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தமிழ்நோடு ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் (Lokayukta) 
சட்ட முன்வரைவு 

 

அத்தியோயம் - 1 
 ிரிவு 1 - தர ப்பு மற்றும் முன்னுரை  

(1) இந்தச் சட்டம் “ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையச் சட்டம் 2016” என்று 
அரழக்கப் டும். 

(2) இச்சட்டம் தோக்கல் சசய்யப் ட்டு மூன்று மோதங்களில் அமலுக்கு வரும். 
(3) இச்சட்டம் தமிழகம் முழுவதிலும் அமல் சசய்யப் டும். 

 

 ிரிவு 2 - விளக்கங்கள்  

2.1 - ஊழல் மற்றும் பசரவ மறுப்புக்கோன விளக்கங்கள்  

“ஊழல் சசயல்” என் தன் ச ோருள் :- 
(i ) 1988-ம் வருட ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டிக்கத்தக்க 

அரனத்துச் சசயல்களும்; இவற்றில் மக்கள்  ிைதிநிதிகளோக தமிழக 
சட்டசர க்குத் பதர்ந்சதடுக்கப் ட்ட அரனவரும் அடங்குவர் (இந்திய 
அைசியல் சட்டம் 194 ஷைத்திற்கு உட் ட்டு) 

(i i ) சதரிந்பத சட்டத்திற்பகோ விதிமுரறகளுக்பகோ புறம் ோக  ஒரு ச ோது 
ஊழியர் எந்த மனிதருக்கும் பதரவயற்ற ஆதோயம் சகோடுத்தல்; மற்றும் ஒரு 
ச ோது ஊழியர் எந்த மனிதரிடம் இருந்தும் பதரவயற்ற ஆதோயம் ச றுதல். 
 

பசரவ மறுப்பு என் தன் ச ோருள்  

(i ) தமிழ் நோடு அைசு, அைசு அலுவ கங்களோல் சகோடுக்கப் ச றும் 
அரனத்து பசரவகளுக்கும் கோ  அவகோசங்கள் நிர்ையித்து, அவற்றிற்குப் 
ச ோறுப் ோன  அைசு அலுவ ர் ஆகிபயோரை இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வந்த 
மூன்று மோதங்களுக்குள் சவளியிட பவண்டும். 

(i i ) அைசு பசரவகள், அவற்றின் கோ  அவகோசம், அவற்றிற்குப் 
ச ோறுப் ோன  அைசு அலுவ ர் ஆகிபயோர் சகோண்ட  ட்டியல் அைசு இரைய 
தளத்தில் நிைந்தைமோக சவளியிடப் ட பவண்டும். 

(i i i ) ஒவ்சவோரு அைசு அலுவ கமும் தமது அலுவ கத்தின் பசரவகள், 
அவற்றின் கோ  அவகோசம், அவற்றிற்குப் ச ோறுப் ோன  அைசு அலுவ ர் 
ஆகிய தகவல்கரள தமது அலுவ கத்தில் ச ோது மக்கள்  ோர்ரவயில் 
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 டும் டி சவளியிடப் ட பவண்டும்  இத்தகவல்கள் அத்துரறக்கோன 
இரைய தளத்திலும் சவளியிடப் ட பவண்டும். இது  மக்கள் உரிரம 
சோசனம்  என்று அரழக்கப் டும். 

(i v) குறித்த கோ  அவகோசத்தில் பமற்கண்ட பசரவகள் 
நிரறபவற்றப் டோதரதப்  ற்றிய புகோர் “பசரவ மறுப்பு”  என்று 
அரழக்கப் டும். 

 

 

2.2 -  ிற விளக்கங்கள்  

(1) “அைசு” என் தற்கு இந்தச் சட்டத்தில் தமிழ்நோடு அைசு என்று ச ோருள்  

(2) “அைசு அலுவ ர்” என் தற்கு தமிழக அைசு பவர களில் ஈடு ட்டுள்ள அைசு 
ஊழியர் என்று ச ோருள். இதனுள் தற்கோ ிகமோக இந்திய மத்திய அைசு 
அல் து மற்சறோரு மோநி  அைசு அல் து  ிற அரமப்புக்களின் கீழிருந்து 
தமிழக அைசின் அலுவல்களில் அமர்த்தப் ட்டுள்ள ஊழியரும் இதில் 
அடங்குவோர். 

(3)  “ச ோதுத் துரற” என் து  

- அைசியல் சட்டத்தின் கீழ் அல் து அைசியல் சட்டத்தினோல் உருவோக்கப் ட்ட 
அல் து  

- மோநி  சட்ட சர யின் கீழ் அல் து மோநி  சட்டச்சர யினோல் 
உருவோக்கப் ட்ட அல் து  

-  அைசினோல் குறிப் ின் அல் து அைசோரையினோல்  உருவோக்கப் ட்ட  

அரனத்துத் துரறகரளயும் குறிக்கும். இதில் அைசினோல் ச ருமளவில் நிதி 
வழங்கப் டும்; அல் து அைசினோல் நிர்வகிக்கப் டும்; அ ல்து அைசினோல் 
ச ோறுப்ப ற்கப் டும் அரனத்துத் துரறகளும் அடங்கும். 

(4) “ச ோது ஊழியர்” என்னும்  தம் அைசு அலுவ ைோக இருந்தவர் அல் து 
இருப் வர் என்று ச ோருள் டும் (ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988,  ிரிவு 2(c)-ன் 
கீழ் வரும் விளக்கத்தின் அடிப் ரடயில்). தமிழ் நோட்டின் முத ரமச்சர், 
அரமச்சைரவயில் உள்ள அரனத்து அரமச்சர்கள் மற்று சட்ட சர  
உறுப் ினர்கள் அரனவரும் ச ோது  ஊழியர்களில் அடங்குவர். பமலும் 
சசன்ரன உயர் நீதி மன்றத்ரதச் பசர்ந்த நீதி திகள் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 
ச ோது ஊழியர்களோகக் கருதப் ட  மோட்டோர்கள். 
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 ிரிவு 3 - தமிழ்நோடு ஊழல் கண்கோைிப்பு மற்றும் தடுப்புத் துரற ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையத்தின் கீழ் வருதல்  

இந்தச் சட்டத்தின் டி, ஊழல் கண்கோைிப்பு மற்றும் தடுப்புத் துரற, தன்னுரடய 
அலுவ ர்கள் மற்றும்  ைிகள்  அரனத்துடனும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் 
கீழ் சகோண்டு வைப் டும். ஊழல் கண்கோைிப்பு மற்றும் தடுப்புத் துரறயின் 
தர ரமப் ச ோறுப் ில் இருப் வர் ஊழல் தடுப்பு ஆரையரின் கீழ்  ைி  புரிவோர். 
ஊழல் கண்கோைிப்பு மற்றும் தடுப்புத் துரறயின் நிர்வோக விடயங்கள் யோவும் 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் கீழ் சகோண்டு வைப் ட்டும். 

 

அத்தியோயம் 2 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் உருவோக்கம் 

     ிரிவு 4 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்கள் மற்றும் 
உறுப் ினர்களின்  ைியமர்த்தல்  

(1) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழு, ஒரு தர வர் (ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்), 
இரு இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்கள், மற்றும் இரு உறுப் ினர்களோல் 
அரமந்திருக்க பவண்டும். 

(2) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், தமிழ்நோடு ஆளுனைோல், பதர்வுக் குழுவின் 
 ரிந்துரையின் ப ரில் நியமிக்கப் டுவோர். 

(3) இரு இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்கள் மற்றும் இரு உறுப் ினர்கள் 
தமிழ்நோடு ஆளுனைோல், ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரின்  ரிந்துரையின் ப ரில் 
நியமிக்கப் டுவோர்கள். 

(4) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோக நியமிக்கப்  டு வர் உயர் நீதிமன்ற தர ரம 
நீதி தியோகபவோ அல் து உச்ச நீதிமன்ற நீதி தியோகபவோ  தவி வகித்திருக்க 
பவண்டும். 

(5) இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோக நியமிக்கப் டு வர் மோவட்ட நீதி தி 
மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ட  தவி வகித்தவைோகபவோ அல் து ஓய்வு ச ற்ற 
குடியியல்  ைி வகித்தவைோகபவோ (இப் ைிகளில் குரறந்தது 15 வருட 
அனு வத்துடன்) இருந்திட பவண்டும். 

(6) உறுப் ினைோக நியமிக்கப் டு வர் மோவட்ட நீதி தி மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ட 
 தவி வகித்தவைோகபவோ அல் து ஓய்வு ச ற்ற குடியியல்  ைி 
வகித்தவைோகபவோ (இப் ைிகளில் குரறந்தது 10 வருட அனு வத்துடன்) 
இருந்திட பவண்டும். 
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(7) ஒவ்சவோரு மோவட்டத்திலும் பசரவ உரிரம ச ற   முத ோவது  
பமல்முரறயீட்டு அலுவ ைோக ஒரு பசரவ உரிரம அலுவ ர், ஊழல் 
ஒழிப்பு ஆரையைோல் நியமனம் சசய்யப் ட பவண்டும். 

(8) கீழ்க்கண்டவர்கள் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோகபவோ,இரை ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையைோகபவோ அல் து ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் 
உறுப் ினர்களோகபவோ நியமிக்கப் ட தகுதியற்றவர்கள்: 

(அ) இந்தியக் குடிமகன் அல் ோதவர்  

   (ஆ) ஒழுக்க குரற ோட்டிற்கோக ஏதோவது நீதிமன்றத்தில் என்றோவது குற்றப் 
 த்திரிரக தோக்கல் சசய்யப் ச ற்றவர்  

(இ) நோற் த்தி ஐந்து வயதிற்குக் குரறவோனவர்  

(ஈ) ஓய்வு ச ற்று அல் து ைோஜினோமோ சசய்து (பதர்வுக் குழு கூடும் நோளில் 
இருந்து) முந்ரதய இைண்டு வருடங்களில் தமது அைசுப்  ைியில் இருந்து சவளி 
வந்தவர். 
(9) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் தர வர் மற்றும் உறுப் ினர்கள்  சிறந்த 
ஒழுக்கம் சகோண்டவைோகவும்  ைியில் திறரம ச ற்றவைோகவும் இருத்தல் 
பவண்டும். அபதோடு இவ்வோரையக் குழுவின் ச ரும் ோன்ரமயோன உறுப் ினர்கள் 
சட்டப்  ின்பு ம் சகோண்டவர்களோக இருத்தல் பவண்டும்  

சட்டப்  ின்பு ம் - விளக்கம்: உச்ச நீதிமன்ற நீதி திகள் , உயர் நீதி மன்ற 
தர ரம நீதி திகள், உயர் நீதிமன்ற நீதி திகள்; மோவட்ட நீதிமன்ற நீதி திகள் 
ஆகிபயோர் சட்டப்  ின்பு ம் சகோண்டவர்களோக இந்தப்  ிரிவின் கீழ் 
கருதப் டுவோர்கள். 

 

 ிரிவு 5 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் பதர்வுக் குழு  

1. பதர்வுக்குழு கீழ்கண்ட ஐவர் சகோண்டதோகும்: 
(a). தமிழ்நோடு முத ரமச்சர்  

(b) சட்டசர யின் எதிர்க்கட்சித் தர வர்  

(c) உயர் நீதிமன்றத்தின் தர ரம நீதி தி  

(d) உயர் நீதிமன்ற நீதி திகள் மன்றத்தில் இருந்து பதர்வு சசய்யப் ட்ட இரு 
நீதி திகள்.  

2. உயர் நீதிமன்றத்தின் தர ரம நீதி தி பதர்வுக் குழுவின் சந்திப்ர  நடத்துவோர்.    
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3. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  தவிக்கு மூன்று ந ர்கரள இத்பதர்வுக்குழு    
தைப்புக்களில் இருந்து வரும் தகவல்கரள ரவத்து (ஒருமித்த கருத்தோக இருந்தோல் 
ந ம்) தயோர் சசய்யும். 
4. இவ்வோறு பதர்வுக்கு கருதப் டும் ந ர்களில் எவைோவது ஒருவர் பமல் 
பதர்வுக்குழுவின் ச ரும் ோன்ரம உறுப் ினர்கள் எதிர்ப்புத் சதரிவித்தோல் அந்த ந ர் 
பமப  உள்ள மூன்று ந ர்  ட்டிய ில் இடம் ச றத் தகுதி ச ற்றவைோக மோட்டோர். 
5. பதர்வுக் குழுவின் ச ரும் ோன்ரம உறுப் ினர்களின் முடிவில் ஒரு ந ர் 
 ரிந்துரை சசய்யப் ட பவண்டும். 
6. பதர்வுக்குழு, இவ்வோறு ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோக  ரிந்துரை சசய்யப் டும் 
ந ரை, முடிசவடுத்த  ின், அந்த ந ரின் முழு சம்மதத்ரத ச ற்ற  ிறபக, தமிழக 
ஆளுநரிடம் அந்ந ரை  ரிந்துரை சசய்ய ோம்.  

7. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்/இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்/ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள் ஆகிபயோர் அப்ச ோறுப் ில் இருந்து ஓய்வு 
ச றுவதற்கு 3 மோதங்கள் முன்பு அந்தப் ச ோறுப்புக்கு மோற்று அதிகோரிகள் 
நியமிக்கப் ட பவண்டும். எதிர் ோைோத கோைைங்களோல் இந்தப்  தவிகள் ஆளற்றுப் 
ப ோனோல் 3 மோதங்களுக்குள் அரவ நிைப் ப் ட பவண்டும். 
8. இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வந்த மூன்று மோதங்களுக்குள் ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையர் நியமனம் சசய்யப் ட பவண்டும். 
9. இவ்வோறு பதர்வுக்குழு, ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  தவிக்குப்  ரிந்துரை 
சசய்யோமல் இருந்தோல், உயர் நீதிமன்ற தர ரம நீதி தி தற்கோ ிகமோக 
இப் தவிக்கு ஒரு தகுதியோன ந ரை, இந்தச் சட்டத்திற்கு உட் ட்டுப்  ரிந்துரை 
சசய்ய பவண்டும். இத்தற்கோ ிக ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  ிரிவு 5.5-ன் கீழ் ஊழல் 
ஒழிப்பு ஆரையர் நியமிக்கப் டும் வரை  தவியில் இருப் ோர். 
10. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள் எவரும்  ோைோளுமன்றம் 
மற்றும் எந்த மோநி  சட்டசர யிலும் உறுப் ினைோக இருக்கக் கூடோது. பமலும் 
 ோ  பநோக்கில் உள்ள எந்தப்  தவியிலும் இருக்கக் கூடோது. எந்த ஒரு அைசியல் 
கட்சி உறுப் ினைோகவும் இருக்கக் கூடோது. எந்த ஒரு வியோ ோைபமோ அல் து 
சதோழிப ோ சசய்யக் கூடோது. எனபவ, இந்தக் குழுவில் நியமனம் சசய்யப் டும் 
ந ர் - 

-  ோ  பநோக்கில் ஏதோவது  தவியில் இருந்தோல் அரத ைோஜினோமோ சசய்தல் 
பவண்டும். 
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- வியோ ோை பநோக்கில் உள்ள ஏதோவது நிறுவனத்தில் இருந்தோப ோ அல் து 
அத்தரகய நிறுவனத்தில் சதோடர்பு ச ற்றிருந்தோப ோ சதோடர்ர  அல் து 
 தவிரய துறக்க பவண்டும். 

- ஏதோவது சதோழி ில் இருந்தோல் அத்சதோழி ில் இருந்து தம்ரம விடுவித்துக் 
சகோள்ளல் பவண்டும். 

- ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் ச ோறுப்புக்களுடன் முைண் டும் ஏதோவது 
சதோழில் அல் து பவர யில் இருந்தோல் அந்தத் சதோடர்ர  துண்டிக்க 
பவண்டும். 

இவ்வோறு சதோடர்ர த் துண்டித்த  ின்னும் அந்த அலுவ ரின் முந்ரதய சதோடர்பு, 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தில் அவருரடய  ைிக்குப்  ோதிப்ர  அளிக்கும் 
 ட்சத்தில் அந்ந ர் பதர்வுக்குழுவோல் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  தவிக்குக் 
கருதப் ட மோட்டோர். 
 

 ிரிவு 6 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் உறுப் ினர்களின்  தவிக் கோ ம் 

(1) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோக நியமனம் சசய்யப் டும் ந ர் அந்தப் ச ோறுப்ர  
 தவிபயற்ற நோளில் இருந்து ஐந்து வருடங்கள் வரை வகிக்க பவண்டும்; 
அல் து 75 வயது அரடயும் வரை வகிக்க பவண்டும் (இரவ இைண்டில் 
எது  முந்ரதயபதோ அது வரை). 

  (அ) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள் தம்முரடய ரகப் ட 
ஆளுநருக்கு எழுதி (இந்தச் சட்டத்தில் குறிப் ிட்ட டி) தம் ச ோறுப்ர  ைோஜினோமோ 
சசய்ய ோம். 
(ஆ) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள் தம்முரடய  தவியில் 
இருந்து இச்சட்டத்தில் குறிப் ிட்ட டி நீக்கப் ட ோம். 
(2) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  தவி எந்தக் கோைைத்திற்கோகவோவது (மைைம், 
ைோஜினோமோ மற்றும் இதை கோைைங்கள்) கோ ியோகும் நிர  வந்தோல், ஆளுநர், 
அைசுக் குறிப் ின் மூ மோக ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் மூத்த உறுப் ினரை 
(மற்சறோரு ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் நியமனம் சசய்யப் டும் வரை) ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையைோக நியமனம் சசய்ய ோம். 
(3) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  ைி விடுப் ில் இருந்தோப ோ, அல் து  ிற 
கோைைங்களினோல் தம்  ைிகரள நிரறபவற்ற முடியோமல் இருந்தோல், ஆளுநர், 
அைசுக் குறிப் ின் மூ மோக மூத்த இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரை 
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அப் ைிகரள நிரறபவற்ற அதிகோைம் சகோடுக்க ோம் (ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
மீண்டும்  ைிக்குத் திரும்பும் வரை). 
(4) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் மற்றும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் 
உறுப் ினர்களுக்கு உயர் நீதி மன்ற தர ரம நீதி தி மற்றும் உயர் நீதிமன்ற 
நீதி தி ஆகியவர்களுக்குக் சகோடுக்கப் டும் ஊதியம் மற்றும்  டி ஆகியரவ 
முரறபய தைப் ட பவண்டும்.  

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள், தம் நியமனத்தின் ப ோது 
ஓய்வூதியம் (இதில் உடல் ந க் குரறவுக்கோன ஓய்வூதியம் அடங்கோது) இந்திய 
அைசின் வோயி ோகபவோ, அல் து ஏதோவது ஒரு மோநி  அைசின் வோயி ோகபவோ 
ச ற்று வந்தோல் அவர்களுரடய ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையப்  ைிக்கோன ஊதியம் 
கீழ்கண்ட அளவுப் டி குரறக்கப் ட ோம். 
(அ) அந்த ஓய்வூதியத்தின் அளவுப் டி; அல் து   

(ஆ) நியமனத்திற்கு முன்னோல் அவர் தம்முரடய ஓய்வூதியத்தின் ஒரு  ங்ரகப் 
ச ற்றிருந்தோல், அந்த அளவுப் டி அவருரடய ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திற்கோன 
ஊதியத்ரதக் குரறக்க ோம். 
(5) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்களுக்கோன ஓய்வூதியத்தின் 
அளவு மற்றும்  ிற  ைிக்கோன நி ந்தரனகள் அைசின் முடிவின் டி 
எடுக்கப் ட ோம். 
(ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்களுக்கோன ஓய்வூதியத்தின் அளவு 
மற்றும்  ிற  ைிக்கோன நி ந்தரனகள் அவர்களுரடய நியமனத்திற்குப்  ிறகு 
அவர்கரளப்  ோதிக்குமோறு மோறோமல் இருத்தல் பவண்டும்). 
(6) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்கள் தம் ச ோறுப் ில் இருந்து 
சவளிவந்த  ின்னர் இந்திய அைசு, மோநி  அைசுகள் மற்றும் இவ்வைசுகளின் நிதி 
சகோண்டு இயங்கும் எந்த ஒரு அரமப்பு ஆகியவற்றில்  எந்த ஒரு  தவிக்கும் 
நியமனம் சசய்யப் டத் தகுதியோக மோட்டோர்கள். அபதோடு, இவ்வுறுப் ினர்கள் 
 ோைோளுமன்ற, மோநி  சட்ட சர கள் மற்றும்  ிற ச ோது அரமப்புக்களின் எந்த 
ஒரு பதர்த ிலும் ப ோட்டியிடுதல் இச்சட்டப் டி தவறோகும். 
 

 ிரிவு 7 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரின்  தவி நீக்கம்  

1. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்  தவி நீக்கம் கீழ்க்கண்ட முரறயில் மட்டுபம 
சசய்ய ோகும்: 

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரைப்  தவி நீக்கம் சசய்யக் பகோரும் தீர்மோனம், மோநி  
சட்டசர யில் அந்தச் சர யின் சமோத்த உறுப் ினரில் ச ரும் ோன்ரமயும், 
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அரவக்கூட்டத்தில் வோக்களிப் ின் சமயம் இருக்கும் உறுப் ினர்களில் மூன்றில் 
இைண்டு  ங்கு உறுப் ினர்களும் ஆதைவு சதரிவிக்கும் வரகயில் நிரறபவற்றப் 
 ட்டு, அந்த வோக்களிப் ின் முடிவு அந்த அரவக்கூட்டத்சதோடரின் ப ோபத 
ஆளுநரிடம் வழங்கப் ட்டோல், ஆளுநர் தம்முரடய ஆரையின் மூ மோக மட்டுபம 
 தவி நீக்கம் சசய்ய இயலும். இந்தப்  தவி நீக்கம் நிரூப் ிக்கப் ட்ட தவறோன 
நடத்ரத அல் து  ைிரயச் சரியோக நிரறபவற்றோத அல் து நிரறபவற்ற 
முடியோத கோைைங்களினோல் மட்டுபம நரடச ற பவண்டும். 
(2) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரின்  தவிநீக்கத்திற்கோன அறிவிப்பு தீர்மோனம் 
எழுத்துபூர்வமோக தமிழ்நோடு சட்டசர யின் ச ோநோயகருக்கு அச்சட்டச்சர யின் 
சமோத்த உறுப் ினர்களில் மூன்றில் ஒரு  ங்கு உறுப் ினர்கள் ரகசயழுத்திட்டுக் 
சகோடுக்க ோம். 
(3) இவ்வோறு பமலுள்ள இரைப்  ிரிவு (2)ன் கீழ் தைப் டும் அறிவிப்புத் தீர்மோனம் 
கிரடத்தவுடன் ச ோநோயகர், தகுதியோனவர்களுடன் க ந்தோப ோசித்து பதரவயோன 
ஆவைங்கரளயும்  ரிபசோதித்து, இப் தவிநீக்கத் தீர்மோனத்திற்கு முகோந்திைம் 
உண்டு என்று உறுதியோன  ின்னர் தீர்மோனத்ரத அனுமதிக்க ோம்; அல் து 
முகோந்திைம் இல்ர சயன்று முடிசவடுத்தோல் தீர்மோனத்ரத அரவ முன் சகோண்டு 
வை அனுமதி மறுக்க ோம். 
(4) இவ்வோறு இரைப்  ிரிவு (2)-ல் உள்ள டி அறிவிப்புத் தீர்மோனம் அனுமதிக்கப் 
ச ற்றோல், ச ோநோயகர் தீர்மோனத்ரத நிலுரவயில் ரவத்து, இந்தப்  தவி 
நீக்கத்திற்கோன விசோைரைரய பமற்சகோள்ள தமிழ்நோடு உயர் நீதிமன்றத்தின் 
தர ரம நீதி திரய  ைிக்க ோம். 
இவ்வோறோன விசோைரைக்கோக தர ரம நீதி திரய பகட்டுக் சகோள்ளுதல், 

சட்டசர யில் தீர்மோனம் நிரறபவற்றப் ட்டோல் மட்டுபம நடக்க ோகும். 
(5) இவ்வோறு விசோைரை பமற்சகோள்ளப் டும் ச ோழுது உயர்நீதிமன்றத்தின் 
தர ரம நீதி தி, மூன்று ந ர் சகோண்ட நீதி திகள் .குழுரவ விசோைரைக்குப் 
ச ோறுப் ோக நியமனம் சசய்தல் பவண்டும். இக்குழுவோல் விசோைரைக்கு 
அடிப் ரடயோன குற்றச்சோட்டுக்களின்  ட்டியல் தயோர் சசய்யப் ட பவண்டும். 
இந்தக் குற்றச்சோட்டுக்களின்  ட்டியலும், ஒவ்சவோரு குற்றச்சோட்டின் 
அடிப் ரடயோன வோக்குமூ த்ரதயும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரிடம் 
எழுத்துபூர்வமோக சதரிவிக்கப் ட பவண்டும். ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையருக்கு 
இக்குற்றச்சோட்டுக்களுக்கு எழுத்து மூ மோக  தி ளிக்க பதரவயோன வோய்ப்பு 
அளிக்கப் ட பவண்டும். இந்த வோய்ப்புக்கோன கோ  அவகோசம் பமப  
குறிப் ிட்டுள்ள நீதி திகள் குழுவோல்  முடிவு சசய்யப் டும். 
(6) தமிழக அைசு, ச ோநோயகைோல் முடிசவடுக்கப் ட்டோல், ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
மீதோன வழக்ரக நடத்த ஒரு வழக்கறிஞரை நியமிக்க ோம். 
(7) விசோைரைக்குப் ச ோறுப் ோன குழு தம்முரடய நடவடிக்ரகரய ஒழுங்கு டுத்த 
விதிமுரறகரள அரமத்துக் சகோள்ள ோம். அபதோடு ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
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தம்முரடய தைப் ில் எழுத்துபூர்வமோக வோக்குமூ ம் சகோடுக்கவும்; சோட்சிகரள 
குறுக்கு விசோைரை சசய்யவும்; ஆதோைங்கரள அளிக்கவும், தம்முரடய 
வழக்கறிஞர் மூ மோக அல் து தோமோகபவ  தம் தைப்ர  எடுத்துச் சசோல் வும் 
வோய்ப்பு வழங்க பவண்டும். 
(8) உரிரமயியல் விதித்சதோகுப்பு, 1908-ன் கீழ் வரும் ஒரு உரிரமயியல் 
நீதிமன்றத்தின் அதிகோைங்கரள இந்த விசோைரைக்கோன குழு ச றும். குறிப் ோக: 
(அ) எந்த ஒரு ந ருக்கும் நீதிமன்ற அரழப்பு விடுத்து அவரை உறுதிசமோழியின் 
கீழ் விசோரிக்கும் அதிகோைம்  

(ஆ) ஆவைங்கரள கண்டு ிடிக்கவும் சமர்ப் ிக்கச் சசய்யவுமோன அதிகோைங்கள்  

(இ) உறுதிசமோழியின் கீழ் வோக்குமூ ம் மற்றும் ஆதோைங்கரளப் ச றுவது. 
(ஈ) சோட்சிகரள விசோரிக்கபவோ ஆவைங்கரளப்  ரிபசோதிக்கபவோ பவறு 
ந ர்களுக்கு அதிகோைம் சகோடுப் து அல் து வி க்கு அளிப் து. 
 

(9) விசோைரைக்குப்  ின் அதற்குப் ச ோறுப் ோன குழு  ஒரு அறிக்ரக தயோரித்து 
அரத விசோைரைக்கோன பகோரிக்ரக ச றப் ட்ட 90 நோட்களுக்குள் ச ோநோயகருக்குச் 
சமர்ப் ிக்க பவண்டும்.  
(10) இவ்வறிக்ரக, ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் குற்றமற்றவர், மற்றும் தம்  ைிகரள 
நிரறபவற்றத் தகுதி  ரடத்தவர் என்று சோன்றளிக்குமோனோல், நிலுரவயில் உள்ள 
அறிவிப்புத் தீர்மோனத்தின் மீபதோ, இவ்வறிக்ரகயின் மீபதோ எந்த ஒரு பமல் 
நடவடிக்ரகயும் எடுக்கத் பதரவயில்ர . 
(11) இவ்வறிக்ரக (இரை  ிரிவு 9-ல் வருவது) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
குற்றவோளி தோன் என்பறோ அல் து தம்  ைிகரள சரிவை நிரறபவற்றத் 
தகுதியற்றவர் என்பறோ குறிப் ிட்டோல், இரைப் ிரிவு (2)-ல் குறிப் ிடப் ட்ட 
அறிவிப்புத் தீர்மோனம் மற்றும் விசோைரைக்குப் ச ோறுப் ோன நீதி தியின் அறிக்ரக 
இரவ இைண்டும் சட்டசர யோல் நடவடிக்ரகக்கு எடுத்துக் சகோள்ளப் ட 
பவண்டும். 
(12) இவ்வோறு இரைப் ிரிவு (2)-ல் குறிப் ிடப் ட்ட தீர்மோனம் சட்டசர யில் 
நிரறபவற்றப் ட்டோல், ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரின் தவறோன நடத்ரத அல் து 
தகுதியற்ற தன்ரம நிரூ ிக்கப் ட்டதோகக் சகோள்ளப் டும். எனபவ ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையரைப்  தவி நீக்கம் சசய்ய ச ோநோயகைோல் ரகசயழுத்திடப் ட்ட  ஒரு 
பகோரிக்ரக மோநி  ஆளுநருக்கு வழங்கப் டும். 
(13) இரைப்  ிரிவு (12)-ன் கீழ் வரும் பகோரிக்ரகக்கு ஆளுநர் ஒப்புத ளித்தோல் 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் தம்  ைியில் இருந்து நீக்கப் ட்டதோக இச்சட்டப் டி 
சகோள்ள ோம்.  
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைப்  தவி நீக்கம் சசய்ய சட்ட சர யில் தீர்மோனம் 
சமர்ப் ிக்கப் ட்ட நிர யில் அவர் தம்  ைிகரள நிரறபவற்றுவதில் இருந்து 
தரட சசய்யப்  டுவோர். 
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 ிரிவு 8 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் அதிகோைங்கள் மற்றும்  ைிகள்  

(1) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் இைண்டு  ிரிவுகரளக் சகோண்டிருக்க பவண்டும்: 
- ஊழல் ஒழிப்புப்  ிரிவு  

- பசரவ உரிரம  ோதுகோப்புப்  ிரிவு  

(2) இரவ இைண்டும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரின் தர ரமயில்  ைி புரிய 
பவண்டும். இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்கள்  மற்றும் உறுப் ினர்கள் ஊழல் 
ஒழிப்பு ஆரையைோல் ஆரையத்தின்  ைிகளுக்கு  குறிப் ோன ச ோறுப்புக்கள் 
ஒதுக்கப் டுவோர்கள். 
 

அத்தியோயம் 3 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் ஊழல் ஒழிப்புப்  ிரிவின்  
அதிகோைங்கள், ச ோறுப்புக்கள் மற்றும் நரடமுரறகள்  

 ிரிவு 9 - ஊழல் ஒழிப்புப்  ிரிவின் அதிகோைங்கள்  

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம்  ின் வரும்  ைிகளும் அதிகோைங்களும் ச ற்றிருக்கும்: 
(i) ஊழல் குற்றம் எதன் மீதும் நடக்கும் பு னோய்வின் பமல் பமற் ோர்ரவ சசய்யும் 
அதிகோைம்  

(ii) ஊழல் குற்றம் எதரனயும் பு னோய்வு சசய்யும் அதிகோரிகளுக்கு ஆரைகள் 
இடுதல்  

(iii) ஊழல் குற்றம் சம் ந்தப் ட்ட பு னோய்வு முடிவுக்கு வந்த  ின்னர், சம் ந்தப் ட்ட 
ச ோது ஊழியருக்கு அதற்கு ஏற்ற தண்டரன ( ைிநீக்கம்,  தவி இறக்கம் 
ஆகியரவ)  விதிக்க (அவர்களின் தைப்ர  முழுரமயோகக் பகட்டறிந்த  ின்னோல்) 
சி ோரிசு சசய்தல். இத்தரகய சி ோரிசுகரள  அைசின் சம் ந்தப் ட்ட துரற 
நிரறபவற்றிபய  தீை பவண்டும்.  
(iv) ஊழல் தடுப்புச் சட்டம். 1988-ன் கீழ் அரமக்கப் ட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 
வழக்குத் சதோடர்வது. 
(v) இந்தச் சட்டம் அம ோன உடன் ஊழல் தடுப்பு ஆரையத்தின் வழக்குகரள 
விசோரிக்க ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம், உயர்  நீதிமன்றத்தின் தர ரம நீதி தியோல் 
அரமக்கப் ட பவண்டும்.  
(vi) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் அதிகோரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குக் சகோடுக்கத் 
தக்க ஓய்வூதியம், மற்றும்  டிகள் மற்றும்  ிற பவர க்கோன நி ந்தரனகள் 
ஆகியவற்றுக்கோன ஒழுங்கு விதிமுரறகரள உருவோக்குதல்  

(vii) ஊழல் சவளிக்சகோைர் வர்களிடம் இருந்து புகோர்கள் ச றுதல்  

(viii) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் அதிகோரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் ஏரில் 
புகோர்கள் ச றுதல்  
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(ix) பு னோய்வு அதிகோரிகள் மற்றும்  ிற அதிகோரிகரள பவர க்கு எடுத்தல் 
மற்றும் அவர்கரள நவனீ அறிவியல் முரறகளுடன் பு னோய்வு புரிய 
 யிற்சியளித்தல். 
(x) நீதிமன்ற அதிகோரிகள், வழக்குத் சதோடரும் அதிகோரிகள் மற்றும் மூத்த 
வழக்கறிஞர்கரள நியமனம் சசய்தல். 
(xi) முரறயோன பு னோய்வுக்கு ஏற்ற நவனீக் கருவிகரளப் ச றுதல்  

(xii) இந்தச் சட்டத்தில் உள்ள டி ஊழல் மூ மோக ச றப் ட்ட சசோத்துக்கரள 
 றிமுதல் சசய்தல் 

(xiii) முரறபகடோகப் ச றப் ட்ட அல் து நிரறபவற்றப் ட்ட ஒப் ந்தம், உத்தைவு, 

அனுமதி ப ோன்றவற்ரற நிைோகரித்து சி ோரிசு சசய்தல்; அல் து ஊழ ில் ஈடு ட்ட 
ஒரு நிறுவனம், ஒப் ந்ததோைர் அல் ோது பவறு மற்ற ந ர் ஆகிபயோரை அைசு 
ஒப் ந்தங்களில் இருந்து தரட சசய்யுமோறு சி ோரிசு சசய்தல். இவ்வோறு தைப் ட்ட 
சி ோரிரச சம் ந்தப் ட்ட ச ோதுத் துரற நிரறபவற்ற ோம்; அல் து  திரனந்து 
நோட்களுக்குள் தகுந்த கோைைங்களுடன் நிைோகரிக்க ோம். இவ்வோறு 
நிைோகரிக்கப் ட்டோல் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் தமிழ் நோடு உயர் நீதிமன்றத்ரத 
அணுகி தக்க ஆரைகள் இடுமோறு பகோை ோம். 
(xiv) இச்சட்டத்தின் கீழ் இடப் டும் ஆரைகரள சரியோக நிரறபவற்றவும் 
நிரறபவற்றத் தவறிய ந ர்கள் பமல் தக்க அ ைோதம் இடவும் அதிகோைம் உண்டு. 
(xv) புகோரின்றி ஊழல்  ற்றிய தகவல் வந்தோல்  தோமோகபவ பு ரனரவத் 
சதோடங்கும் அதிகோைம் உண்டு. 
(xvi) ச ோதுத் துரறகளுடன் ஒத்துரழத்து ஊழர க் குரறக்க மற்றும் ஊழர  
சவளிக்சகோைர் வர்கரள கோப் ோற்ற தகுந்த வழிமுரறகள் மற்றும் சிறந்த 
நரடமுரறகரளக் சகோண்டு வருதல். இவ்வோறு சகோண்டு வைப் டும் 
வழிமுரறகரள தோம் ஏற்றுக் சகோண்டு நரடமுரறப் டுத்த பமற்சகோள்ளும் 
முயற்சிகரள அப்ச ோதுத் துரற ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திடம் இைண்டு 
மோதங்களுக்குள் அறிக்ரக சமர் ிக்க பவண்டும். 
(xvii) இந்தச் சட்டத்தில் குறிப் ிடப் டும் கோ  வரையரறகள் முரறயோகப்  ின் ற்ற 
ரவக்கும் அதிகோைம் உண்டு. 
(xviii) தம்முரடய  அதிகோரிகளின் பநர்ரமரய கண்கோைித்தல் மற்றும் வளர்த்தல்; 

பநர்ரம வழுவுபவோற்கு தகுந்த தண்டரன அளித்தோல் ( ைிநீக்கம், மற்றும்  தவிக் 
குரறப்பு) 
(xix) குறிப் ோன உதவிகள் பதரவப் ட்டோல் ச ோதுத் துரறகளிடம் அவற்ரறக் 
பகோரி ச றுவது  

(xx) ஊழல் குற்றங்கள் சம் ந்தப் ட்ட புகோர்கரள ஊக்குவிக்க தகுந்த  ரிசளிப்புத் 
திட்டங்கள் உருவோக்குவது. இவ்வோறு அளிக்கப் டும்  ரிசுகள் கோப் ோற்றப் டும் 
அைசுக்கோன சமோத்த நஷ்டத்தில்  த்து சதவிகிதத்ரத மீற ோகோது. 
(xxi) ஊழல் தடுப் ிற்கோன நடவடிக்ரககரள ப ோக்ஆயுக்தோ எடுக்க பவண்டும். 
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 ிரிவு 10 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் மற்றும் இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
ஆகிபயோைோல் விசோைரை சசய்யத் தக்க புகோர்கள்  

(1) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்   இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளின் டி, ஒரு ச ோது 
ஊழியரின் (இதில் முத ரமச்சர், அரமச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற 
உறுப் ினர்களும் அடக்கம்) நடவடிக்ரககள் அல் து ஒரு ச ோது ஊழியரின் 
ச ோதுவோன அல் து குறிப் ோன சம்மதத்துடன் எடுக்கப் டும் நடவடிக்ரககள் 
ஆகியவற்றின் பமல் சகோடுக்கப் டும் ஊழல் புகோர், அல் து பசரவ மறுப்புப் 
புகோர் ஆகியவற்றின் பமல் விசோைரை சசய்ய ோம். 

 

(2) இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்   இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளின் டி, ஒரு 
ச ோது ஊழியரின் (இதில் முத ரமச்சர், அரமச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற 
உறுப் ினர்கள் அடங்க மோட்டோர்கள்) நடவடிக்ரககள் அல் து ஒரு ச ோது 
ஊழியரின் ச ோதுவோன அல் து குறிப் ோன சம்மதத்துடன் எடுக்கப் டும் 
நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்றின் பமல் சகோடுக்கப் டும் ஊழல் புகோர், அல் து 
பசரவ மறுப்புப் புகோர் ஆகியவற்றின் பமல் விசோைரை சசய்ய ோம். 
 
(3)இரைப் ிரிவு (1)-ன் கீழ் ஒரு விசோைரைரய நடத்த ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையருக்கு எவருரடய அனுமதிரயயும் ச ற பவண்டிய பதரவயில்ர .  
 

 ிரிவு 11 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் புகோர் நரடமுரற  

(1) இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளின் டி, எவர் ஒருவரும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
அல் து இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையரிடம் புகோர் அளிக்க ோம்  

பசரவ மறுப்புப் புகோர்களில்  ோதிக்கப் ட்ட ந ர் இறந்து ப ோனோல், அல் து 
ஏதோவது ஒரு கோைைத்தோல் தம் சசயல்கரளத் தோபம நிரறபவற்றிக் சகோள்ளச் 
சக்தியற்று இருந்தோல், அப்புகோரை அளிக்க (அல் து) அளிக்கப் ட்ட  புகோரின் பமல்  
முரறயீடுகளில்  ங்பகற்க அந்ந ரின் சட்டபூர்வமோன  ிைதிநிதிகள் அல் து அந்த 
ந ைோல் எழுத்துபூர்வமோக இந்த விவகோைத்தில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட ஒருவர்  உரிரம 
ச ற்றவைோவோர். 
(2) ஒவ்சவோரு புகோரும் ஒரு முரறயோன உறுதிச் சோன்றுடன் தைப் டும் 
வோக்குமூ த்தின் வடிவில் இருத்தல் பவண்டும். பமலும் அதன் வடிவம் மற்றும் 
முரறகள் விதிகளின் டி இருத்தல் பவண்டும். 
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(3) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் தோமோகபவ ஒரு ஊழல் சசயல் மீது அல் து ஊழல் 
சசயல்  ற்றித் தைப் டும் புகோர் மீது விசோைரை நடத்த ோம். இந்தச் சட்டத்தின் 
 ிற  ைிகரளயும் அவர் நிரறபவற்ற பவண்டும். 
(4) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திற்கு அளிக்கப் டும் புகோரில் 
குறிக்கப் டும் விவகோைங்கள் எரவயும் விசோைரைக் குழு சட்டம், 1952-ன் கீழ் 
பவறு விசோைரைக்கு அனுப் ப் டக் கூடோது. 
(5) ஒரு ஊழல்  ற்றிய குற்றச்சோட்டு, இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு முன் 
அல் து இந்தச் சட்டம் அமலுக்கு வருவதற்கு  ின் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 
ஒரு விசோைரை சதோடங்கப் டுவதற்கு முன், விசோைரைக் குழுக்கள் சட்டம், 1952-
ன் கீழ் நிலுரவயில் இருக்கும் என்றோல், அது அந்த (முந்ரதய) விசோைரையில் 
சதோடரும். 
 

 ிரிவு-12 -  பு னோய்வுப்  ிரிவு மற்றும் வழக்குப்  ிரிவு  

1. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் பு னோய்வுப்  ிரிவு தற்ப ோது அரமந்துள்ள 
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்கோைிப்புத் துரற ஆகும். இத்துரற பமலும் 
ஆசளடுத்தல் மற்றும்  ிற பு னோய்வு அலுவ ர்கரள துரைக்சகடுத்தல் 
என்று ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் பதரவகளுக்பகற்  பமலும் 
விரிய ோம். 

2. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் எந்தப் புகோரின் சதோடர் ோகவும் ச ோது 
ஊழியர்களின் பமல் வழக்குத் சதோடை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் ஒரு 
வழக்குப்  ிரிவு இயக்குனரையும், அவருக்குத் பதரவயோன அதிகோரிகள் 
மற்றும் ஊழியர்கரளயும் நியமனம் சசய்தல் பவண்டும். ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையரின் ஒப்புத ின் ப ரில், இந்த வழக்குப்  ிரிவு இயக்குனர் சிறப்பு 
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் சதோடர்வோர். அபதோடு ஊழல் ஒழிப்புச் சட்டம், 1988 
-ன் கீழ் வரும் எந்த ஒரு குற்றச் சசயர யும் தண்டிக்கப் ச ோது ஊழியர்கள் 
பமல் வழக்குத் சதோடர்ந்து நடத்த  அரனத்து நடவடிக்ரகயும் எடுப் ோர். 

 

 

 

 ிரிவு 13 - விசோைரை நரடமுரற  

1) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் ஒரு புகோரின் ப ரிலும், அல் து தோமோகபவ 
எடுத்துக் சகோண்ட ஒரு ஊழல் விவகோைத்திலும் முத ில் விசோைரை 
சதோடங்கும் முன்னோல், தோபம, அல் து பவறு ஒரு அலுவ ர் மூ மோக 
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அப்புகோர் அல் து விவகோைத்தில் முகோந்திைம் உள்ளதோ என்று கண்டு ிடிக்க 
முயற்சி சசய்ய ோம். இவ்வோறு முகோந்திைம் இல்ர  என்று 
கண்டு ிடிக்கப் ட்டோல் இந்தக் கண்டு ிடிப்ர   திவு சசய்வபதோடு, புகோர் 
அளித்தவருக்கும் இம்முடிரவத்  சதரிவித்து பமல் விசோைரைரய நிறுத்தி 
விட ோம். 

2) புகோரை சரி ோர்க்கும் நரடமுரற (பமலுள்ள இரை  ிரிவு (1)-ல் உள்ளது 
ப ோ ) ஒவ்சவோரு புகோருக்கும் ஏற்ற வரகயில் இருக்க ோம். குறிப் ோக 
சம் ந்தப் ட்ட ச ோது ஊழியரின் வோக்குமூ த்ரத ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் 
ச ற ோம். 

3) இவ்வோறு முகோந்திைத்ரதப்  ரிபசோதித்த  ின்னர், ஊழல் புகோர் மீது  
விசோைரை நடத்த ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர்:- 

(அ) புகோரின் நகர  சம் ந்தப் ட்ட ச ோது ஊழியருக்கு அனுப்  ோம். 
(ஆ) ச ோது ஊழியருக்குப் புகோரின் மீது தம்முரடய விளக்கத்ரத  திவு சசய்ய 
வோய்ப்புத் தை ோம். 
(இ) புகோர் சம் ந்தப் ட்ட ஆவைங்கரள  றிமுதல் சசய்து  ோதுகோப் ோக ரவக்க 
நடவடிக்ரக எடுக்க ோம். 
5. ஏதோவது ஒரு புகோரில் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் புகோரை தள்ளு டி சசய்ய 
முடிசவடுத்தோல் அல் து புகோரின் மீதோன விசோைரைரய நிறுத்த 
முடிசவடுத்தோல், அவர் தம்முரடய கோைைங்கரளப்  திவு சசய்வபதோடு அவற்ரற 
புகோர் அளித்தவருக்கும் ச ோது ஊழியருக்கும் சதரிவிக்க பவண்டும். 
6. புகோைளிப் வர் ச யர் சதரிவிக்கோமல், ஆனோல் தகுந்த முகோந்திைமளிக்கும் 
ஆதோைங்களுடன் புகோர் அளிக்கப் ட்டோல் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் தோபம 
அப்புகோரை எடுத்து விசோைரை நடத்த ோம்.  
7. புகோைளிப் வர் தம்முரடய ச யர் ைகசியமோக ரவக்கப் ட பவண்டும் என்று 
பகோை ோம். 
8. விசோைரை 6 மோத கோ த்திற்குள் முடிக்கப் ட பவண்டும். மிக அரிதோன சி  
வழக்குகளில் ஒரு வருடம் வரை விசோைரை நீட்டிக்கப் ட ோம். 
9. மோற்று விதிகள் இல் ோத  ட்சத்தில், இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் 
விசோைரையின் நரடமுரறகள், விதிகள் மூ மோக ஒழுங்கு டுத்தப் ட ோம். 
 

 ிரிவு 14 - விசோைரை அதிகோரியின் அதிகோைங்கள்  
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1. ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988-ன் கீழ் குற்றங்கரள பு னோய்வு சசய்யத் தகுதி 
ச ற்ற பு னோய்வு அதிகோரிகள் குற்றவியல்  நரடமுரற விதிகளின் டி 
பு னோய்வு சசய்ய தகுதி ச ற்ற ஒரு கோவல் துரற அதிகோரியின் 
அதிகோைங்கரளப் ச றுவோர்கள். 

2. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் தம் அதிகோைங்கரளப்  யன் டுத்தும் ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையர் மற்றும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் அதிகோரி, உரிரமயியல் 
நரடமுரற விதித்சதோகுப் ின் (Code of  Ci vi l  Procedure, 1908) கீழ் ஒரு 
வழக்ரக விசோரிக்கும் உரிரமயியல் நீதிமன்றத்தின் (ci vi l  court ) 
அதிகோைங்கரளப் ச றுவோர். குறிப் ோக: 

- இந்தியோவின் எந்தப்  குதியில் இருந்தும் ஒரு ந ரை வைவரழக்க மற்றும் 
உறுதிசமோழியின் கீழ் விசோரிக்கவும்; 

- எந்த ஒரு ஆவைத்திரனயும் கண்டு ிடிக்கவும், ஆரையத்திடம் 
ஒப் ரடக்கவும்; 

- உறுதிச்சோன்றின் (af f i davi t ) மீது ஆதோைங்கள் ச றவும்; 
- எந்த ஒரு நீதிமன்றம் அல் து அலுவ கத்தில் இருந்தும் ஒரு ச ோது 
ஆவைம் அல் து அதன் நகர ப் ச றவும்; 

- சோட்சிகரள விசோரிக்க அல் து ஆவைங்கரளப்  ரிபசோதிக்க 
ஆரையிடவும்; 

- விதிப் டி பவறு நடவடிக்ரக எடுக்கவும்; 
அதிகோைம் உண்டு, 
 

(3) பு னோய்வு அதிகோரியின் பமற் தவியில் உள்ள ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் 
குழுரவ பசர்ந்த அரனத்து உறுப் ினர்கள் மற்றும் பமற் தவியில் உள்ள 
அரனத்து ஊழல் ஒழிப்பு ஆரைய அதிகோரிகளுக்கும் பு னோய்வு அதிகோரியின் 
அபத அதிகோைங்கள் உண்டு. 
 

(4) பு னோய்வின் ப ோது, ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், ஒரு அைசு ஊழியர் தம் 
 தவியில் இருப் து பு னோய்வுக்கு  ோதகம் விரளவிக்கும் என்று நிரனத்தோப ோ; 
அல் து சம் ந்தப் ட்ட அந்த அைசு ஊழியர் ஆதோைங்கரள அழிப் ோர் அல் து 
மோற்றுவோர்; மற்றும் சோட்சிகரள மோற்ற முயற்சி சசய்வோர்; அல் து ஊழர த் 
சதோடை முயற்சி சசய்வோர் என்பறோ பதோன்றினோல், ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் அந்த 
அைசு ஊழியரின்  ைி  மோற்றம் அல் து தற்கோ ிகப்  ைிநீக்கம் ஆகிய 
நடவடிக்ரககளுக்கு ஆரைகள் இட ோம். 
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(5) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், இச்சட்டத்தின் கீழ் பு னோய்வு நடக்கும் எந்த 
பநைத்திலும் ஒரு இரட ஆரையின் மூ மோக, ஒரு ச ோது ஊழியர் முரறபகடோன 
வரகயில் ச ற்ற சசோத்துக்கரள மரறக்கபவோ, அல் து பவறிடத்திற்கு 
அனுப் பவோ முடியோமல் தடுக்க, பதரவயோன எந்த ஒரு நடவடிக்ரகயும் 
எடுக்க ோம். 
(6) 1988 ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் எந்தக் குற்றத்ரதயும் விசோரிக்க தகுதி 
ச ற்றிருந்தோலும், ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், அபத குற்றப் பு னோய்வில் பவறு 
சட்டங்களிற்குப் புறம் ோக நடக்கும் எந்த ஒரு குற்றத்ரதயும் பு னோய்வு 
சசய்ய ோம். 
 

 ிரிவு 15 - பதடுதல் மற்றும்  றிமுதலுக்கோன அதிகோைங்கள்  

தம்மிடம் இருக்கும் தகவர  ரவத்து, ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், இந்தச் 
சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்ற அரழப்பு அல் து அறிவிப்பு ச ற்ற, அல் து ச றப் 
ப ோகும் ஒரு ந ர், பு னோய்வு மற்றும்  ிற நடவடிக்ரககளுக்குத பதரவயோன 
அல் து  யன் டும் ஒரு ச ோருள் அல் து ஆவைம் ப ோன்றவற்ரற சகோடுக்கத் 
தரடயோக இருந்தோல் - ஒரு பதடுதல் ஆரையின் (search warrant ) மூ மோக 
கோவல் துரற ஆய்வோளர் அல் து அதற்கு பம ோன  தவி வகிக்கும் எந்த ஒரு 
அதிகோரிரயயும் பதடுதல் நடவடிக்ரக எடுக்கபவோ, ஆய்வு சசய்யபவோ (குறிப் ோக, 
எந்த ஒரு இடத்திலும் நுரழயவும் பதடவும்) அதிகோைம் சகோடுக்க ோம். இந்த 
பதடுதல் ஆரை குற்றவியல் நரடமுரற விதித்சதோகுப்பு (1973)-ன் கீழ் வரும் 
விதிகளின் டி நரடச றும். 
 
 ிரிவு  16 - ஊழல் தடுப்பு நடவடிக்ரககள் 

 ிரிவு 9(xxi)  டி ஊழல் தடுப் ிற்கோன நடவடிக்ரககரள ப ோக்ஆயுக்தோ எடுக்க 
பவண்டும். பு னோய்வு  ிரிவு    துரறகளில் தோமோகபவோ அல் து  ஞ்சம்/ 
ஊழல்  ற்றிய விவைங்கள் அறிந்பதோ அவ்வப்ப ோது திடீர்  ரிபசோதரன சசய்ய 
பவண்டும். பமலும் அவர்கள் ‘Trap’ முரறகள்  யன் டுத்தியும்  ஞ்சம் 
வோங்கு வர்கரள  ிடிக்க நடவடிக்ரக எடுக்க பவண்டும். ஒரு பகோடிக்கு பமல் 
உள்ள சடண்டர் விவைங்கள் அரனத்ரதயும் அந்தந்த துரறகளின் தர ரம 
அதிகோரி ப ோக்ஆயுக்தோவிற்கு உடனடியோக சதரிவிக்க பவண்டும். ப ோக்ஆயுக்தோ 
அவற்ரற ச ோது மக்கள்  ோர்ரவக்கு இரையதளத்தில்  திவிட பவண்டும். 
பமலும் அதில் முரறபகடு நடக்கும் சந்பதகம் இருந்தோல் தோமோகபவ முன்வந்து 
விசோரிக்க ோம். 
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 ிரிவு 17 - ச ோதுத் துரறகளுக்கு ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் சி ோரிசுகள் வழங்கும் 
அதிகோைம்  

இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் நரடச றும் பு னோய்வின் ப ோது, ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையம், ஊழல்  நரடச றும் ஒரு சசயர த் தடுக்க, ச ோதுந  நடவடிக்ரக 
எடுக்க பவண்டும் என்று முடிவு சசய்தோல், இவ்வோரையம் இந்தச் சசய ில் 
சம் ந்தப் ட்ட எந்த ஒரு ச ோதுத் துரறக்கும், அவர்தம் முடிவுகரளத்  தரட 
சசய்ய அல் து நிறுத்தி ரவக்க அல் து ஒரு நடவடிக்ரக எடுக்கச் சி ோரிசு 
சசய்ய ோம். சம் ந்தப் ட்ட ச ோதுத் துரற இவோறு சி ோரிசு அளிக்கப் ட்ட 15 
தினங்களுக்குள் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் சி ோரிசுகரள நிரறபவற்ற ோம்; 
அல் து தகுந்த கோைைங்களுடன் நிைோகரிக்க ோம். இவ்வோறு நிைோகரிக்கப் ட்டோல், 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் ச ோதுத் துரறக்கு தகுந்த ஆரைகள் இட பவண்டி, 
தமிழ் நோடு உயர் நீதிமன்றத்ரத அணுக ோம். 
 

 

 ிரிவு 18 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் நரடமுரறகள்  

(1)ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் எந்த ஒரு நரடமுரற மற்றும் சசயலும் 
கீழ்க்கண்ட கோைைங்களுக்கோக சசல்லு டி ஆகோமல் ப ோகோது: 
(அ) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின்  ைிகளில் உள்ள கோ ியிடங்கள்; மற்றும் 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் கட்டரமப் ில் உள்ள குரற ோடுகள்  

(ஆ) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழுவின் உறுப் ினர்களின் நியமனத்தில் உள்ள 
குரற ோடுகள்  

(இ) வழக்கின் உண்ரம நிர ரய  ோதிக்கோத எந்தசவோரு குரற ோடுகள்  

(2) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையக் குழு, ஒழுங்கு விதிமுரறகளின் மூ மோக, ஒழுங்கு 
விதிமுரறகள் அரமத்தல், வழக்குகரள  கிர்ந்தளித்தல், வழக்குகரள 
மோற்றியளிப் து, அதிகோைங்கள் மற்றும்  ைிகரள  ிரித்தளிப் து முத ோன 
அரனத்துக் சகோள்ரக முடிவுகளும் எடுக்க ோம். 
(3) எந்த ஒரு வழக்கிலும், பு னோய்வு, பு னோய்வு அதிகோரியோல், கோைைங்கள்  திவு 
சசய்யப் டோமல் நிறுத்தப் டக் கூடோது. எந்த ஒரு வழக்ரகயும் முற்றுப் ச றச் 
சசய்ய ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் ஒழுங்கு விதிமுரறகளின் டி ச ோறுப் ோன 
அதிகோரிபய ஒப்புதல் அளிக்க பவண்டும். 
(4) ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் நரடமுரறயில், அமர்வுகள் யோவும் 
சவளிப் ரடயோக ச ோதுமக்கள்  ோர்ரவக்கு ஏற்ற வரகயில் நடத்தப் ட பவண்டும். 
இதற்கு மோறோக ைகசிய அமர்வுகள் மிக அரிதோன வழக்குகளில் நடத்தப் ட்டோல், 
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அதற்கோன கோைைங்கள் எழுத்து மூ மோகப்  திவு சசய்யப் ட்ட  ின் மட்டுபம 
இவ்வமர்வுகள் ச ோது மக்கள்  ோர்ரவயின்றி நடத்தப் ட ோம். சவளிப் ரடயோக 
நடக்கும் அமர்வுகள் யோவும் கோசைோளியில்  திவு சசய்யப் ட்டு ச ோது மக்களுக்கு 
நகச டுக்கும் கட்டைம் சகோடுத்த  ின் வழங்கப் ட பவண்டும். 
 
 ிரிவு 19 – அவமதிப் ிற்கு தண்டரன வழங்கும் அதிகோைம்  
ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கோன நீதி வரைமுரற அதிகோைங்கள், அவமதிப்ர ப் 
ச ோறுத்த வரையில் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திற்கு இருக்கும். இதன் டி நீதிமன்ற 
அவமதிப்புச் சட்டம், 1971 (1971-ன் மத்திய சட்டம் 70) உயர் நீதி மன்றத்ரத 
குறிக்கும் இடங்களில் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் மற்றும் இரை ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையரையும் பசர்த்துக் குறிக்குமோறு சகோள்ள பவண்டும். 
 
 ிரிவு 20 – ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திற்குப்  ோதுகோப்பு  
(1)நல்  பநோக்கத்பதோடு இச்சட்டத்தின் கீழ் வரும் நடவடிக்ரககரள எடுக்கும் 
ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், மற்றும் ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையத்தின் ஊழியர்கள் ஆகிபயோர் மீது எந்த ஒரு வழக்பகோ, சட்ட ரீதியோன 
நடவடிக்ரகபயோ எடுக்கப் ட மோட்டோது. 
(2) ச ோதுவோன உரிரமயியல் நீதி வரைமுரறக்குள் வரும் எந்த ஒரு 
நீதிமன்றத்திற்கும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர், மற்றும் இரை ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையர் ஆகிபயோரின் முடிவுகரள அல் து நரடமுரறகரள  எதிர்க்கபவோ, 
தரட சசய்யபவோ அதிகோைம் கிரடயோது. 
  
அத்தியோயம் 4 – ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் பசரவ உரிரமப்  ோதுகோப்புப் 
 ிரிவின் அதிகோைங்கள், ச ோறுப்புக்கள் மற்றும் நரடமுரறகள்  

 ிரிவு 21 - வழங்கப் டும் பசரவகள் : 

1. தகுதிவோய்ந்த ந ர்களுக்குரிய பசரவகரள குறிப் ிட்ட கோ த்திற்குள் அதற்கோன 
ச ோறுப்புள்ள அதிகோரி வழங்குவோர். 

 ிரிவு 22 - பசரவகரளப் ச றுவதற்குரிய வழிமுரறகள் : 

2. எந்த துரறயின் பசரவரயப் ச ற பவண்டுபமோ அந்த துரறக்கு 
 ரிந்துரைக்கப் ட்ட முரறயில் கடிதம் அளித்பதோ அல் து  ரிந்துரைக்கப் ட்ட 
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விண்ைப்   டிவத்ரத அளித்பதோ பசரவரயப் ச ற ோம். விண்ைப் ங்கரளப் 
ச ற்றுக் சகோண்ட பநைம் மற்றும் பததி குறிப் ிட்ட ைசீதிரன அந்தத் துரறயின் 
சோர் ில் வழங்க பவண்டும். 

3. ைசீது வழங்கப் ட்ட விண்ைப் ம் அந்தத் துரறயின் குறிப் ிட்ட அதிகோரியோல் 
குறிப் ிட்ட கோ த்திற்குள்  ரிசீ ிக்கப் ட்டு பசரவ வழங்கப் டும் அல் து 
நிைோகரிக்கப் டும். அவ்வோறு நிைோகரிக்கப் டும் விண்ைப் ங்களுக்குரிய 
கோைைங்கரள அவ்வதிகோரி எழுத்து மூ மோக  திவு சசய்து விண்ைப் தோைருக்கு 
அளிக்க பவண்டும். 

4. அரனத்து அதிகோரிகளும் தங்களிடம் வந்த எல் ோ விண்ைப் ங்கரளப்  ற்றிய 
விவைங்கரளயும் மற்றும் அதன் மீது எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்ரககளின் 
விவைங்கரளயும்  ைோமரிக்க பவண்டும். 

 ிரிவு 23 - முதல் முரறயீடு 

1. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையைோல் தமிழகத்திலுள்ள ஒவ்சவோரு மோவட்டத்திலும் 
பசரவ உரிரம  ோதுகோப்பு ஆரையம் ஊழல் தடுப்பு ஆரையம் அரமக்கப் ட்ட 
மூன்று மோதத்திற்குள் அரமக்கப் டும். 

2. இந்த பசரவ உரிரம  ோதுகோப்பு ஆரையம் முத ோம் பமல் முரறயீட்டு 
ரமயமோகக் கருதப் டும். 

3. பசரவரயப் ச ற அளித்த விண்ைப் ம் நிைோகரிக்கப் ட்ட ஒருவபைோ அல் து 
குறிப் ிட்ட கோ  நிர்ையத்திற்குள் தனக்குரிய பசரவரய ச ற முடியோதவபைோ 
முதல் முரறயீட்டு அலுவ ரிடம் விண்ைப் ம் நிைோகரிக்கப் ட்ட முப் து  
நோட்களுக்குள்ளோகபவோ அல் து கோ நிர்ையம் முடிந்த  ின்பனோ 
விண்ைப் ிக்க ோம். 

4. முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர் அவர்கள் விண்ைப் தோைர் மற்றும் பசரவயின் 
ச ோறுப்பு அதிகோரி  ஆகிய இருவர் தைப்ர யும் அரழத்து விவைங்கரளக் 
பகட்டறிய பவண்டும். இந்த அமர்வு பமல் முரறயீட்டு விண்ைப் ம் ச றப் ட்டு  
 திரனந்து நோட்களுக்குள் நரடச ற பவண்டும். இறுதியில் விண்ைப் ம் 
நியோயமோன பசரவக்கோக அளிக்கப் ட்டிருந்தோல் முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர் 
அவர்கள் பசரவயின் ச ோறுப்பு அதிகோரிரய மூன்று நோட்களுக்குள் பசரவ 
வழங்கும் டி உத்தைவிட பவண்டும்.. 
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5. பமலும் விண்ைப் ம் நியோயமோனதோக உள்ளதோக முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர் 
கருதும்  ட்சத்தில் பசரவயின் ச ோறுப்பு அதிகோரிரய பசரவரய வழங்க கோ  
தோமதம் சசய்த ஒவ்சவோரு நோளுக்கும் ரூ ோய் 500 அ ைோதம் சசலுத்த 
உத்தைவிடுவோர். 

6. முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர் விண்ைப் ம் நியோயமற்றதோக கருதினோல் 
நிைோகரிக்கப் ட்டதற்குரிய கோைைங்கரள எழுத்தில்  திவு சசய்து 
விண்ைப் தோைருக்கு  திரனந்து நோட்களுக்குள் அனுப் ி ரவப் ோர். 

 ிரிவு 24 - இைண்டோம் முரறயீடு : 

1. இைண்டோம் பமல் முரறயீட்டு அலுவ ர் என் வர் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் 
தர வைோகபவோ அல் து இரை ஊழல் தடுப்பு ஆரையைோகபவோ அல் து ஊழல் 
ஒழிப்பு ஆரையத்தின் உறுப் ினைோக இருக்க பவண்டும். 

2. முத ோம் முரறயீட்டு விண்ைப் ம் நிைோகரிக்கப் ட்ட அல் து குறிப் ிட்ட கோ  
வரையரறக்குள் எந்த விதமோன  திலும் ச றோத ந ர்,  இைண்டோம்  
முரறயீட்டு ஆரையத்திடம் விண்ைப் ிக்க ோம். விண்ைப் மோனது 
நிைோகரிக்கப் ட்ட  திரனந்து நோட்களுக்குள்ளோகபவோ அல் து கோ  வரையரற 
முடிந்து முப் து  நோட்களுக்கு முன்னதோகபவோ அளிக்கப் ட பவண்டும். 

3. இைண்டோம் முரறயீட்டு அலுவ ர், பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரி மற்றும் 
விண்ைப் தோைரிடம் விசோைரை பமற்சகோள்வோர். இவ்விசோைரை அமர்வு  
முரறயீடு ச றப் ட்ட  திரனந்து நோட்களுக்குள் நரடச ற பவண்டும். 
விசோைரையின் இறுதியில் விண்ைப் தோைரின் தைப் ில் நியோயமிருப் ின் அவர் 
பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரிரய மூன்று நோட்களுக்குள் பசரவ வழங்க 
உத்திைவிடுவோர். 

4. பமலும் கோ வரையரறரயத் தோண்டி பசரவ வழங்கப் ட்ட ஒவ்சவோரு 
நோளுக்கும் பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரிரய ரூ.500 வழங்கச் 
சசோல் ி இைண்டோம் முரறயீட்டு அலுவ ர் உத்தைவிட பவண்டும். ஒபை தவரை 
அ ைோதமோக ரூ.5000த்ரத முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர் விண்ைப் தோைருக்கு 
வழங்க பவண்டுசமன்றும் உத்தைவிட பவண்டும்.  

5. விண்ைப் தோைரின் பகோரிக்ரக நியோயமற்றதோக இைண்டோம்  
முரறயீட்டு அலுவ ர் கருதினோல், விண்ைப் ம் நிைோகரிக்கப் ட்டதற்குரிய 
கோைைங்கரள எழுத்து மூ மோக  திவு சசய்து முப் து நோட்களுக்குள் 
விண்ைப் தோைருக்கு வழங்க பவண்டும். 
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 ிரிவு 25 - பநரில் வைவரழக்க அல் து ஆய்வு சசய்ய உத்திைவிடும் அதிகோைம் 

1. இந்த சட்டத்தில் உள்ள  ிரிவுகளின் கீழ் முதல் முரறயீட்டு அலுவ ர், மற்றும் 
இைண்டோம் முரறயீட்டு அலுவ ர்கள் தங்களிடம் வரும்  விண்ைப் ங்கரள 
 ரிசீ ிக்கும் ப ோது , குடும்  நீதிமன்றத்தில் வழக்ரக விசோரிப் வருக்கு 
இருக்கக்கூடிய உரிரமயியல் நரடமுரற விதித்சதோகுப்பு 1908 ன்  டி உள்ள 
அரனத்து அதிகோைங்களும் இருக்கும். 

அ. ஆவைங்கரள தயோரிக்க அல் து ஆய்வு சசய்ய உத்திைவிடுதல். 

ஆ. பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரிரய மற்றும் விண்ைப் தோைரை விசோரிக்க 
அரழக்கும் அதிகோைம். 

இ. வழக்கின் ப ோது குறிப் ிடப் டும் பவறு  ிற விசயங்கள் . 

 ிரிவு 26 - விண்ைப் தோைருக்குரிய இழப் ீடு 

1. முரறயீட்டு அலுவ ர்கள் விண்ைப் ங்கரள  ரிசீ ித்து 
விண்ைப் தோைருக்குரிய பசரவயோனது பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரியின் 
நடவடிக்ரகயின்ரமயோல் தோமதமோனதோக கருதினோல், முத ோம் மற்றும் 
இைண்டோம் முரறயீட்டு அலுவ ர்கள் தோங்கள் வசூல் சசய்த அ ைோதத்தில் 50% 
குரறயோமலும் 90% மிகோமலும் வோங்க பவண்டும். 

 ிரிவு 27 - துரறரீதியோன நடவடிக்ரக 

1. முத ோம்  மற்றும் இைண்டோம்  முரறயீட்டு அலுவ ர்கள் விசோைரையின் 
இறுதியில் பசரவயின் ச ோறுப் ோன அதிகோரி மற்றும் முதல் முரறயீட்டூ 
அலுவ ர்கள் தங்கள் கடரமரயச் சசய்ய தவறியதோக கருதினோல், அவர்கள் மீது 
பசரவ விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்ரக எடுக்க  ரிந்துரை சசய்ய ோம். 

2. எல் ோ முரறயீட்டு அலுவ ர்களும் தோங்கள் விதித்த அ ைோதம் மற்றும் 
விண்ைப் தோைரிடம் வழங்கிய அ ைதோம் குறித்த வி ைங்கள் அடங்கிய 
அறிக்ரகரய ஒவ்சவோரு மோதமும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திடம் அளிக்க 
பவண்டும். 

3.. அ ைோதம் விதிக்கப் ட்ட முப் து நோட்களுக்குள் சசலுத்தத் தவறும் அதிகோரிகள் 
உடனடியோக இரடநீக்கம் சசய்யப் டுவோர்கள். 
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 ிரிவு 28 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் பசரவ உரிரமப்  ிரிவின் மற்ற 
சசயல் ோடுகள் 

1. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையமோனது இைண்டோம் முரறயீட்டு ஆரையமோக 
சசயல் டுவபதோடு மட்டுமில் ோமல்,  இந்த சட்டம் சரியோன முரறயில் 
நரடமுரறப் டுத்தப் டுவரத உறுதி சசய்யவும் மற்றும் அைசுக்குத் பதரவயோன 
 ரிந்துரைகரள வழங்கி பசரவகரள பமம் டுத்த பவண்டும். ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையர்  அல் து இரை ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையர் இதற்கோக கீபழ 
குறிப் ிடப் ட்ட  ைிகரளச் சசய்வோர்: 

(i ) பதோல்வியரடந்த சி  விண்ைப் ங்கரள தோனோக முன் வந்து விசோைரைக்கு 
எடுத்து இந்த சட்டத்தின் டி பசரவ வழங்க முயற்சிக்க பவண்டும் பமலும் இந்த 
விண்ைப் ங்கரள ச ோருத்தமோன மற்ற விண்ைப் ங்களுக்கு 
முன்னுதோைைமோகவும் எடுத்துக் சகோள்ள ோம். 

(i i ) பசரவ வழங்கும் அலுவ கங்கள், மற்றும் முதல் முரறயீட்டு அலுவ ரின் 
அலுவ கம்  ஆகியவற்ரற ஆய்வு சசய்தல். 

(i i i ) மோநி  அைசில்  ைிபுரியும் எந்த அதிகோரி அல் து ஊழியைோவது  இந்தச் 
சட்டத்தில் குறிப் ிட்டுள்ளதன் டி தன்னுரடய கடரமரய சரியோக 
சசய்யவில்ர  என்று கருதினோல் அவர் மீது துரற ரீதியோன நடவடிக்ரகக்கு 
உத்திைவிட ோம். 

(i v) பசரவரய விரைவோகவும், சவளிப் ரடயோகவும் மற்றும் உரிய முரறயில் 
வழங்குவதற்கு நரடமுரறகரள மோற்றியரமக்க  ரிந்துரை சசய்தல். 

அத்தியோயம் 5 – ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் ச ோறுப்புக்கூறல்  

 ிரிவு 29 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் தைிக்ரக 

தைிக்ரகயோளர் மற்றும் ச ோதுக்கைக்கோய்வோளர் (CAG) ஆண்டின் நிதி மற்றும் 
சசயல் ோட்டு கைக்கோய்ரவ பமற்சகோள்வோர். 

 ிரிவு 30 – ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் அறிக்ரககள் 

1. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் ஆண்டுபதோறும் அதன் சசயல் ோடு குறித்த 
அறிக்ரகரய ஆளுநரிடம் அளிக்கும். அறிக்ரகரய சமர் ிக்கத் தவறினோல் அது 
விதிமீற ோகக் கருதப் டும். 
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2. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் ஆண்டறிக்ரகயின் ச ற்ற  ின், ஆளுநர் 
தன்னுரடய விளக்க மனுரவயும் பசர்த்து தமிழக சட்டசர யின் அடுத்த 
கூட்டத்சதோடரில் தோக்கல் சசய்ய பவண்டும். 

3. ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் மோதந்பதோறும் தன்னுரடய இரைய க்கத்தில் 
முந்ரதய மோதம் வந்த புகோர்கள்  ற்றிய விவைங்கள், தீர்க்கப் ட்ட புகோர்கள் மற்றும் 
அதன் விவைங்கள், புகோர்களின் மீது எடுக்கப் ட்ட நடவடிக்ரககள் மற்றும் அதன் 
சவளிப் ோடுகள்,  ரிந்துரைக்கப் ட்ட நடவடிக்ரககள்,  மீதமுள்ள புகோர்கள், ஊழல் 
தடுப்பு ஆரையக் குழுவின் கூட்டத்தில் விவோதிக்கப் ட்ட விவைங்கள் 
ஆகியரவகரள ச ோதுமக்கள் எளிதோக ச றும் வண்ைம் சவளியிட பவண்டும். 

4. அரனத்து முதல் தகவல் அறிக்ரகயும் இரையதளத்தில் சவளிப் ரடயோக 
ரவக்கப் ட பவண்டும். பு னோய்வு  ிரிவு, வழக்குப்  ிரிவு மற்றும் பசரவ உரிரம 
 ிரிவின் மோவட்ட/ யூனிட்  ிரிவின் அறிக்ரககள் மோதோமோதம் 
ப ோக்ஆயுக்தோவிற்கு அனுப் ப் ட பவண்டும். அரவ இரையதளத்தில் 
சவளியிடப் ட பவண்டும். 

  

 

 ிரிவு 31 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் சவளிப் ரடத்தன்ரம 

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் தன் சசயல் ோட்ரட முழுரமயோன சவளிப் ரடத் 
தன்ரமயுடன் பமற்சகோள்ள பவண்டும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 
பமற்சகோண்ட விசோைரைகள்  சதோடர் ோன அரனத்து விவைங்கரளயும் 
தங்களுரடய இரையதளத்தில் ச ோதுமக்கள் ச ற்றுக்சகோள்ள வசதியோக 
 ைோமரிக்க பவண்டும். பமலும் ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் தகவல் அறியும் உரிரமச் 
சட்டம் 2005  ிரிவு 8ல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளரவகரளத் தவிர்த்து தகவல் அறியும் 
உரிரமச்சட்டம்  ிரிவு 4ல் குறிப் ிட்டுள்ள அரனத்துத்  தகவல்களுக்கும் உரிய 
சவளிப் ரடத் தன்ரமயுடன் ரகயோள்வரத உறுதி சசய்யும். 

 ிரிவு 32 – ஊழல் ஒழிப்பு  ஆரையத்தின் குரற பகட்பு ரமயம் 

1. ஒன்று அல் து அதற்கு பமற் ட்ட குரறபகட்பு ரமயங்கள் ஊழல் தடுப்பு 
ஆரையத்தில்  ைிபுரியும் அதிகோரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் மீதோன 
குற்றச்சோட்டுகரளப் ச ற அரமக்கப் டும். 
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2. இந்த குரறபகட்பு ரமயத்தில் சமோத்தம் இைண்டு ப ர்  ைி புரிவோர்கள். 
அவர்கள் இந்த சட்டத்தில்  ிரிவு 4ல் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளதன்  டி, ஊழல் ஒழிப்பு 
ஆரையத்தின் உறுப் ினர்கள் பதர்வு சசய்த முரறயில் பதர்வு சசய்யப் ட 
பவண்டும். 

3. ஊழல் ஒழிப்பு  ஆரைய அதிகோரிகளுக்கு எதிைோக ச றப் டும் குற்றச்சோட்டுகள் 
ச ோது மக்கள் முன்னிர யில் புகோர் ச றப் ட்ட  இைண்டு மோத கோ த்திற்குள் 
முடிக்கப் டும். ஊழல் ஒழிப்பு  ஆரைய அதிகோரி தன்னுரடய விளக்கத்ரத 
அளிக்க உரிய வோய்ப்பு வழங்கப் டும். அதிகோரியின் மீது சுமத்தப் ட்ட குற்றச்சோட்டு 
அல் து ஒழுங்கீன நடவடிக்ரக அல் து ஊழல் நிரூ ிக்கப் ட்டோல் குரறபகட்பு 
ரமயம் அவர் தற்கோ ிகப்  தவ நீக்கம் சசய்யப் ட பவண்டும்.  ிறகு குரற பகட்பு 
ரமயம் அவர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டம், 1988-ன் கீழ் விசோைரைக்கு உத்தைவிட 
பவண்டும். 

 ிரிவு 33 - விசோைரை மற்றும் வழக்கிரன முடிப் தற்குரிய கோ  அவகோசங்கள் 

(1) அரனத்து ஊழல் ஒழிப்பு ஆரைய பு னோய்வு அதிகோரிகளும் தம்மிடம்  வரும் 
வழக்குகரள ஆறு மோத கோ த்திற்குள்  விசோைரைரய முடிக்க பவண்டும். 
ஒருபவரள கூடுதல் அவகோசம் பதரவப் ட்டோல் ஊழல் தடுப்பு ஆரையக் 
குழுவிடம் விண்ைப் ிக்க ோம். ஆனோல் எந்தச் சூழ்நிர யிலும் ஒரு வருடத்திற்கு 
பமல் எந்த வழக்ரகயும் விசோரிக்க கோ  அவகோசம் அளிக்கப் டோது. 

(2) விரைவோக வழக்குகரள விசோரித்து நடவடிக்ரக எடுக்க பவண்டும் என்ற 
குறிக்பகோரள எட்ட ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் ஆண்டு இறுதியில் ஆய்வு சசய்து 
வழக்குகளின் எண்ைிக்ரகரயப் ச ோறுத்து பமலும் சிறப்பு நீதிமன்றங்கரள 
அரமக்க அைசுக்கு  ரிந்துரை அளிக்கும். 

(3) சசன்ரன உயர்நீதிமன்ற தர ரம நீதி தி இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் 
வழக்குகரள விசோரிக்க சிறப்பு நீதிமன்ற ச ஞ்சுகரள அரமப் ோர். இது வழக்ரக 
ஆறு மோத கோ த்திற்குள் விசோரித்து தீர்ப் ளிக்க உதவும். 

 ிரிவு 34 - கட்டுப் ோடுகள் விதிக்க ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்திற்குள்ள 
அதிகோைங்கள் 

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் எழுத்து மூ மோக அறிவிப்பு அளிப் தன் மூ ம் இந்தச் 
சட்டத்தில் சீைோன கட்டுப் ோடுகரளயும் , விதிகரளயும் மோற்ற முடியும். 

அத்தியோயம் 6 - ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் நிதி விவைங்கள் 
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 ிரிவு 35 - சச வுகள் 

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையத்தின் சச வுகள் அரனத்தும் மோநி  அைசின் 
கூட்டுநிதியி ிருந்து ச றப் டும். 

 ிரிவு 36 - வைவு - சச வு விவைங்கள் 

ஊழல் ஒழிப்பு ஆரையம் வைவு சச வு திட்டத்ரத தயோரித்து மோநி  அைசிற்கு 
அனுப் ி ரவக்கும். மோநி  அைசு அதற்கு ஒப்புதல் அளித்து அது பநைடியோபக பவற 
எந்த ஒப்புதலும் இல் ோமல் சச வுகரள கூட்டுநிதியி ிருந்து ச ற பவண்டும். 

அத்தியோயம் 7 – சசோத்துக்கள் மற்றும் கடன்கள்  தோக்கல் 

 ிரிவு 37 – ச ோது ஊழியர்களின் சசோத்து வி ைங்கள் குறித்த  ிைகடனம் 

(1) ஒவ்சவோரு ச ோது ஊழியரும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் அல் து கீழ் விவரிக்கப் ட்ட 
முரறயில் அவைது சசோத்துகள் மற்றும் கடன்கள் விவைங்கரள தோக்கல் சசய்ய 
பவண்டும். 

(2) ஒரு ச ோது ஊழியர், தனது அலுவ கத்தில் பசரும் அல் து உறுதிசமோழி 
எடுக்கும் பததியில் இருந்து 30 நோட்களுக்குள், சம் ந்த ட்ட அதிகோரியிடம் 
கீழ்கண்ட தகவல் விவைங்கரள தை பவண்டும். 

(அ) அவைது, அவர் மரனவி, மற்றும் அவரை சோர்புரடய மகன்கள், மகள்கள்,  கூட்டு 
அல் து தனித்தனியோக, உரிரமயோளர்கள் அல் து  யனோளிகளோகிய; அரனத்து 
சசோத்துக்கரளயும் சதரிவிக்க பவண்டும் 

 (ஆ) அவைது, மற்றும் அவைது மரனவி மற்றும் அவைது சோர்புரடய மகன்கள், 
மகள்கள், அரனவரின் கடன்கள் குறித்த தகவல்கரள சதரிவிக்க பவண்டும். 

3)  ைியில் இருக்கும் ஒவ்சவோரு ச ோது ஊழியரும் இந்த சட்டம் அம ில் 
வந்தவுடன் தங்களின் சசோத்து மற்றும் கடன் விவைங்கரள உட் ிரிவு (2) ல் 
குறிப் ிட்டுள்ள டி,  முப் து நோட்களுக்குள் சம் ந்தப் ட்ட அதிகோரியிடம் தோக்கல் 
சசய்ய பவண்டும். 

(4) ஒவ்சவோரு ச ோது ஊழியரும், உட் ிரிவு (2) ல் குறிப் ிட்டுள்ள டி மோர்ச் 31 
வரையி ோன அந்தோண்டு சசோத்துகள் மற்றும் கடன்களின் விவைங்கரள 
சம் ந்தப் ட்ட அதிகோரியிடம் ஒவ்சவோரு ஆண்டும் ஜுர  31 க்குள் சமர் ிக்க 
பவண்டும். 
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(5) உட் ிரிவு (2) (அல் து) உட் ிரிவு (3), மற்றும் உட் ிரிவு (4) கீழ் உள்ள ஆண்டு 
வருவோய் ஆகிய தகவல்கரள குறி ிட்ட வடிவம் மற்றும் குறி ிட்ட முரறயில் 
சம் ந்தப் ட்ட அதிகோரியிடம் தோக்கல் சசய்யபவண்டும் 

 (6) ஒவ்சவோரு அரமச்சகம் அல் து ஒவ்சவோரு துரறயின் சம் ந்த ட்ட 
அதிகோரிகள், அத்தரகய அறிக்ரககள் அரனத்ரதயும் அந்த ஆண்டின் ஆகஸ்ட் 31 
பததிக்குள் தங்களது இரையத்தளத்தில் சவளியிட பவண்டும். 

*விளக்கம்- இந்த  ிரிவு பநோக்கத்திற்கோன, "சோர்புரடய மகன்/மகள்கள்" என் து 
தனியோக வருமோனம் இல் ோமல் முழுவதுமோக அந்த ச ோதுஊழியரை சோர்ந்து 
இருக்கும் மகன்கள் அல் து மகள்கள் ஆகும். 

 ிரிவு 38 -  சசோத்துக்கள் அறிவிக்கப் டோத நிர  அல் து தவறோக 
அறிவிக்கப் ட்ட நிர  

ஒரு ச ோது ஊழியர் பவண்டுசமன்பற அல் து நியோயமோன கோைைம் இல் ோமல் 
கீழ்கண்டவற்ரற தோக்கல் சசய்ய தவறினோல்- 

(அ) தனது சசோத்துக்கரள தோக்கல் சசய்தல்; அல் து 

(ஆ) அந்த சசோத்துக்கரள  ற்றிய தவறோன தகவல்கரளத் தருவது, மற்றும் 
சசோத்துக்கரள ரவத்திருப் து சதரியப் டுத்தோமல் இருப் து (அல் து) தவறோன 
தகவல் அளிக்கப் ட்டது சதரிய வந்தோல், ின்னர், அத்தரகய சசோத்துக்கள் 
நியோயமோனது என நிரூ ிக்கப் டோமல் இருப் ின், அரவ அந்த அைசு அதிகோரியின் 
சசோத்தோகபவ கருதப் டும், மற்றும் ஊழல் மூ ம் ச றப் ட்ட சசோத்துக்கள் என்பற 
கருதப் டும். 


