
�वभाग सतरावा: -नपेाळ बडोद�

परुा�ाचा कायदा- '' ''वादाचा �नण�य करता यंावा �हणनू जी जी �माण�दतेा यंतेील �या सवा�चा परुावा या श�दातं समावशे
होतो. परतं �ुया श�दाचंा काय�ा�या सकंु�चत मया�द�त अथ� करावयाचा झा�यास �यायकोटा�पढु�चालल�ेया खट�यातं जी
�माण�दाखल करता◌ यंतेात �यास परुावा अस��णाव�लागले. परुा�ाचा कायदा �हणज �ेयाय कोटा�त परुावा कसा दाखल
करावा या प�तीचा कायदा होय. ,�यायकोटा�त कोण�या �कारचा परुावा जमसे धरावा कोण�या व�त�ु�थत�त व कशा त�हने�
तो परुावा कोटा�पढु�म◌ाडंावा व �याची �क�मत कशी करावी इ�या�द गो�ी या काय�ातं ठर�व�या असतात.

पा�ा�य काय�ाचा इ�तहास.- .या �वषयावरील इ�ंजी कायदा फार अलीकडील आह इेतर अनके काय�ा�ंमाण�याच�मळू�ह
रोमन काय�ातं आह.े .अस�जरी आह तेरी इ�ंजी �यायाधीशानं� �यातं बरीच भर घातली पवू�कालीन टयटून लोकासं ह�ल�ची
परुा�ाची क�पना व �यायक◌ोटा�त खटल चेाल�व�याची रीत माहीत न�हती. '' '' . ''�यानंा जं�काय माहीत होत�त��माण�होय
�माण�'' ; '' '' '' ''. '' ''दोन �क◌ारच� होत� एक �द� क�न दाख�वण�व �सर�शपथ घणे�प�हला �कार �हणज अे��न�द�
'' ''त�त�द� इतय्ा�दकानं� आप�या �ण�याची शा�बती करण�व �सरा �कार �हणज आेपल��हणण��स� कर�याकरीतां
शपथ घणे�.

बारा�ा- . .तरेा�ा शतकामं�य�ही �याय कर�याची प�त बदं पडली व पचंसभमेाफ� त चौकशी कर�याचा �चार स�ु झाला
�था�नक पचंानं� शपथवेर �दल�ेया अ�भ�ायाव�न �नकाल द�ेयाचा �घात �थम नॉम�न लोकानं� इ�ंलडं म�य�स�ु केला.
�स�या हनेरीन��फर�या �यायसभाचंी �थापना क�न प�कारासं आप�या �ाम�थाकंडनू �याय �मळ�व�याचा माग� खलुा क�न
�दला. फौजदारी खट�यातं जर अशा त�हने��मळ�वललेा �याय अखरेचा मान�यातं आला असता तर �या�माण�यरूोपखडंातं
इतर� चाल अूसल�ेया धम�गरु◌ुंमाफ� त चौकशी कर�या�या सभा �हणज �े�य� यमपरु�तील �यायसभाच झा�या �या�माण�
इ�ंलडंातंील फौजदारी कच�ेया झा�या अस�या . ,सदुवैान�तसा �कार झाला नाह� �याचंा वादाश� काहं� सबंधं अस �ेया पचंाचंी
सा� जमसे न धरत◌ा �ंत�हाईत पचंाकंडनू �फ�न �नकाल लावनू �यावा लागत होता. :या�माण�पढु�पढु�पचंानं� �वत �या
मा�हतीचा उपयोग न करता �ंया �ंया पढु�माडं�यातं आल�ेया परुा�ाव�नच आपला अ�भ�ाय �ावा अशा त�हचेा �घात
पडला. .�याच�माण�यरूोपख◌डंातं इतर��ह फौजदारी खट�यातं परुावा द�ेया�या प�तीचा कायदा �चारातं आला इ�ंलडंम�य�
या �वषयावरील �व��थत रीतीन��ल�हललेा �थं �हटला �हणज चेीफ बरॅन �गलबट� याचा होय व तो इ. .स १७६१ म�य���स�
झाला. . . . . . .�यानतंर बने◌थ्मॅचा ��थ झाला व तो ज एेस �्म�ल यान�इ स १८२७ म�य���स� केला �यावळे� �च�लत
असल�ेया या �वषयावरील क◌ाय�ावर �यातं बरीच कडक ट�का आह.े . . , , , , ,�यानतंर इ स १८३३ १८४० १८४३ १८५१ १८५३
१८५७, , , , , ,१८५९ १८६५ १८६९ १८७४ १८७७ व शवेट� १८९८ या वष� या �वषयावरील काय�ातं ���ती होत होत �यास
ह�ल�च��व�प �ा�त झाल�आह.े

परुा�ा�या काय�ावरील वाङ् मय.- .या �वषयावर अनके �थंकारानं� सामा�य �थं �ल�हल आेहते वर सा�ंगत�या�माण�प�हला
�थं चीफ बरॅन �गलबट� याचा होय. . . ; . , - ;�यानतंर इ स १८१४ त �फ�ल�स स १८२४ म�य��टाक� १८२७ ३५ म�य�रॉ�को १८४२
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म�य��ीनलीफ व १८४९ म�य�ब�ेट, . . .इत�या �थंकारानं� या �वषयाच��ववचेन केल�आह इे स १८७६ म�य��ह���थान
सरकार�या स. .१८७२ �या परुा�ा�या अ ॅ�टवर सर ज�ेस �फटझ् ज�ेस �ट�फन यान�परुा�ा�या काय�ातं वग�कृत स�ंह
��स� केला. , '' '' ( )हा सट्�फनन��ल�हललेा �थं फार सुंदर आह पेरतं �ुयातं एक दोष असा आह के� �ा� अ ॅड�मसीबल या
श�दा�या जाग� व �या श�दा�या अथ� �यान�'' '' ( ) .ससुबं� �रलवेटं हा श�द वापर�यामळु�वाचकाचंा जथे�तथे�घोटाळा होतो

परुा�ा�या काय�ातंील �नयम.- काय�ाच �े� कोणत वे व�त�ु�थतीच �े� कोणत येाचा �नण�य करण�ह��यायकोटा�च�म�ुय
काम असत�. काय�ा�या ��ाचा �वचार करण�ह��याया�धशाच�काम व व�त�ु�थती�या ��ाचंा �वचार पचंानं� करावयाचा
असतो. .पचंमाफ� त �नकाल कर�या�या खट�यातंच �थम परुा�ाचा कायदा उदयास आला पचंामंाफ� त खट�याचा �नकाल
�हावयाचा असला तर पचंानं� काहंी◌ गंो�ी �वचारातं घऊे नयते अशाब�ल काहं� �नब�धकारक �नयम आहते परुावा �हणनू
दाखल कर�यास �ा� अशा गो�ी कोण�या ह◌�ठर�वण�असल��हणज�कोटा�पढु�असल�ेया क�जाश� �याचंा �कती सबंधं आहे
ह�ल�यातं घतेल�पा�हज. �या�य परुावा कोणता यासबंधं�च �ेनयम पचंासं खटला समजनू दतेानंा �यायाधीश �यासं सागंत
असत. �या�य परुावा कोणता ह�नीट ल�यातं आल��हणज �ेा� परुा�ाचा नीट �वचार करण�सकुर असत��हणनू या
परुा�ा�या काय�ातंील �नरण्यकारक �नयमाचं�मह�व आह.े �दवाणी व फौजदारी खट�यातं परुा�ा�या काय�ातंील त�वा�या
बाबत�त फरक नाह�. फौजदारी काय�ातं ग�ुहगेाराचं�कबलुीजवाब व आस�मरण��थत�त �दल�ेया जबा�या या�वषय� मा�
काहंी �व�श� �नयम आह◌ते.

�ा�ता�वक:- परुा�ा�या सदरातं पडणा�या �क�वा �या�याश� �नकट सबंधं असणा�या काहंी ��ाचंा �वचार या �करणातं
करावयाचा आह:े-

( ) :- .अ काय�ाचा व व�त�ु�थतीचा �� परुावा हा फ� व�त�ु�थतीब�ल �ावयाचा असतो �हणनू वरील दोन ��ाचंी नीट
फोड करण�ज�र आह.े पचंानं� �नण�य करावयाच �े� त वे�त�ु�थतीच �े� व �याया�धशान��नण�य करावयाच ते केाय�ाच �े�
अशा त�हने�या दोन ��ातंील फरक एक वळे दाख�व�यातं यते होता. .परतं हुी फरक दाख�व�याची त�हा �नद�ष नाह� प�ुकळ
वळेा नंय्ायाधीश ह वे�त�ु�थती�या ��ाचंा �नण�य करतात व पचं�ह ज�ेहा संामा�य त�हने�आपला �नण�य सागंतात त�ेहां
काय�ा�या ��ाचं �ेनण�य कर�याच�काम आप�या हात� घतेात अस��दसनू यते�. या दोन ��ा�ंया सीमवेर असलले �े� �हणजे
' '' ; '' ,'' '' ,'' '' ,'' ''कायदा व व�त�ु�थ�त या�ंयामधील स�ंम� �� होत असल �े� आव�यक गो�ी यो�य काळजी �न�काळजीपणा
यकु्ताय�ुपणा,'' '' '' .व य�ु व सभंवनीय कारण इ�या�द �वषयाचं �ेनण�य कर�या�या वळेसे उ�प� होतात ह �े� �नर�नरा�या
वळे� �भनन् �भ� त�हने�सोड�व�यातं आल आेहते. अस भेानगडीच �े� उप��थत झाल �ेहणज �ेवशषे खोल पा�यातं न �शरतां
शहा�या व समजंस माणसान�कस�वागाव�ह�ल�यातं घऊेन व �याया�धशा�या नते�ृवाखाल� पचंानं� अशा गो��चा �वचार करावा
अस�ठर�व�याकड◌ अेलीकडील काय�ाचा कल होत चालला आह.े साधारणपण�अस��हण�यास हरकत नाह� क� पचं हे
�याया�धशा�ंया �नय�णाखाल� तय्ा�ंयाश� सहका�रता करतात परतं �ुयाया�धशानं� पचंासं �कती क�ातं ठेवाव�ह�
�याया�धशा�ंया �वभावव�ैच�यावर अवलबंनू असत�.

�याया�धशानं� गहृीत ध�न चालावया�या गो�ी:- 'वरील �वषय हा परुा�ा�या काय�ा�या सदरातं पडतो �क�वा काय�ाची �क�वा
�यायाची अनमुानप��त' .या सामा�य सदरातं पडतो हा वाद��त �� आह �े�यके गो� परुा�ान�शाबीत झाली पा�हज अेस�
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�हणण�असमजंसपणाच�होईल. . ,�क�यके गो�ी गहृीत ध�नच चालाव�लागत�सारासार �वचार मन�ुया�ंया �वभावाचं�व
�या�ंयातंील �वहाराचं�सामा�य �ान, आ�ण ��यकेास माहीत असल�ेया गो��च��ान इ�या�द साम�ुी बरोबर घऊेनच ��यके
�यायाधीश �यायासनावर बसत असतो. परतं सुामा�य �ानाच���े अमया��दत अस�यामळु�गहृीत ध�न चालावया�या गो�ीच�
��े नय्ायाधीश व कायद केरणा�या स�ंथा आप�या सोयी�माण�सकंु�चत �क�वा �व�ततृ करतात. अशा गो�ी कोण�या ह�
स�व�तर दणे�श�य नाह◌�. , .�या �या �वषयावरील �थंातं सहज सापंडतील

अनमुान�:- अमकु एका गो��त अमकु प�रणाम झाला �हणनू तस�या �कार�या अ�य गो��त तसलाच प�रणाम ब�धा घडनू
यईेल असा �वत: . '' ''�या अवलोकनान�तक� करण�यास अनमुान �हणतात हा�ह सामा�य अनमुानप��त या �वषयाचाच एक भाग
आह.े .व�त�ु�थती�या अनमुानाप�ेा कं◌ाय�ा�या �क�वा काय�ातंील अनमुानामं�य��वशषे अथ� आह अेनमुा�नत गो� साफ
खोट� आह अेस�ठरपेय�त अमकु एका गो�ीपासनू �क�वा अमकु एका परुा�ातंनू अमकु एक अनमुान �यायाधीशानं� काढल�च
पा�हज अेशा त�हचेा काय�ातं◌ील �नयम यास काय�ाच�अनमुान अस��हणतात. साव�ज�नक �हतसबंधंा�या बाबी ल�ातं
घऊेन �याया�धशानं� व कायद केरणा�या स�ंथानं� वरील �कारच �ेन��त �व�पाच �ेनब�ध केल आेहते. अशा जातीच केाहंी
�नयम तर ��छ� पण �न��त �व�पा�या काय�ा�माण�( ) . ''बधंनकारक असतात त �ेनयम �हणज केाय�ातंील �न�व�वादक
अनमुानाच �ेनयम'' . .होत जस�सात वषा��या आतंील मलुाकडनू ग�ुहाच होत नाह� अस�काय�ाच�अनमुान आह �े�यकेास
कायदा माहीत असतो �हणज केाय�ाच�अ�ान ह�तो मोड�याला परुसे�कारण नाह� अस�काय�ाच�अनमुान; .इ�या�द अशा
त�हचे�काय�ाच�अनमुान �हणज केाहंी गो��ना इंतके मह�व �ावयाच�क� �यासं अ�हतकारक अशा त�हचे�ह�काय�ाच�
अनमुान काढ�यातं यते��याजवर त�अनमुान चकु�च�आह हे��स� क�न द�ेयाचा बोजा टाकण�. ' ', ''या�माण�अनमुान�व
परुा�ाचा बोजा'' या सदराचंा अगद� �नकटचा सबंधं आह आे�ण काय�ान�एका प�ाला अनकुूल अस�अनमुान काढण�
�हणजचे परुा�ाचा बोजा �वप�ावर टाकण�ह�होय. .अशा त�हचे� सव�सामा�य काय�ाच� अनमुान�पढु��द�या �माण�असतात
जस�कोण�या�ह होऊन गलेलेय्ा खट�याच�काम �व��थत चालल�होत�; कोण�या�ह ��यावर असल�ेया कामगाराची नमेणकू
यो�य रीतीन�केली होती; मात�ेया ववैा�हक ��थत�त �क�वा प�त मतृ झाला त�ेहा गंरोदर असल�ेया मातपेासनू झाललेी सतं�त
औरस समजण�, '' '' '' '' ;आ�ण �जव�त �क�वा मतृ या�वषय� अनमुान��याया�धशानं� ठरा�वक �नयमा�माण�च काढाव� लागतात
वगरै वेगरै.े

परुा�ाचा बोजा:- .याचा दोन त�हने�अथ� होतो एक वादातंील म�ुय म�ुा शाबीत कर�याची जबाबदारी व �सरा वादातंील
कोण�या�ह म�ुयाचा परुावा द�ेयाची जबाबदारी. : .प�ह�या �कारची जवाबदारी सामा�यत वाद� �क�वा �फया�द� याजंवर असते
�स�या �कारची जवाबदारी खटला चाल अूसतानंा एका प�ाव�न �स�या प�ाकड वेळेोवळ� बदलत असत.े याचा सामा�य
�नयम �हटला �हणज जेो कोणी काहं◌ी �वधान करतो �यान�त�परुा�ान�शाबीत केल�पा�हज.े काहंी �व�श� �कार�या
खट�यातंील अनमुानाचं��नयम, �क�व◌ा अम�यावरच अमकु म�ुा शाबीत कर�याचा बोजा पडावा अशा त�हचे केाय�ातंील
�नब�ध ह वेरील सामा�य �नयमास अपवाद होत.

परुा�ाच �ेकार:- .परुा�ाच ते�डी व लखेी अस सेाधारणपण�दोन वग� करतात या�शवाय �या व�त �ूक�वा जी �ठकाण�
�यायाधीश �क�वा पचं �वत: .जाऊन पहातात व आपली खा�ी क�न घतेात तो परुा�ाचा �तसरा �कार आह �ेयास ब�ेथमॅ हा
�याया�य� ' '��य� परुावा �हणतो त�डी परुावा �हणज सेा�ीदारानंी कोटा�त �दल�ेया जबा�या व लखेी परुावा �हणज पेरुा�ातं
दाखल केलले के◌ागदप�. .अ�वल �क�वा ��यम अस लेखेी परुा�ाच देोन पोट�वभाग आहते �स�या एका ��ीन�परुा�ाचे
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�वभाग �हणज �े�य� व अ��य� �क�वा प�र��थतीचा परुावा. - .यथे���य� �हणज सेा�ी ��य� असा आह अे��य� �क�वा
प�र��थतीचा परुावा �हणज �ेया�याव�न म�ुय म�ुया�वषय� तक� करता यंतेो अशा अनषु�ंगक गो��चा परुावा होय. पचं ��य�
परु◌ा�ाला अ�धक मान दतेात. .काहंी काहंी बाबत�त ��य� परुा�ाप�ेा अं��य� परुावा अ�धक �व�सनीय असतो पलॅ�ेया
मता�माण�याच�कारण अस�आह के�, .सा�ीदार जस�खोट�बोलूंशकतात व बोलतात तशी व�त�ु�थ�त खोट�बोलत नाह� परतंु
व�त�ु�थतीव�न प�ुकळ वळेा फंसगत होत,े .�हणज वे�त�ु�थतीव�न काढलले� अनमुान�ब�याच वळेा चंकु�च� ठरतात

परुा�ा�या अ�ा�तबे�लच हे �ेनयम प�ुकळस से�ंद�ध, , - ( )गुंतागुंतीच �े�ल� व अपवादमय आहते अ वादाश� �याचंा सबंधं
नाह� अशा गो��चा परुावा �ा� नाह�. ( )आ �या �या ��थत�त �मळ�यासारखा अ�य�ुकृ� असा जो परुावा असले तोच �दला
पा�हज (े ) . ( ) .इ ऐक◌ीव परुावा हा परुावाच न�ह ईे खाजगी मत हा�ह परुावा न�हे

( ) .अ वादाश� �या �या गो��चा सबंधं असतो �याचंा परुावा द�ेयास हरकत नाह� हा �नयम फारच �ापक आह वेादाशं� �याचा
सबंधं आह अेशा गो�ी काहंी परुा�ातं �ा� असतात व काहंी अ�ा� असतात. या �ा� व अ�ा� गो��ची �वभागणी करणारी
रषेा फार अधंकु आह.े ,�याचंा वादाश� सबंधं आह वे �या परुा�ातं अ�ा� आहते अशा गो�ी �हणज �ेया पचंाचंा गरैसमज
क�ं शकतील, , .वादाच��व�प भानगडीच�करतील व �या केवळ थो�ा लाबंनू लाबंनू आ�ण का�प�नक मह�वा�या असतात
उदाहरणाथ�, .शील व वत�णकू या�ंवषय��या परुा�ाच �ेनयम या सदरातं यतेात अमकु एका मनु�यान�एक गो� केली �क�वा न
केली असा वाद उप��थत झाला तर ती गो� कर�यासारख��क�वा न कर�यासारख��याच�शील �क�वा �याची वत�णकू आहे
असला परुावा �ा� नाह�. - ( )या �नयमाला तीन अपवाद आहते १ सव� फौजदारी खट�यातं ग�ुहगेारास अनकुूल असा �या�या
शीलाचा �क�वा स�त�नाचा परुावा गर्ा� असतो, ( )२ जबरी सभंोगा�या खट�यातं ग�ुहगेारास �व�� प�ा�या बाई�या
अनी�तम�चेा परुावा द�ेयाचा ह�क असतो, ( )व ३ पवू�चा शपथवेर सागंणारा सा�ीदार �व�सनीय नाह� अशाब�ल �सरा
सा�ीदार कोटा�पढु�आण�यास हरकत नाह�. बदनामीसार�या खट�यातं �हणज �ेयातं अमकु एका मन�ुयाची वतु�णकू कशी
आह हेाच म�ुय वादाचा �� असतो त�ेहा वंर �दललेा परुा�ा�या अ�ा�तचेा �नयम लाग पूडत नाह�, �क�वा ज�ेहां
अ�नुकुसानी�या �क�वा ��भचाराच◌य्ा ��ाब�ल वाद असतो �हणज आेरोप��या वत�णकु�व�न अ�नुकुसानीची र�कम
ठरवावयाची असत ते�ेहा आंरोपी�या वाईट वत�णकु�चा परुावा द�ेयास हरकत नसत.े �याच�माण�अमकु एक मन�ुय एका
�व�श� �सगं� अमकु एका त�हने�व◌ागला असला पा�हज हे��स� कर�याक�रता तंो तस�याच �सगं� तसाच वागला होता
अशा परुावा दतेा यंते नाह�, .परतं यु◌ा सामा�य �नयमाचा फार काळजीपवू�क अथ� केला पा�हज जे�ेहा अंनके ग�ु�ाचंा
एकमकेातं असा काहं� गुंतागुंतीच◌ा सबंधं असतो क�, त सेव� �मळनू एका �वत�ं �वहाराच पेोट�वभाग होतात त�ेहा एंका
ग�ु�ाचा परुावा �स�या गनु◌�्ाच��माण �हणनू दतेा यंतेो. �याच�माण�ज�ेहा एंखा�ा मन�ुयान�अमकु एक कृ�य केल�ह��स�
झालले◌े अंसत�, ,आ�ण �� �हणनू इतकाच उरतो क� त�कृ�य करतानंा �ंयाची मान�सक ��थ�त कशी होती �हणज �ेयान�ज�
कृत◌य् केल�त�जाणनूबजुनू केल�, , ;काहं� हतेनू�केल��क�वा लबाडीन�केल��क�वा अशाच काहं� अ�य कारणानं� केल�त�ेहा अं�य
�सगं� �याची मान�सक ��थ�त कशी होती ह��स� कर�याक�रता �ंयान�अ�य �सगं� तसल� कृ�य�केल� अशाब�लचा परुावा
�ावा. चोरीचा माल घ�ेयाब�ल�या �क�वा ता�यातं अस�याब�ल�या खट�यातं आरोपी�या ता�यातं अ�य चोरीचा माल
अस�याब�ल �क�वा लबाडी अथवा अ�ामा�णकपणा �यातं आह अेशा ग�ु�ाब�ल �यास एक वळे सजा झाली होती अशा
त�हचेा परुावा द�ेयास काय�ाची परवानगी आह.े या�माण�च ज�ेहा अंमकु एका मन�ुयान�एखादा ग�ुहा केला �क�वा नाह� असा
�� उप��थत होतो त�ेहा गं�ुहा कर�याचा हते,ु �क�वा ग�ु�ाची पवू�तयारी �क�वा ग�ुहगेाराची ग�ुहा के�यानतंरची वत�णकू
या�ंवषय� परुावा द�ेयास हरकत नाह�.
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�या �या व�त�ु�थतीम�य�जो उ�मातं उ�म असा परुावा �मळ�यासारखा असले तोच �ावा. हा �नयम लखेी परुा�ा�या सदरास
चागंला उपयोगी पडतो. जस�अ�वल द�तवैज ज�ेहा उंपल�ध असतो त�ेहा �ंयातंील मजकुरासबंधंान��या द�तवैजाखरेीज इतर
गौण असा परुावा दतेा यं◌ते नाह�.

ऐक�व परुावा:- वादा�या ��ासबंधंी ज�ेहा एंखादा सा�ीदार �स�यान�सा�ंगतललेी गो� सागंूंलागतो त�ेहा �ंया परुा�ास
ऐक�व परुावा �हणतात. . ; :-असला परुावा जमसे ध�ं नय अेसा �नयम आह पेरतं युा �नयमास अनके अपवाद आहते त अेस�

( ) :-१ काहंी शपथवेर केलले� �वधान�प�ुकळ वळेा �ंयाचंा परुावा मह�वाचा आह पेरतं �ुयासं कोटा�पढु�यतेा यंते नाह� �क�वा
भयकंर अडचण, ,�वलबं व खच� यावंाचनू �यासं आणता यंते नाह� अशानं� केलले� �वधान�परुा�ातं दाखल क�न �याव�त परतंु
�याचंा उपय◌ोग करतानंा �वशषे द�ता व खबरदारी घतेली पा�हज.े

( ) :-२ म�ृय नुजीक असता कंेलले� �वधान�म�ृय�ूया कारणा�वषय� �क�वा �या योगानं� म�ृय घुडला �या �वहारा�या
व�त�ु�थती�वषय� मतृान�केलले��वधान �या मतुा�या खनुा�या खट�यातं परुावा �हणनू दाखल करता यंते�. परतं मुरणो�मखु
मन�ुय मरणार ही गो� �न��त पा�हज वे �फ�न जग�याची �यान�सव��वी आशा सोडललेी असली पा�हज.े

( ) :-३ वशंावळ��या खट�यातंीक �वधान�वादाचा �� उप��थत हो�यापवू� �वधान केल�अस�यास �क�वा �या�या�वषय� त�
�वधान केल�असले �याचा �वधान करणारा हा नातवेाईक असले. :मग �वधान करणारान�त��वधान �वत �या �ानान�केलले�असो
�क�वा वशंपरपंर�तील आ�या�यकेवर �व�ासनू केलले�तसल��वधान परुा�ातं �ा� धरल�जात�.

( ) :-४ साव�ज�नक �हतसबंधंा�ंया बाब�त केललेी �वधान�नावंलौ�कका�या बाबत�त एखादा साव�ज�नक ह�क �क�वा �ढ�
या�ंया अ��त�वाब�ल सामा�य जनसमहूा�या मता�या बाबत�त मतृ माणसानं� केलले� �वधान�परुा�ातं �ा� धरतात.

( ) :-५ कामावर असता कंेलले� �वधान�कामावर �ंजूंअसता तं�काम कर�या�या �सगंान�एखा�ान�जर एखा�ा गो�ीसबंधंान�
एकाद��वधान केल�असले व त�करणारान�आप�या �वत:�या मा�हतीव�न केलले��क�वा गो� घड�या�या समुारास केलसे�
�दसत असले तर तो मन�ुय मतृ झा�यावर�ह �याच��वधान परुा�ातं �ा� होत�.

( ) :- : .६ �व�हता�व�� केलले� �वधान��वत �या आ�थ�क �क�वा मालक� �हता�व�� मतृान�केलले��वधान परुा�ातं �ा� असत�
ज�ेहा अंसल��वधान �ा� होत�त�ेहा तं�सव��या सव� �ा� होत�- मग �याचा काहं� भाग �वधान करणा�या�या तफ�चा
असलय्ामळु��याचा एकंदर प�रणाम�ह �यास अनकुूल झाला तरी हरकत नाह�.
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( ) :- , ,७ साव�ज�नक द�तवैज ह दे�तवैज �ल�हणार अे��त�वातं असोत अगर नसोत कामावर असोत अगर नसोत �यानं�
आप�या �वत: .�या मा�हतीन�त �ेल�हल हेोत येा�वषय� परुावा असो अगर नसो त पेरुा�ातं �ा� आहते

( ) :-८ कबलुी खट�यातंील प�कारानं� �क�वा �याचंी �वधान�प�कारासं बधंनकारक होतील अशा इसमानं� प�कारा�ंया
�हता�व�� केलले� �वधान�. असल��वधान परुा�ातं दाखल करावयाच�अस�यास त�सव��या सव� दाखल झाल�पा�हज अेसा
�या�या �व�� त�दाखल करण�असले �याचा ह�क असतो परुा�ातं दाखल केल�नाह� अशा शत�वर जर एखाद��वधान केल�
असले तर मा� त�परुा�◌ातं दतेा यंते नाह�. '' '' .अस�या �वधानासं बधंनकारक नसलले� �वधान�अस��हणतात

( ) :-९ आरोपीच केबलुीजवाब ग�ु�ाची कबलुी दणेा�या ��त�र� �स�या कोणा�या�ह �व�� असा कबलुी जबाब उपयोगातं
आणता यंते नाह� असा सामा�य �नयम आह.े परतं कुबलुीजवाब साथीदारासम� �दला असले तर �या�या �यावळे�या
वत�णकु�चा तो कबलुी जवाब परुावा होऊं शकतो. ख�बलुी जबाब परुा�ातं दाखल हो�यास त आेपखषुीन�केल अेसले
पा�हजते.

( ) ,१० ज�ेहा एंखाद� गो� �स� करावयाची असले त�ेहा तंी गो� करणारानं� �क�वा करणा�याला जर �या गो��चा खलुासा
होईल अश� �वधान�केल� असतील तर ती परुा�ातं �ाव�त.

( ) :-११ जबरीसभंोगा�या �क�वा तस�या इतर ग�ु�ातंील त�ारी अस�या त�ारी परुा�ातं �ा� धर�याच�कारण फ�
�फया�द�ची कोटा�पढु��दललेी जबानी �क�वा �तची �या कृ�याला समं�त न�हती या गो�ीश� �या त�ारी ससुबं� आहते का नंाह�त
ह�दाख�व�याकरि◌ताचं होय.

खासगी मत:- सा�ीदारान��क�वा प�कारान��क�वा कोणी�ह सामा�य मन�ुयान�आपल�खाजगी �हणज वे�ैय��क मत दऊें नये
हा �नयम खरा परतं युास अपवाद आह.े कोण�या�ह �वषयाच��व�श� �ान सपंादन केल�ेया �न�णातान�आपल�खाजगी मत
�ाव�.

लखेी परुावा:- काहं� अडचणी�या वळेा अपवाद �हणनू सोडनू �द�या तर लखेी परुा�ा�या बाबत�त सव�सामा�य �नयम �हटला
�हणज अे�वल द�तवैज परुा�ातं दाखल केला पा�हज.े वर सा�ंगतल�ेया अपवादक वळे� अ�वल द�तवैजातंील मजकूर
�या�ंया नकलने��क�वा त�डी सा�ीन�शाबीत केला तरी चालतो. खाजगी द�तवैजा�ंया बाबत�त अस�या अपवादक वळेा पढु�ल
�सगं� धर�यातं यतेात:-

( )अ ज�ेहा अं�वल द�तऐवज �व�� प�ा�या कब�यातं आह अेस��दसत��क�वा �स� क�न दाख�वल�असत�आ�ण य��य
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नोट�स �दली असता�ंह �व�� बाजं तूो कोटा�त हजर करीत नाह�.

( )आ ज�ेहा एंखादा अ�वल द�तऐवज �त�हाइता�या ता�यातं असतो व तो �यान�कोटा�त हजर करावा अशाब�ल �या�यावर
कोणत��ह कायदशेीर बधंन नसत��क�वा �या�यावर सा�ीसम�स बजावल�असता तंो कोटा�त हजर रा�न द�तऐवज जवळ
अस�याब�ल शपथवेर सागंतो परतं तुो कोटा�त हजर कर�याच�नाकारतो.

( )इ पणू� तपास क�न�ह ज�ेहा अं�वल द�तऐवज �मळत नाह� �क�वा तो नाह�सा झाला �क�वा नाह�सा केला अस�मान�यास
सबळ जागा असत.े

( )ई ज�ेहा अं�वल द�तऐवज एका जागवे�न �स�या जागवेर उचलनू नतेा यं�ेयासारखा नसले �क�वा तो �या �दशेातं असले
तथेनू हल�व�याची परवानगी नसले.

( ) .उ ज�ेहा एंखा�ा द�तऐवजा�या शा�बतीक�रता कंाय�ान��नराळा माग� ठरवनू ठेवललेा असतो

( )ऊ ज�ेहा अं�वल द�तऐवज �हणज बेकँे�या बकुातंील एखाद� न�द असत वे ती �स� कर�याचा माग� काय�ान�ठर�वललेा
असतो.

खाजगी द�तऐवजा�या बाबत�त वर �न�द�� केल�ेया �सगंी अ�वल द�तऐवजाच�काय� दोन त�हानं� भाग�वता यंते�:-

( ) .१ अ�वल द�तऐवजाची न�कल दाखल करण�व ती मळूाबरोबर अस�याब�ल सा�ीदारा�या जबानीव�न �स� करण�

( )२ ज�ेहा अंशी न�कल दणे��ह श�य नसले त�ेहा �ंयान�अ�सल द�तऐवज पा�हला आह अेशा सा�ीदारास बोलावनू
�या�याकडनू �यातंील मजकूर वद�वण�.

साव�ज�नक द�तऐवज परुा�ातं दाखल कर�याचा �कार असा आह के� यो�य कबजातंनू एखा�ा सा�ीदारान�तो हजर करावा
व पा�हज अेसललेा द�तऐवज तोच आह अेस��या सा�ीदारान�सागंाव�. साव�ज�नक द�तऐवज नहेम�च वर सा�ंगतल�ेया दोन
�कारानं� ( ) .�हणज �ेयाची न�कल दाखल क�न �क�वा त�डी परुा�ान��स� क�रता यंतेात परतं कुोणत सेाव�ज�नक द�तऐवज
कोण�या रीतीन�दाखल कराव◌ते ह�काय�ान�ठर�वलले�असत�. ह�ठर�वणारा कायदा नसले तर �या कामदारा�या �क�वा
अमंलदारा�या कबजातं तो द�तऐवज असले �यान��दललेी सही�श��याची न�कल दाखल केली �हणज �ेस�या कोण�या�ह
�कार�या परुा�ाची ज�र न लागता तंी न�कल परुा�ातं �ा� होत.े
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एखा�ा द�तऐवजावर सा�ीदारानं� सा�ी घात�या पा�हजते असा काय�ाचा �नब�ध असला तर तो द�तऐवज झा�याब�लची
बाब �स� कर�याक�रता संा� घालणा�या सा�ीदारास बोलावण�आव�यक असत�. :-परतं युा �नयमास दोन अपवाद आहते ते

( ) ,१ सा� घालणारा काणीच सा�ीदार हयात नसले �क�वा सा� द�ेया�या ��थत�त नसले तर �नदान एका सा�ीदाराची सही
तरी �या�ंया हातची आह अेस��स� कराव�व द�तऐवज- ,क�न दणेा�याची सही तो क�न दणेा�या�या हातची आह हे��स�
कराव�.

( )२ एखादा द�तऐवज तीस वषा�चा जनुा असला व कोटा��या मता�माण�तो यो�य �ठकाणा�न �गट झाला असला तर सा�
घालणा�या सा�ीदारास सा�ीला बोलाव�याची ज�री नसत,े आ�ण परुा�ावाचंनू तो द�तऐवज यो�य रीतीन�झाला होता व
�यावर यो�य सा�ी घात�या होतय्ा अस�गहृीत धर�यातं यते�.

एखा�ा द�तऐवजाचा अथ� �यातंनू समाधानकारक रीतीन��� होत नसले तर �या�या अथा��या �प�ीकरणाथ� कोण�या�ह
अ�य परुा�ाची मदत �यावी. मा� द�तऐवज करणारान�आप�या हतेचू उे�लखे ��ततु द�तऐवजाखंरेीज इतर �ठकाण� ज केेले
असतील �याचंा परुा�ादाखल उपयोग करण�तो फ� ज�ेहा दं�तऐवजातं ��� �क�वा व�त युास उ�शेनू केलले�वण�न
एकाप�ेा अं�धक ���स �क�वा व�तूंस लागूंपडत असले त�ेहाचं करावा.

सा�ीदार, :-कोटा�त हजर होण�एखादा सा�ीदार जर आपखषुीन�कोटा�त सा� द�ेयाला हजर होत नसले तर सा�ीसम�स
काढून �याला तस�कर�यास भाग पाडता यंते�.

सा�ीदार हो�याची पा�ता:- .सामा�य �नयम �हटला �हणज �े�यके मन�ुया�या �ठकाण� सा� द�ेयाची पा�ता असत सेा�
द�ेयास नालायक करणा�या अशा �या गो�ी पवू� मान�यातं यते हो�या �यानंा आंता कंोणी �वचारीत नाह�त. एका
ग�ुहगेारा�व�� �स�या ग◌�ुहगेाराची दखेील सा� दतेा यंते मेा� �या सा�ीला �स�या �वत�ं परुा�ाची जोड �ावी लागत.े
एखादा मन�ुय वयान◌े फंारच लहान अस�यामळु��क�वा काहंी मान�सक �वकारामळु�अथवा अस�याच काहंी अ�य कारणामंळु�
�याला �या�वषय� सा� �ावयाची �याची नीट आठवण करता यंते नाह� �क�वा �वचारल�ेया ��ाचंा �याला नीट बोध होत नाह�
�क�वा �या ��ासं नीट उत◌त्र�दतेा यंते नाह�त, �क�वा खर�बोलल�पा�हज अेशी जाणीव�ह �या�या मनास होऊं शकत नाह�
अस�कोटा�न�ठर�वल�तर तो मन�ुय सा� द�ेयास अपा� आह अेस��हण�यास हरकत नाह�.

काहं� ��ासं उ�र�न द�ेयाचा सा�ीदाराचा ह�क:- कोटा��या मतान�सा�ीदारान��या ��ाच�उ�र �दल�असता �ंया�यावर
एखा�ा फौजदारी ग�ु�ाचा आरोप, दडं �क�वा ज�ती य�ेयाचा सभंव आह अेशा ��ाच�उ�र न द�ेयाचा सा�ीदारास ह�क
आह.े ह◌ा उ�र न द�ेयाचा ह�क जरी सा�ीदारास �ा�त होतो तरी �याचा उपयोग करण��क�वा न करण�ह��या�या मज�वर
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असत�, . -परतं कुाहं� �सगं� मा� त�मज�वर नसत�जस�सरकारी �करणासबंधं� �क�वा सरकारी �करणातं सरकारी कामदारा�ंया
आपणासं झाल�ेया प��वहारासबंधंी �क�वा �या बाबत�त सरकारी �हतसबंधंासं बाध यईेल अशा �कारणासबंधंी कोणा�ह
सा�ीदारासं ��ाचं◌े उं�र दतेा यंते नाही.

�शवाय �या �करणाशं� सरकारचा �नकटचा सबंधं आह �ेयातं ग�ुहा घड�याब�ल कोणी �क�वा कोणाला खबर द�ेयातं आली
अशाचंी नावं�उघडक�स आण�याच�काय� �या�ंया उ�रानं� होईल अस �े� �वचार�यास उ�र न द�ेयाचा ह�क सा�ीदारान�
बजावलाच पा�हज.े ( ) (आप�या पती�या कानगो�ी सा�ीदार ��ी असले तर �क�वा आप�या प� नी�या कानगो�ी सा�ीदार
प�ुष असले तर) .उघडक�स आणणार �े� �वचारल अेसता �ंयासं उ�र न द�ेयाचा सा�ीदाराचा ह�क आहे

प�कारानंी आप�या व�कलास काय सा�ंगतल��क�वा जो कागदप�ाचंा परुावा दाख�वला असले �यासबंधं� �या व�कलास ��
केला असता �ंक�वा �या व�कलान�आप�या प�कारास जो काहं� स�ला �दला असले �यासबंधं� �� केला असता उं�र न
द�ेयाचा �या व�कलाचा ह�क आह.े -�या ह�कास खालील �सगं अपवाद आहते

( )अ ग�ुहा पढु�चाल ठूेव�या�या उ�शेान�जी मा�हती प�कारान�आप�या व�कलास �दली असले �या�वषय� उ�र न द�ेयाचा
ह�क व�कलास �ा�त होत नाह�.

( )आ वक�ल या ना�यान�काम क�ं लाग�यापासनू प�कारान�ग�ुहा �क�वा लबाडी के�याब�लची गो� व�कला�या नजरसे
आली तर �याब�ल उ�र न द�ेयाचा ह�क व�कलास �ा�त होत नाह�.

( )इ जी गो� वक�ल या ना�यान�न�ह तेर खाजगी रीतीन�व�कलास माहीत झाली �त�याब�ल�ह व�कलास उ�र न द�ेयाचा
ह�क �ा�प होत नाह�.

शपथ- - :- .�हण �व�ध ��यके सा�ीदारान�शपथ घऊेन �क�वा �तत�याच प�व� भावन�ेया ��त�वेर आपली सा� �दली पा�हजे
अथा�त ही शपथ �क�वा ही ��त�ा �या�या �या�या धम�समजतुीवर अवलबंनू राहील ह�उघड आह.े

ख�ुया चौकशीच�त�व:- .खटला चाल अूसता भंर कोटा�त सा�ीदारान�आपली जबानी �ावी हा सव�साधारण �नयम आह जे�ेहां
हा चौकशीचा खलुपेणा स�याचारा�या आड यते असले त�ेहा थंोडासा बदल कर�यातं यतेो, परतं हुोता हंोईल त� चौकशीची
प�त खलुपेणास बाधक होणार नाह� अशी खबरदारी घ�ेयातं यते.े
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जबानी व तपासणी:- -ह�काम चाल�याची साधारण प�त पढु�ल�माण�असत �ेया प�ाकडनू खट�या�या कामाची सरुवात
होत-े . -उदा वाद� �क�वा �फया�द� हा आपल सेा�ीदार अन�ुम�सा�ीक�रता बंोलावतो �या प�ाचा तो सा�ीदार असतो
�या�याकडनू �थम �याची सा� घणे◌य्ातं यते.े .या तपासणीस सरतपासणी अस��हणतात नतंर �व�� प�ाकडनू �याची
उलटतपासण� होत.े .आ�ण शवेट� �वपक◌ष्ाकडनू �याची फेरतपासणी होत येाच�माण�ज�ेहा �ंवप�ाकडनू आपली बाजू
माडं�यातं यते ते�ेहा�ंह �या प�ा�य◌ा सा�ीदारा�ंया सा�ी याच �मान�घ�ेयातं यतेात. काहं� वळेा �ंया प�ाकडनू खट�याची
सरुवात होत �ेयास �व�� प�ा�या परुा�ास उ�रादाखल �हणनू अ�धक परुावा द�ेयाची सवलत द�ेयातं यते.े ह�सा� घ�ेयाच�
क◌ाम कोटा�कडनू न होता दो�ह� प�ाकंडनू होत असत�. ह�सा�ीदाराच�तपासणी कर�याच�काम �हणज सेाधारणपण�
��ंय�ुा�माण�आह.े .��यके प� आपापली बाज सूज�व�या�या व �व�� बाज हूाणनू पाड�या�या खटपट�त असतो ही
तपासणी कर�याची प�त धम��वचारणीसभ�ेया प�ती�न �भ� आह.े धम��वचारणीसभ�त तपास�या�या काम� सभा हीच
�ाम�ुयान�भाग घते होती. .�शवाय सभ�ेया कामातं दोन प� इत�या �प�पण�वगेळ मेान�यातं यते न�हत�इ�ंलडं�ेर
यरूोपखडंातंील दशेातंील लढयाम�य◌े �ंफया�द�तफ�क� आरोपीतफ�काम चाल आूह हे�ठर�वण�ब�याच वळेा कं�ठण असत�.
सरतपासणी�या वळे� सा�◌ीदारास वादातंील म�ुय म�ुासंबंधंी �� �वचारल पेा�हजते व त सेचूक असता उंपयोगाच नेाह�त.
सचूक �� �हणज �ेयाव�न सा�ीदारास �� करणाराला समंत अस�उ�र सचुले असा ��, �क�वा सा�ीदारास वाद��त
��ा�ंया उ�राची मा�हती क�न दणेारा ��. सचूक ��ासबंधंी जो �नयम वर सा�ंगतला आह तेो ज�ेहा वंादाचा उप�यास
करावयाचा असले, जवेह्ा �ं�ाचा म�ुय वादाश� �ततका सबंधं नसले �क�वा ज�ेहा �ं�ातंील बाब वाद��त नसले त�ेहा लंागू
पडत नाह�. �याच�माण�ज�ेहा �ंया प�ान�जो सा�ीदार बोलावला तो �या�याच �व�� सा� दते असले �क�वा �व�� बाजलूा
�फतला असले �क�वा �याची ��य�ुर द�ेयाची इ�छा नसले तर �यावळेसे वर सा�ंगतलले सेरतपासणीच �ेनयम लाग पूडत नाह�त
व अशा वळे� आपलय्ाच सा�ीदाराला सचूक �� �वचारावते �क�वा �याची उलटतपासणी करावी;साराशं तो सा�ीदार �व��
प�ान�च बोलावला अस�समजनू चाल�यास हरकत नाह�. फ� �याच�शील वाईट आह अेसा सामा�य परुावा दऊेन �याची
नापत कर�याच�काम �यास सा�ीदार मह्णनू बोलावणा�या प�ान�करता कंामा नय.े उलटतपासण�त वादातंील म�ुय
म�ुयाशं� सबंधं नसणार वे सचूक अस �े� �वचारावते व सा�ीदारानं��ह ( )उ�र�न द�ेया�या ह�का�या बाबी खरेीजक�न
�याचं� उ�र��दल� पा�हज◌ते; .कारण य�ु��य�ु�न�सरतपासणी कसास लाव�याचा उलट तपासणी करणारास ह�क असतो
सा�ीदार बनावट आह हे�द◌ाख�व�या�या हतेनू��याच�ल� मळू वादाव�न उड�व�याक�रताचं केवळ उलटतपासण�त वादातंील
म�ुय म�ुयाशं� �याचंा सबंधं नाह� अस �े� प�ुकळ वळेा �ंवचार�यातं यतेात. सा�ीदाराचा �बनचकुपणा �क�वा �याची
�व�सनीयता कसास लाव�याक�रता �ंक�वा �याच हेते अूयो�य होत आे�ण �याच�श�ल�ह वाईट आह अेस�दाखवनू �याची नापत
कर�याक�रता उंलटतपासण�त प◌र्� �वचारल तेरी चालतात. �या गो�ी कबलू के�या तरी म�ुय वादाचा �नकाल लाव�यास
�क�वा सा�ीदाराची �व�सनीयता ठर�व�यास �याचंा काहं� उपयोग होत नाह� अशा गो���वषय� उ�र द�ेयास उलटतपासण�त
सा�ीदारास भाग पाडूंनय.े सा�◌ीदारान��दल�ेया सा�ी�व�� जर उलटतपासणी करणारास परुावा �ावयाचा असले तर �या
परुा�ा�या मजकुराच �े� �यान�सा�ीदारास उलटतपासण�त �वचा�न ठेवावते, �हणज �ेयायोगान�सा�ीदारास आपल�काहंी
�हणण�माग�घ�ेयास �क�वा आप�या �हण�याचा खलुासा कर�यास ठ�क पडत�. ,सा�ीदाराच�शील वाईट आह अेशा म�ुयावर
तो गरै�व�सनीय आह अेस�दश��वणा�या ��ाच�जर �यान�( )सा�ीदारान�उ�र �दल�तर �दलले�उ�र खोट�आह अेसा परुावा
काहंी �व�श� �सगं�च तवेढा दतेा यंतेो. ?ग�ुहगेार �हणनू पवू� कध� �श�ा झाली होती का अंसा �� केला असता जंर
सा�ीदारान�नकाराथ� उ�र �दल��क�वा उ�र दते नाह� अस�तो �हण लूागला तर ती गो� परुा�ान�शाबीद करावी. तो यथा�याय
सा� दते न◌ाह� अस�दाख�वणारा �� �वचारला असता�ंह तोच �नयम लाग पूडतो. ��ततु �दल�ेया सा�ीश� �वसगंत अशी जर
सा�ीदारान�पवू� सा� �दली असले तर तसा परुावा �ावा. परतं अुस�कर�यापवू� सा�ीदारास पवू� �दल�ेया सा�ी�या �सगंाची
आठवण �◌ावी व �यान�तस��वधान केल�होत��क�वा नाह� ह��यास �वचाराव�. आ�ण जर तसल��वधान लखेी असले �क�वा
�ल�न ठे�वल◌�असले तर त�परुा�ातं द�ेयापवू� सा�ीदारा�या �हण�यातंील असबं�ता दाख�वणार,े �या�या पवू��या
जबान�तील �क�वा �वधानातं◌ील भाग �या�या नजरसे आणावते. 'शपथवेर दखेील सा�ीदार खोट�सागंले अशी �या�याब�ल
आ�हासं मा�हती आह'े .अस�शपथ◌वेर सागंणा�या सा�ीदारा�ंया परुा�ान�मळू सा�ीदाराची �व�सनीयता नाशाबीत करावी
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मळू सा�ीदार खोट�सागंले अस��हणणा�या सा�ीदारासं �या�ंया �वधानाचं� कारण�सरतपासण�त �वचा�ं नयते.
उलटतपासण�त मा� तस �े� �वचारता यंतेात, .परतं �ुया ��ासं जी उ�र�द�ेयातं यतेील �यासं खोडनू टाकता यंते नाह� अशा
रीतीन�ज�ेहा एंखा�ा�या सा�ीवर गरै�व�ासाच �ेश�तोड उेड�व�यातं यतेात त�ेहा �ंया प�ान��यास सा�ीदार �हणनू
बोला�वल◌े अंसले �यान�तो सव�तोपरी लायख मन�ुय असनू �व�सनीय आह अेशाब�लचा परुावा सादर करावा.
उलटतपासण�त �या गो��चा उ�लखे आला असले �यानंा धं�नच फेरतपासण�त नवीन गो��चा उप�म केला तर �यासबंधंान�
�फ�न उलट तपासणी कर�याचा �व�� बाजसू ह�क �ा�त होतो. :घडल�ेया �सगंा�या वळे� �वत �ल�हललेा लखे �क�वा
�स�यान��ल�हललेा परतं जुो बरोबर आह अेशाब�ल �वत: ,तपासनू खा�ी क�न घतेली आह अेसा लखे सा�ीदारान�सा�
दतेानंा �मरणाक�रता वंापरावा. �य◌ाच�माण�त��ानं� सा� दतेानंा आंप�या �मरणाक�रता आंप�या �वषयावरील �थंाचं�
अवलोकन कराव�.

भारतीय.- �ाचीन स�ंकुत वाङ् मयापंकै� �म�ृत�थंातंील �वहारा�यायातं परुा�ा�या त�डी व लखेी या दो�ही �कारासंबंधं�
�ववचेन आढळत�त�डी परुा�ासबंधंा�या �करणातं ( ) , , , ,सा�ी�करण सा�ीदार हा तप�वी दानशील कुलीन स�यवाद�
प�ुवान, , .धना��वत �ौत�मात���यापर वगरै गेणुानं� य�ु असावा आ�ण प�कारा�याच जातीचा व वणा�चा असावा तस�च
���यासंबंधं��या खट�यातं ��ी सा�ीदारच असाव.े , , , ,आ�ण ��ी बाल व�ृ उ�म� पाखडंी असल सेा�ीदार घऊें नयते अस�
सा�ंगतल�आह.े ;वाद� ��तवाद��या सम� सा�ीदार तपासावते खोट� सा� दणेारा व सा� द�ेयाच�नाकारणारा नरका�द वाईट
लोक� जातो व �याला राजान�द�ड करावा, .वगरै �ेनयम सा�ंगतल�आहते ह�ल��या पा�ा�य काय�ाशं� ताडनू पाहतां
वरीलपकै� काहंी �नयम चमतक्ा�रक व अ�वहाय� आहते. (ह�ल��या काय�ा�माण��याला खट�यासबंधं� ��य� ऐक�व
न�ह)े ( , , , , , ,) .मा�हती आह अेसा कोणी�ह ��ी बाल व�ृ कोण�या�ह जातीचा वणा�चा धमा�चा इसम सा�ीदार होऊं शकतो
लखेी परुा�ासबंधंी ( )ल�ेय प◌र्करण �करणातं लखेाचं �ेवह�तकृत व अ�यकृत आ�ण सा�ीय�ु व सा�ी�वहीन अस �ेकार
सा�ंगतल अेसनू कज�रोखा�द द�त कस �ेलहाव ते�सा�ंगतल�आह.े , , ,�थम शक मास �दवस व �त�थ वगरै �ेल�न नतंर धनकोच�
नावं, , , ,जात गो� वगरै मेा�हती �लहावी नतंर कज� �कती �पय �ेकती मदुतीन��कती �ाजान�घतेल�वगरै मेा�हती �ल�न सव�
मजकुरा�या शवेट� ॠणकोन◌े वं सा�ीदारानं� �वह�त सेही करावी. सा�ी नसललेा लखे�ह बळजबरीन�घतेललेा नसले तर
परुा�ास �ा� समजावा. ,या�माण�द�त �ल�न �दलले�कज� फेड�याची जबाबदारी ॠणको �याचा मलुगा व नात अूशा तीन
�पढयावंर असत.े ,मळू लखे �रदशेी असल◌ा �क�वा जळनू हरवनू �क�वा अ�य�कार�न� झाला असला तर �सरा लखे तयार
करावा. .लखेातं काहंी स�ंद�धता अस�यास �वह�तान�श�ु� करावी कज�फेड ह��याह��यान�होईल �या�माण��याच द�तावर
�ल�न ठेवाव�आ�ण सव� फेड झ◌ा�यावर द�त फाडनू टाकावा. सा�ंत�या काय�ाशं� ताडनू पाहता �ंटपँ कागद व र�ॅज��शेन हे
�कार पवू� न�हत�. .तस�च सा�ीदार कोण�या द�तावर व �कती असाव �ेक�वा नसाव हे�ह�ली�माण�पवू� न�क� ठरलले�न�हत�
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