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01 . “தமிழீழ  காவல்துமை ' '  என  இந்த அமைப்பு அமழக்கப்படும் .   
02. தமிழீழ  தாயகத்தில்  சட்டம் ,  ஒழுங்மகப்  பபணிப்  பாதுகாப்பதுடன் ,  தமிழீழ  
ைக்களின்  நலனுக்கும் ,  நல்வாழ்விற்கும் ,  சமூக   முன்பனற்ைத்திற்கும்  தமிழீழ  
காவல்துமை  அயராது  உமழக்கும் .   
03. ( 1 )  தமிழீழ  காவல்துமையானது  தமிழீழத்  பதசியத்  தமலவர் திரு .பவ .  
பிரபாகரன்  அவர்களின்  பநரடிப்  பபாறுப்பின்  கீழ்  இயங்கும் .  (2 )  பதசியத்  
தமலவர் ,  தமிழீழ  காவல்  துமைப் பபாறுப்பாளர்  ஒருவமர நிய மித்து ,  அவர் 
மூலைாக  தமிழீழ  காவல்துமைமய  நிர்வகித்து  வருவார் .  
04. தமிழீழ  காவல்துமைக்பகன  உருவாக்  கப்படும் அமைப்பு விதிகளும் ,  நமட  
படி முமைச் சட்ட ஒழுங்கு  விதிகளும் “தமிழீழ  காவல்துமை  அமைப்பு விதிகள் ' '  என  
அமழக்கப்படும் .   
05. தமிழீழத்  தாயகத்தின்  எந்த எந்தப்  பகுதிகளில் காவல்துமைப்  பணிைமன  
அமைக்கப்பட  பவண்டுபைன  தமலவர் கருதுகின்ைாபரா அவ்வப்  பகுதிகளில்  
காவல்துமைப்  பணிைமனகள்  நிறுவப்படும் .   
06. தமிழீழத்தில்  பதமவயான  இடங்களில்  காவல்துமைப்  பணிைமனமய  நிறுவ 
வும் அதற்குரிய சட்ட  விதிகமளப் பிர பயாகிக்கவும் ,  காலத்திற்குக்  காலம் இவற்றில்  
பதமவயான  ைாற்ைங்கமளச்  பசய்யவும் ,  காவல்துமையின் அதிகார எல்மலமய 
நிர்ணயிக்கவும் பதசியத்  தமலவருக்கு  அதிகாரமுண்டு .   
07. தமிழீழத்  தாயகத்தில்  பதமவப்படும்  இடங்களில்  காவல்துமைக்கு  உதவியாக 
“பதாண்டர் பமடமய ' '  அமைக்கவும் ,  அதற்கான  பசமவ  நிபந்தமனகள் ,  பவமலத் 
திட்டங்கள்  பபான்ைவற்மை  வகுத்துச் பசயல்படுவும்  பதசியத்  
தமலவர் ,காவல்துமைப்  பபாறுப்பாளருக்கு  அனுைதி வழங்கலாம் .   
08. தமிழீழத்  தாயகத்தில்  காவல்துமைப்  பணிைமன  அமைக்கப்படாத  பகுதிகளில்  
இச்சட்ட  விதிகமள  முழுமையாகபவா ,  பகுதியாகபவா  அப்பகுதியில்  அமுல்  பசய்ய  
பதசியத்  தமலவருக்கு  அதிகாரமுண்டு .   



09. (அ )  பதசியத்  தமலவரின்  சம்ைதத்துடன்  பதமவயான  காவல்துமை  உறுப் 
பினர்கமளத் திரட்டவும் ,  பயிற்சி வழங்கவும் ,  அவர்களுக்குரிய  பணிகமள  வகுக் 
கவும் பபாறுப்பாளருக்கு  அதிகாரம் உண்டு .  (ஆ )  காவல்துமையில் 
பதவித்தரங்கமள  உருவாக்கவும் ,  பபாறுப்புக்கமள  வழங்கவும்  நன்  நடத்மத ,  
ஒழுக்கம் ,  திைமை ,  கட்டுப்பாடு என்பவற்மைப்  பபணவும் பதசியத் தமலவர்  
காலத்திற்குக்  காலம் பதமவயான நடவடிக்மககமள  எடுப்பார் .   
10. (அ )  காவல்துமை  உறுப்பினர் ஒவ் பவாருவரும் தனது  பபாறுப்பாளருக்கு 
விசுவாசமும் ,  ைரியாமதயும் ,  கீழ்ப்படிவும் உமடயவராக  இருத்தல்  பவண்டும் .  (ஆ )  
தனது  பபாறுப்பாளரின்  சட்ட பூர்வைான  சகல  கட்டமளகளுக்கும்  காவல்துமை  
உறுப்பினர் இணங்கி ஒழுக பவண்டும் .   
1 1 .  (அ )  காவல்துமை  உறுப்பினர்கள்  ஒவ் பவாருவரும்  முழுபநர  பசமவயாளர்  
களாகக்  கருதப்படுவர் .  அவர்களின்  பத விக்குரிய  அதிகாரம்  தமிழீழம் முழு 
வதற்கும் பசல்லுபடியாகும் .  (ஆ )  காவல்துமை  உறுப்பினர்களின்  கடமை பநரம் ,  
ஓய்வு ,  விடுமுமை  பபான்ைமவ  “பசமவயின்  அத்தியாவசிய  தன்  மைமயக் ' '  
கருத்திற் பகாண்டு காவல்  துமைப் பபாறுப்பாளரால்  தீர்ைானிக்  கப்படும் .   
12. காவல்துமை  உறுப்பினர்  ஒவ்பவாரு  வரும்  
( 1 )  (அ )  தமிழீழத்  பதசப்பற்று  உமட  யவராகவும்  (ஆ )  கண்ணியம் ,  பநர்மை மிக்க  
வராகவும்  (இ )  புமகப்பிடித்தல் ,  ைதுப்பழக்  கம் அற்ைவராகவும்  (ஈ )  இலஞ்சம் ,  
ஊழல்  என்பவற்  றுக்கு உட்படாதவராகவும்  (உ )  குற்ைச்  பசயல்கள்  எதனுடனும்  
சம்பந்தப்படாதவராகவும்  இருத்தல்  பவண்டும் .   
(2 )  காவல்துமை  உறுப்பினருக்கு  எதி ரான  முமைப்பாடுகள்  யாவும் காவல்துமை  
பபாறுப்பாளரால்  விசாரமண  பசய்யப்படும் .   
(3 )  காவல்துமை  உறுப்பினர்  எவரும் காவல்துமை  பபாறுப்பாளருக்கு  எதிராகபவா  
அல்லது  பணிைமனப்  பபாறுப்பாளருக்கு  எதிராகபவா  நீதிைன்ை  நடவடிக்மக  
எடுக்க  முடியாது .   



13. (அ )  நியாயைான  காரணமின்றியும் பணிைமனப்  பபாறுப்பாளரின்  எழுத்து  மூல 
முன்  அனுைதியின்றியும்  காவல்  துமை  உறுப்பினர் எவரும் கடமைக்குச் 
சமுகைளிக்கத்  தவைக்  கூடாது .  (ஆ )  பதவிமய  விட்டு தாைாக  விலக  விரும்பும் 
ஒருவர் ,  மூன்று ைாதங்களுக்கு  முன்பாக  எழுத்து  மூல  விண்ணப்பத்மத 
காவல்துமை  பபாறுப்பாளருக்குச்  சைர்ப்பித்து ,  அது  அங்கீகரிக்கப்பட்டால்  ைட்டுபை 
பதவி  விலகலாம் .  இ )  பதவி  விலகும் உறுப்பினர்கள்  தைது  பபாறுப்பிலுள்ள  
காவல்துமைக்  குச் பசாந்தைான  ஆயுதங்கள் ,  ஆவ ணங்கள் ,  உத்திபயாகபூர்வ  
சின்னங்கள்  உள்ளிட்ட  அமனத்மதயும்  காவல்துமை  பபாறுப்பாளரிடம்  
ஒப்பமடத்து ,  சான்  றிதழ்  பபற்ை பின்பப  விடுவிக்கப்படுவர்  
14 . காவல்துமை  உறுப்பினரின்  பபாதுவான  கடமைகள்  :   
(அ )  தமிழீழ  ைக்களின்  அடிப்பமட  உரிமைகளுக்கும்  சுதந்திரத்துக்கும்  பங்கம்  
ஏற்படாதவாறு  பாதுகாப்பது .  (ஆ )  தமிழீழ  ைக்களின்  அமைதிமய யும் 
பாதுகாப்மபயும்  நிமலநாட்ட  உமழப்பது .  (இ )  குற்ைச் பசயல்கமளத்  தடுப்பது .  (ஈ )  
குற்ைவாளிகமளயும் ,  சந்பதக  நபர்கமளயும்  மகது  பசய்து  நீதியின்  முன்  
நிறுத்துவது .  (உ )  சமூக  விபராத  சக்திகள்  பற்றிய தகவல்கமளச் பசகரிப்பது .  (ஊ )  
அதிகாரமுள்ள  எந்தப்  பபாறுப்  பாளர்களாலும்  சட்டரீதியாக  இடப்பட்ட  
கட்டமளகமளயும் ,  பிடியாமணகமள  யும் உடனுக்குடன் நிமைபவற்றுவது .  (எ )  நீதி  
ைன்ை நிர்வாகத்திற்கு  உதவுவது .   
15. சிைப்புக்  கடமைகள் : -   
தமிழீழத்தின்  அவசிய  பதமவமயக் கருதி ,  சிைப்புக் கடமைமயப்  புரியுைாறு  
காவல்துமை  உறுப்பினர்களுக்குத்  பதசி கயத்  தமலவர் கட்டமளயிடலாம் .   
16, சிைப்புரிமைகள்  :-   
(அ )  காவல்துமை  உறுப்பினர் ஒருவருமடய  கடமை  பதாடர்பாக  தனிப்பட்ட  
பபாதுைகன்  எவரும் அவருக்கு எதி ராக  நீதிைன்ை  நடவடிக்மக  எதுவும் எடுக்க  
முடியாது .   



(ஆ )  கடமையின்பபாது  ஓர்  உறுப்பின  ருக்கு ஏற்படும் இன்னல்கள் ,  ' 'காவல்  
துமைக்கு ஏற்பட்ட  இன்னல் "  ஆக ஏழ்  றுக்பகாள்ளப்பட்டு  அதற்குரிய  பரி காரங்கள்  
எடுக்கப்படும் .   
(இ )  கடமை பதாடர்பாக  ஓர் உறுப்பி னருக்கு ஏற்படும் பசலவினங்கள் ,  இழப் 
புக்கள்  யாவும் காவல்துமையால்  நிவர்த்தி பசய்யப்படும் .   
17 . முக்கிய  பபாறுப்பு : -   
காவல்துமை  இரகசியங்கமளப்  பபணிப்  பாதுகாப்பதுடன் ,  காவல்துமைக்கு  அவ 
தூறு ஏற்படாவண்ணம்  ஒவ்பவார் உறுப்பினரும்  ைனதாலும் பசயலாலும் இதய  
சுத்தியுடன்  பசமவயாற்ை  பவண்டும் .   
18. சிைப்புப்  பிரிவுகள் : -  
தமலவரின்  அங்கீகாரத்துடன்  காவல்துமை  பபாறுப்பாளர்  காவல்துமை 
உறுப்பினர்களிலிருந்து  திைமை ,  தகுதி அடிப்பமடயில்  பின்வரும் சிைப்புப்  பிரிவு  
கமள  அமைக்கலாம் .  
(அ )  வீதிப் பபாக்குவரத்துப்  பிரிவு .  (ஆ )  குற்ைப்  புலனாய்வுப்  பிரிவு .  (இ )  விபசட  
குற்ைப்  புலனாய்வுப்  பிரிவு .   
19 . ஒழுங்கு நடவடிக்மககள்  :-  
தமிழீழ  காவல்துமை  மிகச்  சிைந்த  ஒழுக்கமும்  கட்டுப்பாடுமுமடய  உறுப்பினர் 
பகமளக்  பகாண்டதாக  விளங்கும் . )   
(அ )  பைற்படி  குறிக்பகாளுக்பகதி  ராகபவா .  (ஆ )  தமிழீழ  காவல்துமை  அமைப்பு 
விதிகளுக்கு முரணாகபவா  பசயற்படும் எந்த உறுப்பினர் மீதும் காவல்துமை  
பபாறுப்பாளர்  உடனடி  ஒழுங்கு நடவடிக்மக  எடுப்பார் .   
20. "பராைரிப்பு நிதியம் "   
(அ )  இந்நிதியம் தமிழீழ  காவல்துமை  மயப்  பராைரிப்பதற்பகன  நிறுவப்படும் .   
(ஆ )  இந்நிதியம் பதாடர்பாக  பதமவ யான  சட்ட  விதிகமளக்  காலத்துக்குக்  காலம் 
பதசியத்  தமலவர் பிைப்பிப்பார் '   



(இ )  பதசியத்  தமலவரின்  அங்கீகாரத்துடன்  தமிழீழ  காவல்துமைப்  பபாறுப்  
பாளரால்  நியமிக்கப்படும்  ஒருவர் ,  இந் நிதியத்துக்குப்  பபாறுப்பாக  இருப்பார் .   
(ஈ )  குற்ைங்களுக்கு  அபராதைாகப்  பபைப்படும்  நிதி “இந் நிதியத்தினுள்  
பசர்க்கப்படும் .   
(உ )  இந்நிதியத்திற்கு  பபாதுைக்களும் பங்களிப்புச்  பசய்யலாம் .   
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