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I.

முன்னுரை

லஞ் சம் / ஊழல்

நம்

அனைவனையும்

பாதிக்கிறது. ஏற் றத்தாழ் வு, மக்கள்

மற் றும்

வளங் களிை் சுைண்டல் , அடித்தட்டு மக்களுக்கு அடிப்பனட வசதியிை் னம, மமாசமாை
உட்கட்டனமப்பு மற் றும் குடினமப் பிைச்சனைகள் எை நம் அை் றாட வாழ் வில் சந்திக்கும்
பல சமூக,

பபாருளியல்

மற் றும்

அைசியல்

பிைச்சனைகளுக்கு ஊழல்

ஒரு மிக

முக்கியமாை காைணம் . ஊழல் நம் நாட்டிை் பபாருளாதாைத்னதயும் , வளை்ச்சினயயும்
சீைழிக்கிறது.

அடித்தட்டில்

வாழும்

மக்கள்

ஊழலால்

மிகப்

பபைிய

அளவில்

பாதிக்கப்படுகிை் றைை்.
மக்கள் மிை் இனணப் பு, கழிவுநீ ை் அகற் றுதல் , குடிநீ ை் இனணப்புகனள சீை்பசய் தல் , அைசு
மருத்துவமனை, பினணவனற, வாைிசு சாை் றிதழ் , ஓய் வூதியம் , நியாய வினலக் கனட,
பபாது

விநிமயாகம்

எை

அைசிை்

அனைத்து

மசனவகனளயும்

பபற

லஞ் சம்

தை

நிை்பந்திக்கபடுகிை் றைை். மமலும் ஓட்டுைை் உைிமம் , நில பட்டா, பத்திைப்பதிவு மபாை் ற
அனைத்து அைசு மசனவகளுக்கும் லஞ் சம் தை மவண்டிய நினல உள் ளது.
மற் பறாருபுறம் , நம் அைசியல் வாதிகள் , உயைதிகாைிகள் சம் பந் தப்பட்ட மிகப்பபைிய
ஊழல் கள் நடக்கிை் றை. இனவ அைசாங் க அனமப்புகள் , பகாள் னககள் , சட்டங் கள்
ஆகியவற் னற மீறியும் , வனளத்தும் சில தைி நபை்கள் சட்ட விமைாதமாக ஆதாயம்
அனடயும் வனகயிலும் அைங் மகறுகிை் றை. தாது மணல் பகாள் னள, குட்கா ஊழல் ,
கிைானைட் ஊழல் , நிலக்கரி ஊழல் என சமீ பத்தில் பல ஊழல்கள் வெளிெந்துள்ளன.
வெண்ெர் ஒப்பந்தங்களில் நெக்கும் ஊழலால் நம் ெரிப்பணம் மிகப்வபரிய அளெில்
வகாள்ளள அடிக்கப்படுகிறது. மமலும் பணி நியமனம் மற்றும் இெமாற்றத்தில் நெக்கும்
லஞ்சத்தால்

மநர்ளமயான

அைசு

அதிகாைிகளும்

மக்களும்

பபைியளவு

பாதிக்கப்படுகிை் றைை்.
தமிழகத்தில்

பவறும்

6% மக்கமள, மாநில அைசு ஊழனலத் தடுக்க நடவடிக்ன க

எடுக்கிை் றது எை் று நம் புவதாக ஒரு ஆய் வு பதைிவிக்கிை் றது. ஊழல் குனறவாக உள் ள
நாடுகள் குறியீட்டில் உலகளவில் 179 நாடுகள் பகாண்ட பட்டியலில் இந்தியா 80வது
இடத்தில் உள் ளது. இதைால் ஊழனல ஒழிப்பதற் காை பல் மவறு நடவடிக்னககனள எடுக்க
மவண்டிய சமுதாயக் கடனம நம் அனைவருக்கும் உண்டு.
ஊழனல

ஒழிக்க

பசய் யமவண்டிய

சட்ட

திருத்தங் கள் ,

புதிய

சட்டங் கள்

மற் றும்

பசயல் பாடு திருத்தங் கனள ஒை் றினணக்கும் அறிக்னகயாக இனத தயாைித்துள் மளாம் .
பபாது மக்கள் மற் றும் வல் லுைை்கள் கருத்துகளிை் அடிப்பனடயிலும் அறப்மபாைிை் 5
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ஆண்டு

அனுபவத்திை்

அடிப்பனடயிலும்

அறப்மபாை் இயக்க

தை் ைாை்வலை்களால்

தயாைிக்கப்பட்ட அறிக்னக இது
இந்த ஊழல் ஒழிப்பு அறிக்னக அனைத்து அைசியல் கட்சிகளிடமும் சமை்பிக்கப்பட்டு,
வைப்மபாகும் 2021 மதை்தல் அறிக்னகயில் அவை்கள் வாக்குறுதிகளாக வழங் கும் படி
மகட்டுக்பகாள் கிமறாம் . மமலும் இவற் னற குறிப் பிட்ட காலத்திற் குள்

அமலாக்கவும்

வலியுறுத்துகிமறாம் .

II. ஊழல் தடுப் புக் கைொள் ரைைள்
ஊழனல ஒழிக்கவும் குனறக்கவும் பல சட்ட மாற் றங் களும் அனத அமல் படுத்தத் பதாடை்
முயற் சியும் , அை்ப்பணிப்பும் மதனவ. ஊழனல ஒழிப்பதற் கு உலகளவில் பல நாடுகளில்
மவனல பசய் த முக்கிய பகாள் னககள் கீமழ குறிப் பிடப்பட்டுள் ளை:
1.

அைசு நிை்வாகத்தில் பவளிப்பனடத்தை் னம மற் றும் பபாறுப்புனடனம.

2.

ஊழல் குற் றச்சாட்டுகனள விசாைிக்கும் அனமப்புகளும் , ஆட்மசை்ப்பு மற் றும் பணி
நியமைம்

பசய் யும்

அனமப்புகளும்

சுதந் திைமாக

தை் ைிச்னசயாக

இயங் க

மவண்டும்
3.

ஜைநாயகத்தில் மக்கள் பங் பகடுப்பு மற் றும் முடிவு எடுக்கும் அதிகாைத்னத
அதிகப்படுத்துதல் மற் றும் நிை்வாக கட்டனமப்னப பைவலாக்குதல் .

இந்த அறிக்னக இந்த 3 பகாள் னககனள பிைதிபலிக்கிறது.

III. கெளிப் பரைத்தன்ரை ைற் றுை்
கபொறுப் புரைரைரை உறுதி கெை் தல்
ஒரு நல் ல அைசு நிை்வாகத்திை் முதுபகலும் பாக இருப்பது பவளிப்பனடத்தை் னம மற் றும்
பபாறுப்புனடனம.

தகவல்

பவளிப்பனடத்தை் னமனய

பபறும்

உைினம

உறுதிப்படுத்தும்

சிறந்த

சட்டம் ,

2005

கருவியாக

எை் பது

இருப்பதுடை்

பபாதுமக்களுக்கு பபாதுத் தகவல் கள் எளிதில் கினடக்கச் பசய் யவும் , தகவல் தை
மறுப்பவை்கனள தண்டிக்கவும் அதிகாைம் அளிக்கிறது.
பவளிப்பனடத்தை் னம

பபாருத்த

வனை,

தகவல்

பபறும்

உைினம

சட்டம்

நீ ை்த்துப்மபாகாமல் இருக்கவும் மமலும் சிறப் பாக பசயல் படவும் மதனவயாை முயற் சிகள்
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எடுக்கப்பட மவண்டும் . மற் பறாருபுறம் , பபாறுப்புனடனம பபாருத்த வனை, மசனவகனள
லஞ் சமிை் றிப் பபற மசனவ பபறும் உைினம சட்டம் மபாை் ற சட்டங் கள் வைமவண்டிய
கட்டாயத் மதனவ உள் ளது.

A. தைெல் கபறுை் உைிரை ெை்ைத்ரத ைொத்தல்
நமது அைசு பவளிப்பனடயாகவும்
மக்களுக்குச் பசை் றனடயவும்

பபாறுப்புடனும்

பசயல் படவும்

ஜைநாயகம்

நம்

துனணபுைிவமத தகவல் பபறும் உைினம சட்டம் ஆகும் .

இச்சட்டம் அைசிடமிருந்து அதிகாைத்னத தகவல் கள் மூலம் மக்கள் னகயில் மநைடியாக
வழங் குகிறது. இச்சட்டத்திை் மூலம் பவளிக்பகாண்டுவைப்பட்டுள் ள பல ஊழல் களால் ,
இந்த சட்டம் பதாடை்ந்து தாக்கபடுவதும் வலு இழக்கச் பசய் யப்படுவதுமாக உள் ளது.

எங் ைள் கைொைிை்ரைைள்
●

தகவல்

பபறும்

உைினம

சட்டம்

2019ல்

பகாண்டுவைப்பட்ட

திருத்தங் கனள

திரும் பப்பபற மத்திய அைசுக்கு அழுத்தம் தை மவண்டும் :
o

ஜூனல 2019ல் , தகவல் பபறும் உைினம சட்டத்தில் தகவல் ஆனணயைிை்
பணிக்காலம் , மற் றும் சம் பளத்னத மாற் றம் பசய் தது :
▪

5

ஆண்டாக

பணிக்காலம் ,

நிை்ணயிக்கப்
மத்திய

பட்டிருந்த

அைசு

தகவல்

நிை்ணயிக்கும்

ஆனணயைிை்
கால

அளவாக

மாற் றப்பட்டுள் ளது.
▪

தனலனம

தகவல்

ஆனணயைிை்

சம் பளம்

தனலனம

மதை்தல்

ஆனணயைிை் அளவாகவும் , தகவல் ஆனணயைிை் சம் பளம் மதை்தல்
ஆனணயைிை் சம் பளம் அளவாகவும் இருந்தது. இப்பபாழுது தனலனம
தகவல் ஆனணயை் மற் றும் தகவல் ஆனணயை்களிை் சம் பளம் மற் றும்
அவை்களது

மசனவக்காை

நிபந்தனைகனளயும்

மத்திய

அைசு

நிை்ணயிக்கும் .
இந்த மாற் றங் கள் தகவல் ஆனணயத்திை் பசயல் பாட்டில் மத்திய அைசிை்
தனலயீட்னட

பகாண்டு

வருவதுடை் ,

மத்திய

அைசிை்

கீழ்

பணிபுைியும்

ஆனணயமாக ஆக்கி விடுகிை் றை. எைமவ இந்த மாற் றங் கள்

திரும் பப்

பபறப்பட மவண்டும் . மத்திய அைசிடம் இவற் னறத் திரும் பப் பபறச்பசால் லி
வலியுறுத்துவதுடை் இது மபாை் ற, சட்டத்னத வலு இழக்கச் பசய் யக் கூடிய எந்த
ஒரு மாற் றத்னத பசய் வதிலிருந்தும் மத்திய அைனச தடுக்க மவண்டும் .
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o

தைிநபை் சம் மந்தப்பட்ட தகவல் , தைிநபருக்கு ஆபத்து வினளவிக்கக்
கூடிய தகவலாக இருந்தால் அதனை தை மறுக்கலாம் எை் ற தைிநபை்
தகவல் பாதுகாப்பு வனைவுச் சட்டம் , 2018ல் தகவல் பபறும் உைினம
சட்டத்திை் 8(1)(மஜ) பிைிவில் பகாண்டுவைப் பட்டுள் ள மாற் றம் , இந்த
சட்டத்னத நீ ை்த்து மபாகச் பசய் யும் . இந்த திருத்தத்னத உடைடியாகக்
னக

விட

மவண்டும் .

இந்தத்

திருத்தம் ,

தைிநபருக்கு

ஆபத்து

வினளவிக்கும் எை் ற காைணம் கூறப்பட்மட மக்களுக்குத் தகவனல தை
மறுக்க

ஏதுவாக

அனமயும் .

ஏற் கைமவ

தைிநபை்

தகவல்

பாதுகாப்புக்காை விதிகள் தகவல் பபறும் உைினம சட்டத்தில் உள் ளது.
அதனை

மமலும்

திருத்தத்னத

விைிவாக்க

உடைடியாக

அவசியம்

மத்திய

அைசு

இல் னல.

எைமவ

இந்த

னகவிட

மாநில

அைசு

வலியுறுத்த மவண்டும் .

•

தைெல் கபறுை் உைிரை ெை்ைை் , பிைிவு 4ன் படி தைெரல தொைொை
முழுதொை கெளியிை ெொை்குறுதி
தகவல் பபறும் உைினம சட்டம் , பிைிவு 4ை்

படி அந்தந்த அைசுத் துனறகள்

கட்டாயமாக பபரும் பாலாை பபாதுத் தகவல் கனளத் தங் களது இனணய தளத்தில்
தாமாகமவ பவளியிட மவண்டும் . தமிழ் நாடு அைசு இதனை மிகவும் மமாசமாகக்
கனடப்பிடித்துள் ளது. ைாஜஸ்தாை் அைசு 'ஜை் சூச்ைா' மபாை்ட்டலிை் மூலம் தைது
அைசு துனறசாை் தகவல் கனளயும் 4ஆம் பிைிவிை் கீழ் பவளியிடுகிறது.

எைமவ கட்சிகள்

தங் கள்

அறிக்னகயில்

RTI 4ஆம்

பிைினவச் பசயல் படுத்த

வாக்குறுதி தைக் மகாருகிமறாம் .
இவற் னற பசயல் படுத்த முக்கியமாை அம் சங் கள் ஆவை :
o

ைாஜஸ்தாைிை்

ஜை்

சூச்ைா மபாை்டல் மபால் தமிழகத்திலும் 4ஆம்

பிைிவிை் கீழ் தகவனல பவளியிட மவண்டும் .
o

விைிவாை

இணக்க(Comprehensive Compliance Mechanism)

வழிமுனறனய

மாநில அைசு அமலாக்க மவண்டும் .
o

மத்திய அைசிை் DoPT. பவளியிட்ட விதிமுனறகனள பிை் பற் ற மவண்டும் .
பகாள் முதல் பசய் வனத பற் றிய முழு தகவல் கனளயும் தாமாகமவ
முை் னவக்க மவண்டும் .
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o

4ஆம் பிைிவிை் கீழ் பவளியிடும் தகவனல கண்காணிக்கும் மநாடல்
அதிகாைிகள் நியமிக்கப் படமவண்டும் . 4ஆம் பிைிவிை் கீழ் தகவனல
பவளியிடாத பட்சத்தில் அந்த அதிகாைிகள் மீது அபைாதமும் ஒழுங் கு
நடவடிக்னகயும் விதிக்க மவண்டும் .

o

4ஆம் பிைிவிை் கீழ் பவளியிட்டிருக்க மவண்டிய தகவனல, தகவல் பபறும்
உைினம சட்டத்திை் மூலம் ஒருவை் பபறுவதற் கு எந்த கட்டணத்னதயும்
வசூலிக்கக் கூடாது.

o

ஒவ் பவாரு துனறக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி, திட்டங் கள் மற் றும் பபாது
அதிகாைியிை்

பசயல் திறனை முடிவு பசய் வதில் RTI 4ஆம் பிைினவ

பசயல் படுத்தும் இணக்கம் (Compliance) ஒரு குறியீடாக இருக்க மவண்டும் .
o

மாநில தகவல்

ஆனணயம்

4ஆம்

பிைிவிை்

கீழ்

பவளியிடப்படும்

தகவல் கனள ஆய் வு பசய் ய மவண்டும் .
o

RTI விைாக்கனளயும் அதற் காை வினடகனளயும் , மக்கள் மதடக்கூடிய
ஒரு தைவுத் தளத்தில் ஒருங் கினணத்து பவளியிட மவண்டும் .

o

RTI 4ஆம் பிைிவு தகவல் கள் இனணயதளத்தில் மட்டும் இல் லாமல் ஒரு
பதாகுப்பாக ஒவ் பவாரு அைசு அலுவலகத்திலும் னவக்கப்பட் மவண்டும் .

•

தைெல் கபறுை் உைிரை ெை்ை ைனு கபொடுெரத ெரலதளத்தில்
கெைலொை்குதல்
o

இப்பபாழுது

உள் ள

விண்ணப்பிக்கவும்

முனறனயத்தவிை
முதல்

முனறயீடு

வனலதளத்தில்
பசய் யவும்

தகவனல

மதனவயாை

கட்டனமப்னப உடைடியாக பசயல் முனற படுத்த மவண்டும் .

•

தைெல் ஆரைைரை நிைமிப் பதில் கெளிப் பரைத்தன்ரையுை்
ைொநில தைெல்

ஆரைைத்தின் முரறைொன கெைல் பொை்ரை

உறுதிப் படுத்துதலுை்
o

மத்திய

மற் றும்

மாநிலத்

தகவல்

ஆனணயை்களிை்

நியமைத்தில்

பவளிப்பனடத்தை் னம மவண்டும் .
o

சட்டத்திை்

படி

10

தகவல்

ஆனணயை்கள்

வனை

ஆனணயத்திை் பசயல் பாடுகனள மவகப்படுத்த மவண்டும் .
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நியமித்து,

o

தகவல்

ஆனணயை்கள்

பவவ் மவறு

பிை் புலங் களிலிருந் து

மதை்வு

பசய் யப்பட மவண்டும் (கல் வி, பதாழில் சாை்பு மபாை் றனவ).
o

மமல் முனறயீடு மனுக்கனள தகவல் ஆனணயம் 2 மாதத்திற் குள் முடிக்க
விதிகளில் திருத்தம் பகாண்டு வைப்பட மவண்டும் .

•

அரனத்து

அைசிைல்

கை்சிகரளயுை்

தகெல்

கபறுை்

உைிரை

ெை்ைத்திற் கு

இணக்கைொக்க செண்டுை் .

•

மமலும் கீமழ உள் ளவற் னற பசயல் படுத்த வழிவனக பசய் ய மவண்டும் .
o

அதிகமாை

பபாதுத்

தகவல்

அலுவலை்கள்

மற் றும்

மநாடல்

அதிகாைிகனள உருவாக்க மவண்டும் .
o

பபாதுப்

பதிவுகள்

உருவாக்கப்பட்டு,

அலுவலகம்

அைசு

தை் ைிச்னசயாை

துனறகளில்

உள் ள

அனமப்பாக

பபாதுப்

பதிவுகனள

மமற் பாை்னவயிடவும் , கண்காணிக்கவும் ஆய் வு பசய் யவும் நிறுவப்பட
மவண்டும் .

இனவ

மாநிலத்

தகவல்

ஆனணயத்திை்

கீழ்

இருக்க

மவண்டும் .
o

எந்த

துனறக்கு

மவண்டுபமை் றாலும்

விண்ணப் பிக்கும்

வனகயில்

ஒற் னறச் சாளை முனறனய (Single Window System) கிைாமங் கள் மதாறும்
நிறுவ மவண்டும் .

B. தமிழை கைை்ைை் ெை்ைத்தில் திருத்தங் ைள் கெை் ை
ெொை்குறுதி
அைசு

பகாள் முதல் களில்

பவளிப்பனடத்தை் னமயுடை்

பசயல் படமவ

படண்டை்கள்

பகாண்டுவைப்பட்டை. எைினும் , இவற் னறத் தவறாக பயை் படுத்தும் பபாழுது பபைிய
அளவில் ஊழலுக்கும் , மதை்தல் களில் புைளுகிை் ற கருப்பு பணத்திற் கும் வழி வகுக்கிை் றை.
எைமவ, ஊழனல ஒழிக்க சட்டத்தில் உள் ள ஓட்னடகனள அனடத்து பவளிப்பனடயாை
மற் றும் வலுவாை படண்டை் வழிமுனறகனள உருவாக்க மவண்டும் .
கடந்த 3 ஆண்டுகளாக, அறப்மபாை் இயக்கம் , பல அைசுத் துனறகளில் ஒப்பந்தங் கள்
சாை்ந்த பல ஊழல் கனளயும் முனறமகடுகனளயும் பவளிப்படுத்திக் பகாண்டு வருகிறது.
இந்த ஒப்பந்த ஊழல் கள் அைசுக்கு பபருத்த அளவில் நட்டத்னத ஏற் படுத்துகிை் றை.
ஒப்பந்தங் கள் முை் கூட்டிமய ஒரு சிலருக்கு சாை்பாக முடிபவடுக்கப்படுவதால் , பல
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மநைங் களில் , இந்த ஒப் பந்தச் பசயல் முனற பவறும் மபாலித்தைமாகமவ உள் ளது. இனவ
அனைத்திற் கும் தமிழ் நாடு ஒளிவுமனறவற் ற ஒப்பந்தப்புள் ளி சட்டம் , 1998 மற் றும் தமிழ்
நாடு

ஒளிவுமனறவற் ற

இனடபவளியும் ,

ஒப்பந்தப்புள் ளி

ஒப் பந்ததாைை்கள்

விதிகள் ,

அைசு

ஆகியவற் றில்

2000

அதிகாைிகளுடனும்

உள் ள

அனமச்சை்களுடனும்

னகமகாை்த்துக்பகாண்டு விதிகனள மீறுவதும் தாை் காைணம் .

தமிழ் நொடு ஒளிவுைரறெற் ற ஒப் பந் தப் புள் ளி ெை்ைை் , 1998 ைற் றுை்
தமிழ்

நொடு

ஆகிைெற் றில்

ஒளிவுைரறெற் ற
கீழ் ை்ைை்ை

ஒப் பந் தப் புள் ளி

திருத்தங் ைள்

கெை் ை

விதிைள் ,

2000

ெொை்குறுதி

தை

கெை்டுகிகறொை்
1.

இனணய வழியில் பினண னவப்புத்பதானகனயச்(EMD) பசலுத்த கட்டாயமாக
வாய் ப்பு இருக்க மவண்டும் .

2.

ஈ-படண்டை்கனள முழுக்க முழுக்க மிை் ைணுவாக்க மவண்டும் . ஈ-படண்டை்களில்
படண்டை் முடிவதற் கு முை் பாக ஒப்பந்ததாைை்கள் படண்டை் துனற அதிகாைிகனளச்
சந்தித்து சாை் றிதழ் கள் எதுவும் வாங் க மவண்டிய அவசியம் இருக்கக் கூடாது.

3.

கூட்டுச்சதி, படண்டை் மமாசடி, ஏமாற் று படண்டை்கள் , ஊழல் நனடமுனற மற் றும்
ஆதாய முைண் ஆகியவற் னற சட்டத்தில் வனையறுத்து, அவற் னற தடுக்கவும் ,
மீறிைால் தண்டிக்கவும் மதனவயாை திருத்தங் கனள சட்டத்தில் பசய் ய மவண்டும் .

4.

ஒப்பந்தங் களில் பபைிய மாற் றங் கனள/திருத்தங் கனள பசய் வனதத் தவிை்க்கும்
வனகயில் சட்ட திருத்தம் பசய் ய மவண்டும் . சிறிய மற் றும் பபைிய மாற் றங் கள்
சட்டத்தில் யாபதை வனையறுக்கப் பட மவண்டும் . மபாட்டினய வலுப்படுத்த
மவண்டி சில நுப்டபங் களில் சிறிய மாற் றங் கள் மட்டுமம அனுமதிக்கப் பட
மவண்டும் . பபைிய மாற் றங் கள் மதனவ எைில் தற் சமய ஒப்பந்தங் கள் ைத்து
பசய் யப்பட்டு புதிய நிபந்தனைகளுடை் மீண்டும் அறிவிக்கப் பட மவண்டும் .

5.

நியாயமாை

மபாட்டி

நனடபபறவும் ,

பபைிய

நிறுவைங் களுடை்

கூட்டுச்சதி

பசய் யாமல் இருக்கவும் நிதி வருவாயிை் (Turnover) உச்சபட்ச வைம் பு, பதாழில்
அனுபவம் , மற் றும் இதை நிபந்தனைகள் நிறுவப்பட மவண்டும் .
6.

கைண்ைைின் விரல ஒரு தன் னிெ்ரெைொன குழுெொல் நிை்ணயிக்கப் பை செண்டுை் .
சைலுை் அது ெந்ரத ைதிப்பிற் கு நிகைொக இருக்க செண்டுை் .

7.

மதனவ

இல் லாமல்

ஒப்பந்தங் கனளத்

பதாகுப்பது

பதாகுப்புகனளப் பிைிப்பனதக் கட்டுப்படுத்த மவண்டும் .
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(மபக்மகஜிங் )

அல் லது

8.

ஒப்பந்தம் சாை்ந்த குனறகனளத் தீை்க்க குனற தீை்ப்பு ஆனணயம் அனமக்கப்பட
மவண்டும் .

ஒப் பந் தங் ைரள

கெைல் முரற

படுத்துரையில்

எழுை்

பிைெ்ெரனைரளத் தீை்ை்ை ெொை்குறுதி தை கெை்டுகிகறொை்
1.

நிதி வருவாய் மற் றும் அனுபவத்திை் அடிப்பனடயில் ஒப்பந்ததாைை்கள் பதிவு
வழிமுனறகனள முழுவதுமாக இனணயதளத்தில் பசய் ய வழிவனக ஏற் படுத்தப்
பட

மவண்டும் .

இந்தப்

பதிவுகள் ,

குறிப் பிட்ட

காலத்திற் குள்

ஒப்புதல்

ஆக

மவண்டும் .
2.

படண்டை் சம் பந்தப்பட்ட தகவல் களில் அனைத்துத் துனறகனளயும் தகவல் பபறும்
உைினம சட்டத்திை் 4ஆம் பிைிவிற் கு இணங் கச் பசய் ய மவண்டும் . ஒப்பந்தப்
பத்திைங் கள் முதல் நினறவுச் சாை் றிதழ் வனை ஒப்பந்தம் சாை்ந்த அனைத்து
ஆவணங் களும் இனணயதளத்தில் பவளியிட மவண்டும் .

3.

10 மகாடிக்கு மமல் உள் ள ஒப்பந்தங் கனள Companies Act அல் லது Limited Liability
Partnership ை்

கீழ்

பதிவு பசய் துள் ள நிறுவைங் களுக்மக வழங் க மவண்டும்

ஏபைை் றால் அனவ தங் களது நிதி விவைங் கனள ஆண்டுமதாறும் பவளியிட
சட்டப்படி நிை்பந்திக்கப்பட்டனவ.
4.

தமிழ் நாடு ஒளிவுமனறவற் ற ஒப்பந்தப்புள் ளி சட்டம் , மத்திய லஞ் ச ஒழிப்புத்துனற
விதிகள் ஆகிய சட்ட விதிகள் படி படண்டை்கள் உள் ளதா எை ஊழல் தடுப்பு
கண்காணிப்பு அதிகாைி ஒப்பந்தங் கனள உட்புற தணிக்னக பசய் ய மவண்டும் .
இதற் காை மாதாந்திை அறிக்னகனய இனணயதளத்தில் சமை்ப்பிக்க மவண்டும் .

5.

ஒப்பந்த அறிக்னகத் தானள (படண்டை் புலட்டிை் ) இனணயதளத்தில் பவளியிட
மவண்டும் .

6.

சந்னத

வினலக்கு

நிகைாை

அளவில்

தாை்

ஒப்பந்தம்

அளிக்கப்பட்டுள் ளது

எை் பனத உறுதி பசய் ய மவண்டும் .
7.

உள் ளாட்சி நிதித் தணிக்னகத் துனறயிை்
மிகவும்

பயைற் றனவ.

தணிக்னகத்

ஒப்பந்த பசயல்

துனற/முனறயீட்டு

தணிக்னக மற் றும் அறிக்னககள்
முனற குறித்து உள் ளாட்சி நிதித்

ஆனணயம்

ஆகியவற் றிை்

பசயல் பாட்னட

மமம் படுத்த மவண்டும் .
8.

பவளிப்பனடயாை, உண்னமயாை மற் றும் பசயல் திறை் வாய் ந்த ஒப்பந்தங் கனள
உறுதி பசய் யப் பபாது ஊழியை்களிை் பபாறுப்புனடனமனய ஊை்ஜிதம் பசய் வது
அவசியம் .
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C. கெரெ கபறுை் உைிரை ெை்ைை் கைொை்டுெை
ெொை்குறுதி கெை்டுை்
பபாதுமக்களிை் உைினமகளாை மசனவகனள அைசு அதிகாைி தாமதமிை் றி, லஞ் சம்
எதிை்பாை்க்காமல் தருவனத நாம் எப்படி உறுதி பசய் ய முடியும் ? குறிப்பிட்ட காலத்திற் குள்
குடிமக்கள் இந்த மசனவகனளப் பபறுவனத நாம் எப்படி உறுதி படுத்தமுடியும் ? அைசு
மற் றும் குடிமக்கள் மசனவகனளப் பபறும் உைினமனய சாசை உைினமயாக ஆக்குவதை்
மூலம் மட்டுமம இந்த மசனவகனள மநைமம பபற முடியும் . எைமவ, மசனவ பபறும் உைினம
சட்டம் எை் ற சட்டத்னத அமல் படுத்துவதை் மூலம் மட்டுமம அைசு மற் றும் குடிமக்கள்
மசனவகனளப்

பபறுவனத

அவை்கள்

உைினமயாக்கி,

அதனை

தைமறுப்பவை்

மீது

சட்டப்படி நடவடிக்னக எடுக்க முடியும் .
இந்த சட்டம் மூலம் , கீழ் க்கண்டனவ ஏற் பாடு பசய் யப்பட மவண்டும் :
●

உறுதியாை கால வனையனறக்கு உட்பட்ட அைசு மசனவ

●

பவளிப்பனடயாை,

பபாறுப்புனடனமயுள் ள,

கால

வனையனறக்கு

உட்பட்ட

குனறதீை்ப்பு வழிமுனற
●

புகாை்கனள கண்காணிக்கவும் , தீை்க்கவும் மற் றும் சட்டத்னத மீறுபவை்கனள
தண்டிக்கவும் தை் ைிச்னசயாக பசயல் படக்கூடிய அனமப்பு

கீழ் கண்டவற் றால் இவற் னற சாத்திய படுத்தலாம் :

●

குடிைை்ைள் ெொென ஆெைை்

அனைத்து அைசு அலுவலகங் களிலும் / ஈ-மசனவ னமயங் களிலும் / இனணயதளங் களிலும்
கட்டாயமாக குடிமக்கள் சாசை ஆவணத்னத காட்சிப்படுத்த மவண்டும் .
இந்த குடிமக்கள் ஆவணத்தில் இருக்கமவண்டிய தகவல் கள் :
1.

மசனவனய வழங் க அதிகபட்ச காலவனையனற இருக்க மவண்டும்

2.

விண்ணப்பப் படிவம் மற் றும் அதற் குத் மதனவயாை ஆவணங் கள் பட்டியல்

3.

விண்ணப்பத்னத யாருக்கு அனுப்ப மவண்டுமமா அவைிை் பபயை், பதவி, மற் றும்
முகவைி

4.

விண்ணப்பிக்கும் வழிமுனறகள்

5.

மமல் முனறயீட்டு அதிகாைியிை் பபயை், பதவி மற் றும் முகவைி.
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●

குரற தீை்த்தல்
1.

குடிமக்கள் ஆவணத்தில் கூறப்பட்டுள் ள மசனவகனள குறிப் பிட்ட மநைத்திற் குள்
முடிக்காமல்

இருப்பமதா

தவைாை

காைணத்திற் காக

மசனவனய

வழங் க

மறுப்பமதா குனற ஆகும் . இந்தக் குனறனயத் தீை்க்க அமத துனறயில் ஒரு மமல்
முனறயீட்டு அதிகாைி இருக்க மவண்டும் .
2.

இனணய வழியிலும் மநைிலும் முதல் மமல் முனறயீடு பசய் வதற் காை வழிமுனற
இயற் ற மவண்டும் .

3.

முதல் மமல் முனறயீட்டு அதிகாைி முனறயீட்டிற் கு 15 நாட்களுக்குள் பதிலளிக்க
மவண்டும் .

●

கெரெைள் உைிரை ஆரைைை்
1.

முனறயீட்டாளை் முதல் முனறயீட்டில் திருப் தி இல் லாத பட்சத்தில் ஓய் வு பபற் ற
நீ திபதி

தனலனமயில்

இனணயதளத்திமலா

இயங் கும்

மநைிமலா

மசனவ

முனறயீடு

உைினம

ஆனணயத்திடம்

பசய் யலாம் .

உைினமயியல்

நீ திமை் றத்திை் நிகைாக அதிகாைம் வாய் ந்ததாக மசனவகள் உைினம ஆனணயம்
இருக்க மவண்டும்
2.

மசனவகள் உைினம ஆனணயம் தகவல் ஆனணயம் மபாை் ற ஒரு தை் ைிச்னசயாை
அனமப்பாக

உருவாக்கப்பட

மவண்டும் .

மமலும்

இதை்

ஆனணயை்கனள,

முதலனமச்சை், எதிை்கட்சித் தனலவை் மற் றும் உயை்நீதி மை் றத் தனலனம நீ திபதி
ஆகிமயாை் பகாண்ட பைந்த குழு நியமிக்க மவண்டும் .
3.

மசனவகள் உைினம ஆனணயை் இந்த மமல் முனறயீட்னட 1 மாத காலத்திற் குள்
பதிலளித்து அப் புறப்படுத்த மவண்டும் . இைண்டு பக்க வாதங் கனளயும் மகட்டு,
மக்களிை்

குனறகனளத்

தீை்த்து,

தவறு

இருக்கும்

பட்சத்தில்

பபாது

அதிகாைிகளுக்கு அபைாதம் விதிக்கவும் தண்டனை வழங் கவும் மவண்டும் .
4.

ஆனணயத்திை் முடிவிற் கு அைசு கட்டுப்பட மவண்டும் . மதனவப்பட்டால் உயை்நீதி
மை் றத்தில் முனறயீடு பசய் யலாம் .
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D. மின் ஆளுரை(e-governance) கைை் படுத்த ெொை்குறுதி
இனணயவழி மசனவ மற் றும் இனணயம் வழிமய தகவல் கனளப் பகிை்தல் ஆகியனவ
ஊழல் மற் றும் லஞ் சத்னத பவகுவாக குனறக்க உதவும் . தமிழ் நாட்டிை் மிை் ஆளுனம (E –
Governance)

திட்டங் கள் ,

பதாடை்பில் லாத

தைித்தீவுகளாக,

அதை்

முழுத்

திறனை

அனடயாமல் பசயல் பட்டுவருகிை் றை.
அைசியல் கட்சிகளிடம் பிை் வரும் உறுதிபமாழினயக் மகாருகிமறாம் :

தமிழைத்தின்

ஒெ் கெொரு

கிைொைத்திலுை்

இ-கெரெை்ைொன

ெெதிெொை் ப் புைள் உறுதி கெை் ை கெை்டுை் :
தமிழக

1.

அைசு

மகாடிக்கணக்கில்

பணத்னத

ஒதுக்கீடு

பசய் து

ஒவ் பவாரு

ஊைாட்சியிலும் , கிைாம மசனவ னமயக் கட்டிடங் கனளயும் , தகவல் பதாழிற் நுட்ப
கட்டுமாைத்னதயும் நிறுவியது. இனவ சைிவை பசயல் படுத்தப்படாமல் முனறயாை
பயை் பாட்டுக்குக் பகாண்டுவைப்படாமல் னகவிடப்பட்டை. இந்த கிைாம மசனவ
னமயங் கள் மீட்படடுக்கப்பட்டு அவற் றிை் உைிய பயை் பாட்டுக்குக் பகாண்டு
வைப்பட்டு மக்களுக்காை மசனவகள் (பட்டா, ஜாதி சாை் றிதழ் மபாை் றனவ)
அவற் றிை் மூலம் வழங் கப்பட மவண்டும் .
அைசு

2.

மக்களுக்கு

அளிக்கும்

வழங் கப்பட மவண்டும் .

அனைத்து

மசனவகளும்

இனணயம்

மூலம்

பபாது மக்கள் மநைில் வந்து அனலக்கழிக்கப்படுவது

முற் றிலும் நிறுத்தப்பட மவண்டும் .
இ--மசனவ ஊழியை்கள்

3.

உள் ளூை் சமூகத்தில்

இருந்து

மதை்ந்பதடுக்கப்பட்டு,

பயிற் சியளிக்கப்பட்டு, பணியமை்த்தப்பட மவண்டும் .
இ-மசனவ ஊழியை்கள் அல் லது அதிகாைிகள் பபாதுமக்கனள லஞ் சம் பகாடுக்க

4.

நிை்ப்பந்திப்பனத தவிை்க்கவும் , இந்த மசனவ னமயங் கள் பயனுள் ள முனறயில்
இயங் கவும் , மதனவயாை கண்காணிப்பு வழிமுனறகனள அமல் படுத்த மவண்டும் .

இ – ைொெை்ைை் / இ – ஊைொை்சி திை்ைங் ைரள கெைல் படுத்துதல்
இ – மாவட்டம் / இ – ஊைாட்சி திட்டங் கள் பல பசயல் படாமல் காகிதத்தில் மட்டுமம
உள் ளை. அவற் னற உடமை பசயல் படுத்த மவண்டும் .
1.

இரைைெழி RTI : இனணயம் மூலம் தகவல் அறியும் உைினம சட்டத்னதப்
பயை் படுத்தும் வசதினய, தமிழக அைசு ஏற் கைமவ மசாதனை முயற் சியாக ஒரு
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துனறக்கு

மட்டும்

அறிமுக

படுத்தியுள் ளது.

இனத

உடமை

அனைத்து

துனறகளுக்கும் நனடமுனற படுத்தமவண்டும் .
2.

இரைைத்தில் கிைொைெரப தீை்ைொனை் ைற் றுை் நைெடிை்ரை அறிை்ரை : இ –
பஞ் சயாத்து முயற் சியிை் ஒரு இலக்காக கிைாம சனப தீை்மாைங் கனளயும் , அந்த
தீை்மாைங் களிை் அடிப்பனடயில் முை் பைடுக்கப்பட்ட நடவடிக்னககனளயும் ஓை்
அறிக்னகயாக இனணயதளத்தில் பவளியிட முடிவு பசய் யப்பட்டுள் ளது. ஆதலால்
இதை் அடிப்பனடயில் , கிைாம சனப தீை்மாைம் மற் றும் நடவடிக்னக அறிக்னகனய
தமிழக அைசு இனணயத்தில் உடைடியாக பவளியிடமவண்டும் .

3.

இரைைெழி ெைி ைதிப் பீடு/ ெைி/ைை்ைைை் கெலுத்துதல் : தமிழகம் முழுவதும்
நிலம் , நீ ை், பசாத்து வைி எை அனைத்து வைி மற் றும் கட்டணங் கள் இனணயம்
மூலமம

பசலுத்த

வழிவனக

பசய் ய

மவண்டும் .

தற் பபாழுது

பசை் னை

மாநகைாட்சியில் உள் ள இனணயதள மசனவகள் (பிறப்பு / இறப்பு சாை் றிதழ் / வைி
கட்டணம் ) அனைத்து உள் ளாட்சிகளிலும் ஏற் படுத்தப்பட மவண்டும் .

ைொநிலை்

தழுவிை

குரறதீை்ப்பு

முரறரைரை

அைல் படுத்த

உறுதிைளித்தல்
குனறதீை்ப்பு மற் றும்

மக்கள்

கருத்துக் மகட்பு, மக்கள்

தங் கள்

குனறகனள பதிவு

பசய் வதற் காை தளத்னத உருவாக்குதல் ஆகியை ஒரு ஜைநாயக அைசிை் முக்கியமாை
கூறுகளாகும் .

முதல் வை்

குனறதீை்ப்பு

இனணயதளம் ,

ஆட்சியை்

அலுவலக

PPP

இனணயதளம் ஆகியனவ தற் பபாழுது பசயல் பட்டுவரும் இனணயவழி குனறதீை்ப்புத்
தளங் கள் ஆகும் .

ஆைால் பல மநைங் களில் இவற் றிை் மூலம் எழுப்பப்படும் புகாை்கள்

முனறயாை தீை்வு இை் றி, பபாதுவாை பதில் கள் , தவறாை தகவல் கள் , பல துனறகளுக்கு
இனடமய புகானை அனலக்கழித்தல் எை எந்த வனகயாை பபாறுப்புனடனமயும் இை் றி
முடித்துனவக்கப் படுகிை் றை. எைமவ,
1

பசை் னை மாநகைாட்சியிை் நம் ம பசை் னை இனணயதளம் மற் றும் னகமபசி
பசயலி

மபாலத்

தமிழகம்

முழுவதற் கும் ,

அனைத்து

துனறக்கும்

அறிமுகப்படுத்தப்பட மவண்டும் .
2

மமற் கூறிய

குனறதீை்ப்பு

இனணயதளம்

அல் லது

னகமபசி

பசயலினய

பயை் படுத்துமவாை் அனைத்து துனறக்கும் , குனற இருக்கும் பகுதியிை் வாை்டு எண்
வனையில்

மதை்வு

எழுப்பப்படும்

14 | Page

பசய் ய

குனறகள்

வழிவனக
அனத

இருக்க

தீை்க்கும்

மவண்டும் .

பபாறுப்பில்

இதைால்

இருக்கும்

இதில்

அப்பகுதி

அலுவலருக்கு மநைடியாக, வினைவாக பசல் லமவண்டும் . இப்படி அல் லாமல் மமல்
இருந்து கீழாக ஓை் மத்திய கட்டுப்பாடு அனறக்குச் பசை் று அங் கிருந்து குனறகள்
அனுப்பப்படுவதால் தாமதமும் , அனலக்கழிப்பும் , புகாருக்கு பபாறுப்மபற் காத
தை் னமயும் நிலவுகிறது.
3

தீை்வு தைாமல் அல் லது தவறாை தகவமலாடு மூடப்படும் இனணயவழி புகாை்கனள
மீண்டும் திறக்கவும் மதனவப்பட்டால் அமத புகானை இனணயவழிமய துனற
ைீதியாக மமல் முனறயீடு பசய் து மூத்த அதிகாைிகளுக்கு பதைிவிக்கவும் வாய் ப்பு
இருக்க மவண்டும் . புகாை் பதைிவிக்கக்

குனறந்தபட்சம் 2 அடுக்குகளுக்மகா,

அதிகபட்சமாக அந்தத் துனறயிை் அனமச்சகம் வனையில் மமல் முனறயீடு பசய் ய
வாய் ப்பளிக்கப் பட மவண்டும் .
4

இந்த

இனணயவழி

பைாமைிக்கப்பட்டு,
மமம் படுத்தபட்டு,

புகாை்
நனட

தளங் கள்

முனறக்கு

உபமயாகத்திற் கு

மற் றும்
ஏற் ப

பசயலிகள்

குறிப்பிட்ட

ஏதுவாகவும்

முனறயாக

கால

அளவில்

,மாற் றுத்திறைாளிகளும்

பயை் படுத்தும் வனகயில் வடிவனமக்கப் படமவண்டும் .
5

இனணயவழி குனறதீை்ப்பு குறித்த மமலாண்னம தகவல் அறிக்னக ஒவ் பவாரு
மாதமும் இனணயத்தில் பவளியிட மவண்டும் .

6

சதை்ந்கதடுக்கப்பை்ை

ஒெ் கெொரு

பிைதிநிதியுை்

தனது

கதொகுதியிலிருந் து

குரறகளுக்கொன ைனுரெப்கபற இரணைெழி குரறதீை்ப்பு ெழிமுரற இருத்தல்
செண்டுை் .

கிரைக்கப்கபற் ற

குரறகள் ,

பதிலளிக்கப்பை்ைரெ,

நிலுரெயில்

உள் ளரெ ைற் றுை் தீை்க்கப்பை்ைரெ ஆகிைெற் றின் அறிக்ரகரை கொலொண்டிற் கு
ஒருமுரற கெளியிை செண்டுை் .

E. ஊழல் தடுப் பு ெை்ைத்தில் திருத்தங் ைள் கெை் ை
ைத்திை அைசுை்கு ெலியுறுத்தல்
இந்த

சட்டம்

1988ல்

நினறமவற் றப்பட்டு

2018ல்

திருத்தம்

பசய் யப்பட்டது.

அைசு

நிறுவைங் கள் மற் றும் பபாதுத்துனறயில் நடக்கும் ஊழல் கனளத் தடுப்பதும் , ஊழல் கள்
நடக்கும் பட்சத்தில் ஊழலில் ஈடுபட்டவை்கனள தண்டிப்பதும் இந் த சட்டத்திை் முக்கிய
அம் சங் கள் . இந்நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து ஊழல் களும் இந்த சட்டத்திை் கீழ் தாை்
விசாைிக்கப்படுகிை் றை.

மத்திய

அைசு

இச்சட்டத்திை்

பல் மவறு

பிைிவுகளில்

பிற் மபாக்குத்தைமாை மாற் றங் கள் பகாண்டுவந்து ஊழல் பசய் பவனை காக்கிறது.
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பதவி வகிக்கும் மற் றும் ஓய் வு பபற் ற அைசு அதிகாைிகனள விசாைிக்க அவைது மமல்
அதிகாைியிடம் முை் அனுமதி பபற மவண்டும் எை் று 2018ல் சட்ட திருத்தம் பசய் யப்பட்டது.
அமநக மநைங் களில் ஊழல் எை் பது உயை் அதிகாைிகள் வனை புனைமயாடிச் பசல் வனத
பாை்க்க முடிகிறது. எைமவ அமத அதிகாைியிடமிருந்து ஊழனல விசாைிக்க அனுமதி வாங் க
மவண்டும்

எை் ற நிபந்தனை திருடை்

ஊழல் வாதிகனள

னகயில்

காப்பாற் றுவதற் காகமவ

சாவினய பகாடுப்பது மபாை் றது.

பகாண்டுவைப்பட்ட

சட்ட

திருத்தமாகத்

பதைிகிறது.
ஊழல் தடுப் பு ெை்ைத்தில் கீழ் ை்ைை்ை திருத்தங் ைரள கெை்டி பொைொளுைன்றத்தில்
ெலியுறுத்த ெொை் குறுதி கெை்டுை் :
●

ஊழல்

விசாைனணனய நடத்த உயை் அதிகாைியிை்

அனுமதி மதனவ எை் ற

உட்கூற் னற அகற் ற பாைாளுமை் றத்தில் அழுத்தம் தை மவண்டும் .
●

இந்தத் திருத்தும் நினறமவற் றப்படும் வனை மாநில அைசு விசாைனணக்காை
மகாைிக்னககள் அனைத்திற் கும் உடைடி

ஒப்புதல் (Automatic Approval) வழங் க

மவண்டும் .
●

அைசிடமிருந்மதா மமல் அதிகாைியிடமிருந்மதா மவறு எந்த தைிநபைிடமிருந்மதா
அனுமதி வாங் காமல் ஊழல் வழக்குகனளத் நீ திமை் றத்தில் பதாடை விசாைனண
ஆனணயங் களுக்கு

அதிகாைம்

பகாடுக்கப்பட

மவண்டும் .

அதற் காை

சட்ட

திருத்தம் அவசியம் .
●

சட்டத்திை் 13ஆம் பிைிவில் நீ க்கப்பட்ட குற் றவியல் துை்நடத்னத (Criminal Misconduct)
திருத்தங் கள் திரும் ப பகாண்டுவைப்பட மவண்டும் . தங் களுக்காகமவா அல் லது
மவபறாருவருக்காகமவா பணம் அல் லது

மதிப்பு மிக்க பபாருனள அனடய,

தங் களது பதவினய தவறாகப் பயை் படுத்தும் பபாது ஊழியை்களிை்

பசயல்

குற் றவியல் துை்நடத்னதக்காை வனையனறயிை் கீழ் மீண்டும் பகாண்டு வைப்பட
மவண்டும் . இந் த உட்கூறு சட்டத்திலிருந்து 2018 ல் நீ க்கப்பட்டு உள் ளது.
●

கூட்டுச்சதி ஊழல்

மற் றும்

தீவிை பபாருளாதாை குற் றங் களுக்குத் தைியாக

சட்டத்தில் வழிவனக பசய் யப்பட மவண்டும் .

F. பைெ்ெலரெ தடுப் பு ெை்ைத்தில் குறிப் பிைத்தை்ை
முன்கனற் றத்ரதை் கைொை்டு ெை ைத்திை அைசுை்கு
அழுத்தை் தை ெொை்குறுதி
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பணச்சலனவ தடுப்பு சட்டம் மற் றும் அந்நியச் பசலாவணி நிை்வாகச் சட்டம் , 1999
ஆகியனவ

அமலாக்க

இயக்குைைகத்தால்

பசயலாக்கப்

படுகிை் றை.

அமலாக்க

இயக்குைைகத்திற் கு 2064 மபை் பணி பசய் ய ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டிருந்தது. ஆைால்
தற் மபாது பணி பசய் பவை்களிை் எண்ணிக்னக 1005. 01.07.2005 முதல் 31.03.2018 வனை
பதியப்பட்ட புகாை்களிை் எண்ணிக்னக 451, அதாவது, வருடத்திற் கு 34 வழக்குகள் .
எங் ைள் கைொைிை் ரைைள்
1.

பண்ணச்சலனவ

எை் பது

தைித்து

வழக்கு

மபாடப்படும்

குற் றமாக்கப்பட

மவண்டும் .
2.

அமலாக்க இயக்குைைகத்திை் ஒவ் பவாரு அலுவலகத்திற் கும் மபாதுமாை அளவு
ஊழியை்கனளயும் வளங் கனளயும் வழங் க மவண்டும் . இந்த இயக்குைைகத்திை்
ஆனணயருக்கு ஊழியை்கனள மதை்வு பசய் யவும் அலுவலகங் கனள நிறுவவும்
அதிகாைம் வழங் கப்பட மவண்டும் .

3.

அமலாக்க இயக்குைைகத்திை் இயக்குைை், தனலவை் மற் றும் தீை்பானணயத்திை்
உறுப்பிைை்கனள மத்திய அைசு இல் லாமல் மவறு ஒரு பைந்த மதை்வுக்குழு நியமிக்க
மவண்டும் .

4.

பெல் நிறுவைங் கனள ஆய் வு பசய் து பணச்சலனவக்குக் குற் ற வழக்கு பதிவு
பசய் வதில்

மிகவும்

பணமதிப்பிழப்பில்

மமாசமாக

இயங் கியுள் ளது

விதிமீறியவை்கள்

இந்தத்

அப்படிமய

துனற.

இமதமபால்

விடப்பட்டைை்.

அமலாக்கத்துனறயாைது தாமாகமவ பகுப்பாய் வுகனள நடத்தி, மதனவபயைில்
தாமாக வழக்குகள் பதிவு பசய் து, விசாைனண நடத்தி வழக்குகள் முடியும் வனை
அவற் னறப் பிை் பதாடை மவண்டும் .
5.

சுங் கவைி மமாசடி, வை்த்தகம் சாை்ந்த பணச்சலனவ, மற் றும் ஹவாலா பிை் ைலிை்
எதிை்மதிப்பு ஆகிவற் னற குறிக்கும் வை்த்தக ஒழுங் கிை் னமனய முனறயாகக்
கண்டறிய மவண்டும் .

G. பினொமி பைிெை்த்தரனைள் ெை்ைத்தில்
திருத்தங் ைள் கெை் து அெற் ரற நரைமுரறப்
படுத்த ைத்திை அைசுை்கு அழுத்தை் தை ெொை்குறுதி
பிைாமி பைிவை்த்தனைகனளத் தனட பசய் வதும் , அதில் ஈடுபடுபவை்கனள தண்டிப்பதும் ,
சம் மந்தப்பட்ட நபைிடமிருந்து சம் மந்தப்பட்ட பபாருனள மீட்க அைசுக்கு அதிகாைம்
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தருவதும் தாை் பிைாமி சட்டத்திை் முக்கிய மநாக்கங் கள் ஆகும் . மத்திய அைசு ஒரு
தீை்ப்பானணயம்

கூட

பசயல் படுத்தியுள் ளது.

நியமிக்காமல்

மிகவும்

மமாசமாக

இந் த

சட்டத்னத

மமலும் , பிைாமி பைிவை்த்தனை ஒரு னகது பசய் தலுக்காை

குற் றமாக திருத்தப்பட மவண்டும்
கெைலொை்ைப் பிைெ்ெரனைள்
●

இந்த சட்டத்னத உடைடியாக பசயலாக்க, 3 உறுப்பிைை் பகாண்ட தீை்ப்பானணயக்
குழுனவ மத்திய அைசு நியமிக்க மவண்டும் . தீை்ப்பானணய நியமைத்திற் கு
அனமச்சைனவ ஒப்புதல் அளித்து 2 வருடங் கள் மமல் ஆகியும் இை் னும் அது
அனமக்கப்படவில் னல. இதை் காைணமாக பிைாமி பைிவை்த்தனை சட்டத்திை் கீழ்
வழக்குகள் அப்படிமய உள் ளை.

●

இந்தியாவிை் அனைத்து மாநிலங் களிலும் இந்த சட்டத்திை் கீழ் அலுவலகங் கள்
அனமக்கக் கணிசமாை நிதி மற் றும் மைித வளத்னத ஒதுக்க மவண்டும் .

●

இந்த பிைாமி பைிவை்த்தனை சட்டத்திை் கீழ் உள் ள வழக்குகனள விசாைிக்க, உச்ச
நீ தி மை் றம் உடைடியாக சிறப்பு நீ திமை் றங் கள் அனமக்க மவண்டும் .

இந் த ெை்ைத்தில் கதரெைொன திருத்தங் ைள்
●

பிைாமி பைிவை்த்தனை சட்டத்திை் கீழ் குற் றங் கனளக் னகது பசய் தலுக்காை
குற் றங் களாக்க மவண்டும் .

●

தீை்ப்பானணயத்திை்

தனலவை்

மற் றும்

உறுப்பிைை்கனள

ஒரு

மதை்வுக்குழு

நியமிக்க மவண்டும் எை் று இந்த சட்டத்தில் மத்திய அைசு திருத்தம் பகாண்டு வை
மவண்டும் .
●

குனறதீை்ப்பு

மை் றத்திை்

ஊழியை்கனள

நியமிக்க

தீை்பானணயத்திை்

தனலவருக்கு அதிகாைம் வழங் கும் வண்ணம் மத்திய அைசு சட்ட திருத்தம் பசய் ய
மவண்டும் .

H. இடித்துரைப் பொளை்ைள் பொதுைொப் புெ் ெை்ைை் , 2014 ஐ
அைல் படுத்தை் கைொைி அழுத்தை்
அைசுத் துனறகளில் ஊழல் அல் லது அதிகாை துெ்பிைமயாகம் அல் லது அைசு அதிகாைிக்கு
எதிைாக காட்டப்படும் பாைபட்சம் ஆகியவற் னறப் பற் றிப் பபறப்படும் புகாை்கனள
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விசாைிப்பதற் கும் ,

அந்தத்

தகவல் கனள/புகாை்கனள

பவளிக்பகாண்டுவருபவனை

பாதுகாப்பதற் குமாை சட்டம் தாை் இடித்துனைப்பாளை்கள் பாதுகாப் புச் சட்டம் .
இந்த

சட்டத்திை்

மநாக்கம்

இடித்துனைப் பாளை்களிை்

விவைங் கனள

ைகசியமாக

னவத்துக்பகாள் வதும் அவை்கள் பாதிக்கப்படாமல் பாை்த்துக்பகாள் வதுமம. சத்திமயந்திை
தூமப மபாை் ற அைசு அதிகாைிகள் இந்த பாதுகாப்பிை் றி உயிை் இழந்துள் ளாை்கள் . இந்த
சட்டம் பாைாளுமை் றத்தில் 2014ல் நினறமவற் றப்பட்டது. ஆைால் இை் று வனை மத்திய
அைசு

இந் த

சட்டத்னத

பசயலாக்கமவா

அமல் படுத்தமவா

இல் னல.

இனத

அமலாக்குவதற் குத் மதனவயாை விதிகனள இயக்கி, இந்த சட்டத்னத அமலாக்கும்
மததினய உடைடியாக அறிவிக்க மவண்டும் . எைமவ, நாங் கள்

கட்சியிடம் மகாருவது

எை் ைபவை் றால் ,
●

உடைடியாக இடித்துனைப்பாளை்கள்

பாதுகாப்புச் சட்டம் , 2014ஐ பசயலாக்கி

அமலாக்க மத்திய அைசிடம் வலியுறுத்த மவண்டும் .
●

உடைடியாக

இந் த

சட்டத்திற் காை

விதிகனள

இயற் றி,

இந் த

சட்டத்னத

அமலாக்கும் மததினய அறிவிக்க மத்திய அைசிடம் வலியுறுத்த மவண்டும் .
●

2015ல்

இந்த

பாதுகாப்புச்

பகாண்டுவந்தது

மபாை் ற

சட்டத்னத
திருத்த

வலுவிழக்கச்

சட்டத்னத

பசய் யும் படியாகக்
மமசாதா

(மமலனவயில்

நினறமவற் றப்படவில் னல) மீண்டும் பகாண்டு வை அனுமதிக்கக் கூடாது.
●

தற் மபாது இந்த சட்டம் அைசுத் துனறயில் உள் ள இடித்துனைப்பாளை்கனள மட்டுமம
பாதுகாக்கும்

வண்ணம்

பபாதுமக்களில்

உள் ள

உள் ளது.

இந்த

சட்டத்தில்

இடித்துனைப்பாளை்கனளயும்

நிறுவைங் கள்
பாதுகாக்கும்

மற் றும்

வண்ணம்

திருத்தங் கள் பகாண்டுவரும் படி மத்திய அைசிடம் வலியுறுத்த மவண்டும் .

I. ஆை்கெை்ப்பு, பைிைைை்த்தல் ைற் றுை் பைியிை
ைொற் றை் :
அைசுப் பணிகளில் நடக்கும் ஆட்மசை்ப்பு, பணியமை்த்தல் மற் றும் பணியிட மாற் றம்
ஆகியனவ இந்தியாவில் பவளிப்பனடயாக நடப்பதில் னல. தற் மபானதய அனமப்பில்
நடப்பது:
1.

ஊழலுக்குத் துனண மபாக மறுக்கும் அைசு அதிகாைிகனள அவை்கள் பணிக்காலம்
நினறவனடயும் முை் ைமை இடமாற் றம் பசய் வதும் , ஊழலுக்குத் துனண மபாகும்
அதிகாைிகனளப் பணிக்காலம் தாண்டியும் இடமாற் றம் பசய் யாமலும் இருத்தல் .

2.

ஆட்மசை்ப்பில் ஊழல் .
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3.

பணியிட மாற் றத்தில் பபைிய அளவில் லஞ் சம் .

னடம் ஸ் ஆப் இந்தியா (TOI) ஆய் விை் படி, அைசு அதிகாைிகளில் மூை் றில் இரு பங் கு
அதிகாைிகள்

மாதங் களில்

18

பணிக்காலமாை

2

இடமாற் றம்

வருடங் களுக்கு

இது

பசய் யப்படுகிை் றைை்.

குனறந்த

காலமம.

அவை்களது

பணி

நியமைம் ,

பணியமை்த்தல் மற் றும் பணியிட மாற் றத்திற் கு, மாநில மற் றும் மத்திய அைசுகள் தங் கள்
தனலயீடிை் றி பசயல் படும் ஒரு தை் ைிச்னசயாை அனமப் னப உருவாக்க மவண்டும் .
ஏற் கைமவ அனமக்கப் பட்டுள் ள சிலத் துனறகளில் அனவ சைியாக இயங் கத் மதனவயாை
முயற் சிகள் எடுக்கப்பட மவண்டும் .
நாங் கள் அைசியல் கட்சிகளிடமிருந்து கீழ் க்கண்டவற் னறக் மகாருகிமறாம் :

● பைி நிைைனை் :
○

ஆட்மசை்ப்பு எை் பது தமிழ் நாடு அைசு பணியாளை் மதை்வானணயம் (TNPSC)
மற் றும் இது மபாை் ற மதை்வானணயங் களாை ஆசிைியை் மதை்வு ஆனணயம் ,
மருத்துவை் மதை்வு ஆனணயம் ஆகியவற் றால் மட்டுமம நடக்க மவண்டும் .

○

TNPSC மதை்வுத் தாள் களுக்காை அச்சிடல் பணினய எந்த வித தைகை்கள் இை் றி
மநைடியாகக் பகாடுக்க மவண்டும் .

○

TNPSCல் கண்காணிப்பு குழு ஒை் னற பசயல் படுத்த மவண்டும் . ஆட்மசை்ப்பில்
நடக்கும்

மமாசடி

மற் றும்

முனறமகடுகனள

அந்தக்

குழு

கண்டறிய

மவண்டும் . உதாைணத்திற் கு, ஒவ் பவாரு மதை்வுக்குப் பிறகும் யாைாவது ஒரு
சிலைிை்

மதிப்பபண்கனளயும்

அவை்களது

தாள் களில்

உள் ள

வினடகனளயும் சைி பாை்க்க மவண்டும் .
○

மருத்துவமனைகள் மபாை் ற உயிை் காக்கும் துனறகள் தவிை மவறு எந்தத்
துனறயிலும்

அவசைகால

அவ் வாறாை

அவசை

பணியமை்த்தல்
மதனவக்கு

அனுமதிக்கப்படக்
மருத்துவப்

கூடாது.

பணியாளை்கள்

மதை்வானணயம் , மவனலவாய் ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு பசய் திருக்கும்
நபை்கனள

முதலில்

பதிவு

பசய் தவை்கள்

மற் றும்

கல் வி

தகுதி

மபாை் றவற் றிை் அடிப்பனடயில் மதை்வு பசய் ய மவண்டும் .
○

தற் காலிக பணியமை்த்தல் எை் பது அனுமதிக்கப்படக் கூடாது. அவசை கால
அடிப்பனடயில்

பணியமை்த்தப்படுபவை்களிை்

பணிக்காலம்

எக்காைணத்திற் காகவும் 6 மாத காலத்திற் கு மமல் நீ ட்டிக்கப்படக் கூடாது.
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○

மருத்துவை்கள் ,
ஆகிமயாை்

பசவிலியை்கள்

எந்த

விதத்திலும்

மற் றும்
பவளி

மற் ற

மருத்துவ

அனமப்புகள்

மசவகை்கள்

மூலம்

மதை்வு

பசய் யப்படுவனத முற் றிலும் தனட பசய் ய மவண்டும் .

● பைியிை ைொற் றை் :
○

பணியிட மாற் றங் களுக்குப்

பபாறுப்மபற் க சுதந்திைமாக பசயல் படும்

மை் றம் ஒை் னற அனமக்க மவண்டும் .
○

அனைத்து

காலி

இடங் களும்

இனணயதளத்தில்

பவளியிடப்பட்டு,

பவளிப்பனடயாை ஆமலாசனை வழிமுனறப்படி (counselling) நிைப்பப்பட
மவண்டும் .
○

இனணயதளத்தில் பவளியிடப்படாமல் நிைப்பப்படும் பணியிடம் பசல் லாது
எை் று கருதப்பட மவண்டும் . மமலும் இவ் வாறு பசய் த அதிகாைியிை் பசயல்
தண்டனைக்குைிய மமாசடி குற் றமாக்கப் படமவண்டும் .

○

பணி ஆமலாசனை வழிமுனற ஆண்டிற் கு இருமுனற நடத்தப்பட மவண்டும் .

ஆை்சி அலுெலை்ைளின் பைிைைை்த்தல் ைற் றுை் பைியிை ைொற் றை்
•

குடியியல் பணிகள் மை் றம் (Civil Services Board - CSB) ஒை் னற நிறுவ மவண்டும் . 2013ல்
உச்சநீ தி மை் றம் அனைத்து மாநில அைசுகளும் ஒரு தை் ைிச்னசயாை குடியியல்
பணிகள்

ஆனணயத்னத

நிறுவ

உத்தைவிட்டதுடை் ,

உத்தைவிட்ட

3

மாத

காலத்திற் குள் அதனை நினறமவற் றவும் கூறியது. ஆைால் 7 வருட காலம் ஆகியும்
தமிழக

அைசு

அதை்

மபைில்

எந்த

நடவடிக்னகயும்

எடுக்கவில் னல.

இந் த

மை் றத்திை் கடனமமய, மாநில அைசிற் குப் பணியமை்த்தல் , பணியிட மாற் றம்
மற் றும் ஒழுங் கு நடவடிக்னக ஆகியவற் னறப் பற் றிய ஆமலாசனை வழங் கி வழி
நடத்துவதுதாை் .
●

பவளிப்பனடயாை பணியமை்த்தல் மற் றும் பணியிட மாற் ற முனறனய அனமக்க
மவண்டும் .
○

பணியிட

மாற் றம்

அலுவலை்களிை்

பசய் யப்பட்ட

பதிவுகள்

பபாதுப்

மற் றும்

பணியாளை்கள் /ஆட்சி

அவை்களது

பணிக்காலம்

இனணயதளத்தில் பவளியிடப்பட்டு, பைாமைிக்கப்பட மவண்டும் .
○

குறிப்பாக, நடுநினல IAS அதிகாைிகளிை் பணியிட மாற் றம் பற் றிய முடிவு
அவை்களுடை் கலந் துனையாடிய பிை் ைமை எடுக்கப்பட மவண்டும் .
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●

அடிக்கடி அைசு அலுவலை்கள் இடமாற் றம் பசய் யப்படுவதால் ஆட்சியிலும் ஆட்சி
அலுவலை்களிை் பசயல் திறைிலும் பாதிப்பு ஏற் படுகிறது. எைமவ அவை்களுக்குக்
குனறந்த பட்ச பணிக்காலமாக 2 ஆண்டுகளும் அதிகபட்ச காலம் ஒை் னறயும்
நிை்ணயித்து, அதனைப் பிை் பற் ற மவண்டும் .

●

பணியமை்த்தல்
அதிகாைிகள்

மற் றும்

பணியிட

முனறயிட

மாற் றங் களில்

குனறதீை்ப்பு

அதிருப்தி

முனறமை் றம்

உனடய

அனமக்க

IAS

மவண்டும் .

இதற் காை பைிந்துனை HOTA குழுவில் னவக்கப் பட்டுள் ளது.
●

துை்நடத்னத, சட்ட விமைாத பசயல் கள் மபாை் ற காைணம் தவிை மவற எந்த
காைணத்திற் காகவும் எந்த ஒரு ஆட்சி அலுவலரும் தைது பணிக்காலம் முடியும்
முை் பு இடமாற் றம்

பசய் யப்படக்கூடாது. மாற் றப்படும்

காைணம்

பதளிவாக

குறிக்கப்பட மவண்டும் . நிை்வாகக் காைணங் கள் காட்டி அவை்கள் பணியிட மாற் றம்
பசய் யப்பட தனட மபாட மவண்டும் .

J. இயற் கக வளங் ககளக் கொ ் தில்
பவளி ் கடத்தன்கம மற் றும்
ப ொறு ் புகடகமக்கொன வொக்குறுதி
சுற் றுெ்சூழலில் ஊழல் என் பது கபொறுத்துக்ககொள் ள முடிைொத ஒன் றொகுை் . ஊழலினொல்
தமிழ்

நொை்டில்

அரைந்துள் ளன.

சுற் றுெ்ெசூ
் ழல்

ைற் றுை்

இைற் ரக

ெளங் கள்

கபருத்த

பொதிப்ரப

பல் லொயிைை் சகொடி ைதிப்பில் நைந்த ெை்ைவிசைொதைொன க்ைொரனை்

சுைங் க ஊழரல ெகொைை் IAS அெை்களுை் ெை்ைவிசைொதைொன தொது ைணல் ஊழரல ககன் தீப்
சிங் க் IAS அெை்களுை் தத்தை் குழுக்கள் மூலை் கெளிெ்ெத்திற் குக் ககொண்டு ெந்தனை்.
எனினுை்

விதிமீறிைெை்கள்

மீது

இன் றுெரை

எடுக்கப்பைவில் ரல. ெை்ைவிசைொதைொன ைணல்
நதிகளுக்கு

அெெ்சுறுத்தலொகசெ

ெரகப்படுத்தி

நிலெ்சுறொக்கள்

உள் ளது.

கிைிமினல்

நீ ை்நிரலகரள

நைத்துகின் றன.

கை்சிகள் கீழ் க்கண்ைெற் ரற நிரறசெற் றக் சகொருகிசறொை் :
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எதுவுை்

ககொள் ரள கொசெைி சபொன் ற நைது

நைது

ஆக்கிைமிப்ரப

நைெடிக்ரககள்

நிலப்பைப்பொக

எனசெ,

அைசிைல்

பவளி ் கடத்தன்கமக்கொன நடவடிக்ககககள உறுதிபெய் தல்
1.

எந்கதந்த நிலப்பைப்பு எெ் ெளவு தூைை் சுைங் கசெரலக்குப் பைன் படுத்த அனுைதி
அளிக்கப்பை்டுள் ளது என் பரத கெளிப்பரைைொக குடிைக்கள் அறியுை் ெண்ணை்
கொை்சிப்படுத்த செண்டுை் .

2.

தற் கபொழுது நைந்து ககொண்டிருக்குை் அரனத்து ரைனிங் விண்ணப்பங் கரளயுை்
அதன்

அனுைதி

பத்திைங் கரளயுை்

ைக்கள்

பொை்ரெக்கு

இரணைதளத்தில்

கெளியிை செண்டுை்
3.

ஒெ் கெொரு குெொைியிலுை் ை்கைொன் கொகைைொக்கரளப் பைன் படுத்தி எெ் ெளவு ஆழை்
சதொண்ைப்பை்டுள் ளது என் பரத அளந்து, அது ஒப்புதல் கெை் ைப்பை்ை அளவுைன்
ஒப்பிை்டு விதிமீறல் இருக்குை் பை்ெத்தில்

ெை்ைவிசைொதைொன சுைங் கசெரலரை

கண்டுபிடிக்க செண்டுை் .
4.

நீ ை்நிரலகளின் முழு எல் ரலயுைன் கூடிை ெரைபைங் கரளயுை் அந்த நீ ை்நிரலயின்
தற் சபொரதை ெரைபைங் கரளயுை் ைக்கள் பொை்ரெக்கு இரணைதளத்தில் ரெக்க
செண்டுை்

5.

ைொசு கை்டுப்பொை்டு

ெொைிைை்

ைற் றுை்

சுற் றுசூழல்

துரற

தனது அரனத்து

அறிக்ரககரளயுை் இரணைதளத்தில் சபொை செண்டுை்

ப ொறு ் புகடத்தன்கமக்கொன நடவடிக்ககககள உறுதி ் டுத்துதல்
1.

தொது ைணல் ககொள் ரளயில் ககன் தீப் சிங் க் சபடி அறிக்ரக ைற் றுை் உைை்நீதி
ைன் றத்தில்

ெைை்பிக்கப்பை்ை

நீ திைன் ற

உதவிைை்

அறிக்ரகயின்

சபைில்

ெை் பந்தப்பை்ை அதிகொைிகள் ைற் றுை் நிறுெனங் கள் மீது உைனடிைொக கிைிமினல்
ெழக்கு கதொைை்ந்து அெை்களுக்கொன தண்ைரனரை உறுதி கெை் ை செண்டுை்
2.

ெை்ைவிசைொதைொன க்ைொரனை் ஊழலுக்கு கபொறுப்பொன அதிகொைிகள்

ைற் றுை்

நிறுெனங் களுக்கு எதிைொக முதல் தகெல் அறிக்ரக பதிவு கெை் ை செண்டுை் .
3.

இந்த ெை்ைவிசைொதைொன ககொள் ரளகளொல்

அைசுக்கு ஏற் பை்டுள் ள நஷ்ைத்ரத

இதற் குக் கொைணைொனெை்களிைமிருந்சத மீை்க செண்டுை் .
4.

தனிைொை் தொது ைணல் அள் ளக்கூைொது என் ற தரைரை கதொைை செண்டுை் .

5.

நீ ை்நிரலகரள
செண்டுை் .

நிலெரகபொை்ரை

நீ ை்நிரலகள்

ைொற் றுெது

நிலெரகபொை்ரை

முற் றிலுைொக
ைொற் றுெதுை்

ககொடுப்பதுை் தண்டிக்கப்படுை் குற் றைொக ைொற் ற செண்டுை்
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தரை

கெை் ை

அதற் கு

பை்ைொ

பெயல் முகற மற் றும் பெயல் திறகன மமம்
1.

டுத்த மவண்டும்

அதிகைித்துக் ககொண்சை சபொகுை் சுற் றுெ்சூழல் விதிமீறல் கரள ெைொளிக்க தமிழ்
நொடு சுற் றுெ்சூழல் துரற ைற் றுை் ைொசு கை்டுப்பொடு ெொைிைத்தின் ஊழிைை்கள்
எண்ணிக்ரகரை கணிெைொக உைை்த்த செண்டுை் .

2.

ரைனிங் செரல நைக்குை் கபொழுது குடிைக்களுை் செை்ந்து ெமூக தணிக்ரக கெை் ை
ெழிெரக கெை் ை செண்டுை் .

3.

கபொதுைக்கள் கருத்து சகை்ரப முரறைொக நைத்த செண்டுை் .

4.

உைிைத்கதொரக

(ைொைல் டி)

தற் சபொரதை

ெந்ரத

ைதிப்பின்

அடிப்பரையில்

கணக்கிைப்பை்டு ெருைொெருைை் ெைிபொை்க்கப்பை செண்டுை் .

IV. ஊழல் தடுப்பு இயக்கங்களை
தன்னிச்ளையாக மாற்ற வாக்குறுதி:
இன் ரறை விெொைரண அரைப்புகள்
இதனொல்

ஊழல்

ெழக்குகளின்

கபருை் பொலுை்

விெொைரண

அைசு கை்டுப்பொை்டில்

பொைபை்ெைொக

உள் ளது.

உள் ளது.
இதனொல்

ஊழல் ெொதிகள் தண்டிக்கப்பைொைல் எளிதில் தங் கரள கொத்துக்ககொள் கின் றனை். ஊழல்
தடுப்பு அரைப் புகள் தன் னிெ்ரெைொக கெைல் படுெது அெசிைை் . அதற் கு கீழ் கண்ை
ைொற் றங் கரள சகொருகிசறொை்

A. தமிழ் நொடு மலொகொயுக் தொ ெட்டம் 2018
எதிர் ொர்க்க ் டும்

மதர்தல்

வொக்குமூலம்

:

தமிழ்

நொடு

மலொகொயுக்தொகவ தன்னிெ்கெயொன விெொரகண அகம ் ொக ஆக்க
தமிழ் நொடு மலொகொயுக்தொ ெட்டம் 2018ல் முக்கியமொன ெட்ட திருத்தங் கள்
பெய் வது.
ஊழல் புகொை்கரள விெொைிக்கக் கூடிை ஒரு தன் னிெ்ரெைொன விெொைரண அரைப்ரப
உருெொக்குெசத தமிழ் நொடு சலொகொயுக்தொ ெை்ைத்தின் சநொக்கை் ஆகுை் .
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தமிழ்

நொடு சலொகொயுக்தொ ெை்ைை் , அரெயின்

கரைசி நொளொன 09/07/2018 அன் று

ெை்ைைன் றத்தில் தொக்கல் கெை் ைப்பை்டு, அன் சற நிரறசெற் றவுை் பை்ைது. ைக்கள் கருத்து
சகை்கொைல் , ெை்ைைன் றத்தில் எந்த ஒரு விெொதமுை் இன் றி அெெை அெெைைொக அது
ெை்ைைொக

நிரறசெற் றப்பை்ைது.

ஆரணைத்ரத

நிறுவுெசத

தன் னிெ்ரெைொக

இந்த

ெை்ைத்தின்

கெைல்

மூலைொக

பைக்கூடிை

விெொைிப்பு

இருக்ரகயில்

அதரன

கைொத்தைொக புறந்தள் ளுை் ெை்ைைொக தமிழ் நொடு சலொகொயுக்த ெை்ைை் உள் ளது.

அலுெலை்கள் பணி நிைைனை் , பணிைைை்த்தல் , விெொைரண ைற் றுை் ெழக்கு கதொைை்தல்
ஆகிைெற் றில்

எந்த

ஒரு

சுதந்திைத்ரதயுை்

ெழங் கவில் ரல. சலொகொயுக்தொவின்

சலொகொயுக்தவிற் கு

இந்த

ெை்ைை்

தரலெரை நிைமிப்பதற் கொன சதை்வுக் குழுவில்

ஆளுை் கை்சிசை கபருை் பொன் ரைரைக் ககொண்டுள் ளது. A, B, C ைற் றுை் D குழுரெ செை்ந்த
அைசு

அதிகொைிகளின்

மீது

ஆைை் பக்கை்ை

விெொைரண

சலொகொயுக்தொவிற் கு ெழங் கப்பைவில் ரல. அெை்கள்
அதிகொைிைொல்

தரலரை

தொங் கப்பை்டு

கெை் யுை்

அதிகொைை்

மீது கபறப் பை்ை புகொை்கள் , IAS

அைசின்

கை்டுப்பொை்டிற் குள்

இைங் குை்

கண்கொணிப்புத்துரறக்கு அனுப்பப்படுை் . கண்கொணிப்புத் துரறயிைமிருந்து அறிக்ரக
கிரைத்த

பின் பு

விைிெொன

இருக்குை் சபொதிலுை் ,

விெொைரண

நைத்துை்

அதிகொைை்

சலொகொயுக்தொவிற் கு

விைிெொன விெொைரண அறிக்ரக சைலுை் நைெடிக்ரகக்கொகத்

அைெொங் கத்திைசை அனுப்பப்படுை் . சைலுை் , சலொகொயுக்தொவிற் கு இதற் கு சைல் FIR அல் லது
குற் ற பத்திைிரக தொக்கல் கெை் ெது சபொன் ற எந்த விதைொன நைெடிக்ரக எடுக்கவுை்
அதிகொைமில் ரல. சலொகொயுக்தொவிற் கு நீ திைன் றத்தில் ெழக்கு கதொடுக்குை் (Prosectuon wing)
பிைிசெொ சலொக்பொரலப் சபொல சிறப்பு நீ திைன் றசைொ இல் ரல. அதொெது விெொைரண
ைற் றுை்

ெழக்கு

கதொைை்ெதில்

முழு

அதிகொைத்ரதயுை்

அைசு

தன் னிைசை

நிரல

நிறுத்திக்ககொண்டுள் ளது.

இரெ

அரனத்துை்

அரைப்பொகசெ

சலொகொயுக்தொரெ

ஆக்கியுள் ளன.

எனசெ

பல் லில் லொத
இந்த

(அதிகொைை் )

அறிக்ரக

இல் லொத

கீழ் க்கண்ை

ஒரு

ெை்ைத்

திருத்தங் கரள பைிந்துரைக்கிறது.

தமிழ் நொடு மலொகொயுக்தொ ெட்டம் 2018ல் மதகவயொன திருத்தங் கள்
1.

பணி

நிைைனை்

ககொடுக்கப்பை

ைற் றுை்
செண்டுை் .

கெைல் பொை்டில்
சலொகொயுக்தொ

சலொகொயுக்தவிற் கு
சதை்வுக்குழு

சுதந்திைை்
கீழ் க்கண்ை

உறுப்பினை்கசளொடு ைொற் றி அரைக்கப்பைசெண்டுை் . பைிந்துரைக்கப்படுபெை்கள்
: தமிழக முதலரைெ்ெை், ெை்ை ைன் ற எதிை்கை்சித் தரலெை், கென் ரன உைை் நீ தி

25 | Page

ைன் ற தரலரை நீ திபதி, ைற் றுை் கென் ரன உைை் நீ தி ைன் ற மூத்த நீ திபதிகள் குழு
சதை்வு கெை் யுை் இைண்டு நீ திபதிகள் .
2.

புது தரலெரை நிைமிக்க ஒரு கொல ெரைைரற ககொண்டு ெை செண்டுை் .

3.

முதல் தகெல் அறிக்ரக ைற் றுை் இறுதி சபொலீஸ் அறிக்ரக பதிவு கெை் யுை்
அதிகொைமுை்

ைற் றுை்

நீ தி

ைன் றங் களில்

ெழக்கு

கதொைருை்

அதிகொைமுை்

சலொகொயுக்தொவிற் குக் ககொடுக்கப்பை செண்டுை் .
4.

விெொைரண இைக்குனை், ெழக்குகள் இைக்குனை் ைற் றுை் ைற் ற அதிகொைிகரள
நிைமிக்குை் அதிகொைை் சலொகொயுக்தொவிற் கு இருக்க செண்டுை் .

5.

விெொைரண/புலனொை் வு பிைிவிற் கு முதல் தகெல் அறிக்ரக ைற் றுை் இறுதி சபொலீஸ்
அறிக்ரக பதிவு கெை் ை முழு சுதந்திைை் , அதிகொைை் , கை்ைரைப்பு, ைற் றுை்
சதரெைொன அளவு ஊழிைை்கள்

இருக்க செண்டுை் . (DVAC) லஞ் ெ ஒழிப்புத்

துரறைொனது தனது

அரனத்து கெைல் பொடுகளுைனுை்

ஊழிைை்களுைனுை்

சலொகொயுக்தொவுைன்

அதிகொைிகள்

இரணந் து

ைற் றுை்

சலொகொயுக்தொவின்

விெொைரண/புலனொை் வு பிைிெொக இைங் க செண்டுை் . தற் சபொது லஞ் ெ ஒழிப்புத்
துரறயிைை் உள் ள அதிகொைங் களொன திடீை் செொதரன, முைக்கை் ஆகிைரெ இந் தப்
பிைிவிற் குை் கபொருந்த செண்டுை் . சலொகொயுக்தொவிற் கு ெருை் புகொை்கள் எல் லொை்
சலொகொயுக்தொெொல் ைை்டுசை விெொைிக்கப்பை செண்டுை் .
6.

சலொகொயுக்தொவில் ெழக்குகள் இைக்குனைொல் தரலரை தொங் கப்படுை் ெழக்குகள்
பிைிவு ஒன் று இருக்க செண்டுை் . இந்த ெை்ைத்தின் கீழ் குற் றை் ெொை்ைப்பை்டுள் ள
கபொது ஊழிைை்கள் மீது நைெடிக்ரக எடுக்க ஏதுெொக உைிை அளவு அதிகொைிகள்
ைற் றுை் ஊழிைை்கள் இைக்குனருைன் பணி புைிை செண்டுை் . சலொகொயுக்தொவின்
தரலெை்

அனுைதியுைன்

ெழக்குகள்

இைக்குனை்

சிறப்பு

நீ திைன் றங் களில்

(இதற் கொக அரைக்கப் பை செண்டுை் ) ெழக்கு பதிவு கெை் ை செண்டுை் .
7.

ஒப்பந்தங் களில்

எடுக்கப்படுை்

நிை்ெொக

நைெடிக்ரககளில் , நிைைனங் களில் ,

பணியிை ைொற் றங் களில் , பணிைைை்த்துெதில் உள் ள ஊழல் புகொை்கள் , ைற் றுை்
விெொைரண ஆரணைங் கள் ெை்ைை் , 1952ன்

கீழ் பைிந்துரைக்கப்படுை் ஊழல்

புகொை்களுக்கு சலொகொயுக்தொவின் ெைை் பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பைக் கூைொது.
எந்த ஒரு துரறரைெ் ெொை்ந்த எந்த ஒரு அைசு ஊழிைை் மீதுை் ஊழல் ஒழிப் புெ்
ெை்ைத்தின் கீழ் எந்த ஒரு புகொை் ெந்தொலுை் சலொகொயுக்தொ அதரன விெொைிக்குை்
அதிகொைை் ெொை் ந்ததொக இருக்க செண்டுை் . இதற் கு எந்த ஒரு விலக்குை் இருக்கக்
கூைொது.
8.

கபைை் கெொல் ல விருை் பொதெை்களிைமிருந்துை் புகொை்கரளப் கபற் று, சுைைொக
விெொைரணரைத் கதொைங் குை் அதிகொைை் சலொகொயுக்தொவிற் கு இருக்க செண்டுை் .
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9.

தெறொகப் புகொை் அளிப்பெருக்கு ஒரு ெருைை் சிரறத்தண்ைரன ைற் றுை் ரூ.1 லை்ெை்
ெரை அபைொதை் ஆகிைரெ இெ்ெை்ைத்திலிருந்து நீ க்கப்பை செண்டுை் . ஏகனனில்
புகொை் அளிக்க முன் ெருபெருக்கு எதிைொக இந்த அை் ெை் தெறொக பைன் படுத்தப்
பைக்கூடுை் .

10. சலொகொயுக்தொ குரறந் தது 10 ெருைங் களுக்கு முன் உள் ள புகொை்கரள விெொைிக்கக்
கூடிைதொக இருக்க செண்டுை் . இெ்ெை்ைத்தில் உள் ள 4 ெருை கொலை் நீ ை்டிக்கப் பை
செண்டுை் .
11. கபொது ஊழிைை்கள் , அெை்களது கணென் /ைரனவி ைற் றுை் ெொை்ந்சதொைின் கைந் த
நிதிைொண்டிற் கொன கெொத்து விெைங் கள்

ஒெ் கெொரு ெருைமுை் ஜூன் 30ற் குள்

ெைை்பிக்கப்பை செண்டுை் . இந்த விெைங் கள் ஜூரல 31ற் குள் ெரலத்தளங் களில்
கபொது ைக்கள் பொை்ரெக்கு கிரைக்கெ் கெை் ை செண்டுை் .
12. ஊழல்

புகொை்கரள

விெொைிக்க

கென் ரன

உைை்

நீ தி

ைன் றத்தொல்

சிறப்பு

நீ திைன் றங் கள் உருெொக்கப்பை செண்டுை் .
13. நீ தி

ைன் ற

நைெடிக்ரககளில்

கெளிப்பரைத்தன் ரை,

ைற் றுை்

இரணைதளங் களில் இந்த விெைங் கள் இருத்தல் செண்டுை் . சலொகொயுக்தொவிற் கு
ஒரு இரணைதள முகெைி இருக்க செண்டுை் . ைக்கள் இரணைதளத்திசலசை புகொை்
அளித்து உைனடிைொக அதற் கொன ைசீரதப் கபற செண்டுை் .

B. தமிழ் நொடு உள் ளொட்சி அகம ் புகள் முகறமன்ற
நடுவர் ெட்டத்தில் மவண்டிய திருத்தங் கள்
•

சகைளொ உள் ளொை்சி
நீ திைன் ற

நீ திபதி

முரறைன் றத்தில் ,

அரைப்பின்
உள் ளொை்.

முரறைன் ற நடுெைொக ஓை் வுகபற் ற உைை்

அரதப்சபொல

கெைலொளருக்கு

தமிழக

இரணைொன

உள் ளொை்சி

ஒரு

அரைப்பின்

ஓை் வுகபற் ற

ஐஏஎஸ்

அதிகொைிக்குப் பதிலொக ஓை் வுகபற் ற நீ திபதி ஒருெரை தரலரை கபொறுப்பில்
நிைமிக்குை் படி தமிழ் நொடு உள் ளொை்சி அரைப் புகள் முரறைன் ற நடுெை் ெை்ைத்தில்
திருத்தை் ககொண்டு ெை செண்டுை் .
•

கிைொை பஞ் ெொைத்துகரளயுை் இந்த முரறைன் றத்தின் ெைை் பிற் குள் ககொண்டு ெை
செண்டுை் .

•

முரறைன் றத்தின் உத்தைவுகள் , உத்தைவிைப் பை்ை நொளிலிருந்து ஒரு ைொதத்திற் குள்
உள் ளொை்சி அரைப்பொல் கெைலொக்கப்பை செண்டுை் . உத்தைவுகரள உள் ளொை்சி
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அரைப்புகள்

பின் பற் றுெரதக்

கண்கொணிக்க/பின்

கதொைை

ஒழுங் கொன

கை்ைரைப்பு/ ெழிமுரறகள் இருக்க செண்டுை் . முரறைன் றத்தின் உத்தைவுகரள
உள் ளொை்சி அரைப்புகள் உைனடிைொக கெைல் படுத்த செண்டுை்
•

முரறைன் றை் தொசன முன் ெந் து பின் ெருெனெற் ரற தனது இரணைதளத்தில்
கெளியிை செண்டுை் .
o

ஆண்டு அறிக்ரக

o

கபறப்பை்ை குரறகளின்

எண்ணிக்ரக, குரறகள் சைல் எடுக்கப்பை்ை

நைெடிக்ரகயின் நிரல

•

o

இரணைெழிப் புகொை் கை்ைரைப்பு

o

அலுெலை்களின் விெைை் ைற் றுை் நிதி அறிக்ரக

o

விெொைரண பை்டிைல்

o

உத்தைவுகளின் நகல் கள்

முரறைன் றத்தின் ஒை்டுகைொத்த கெைல் திறரன சைை் படுத்த செண்டுை் . சைலுை் ,
கபறப்பை்ை புகொருக்கொன தீை்வு மூன் று ைொதங் களுக்குள் ககொடுக்கப் பை செண்டுை் .

•

ைொநிலை் முழுெதுை் , இந்த அரைப்பிற் குத் சதரெைொன அளவுக்கு அலுெலை்கள்
ைற் றுை் அலுெலகங் கள் தைப்பை செண்டுை் .

•

மூன் று ெருை பணிக் கொலத்திற் குப் பின் பு முரறைன் ற நடுெை் தமிழக அைசின்
எந்தகெொரு

இலொப

அலுெலகத்திசலொ

அல் லது

தமிழ் நொடு

அைெொங் கத்தின்

கை்டுப்பொை்டில் உள் ள எந்தகெொரு அரைப்பிலுை் நிைமிக்கப்பைக்கூைொது.
•

முரறைன் ற நடுெைின் நிைைனை் ஒரு பைந்த நிைைனக் குழுவின் பைிந்துரையின்
சபைில் கெளிப்பரைத் தன் ரைசைொடு நைக்க செண்டுை் .

•

புகொை் அளிப்பெை் உை்பை ெை் பந்தப்பை்ை அரனத்து தைப்பினரையுை் முரறைொன
விெொைரண நைத்திை பின் னசை புகொை்கள் தீை்க்கப்பை செண்டுை் .

•

புகொை் அளிப்பெை் பொதிக்கப்பை்டிது ஊை்ஜிதைொனொல் , அெருக்குக் குற் றை் கெை் த
அதிகொைி ெை் பளத்தில் இருந்து இழப்பீடு ெழங் க செண்டுை் .

C. உள் ளூர் தணிக்கக நிதி
•

உள் ளூை் தணிக்ரக நிதி இைக்குநைகை் ைற் றுை் நிை்ெொக ஆரணைை் பின் ெருை்
ஆெணங் கரள தங் களது இரணைதளத்தில் கெளியிை செண்டுை் :
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o

அரனத்து தணிக்ரக அறிக்ரககளுை்

முடிக்கப்பை்ை/கபறப்பை்ை

ஒரு

ைொதத்திற் குள் கெளியிைப்பை செண்டுை் .
o

நிை்ெொக

ஆரணைத்தொல்

எடுக்கப்பை்ை

நைெடிக்ரக

அல் லது முன் கைொழிைப்பை்ை நைெடிக்ரகயின் அறிக்ரக

•

o

இைக்குநைின் உத்தைவு

o

தணிக்ரககளின் நிரல ைற் றுை் அை்ைெரண.

உள் ளூை் நிதி தணிக்ரகக் குழுவின் ஒை்டுகைொத்த கெைல் திறரன சைை் படுத்த
செண்டுை் .

•

உள் ளூை் தணிக்ரக நிதிக் குழு தனது அறிக்ரக கண்கைடுப்புகரள ஆண்டு
இறுதியில் ஒரு கபொதுக் கூை்ைத்தில் முன் ரெக்க செண்டுை் .

•

கெளிப்பரைைொக

அறிைக்கூடிை

பிைெ்ெரனகரள

தெற

விை்ைதற் கு

தணிக்ரகைொளை் கபொறுப்பொக்கப்பை செண்டுை் .
•

உள் ளூை் தணிக்ரக நிதி அறிக்ரக ெை்ைெரபயில் ெைை்ப்பிக்கப்பை செண்டுை் .

D. மலொக் ொல் ெட்டத்கத திருத்தவும் பெயலொக்கவும்
மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் பகொடுக்க வொக்குறுதி
சலொக்பொல் ஒரு சுதந்திைைொன, ைத்திை விெொைரண அரைப்பொக இைங் க செண்டுை் .
•

சலொக்பொல் இந்திைொ முழுெதுை் அலுெலகங் கரளயுை் ைனித ெளங் கரளயுை்
நிறுவி, ஊழல் புகொை்கரள சநைடிைொகப் கபற செண்டுை் .

•

ைத்திை புலனொை் வுத் துரறயின் (CBI) ஊழல் தடுப்பு பிைிரெ சலொக்பொலிற் குக் கீழ்
ககொண்டுெருை் படி

சலொக்பொல்

ைற் றுை்

ெொை்ந்த

ெை்ைங் களில்

திருத்தங் கள்

கெை் ைப்பை செண்டுை் . இதனொல் சலொக்பொலிற் கு தன் னிெ்ரெைொக விெொைரண
சைற் ககொள் ளத் சதரெைொன ைனித ெளமுை் கை்ைரைப்புை் கிரைக்குை் .
•

இந்த ெை்ைத்தின் படி கபொது அதிகொைிகளின் கெொத்து விெைங் கள் உைனடிைொக
இரணைத்தில் கெளியிைப்பை செண்டுை் .
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E. அகனத்து விெொரகண அகம ் புகளிலும்
உள் ள கொலி ணி இடங் ககள உடனடியொக
நிர ் மவண்டும்
லஞ் ெ ஒழிப்புத்துரற, சலொகொயுக்தொ, சலொக்பொல் , அைலொக்கத்துரற ைற் றுை் ெருைொன
ெைித்துரற சபொன் ற அரனத்து விெொைரண அரைப்புகளுை் கடுரைைொன ஊழிைை்
பற் றொக்குரறயில்

உள் ளன.

ஆளுை்

ஆை்சிைொளை்கள்

கெை் யுை்

ஊழல் களின்

மீது

நைெடிக்ரக எடுப்பரதத் தடுக்கசெ இது திை்ைமிை்டு ஏற் படுத்தப்பை்டுள் ளகதன் று
சதொன் றுகிறது. எனசெ,
1.

லஞ் ெ ஒழிப்புத்துரற, சலொகொயுக்தொ சபொன் ற அரனத்து ைொநில விெொைரண
அரைப்புகளிலுை் உள் ள கொலி பணி இைங் கரள உைனடிைொக நிைப்ப செண்டுை் .

2.

சலொக்பொல் , ைத்திை புலனொை் வுத் துரற, அைலொக்கத்துரற ைற் றுை் ெருைொன
ெைித்துரற சபொன் ற அரனத்து ைத்திை விெொைரண அரைப்புகளிலுை் உள் ள கொலி
பணி இைங் கரள உைனடிைொக நிைப்ப ைத்திை அைசுக்கு அழுத்தை்

தைப்பை

செண்டுை் .

F. நீ தித்துகற சீர்த்திருத்தங் களுக்கொன வொக்குறுதி
தொைதைொன நீ தி ைறுக்கப்பை்ை நீ தி ஆகுை் . இன் ரறை நீ தித்துரறைொனது, ஒருபுறை்
தொைதங் களொலுை் , ைறுபுறை் பைை்ந்து விைிந்த ஊழல் களொலுை் சூழ் ந்துள் ளது. அதற் கொன
உைனடித் சதரெகள் கீழ் க்கண்ைெொறு:

கிரொம நியொயொலயெ் ெட்டம் , 2008ஐ பெயலொக்க மவண்டும் :
கிைொை நிைொைொலைெ் ெை்ைை் , 2008ஐ உைனடிைொக கெைலொக்க செண்டுை் . கிைொைங் களில்
ெொழுை் குடிைக்கள் உைனடிைொக நீ திரைப் கபற இந்த கிைொை நீ திைன் றங் கள் கபைிதுை்
உதவுை் .

கொலி ்

ணி இடங் ககள நிர ் பி,

உயர்த்த மவண்டும்
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தவிகளின் எண்ணிக்கககய

ஒெ் கெொரு ைொநிலத்திலுை் லை்ெக்கணக்கொன ெழக்குகள் நிலுரெயில் உள் ள நிரலயில் ,
நீ தித்துரறயின் அரனத்து நிரலகளிலுை் உள் ள கொலிப் பணி இைங் கரள உைனடிைொக
நிைப்ப செண்டுை் . சைலுை் , கெெ் செறு நிரலகளில் நிலுரெயில் உள் ள ெழக்குகளின்
எண்ணிக்ரகரைப்

கபொறுத்து

கணிெைொன

அளவில்

நீ திபதிகளுக்கொன

பதவி

எண்ணிக்ரகரை உைை்த்துெது மிகவுை் அெசிைை் ஆகுை் .

நீ திமன்றங் களின் பெயல் திறகன மமம்
•

டுத்த மவண்டும்

உைை்நீதி ைன் றை் ைற் றுை் உெ்ெநீ திைன் றத்தின்

கெைல் பொடுகரள பைெலொக்க

செண்டுை் .
•

செரல

நொை்கரள

அதிகப்படுத்தி,

செரல

சநைை்

முழுெதுைொக

உபசைொகப்பை்டிருக்கிறதொ என் பரத உறுதிப் படுத்த செண்டுை் .
•

ெழக்கறிஞை்கள் ெழக்குகரள கொல் தொழ் த்தொைல் இருப்பரத

உறுதி கெை் ை

செண்டுை் .

ஒத்திரெத்தல்

மிகவுை்

அெசிைகைனில்

ைை்டுசை

ெழக்குகரள

செண்டுை் .
•

சிறு குற் றங் கள் சிறப் பு ைொஜிஸ்திசைை்டிைை் (ஓை் வு கபற் ற நீ திபதி) விெொைரணக்கு
அனுப்பப்பை செண்டுை் .

•

முழு விெொைரணயுை் குறிப்பிை்ை கொலத்திற் குள் முடிெரைை செண்டுை் .

பவளி ் கடத்தன்கம

மற் றும்

ப ொறு ் புகடகமகய

உறுதி டுத்துதல்
•

நீ திபதிகள் ைற் றுை் தரலரை நீ திபதிகளின் நிைைனத்தில் கெளிப்பரைத்தன் ரை
செண்டுை் .

•

இந்திைொவின் தரலரை நீ திபதி உெ்ெநீ தி ைன் றத்தில் தன் விருப்பப்படி எந்த
ெழக்கு எந்த கபஞ் சிற் கு ககொடுக்க செண்டுை் என் று முடிகெடுக்குை் ெழக்கை்
ஒழிக்கப்பை

செண்டுை் .

இதில்

கெளிப்பரைத்தன் ரை

ககொண்டுெைப்பை

செண்டுை்
•

ஆெணங் களின் பதிவுகரள குறியிை்டு அை்ைெரண (Indexing and cataloguing) கெை் ை
செண்டுை் .

•

இரணைத்தில் குடிைக்கள் சுலபைொக சதைக்கூடிை ெரகயில் தீை்ப்பு ைற் றுை்
ஆெணங் கள் இலக்கைொக்கப்பை (டிஜிை்ரைஸ்) செண்டுை் .

•

கீழரை நீ திைன் றங் கரள இலக்கைொக்கல் (டிஜிை்ைல் ைைைொக்க) செண்டுை் .
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•

நீ திபதிகளின்

கெொத்துகள் ,

ெருைொனங் கள்

ைற் றுை்

அெற் றின்

மூலங் கள்

இரணைதளத்தில் கெளியிைப்பை செண்டுை் .

கீழ்

நீ திமன்றங் கள்

பதொடர்க
•

மற் றும்

கொவல் துகறக்கு

இகடமய

உள் ள

உகடக்க மவண்டும் :

குற் றை் ெொை்ைப்பை்ைெரை ைொஜிஸ்திசைை் இைந்திைத்தனைொக சிரற படுத்த கூைொது.
சைலுை் ,

அப்படி

கெை் யுை்

ைொஜிஸ்திசைை்டுகள்

மீது

ெை்ைப்படி

நைெடிக்ரக

எடுக்கப்பை செண்டுை் .
•

ைொஜிஸ்திசைை்
முடிக்கப்பை்டு,

ைற் றுை்

குழுக்களின்

அதன்

விெொைரண

அறிக்ரககள்

குறிப்பிை்ை

இரணைதளத்தில்

கொலத்திற் குள்

கெளியிைப்பை்டு

ைக்களொல் எளிதில் கண்ைறிைக் கூடிைதொக இருக்க செண்டுை் .

நீ தித்துகற தரநிகலகள்
•

நீ திைன் ற

நைப்புகளின்

கொகணொலிக்

கொை்சிப்பதிவு

ைற் றுை்

சநைரலகரள

அனுைதிக்க செண்டுை் . (குடுை் ப ெழக்குகள் , குழந்ரத ைற் றுை் கபண்கள் ெொை்ந்த
ெழக்குகரளத் தவிை்த்து).
•

நீ திைன் ற விதிமுரறகரள எளிரைைொக்கி, ெழக்குகளின் கெலவுகரளக் குரறக்க
செண்டுை் .

•

நீ திைன் றங் கள் கபொதுைக்களுக்கு எளிதில் அணுகக்கூடிைதொக இருக்க செண்டுை் .

•

தீை்ப்புகளின் தைை் உைை செண்டுை் ; நீ தி ெழங் குெதொக இருக்க செண்டுசைைன் றி
கெறுை் தீை்ப்பொக இருக்கக் கூைொது. தீை்ப்புகள் கதளிெொகவுை் , தீை்க்கைொகவுை் ,
ெந்சதகத்திற் கு இைமின் றி, விைிெொனதொகவுை் இருக்க செண்டுை் .

•

தீை்ப்புகள் கெைலொக்கமுை் கண்கொணிக்கப்பை செண்டுை் .

G. மதர்தல் சீர்திருத்தங் களுக்கொன வொக்குறுதி
சுதந்திைைொன ைற் றுை் சநை்ரைைொன சதை்தல் , ஒரு ஜனநொைகத்தின் மிக முக்கிைைொன
கூறுகளில்

ஒன் றொகுை் . ஆனொல்

அைசிைல்

கை்சிகளுை்

செை்பொளை்களுை்

சதை்தலில்

கெற் றிகபற அளவுக்கு அதிகைொன பணத்ரத கெலவிடுகிறொை்கள் . ெொக்கொளை்ளிரைசை
புலப்பைவுை் அெை்கரள திரெதிருப்பவுை் கெை் ைப்படுை் இந்த அதீத கெலவுை் , இந்த
கெலவிற் கொன பணத்ரத செை்க்க கெை் ைப்படுை் ஊழல் ஆகிைரெ ஜனநொைகத்தின்
கபருை்
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பிைெ்ெரனகள்

ஆகுை் .

குறிப்பொக,

எை் .எல் .ஏக்கள்

கை்சிதொெ

நைக்குை் பணப்பைிைொற் றமுை் , கொசு ககொடுத்து ஓை்டு ெொங் குெதுை் மிகவுை் ெொதொைணைொக
நைக்குை் இந்த சதை்தல் சநைத்தில் , சதை்தல் சீை்த்திருத்தங் கரள நரைமுரறப்படுத்துெது
மிகவுை் முக்கிைைொகிறது.

பின்வரும்

மதர்தல்

பிரதிநிதித்துவ

சீர்திருத்தங் ககள

ெட்டம் ,

எஃ ் .சி.ஆர்.ஏ

ெட்டம்

பெயல்

நிறுவனங் கள்
ஆகியவற் றில்

ெட்டம் ,

டுத்த

மக்கள்

நிதி

மமெொதொ,

திருத்தங் ககளெ்

பெய் ய

ொரொளுமன்றத்திற் கு அழுத்தம் பகொடுக்க மவண்டும்
1. அகனத்து அரசியல் கட்சிககளயும் தகவல் ப றும் உரிகம
ெட்டத்திற் கு (RTI) இணக்கமொக்குங் கள் :
a.

உங் கள்

கை்சி,

தகெல்

கபறுை்

உைிரை

ெை்ைத்தின்

கீழ்

தகெரலக்

ககொடுக்குை் என் றுை் , கபொதுத் தகெல் ஆரணைை் ைற் றுை் சைல் முரறயீை்டு
ஆரணைை்கரள நிைமிக்குை் என் றுை் உறுதிைளிக்க செண்டுை் .
b.

முக்கிை அைசிைல் கை்சிகள் தகெல் கபறுை் உைிரை ெை்ைத்தின் கீழ் ெருை்
கபொது

ஆரணைை்

என் று

ைத்திை

தகெல்

ஆரணைை்

தீை்ப்பளித்த

சபொதிலுை் , எந்த அைசிைல் கை்சிகளுை் இதுெரை அதற் கு இணங் கவில் ரல.
அரனத்து

தைப் பினரையுை்

தகெல்

கபறுை்

உைிரை

ெை்ைத்திற் கு

இணக்கைொக்க ைத்திை அைசுக்கு அழுத்தை் ககொடுக்க செண்டுை் .

2.

மதர்தல்

த்திரங் கள் மற் றும் அறக்கட்டகளககள தகட பெய் ய

மவண்டும் : கைந்த 2.5 ஆண்டுகளில் , சதை்தல் பத்திைங் கள் மூலை் அைசிைல்
கை்சிகளுக்கு சுைொை் ரூ .6500 சகொடி பணை் நன் ககொரைைொக ெழங் கப்பை்டுள் ளது.
அெற் றில் கபருை் பொலொனரெ ைத்திை ஆளுை் கை்சிக்குெ் கென் றுள் ளன. ைொை்
பணை் ககொடுத்தொை்கள் , எெ் ெளவு பணை் சபொன் ற தகெல் கள்

கை்சிகளுக்கு

கதைிந்த சபொதிலுை் ைக்களிைமிருந்து அரெ முற் றிலுை் ைரறக்கப்படுகின் றன.
எனசெ,

ெட்ட ் பூர்வமொக்க ் ட்ட

லஞ் ெங் களொக

பெயல்

டுகின்ற

மதர்தல்

த்திரங் கள் ைத்து கெை் ைப்பை செண்டுை் .

3. நிறுவனெ்ெட்டத்தில்

பெய் ய ் ட்ட

திருத்தங் கள்

ரத்து

பெய் ய ் ட மவண்டும் .
கொை்ப்பசைை் நன் ககொரைகளுக்கு எந்தவிதைொன அளவு கை்டுப்பொடுை் இல் ரல
என் ற கூற் றினொல் அரெ ைரைதிறந்த கெள் ளை் சபொல் கெளிநொை்டு ைற் றுை்
உள் நொை்டு கஷல்
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நிறுெனங் களிலிருந்து பொை் ந் து, சதை்தல்

பத்திைங் களுைன்

செை்ந்து சதை்தலுக்கொக கெலவிைப்படுை் கருப்புப் பணைொக ஆகின் றன. எனசெ
கீழ் கண்ை நீ க்கப்பை்ை ெை்ை விதிகள் மீண்டுை் ககொண்டுெைப்பை செண்டுை்
i.

கொர் ் மரட் நன்பகொகடகளுக் கு அளவு கட்டு ் ொடு.

ii.

நிறுவனத்தின்

இலொ

நட்ட

அறிக்ககயில்

நன்பகொகட

ற் றிய

விவரங் ககள பதரிவி ் து கட்டொயம் ஆக்க ் ட மவண்டும் .
4.

அரசியல்

கட்சிகளின்

பெலவினங் ககள

கட்டு ் டுத்த

மக்கள்

பிரதிநிதித்துவ ெட்டத்தில் திருத்தம் ககொண்டு ெைப்பை செண்டுை்
5.

அகனத்து அரசியல் விளம்
ப யகரத்

பதளிவொகக்

ரங் களிலும் நிதி வழங் குமவொர் (ஸ் ொன்ெகர)

குறி ் பிட செண்டுை் . அரெ கை்சியின்

கெலவில்

கணக்கிைப்பைப்பை்டு சதை்தல் ஆரணைத்திற் குை் கதைிவிக்கப்பைசெண்டுை் .
6.

50% க்கும் அதிகமொன அந் நிய மநரடி முதலீட்கடக் பகொண்ட பவளிநொட்டு
நிறுவனங் ககள
ெட்டதிருத்தம்
பத்திைங் கள்

அனுமதிக் க

ரத்து

எஃ ் .சி.ஆர்.ஏ-வில்

பெய் ய ் ட

மவண்டும் .

பகொண்டுவர ் ட்ட

இந்நிறுெனங் கள்

சதை்தல்

ெொயிலொக செை்பொளை்களுக்கு பணத்ரத ககொடுப் பது, நொை்டின்

இரறைொண்ரைரை

சகள் விக்குள் ளொக்குெசதொடு

ஜனநொைகத்திற் குை்

கபருை்

அெ்சுறுத்தலொகிறது.
7.

ஒெ் கெொரு சதை்தலிலுை் ஒரு சில பதொகுதிகளில் , மவட் ொளர்களுக்கு அரசு நிதி
கவத்து ம ொட்டிம ொடும் முகற பைிசெொதிக்கப்பை செண்டுை் .

8.

ஒெ் கெொரு

சதை்தலிலுை்

ஒரு

சில

மதர்ந்பதடுக்க ் ட்ட பிரதிநிதிககள திரும்

பதொகுதிகளில்

மக்களுக் கு

் ப ற அதிகொரம் அளித்து அது

எப்படி செரல கெை் கிறது என் று பைிசெொதரன கெை் ை செண்டுை்
9.

கடுகமயொன
நீ திைன் றத்தொல்

குற் றவியல்

குற் றெ்ெொட்டுகள்

நிலுகவயில்

Charges Frame கெை் ைப்பை்ை மவட் ொளர்கள்

உள் ள

மதர்தலிலிருந் து

விலக் க ைக்கள் பிைதிநிதித்துெ ெை்ைை் திருத்தப்பைசெண்டுை் .
10. மவட்புமனுவில் தவறொன தகவல் கள் தொக்கல் கெை் யுை் மவட் ொளர்ககள தகுதி
நீ க்கம் பெய் ய மக்கள் பிரதிநிதித்துவ ெட்டம் திருத்த ் ட மவண்டும் .
11. எம் .எல் .ஏக் கள் / எம் .பி.க் கள் மீதொன வழக்குககள விகரவொக விெொரித்தல்
ைற் றுை் இந்த ெழக்குகளின் அன் றொை விெொைரணகரள உறுதி கெை் ை செண்டுை் .
12. மநொட்டொவுக் கு அதிகொரம் வழங் க ் ட மவண்டும் : சநொை்ைொ முன் னிரலயில்
ெருை்

கதொகுதிகளில்

ைறுசதை்தல்

பங் சகற் று சதொற் றெை்கள்
அறிவிக்கப்பை செண்டுை் .
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நைத்தப்பை

ைறுசதை்தலில்

செண்டுை் .

முதல்

சதை்தலில்

சபொை்டியிை தகுதிைற் றெை்கள்

என

13. அரசியல்

கட்சிகள்

மதர்தல்

ஆதொயத்திற் கொக

மதத்கத

தவறொக

யன் டுத்துதல் : ெொதி, ைதை் , ெமூகை் , குலை் ைற் றுை் எந் த விதைொன ைக்கள் கூை்ை
அரைைொளத்ரத

சதை்தல்

ஆதொைத்திற் கொக

அல் லது

ைக்கள்

ஆதைரெ

செகைிப்பதற் கொக பைன் படுத்துை் செை்பொளை்கள் சபொை்டியிை தகுதிைற் றெை்கள்
என அறிவிக்கப்பை செண்டுை் .
14. உள் கட்சி ஜனநொயகத்கத அைசிைல் கை்சிகளுக்கு கை்ைொைைொக்க செண்டுை் .
15. ஒெ் கெொரு ைொநிலத்திலுை் நைக்குை் சதை்தல் கதொைை்பொன குற் றங் கரள விெொைித்து
நீ திைன் றத்தில் ெழக்கு நைத்த விெொரகண மற் றும் வழக் கு பிரிவு ஒன் ரற
முழுசநை ஊழிைை்களுைன் சதை்தல் ஆரணைை் அரைக்க செண்டுை் .
16. இரெகரள கரைப்பிடிக்கத் தெறினொல் கட்சிகளின்

திவு ரத்து பெய் ய ் டும்

ம ொன்ற கடுகமயொன அ ொரதங் ககளக் பகொண்டு வரமவண்டும் .

H. கொவல் துகற சீர்திருத்தங் கள்
ஆளும்

அரசியல்

வர்க்கத்தின்

பிடியிலிருந் து

கொவல் துகறகய

விடுவித்து சுதந் திரமொக்க மற் றும் குடிமக்ககள கமயமொகக் பகொண்டு
குடிமக்களின்

அடி ் கட

உரிகமககள

நிகலநிறுத்துவதற் கும்

கொவல் துகறயில் சீர்திருத்தங் ககள உறுதி ் டுத்த வொக்குறுதி
கொெல் துரற

செரெரை

சைை் படுத்த

பல

குழுக்கள்

பல் செறு

பைிந்துரைகரள

முன் ரெத்துள் ளன. புகழ் கபற் ற 2006 ஆை் ஆண்டு பிைகொஷ் சிங் சபொலீஸ் சீை்திருத்த
ெழக்கு கதொைை்பொக உெ்ெநீ திைன் றத்தின்
கெைல் படுத்தவில் ரல. கொெல் துரற

உத்தைவுகரள தமிழ் நொடு அைசு இன் னுை்

இன் ரறை சூழ் நிரலக்கு ஏற் ப சீை்திருத்தப்பை

செண்டுை் ைற் றுை் குற் றங் கள் ைற் றுை் குற் றெொளிகரள திறை் பை ரகைொள் ெதற் குை் ,
ைனித உைிரைகரள நிரலநிறுத்துெதற் குை் , ெமூகத்தின் நிைொைைொன நலன் கரளப்
பொதுகொப்பதற் குை் சைை் படுத்தப்பை செண்டுை்

1.

தமிழ் நொடு

கொவல் துகற

ெட்டம்

2013

(சீர்திருத்தங் கள் )ல்

திருத்தங் கள் பெய் ய வொக்குறுதி
தமிழ் நொடு கொெல் துரற சீை்திருத்த ெை்ைை் 2013 இல் பின் ெருை் திருத்தங் கள் கெை் ைப்பை
செண்டுை் என் று சகொருகிசறொை் .
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i)

மொநில

ொதுகொ ் பு ஆகணயம் பிரிவில் திருத்தங் கள்

கொெல் துரற நிை்ெொகத்தில் அைசிைல் தரலயீை்ரைப் தவிை்க்குை் ஒரு ெழிைொக இந்த
ஆரணைை் கருதப்பை்ைது. அைசிைல் தரலெை்கள் கொெல் துரறரை மிகவுை் தெறொகப்
பைன் படுத்துெரதயுை்

அெை்களின்

கெைல் பொை்டில்

தரலயிடுெரதயுை்

இதன்

விரளெொக அரனத்து ெரகைொன மீறல் கள் நரைகபறுெரதயுை் நை் ைொல் பொை்க்க
முடிகிறது. முக்கிை திருத்தங் களில் பின் ெருென அைங் குை் :

•

உைை்நீதிைன் றத்தின் தரலரை நீ திபதி பைிந்துரைக்குை் ஓை் வு கபற் ற நீ திபதிரை
குழுவில் செை்க்க திருத்தை் கெை் ைப்பை செண்டுை் .

•

மிக்க சநை்ரைைொன அைசிைல் ெொைொத குடிைக்கரள குழுவில் செை்க்க திருத்தை்
கெை் ைப்பை செண்டுை் . அெை்கரள விெொலைொன ஒரு தன் னிெ்ரெ குழு நிைமிக்க
செண்டுை்

•

எஸ்.எஸ்.சி யின் பைிந்துரை அைெொங் கை் கை்ைொைை் ஏற் குை் ெண்ணை் ெை்ை திருத்தை்
கெை் ைப்பை செண்டுை் .

•

எஸ்.எஸ்.சியின் ஆண்டு அறிக்ரக தமிழ் நொடு கொெல் துரற இரணைதளத்தில்
கெளியிைப்பை செண்டுை் .

ii)

கொவல் துகற புகொர் ஆகணயத்தில் திருத்தங் கள்

கொெல் துரற ஊழிைை்கள்

மீதொன புகொை்களின்

சபைில்

நைெடிக்ரக எடுக்குை்

ஒரு

தன் னிெ்ரெைொன அரைப்பொக கொெல் துரற புகொை் ஆரணைை் இருக்க செண்டுை் .
கொெல் துரற அதிகொைிகளுக்கு எதிைொன ெழக்குகரள விெொைித்து தீை்வு கொண ைொநில
ைற் றுை்

ைொெை்ை

ெொைிைொன

கொெல் துரற

புகொை்

ஆரணைங் கரள

அரைக்க

பைிந்துரைக்கப்படுகிறது

•

கொெல் துரற புகொை் ஆரணைத்திற் கு நீ தித்துரற உறுப்பினை் தரலரை தொங் க
செண்டுை் , அதொெது, ைொநில அளவில் ஓை் வு கபற் ற உைை்நீதி/உெ்ெநீ திைன் ற நீ திபதி
ைற் றுை் ைொெை்ை அளவில் ைொெை்ை நீ திைன் ற நீ திபதி.

•

2006 ைொதிைி கொெல் ைசெொதொவின்

பைிந்துரைப்படி குறிப் பிை்ை கொலத்திற் குள்

விெொைரண நைத்துை் உறுப்பினை்கரளக் ககொண்ை குழுெொக இருக்க செண்டுை் .
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•

கொெல் துரற

புகொை்

ஆரணைை்

இடித்துரைப்பொளை்

(விசில் ப்சளொெை்)

பொதுகொப் ரப உறுதி கெை் ை செண்டுை் ைற் றுை் நை் பத்தகுந்த நல் ல ஆதொைங் கரள
ெழங் க முடிந்தொல் கபைை் முகெைி இல் லொத (anonymous) புகொை்கரள ஏற் க செண்டுை் .
•

இரெ

இரணைத்தில்

கண்கொணிக்குை்

ெழிமுரறசைொடு

கெைல் படுத்தப்

பைசெண்டுை் .
•

துை்நைத்ரத

உை்பை

அரனத்து

ஆரணைை்

ஏற் றுக்ககொள் ள

புகொை்கரளயுை்

செண்டுை் ,

சைலுை்

கொெல் துரற

புகொை்

கொெல் துரற

புகொை்

ஆரணைத்தின் உத்தைவுகள் / ஆரணகளுக்கு அைசு கை்டுப்பை செண்டுை் .

iii)

கொவல் நிர்வொக வொரியத்தில் திருத்தங் கள் :

கொெல் துரறயின் அரனத்துப் பிைிவுகளிலுை் அப்பழுக்கற் ற டிஜிபி ைற் றுை் நொன் கு மூத்த
அதிகொைிகள் அைங் கிை ஒரு கொெல் நிை்ெொக ெொைிைத்ரத (PEB) அரைப்பது மிகவுை்
அெசிைைொகுை் . கொெல் துரற அதிகொைிகளுக்கொன இைைொற் றங் கள் , பணிைைை்த்தல் , பதவி
உைை்வு ைற் றுை் செரெ கதொைை்பொன பிற விஷைங் கரள இந்த ெொைிைை் தீை்ைொனிக்குை் .
•

கொெல் துரற

அதிகொைிகளுக்கொன

உைை்வுகள்

ைற் றுை்

செரெ

இைைொற் றங் கள் ,

கதொைை்பொன

பிற

பணிைைை்த்தல் ,

விஷைங் கள்

பதவி

கதொைை்பொன

ெொைிைத்தின் அரனத்து முடிவுகளுக்குை் அைெொங் கை் கை்டுப்பை செண்டுை் .

iv)

அலுவலக

தவிக்கொலத்தில் திருத்தங் கள் :

கெளிப்பரைைொன, குறுக்கீடு ைற் றுை் தரையில் லொத விெொைரணரை உறுதிகெை் ை
குரறந்தபை்ெை்

2

ஆண்டுகள்

பதவிக்கொலை்

இருப்பது

முக்கிைை் .

நிை்ெொக

கொைணங் களுக்கொக பணியிை ைொற் றை் கெை் ைக்கூைொது. சைலுை் , ைொநில

•

நிை்ெொகக் கொைணங் கள் கொை்டி 2 ெருைங் களுக்குள் அதிகொைிகரளப் பணியிை
ைொற் றை் கெை் ெரத நீ க்க ெை்ைத்தில் திருத்தை் கெை் ைப்பை செண்டுை் .

•

பதவி உைை்வுகள் ைற் றுை் தெறொன நைத்ரதகள் ஆகிை கொைணங் களுக்கு ைை்டுசை
2 ஆண்டுகளுக்குள் இைைொற் றை் கெை் ை அனுைதிக்கப் பை செண்டுை் . இந்த
கொைணங் கள் பதிவு கெை் ைப்பை செண்டுை் .

2. புதிய ெட்டத்திற் கொன வொக்குறுதி - தமிழ் நொடு சித்திரவகத எதிர் ் பு
ெட்டம்
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ெமீபத்தில் கொெல் துரறயின் கபொறுப்பில் இருந்தசபொது நிகழ் ந்த கஜைைொஜ் ைற் றுை்
கபன் னிக்ஸ் ஆகிசைொைின் சித்திைெரத ைற் றுை் ககொரல ைற் றுை் இதுசபொன் று கொெல்
நிரலைங் களில் நைக்குை் பல சித்திைெரத ெை் பெங் கள் , இெற் ரறக் ரகைொள் ெதற் கு ஒரு
ெை்ைை் அெசிைை் என் பரத உணை்த்துகின் றன.
•

சித்திைெரதக்கு எதிைொன ஐக்கிை சதசிை தீை்ைொனத்ரத இந்திை அைசு அதற் கு
ஒப்புக்ககொண்டு ரககைழுத்திை ைத்திை அைசுக்கு அழுத்தை் ககொடுக்க அரனத்து
நைெடிக்ரககரளயுை் எடுக்க செண்டுை் .

•

கொெல் துரறயினைின்

சித்திைெரத

கதொைை்பொன

அரனத்து

புகொை்கரளயுை்

விெொைிக்க சித்திைெரத தடுப்பு ெை்ைை் என் ற புதிை ெை்ைத்ரத ககொண்டு ெை
செண்டுை் .

3. டி.மக. ொசு

வழிகொட்டுதல் கள்

மற் றும்

நீ திமன்ற உத்தரவுககள

கண்டி ் ொக நகடமுகற ் டுத்த மவண்டும்
•

டி.சக. பொசு ெழிகொை்டுதல் கரள கண்டிப்பொக கெைல் படுத்த செண்டுை் .

•

டி.சக. பொசு ெழிகொை்டுதல் களின் படியுை்

உைை்நீதிைன் ற உத்தைவுகள்

படியுை்

முற் றிலுை் அெசிைைொனொல் ைை்டுசை ஒரு நபை் சிரறயில் அரைக்கப்பை செண்டுை் .
•

உை்புற

கண்கொணிப் பு

ெழிமுரறரை

ரெத்திருக்க

செண்டுை்

ைற் றுை்

ெழிகொை்டுதல் கரள மீறுை் கொெல் துரற அதிகொைிகள் மீது நைெடிக்ரக எடுக்க
செண்டுை் .

4.

கொவல்

துகறயில்

குடும்

ம்

மற் றும்

மவகல

மநரத்திக்கொன

ெமநிகலகயக் கட்டொயம் ஆக்குதல் :
இன் ரறக்கு கொெல் துரறயில் பணி ைற் றுை் கெொந்த ெொழ் க்ரகக்கொன ெைநிரல என் பது
இல் ரல.

இதனொல்

சகொெமுை்

முைை்டுத்தனைொக

நைந்து

கபறமுடிைொைல்

இருப்பது

அழுத்தமுை்

ககொள் கிறொை்கள் .
சபொன் ற

அரையுை்
இதனொல்
பல

கொெலை்கள்

குடிைக்களிைை்

தங் கள்

உைிரைகரளப்

பிைெ்ெரனகரள

குடிைக்கள்

எதிை்ககொள் கின் றனை்.
•

ஒன் பது ைணி சநைை் பணிக்கொல அளவு உரைை 3 பணி ைொற் று முரறரை
நரைமுரறப் படுத்தி, பணி ைொற் று ெைைத்தில் ஒரு ைணி சநைத்தில் கபொறுப்ரப
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ஒருெருக்ககொருெை்

ஒப்பரைத்துக்

ககொள் ளுை்

முரறரைக்

ககொண்டு

ெை

செண்டுை் .
•

ஒெ் கெொரு ெொைமுை் ஒெ் கெொரு கொெல் துரற ஊழிைை்களுக்குை் கை்ைொை விடுமுரற
நொள் ெழங் கப்பை செண்டுை் .

•

கொலிைொன

பணியிைங் கரள

உைனடிைொக

நிைப்புெதன்

மூலை்

சைற் கண்ை

நைெடிக்ரககள் எந்த நரைமுரறெ் சிக்கல் இல் லொைல் அரைை முடியுை் .

5. கொவல் துகறயில் மதகவ ் டும் மற் ற மொற் றங் கள்
ஆைை் பப் பயிற் சிக்குப் பிறகு ஒரு கொெல் துரற அதிகொைி தனது பணியின் பிற் கொல
கை்ைங் களில் எந்தவிதைொன புத்துணை்ெ்சிப் பயிற் சிரையுை் கபறுெதில் ரல. புத்துணை்ெ்சி
ைை்டுைல் லொது

,

விெொைரணகரள

தங் கள்

தைங் கரளத்

கெை் ெதற் குை்

தக்க

ரெத்துக்

அெை்களுக்குத்

ககொள் ெதற் குை்

சதரெைொன

திறன்

தைைொன

பயிற் சிகள்

அெசிைை் .

•

ெை்ைங் கள் , குற் ற விெொைரண, ெை்ைை் ஒழுங் கு, விஞ் ஞொன விெொைரண நுை்பங் கள் ,
ரகதிகரள ரகது கெை் தல் ைற் றுை் அரழத்துெ் கெல் ெது, கொெல் நிரலை
பதிவுகரளப் பைொைைித்தல் சபொன் ற கதொழில் முரற திறன் களுக்கொன பயிற் சி 2
ெருைங் களுக்கு ஒருமுரற அல் லது சதரெக்சகற் ப ெழங் கப்பை செண்டுை் .

•

கொெல்

நிரலைத்ரத

ஏற் படுத்துதல் ,

ைக்கள்

புகொை்கரளப்

துன் புறுத்தொைல்

உைனடிைொக

அணுகுை் சபொது
கபொறுரைைொகக்
முதல்

தகெல்

பைமில் லொத
சகை்ைல் ,

தன் ரைரை

புகொை்தொைரைத்

அறிக்ரகரை

ெழங் குதல் ,

கதொரலசபசி அரழப் புகளுக்கு முரறைொக பதிலளித்தல் சபொன் றெற் றிற் கொன
கைன் திறன் பயிற் சி ெழங் கப்பை செண்டுை் .
•

ெமூகத்தின் பலவீனைொன பிைிவுகள் (எஸ்சி / எஸ்டி), ஊனமுற் சறொை், குழந்ரதகள்
ைற் றுை் முதிைெை்கள் பற் றிை ெைிைொன புைிதல் கசளொடு அணுக ரெக்க செண்டுை் .

•

இந்தப் பயிற் சிகளுக்கு சதரெைொன அளவுக்கு நிதி ஒதுக்குதல் ைற் றுை் இந்த
பயிற் சிகரள

அரனத்து

ெரக

கொெல் துரற

பிைிவிற் குை்

கை்ைொைை்

ஆக்க

செண்டுை் .
•

குடிைக்கள்

ெொென

ஆெணை்

கொெல் துரறயினருக்கு

ைற் றுை்

விழிப்புணை்வு

குடிைக்களின்

உைிரைகள்

ஏற் படுத்துெசதொடு,

நிரலைத்திலுை் அரத முக்கிைைொகக் கண்கொை்சி படுத்த செண்டுை் .
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குறித்து

ஒெ் கெொரு

•

ஒெ் கெொரு ஆண்டுை் SCRB ைற் றுை் பிற தைரெ இரணைதளத்தில் கெளியிை்டு
கெளிப்பரைத்தன் ரைரை உறுதி கெை் ை செண்டுை்

V. மக்கள் பங்ககற்ளப உறுதிப்படுத்துதல்
முடிகெடுக்குை்

அதிகொைத்ரத

ைக்கள்

ரகயில்

ககொடுப்பதன்

மூலமுை்

ைக்கரள

ஜனநொைகத்தில் பங் ககடுக்க ரெப்பதன் மூலமுை் ஊழரலப் கபருைளவில் குரறக்க
முடியுை் .

இெற் ரற

ெொத்திைப்படுத்த

ெை்ை

திருத்தங் கள்

இைற் றி

அெற் ரற

நரைமுரறப்படுத்துை் சநொக்கத்சதொடு கெைல் படுெது அெசிைை் .

A. நகர் ் புற உள் ளொட்சி அகம ் புகள் ெட்டத்கத
திருத்தவும் நகடமுகற ் டுத்தவும் வொக்குறுதி
ெொை்டு அளவில் நகை்புற ஆை்சிரை பைெலொக்கி ைக்களுக்குத் சதரெைொன அதிகொைத்ரத
தருெதன்

மூலசை ஜனநொைகத்ரத ைக்கள்

பைெலொக்கை்

நகை்ப்புற

உள் ளொை்சி

ெொை்பொக கெைல் படுத்த முடியுை் . இந் த

அரைப்புகளுக்கு

அதிக

கைரைகளுை்

அதிகொைங் களுை் ககொடுத்து அைெொங் கத்தின் சிறு தன் னொை்சிப் பிைிவுகளொக்க செண்டுை் .
ககொள் ரகைளவில் 74ஆை் திருத்தை் உள் ளொை்சியில் குடிைக்கள் பங் குகபற் று உள் ளொை்சி
பிைெ்ெரனகரள ஆைொை் ெதற் கொன ெழிரை ெகுக்கிறது. கிைொை ெரபகளுக்கு ெை்ை
ைீதிைொன கை்ைரைப்பு ஓைளவுக்குக் ககொடுக்கப்பை்டிருக்ரகயில் , ெொை்டு குழு ைற் றுை்
ஏைிைொ ெரபகளுக்கு நகை்ப்புற உள் ளொை்சி அரைப்பு ெை்ைப்படி ககொடுக்கப்பை செண்டிை
அதிகொைை் கைந்த 10 ெருைங் களொக ககொடுக்கப் பைவில் ரல.

1. வொர்டு

குழு

மற் றும்

ஏரியொ

ெக கள்

அகமக்க

பென்கன

மொநகரொட்சி ெட்ட திருத்தங் கள் 2010 மற் றும் மற் ற மொநகரொட்சி
மற் றும் நகரொட்சி ெட்ட திருத்தங் ககள பெயல்

டுத்த மவண்டும்

ைொநகைொை்சி குழுவின் கீழ் ெொை்டு குழு ைற் றுை் ஏைிைொ ெரபகரள அரைக்க 2010ல் பல
ைொநகைொை்சி ைற் றுை் நகைொை்சி ெை்ைங் களில் தமிழக அைசு திருத்தங் கள் கெை் தது. எனினுை்
இன் று அரெ கெைலொக்கப்பைவில் ரல. தமிழக அைசு உைனடிைொக இந்த திருத்தங் கரள
கெைல் முரற படுத்தி ைக்கள் ைத்தியில் விழிப்புணை்வுை் ஏற் படுத்த செண்டுை் .
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2. மக்கள்

ஜனநொயகத்தில்

மமலும்

ங் பகடுக்க

ஏற் ற

வககயில்

பென்கன மொநகரொட்சி ெட்டம் 1919 மற் றும் மற் ற மொநகரொட்சி
மற் றும் நகரொட்சி ெட்டங் களில் திருத்தங் கள் பெய் ய வொக்குறுதி
ஆை்சி

ெொை்ந்த

ரககளில்

முடிவுகரள

சநைடிைொக

எடுக்குை்

அதிகொைை்

ைக்கள்

கிரைக்கெ்கெை் ை ெொை்டு குழுக்கள் ைற் றுை் ஏைிைொ ெரபகள் முக்கிைை் .

எனசெ, இந்த ெை்ைை் கீழ் க்கண்ைெொறு ைொற் றப்பை செண்டுை் :
1.

ஏைிைொ

ெரப

பிைதிநிதி

ஒருெை்

ஒெ் கெொரு

ஏைிைொ

ெரபயிலிருந் துை்

சதை்ந்கதடுக்கப் பைசெண்டுை் .
2.

3.

ெொை்டு குழுவில் :
1.

சதை்ந்கதடுக்கப்பை்ை ெொை்டு பிைதிநிதி - கவுன் சிலை்

2.

ஏைிைொ ெரப பிைதிநிதிகள்

3.

குடிரை ெமூகத்திலிருந்து நிைமிக்கப்படுை் 10 உறுப்பினை்கள்

அைசிைல்

ெொெனத்தின்

12ஆை்

அை்ைெரணயில்

74ஆை்

திருத்தத்தில்

குறிப் பிைப்பை்டுள் ள தரலப்புகளில் ெொை்டு குழுக்கள் ைற் றுை் ஏைிைொ ெரபகளுக்கு
அதிகொைை் ககொடுக்கப்பை செண்டுை் .
4.

ஏைிைொ ெரபகள் ைற் றுை் ெொை்டு குழுக்களின் கைரைகள் ஆென:
1.

ஏரியொ ெக
1.

திை்ைங் கரள உருெொக்கி அெற் ரற நரைமுரறப் படுத்துெதற் கொன
ெைிரெமுரறரை தீை்ைொனித்தல்

2.

இந்த

திை்ைங் களினொல்

பைனரைபெை்கரளக்

கண்ைறிந் து,

அெை்களின் அரைைொளத்ரத உறுதி கெை் தல்
3.

கதருவிளக்கு/ கழிப்பரற/ தண்ணீை ் கதொை்டி சபொன் ற ெெதிகரள
ஏைிைொவில்

எந்கதந் த இைத்தில்

அரைக்க செண்டுை் /எங் ககங் கு

இல் ரல என் றெற் ரற பைிந்துரைத்தல்
4.

தன் னொை்ெலை்கள் குழு மூலை் கெைல் திை்ைங் கரள சைற் பொை்ரெ
இடுதல்

5.

தரலரை
பணிகள்

அலுெலைிைமிருந்து
குறித்த

தகெரலப்

அரனத்து

திை்ைங் கள்

கபறுெதற் கொன

உைிரை

ைற் றுை்
இதில்

அைங் குை்
6.

ஏைிைொ

ெரப

முடிவுகளின்

கதொைை்கண்கொணிப்பு

நைெடிக்ரககரளப் பற் றிை தகெரலப் கபறுை் உைிரையுை் இதில்
அைங் குை்
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b.

வொர்டு குழு/ெக
1.

சைற் கண்ைெற் ரறத்

தவிை,

நிலப்பைன் பொடு

முரறரை

ெொை்டு

குழுவுைன் கலந்தொசலொசிக்க செண்டுை் .
2.

ெொை்டு திை்ைை் ைற் றுை் ெைவுகெலவு திை்ைத்ரத தைொை் கெை் தல் .

3.

50% ெரை ெொை்டு ெருைொனத்ரத அந்த இைத்திற் குைிை சைை் பொை்டிற் கு
கெலவிடுதல் .

B.

ஞ் ெொயத்து மற் றும் நகர்புற உள் ளொட்சி ெட்ட
திருத்தம் :

கிைொை, ெொை்டு ைற் றுை் ஏைிைொ ெரபகளின் செரலகள் , அதிகொைங் கள் ைற் றுை் உள் ளொை்சி
நிதி பங் கீடுகரள அதற் கொன ெை்ைங் களில் (தமிழ் நொடு பஞ் ெொைத்து ெை்ைை் ைற் றுை்
நகை்புற உள் ளொை்சி ெை்ைங் கள் ) விலொெொைிைொக குறிப் பிை்டு ெை்ை திருத்தை் கெை் ைப்பை
செண்டுை்

அகனத்து வகரவு ெட்டங் ககளயும் , ெட்ட திருத்தங் ககளயும் மக்கள்
கருத்துக்மகட்பிற் கு கவக்க வொக்குறுதி

கீழ் கண்ைெற் ரற உை்ககொள் ளுை் கபொது ைக்கள் பங் சகற் பு ைசெொதொ ஒன் று அறிமுகப்
படுத்தப்பை செண்டுை் . திை்ைமிடுதல் , தீை்ைொனித்தல் , நரைமுரறப் படுத்துதல் ைற் றுை்
கண்கொணித்தல்

ஆகிை நைெடிக்ரககளில்

கபொது ைக்கள்

முக்கிை பங் கு ெகிக்க

செண்டுை் .
•

ககொள் ரககள் , திை்ைங் கள் , ெை்ைங் கள் ைற் றுை் துரண ெை்ைங் கள் ெரைெதில்
பங் ககடுக்குை்

உைிரை

ைக்களுக்குக்

ககொடுக்கப்பை செண்டுை் . ஒெ் கெொரு

ெரைவு ெை்ைை் ைற் றுை் ெை்ைத் திருத்த ெரைவு குரறந்தது 45 நொை்களுக்கு ைக்களின்
கருத்துக்சகை்பிற் குை் ஆசலொெரனக்குை் முன் ரெக்கப்பைசெண்டுை் .
•

ெை்ைைன் றத்தின்
செண்டுை் .
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அரனத்து

அைை்வுகளுை்

ைக்களுக்கு

சநைரல

கெை் ைப்பை

•

முக்கிைைொன

முன் சனற் ற

திை்ைங் களில்

ைக்களின்

சதரெகளுக்கு

அதீத

முக்கிைத்துெை் ககொடுக்கப்பை செண்டுை் . முரறைொன விளை் பைை் ககொடுத்து
கபொதுக் கூை்ைங் கள் கூை்டித் திை்ைங் கரள பற் றிை முடிவு எடுக்க செண்டுை் கெகுென கதொைை்புத் திை்ைை் / சகை்கப்படுெதற் கொன உைிரை.
•

நிதி ஒதுக்கீடுகளில் ைக்களின் பங் ககடுப் ரப ஊக்குவித்தல் .

•

அரனத்து நிரலகளிலுை் நிதி ஒதுக்கீடு, கெலவுகள் ைற் றுை் ஆை்சிமுரற குறித்த
தகெரல தொைொகசெ முன் ரெக்க ைக்கள்

தகெல் அரைப்பு ஒன் று இருக்க

செண்டுை் .

C. தமிழக மக்கள் ங் மகற் கும் ெமூக தணிக்கக
ெட்டம் பகொண்டுவர வொக்குறுதி
•

சைகொலைொ ெமூக பங் ககடுப்பு ைற் றுை் கபொது செரெகள் ெமூக தணிக்ரக ெை்ைை் ,
2017

சபொன் று

தமிழகத்திலுை் ,

திை்ைத்ரதயுை் ைக்கள்

அைலொக்கப்பை

செண்டுை் .

ஒெ் கெொரு

அைசு

ெமூக தணிக்ரக கெை் ை ெை்ைை் ககொண்டுெைப் பை

செண்டுை் .
•

அைசு திை்ைங் கள் ைற் றுை் அெற் றின் கெைலொக்கத்ரத ெமூக தணிக்ரக கெை் ை
ைக்களுக்கு ெை்ைப்படி அதிகொைை் ெழங் கப்பை செண்டுை் . இந்த ெை்ைை் தற் ெைை
திை்ைங் கரள கண்கொணிக்க, குரறகள் தீை்த்துக்ககொள் ள, ைற் றுை் திை்ைங் கள் ,
பணிகள் ைற் றுை் செரெகரளத் தணிக்ரக கெை் ை ைக்கள் அனுைதிக்க, ெை்ை
ைீதிைொன கை்ைரைப்ரப ஏற் படுத்த செண்டுை் .

D. 144 தகட உத்தரவு மற் றும் மொநகர கொவல்
ெட்டத்தின் 41ஆம் பிரிவின் துஷ்பிரமயொகத்கதத்
தடுக்க வொக்குறுதி
•

சபெ்சுைிரை ைற் றுை் ஒன் று கூடுை் உைிரைரை தடுக்குை் ெரகயில் கென் ரன
ைொநகைக் கொெல் ெை்ைத்தின் 41 ஆை் பிைிரெயுை் இந்திை கிைிமினல் ெை்ைத்தின்
144ஆை்

பிைிரெயுை்

தெறொகப்

பைன் படுத்தி

அரைதி

ெழியில்

நைக்குை்

சபொைொை்ைங் கரள தடுக்குை் முரற உைனடிைொக நிறுத்தப் பைசெண்டுை் .
•

ைொநகை கொெல் ெை்ைத்தின் 41ஆை் பிைிரெ சதரெ இல் லொைல் 15 நொை்களுக்கு
ஒருமுரற விதித்து, ைக்கள் கூை்ைை் , ஊை்ெலை் , உண்ணொவிைதை் , சபொைொை்ைை்
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ைற் றுை்

ைனித

ெங் கிலி

என

அைசிைல்

ெொெனத்தில்

ைக்களுக்குக்

ககொடுக்கப்பை்டுள் ள அடிப்பரை ஒன் று கூடுை் உைிரைகள கென் ரன ைொநகைக்
கொெல் ஆரணைை் தரை கெை் ெரத உைனடிைொக நிறுத்த செண்டுை் .

VI. முடிவுளை:
ஊழல் என் னுை் விைொதி நை் ஒெ் கெொருெரையுை் கபைிதளவில் பொதிக்கிறது. இதரன
ஒழிக்க ெலுெொன அைசிைல் உறுதி (Political Will) செண்டுை் . அைசிைல் கை்சிகளொகிை நீ ங் கள்
அரனெருை் இந்த அறிக்ரகயில் கூறப்பை்டுள் ள ெை்ைைீதிைொன ைற் றுை் கெைல் ைீதிைொன
ைொற் றங் கரள ககொண்டுெை தைொைொ? ெருை் 2021 உங் கள் கை்சி சதை்தல் அறிக்ரகயில்
இெற் ரற

ெொக்குறுதிகளொக

ககொடுத்து

உங் கள்

அைசிைல்

உறுதிரை

கெளிப்படுத்துவீை்களொ? அெ் ெொறு நீ ங் கள் கெை் தொல் அது ெைப்சபொகுை் சதை்தலுக்கு முன்
குடிைக்கள் ைனதில் ஒரு ெலுெொன கெை் திரை அனுப்புை் . நை் அைசிைல் ெொெனத்தின்
இலக்கொன நீ தியுை் ெைத்துெமுை் உள் ள ெமுதொைத்ரத உருெொக்க குடிைக்கள் ைற் றுை்
அைசிைல் கை்சிகள் ஒன் று செை்ந்து இெற் ரற நிரறசெற் றுெது நை் கைரை.
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