைக்கும் காவலாவது, 500 ரூபாய்கள் வரைக்
கும் அபராதமாவது, இசண்டுமாவ.ு, விஇக்கப்படும்,

தகுந்த காரணங்களில்லாமல்,
தென்னும்

இருட்டு

சாக்குவைக்துக்கொண்டு,

உப்பு

இருக்கிற

யார்வீட்டிலாவது

இராம முன்சீப், சோதனை செய்தால், 6 மாதம் வரைக்கும்
காவலுக்காவது, 500 ரூபாய்' PRS
Tee
காவது, உள்ளாவான்.,

:
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வேண்டுமென்று
தனை
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விஷயம்.

பொய் சமாசாரத்தைசிசொல்லி,

செய்வித்தவர்களுக்கு,

பினல்கோடு

182-வத

சோ
செக்

ஷன்படிக்கு 6 மாதம் வரைக்கும் காவலாவ.௮, 1000 ரூபாய்
வரைக்கும் அபராதமாவது அல்லது இரண்டுமாவஅ ARS
கப்படும். [இகத புத்தகத்தில் 148- -வது பியாராவை பார்க்க
வேண்டிய த.]

440.' அனுமானப்பட்த்தக்க Sea ete மூதலிய கூட்.
ட்ங்கள் இராமத்திலேவந்தால் அவர்களைக்குறிக்து அறியக்:
கூடியவரைக்கும் சங்கதிகளை அறிந்துகொண்டு, போலீசா
ருக்கும், மாஜிஸ்திரேட்டாரவர்களுக்கும், இராம
por Fry

தெரியப்படுத்தவேண்டியது.
441. திரூடர் கூட்டங்கள், அனுமானிக்கத்தக்க BUT’
கள்; முகலானவர்களைக்குறித்த சங்கதிகளை, இராம மூன்€பு

கள். ஒருவருக்கொருவர் தெரியப்படுத்திக்கொண்டு,

குற்ற

வாளிகளை பிடப்பகைக்குறித்தும், தேசத்தின் பத்திரத்தின்
றர டும்; க்ஷேூமத்தின் பொருட்டும், ஒருவருக்கொரு
வர் சகாயம் செய்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியது, .

442, வியவிசாயத்தினாலல்லாமல், வர்த்தகமூலமாயாவனு
வட்டிவியாபாரம் முதலியவைகளின் மூலயாயாவ.து, வரு
ஷம் 1க்கு 500 ரூபாம் அல்லது அதற்குமேல்பட்டு வரும்
படி. அடைகிறவர்களுடைய பேர்களும், அவர்களுக்குக்
ல்ல
சுமார் வரும்படியையும், அவர்களுக்கு இன்கம்
டாக்ஸ் போட்டுவைக்கும்பொருட்டு காசில்கார் அவர்க
ளுக்கு தெரியப்படுத்திக்கொண் oe
eee

445. பூமியில், அல்லது சுவர் ணவ லட பத்து
ரூபாயிக்கு மேற்பட்ட, பணமாவஅ*, சொத்தாவ*, இரொ
மத்தில் யாருக்காவது அகப்பட்டால், அந்த சங்கதியை
கிராம உத்தியோகஸ்தர்கள், தாசீல்தாசவர்களுக்கு நிபோர்
ட்டு செய்யவேண்டிய.

;

இராம
*,*
444,
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345

பலாத்காரமாக வேலைசெய்விக்தல்,

பலாத்காரமாக வேலைக்காரர்களைக்கொண்டு வேலை

செய்விப்பதைக்குறித்து 1858-ம் ஹத்திய
ஆக்ட் எர்ப்படுத்தப்டட்டி ருக்கிறது.
445,

எஏரிக்கரைகள்,

1-வது

கால்வாய்கரைகள்,

நம்பர்

ஆற்றணைக்கட்

டுகள், முதலியவைகள் தற்செயலாய்
உடைப்பெடுத்துக்
கொண்டபோதும், உடைப்பெடுத்துக்கொள்ளும் ஸ் இிதியில

இருந்தபோதும் - அதினால்

உண்டாகும்

தடுத்து அபாயம் தப்புவிக்கும்பொருட்டு

பந்தோபஸ்து

செய்விப்பதற்காக

ணைக்கட்டுகள்

முதலியவைகளுக்காக

வெள்ளத்தைத்
மரம்மதுசெய்து

- மேற்படி கரைகள்,

௮

எர்ப்படுத்தப்பட்ட

ஆபிஸராவது, அவர் ஆஜசாயில்லாவிடில், தா௫ல்தாரவர்க
ளாவது, வேலைக்காரர்களை சப்பளைசெய்யும்படி. அக்கம்பக்
கம் இராம முன்சீப்களுக்கு, தாக்கீது அனுப்பலாம்.
அப்போது

மேற்படி கிராம முன்?ப்கள், தங்கள் தங்கள்

இராமங்களிலிருக்கும்
முள்ள
௮ு

ஆண்

கேட்கலாம்.

டேனென்று

வேலைக்காரர்களில்,

அள்களை,

மரம்மத்துக்காக

அப்படி.

சொல்லுகிற

சரீரதாரட்டிய
வரவேண்டுமென்

கேட்கப்பட்டபோது,

பிரதி நபரும், 100 ரூபாய்வரைக்

கும் அபராதத்திற்காவது 1] மாசம்வரைக்கும்
அக்காவது,

அல்லது

Brenly Perel

வந்து வேலைசெய்யும்

,வரமாட்

ஆள்களுக்கு

வெருங்காவ

உள்ளாவான்.

மாஞால்

ரோட்டில்

உயர்ந்தரேட்டுபடிக்கு

கூலிகொடுக்கப்படும்.

இல் வேலைசெய்தால்,

இசட்டி.ப்பு கூலி கொடுக்கப்படும்.

மேலும்,

மேல்சொல்லப்பட்ட

இசாக்காலக்

உடைப்புகளை

அடைக்

கும்பொருட்டு, வைக்கோல், சோளத்தட்டு, மூங்கில், தழை

முதலியவைகளை சப்பளை செய்யும்படியாக மேற்படி. ஆபீஸ
சாவது தாசில்காரராவத, கேட்டால், அவைகளை, இராம்ஸ்
தர்களைக் கேட்டு வாங்கிக்கொண்டு, இராம

செய்யலாம்,

ஜரூசாயிருக்கால்,

முன்£ப் சப்பளை

அகப்பட்ட

இடத்தில்

விஷயம்.
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இராம
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அந்த
யது.

சங்கதியை தாலூகாவுக்கு தெரியப்படுதக்தவேண்டி
அப்பொழுது, அவர்கள் மேற்படி. ஆடுமாடு முதலி
யவைகளைக்குறித்து கோட்டீசு போட்டு, தண்டோரா மூல

மாயும் பிரசித்தப்படுத்தி, அந்த நோட்டீசு தேதிருதல் 7கா
ளுக்குள்ளாக, சொதந்தக்க:ரன்வந்து அவைகளை விடுவிக
துக்கொண்டு

போகாமல்போனால்,

அவைகளை

ஏலத்தில்

விற்பனை செய்துவிடுவார்கள்.

மேற்படி

ஏலத்தில்வந்த

ACOH (Mp செலவுகள்போக

தொகையில்,
மீந்கதகொகை

பவுண்டுசார்ஜி
சர்க்காரில்

8மா

சம்வரைக்கும் டி.பா௫ிட்டில் வைத்திருந்து அதற்குள்ளாக
சொந்தக்காரன் ஆஜ.ரரகாமல்போனால், சர்க்காரில் சேர்க்
கப்படும்.
4589.

்
ஆடுமாடு

முதலியவைகளை,

யாராவது

கிஷ்காரண

மாய் பவுண்டில் அடைத்துவைத்தால், அவைகளின் சொக்
தக்காரர்களாவஅ,

அவர்களுடைய

ஜிஸ்திரேட்டாமிடத்இல்,
பத்தா மூலமாயாவது,

அதின்பேரில்,
யாது

ஏஜண்டுகளாவது,

மா

வாய்மொழி மூலமாயாவது,

எழு

பிரியாது செய்துகொள்ளலாம்.

அவர்

வாஸ்தவமென்று

விசாரணைசெய்து,
தோன்றினால்,

மேற்படி

பிரி:

பவுண்டுசார்ஜிவ

OEM செலவுகளும், ஆமொடுகளை அக்கிரமமாக பவுண்டில்
அடைத்ததனால் உண்டான நஷ்டத்திற்காக 100 ரூபாயிக்
கு மேற்படாமல் பணமும், பிரதிவாதியினிடத்திலிருந்து
கொடுப்பிக்கலாம்,

454. பவுண்டில் அடைப்பதற்காக, ஆடுமாடு. முதலிய
வைகளை ஒட்டிக்கொண்டு போகையில், பலாத்காரமாக த
டைசெய்கிறவர்களும், பவுண்டில் அடைத்துவைத்தபிறகு,
. அவைகளை அக்கிரமமாக ஓட்டிக்கொண்டு
போகிதவர்க
ஞூம்,6 மாசம் வரைக்கும் காவலுக்காவது, 500 ரூபாய்
வரைக்கும் அபராதத்திற்காவது, அல்லது இரண்டிற்குமா
வது, உள்ளாவார்கள்.

ட்

தராம
455.
வைகளை

கொடுக்க,

பவுண்டில்

அடைப்பதற்காக

ஓட்டிக்கொண்டு

பெளண்டு£பர்,
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விஷயம்.

உத்தியோகஸ்தர்

ஆமொடு

முதலிய

வந்துவிட்டவர்களுக்கு

தடைசொல்லக்கூடாது.

் லும், ரது கொடுக்காமல் ஆமோடு
டூல் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது.

or

i

மே

மேதலியவைகளை பவுண்

பவுண்டில அடைக்கப்பட்ட ஆடுமாடு முதலியவைகளை,
பவுண்டு சார்ஜ் வசூல் செய்துக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்ட
போதும், அப்படி. அடைக்கப்பட்ட ஆடுமாடு முதலியவை
போனபோதும்,
இனிபோடாமற்
கிரமமான
களுக்கு,
திற்கு உள்
அப்சாதத்
பெஎண்டுூபர் 50 ரூபாய்வரைக்கும்

ளாவான்.
பயிர் முூதலியவைகளிலாவது, : சர்க்கார் சோட்டி.
450,
லாவது, வேறெக்த இடத்திலாவஅ பன்றிகள் பிரவே௫ிக்து,
அவைகளை Lia oir OG oir
நஷ்டத்தை உண்டாக்கினால்,
ஒட்டி, பவுண்டு சார்ஜி வசூல் செய்வதுமல்லாமல், மாஜீஸ்
மேற்படி. பன்றிக
பிரியாதுசெய்து,
. திரேட்டாரிடத்தில்,

ளின் சொந்தக்காரனுக்கு 10 ரூபாய் வரைக்கும், அபராதம்
போட்டுவைக்கலாம்.

457. அடுமொடு முதலியவைகளால், பயிர் முதலியவைக
ளுக்கு நஷ்டமுண்டானபோது, அப்படிப்பட்ட நஷ்டத்திற்
SIG YES ஆமொடு முதலியவைகளுடைய, சொற்தக்காரர்
களின்பேரில், இவில்கோர்ட்டில்; தாவா கொண்டுவரலாம்.

இராம உத்தியோகஸ்தர் விஷயம் முற்றிற்று,
——
2

ரிலலரை

விஷயங்கள்,
—<$o—

*,*

தாவா.

458. அசையும்பொருள், அசையாப்பொருள்களின் வி
ஷயமாயும்,
தண்ணீர்
பாத்தியதை,
சுவர்பாத்தியதை,
வந்து
அனுபவத்தில்
முதலிய
பாத்தியதை
வழிகடை
குறித்தும், மோசடி —
கொண்டிருக்கும் பாத்தியதைகளைக்
யாய் எழுதிக்கொள்ளப்பட்ட
தஸ்தாவேஜாுகளை
ஏத்து
ளில்
தஸ்தாவேஜுக
செய்வித்துக் சொள்ளும்பொருட்டும்,
பிமைகளைத் இருத்துப்பாடு செய்வித்துக் கொள்ளும்பொ
ரூட்டும், சரமமான
உடன்படிக்கைகளை
நிறைவேற்றிக்
கொள்ளும்பொருட்டும், அக்கரமமான உடன்படிக்கைகளை
ரத்து செய்வித்துக் கொள்ளும்பொருட்டும்,
உட்ன்படிக

தவறிப்போவதினாலா
ஈடந்துகொள்ளாமல்
கையின்படி.
வது, மற்றெந்தவிதத்தினாலாவது கேரிட்ட ஈஷ்டத்தைக்
குறித்தும், மானகஷ்ட மூகலியவைகளைக்குறித்தும், வேலைக்
காரர்களை
ஒருவருடைய
ஆ௫இனத்திலிருந்து பிரித்ததினா
லுண்டான நஷ்டத்தைக் குறித்தும், மற்றும் இப்படிப்பட்ட
அனேகவிஷயங்களைக் குறித்தும்,

கோர்ட்டில்

தாவாக்கள்

கொண்டுவசப்படுகன்றன.
459.

எசமானனுடைய

உத்திரவின்படி,

வேலைசெய்துகொண்டிருக்கும்போது,

வேலைக்காரன்

அப்படிப்பட்ட

வே

லையினால் யாருக்காவது கஷ்டம் நேரிட்டால், எசமானன்
பேரில் தாவா கொண்டுவரலாம்.
அனால் கண்டிசாக்ட்டர்
போது, கண்டி
்டிருக்கும்
மூலமாக வேலை நடத்திக்கொண
சாக்ட்டருடைய வேலைக்காரர்கள் செய்ததப்பிதங்களுக்கு
கண்டி ராக்ட்டர் உத்திரவாதியேயல்லாமல், எசமானன் சா
தாரணமாக உத்திரவாதியாகமாட்டான்.
்
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460.
சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் செய்யும் தப்பிதங்
களால் நஷ்டம் உண்டானால், மேலதிகாரிகள் உத்திரவாதி

- ்

களாகமாட்டார்கள்.

இஞ்சிரீர் இலாகா

உத்தியோக

தர்கள்,

விரோதத்தின

லாவது, மற்றெந்தகாரணத்தினாலாவது, தருணத்தில், பயிர்
களுக்கு

தண்ணீர்விடாமல்

பண்ணினால்,

அப்படிப்பட்ட

அக்கிரமமாய்

கஷ்டம் உண்டு

நஷ்டத்தைக்குறித்து,

அவர்

கள் பேரில் தாவாகொண்டுவரலாம்.
ஒருவனுடைய நிலத்திலேயாவது, புலத்திலேயா
401,
வது, மற்மொருவன் கடப்பது, ஒருவனுடைய
இணற்றிலி
ருந்து, மற்மொருவன், தண்ணீர்கொண்டுபோவது, ஒருவ

னுடைய
கூரையை
வனுடைய

சுவற்றின்பேரில்
மற்றொருவனுடைய
ஷீட்டு
சுமத்துவது, ஒருவனுடைய நிலத்தில் மற்மொரு
இரப்பு

நீர் விழுவது, ஆகிய

இவைகள்

80 வரு

ஷகாலம் யாதொரு தடையும் இல்லாமல் அனுபவிக்கப்பட்
ருந்தால், அவைகளின்
விஷயமாய் பாத்தியம் உண்டாகி
றது, * அப்படி.

பாத்தியம்

எர்ப்பட்ட

பிறகு

அவைகளை

அனுபவிக்கும் விஷயத்தில் தடைசெய்யப்பட்டால், காவா
கொண்டுவரலாம்.
உடன்படிக்கை செய்துக்கொண்டு மேற்சொன்னபடி. எவ்
வளவுகாலம்
அனுபவிக்கப்பட்டபோதிலும் பாத்தியதை
உண்டாகமாட்டாது. he: at
462. தச்சன், கருமான், கன்னான், மேளக்காரன் முதலி யவர்கள், அக்கம்பக்கத்தாருடைய சுகத்தைக் கெடுக்கும்படி.
யாய் ௮தஇிகமாக சத்தம்செய்தால், அப்படிப்பட்ட சத்தத்
தை நிருத்தும்பொருட்டு அவர்கள்பேரில் காவாகொண்டு
வரலாம்.
ஆனால், அவர்கள், 20 வருஷகாலமாக அப்படி.
யே யாதொருதடையும் இல்லாமல் சத்தம்செய்்துகொண்டு
வேலைசெய்துக்கொண்டிருக்தால், தாவா தள்ளிவிடப்படும்.
அக்கம் பக்கத்தாருடைய சுகத்திற்கு கெடுதி கேரிடாமலி
ருக்கும்படியாக, தட்டான் முதலியவர்கள் வேலைசெய்து

ப

கொண்டி ருப்பதினால் சொல்ப

குறித்து சாவாகொண்டுவரக்
வேலைசெய்வதினாலேயாவது,
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விஷயங்கள்,

இல்லா

அதைக்

சத்தமுண்டானால்,

கூடாது,

ஆனால், தட்டான்

கெல், அவுல் முதலியவைகளை

குத்துவதினாலாவ.து தூக்கம் பிடிக்காமலிருக்கும்படி. அஇக
சத்தம் உண்டானால், தாவாசெய்து, அப்படிப்பட்ட சத்தத்
நிறுத்தும்படியாகசெய்யலாம்.

தை

லமாய்

அப்படி

20

அனால்

சத்தம்செய்துக்கொண்டு

வருஷகா

வேலைசெய்வதா

மாஞூலாக எர்ப்பட்டி ருந்தால், தாவாசெய்யக்கூடாது.

463. ஒருவன் வீட்டிற்கு பக்கத்திலிருக்கும் மற்றொரு
வனுடைய நிலம் 20 வருஷகாலமாய் காலியாக இருந்தால்
மேற்படி. விட்டிற்குள் காற்றும், வெளிச்சமும் வராமலிருக்
கும்படியாயாவது,

அல்லது

குறைந்துபோகும்படியாயாவ

து அந்த காலி நிலத்தில் விகெட்டக்கூடாது. அப்படிகட்ட
ஆரம்பித்தால் கசாவாகொண்டுவந்து அதை நிருத்தலாம்.
464,

அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் விட்டில் இஷ்டமான

இடத்தில்
ஜன்னல்கள்
வைத்துக்கொள்ளலாம்,
;அப்படி.
ஜன்னல்கள்
வைத்துக்கொண்டபோது
அக்கம்பக்கத்தார்
தங்கள்

டாது.

மறைவுகெட்டுப்போயிற்றென்று

ஆனால், அவர்சன், அந்த ஜன்னலுக்கு

கள் ஸ்தலத்தில்,
லாம்.

- தடைசெய்யக்கூ

சுவராவது, தடுக்காவது

அப்படி: குறுக்கே

சழும் :வராமற்

கட்வெகினால்

போனபோதிலும்

சும்மா

குறுக்கே தங்

கட்டிக்கொள்ள
காற்றும், வெளிச்

இருக்கவேண்டு

மேயல்லாமல், குறுக்கே கட்டப்பட்டசுவரை அல்ல

தடுக்

கையை எடுப்பிப்பதற்குக்கூடாது.
அனால், 20 வருஷகாலமாக யாதொரு தடையும் இல்லா
மல், ஜன்னல் இருக்திருந்தால், அதற்கு குறுக்கே, சுவர்,
அல்லது தடுக்கு eee

=

வீட்டுக்காரர்கள்,

கட்டக்

ele gl,
>
465.
நிலம், புலம், கண்ணீர் பாத்தியதை, வழி ஈடை பா
தீதியதை மூதலியவைகளின் விஷயமாய், விவாகமுண்டாய்
ஜனங்களுடைய அமரிக்கையைக்

கெடுக்கும்படியான கலகம்

நடந்துகொண்டிருந்தபோதும், கலகம் உண்டாவதற்கு சித்த
20
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-மாயிருந்தபோதும், கலெக்ட்டரவர்களாவ.தி,சப்கலெட்டர
வர்களாவது,

ஒ.விஜன்

ஆபீசர்

அவர்களாவது

விசாரணை

செய்து, நியாயமான சுவகதந்திரம் இன்னாசதென்னும் சங்க
'இயில் பிரவே௫ிக்காமலே, மேற்படி, நிலம் புலம் முூகலியவை
கள் அதுவரைக்கும் யாருடைய சுவாதஇனத்தில் இருந்ததாக
தெரியவருகிறதோ, அவருடைய சுவாதனத்திலேயே, சிவில்
கோட்டாருடைய உத்திரவாகிறவரைக்கும், இருக்கவேண்டி
மேல்சொல்லப்பட்ட

யதென்றும்- -மேலும்,

சுவ

தண்ணீர்

தந்திரங்கள், வழிகடை சுதந்திரங்கள் முதலியவைகள், ௮
நடந்துகொண்வெந்த
எப்படி, மாஞூலாய்
துவரைக்கும்,
தாக

அகப்படுகிறதோ,

அப்படியே,

சிவில்கோர்ட்டாம

பம்.

களுடைய உத்திரவாகறவராக்கும், கடந்துகொண்டு வர
வேண்டியதென்றும் இதின் விஷயமாய், எதிர்கட்சிக்காரர்
கள், இவில் வியாச்சியம் செய்து.
ும்-உத்திரவுசெய்வார்கள்.
தட்

நியாயமடையலாம்

என்

பாபர்வியாச்சியங்கள்.

466, கட்௫க்காரன், ஒன்றுமில்லாத ஏழையாயிருக்தால்,
கோர்ட்டாருடைய உக்திரவைப்பெற்று, பாபர் வியாச்சியம் கொண்டுவரலாம்.

வியாச்சியம் , அனுகூலமானால்

தொகையிலிருந்து,

கோர்ட்டு

செலவுகள், முதலில்

6 & BP

எடுக்.

அுக்கொள்ளப்படும். பிரதிகூலமானால் கேட்டு செலவுகள்,

வாஇகொடுக்கவேண்டியதென்று,

உத்திரவு செய்யம்படும்.

407.
தொக்தஇரவு செய்யவேண்டுமென்கிற கெட்ட எண்
ணத்தோடு அக்இரமமாய் பாபர்வியாச்சியம் கொண்டுவ
தால், 100 ரூ. வரைக்கும் அபசாதமாவது, 1-மாசம் வரைக்
கும் காவலாவது, அல்லது இரண்டுமாவது, அப்படிப்பட்ட

பாபர்வியாச்சியம் கொண்டுவக்க வாதிக்கு விஇிக்கப்படும்.
408. பாபர் வியாச்சியம் கொண்டுவருவதற்கு, கோர்ட்
டார் உத்தாவு கொடுக்காமல்போனால், அதின்பேரில் ௮ப்
பீல் இல்லை. மானகஷ்டத்தைப்பற்றி பாபர் வியாச்சியம்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டா௮.

te
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விஷயங்கள்,

*,* வில் ஜெயில்.
469, டிகிரி தொகையை செலுதக்தாமல்போனால், பிர
'வொதியை காவலில் வைக்கும்பொருட்டு டிக்கிரிசாரன்,
மனுகொடுத்துக்கொள்ளலாம்.

அதின்பேரில்,

தோன்றினால், கோர்ட்டார், பிரதிவாதியை
மாக வரவழைத்து, காவலில் வைக்கலாம்,
வாதி

மிகவும்

ஏழையாயிருகது,

செய்யவேண்டுமென்ிற

யுக்தமென்று

வாரண்டு மூல
ஆனால், பிரதி
மோசம்

கடன்காரர்களை

எண்ணங்கொண்டு

ஒன்றும்

செய்

௮ப்படிப்பட்டவனை காவலில் வைக்க சம்ம
காயிலாவாயிருக்
மேலும், கடனாளி
இக்கமாட்டார்கள்.
யாதிருந்தால்

தால், அவனைக் காவலில் வைக்காமல் விட்டுவிடுவார்கள்.
ws oor
கடன்விஷயமாய் ஸ்திரீகளின்பேரில் to & Gif
410.
டி.க்ிரிதொகை அவர்களுடைய
போது, அப்படிப்பட்ட
சொத்்இன்பேரில் வருல்செய்துகொள்ளவேண்டுமேயல்லா
மல், அதின்பொருட்டு, அவர்களை காவலில் வைக்கவேண்டு
ஏற்றுக்கொள்ளப்
மனுகொடுத்தால் அ௮க்தமனு
மென்று
:

படமாட்டாது.

471, கோர்ட்டார் பிரதிவாதியை காவலில் வைத்தபோ
த, கடன் 50 ரூபாய்க்கு மேற்படாமலிருந்தால் 6 வாரங்க
ஞக்குமேல் வைக்கக்கூடாது.
© மாசங்களுக்குமேல்

50 ரூபாய்க்கு

மேற்பட்டால்

வைக்கக்கூடாது.

இவில்காவல் அனுபவித்தஇனால்-கடன் ர்க் துபோ
472.
னதாக எண்ணப்படமாட்டாது. ஆனால் அதேபாக்கித்தொ
SL
கைக்காக மறுபடியும் காவல் விதிக்கப்படமாட்டாது,
னாளிக்கு சொத்துக்கடைத்தபோது

கடனை

வ்சூல்செய்துக்

கொள்ளலாம்.

+ * இன்சால்மெண்ட்டு,

413.

கடனாளி

கடனுக்காக காவலில் வைக்கப்பட்டபோ

அவனுடைய
பிடிக்கப்பட்டபோதும்,
தூம், .வாரண்டில்
ோ
சொத்தை ஐப்தீபண்ணும்படி. உத்திரவு செய்யப்பட்டப

விஷயங்கள்,

சில்லலா
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இரிமினல் விஷயத்தில் ரிவ்யூபிடஷன் இல்லை,
480.

ஜில்லாகோர்ட்டில்

அப்பில்செய்வதற்கு

வாயிதர

80 காள்.
ஹைகொர்ட்டில் அப்பில்செய்வதற்கு வாயிதா 90 காள்.
ஹைகோர்ட்டார் அசல்வியாச்சியத்தில் கொடுத்த தீர்ப்பின்
பேரில் அப்பில்செய்துகொள்வதீற்கு வாயிதா 20 காள்.
:

ஹைகோர்ட்டாருடைய

இர்ப்பின்பேரில்

. தாக்கல் செய்வதற்கு வாயிதா 20 நாள்,
ருடைய

481,

இர்ப்பின்பேரில்

இர்ப்பு

மற்ற கோர்ட்டா

நிவ்வியூவாயிதா 90 காள்.

ஈகல்களை

நாள்கள் அப்பில்

ரிவ்வியூமனுவு

அடையும்பொருட்டு

கடந்த

வரயிதாவில் கூடிவரும்,

ரிவ்வியூவுக்காக

கடக்த

நாள்கள்

அப்பில்

வாயிதாவில்

சேர்ந்துவரா'து.,

492.
ரிவிழன்பிடிஷன் கொடுக்துக்கொள்வதற்கு வாயி
தா இல்லை. ஆனபோதிலும் தாமசம்செய்து தாக்கல் செய்
தால் ஹைகோர்ட்டார்

அதில் பிரவேூக்கமாட்டார்கள்.
Cc

*,* கிரிமினல் அப்ில்,

(4

489, 2-வது அல்லது. 8-வது சளொஸ் மாஜீஸ்திரேட்டு
கள் செய்த இர்ப்பின்பேரில், 1-வது ளால் மாஜிஸ்திரோட்
டுக்கும், 1-வது கிளாஸ் மாஜிஸ்திரேட்டு செய்த தரப்பின்
பேரில் ஜில்லாகோர்ட்டாருக்கும், அப்பில் செய்துக்கொள்
ளவேண்டியது,

அப்பில்

வாயிதா

ஜில்லாகோர்ட்டாருடைய
டாருக்கு அப்பில்

கிரிமினல்

தீர்ப்பின்பேரில்

செய்துகொள்ளலாம்.

விஷயங்களில் அப்பில்

பில் இல்லை.
484,

80 காள்,

1-வது

ஹைகோர்ட்

வாயிதா 60 காள்.

இர்ப்பின்பேசில்

௮ப்

Gore

மாஜிஸ்தோரோட்டாவது,

கோர்ட்டாராவது ஒரு மாசத்துச்கு

மேற்படாமல்

செஷன்

காவல்
~~

சில்லரை

விஷயங்கள்,

தண்டனைமாக்திரம், அல்லது,
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50 ரூபாயிக்கு மேற்படாமல்

அபராதம் மாத்திரம், அல்லது, ௮டிதண்டனை மாத்திரம்
விதத்தால் அந்த தீர்ப்பின்பேரில் அப்பில் இல்லை,
: இதில், இரண்டு ஞூன்றுவிக தண்டனைகள் சேர்த்து விஇக்
கப்பட்டிருந்தால், சுவற்ப சிட்சையாயிருந்தபோதிலும்,அப்
பில் செய்துகொள்ளலாம்.
:
485,
சிலகுற்றங்களை கலெக்ட்டரவர்கள் சம்மெரீயாக
விசாரணை செய்யலாம்.. சர்க்காரார் அதிகாரம் கொடுத்து
ருந்தால், சப்கலெக்ட்டர் முகலிய 1-வது இளாஸ் மாஜிஸ்
இிரேட்டுகளும், பெஞ்சி மாஜிஸ் தரேட்டுகளும் கூட சம்மெ
ரீ விசாரணை செய்யலாம்,
அப்படிப்பட்ட

சம்மெரிவிசாரணையில்

ஞான்று

மாசங்க

ஞக்கு மேற்படாமல் காவல் தண்டனை மாத்தரமாவ௯, 200
ரூபாயிக்கு மேற்படாமல் அபராதம் மாத்திரமாவது, அடி.
தண்டனை மாத்திரமாவது, விதிக்கப்பட்டால், அதின் பே
நில் அப்பில் இல்லை.
இரண்டு ஞான்று விகமான தண்டனை
கன் சேர்ந்துபோடப்பட்டி ருந்தால்,

சுவற்பகண்டளையாயி

ருந்தபோதிலும், அப்பீல் செய்யலாம்.
486.

மேல் மன்று

பியாராக்களில்

2
சொல்லப்பட்டஹே

அக்களால் அப்பீல்: செய்யக்கூடாதபோஅ - இழ்கோர்ட்
டாருடைய தரப்பு சட்டத்துக்கு விசோதமாயும், அனியா
யமாயும் இருக்கால், ஹைகோர்ஃ்ஒல் ரிவிழன் பிடிஷன்
தாக்கல் செய்துகொள்ளலாம்,

ரிவிழன் பிடிஷன் தாக்கல் செய்யப்பட்டபோது, £ழ்
கோர்ட்டாருடைய தர்ப்பை மாற்றிப்போட்டு, கண்டனையை
சத்து செய்வதற்கும், நியாயமென்று தோன்றினால் மேற்படி.
இர்மானத்தை ஸ்திரப்படுக்து தண்டனையை அதிகப்படுத்து
வதற்கும் கூட, ஹைகோர்ட்டாருக்கு அதிகாரமுண்டு,
அப்பீல் செய்யப்பட்டபோது,
டுத்துவதற்கு,

தண்டனையை அதிகப்ப

ஹைகோர்ட்டாருக்காவது

ஜில்லாகோர்ட்

டார் முதலியவர்களுக்காவதது. ௮இகாரமில்லை,

விஷயங்கள்,

சில்லரை
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487.
பிராது அக்கிரமமாய் கள்ளிப்போடப்பட்டாலும்,
பிராதீ அதின் பேரில் அப்பீல் செய்துகொள்ளக்கூடாது.

ஆனால், ௮து சவர்ன்மெண்டாருக்குக் தெரிந்து யுக்கமென்
௮ தோன்றினால், அவர்கள் அதைச்குறித்து 6 மாசங்களுக்
குள்ளாக ஹைகோர்ட்டில் அப்பில் காக்கல் செய்யலாம்,
ee

ட

உர.

போர்ப்டு

488.

உத்தியோகங்கள்

:

I,

is

ட

அப்பில் கவரன்மெண்டு

க்ட்டரவர்களுடைய

ழ்

ச

அப்பில்,

முதலியவைகளைப்பற்றி,

கலெ

தீர்மானத்தின்பேரில், 8 மாசங்களுக்

குள்ளாக, ரிவினியூபோர்ட்டாருக்கு அப்பில் செய்துகொள்

ளலாம்.

அப்பில் பிடிஷனுக்கு 8 ரூபாய் கோர்ட்டுமிசு ஸ்

டாம்பு ஒட்ட வேண்டியது,

“மே அல்லாமல்,

ஒரேோஸ்டாம்பாய் ஓட்ட வேண்டு

இரண்டு ஒரு ரூபாய்

ஸ்டாம்புகளாவது,

நான்கு ௮ரை ரூபாய்

ஸ்டாம்புகளாவது,

அப்பில்

தீர்ப்பு

பிடிஷனோடு

ஒட்டக்கூடாது.

முகலியவைகளின்

பப்ளிக்

நகல்களையும் அனுப்பவேண்டிய.
இப்படி

செய்யப்பட்ட

அப்பிலில், போர்ட்டார் செய்யும்

இர்மானத்தில் நியாயம் கிடைக்காமல் போனால்,
ஞக்கு ரிவியூபிடி. ஷன் கொடுத்துக்கொள்ளலாம்.

அவர்க

489, போர்ட்டாருடைய தீர்மானத்தின்பேரில் கவரன்
மெண்டாருக்கு ரிவிஜன்பிடிஷன் கொடுத்துக்கொள்ளலாம்.
அதற்கு

ஸ்டாம்பு

ஓட்டவேண்டிய

அவசியமில்லை,

வாயி

தாவும் இல்லை... ஆனால் ஆலசியம் செய்யக்கூடாது.
490.

போர்ட்டாருக்கும், -வர்ன்மெண்டாருக்கும், கொ

டுத்துக்கொள்ளும்

மனுக்களை

தபால்மூலமாக

அனுப்பி

வைக்கலாம்.
மகாரட்டாருக்கு கொடுத்துக்கொள்ளும் மனுக்கள், அப
பில்கள், அப்பிளிகேஷன்கள் முதலியவைகளை,குத்தாக,அல்
Og, வக்ல் மூலமாக தாக்கல் செய்யவேண்டுமேயல்லா:
மல் தபால் மூலமாக அனுப்பித் தால் வாபஸ் செய்யப்படும்:

சில்லரை

491,

விஷயங்கள்.

161

போர்ட்டாருக்கும், கவர்ன்மெண்டாருக்கும் கொ

டுத்துக்கொள்ளும் மனுக்களிலுள்ள சங்கதிகளை அவர்கள்
முன்பாக, வாதிக்கும்பொருட்டு வக்கீல்களையாவது பாலிஸ்
டர்களையாவது எர்ப்படுத்துவதற்கு ரூல்ஸ் இல்லை,
ல

** வகமலத்து காமா.
492.

ஹைகோர்ட்டில்

நடத்தவேண்டிய விஷ்யங்களைக்

குறித்து கொடுக்கப்பட்ட வகாலத்து
ஸ்டாம்பு ஓட்டவேண்டியது.
முன்£ப்கோர்ட்டு,

காமாவுக்கு 2 ரூபாய்

ஜில்லாகோர்ட்டு,

மாஜிஸ் இரேட்டு

கோர்ட்டு, கலெக்ட்டர் முதலியவர்களின் முன்பாக நடத்த
வேண்டிய விஷயங்களைக்குறித்து கொடுக்கப்பட்ட

வகாலத்

து காமாவுக்கு 8 அணா ஸ்டாம்பு ஒட்டவேண்டிய.து.
493. தஸ்காவேஜி மிஜிஸ்டர் செப்விப்பதற்காக கொடுக்
கப்பட்ட “பவர் ஆப் அட்டர்னி'” என்னும் அ௮தஇிசாசபத்தி
ரிகை

8 அணா

வேண்டும்.

ஸ்டாம்பு

கடி தாதியின்பேரில்

எழு,பப்பட

பிளீடருக்கு கொடுக்கப்படும் வகாலத்து காமா

வைப்போல வெறுங்கடி தத்தின்பேரில் எழுஇி தற்கு ஸ்
உாம்பு ஒட்டக்கூடாது,
மேலும் அப்படிப்பட்ட ௮இகார
பத்திரிகையை ரிஜிஸ்டி.ரா.ராவது, சப் ரிஜிஸ்டிசா.சாவது, சர்
டிபை. பண்ணவேண்டியது.
கிராம முன்சீப் சர்டிபை
செய்தால் பிரயோஜனப்படா.து,
மற்றவிஷயங்களில் ் கொடுக்கப்படும்

அதிகாரபத்திரங்க

ஊைக்குறித்து, 583-வ.து பியாராவில் பார்க்கவேண்டியது.
494,

பாலிஸ்டர்களுக்கு

வசாலத்து

காமா

ya Aue

லை. கிரிமினல் விசாரணையில் பிரதிவாதி தாபு வக்£லுக்கும்
வகாலத்து நாமா ௮வ௫ியமில்லை,
495.

ஸ்டாம்பு ஓட்டாமல் வகாலத்து

நாமா தயார்செய்

வதும், வக்கீல்பேர் எழுதாமல் பிறகு எழுவதற்கு
21
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சில்லரை

விஷயங்கள்.

விட்டு வகாலத்து. காமா தயார்செய்வதும், வெறுங்ககொகி

யின்பேரில் கையெழுத்துப்போட்டு சர்டபை
பிளாங்கு வகாலத்துநாமாக்களை.
வும் அக்இரமமென்று
ட.யது,

இராம

முன்சீப்

ODT

தயார்செய்விப்பதும், மிக

எல்லோரும் அதிக்துகொள்ளவேண்
;

முதலியவர்கள்

மேல்சொல்லப்பட்ட

வகாலத்து நாமாக்களை சர்டிபை

மேலும்,

செய்வித்து

வகாலத்து

காமாக்களை

செய்யக்கூடாது.

சர்டிபை செய்வதற்காக

பணம் வாங்கக்கூடாது.

தட் ef

Crozer,

அதாவது,

வாயிதாவிஷயம்.

496. லிமிடேஷன்
விஷபமாய், 1874-ம்
க்கிய
15-வது கம்பர் சட்டம் எர்ப்படுத்தப்பட்டு, பிறகு அதில்
தில, சில, விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டி ருக்கின்றன,
497,

Aurs Awepor

ராயாவது,
னாரிடி,

2 errrerQurepsg, oS)

பைத்தியகாரனாயாவது

அல்லது

பைத்தியம்,

einer

இருந்தால், அந்த மை

தீர்க்தகாள்முதற்கொண்டு,

வாயிதா கணக்இட்டு அந்த வாயிதாக்குள் வியாச்சியத்தைக்
. கொண்டுவரலாம்.
ஆனால், மைனாரிஒயாவது பைத்தியமா
வது இர்ந்தபிறகு, 8 வருஷங்களுக்கு மேற்பட்டு வாயிதா
ஜாஸ்இ செய்யப்படமாட்டாது.
498.

வியாச்சியமூலம்

எர்ப்பட்டதற்குண்டான சங்கதி

களையாவது, அதற்கு ஆசாரமான தல். சாவேஜுகளையாவது,

பிரதிவாதி,அல்லது, அவனைச்சேர்ந்கவர்கள் வாஇக்குத் தெ
நியாமல் மறைத்து மோசம்செய்திருந்தால், அந்த மோசம்

வாஇக்கு தெரிந்த காள்முதல் வாயிதாகணக்இடப்படும்.
499. அப்பீல் முதலியவைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வர்
யிதாவிஷயக்தில், கீழ்கோர்.ட்டாருடைய தீர்ப்பு ககல்களைப்
பெறுவதற்கு

சென்ற நாள்கள் கூடிவரும், . .

;

அதற்கு தகுந்தகார

கடக்துபோனபோதிலும்,

வாயிதா

168.

விஷயங்கள்.

தில்லலா

ூபிடி.ஷனும்'
ணங்கள் இருக்கும்பட்சத்தில், அப்பீலும், ரிவிய
்.
கோர்ட்டார் தாக்கல் செய்துக்கொள்ளுவார்கள

வாயிதாவின் சடைகோளில் கோர்ட்டு ஞூடியிருக்
500.
ு.
தால், கோர்ட்டு திறந்த மூதல்காள் தாக்கலாகவேண்டியத
கோர்ட்டு மூடியிருக்கும் நாள்களில், அப்பில் முதலிய.
வைகளை தாக்கல்செய் துகொள்ளும்பொருட்டு, திலகாள்கள்

ஏர்ப்படுத்தப்பட்டிருந்கால்

௮ந்த

காள்களில்

தாக்கலாக

வேண்டியது.

501.
இியாவது,

வாயிதாகாலம்: கடக்துபோவதற்குமுன், பிரதிவா
அவனிடத்திலிருக்து

அதிகாரம்

பெற்ற ஏஜண்

டாவது, வாதியினுடைய பாத்தியதையின் விஷயமாய் எ
ஒப்புக்கொண்டால், அப்படி. ஒப்புக்
மூத்து மூலமாக
கொண்டதினம் முதற்கொண்டு புதிதாய் பூசாவாயிகா ஏாப்
படுகின்றது.

வாதிக்கு கொடுக்கவேண்டிய கடனைக்குறித்தாவது, அவ
னுடைய பாத்தியதையைக்குறித்தாவது ஒப்புக்கொண்டு,
அதின் விஷயமாய் சிலகாள்கள் பொறுத்துக்கொள்ளவேண்
டுமென்றாவது, அல்லது, அதை தனக்கு வேண்டிய வே
து, எழுதின
ஜொருபாக்கிக்கு செல்லாக்கவேண்டுமென்றுவ
மேலும், அப்படி
லும், புதியவாயிதா ஏர்ப்படுகின்றது,
ஒப்புக்கொண்டு எழுதின கடிதம், வாதிபேருக்கல்லாமல்,
வேதுயார்பேருக்கு எழுதப்பட்டி ருந்தபோதிலும் போறும்.
வாயிதாவுக்குள் வட்டிக்காகவாவது, அசலுக்காக
“502,
வாவது, ஏதாகிலும் பணம்கொடுக்கப்பட்டி ருந்தால், HES

பணம் கொடுக்கப்பட்....
இன்றது.

தேதிமுதல், புதுவாயிதா ஏர்ப்படு
;

அசலுக்காக பணம் செலுத்தப்பட்டபோது, அதைக்கு
ஜித்து பிரதிவாதியினுடைய சொந்த எழுத்தில் ௬சுவு இல்
லாமற்போனால்

புது வாயிதா ஏர்ப்படாது.

(

விஷயங்கள்.
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503. 1865-ம் ஞுூத்திய 8-வது ஈம்பர் ரெண்டு ரிகவரீ
சட்டத்தை யனுசரித்து வியாச்சியமூலம் உண்டாயிருக்த
போது, 80 காள்களுக்குள்ளாக, கலெக்ட்டர் அவர்களிடத்
இல், சம்மேரீ வியாச்சியமாவ.து, 6 மாசங்களுக்குள் சிவில்
கோர்ட்டில்

ரெகுலர்

கொண்டு

போக

சம்மேரீ இர்ப்பின்பேரில்,

ஜில்லா

வியாச்சியமாவது,

லாம்.கலெக்ட்டருடைய

“கோர்ட்டுக்கு அப்பில் வாயிதா 80 காள்.

504, இவில், இரிமினல், முதலிய விஷயமாய், அப்பில்
செய்துகொள்வதற்கு ஏர்ப்படுத்தப்பட்ட வாயிதாக்களைப்
பற்றி முன்னமே அப்பில்களைக்குறித்து சொல்லிய பியா
ரரக்களில் சொல்லப்பட்டி ருக்கிறது.
கொடுத்துக்
கோர்ட்டாருக்கு
வியாச்சியககளுக்கும்,
கொள்ளவேண்டிய அப்பளிகேஷன்களுக்கும் ஏர்ப்படுத்தப்
இகனடயில்
வாயிதாக்களைப்பற்றி
பட்ட... முக்கியமான
சொல்லப்படும்,
னே ஒரு வருஷம் வாயிதர உள்ள வியாச்சியங்கள்.

505.
அவதூறு.

அக்செமமான

காவல்,

அக்கிரமமான

பிராது,

அக்ெமமான ஜப்.த, வேலைக்காரர்களை எஜமானனிடத்திலி
ருந்து அக்செமமாய் பிரித்தல் ஆகிய இவைகளால் உண்
டான நஷ்டத்துக்காக கொண்டுவரப்படும் வியாச்சியங்க
ளுக்கு

வாயிதா-.-1 வருஷம்,

ப

சர்க்காரார் எடுத்துக்கொண்ட பூமிகளுக்காக கம்பென்
சேஷனைக்குறித்த வியாச்சியங்களுக்கு--] வருஓம்,
இர்வை பாக்கக்காகவாவது கோர்ட்டு டக்கிரீ நிறைவேற்
அவதிலாவது செய்யப்பட்ட ஏலத்தை ரத்து செய்யும்பொ

ருட்டு கொண்டுவரப்பட்ட வியாச்சியத்துக்கு--1 வருஷம்.
சர்க்கார்

பாக்கு வசூல

செயயும்பொருட்டு,

அதிகாரிகளால் செய்யப்பட்ட

ஜப்தி அல்லது

ரை ரத்து செய்விப்பதற்காக சர்க்காரார்பேரில்
வரப்பட்ட விய_ச்சியத்துக்கு--1. வருலம்,

ரெவினியூ
ஒ.ரான்ஸ்ப

கொண்டு

தில்லா
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விஷயங்கள்,

கட்கு கொடுக்கப்படட ஒ.க்கிரியை நிறைவேற்று
கையில், மற்றொருவருடைய சொதக்து எடுத்துக்கொள்ளப்
பட்டால், அதைக்குறித்து வியாச்சியம் கொண்டுவருவதற்
்
_ கு--1 வருஷம்.
வியாச்சியமல்லாமல், வேது ஏதாவது வியவஹாரகத்தில்,
இவில்கோர்ட்டார் செய்த" தீர்ப்பையாவ.து, உத்திரவையா.
வது, மாற்றுவதற்கு, அல்லது ரத்து செய்வதற்கு கொண்டு
வரப்பட்ட வியாச்சயக்.துக்கு--1 வருஷம்.

செய்தகாரியத்தையாவது
சர்க்கார் உத்தியோகலஸ்தன்,
உத்திவையாவத ரத்து செய் விப்பதற்கு கொண்வெரப்பட்
x
°
ட வியாச்யெத்துக்கு--1 வருஷம்.

குமாஸ்தாக்கள் மூதலியவர்களுக்கு
வேலைக்காரர்கள்,
வரவேண்டிய சம்பளத்தைப்பற்றிய வியாச்சியத்துக்கு--]

°

வருவம்.

தட்டான், விட்டுவேலைககாரன், கூலிக்காரன், முதலியவர்
களுக்கு வரவேண்டிய கூலியைப்பற்றிய வியாச்சியத்துக
கு--1

்

வருஷம்.

போட்டசப்பாட்டுக்காக, அல்லது வாட்சைக்காக, ஓட்
வியாச்
டல்காசர்களுக்கு வரவேண்டிய Riemann ae
சியத்துக்கு--1

கள்ளு,

வரும்.

e

சாசாயக்கடைக்காசர்களுக்கு,

அவர்கள்

டத.
கள்ளு சாராயக்துக்காக க
வரப்பட்ட வியாச்யெத்துக்கு--1 வருஷம்.
506.

இரண்டு

Rep epee ae

கவ கை

விற்ற

கொண்டு

ree

படகுக்காரர்கள், ஸ்டீமர்காசர்கள், செயில்வே கம்பெனி
-யாரவர்கள் ஆகிய, இவர்கள்பேரில், சரக்குகள் பட்டுவா
டா செவ்வதில் தாமசம் செய்ததினாலாவது, சரக்குகளை
டத
போக்கடித்ததினாலாவது உண்டான நடக்க
'
,
கொண்டுவரும் வியாச்சியத்துக்கு--2 வருஷம்

சில்லறை

166

விஷயங்கள்,

பெண்சாதியை சுவாதினப்படுத்திக்கொள்வதற்காக செய்
யப்படும் வியாச்சியத்துக்கு அவள், சுவாதீனத்திலிருப்ப
தற்கு, இரஸ்காரம் செய்த தேதிமுதல்--2 வருஷம்.
507.

ச

மூன்று வருஷம் வாயிதாவுள்ள வியாச்சியங்

கள்.

தண்ணீர்சம்மந்தமான பாத்தியதைகள், வழிகடைபாத்தி
யதைகள், முதலிய அனுபோகத்திலிருக்கும் பாத்தியதை
களை. தடைசெய்வதினால் கேரிடும் bey enn oae
வியாச்சியங்களுக்கு--5 வருஓம்.
ஏஜண்டுகளின்பேரில்

வியாச்சியம்--5 வரும்.

. கார்டியன் சேய்தகிரயத்தை ரத்து செய்விக்கும்பொருட்

டு வியாச்சியம்- மைனகிடீ தீர்ந்துபோனதுமுதல்-5
ஷம்.
்

வரு

அசையாப்பொருளின் சுவாஇனத்தைக்குறித்து மாஜிஸ்
இரேட்டார் செய்த உத்திரவை ரத்துசெய்விப்பதற்கு வி
யாச்சியம்--5 OU (ih OP 1D.
;

அசையும்பொருளின் ரை
ட
அசை
யும்பொருஞக்கு நேரிட்ட நஷ்டத்தைக்குறித்தும் வியாச்
Sturt —3 வருலூம்.
வண்டிகள்,

படகுகள்,

விட்சொமான்கள், குதிரைகள்

முதலியவைகளுடைய வாடகையைக்குறித்த வியாச்யெம்--

9: வருஷம்,
விழ்பனை செய்யப்பட்ட சரக்பூகளின் நிமித்தம் வரவேண்
. ஓய

பணத்துக்காக

வியாச்சியம்--5 வருஷம்,

கைபதிலாக கொடுக்கப்பட்ட
ப/ம்--8 வருஷம்,

பணத்துக்காக

வியாச்சி

- கணக்கு பைசல்செய்த பிறகு ஏர்ப்பட்டபாக்கி விஷய
மாய் வியாச்சியம்- கணக்கு. பைசல்செய்யப்பட்ட தேதி

முதல்--3 வருஓம்.

இல்லரை

விஷயங்கள்.

ஆண்டி.மாண்டு, பிராமிசெரி
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நோட்டுகளுக்கு - எழுதின

தேதிமுதல்--8 வருஷம்,
கடன் ர்க்கும் விஷயமாய் வாயிதா எர்ப்படுத்திக்கொண்
டால்-அப்படி. ஏர்ப்படுத்திக்கொண்ட வாயிதா தேதிமுதல்பத்திரம் பிரந்த
ர்க ப வ
5 வருஷம். வாயிதா

தேதிமுதல்--8 வருஷம்.
ஏர்ப்பாடுசெய்
பலகெடுவுகளில் கடனைக்கொடுப்பதாக
துக்கொண்டால் ஒவ்வொருகெடுவில் கொடுக்கவேண்டிய

தொகைக்கு அந்தந்த கெடுவு தேதிமுதல்--6 வருஷம்.
கடந்துகொண்டிருக்கும் லா
வாஇப்பிரதிவாதிகளுக்கு
வாசேவி கணக்இன்பேரில் எர்ப்பட்டபாக்கி மமொத்தத்துக்
காக - மேற்படி கணக்கில் கடை€பாபு எந்தவருஷத்திற்குச்
- சேர்ந்ததோ அந்தவருவம் கடைசீமுதகல்--8 வருஷம்.

ஜாமீனாசாமி
அந்த

கடன்கொகையை

தொகைக்காக

செலுத்திவிட்டபோது,

கடனாளியின் பேரில்

வியாச்சிய்ம்

செலுத்திய தேஇிழுதல் --8 வருஓம்,
ஜாயிண்பெட்டாதா.ரன் எல்லா இஸ்தையும், ஜாயிண்டு
கடனாளி எல்லா கடனையும் செலுத்திவிட்டால், மற்றவன்
டடம வியாச்சியம்--8வருஷம்.
பேரில் அவன்பங்கு ட
பய

சிஸ்திபாக்இக்காக

wis Oars: செலுக்க வேண்

ஓய தேதிமுதல்--8 வருஷம்.
கவுல்தாரன் கவுல் ஆரத்துக்கு விரோகமாக மரங்களை
வெட்டினபோ௮, அதின் இரயத்துக்காக வியாச்சியம்-வெட்
மன ாள்முதல்--8 வருஒம்.

ன்

;

பைத்தியம் பிடித்திருந்த லன
கொடுத்துவிட்ட
சொத்தின்பொருட்டு வியாச்சியம்- பைத்தியம் நீங்கி மேத்
படி சொத்தை
கொடுத்துவி“்டசங்கதி தெரிந்த காள்மு
தல்--8 வரும்.

சில்லை
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கட்டுக்காரன்
பட்ட

விஷயங்கள்

அஜராகாமல்

போனதினால் ' தள்ளிவிடப்
மறுபடியும் பைலில் சோத்

புனர்விசாரணை மனுவை

துக்கொள்வதற்காக--15 காள்.
வாதி ஹாஜராகாமல் போனதினால் தள்ளிவிடப்பட்ட
வியாச்சியத்தையாவது, அப்பில்காரன் ஹாஜசாகாமல் பே
னதினால் தள்ளிவிடப்பட்ட அப்பீலையாவது, மறுபடியும்
(பைலில்)

சேர்ச் துக்கொள்வதற்காக--50 நாள்.

யக்ஸ்பார்ட்டூ தர்ப்பை ரத்து செய்விப்பதற்காக அந்த
இர்ப்பின்படி அமுல் விவஹாரம் ஆரம்பித்த தேதிமுதல்-80 காள்.
a
பாபர் அப்பில் செய்துகொள்வதற்கு வேண்டிய உத்திர
வுக்காக 'கெர்டுத்துக்கொள்ளும் அப்பளைகேஷன் - ஓக்கர
தேதிமுதல்--50 நாள்.
.க்கிரீ நிறைவேற்றுவதில், அக்கிரமமாய் செய்யப்பட்ட
இரயத்தை

ரத்துசெய்விபபதற்காக--50

காள்.

peat நிறைவேற்றுகையில், இரயம்தாசனுக்கு சொக்
கை ஸ்வானைப்படுத்தும் விஷயமாய் தடங்கல் செய்யப்பட்
டால் - அதைக்குறித்து பிராது--50 கான்.
ஓக்கரீ
நிறைவேற்றுகையில்
கிரயம்
செய்யப்பட்ட
சொத்துக்கு கடனாளிக்கு சுவதந்திரமில்லை யென்கிற ஏது
் வின்பேரில், இரயத்தை ரத் அசெய்விப்பதற்காக, இரயம்தா
ரன் கொடுத்துக்கொள்ளும் மனுவுக்கு - கிரயம் செய்யப்

பட்ட தேதிமுதல்--60 காள்.
|
அடை
உத்திரவு
செய்துகொள்வதற்கு
சமை அப்பில்
யும்பொருட்டு
ஹய்கோர்ட்டாருக்கு. ௮ப்பளைகேஷன்-6 மாசம்,
கோர்ட்டாருடைய

ஓ.க்்கரீயின்படிக்காவது,

உத்தரவின்

படிக்காவத, நடவடிக்கைகளை நடத்தவேண்டுமென்று கேட்
டுக்கொள்ளும், அப்பளைகேஷனுக்கு--8 வருஷம். மேற்

படி டிக்கிரீயாவத உத்தரவாவது
6 வருஓம்,
%

ரிஜிஸ்டராயிருந்தால்--

உட
ம.

தாவா) பிடிஷன்,

வகைஞுக்களுக்கு

போலீசார்கள், வா.ரண்டில்லாமல்

கேசுகளில் தவிற, மற்றகேசுகளில்

.துகளுக்கு 8 அணா
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விஷயங்கள்,

இல்லரை

ஸ்டாம்பு.
பிடிக்கக்கூடிய

கொடுக்கப்படும்

பிரியா

ஸ்டாம்பு ஒட்டவேண்டியது.

ொவினியூ அ.இகாரிகளுக்கும், மாஜிஸ் தரோட்டாருக்கும்,
முன்சிப்கோர்ட்டு,

சப்கோர்ட்டு,

ஜில்லாகோர்ட்டாரவர்

கொடுத்துக்கொள்ளும் அப்பளைகேஷன்களுக்
களுக்கும்,
கும், பிடிஷன்களுக்கும்--8 அணா ஸ்டாம்பு ஒட்டவேண்டிய
ஹைகோர்ட்டாருக்கு கொடுத்துக்கொள்ளும் அப்ப
Gi.
ஊைகேஷன்களுக்கு 2, ரூபாய் ஸ்டாம்பு ஒட்டவேண்டியது.

519. பாபர் வியாச்சியம் கொண்வெருவதற்கு உத்திரவு
'கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்கும் “அப்பளை கேஷனுக்கு
8 அணா ஸ்டாம்பு

ஒட்டவேண்டியது.

பாபர் அப்பீல் செய்துகொள்வதற்கு உத்தெொவாகும்படி.
ஜில்லாகோர்ட்டில் அப்பளைகேஷன் செய்துக்கொண்டால்..

செய்துக்கொண்
1. ரூபாய் ஸ்ட £ம்பும், ஹைகோர்ட்டில்
டால், 9 ரூபாய் ஸ்டாம்பும், ஓட்டவேண்டியது.

518,

நகல்கள். "கேட்பதற்கும்,

த்த மாது

தகவ

அப்பளைகேஷன்களுக்கு, - 1 அணா

கொடுத்துக்மொள்ளும்

ஸ்டாம்பு 'ஓட்டவேண்டும்.

ரத

514. தண்ணீருக்காகவும், சர்க்கார் காகெளில் கட்டை
- வெட்டுவதற்காகவும் கொடுத்துக்கொள்ளும் மனுவுகளுக்கு,,
ஸ்டாம்பு வேண்டியதில்லை.
515.

வியாச்சியங்களுக்கு,

அவைகளுடைய

மொத்தத்

தை அனுசரித்து ஸ்டாம்பு வைக்கவேண்டி.ய.து.
ஜிவனாம்சத்தைக்குறித்த

வியாச்சியங்களுக்கு,

10 வரு

ஷ்த்து ஜிவனும்ச மொத்தத்தின்பேரில், ஸ்டாம்பு நிர்னயிக்க
வேண்டியது.

.

இல்லை

சக்

விஷயங்கள்;

சர்க்கார் நிலங்கள், தோட்டங்கள் முதலிய்வைகளை சுவா
இனப்படுத்தக்கொள்வதற்காக கொண்டுவரப்படும் வியாச்சி

யங்களுக்கு - 10 வருஷத்திய தீர்வை மொத்தத்தின்பேரில்

ஸ்டாம்பு போடவேண்டியது,
இனாம்பூமிகளை சுவாஇனப்படுத்திக்கொள்ளும்பொருட்டு),
வியாச்சியங்களுக்கு, - மூக்திய வரு
கொண்டுவரப்படும்
ஒத்தன் லாபத்துக்கு 15 மடங்கு மொத்தத்தின்பேரிலும்,
அப்படிப்பட்ட லாபமில்லாவிடில், மேற்படி பூமியினுடைய
மதிப்பின்பேரிலும், ஸ்டாம்பு போடவேண்டியது,
குதவையிருக்கப்பட்ட

பூமிகளின் விஷ்யமாய் வியாச்சி

யம். கொண்வெரும்போது, குதவைக்தொகையை ௮னுச
நித்து ஸ்டாம்ப் போடவேண்டியது.
அசையாப்பொருள் ஜப்தியை ரத்து செய்விக்கும்பொ
ரூட்டு கொண்டுவாம்பட்ட வியாச்சியத்துக்கு - அந்த௮சை
யாப்பொருளின் விலையின்பேரிலாவது, ஜப்தஇிமொத்தத்தின்
பேரிலாவது, எது குறைந்திருக்கறதோ அந்த கொகையின்
. பேரில், ஸ்டாம்பு போடவேண்டிய.

ராடி முன்சப்களிடத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தர்

வாக்களுச்கும், 1816-ம் வருஷத்திய 18-வது செகுலேஷ்ன்
பக்கு கலெக்ட்டரவர்களிடத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட
தாவாக்களுக்கும், ஸ்டாம்பு. போடவேண்டியதில்லை, ,
அனுபோக

516.

ஹக்கு விஷயமான வியாச்சியங்களுக்

கும், அப்பில்களுக்கும்--8 அணா ஸ்டாம்பு.

பெண்சாதியை

517.
பொருட்டு

ஸ்வாஇனைப்படுத்திக்கொள்ளும்

செய்யும் வியாச்சயங்களுக்கும், அப்பில்களுக்

கும்,;-5 ரூபாய் ஸ்டாம்பு.

்

518.

239

இரமமானதென்று

இர்ப்பு பெறுவதற்கும்,

தத்தை

ரத்து

செய்விப்பதற்கும்,

மத்தியஸ்தர்களுடைய

இர்மானத்தை ரத்து செய்விப்பதற்கும், ரெவினியூ கணக்கு

் தளில்,

பட்டாதார்களுடையவாவ.து

புசொப்பிரயிடர்களு

178

சில்லறை

விஷயங்கள்?

கொடுப்பதும், குற்றங்களாகின்றன,
வரைக்கும் ௮பசாதம்

529,

இதற்கு

100 On

விதிச்சப்படலாம்.

சர்க்கார். சர்வைவிஷயமாய்

கொடுக்கப்பட்ட ரச

துகளுக்கும், பியாங்கியில் போடப்பட்ட பணத்தின் விஷய
மாய் பியாங்கியார் கொடுக்கும் ச௫துகளுக்கும், ஸ்டாம்பு
வேண்டியதில்லை.

வட்டி விஷ்யமாயாவது, அசல் விஷயமாயாவது, பத்தித்
இல் எழுதப்பட்ட செல்லு ரசீதுக்கு ஸ்டாம்பு
ரர
இல்லை.
மேலும், ,சடனுக்காக அல்லாமல்
ளப்பட்ட- பணத்தின் விஷயமாய்
ஸ்டாம்பு வேண்டியதில்லை.

சும்மா வாங்கிக்கொள்
கொடுத்த
சரனட்கு

580. 20 ரூபாயிக்கு மேற்பட்ட கடனை ஒப்புக்கொண்டு
எழுதட்பட்ட கடிதம் முதலிய தஸ்காவேஜுகளுக்கு ஒரு
பார்த்து
கணக்கு
ஓட்டவேண்டியது,
ஸ்டாம்பு
அணா
புஸ்தகத்தில்
கணக்கு
கடனாளி
பாக்இிதர்த். துக்கொண்டு,

geo
கையெழுச்து
ஒட்டவேண்டியது,

ae ஒரு அணா ஸ்டாம்பு

ப்பட் தொகையுள்ள ஆண்டி.
591. 90 ரூபாயிக்கு
மாண்டு பிராமிசெரி நோட்டுகளுக்கும், உண்டீகளுக்கும்,
ஒரு ௮ணா

ஸ்டாம்பு ஓஒட்டவேண்டியது.

மேற்பட்டகெடுவுள்ள பிராமிசெரீ.
. ஒருவருஷத்துச்கு
பத்திரங்களுக்குப்
உண்டீகளுக்கும்,
நோட்டுகளுக்கும்,
போல,

ஸ்டாம்பு போடவேண்டியத.

ஒருவருஷத்துக்கு

மேற்படாத கெடுவுள்ள

கோட்டுகளுக்கும், உண்டீகளுக்கும், இதன்சீழ்
- பட்டபடி ஸ்டாம்பு போடவேண்டயது.

்

ம்ராமிகொரீ
சொல்லப்

விஷயங்கள்,

சில்லரை

184

அசையாப்பொருள்: சிதிதாயிருக்தாலும், பெரிதாயிருக்
தாலும், அவைகளைக்குறிக்த தானபக்திரிக்கைகள் அவசிய
மாக ரிஜிஸ்டர் செய்யப்படவேண்டும்.
545.

தகை

மேல்படாத

ஒரு வருவுூதீதுக்கு

வீடடுவாடகை

ட்டுகளும்,

கெடுவுள்ள

குத்:

உடன்படிக்கைகளும்,

ரிஜிஸ்டர் செய்வது அவூயமல்ல, ௮கே விஷயத்தைப் பற் .
றி.பிறகு வேறொருவருக்கு, குத்தகை சீட்டாவது, வாடகை
உடன்படிக்கையாவது ரிஜிஸ்டர்செய்து எழுதிக்கொடுத்த
போதிலும் முதலில் எழுதப்பட்டதே செல்லும்.
ஒருவருஷத்துக்கு மேல்பட்டு கெடுவு ஏர்ப்படுத்திக்கொ
ஒன்றுக்கு

துட

ண்டபோதும்,

இவ்வளவு

கொடுக்க

வேண்டியதென்று. வாடகையாவது, குத்தகையாவது, எர்ப்
படுத்தக்கொண்டபோதும் - மேலே சொல்லப்பட்ட தஸ்
ரிஜிஸ்டர் செய்யப்படவேண்டும். .

,காவேஜூகள் அவசியமாக

546, வியவசாய பூமிகளின் விஷயமான குத்தகை ஏட்டு
கள்- வருஷம் ஒன்றுக்கு கொடுக்கும்படியாக ஏர்ப்படுத்திக்
கொளளப்பட்ட

கெடுவ, $

கொகை

50

வருஷத்துக்கு

ரூபாயிக்கு

மேல்படாரமலும்,

அஇிகப்ப்டாமலுமிருக்தால் -

ரிஜிஸ்டர் செய்யப்படவேண்டியது அவசியமல்ல,

வருஷம்

ஒன்றுக்கு

கொடுக்கும்படியாக

எர்ப்படுத்திக்

கொள்ளப்பட்டதகொகை50 ரூபாயிக்கு உள்பட்டிருந்தபோ

இலும், 5 வருஷத்துக்கு மேல்பட்டு கெடுவு

எர்ப்படுத்திக்

கொண்டால், . ரிஜிஸ்டர் செய்யவேண்டியது
அவசியம்.
அப்படியே ஐந்து வருஷத்துக்கு உள்பட்டு கெடுவு எர்ப்
படுத்தக்கொண்டபோதிலும், வருஷம் ஒன்றுக்கு கொடுக்
கும்படி. ஏர்ப்படுத்தக்கொண்ட தொகை 50 ரூபாயிக்கு
மேற்பட்டி ருந்தால் ரிஜிஸ்டர் செய்விப்பது அவசியம்.

547, அட்மானங்கள், இிரயங்கள், இவைகளின் நிஜிஸ்
டர் விஷட்மாக 508-வது au a eA Sa சொல்லப்பட்டிருக்

கிறது,

்

185

விஷயங்கள்,

சில்லை

உயில் மூலமாயல்லாமல் வேறு தஸ்கதாவேஜு மா
548.
லமாக, தத்துவாங்கக்கொள்வதற்கு அ௮தஇகாரம் கொடுக்கப்
பட்டிருந்தால் - அப்படிப்பட்ட தஸ்காவேஜு அவசியமாக
-. நிஜிஸ்டர் செய்யவேண்டியது.

அவசியமாக ரிஜிஸ்டர் செய்யப்படவேண்டிய தஸ்.

549,

தாவேஜுகள்,

ரிஜிஸ்டரஈகாமல்போனால்,

அவைகளால்

எவ்விதமான பாத்தியதையும்

செல்லமாட்டா,.

உண்டாகமாட்,

மேலும், அப்படிப்பட்ட தஸ்தாவேஜுகளை
டாது.
யமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

சாக்ஷி

உயில்களும், தத் துவாங்கிக். கொள்வசைக்குறித்த
550,
௮இிகாச பத்இரிக்கைகளும், எந்த சப் ரிஜிஸ்டி.ரார் ஆபிசிலா
ரிஜிஸ்டிரார்

வது,

ஆபிசிலாவது

ரிஜிஸ்டரி செய்யப்பட

லாம். மேற்படி. தஸ் தாவேஜுகளை, எழுஇிவைத்தீவனுவஅ அவன் இறக்துபோனபக்ஷத்இல், அவைகளால் சுவதத்திரத்
கை

- அவைகளை ரிஜிஸ்டர் செய்விக்

அடைகந்தவர்களாவது
5

கலாம்,

யாராவது, தன்னுடைய உயிலை cep, கவரில்
5௦1.
அடக்கம்செய்து, €ீல்போட்டு, இன்னாருடைய உயில் என்
அ கவரின்பேரில் எழுதி, ஜில்லா ரிஜிஸ்டரார் ஆபீசில் தாக்
கல்செய்தால், அவர் தங்களுடைய
ரிஜிஸ்டரில் எண்டர்

செய்துகொண்டு, அந்த கவரை
ரப்படுத்துவார்.

இர

பிறகு உயிலை ரத்து

ee

பத்தி

செய்யவேண்டுமென்

மூவது, மாற்றவேண்டுமென்முவது, உயில் 'தாரருக்குத்தோ
ன்றினால், மேற்படி. கவரைக்கேட்டு வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
கவரை

வாபஸ்

அடையாமல்

உயில்கார்

னால் அப்போதுயாராவது ரிஜிஸ்டி.சாருக்கு

இறந்து

துக்கொண்டபக்ஷத்இல், அவர் மேற்படி. கவரை
உயில் நிஜிஸ்டர் செய்வார்.

போ

மனுவுகொடுக்

உடைத்து

:

SNSEICABs
பொருள் ake
558. அசையும்
களை, எந்த ௪ப் ரிஜிஸ்டி.ரார் BGA To ரிஜிஸ்டிா ரர் ஆபீ
Pore gi
gett செய்விக்கலாம்,
24
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சில்லரை

விஷயங்கள்,

565. 100 ரூபர்யிக்கு குறைந்ததொகைக்கு, அசையாப்
பொருள், விற்பனை, செய்யப்பட்டபோதும்,
அடமானம்

படம்
போறும்.

சொசக்தை

தஸ்காவேஜு

எழுதிக்கொண்டால்

சுவாதினப்படுத்தினால் '

வேண்டியதில்லை.

தஸ்காவேஜ

நிஜிஸடர் செய்யவேண்டும்,

ரிஜிஸ்டர்

செய்யப்பட்ட தஸ்தாவேஜு. இருந்தால், சொத்து சுவாத
னப்படுத்தப்படாமல் இருந்தபோதிலும் செல்லும்.
ரு ரூபாயிக்காவது அதற்கு மேற்பட்ட தொகைக்கா
வது, அசையாப்பொருள், விற்பனை செய்யப்பட்டபோதும்,
அடமானம்வைக்கப்பட்டபோதும், தஸ்தாவேஜு எழுஇக்
கொண்டு ரிஜிஸ்டர் செய்வித்துக்கொள்வது அவயம்.இப்
படி. செய்துக்கொள்ளாமற்போனால் சொத்து சுவாதீனப்
படுத்திக்மகாண்டபோதிலும் செல்லாது. நிஜிஸ்டர் செய்
க தஸ்காவேஜு இருந்தால் சொத்து சுவாஇனப்படுத்தப்
படாமற்போனபோதிலும், செல்லும்,
566. எவ்வளவு விலையுள்ளதாபிருக்தாலும், அசையாப்
பொருள், கானஞ்செய்யப்பட்டபோது, கஸ். தாவேஜு எழு

திரிஜிஸ்டர்செய்யவேண்டி௰.து அவசயமாயிருக்கற௮, அந்
கீ தஸ்காவேஜில் தானங்கொடுத்தவனுடையவும் இருவர்
சாக்ஷிகளுடையவும், கையெழுத்து இருக்கவேண்டும். அப்
பஜ. ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட தஸ் காவேஜஐ- இல்லாவிடில்,
"சொத்து சுவாஇனப் படுத்தப்பட்டபோதிலும், தானம் செல்
் _லாது. _நிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட தஸ் தாவேஜஃ

செ.

து சுவாஇனப்படுத்துவது

இருக்தால்,

அவசியமில்லை,

அசையும்பொருள் கானம்செய்தபோது, சொத்து

இனப்படுத்இனால் போரும்,
அவடியமில்லை,

சுவா

தஸ். தாவேஜ௩ எழுதவேண்டிய

மேல்சொல்லப்.பட்டபடி. தானம் கொடுத்த

வனுடையவும், இருவர் சாக்ஷிகளுடையவும், கையெழுத்து
டன்

நிஜிஸ்டர்

சொத்து

செய்யப்பட்ட emer Carga

ae *தினப்படுத்தப்படாமல்

வனம் செல்லும்,

இருந்தால்,

இ ரகக்

சில்லரை
564.

பூமி,

வீடு,

விஷயங்கள்.

சுவர், இட்ட

அர்க்

lon
அட

அசை

யாப்பொருள், மற்றவைகள், அசையும்பொருள்.
கட்டடங்களுக்கு உபயோகமான மூங்கில்செடிகள், தேக்
குமரங்கள், முதலிய
விருக்ஷங்கள் - பையிர்பச்சைகள்
புல் - இவைகள் அசையும்பொருள்,

-கொய்யாமரங்கள், மாமரங்கள், தென்னமாங்கள்- இவை
கள் அசையாப்பொருள், அவைகளுடைய பழங்கள், இலை
கள் ௮சையும்பொருள்.
568, பட்டா இரான்ஸ்பர்கள்
ம் .நிஜிஸ்டி.ரார். அவர்க
ஞுடைய ஆபீில் செய்வித்துக்கொள்ளலாம்.:
>

569. சொக்கை கானமாவது, இரெயமாவது செய்கபோ
து- அந்த ஆஸ்தியை எப்போதும் விழ்ககூடாதென்றாவத;
அதினால் உண்டாகும் வரும்படியை எப்பொழுதும் செலவு

செய்யாமல் சேர்த்து வைக்கவேண்டுமென்றாவ.து,,: ஆஸ்தி
வாங்கிக்கொண்டவன் இன்சால்மெண்டு ஏரினால் மேற்பஜ.
சொத்து
கொடுத்தவனுக்கு வந்துசேரவேண்டுமென்ருவ
௮ - இப்படிப்பட்ட ஷரத்துகள் ஏர்ப்படுத்தப்பட்டால் ௮
வைகள் செல்எமாட்டா,
செயமும் கானமும் செல்லும்,
570. மைனர்கள், பைத்இயக்காசர்கள் இவர்கள் செய்த
திரான்ஸ்பர்களும், குடி.த்.து உடம்புகெரியாமல். இருக்கும்
சமயத்தில் செய்யப்பட்ட இசான்ஸ்பர்களும், கடன்கொடுக்
வர்களை மோசம் செய்யவேண்டுமென்னும் எண்ணகத்தோ
டு செய்யப்பட்ட இரான்ஸ்பர்களும், ஏதாவது அசையரப்

பொருளைக்குறித்து கோர்ட்டில் வியாச்சியம் ஈஉடந்துகொண்
ஓ.ருக்சையில் அதைக்குறித்து செய்யப்பட்ட இசான்ஸ்பர்க
ஞூம், சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களுடைய சம்பளத்தின்
விஷயமாயாவது, பிஞ்சின்
' விஷயமாயாவது, செய்யப்பட்ட
இசான்ஸ்பர்களும் - செல்லமாட்டா.
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