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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�.  
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