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«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ : 06/2004
±ÉÐ Ä ¾¡/9/6//48
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸,
¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ,
Í¾óAÃ ºÐì¸õ,
¦¸¡ØõÒ - 07,
2004.12. 15 ¬ó A¸A.

«¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸ÙìÌõ,
Á¡¸¡½ º¨À¸Dý ¾¨Ä¨Áî ¦ºÂÄ¡Ç÷¸ÙìÌõ,
A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷¸ÙìÌõ,

¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIý XLVIII ¬õ «òAÂ¡Âò¨¾ AÕòÐ¾ø.

¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIý II ¬õ ¦¾¡ÌAIý XLVIII  ¬õ «òAÂ¡ÂòAý
²üÀ¡Î¸¨Ç FýÅÕÁ¡Ú AÕò¾ §ÅñÎ¦ÁÉ «ÃÍ W÷Á¡NòÐûÇÐ.  «¾ýÀÊ
¾ü§À¡Ð ÌüÈôÀòAÃí¸û ÅÆí¸ôÀðÎûÇ ´Øì¸¡üÚ Cº¡Ã¨½¸¨Ç À¡AÂ¡¾Å¡Ú
¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIý II ¬õ ¦¾¡ÌAIý XLVIII  ¬õ «òAÂ¡Âõ FýÅÕÁ¡Ú
AÕò¾ôÀÎBÈÐ.

I. XLVIII  ¬õ «òAÂ¡ÂòAý 1 9 : 5 ¬õ ¯ðFECø ¾ü§À¡Ð ¯ûÇ
²üÀ¡Î¸ÙìÌô ÀAÄ¡¸ FýÅÕõ ²üÀ¡Î¸¨Ç ¯ûÇ¼ìÌ¾ø.

19:5 «Ãº §º¨ÅIOÕóÐ µö×¦ÀüÚûÇ «òÐ¼ý ¾ÉÐ §º¨Åì ¸¡ÄòAüÌû
¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIý Ó¾Ä¡õ «ð¼Å¨½Iý Xú ¸¡ð¼ôÀðÎûÇ
ÌüÈ¦Á¡ýÚìÌ ¾ñÊì¸ôÀ¼¡¾ À¾CJ¨Ä «ÖÅÄ¦Ã¡ÕÅÃ¡¸ ÀòÐ ÅÕ¼í¸û
«øÄÐ «¨¾ôÀ¡÷ì¸ ÜÊÂ §º¨Åì¸¡Äò¨¾ ¯¨¼Â «ÖÅÄ¦Ã¡ÕÅ÷ «øÄÐ
´Øì¸¡üÚ Cº¡Ã¨½ «ÖÅÄÃ¡¸§Å¡ «øÄÐ ÅÆìÌò¦¾¡ÎìÌõ «ÖÅÄÃ¡¸§Å¡
«øÄÐ ±A÷¸¡ôÒ «ÖÅÄÃ¡¸§Å¡ ³óÐ ÅÕ¼í¸ÙìÌ §Áø §º¨ÅÂ¡üK «ÛÀÅõ
¦ÀüÚûÇ À¾CJ¨Ä ¾Ã¦Á¡ýKø ±ðÎ ÅÕ¼í¸û §º¨ÅÂ¡üK ¯ûÇ µö×¦ÀüÈ
«ÖÅÄ÷¸¨ÇÔõ ÀòÐ ÅÕ¼í¸ÙìÌ §ÁüÀð¼ «ÛÀÅÓ¨¼Â ºð¼ò¾ÃM¸¨ÇÔõ
¦¸¡ñ¼ µ÷ ´Øì¸¡üÚ Cº¡Ã¨½ «ÖÅÄ÷ §º÷Áõ «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ C¼ÂòAüÌô
¦À¡ÚôÀ¡É ¦ºÂÄ¡ÇÃ¡ø ¾¡Fì¸ôÀð¼ ºó¾÷ôÀòAüÌ ²üÈÅ¡Ú AÕòAì¦¸¡ñÎ
¦¾¡¼÷óÐ ¿¼¡òAî ¦ºøÄ §ÅñÎõ.  «§¾§À¡ýÚ ÌKò¾ Cº¡Ã¨½ì ÌØ
¦¾¡¼÷À¡É CÀÃí¸¨Ç ¨¼I¨¼§Â «¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û, A¨½ì¸Çò
¾¨ÄÅ÷¸û, ÁüÚõ ²¨ÉÂ «A¸¡E¸ÙìÌ ±ØòAø «KCôÀÐõ «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸
C¼ÂòAüÌô ¦À¡ÚôÀ¡É ¦ºÂÄ¡ÇEý ¦À¡ÚôÀ¡Ìõ.

II. 22:1 ¯ðFE×ìÌô Fý 22:1:1 ¬¸ FýÅÕõ FE¨Å §º÷ò¾ø.

2 2 : 1 : 1  ÌüÈïº¡ð¼ôÀð¼ «ÖÅÄ¦Ã¡ÕÅÕìÌ ±AÃ¡¸ ÌüÈôÀòAÃ¦Á¡ýÚ
ÅÆíB ´Õ ÅÕ¼òAüÌû ¯EÂ Cº¡Ã¨½¨Â ÓÊ×ÚòA ´Øì¸¡üÚì ¸ð¼¨Ç
ÅÆíÌÅ¾üÌ ´Øì¸¡üÚ «A¸¡E §ÅñÊÂ ¿¼ÅÊì¨¸ ±Îì¸ §ÅñÎõ .  3 1 : 1 1
¯ðFECø ÌKôFðÎûÇ ´Õ ÌüÈîº¡ðÎ «øÄ¡¾C¼òÐ ÌüÈõ º¡ð¼ôÀð¼
«ÖÅÄEý ¾¡Á¾ò¾¡ø Cº¡Ã¨½ ¾¡Á¾ôÀÎõ ºó¾÷ôÀò¨¾ ¾CÃ §ÅÚ
²§¾Û¦Á¡Õ C¼Âò¾¡ø «ùÅ¡Ú Cº¡Ã¨½¨Â ÓÊ×ÚòA ´Øì¸¡üÚì ¸ð¼¨Ç
ÅÆí¸ ´Õ ÅÕ¼òAüÌ §Áø ¸¡Ä¾¡Á¾õ ²üÀÎÁ¡Iý ÌüÈõ º¡ð¼ôÀð¼
«ÖÅÄ÷ ÀMò¾¨¼ìÌ ¬Ç¡BÔõ ÕôFý «Å¨Ã ]Çî §º¨ÅIø «Á÷òA «ýÚ
¦¾¡¼ì¸õ ºõÀÇõ ¦ºÖò¾ §ÅñÎõ .  «ÐÅ¨Ã ¦ºÖò¾ôÀ¼¡¾ ºõÀÇí¸û
¦¾¡¼÷Fø ´Øì¸¡üÚì ¸ð¼¨Ç B¨¼ò¾Fý «Aø ÌKôFðÎûÇÅ¡Ú ¦ºÂüÀ¼
§ÅñÎõ.



I. 2 7 : 1 0 FE×ìÌô Fý 27 : 1 0 : 1  ÁüÚõ 2 7 : 1 0 : 2  ¬¸ FE×¸¨Ç
           §º÷ò¾ø.

    27:10:1 Äïºõ «øÄÐ °Æø «øÄÐ «Ãº¡í¸ C§Ã¡¾ «øÄÐ ÀÂí¸ÃÅ¡¾
¦ºÂø¸Ù¼ý ºõÀó¾ôÀð¼ ÌüÈîº¡ðÎ¸û ¾C÷ó¾ «ÖÅÄEý ¸¼¨ÁÔ¼ý,
¦¾¡¼÷ÒÀ¼¡¾ ́ Õ ÌüÈCÂø ¾ÅÚ ¦¾¡¼÷Fø �AÁýÈòAø ÅÆìÌò ¾¡ì¸ø ¦ºöÂôÀðÎûÇC¼òÐ
ÌüÈîº¡ðÊý ¾ý¨ÁIýÀÊ «ÖÅÄ¨Ã ]Çî §º¨ÅIø «Á÷ò¾Ä¡ÉÐ «Ãº §º¨ÅIø ¿ý¨ÁìÌ
À¡¾¸Á¡¸ «¨ÁÂ¡¦¾É ́ Øì¸¡üÚ «A¸¡E W÷Á¡NôÀ¡Ã¡Iý «ò¾¨¸Â ¿À¨Ã ]Çî §º¨ÅIø
«Á÷ò¾ §ÅñÎõ.

27:10:2 27:10:1 ¬õ ¯ðFECýÀÊ ]Çî §º¨ÅIø «Á÷ò¾Ä¡ÉÐ «Ãº¡í¸ §º¨ÅIý
¿ý¨ÁìÌ À¡¾¸Á¡¸ «¨ÁÔ¦ÁÉ ́ Øì¸¡üÚ «A¸¡E ̧ ÕÐÅ¡Ã¡Iý �AÁýÈò W÷ôÒ B¨¼ìÌõ
Å¨Ã ¦¾¡¼÷óÐõ «ò¾¨¸Â ¿ÀEý ÀMò¾¨¼ ¦ºöÂôÀ¼ §ÅñÎõ.  «ò¾¨¸Â ¿À¦Ã¡ÕÅ÷
¦¾¡¼÷Fø �AÁýÈò W÷ôÒ B¨¼ôÀ¾üÌ ́ Õ ÅÕ¼òAüÌ §ÁÄ¡¸ ̧ ¡Ä¦ÁÎìÌÁ¡Iý «ÖÅÄÕìÌ
ºõÀÇòAø «¨ÃÅ¡HìÌ §ÁüÀ¼¡¾ ¦¾¡¨¸¨Â ¦ºÖò¾ ́ Øì¸¡üÚ «A¸¡E «A¸¡Ãõ «Dì¸Ä¡õ.

II. 31:12 FE×ìÌ Fý 31:12:1 ¬¸ FýÅÕõ FE¨Å ¯ûÇ¼ìÌ¾ø.

31:12:1 27:10:2 ¯ðFECø ÌKôFðÎûÇ ´Õ ¾ÚÅ¡Iø ´Õ ÅÕ¼ ¸¡ÄòAüÌû �AÁýÈò
W÷ôÒ B¨¼Â¡Cð¼¡ø «ÖÅÄEý Á¡¾¡ó¾ ºõÀÇòAø «¨ÃÅ¡HìÌ §ÁüÀ¼¡¾ ¦¾¡¨¸¨Â
«ÅÕìÌî ¦ºÖòÐÅ¾üÌ ´Øì¸¡üÚ «A¸¡E «A¸¡Ãõ «Dì¸Ä¡õ.

´ôÀõ: ±�.m.Á¡ýÉô¦ÀÕÁ,
¦ºÂÄ¡Ç÷,
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸,
¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ

 



 
 
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸ −Äì¸õ: 07/2010 

           ±ÉÐ −Ä.¾¡/9/6/´C/2-2(V) 
        «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ 

    ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ, 
    Í¾óAÃ ºÐì¸õ, 
    ¦¸¡ØõÒ 07. 
 

    2010.06.22 

«¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û, 
Á¡¸¡½ º¨À¸Dý ¾¨Ä¨Áî ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û, 
ÁüÚõ A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷¸û Â¡ÅÕìÌõ. 
 

Cº¡Ã¨½ JCº¡Ã¨½ JCº¡Ã¨½ JCº¡Ã¨½ JÂ¡Â º¨À¸¨Ç JÂÁÉõ ¦ºöBýÈ §À¡Ð Â¡Â º¨À¸¨Ç JÂÁÉõ ¦ºöBýÈ §À¡Ð Â¡Â º¨À¸¨Ç JÂÁÉõ ¦ºöBýÈ §À¡Ð Â¡Â º¨À¸¨Ç JÂÁÉõ ¦ºöBýÈ §À¡Ð     
§¾¨ÅôÀÎõ ¾¨¸¨Á¸¨Ç AÕò¾õ ¦ºö¾ø §¾¨ÅôÀÎõ ¾¨¸¨Á¸¨Ç AÕò¾õ ¦ºö¾ø §¾¨ÅôÀÎõ ¾¨¸¨Á¸¨Ç AÕò¾õ ¦ºö¾ø §¾¨ÅôÀÎõ ¾¨¸¨Á¸¨Ç AÕò¾õ ¦ºö¾ø     

¾¡ÀÉ CAì §¸¡¨ÅIø¾¡ÀÉ CAì §¸¡¨ÅIø¾¡ÀÉ CAì §¸¡¨ÅIø¾¡ÀÉ CAì §¸¡¨ÅIø    ¦¾¡ÌA ¦¾¡ÌA ¦¾¡ÌA ¦¾¡ÌA II     −ý−ý−ý−ý    «òAÂ¡Âõ «òAÂ¡Âõ «òAÂ¡Âõ «òAÂ¡Âõ XLVIII         
    
    

¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ¦¾¡ÌA II «òAÂ¡Âõ XLVIII  −ý 19:4 ÁüÚõ 19:5 ¬BÂ 
FE×¸¨Ç AÕò¾õ ¦ºöÅ¾üÌ «Ãº¡í¸õ W÷Á¡NòÐûÇÐ. 
 
02. «¾ýÀÊ ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIø ¦¾¡ÌA II  «òAÂ¡Âõ XLVIII   −ý 19:4 
ÁüÚõ 19:5 ¬BÂ ¯À FE×¸¨Çô Fý ÌKôFðÎûÇÅ¡Ú AÕò¾õ 
¦ºöÂôÀÎBÈÐ. 
 
19:4 ´Øí¸¡üÚ «A¸¡EÂ¡ÉÅ÷, «Ãº §º¨ÅIÖûÇ «ÖÅÄ¦Ã¡ÕÅ¨Ã 

´Øí¸¡üÚ Cº¡Ã¨½Iý JÂ¡Â º¨ÀÂ¡¸ JÂGôÀ¾¡Iý, ºõÀó¾ôÀð¼ 
«ÖÅÄ÷ ¾ÉÐ §º¨Åì ¸¡ÄòAø ¾¡ÀÉ CAì§¸¡¨ÅIý Ó¾Ä¡õ 
«ð¼Å¨½Iý Xú ÌKôF¼ôÀðÎûÇ ÌüÈ¦Á¡ýÚìÌ ¾ñ¼¨É 
CAì¸ôÀ¼¡¾ÅÃ¡¸ −Õò¾ø §ÅñÎõ «øÄÐ ¾ÉÐ §º¨Åì ¸¡ÄòAø ¾¡ÀÉ 
CAì§¸¡¨ÅIý −Ãñ¼¡õ «ð¼Å¨½Iý Xú ¸¡ð¼ôÀðÎûÇ 
ÌüÈ¦Á¡ý¨È ÒEó¾ FýÉ÷ 05 ¬ñÎ ¸¡Äõ AÕôA¸ÃÁ¡É §º¨Åì 
¸¡Äò¨¾ô â÷òA ¦ºöAÕò¾ø §ÅñÎõ. 

 
19:5 «Ãº §º¨ÅIOÕóÐ µö× ¦ÀüÈÅ÷¸¨ÇÔõ ¾ÁÐ §º¨Åì¸¡ÄòAø ¾¡ÀÉ 

CA§¸¡¨ÅIý Ó¾Ä¡õ «ð¼Å½¨Iý Xú ÌKôF¼ôÀð¼ ÌüÈ¦Á¡ýÚìÌ 
´Øí¸¡üÚò ¾ñ¼¨É ¦ÀÈ¡¾ «øÄÐ ¾ÁÐ §º¨Åì ¸¡ÄòAø ¾¡ÀÉ CAì 
§¸¡¨ÅIø −Ãñ¼¡õ «ð¼Å¨½Iý Xú ÌKôF¼ôÀðÎûÇ ÌüÈ¦Á¡ýÚ 
ÒEó¾ FýÉ÷ 05 ¬ñÎ ¸¡Äõ AÕôÀA¸ÃÁ¡É §º¨Åì ¸¡Äò¨¾ô â÷òA 
¦ºöÐûÇÅ÷¸ÙÁ¡É, À¾C J¨Ä «ÖÅÄ÷¸Ç¡¸ Àò¾¡ñÎ¸û «øÄÐ 
«¾üÌ §ÁüÀð¼ §º¨Åì ¸¡Äò¨¾ ¯¨¼ÂÅ÷¸ÙÁ¡É ¿À÷¸¨ÇÔõ 
ºð¼ò¾ÃM¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎûÇ ´Øí¸¡üÚ Cº¡Ã¨½ «ÖÅÄ÷ ÌÆ¡õ 
´ý¨È ºó¾÷ôÀ ÝúJ¨Ä¸Ùì§¸üÈÅ¡Ú AÕòA «¨ÁòÐ «¾¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ 
«Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍî ¦ºÂÄ¡ÇÃ¡ø §ÀMî ¦ºøÖ¾ø 
§ÅñÎõ. «§¾§À¡ýÚ «ùCº¡Ã¨½ì ÌÆ¡õ ¦¾¡¼÷À¡É CÀÃí¸¨Ç 
−¨¼ìB¨¼ «¨ÁîÍì¸Dý ¦ºÂÄ¡Ç÷¸û A¨½ì¸Çò ¾¨ÄÅ÷¸û ÁüÚõ 
ºõÀó¾ôÀð¼ Áü¨ÈÂ «A¸¡E¸ÙìÌ ±ØòÐ ãÄõ «KCôÀÐ «Ãº¡í¸ 
J÷Å¡¸ C¼Âí¸ÙìÌô ¦À¡ÚôÀ¡É ¦ºÂÄ¡ÇEý ¦À¡ÚôÀ¡Ìõ. 

 
03. «§¾ §À¡ýÚ −Ð Å¨Ã «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸ ÍüÈKì¨¸¸û ãÄõ 

¦ÅDI¼ôÀðÎûÇ ´Øí¸¡üÚ «ÖÅÄ÷¸Dý ¦ÀÂ÷ «ð¼Å¨½¸û ÁÚ 
«KCò¾ø CÎìÌõ Å¨Ã «ùÅ¡§È ÅÖCOÕìÌõ.  

 
 

   ´ôÀõ/Ê.Aº¡¿¡Âì¸ 
    ¦ºÂÄ¡Ç÷, 

    «Ãº¡í¸ J÷Å¡¸, ¯û¿¡ð¼ÖÅø¸û «¨ÁîÍ. 

Back



அரசா�க நி
வாக� �றறி�ைக: 18/2013 

 

                                        என� இல�க�:EST-9/DICIP/06/0212 

                  அரசா�க நி
வாக ம���  
உ�நா�ட�வ க� அைம� 

           த"திர ச��க� 

          ெகா$�% 07 

 

2013.09.04   

 

 

அைம��கள,- ெசயலாள
க� 

மாகாண சைபகள,- தைலைம� ெசயலாள
க� 

திைண�கள1 தைலவ
க� 

 

 

 

தாபன வ2தி�ேகாைவய2- தாபன வ2தி�ேகாைவய2- தாபன வ2தி�ேகாைவய2- தாபன வ2தி�ேகாைவய2- XLVIII        ஆ� அ1தியாய1தி��ள சி�கள ம��� ஆ�கிள ஆ� அ1தியாய1தி��ள சி�கள ம��� ஆ�கிள ஆ� அ1தியாய1தி��ள சி�கள ம��� ஆ�கிள ஆ� அ1தியாய1தி��ள சி�கள ம��� ஆ�கிள 
உைரகள,  தி51த�கைள ேம�ெகா�ள உைரகள,  தி51த�கைள ேம�ெகா�ள உைரகள,  தி51த�கைள ேம�ெகா�ள உைரகள,  தி51த�கைள ேம�ெகா�ள . 

 

 

தாபன வ2தி�ேகாைவய2- ெதா6தி II இ��ள XLVIII ஆ� அ1தியாய1தி- ம7� த�கள� 
கவன1ைத� ேகா5கி-ேற-. 
 

02.  ேம�ப8 அ1தியாய1தி- 23:9, 24:6, 27:10 ம��� 36:7 ஆ� உப ப2>?கள,- சி�கள 
ம��� ஆ�கிள உைரகைள உ>ய @ைறய2  தி51தி சீ
ெசBயCபடேவDE� என 

2013.07.25 ஆ"திகதி நைடெப�ற அைம�சரைவ� G�ட1தி  தH
மான,�கCப�E�ள�. 
 

03. அத�கைமய த�ேபா� நைட@ைறய2��ள உைர�6C பதிலாக கீI வ5� உைரக� 
பதிJE ெசBயCபEகி-ற�. 
 

(i) 23:9 உப ப2>வ2- ஆ�கிள உைர 

 

 23:9.  The effective date of the punishment imposed by the disciplinary authority on an  

accused officer after completion of a formal disciplinary inquiry or after calling for his 

explanations should be the date on which he committed the offence relevant to the 

charge. 

இK?பப2>வ2- சி�கள உைரய2  தி51த�க� ேம�ெகா�ளCபடவ2 ைல. 

(ii). 24:6 உப ப2>? 

 

24:6  ஒ$�கா��� க�டைளய2- ஒ5 ப6தியாக  ேவதனேவ�ற1ைதC 
ப2�ேபாடேவா அ ல� 6ைற1�வ2டேவா அ ல� நி�1திவ2டேவா 

வ2தி�கCப�E�ள ச"த
Cப� ஒ-றி   அதைன ேம�ப8 23:9 ஆ� உபப2>வ2- 
அ8Cபைடய2ேலேய நைட@ைறCபE1�த  ேவDE�. 
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(iii). 27:10 உப ப2>வ2- ஆ�கிள உைர 

 

27:10.  Where legal proceedings are taken against a public officer for   criminal  offence or 

bribery or corruption, the relevant officer should be interdicted forthwith by the 

appropriate authority. 

இK?பப2>வ2- சி�கள உைரய2  தி51த�க� ேம�ெகா�ளCபடவ2 ைல 

(iv). 36:7 உப ப2>? 

 

36:7.  @ைறைமசா
 ஒ$�கா�� வ2சாரைணய2  @-ைவ�கCப�ட 
வ2டய�கள,-ப8 அ�வல
 ஒ5 6�ற�சா�E�ேகா அ ல� பல 
6�ற�சா�E�கM�ேகா 6�றவாள,ெயன ஒ$�கா�� அதிகா>யானவ
 @8? 
ெசBவாராய2- 6�றவாள,யான 6�ற1தி- அ ல� 6�ற�கள,- 
த-ைமய2-ப8 அ�வல5�6� ெச�1த�G8யதாகவ25"த 
ஓB?திய�,பண2�ெகாைட அட�கலாக ம�ைறய ப8கைள இ லாம  
ெசBவ� அ ல� ஏேதPெமா5 சதவ Hத1ைத� 6ைறCப� ப�றி� 6றிCப2�E  
6�ற�சா�ECப1திர� ம��� @ைறைமசா
 ஒ$�கா�� வ2சாரைண 
அறி�ைக உ�ளட�கலாக  ஏைனய சகல ஆவண�கMடP� தம� 
அவதான,C%�க� ம��� ஒ$�கா���க�டைள எ-பவ�ைற ஓBQதியC 

ப2ரமாண�6றிCப2-  12 ஆ� ப2>வ2�கைமய நடவ8�ைககைள 
ேம�ெகா�வத�காக தாமதமி-றி அரசா�க நி
வாக வ2டய1தி�6C 
ெபா�Cபானவரான ெசயலாள5�6 அPC%த  ேவDE�.  

 

 

 

                                                            ஒCப�/ப2.பS.அேபேகா- 

                                           ெசயலாள
 

                              அரசா�க நி
வாக ம��� உ�நா�ட�வ க� அைம� 



murhq;f epu;thf Rw;wwpf;if  : 04/2015 

vdJ ,y : EST -9/DICIP/06/0052 

murhq;f epu;thf, khfhz rigfs;;;, 

cs;Suhl;rp kw;Wk; rdehaf Ml;rp mikr;R 

Rje;jpu rJf;fk;> 

nfhOk;G - 07 

2015.01.29 

mikr;Rf;fspd; nrayhsu;fs; 

khfhz gpujk nrayhsu;fs;> 

jpizf;fsj; jiytu;fs;. 

 

nghJrd Clfq;fSf;F jfty;fis toq;Fjy; 
 

nghJrd Clfq;fSf;F my;yJ nghJkf;fSf;F cj;jpNahfG+u;t nra;jpfis toq;FtJ 

njhlu;ghf jhgdf; Nfhitapd; II Mk; njhFjp XLVII mj;jpahaj;jpd; 6 kw;Wk; 7 Mk; gpupTfs; 

njhlu;ghf jq;fsJ ftdk; <u;f;fg;gLfpd;wJ. 

 

02. gy;NtW tplaq;fs; njhlu;ghf murhq;f mYtyu;fspdhy;, fle;j fhyq;fspy>; nghJrd 

Clfq;fSf;F toq;fg;gl;l rpy jfty;fs; fhuzkhf gy ,ilA+Wfs; Vw;gl;lik gw;wp 

mtjhdk; nrYj;jg;gl;Ls;sd. ,J njhlu;ghf Jupj fjpapy; mtjhdQ; nrYj;jg;gl;L, mt;thwhd 

epiyikfs; ,dpNky; Vw;glhjthW eltbf;iffs; Kd;ndLf;fg;gLtJ mtrpakhFk;.  

 

03.  nghJrd Clfq;fSf;F my;yJ nghJ kf;fSf;F cj;jpNahfG+u;t nra;jpfis 

toq;FtJ njhlu;ghf jhgdf; Nfhitapd; II Mk; njhFjp XLVII mj;jpahaj;jpd; 6 kw;Wk; 7 

Mk; gpupTfspd; Vw;ghLfSf;F mika rfy murhq;f mYtyu;fSk; Nritahw;w 

Ntz;bAs;sJld;> mjw;F Gwk;ghf nraw;gl;L> VNjDk; ,ilA+Wfs; Vw;gLk; gl;rj;jpy; mJ 

rk;ge;jkhf xOf;fhw;W eltbf;if vLf;fg;gLk; vd;gJ gw;wp cupa mYtyu;fSf;F 

njuptpg;gjw;F eltbf;if vLf;Fk;gb Ntz;Lfpd;Nwd;. 

 

 

 

 

xg;gk;/. N[. jly;yNf 

nrayhsu;  

murhq;f epu;thf, khfhz rigfs;;;, cs;Suhl;rp; 

kw;Wk; rdehaf Ml;rp mikr;R 

 

 

est-unit3
Placed Image

est-unit3
Placed Image



 

அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 05/2017   

 எனது இலக்கம் : EST-3/DICIP/06/0238 

 அரசாங்க நிர்வாக மற்றும்  

முகாகமத்துவ அகமச்சு 

 சுதந்திர சதுக்கம் 

 ககாழும்பு 07. 
        

2017.03.06 
 

அகமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள், 

மாகாண பிரதம கசயலாளர்கள், 

திகணக்களத் தகலவர்கள், 

 

தாபனவிதிக் ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 26:3 ஆம் 

உறுப்புகரயிகன திருத்தம் கசய்தல் 

 

தாபனவிதிக் க ாவையின் II ஆம் ைகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 26:3 ஆம் உப பிரிவிற்கு உமது 

அைதானம் க ாரப்படுகின்றது. அவ் உப பிரிவுடன் கீகே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 26:3:1 உப பிரிவிவன 

கேர்த்து திருத்தியவமப்பதற்கு 2017.01.31 ஆம் தி தி நவடபபற்ற அவமச்ேரவைக் கூட்டத்தில் 

தீர்மானிக் ப்பட்டுள்ளது.  

 

26:3:1 ஒழுக்காற்று விசாரகணயினால் அதிருப்தியகையும் அலுவலர் ஒருவருக்கு  

அவ் ஒழுக்காற்று கட்ைகளக்கு எதிராக  கமன்முகறயீடு கசய்வதற்குள்ள 

உாிகமகய கநாிய முகறயில் ககயால்வது கதாைர்பாக ஒழுக்காற்றுக் 

கட்ைகளகய வழங்குவதற்கு  அடிப்பகையாக ககாண்ை விையங்ககள குறித்த 

அலுவலருக்கு அறிவிப்பதற்கு ஒழுக்காற்று  அதிகாாி கட்டுப்பட்டுள்ளார். 

 

 

    ஒப்பம்/ கே.கே. ரத்னசிாி 

     கசயலாளர் 

      அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு 

Back



 

 அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக: 10/2017  

எது இ.  EST-3/DICIP/06/0246 

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும்  

முகாகநத்துய அகநச்சு 

சுதந்திப  சதுக்கம், 

ககாழும்பு 07. 

 

2017.05.25 

 

அகநச்சுக்கின் கசனார்களுக்கும் 

நாகாண ிபதநகசனார்களுக்கும் 

திகணக்கத் தகயர்களுக்கும் 

 

 

தா யிதிக் ககாகயனின்  II ஆம் யகுதினின்  XLVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 

1:1:1 நற்றும் 1:1:2  உ ிாிவுக திருத்தினகநத்தல் 

 

தாயிதிக் ககாகயனின்  II ஆம் யகுதினின்  XLVIII ஆம் அத்தினானத்தின் 1:1:1 நற்றும் 1:1:2 உ 

ிாிவு கதாடர்ாக தங்கது அயதாத்துக்கு உட்டுத்துகின்கன். அவ் உ ிாிவுகள் கீகம 

குிப்ிடப்ட்டுள்யாறு திருத்தினகநப்தற்கு 2017.05.02 ஆந் திகதி கடகற் அகநச்சபகய 

கூட்டத்தில் தீர்நாிக்கப்ட்டது. 

 

1:1:1  “ஒழுக்காற்று அதிகாாி” என்து, கீகம குிப்ிடப்ட்டுள் 2 ஆம் ிாியிற்ககநன, 

எந்தகயாரு அலுயகபகனனும் கசகயனிலிருந்து  ணிீக்கம் கசய்யதற்ககா 

அல்து அயர் சம்ந்தநா ஒழுக்காற்று கட்டுப்ாட்டு டயடிக்கககக 

கநற்ககாள்யதற்ககா  அதிகாபநிக்கப்ட்டுள் உாின அதிகாபகனக் குிக்கும். 

அப் தயிகன  ிபந்தபநாக யகிப்யர் இல்ாத சந்தர்ப்த்தில், அப் தயினில் 

தில் கடகநனாற்றுயதற்கு, ணினாற்றுயதற்கு அல்து தழுயல் 

கடகநனாற்றுயதற்கு ிவுகின் ஏற்ாடுகளுக்கு அகநன, முகனாக 

ினநிக்கப்டும் எந்தகயாரு அதிகாாியும் ”ஒழுக்காற்று அதிகாாி” எ 

அகமக்கப்டுயர். 

 

1:1:2. தில் கடகநனாற்றும் அல்து கடகநகக கநற்ககாள்ளும் தயிகனான்க 

யகிக்கும் அபசாங்க அலுயர் ஒருயர் சம்ந்தநாக எில், அயபது “ஒழுக்காற்று 

அதிகாாி” எப்டுயர்,  எந்த அலுயர் அப் தயிகன  ிபந்தப அடிப்கடனில் 

யகிக்கின்ாகபா  அயகப அப்காது கநற்டி அலுயர் சம்ந்தநா உாின 

ஒழுக்காற்று அதிகாாினாக யிங்குயார். 

 

                  ஒப்ம்./ கே.கே. பத்சிி 

     கசனார்  

அபசாங்க ிர்யாக நற்றும் முகாகநத்துய அகநச்சு 

Back



அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 28/2017 

 

        எனது இல :  EST-3/DICIP/06/0253 

 அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் 

முகாகமத்துவ அகமச்சு 

        சுதந்திர சதுக்கம் 

        ககாழும்பு 07. 

 

        2017.10.24 

 

அகமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் 

மாகாண பிரதம கசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தாபனவிதிக் ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 

24:3:5 உட்பிாிவிகன மீளகமத்தல் 

 

தாபனவிதிக் ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 24:3:5 

உட்பிாிவு கதாடர்பாக தயவுடன் தங்களது அவதானத்துக்கு உட்படுத்துகின்கறன். 

 

02.  அவ் உப பிாிவு கீகே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மீளகமப்பதற்கு 2017.09.26 ஆந் திகதி 

இடம்கபற்ற அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் கபாது தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

 

24:3:5  விருப்பத்கதாிவு ஓய்வூதிய வயதுக்குப் பின்னர் எந்தகவாரு 

சந்தர்ப்பத்திலும் கசகவயில் இருந்து ஓய்வு கபறுதல். 

 

 

             ஒப்பம்/ கே.கே. ரத்னசிறி 

          கசயலாளர் 

அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ  அகமச்சு 

 
 

 
Back



அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 08/2019 
 

                                             எனது இலக்கம் : EST-3/DICIP/06/0269 

                                                                        ப ாது  நிர்வாக மற்றும்  

  அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு 

  சுதந்திர சதுக்கம் 

  பகாழும்பு 07. 

       

  2019.03.28 
 

அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாண  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 
 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின்  

36 ஆம்  ிாிவிகன திருத்தியகமத்தல் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 36 ஆம் 

 ிாிவின்  ால் தங்களது கவனத்திற்கு பகாண்டு வருகின்கறன். 

02. அப்  ிாிவினுள்  ின்வரும் வககயில் 36:8 ஆக புதிய உ   ிாிபவான்றிகன 

உள்ளடக்குவதற்கு 2019.01.29 ஆந் திகதியன்று நகடப ற்ற அகமச்சரகவக் 

கூட்டத்தின் க ாது தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது. 

36:8 விருப் த்கதர்வு ஓய்வு ப றும் வயதிகன அகடவதற்கு முன்னர் 

அலுவலபராருவர் ஓய்வூதியப்  ிரமாணக் குறிப் ின்  ிாிவிற்கு ஏற்  அல்லது 

சட்டத்தின் மூலம் ஓய்வு ப றச் பசய்யப் ட கவண்டிய சந்தர்ப் த்தின் க ாது 

அலுவலர் பதாடர் ாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்ககபயான்று இடம்ப றுமாயின் 

அவர் ஓய்வூதியப்  ிரமாணக் குறிப் ின் 12  ிாிவின் கீழ் பகாள்ளப் ட்டு 

ஓய்வுப றச் பசய்வதற்கும், ஒழுக்காற்று நடவடிக்கக நிகறவு ப ற்று 

ஒழுக்காற்றுக் கட்டகள வழங்கப் ட்டதன்  ின்னர் அவ் ஒழுக்காற்றுக் 

கட்டகளயிகன நகடமுகறப் டுத்துவதற்கு கீழ்ப் ட்டு அவர் பதாடர் ாக 

ஒழுக்காற்று நடவடிக்ககபயான்று காணப் டுவதில்கல எனின் அவர் ஓய்வு 

ப றச்பசய்வதற்குள்ள  ிாிவின் ஏற் ாடுகளின்  ிரகாரம் அவாின் 

ஓய்வூதியத்திகன தயாாிக்கும் நடவடிக்ககயிகன கமற்பகாள்ளல் கவண்டும். 

   

           ஒப் ம்./ கே.கே. ரத்னசிாி 

             பசயலாளர் 

                                                                                         ப ாது  நிர்வாக மற்றும்  

                 அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு 
Back



அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக: 27/2019 

எனது இலக்கம்: EST-3/DICIP/06/0245 

ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும்  

கால்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு  

சுதந்திர சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 
 

2019.09.09  

அகைச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

ைாகாண  ிரதை பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின்  

27:10 ஆம் உ   ிாிவிகன திருத்தியகைத்தல் 

 

2004.12.15 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 06/2004 இனால் திருத்தியகைக்கப் ட்ை 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 27:10 ஆம்  உ  

 ிாிவின் ைீது உைது கவனத்தின்  ால் தயவுைன் பகாண்டு வருகின்கறன். 

 

02. அப்  ிாிவின் 27:10:1 ைற்றும் 27:10:2 உ   ிாிவில் கீழ்வரும் வககயில் 

திருத்தியகைப் தற்கு 2019.08.27 ஆந் திகதியன்று அகைச்சரகவக் கூட்ைத்தின் க ாது 

தீர்ைானிக்கப் ட்ைது. 

 

27:10:1 ஆயினும், இலஞ்சம் எடுத்தல் அல்லது அரச விகராதச் பசயற் ாடுகள் அல்லது 

 யங்கரவாத பசயற் ாடுகள் அல்லாத ஊழல் ைற்றும் குற்றவியல் தவபறான்று பதாைர் ாக 

அரச அலுவலர் ஒருவருக்கு எதிராக நீதிைன்றத்தில் வழக்குத் பதாைரப் ட்டுள்ளள 

சந்தர்ப் த்தில் அவ் அலுவலர் சம் ந்தைாக 02 ைாதங்களுக்கு  அதிகாிக்காத 

காலப் குதியினுள் ஒழுக்காற்று அதிகாாி/ நிர்வாக அதிகாாியினால் ஆரம்  கட்ை விசாரகண 

கைற்பகாள்ளப் ைல் கவண்டும். குறித்த ஆரம் கட்ை விசாரகண அறிக்கக ஒழுக்காற்று 

அதிகாாி/ நிர்வாக அலுவலாினால் அரசாங்க கசகவகள் ஆகணக்குழுவுக்கு சைர்ப் ிக்கப் ை 

கவண்டியுள்ளதுைன், அவ் அறிக்ககயில் உள்ளைக்கப் ட்டுள்ள விையங்களுக்கு அகைய 

அலுவலகர ைீள கசகவயில் அைர்த்துவதனால் அரசாங்க கசகவக்கு எவ்வித அ கீர்த்தியும் 

ஏற் டுவதில்கல என அரசாங்க கசகவகள் ஆகணக்குழு தீர்ைானிக்கப் டும்   ட்சத்தில் 

அவ்வாறான அலுவலர் ஒருவகர ைீளச் கசகவயில் அைர்த்த முடியும். 

 

27:10:2 27:10:1 ஆம் உ   ிாிவின் கீழ்  ைீண்டும் கசகவயில் அைர்த்துவதனால் 

அரசாங்க கசகவக்கு அ கீர்த்தி ஏற் டுவதாக அரசாங்க  கசகவகள் ஆகணக்குழுவினால் 

தீர்ைானிக்கப் டும்  ட்சத்தில், நீதிைன்ற தீர்ப்பு கிகைக்கும் வகர பதாைர்ந்தும் அவ் 

அலுவலரது  ணி இகைநீக்கம் பசய்யப் ைல் கவண்டும். அவ்வாறான அலுவலர் ஒருவர் 

சம் ந்தைாக நிதிைன்ற தீர்ப்பு கிகைப் தற்கு ஓராண்டுக்கு அதிக காலம் பசல்லுைாயின், 

அலுவலருக்கு சம் ளத்தில் இருந்ந்து அகரவாசிக்கு கைற் ைாத பதாகககய  

பசலுத்துவதற்கான அதிகாரத்கத வழங்குவதற்கு ஒழுக்காற்று அதிகாாியினால்  முடியும். 

 

03. அவ்வாகற தா ன விதிக்ககாகவயின்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 27:10 உ   ிாிவு 

ஏற் ாடுளுக்கு ஏற்றவாறு  இகைநீக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ள அலுவலர்கள் சம் ந்தைாகவும் 

திருத்தப் ட்ை 27:10:1 ைற்றும் 27:10:2 உ   ிாிவுகளின் ஏற் ாடுகளுக்கு அகைய ஒழுக்காற்கு 

அதிகாாிகளுக்கு நைவடிக்கக எடுக்க முடியும். 

 

 

              ஒப் ம்./ கே.கே. ரத்னசிறி 

 பசயலாளர் 

ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும்  

       கால்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு 
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அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக: 30/2019 

 எனது இலக்கம்: EST-3/DICIP/06/0259 

ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும் 

கால்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு  

சுதந்திர சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2019.09.30 

அகைச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

ைாகாண  ிரதை பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின்  

13:2, 21:2, 22:1:1 ைற்றும் 14:12 உ  ிாிவுககளத் திருத்தியகைத்தல் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 13:2, 21:2, 22:1:1 

ைற்றும் 14:12 உ  ிாிவுகளின்  ால் தயவுைன் தங்களது கவனத்திற்கு பகாண்டு வருகின்கறன். 

 

02. அவ் உ  ிாிவுகள் கீழ்க் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ாடுககள உள்ளைக்கிதாக 

திருத்தியகைப் தற்கு 2019.08.27 ஆந் திகதியன்று நகைப ற்ற அகைச்சரகவக் கூட்ைத்தின் 

க ாது தீர்ைானம் எட்ைப் ட்ைது. 

 

I.  தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 13:2 ஆம் உப பிரிவில் திருத்தம் 

செய்தல் 

 

  13:2 ஏதேனும ொரு துர்நடத்தே மேொடர்பொன நிகழ்வு பற்றி ஆரம்ப ஆரம்ப 

புலனொய்மேொன்தை இரண்டு  ொே கொலத்தினுள் பூர்த்தி மெய்ய தேண்டும் என்றும் 

விதிக்கும் அதே ெந்ேர்ப்பத்திதலதய ஆரம்ப புலனொய்மேொன்தை நடத்து ொறு கட்டதை 

விடுக்கும் அதிகொரி ஒருேரினொல் ஆரம்ப புலனொய்வு அலுேலருக்தகொ அல்லது அலுேலர் 

குழுவிற்தகொ கட்டொய ொக அறிவித்ேல் தேண்டும். எவ்ேொைொயினும், அேற்கு த லதிக 

கொலம் தேதேமயனின், ஆரம்ப புலனொய்வு அலுேலருக்தகொ அல்லது அலுேலர் 

குழுவினொல் தபொது ொன  அைவு ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கதைச் ெ ர்ப்பித்து 

உரிய அலுேலர்களின் அனு திதயப் மபை தேண்டும். எவ்ேொைொயினும், ஒவ்மேொரு 

ஆரம்ப விெொரதணதயயும் ேொ ேமின்றி மேொடர்புதடய ஒவ்மேொரு ேரப்பினரும் 

எப்தபொது கேனம் மெலுத்துேல் தேண்டும். 

 

II தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 21:2 ஆம் உப பிரிவில் 

திருத்தம் செய்தல் 

 
 

21:2 குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட ேரப்பு, ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கள் மேொடர்பில் 

முன்னறிவித்ேலின்றி முதையொன ஒழுக்கொற்று விெொரதணயின் கிட்டிய இரண்டு 

விெொரதண அ ர்வுகளுக்கு ெமுக ளிக்கொதிருப்பின், குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலர் 

இல்தல எனக் கருதி  த்தியஸ்ேர் ெதபயினொல் விெொரதணதய மேொடர்ந்து நடொத்துேல் 

தேண்டும். அேற்கிணங்க, ஒரு ேரப்தபக் மகொண்டேொக நடொத்துேேற்கு நடேடிக்தக 

எடுப்பேொக  த்தியஸ்ேர் ெதபயினொல் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலருக்கு பதிவுத் 

ேபொலில் அனுப்பப்படுேல் தேண்டும்.  ஒழுக்கொற்று விெொரதண நடொத்துேேற்கு 

தீர் ொனிக்கப்படும் அடுத்ே தினத்தில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட ேரப்பு பங்தகற்பேற்குத் 

ேேறுமிடத்து அத்தினத்திலிருந்து அடுத்து ேரும் விெொரதணகளில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட 

ேரப்பு பங்தகற்ைொலும், பங்தகற்கொவிட்டொலும், ஒழுக்கொற்று விெொரதணதயத் 

மேொடர்ச்சியொக முன்மனடுப்பேற்கு நடேடிக்தக எடுக்க தேண்டும்.  

 

III. தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 22:1:1 ஆம் உப 

பிரிவில் திருத்தம் செய்தல் 

 

22:1.1 எேதரனும் அலுேலமரொருேரினொல் மெய்யப்பட்ட துர்நடத்தே மேொடர்பில் 

மேளியிடப்பட்ட குற்ைப்பத்திரத்துடன் மேொடர்புதடயேொக நடத்ேப்படுகின்ை முதையொன 

ஒழுக்கொற்று விெொரதணதய அந்ே விெொரதண ஆரம்பித்து ஆறு  ொே கொலத்தினுள் பூர்த்தி 
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மெய்ய தேண்டும். அேற்கு த லதிக கொலம் அேசிய ொயின் விெொரதண அலுேலரினொல் 

தபொது ொனைவு ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கதைச் ெ ர்ப்பித்து ஒழுக்கொற்று 

அதிகொரியின் அனு திதயப் மபறுேல் தேண்டும். 31.11 உப பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

ஒரு குற்ைச்ெொட்டொக இல்லொேவிடத்து, குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலரின் ேொ ேத்தினொல் 

விெொரதண ேொ ே தடயும் ெந்ேர்ப்பத்தில் ேவிர தேறு கொரணங்களினொல் ஆறு 

 ொேங்களுக்கு த ல் ேொ ே தடயும் நிதலயில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலர் 

தெதேயிலிருந்து இதடநிறுத்ேப்பட்டிருப்பின், ஒழுக்கொற்று விெொரதணயில் 

குறிப்பிட்டுள்ை விடயங்களுக்கு உட்பட்ட ேதகயில் ஒழுக்கொற்று அதிகொரியின் 

ேற்றுணிபின் அடிப்பதடயில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலதர மீண்டும் தெதேயில் 

இதணத்து ெம்பைத்தேச் மெலுத்ே முடியும். அதுேதரயில் மெலுத்ேப்படொே ெம்பைங்கள் 

மேொடர்பில் ஒழுக்கொற்றுக் கட்டதை கிதடக்கப் மபற்ைேன் பின்னர் அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விேத்தில் நடேடிக்தக எடுத்ேல் தேண்டும். 

                                                                     

IV. தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 14:12 ஆம் உப பிரிவில் 

திருத்தம் செய்தல் 

 

14:12:1   அவ்ேொறிருந்தும், யொதரனும் ஒரு அரெ அலுேலர் ஏதேனும் ஒரு 

பேவிக்குரியேொக பேவியுயர்த்தும் பரீட்தெமயொன்று அல்லது திதணக்கைப் 

பரீட்தெமயொன்று அல்லது விதனத்திைன் கொண் ேதடப் பரீட்தெமயொன்றில் 

தேொற்றுேேற்கு அேசியப்படும் ெகல முன் ேதகத கதையும் மபற்றிருக்கும் தபொது 

பணித் ேதடயிதன  ொத்திரம் அடிப்பதடயொகக் மகொண்டு குறித்ே பேவியுயர்த்தும் 

பரீட்தெ அல்லது திதணக்கைப் பரீட்தெ அல்லது விதனத்திைன் கொண் ேதடப் 

பரீட்தெயில் தேொற்றுேேற்கு ேதகத யற்ைேரொக  ொட்டொர். 

 

ஒப் ம்./ கே.கே. ரத்னசிறி                                                                            

      பசயலாளர் 

ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ   

ைற்றும் கால்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு  
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