
  

தநிழ்ாட்டில் லாக்ஆயுக்தா 2018 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    1                                              FB – Examsdaily Tamil 

லாக்ால் 

 ‘லோக்ோல்’, தநிழ்ாட்டில் லாக்ஆயுக்தா  அழமக்கப்டுகிது. இச்சட்டம் 2018 ஆம் ஆண்டு 
ிழலயற்ப்ட்டது. 

 இந்த சட்டத்தின் டி 1988 ஆம் ஆண்டு ஊமல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் தயறு சசய்த சோது 
ஊமினர்கள் நீது புகோர் அிக்கோம். அந்தப் புகோர்கழ  லோக்ஆயுக்தோ அழநப்பு யிசோரிக்கும். 

 லோக்ஆயுக்தோதழயர் நற்றும் ஊறுப்ிர்கள் கவர்பால் ணி அநர்த்தப்டுவர். அயர்கழ 
லதர்வு சசய்யும் லதர்வு குழுவின் தலவபாக முதல்வர் இருப்ோர். சாானகர், எதிர்க்கட்சி 
தலவர் ஊறுப்ிபாக இருப்ர். 

லாக்ஆயுக்தா: 

 இதன் தழயபோக உனர் ீதிநன் ீதிதி அல்து முன்ோல் ீதிதி அல்து ஊமல் தடுப்புக் 
சகோள்ழக சோது ிர்யோகம் யிமிப்புணர்வு ிதி நற்றும் சட்டத்தில் 25 ஆண்டுகள் அனுயம் 
சற்யபோக இருக்க லயண்டும். 

 லோக் ஆயுக்தோயின் ஊறுப்ிபோக 4 லர் இருப்ர். அயர்கில் 50% லர் ீதித்துழழன 
லசர்த்தயபோக இருக்க லயண்டும். 

 லோக்ஆயுக்தோ அழநப்ில் தழயர் அல்து ஊறுப்ிபோக இருப்யர் ம்.ி.னோகலயோ 
ம்.ல்.யோகலயோ  குற்ம்  சசய்ததற்கோக  தண்டிக்க ட்டயபோகலயோ இருக்க கூடோது. 

 45 யனதிருக்கு குழயோயர்கள், உள்ோச்சி   ிபதிிதிகள் நத்தின நோி அபசு ணினிிருந்து 
ீக்கப்ட்டயர்கோக இருக்கக் கூடோது. 

 ஆதோனம் தரும் தயினிிருப்லோர் அபசினல் கட்சிருடன் சதோடர்பு ழயத்திருப்லோர் சதோமில் 
சசய்யும் ர் ஆகிலனோழப ினநிக்க கூடோது. சதோமில் சசய்தோல் அழத ிறுத்திக்சகோள் லயண்டும். 

 தழயர் நற்றும் ஊறுப்ிர்கின் தவிக்காம் ணினில் லசர்த்ததிிருந்து ஐந்து ஆண்டு 
அல்து 70 வனலத அலடயும் வலபனாகும். து முதில் யருகிலதோ அது யழப தயினில் 
ீடிக்கோம். 

 அபசின் துலண சசனர் அந்தஸ்திற்கு குலனாதவர் லாக்ஆயுக்தா அலநப்ின் சசனபாக 
இருப்ர். அயர் அபசோல் அனுப்ப்டும் சனர் ட்டினில் தழயபோல் லதர்வு  சசய்னப்டுயோர்.  

 அபசின் துழண சசனர் அந்தஸ்திற்கு குழனோதயர் யிசோபழண இனக்குபோக இருப்ோர். 
 முதல்யர்,அழநச்சர்கள், ம்.ல்.க்கள், முன்ோள் அழநச்சர்கள், முன்ோள் ம்.ல்.க்கள், நோி 

அபசு அலுயர்கள் நற்றும் ணினோர்கள் அழயரும் லோக் ஆயுக்தோயின் அதிகோப யபம்ிற்குள் 
யருயர். அயர்கள் நீதோ புகோர்கழ யிசோரிக்கோம். ணினோர்கள் நற்றும் அலுயர்கள் நத்தின 
அபழச லசர்த்தயர்கோக இருந்தோல், நத்தின அபசின் ஒப்புதழ   சற்ின் யிசோபழணழன 
லநற்சகோள் முடியும். 

 கடத்த 1988 ஆம் ஆண்டு  ஊமல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஊமல் குற்ச் சோட்டு துயோக இருந்தோலும் 
லோக்ஆயுக்தோ ஊமலுக்கு தூண்டுதல், ஞ்சம் அித்தல், ஞ்சம் சறுதல், ஊமல் சதி, டத்ழத 
 அழத்ழதயும் யிசோபழண சசய்னோம். 
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 இந்தின ோதுகோப்பு சதடர்ோ குற்த்ழத புன் யிசோபழண சசய்யும் லோக்கத்திற்கோக டுக்கப்டும் 
டயடிக்ழககழ யிசோரிக்க முடினோது. 

 சோது ஊமினர்கின் ணி ினநம், ணி நோறுதல், ணி ீக்கம், ஊதினம், ணி ஓய்வு, 
ஓய்வூதினம், ணிக்லகோழட, யருங்கோ   ழயப்புிதி, சோது ஊமினர்கள், ணி ிந்தழகள் 
சதோடர்ோ அம்சங்கழ யிசோரிக்க முடினோது. 

 லோக்ஆயுக்தோ அழநப்புக்குள் யரும் ர்களுக்கு யமங்கப்டும் சயகுநதிகள், ரிசுகள் குித்தும் 
யிசோரிக்க முடினோது 

 உள்ோச்சி நன் ிபதிிதிகள் சதோடர்ோ புகோர்கழ யிசோரிக்க முழ நன் டுயர் 
ினநிக்கப்ட்டுள்ோர். 

 லோக்ஆயுக்தோ அழநப்பு புகோர் சப்ட்டதும் அழத யிசோரிக்க லயண்டுலநோ  அல்து ிபோகரிக்க 
லயண்டுலநோ ன்ழத முடிவு சசய்யும். 

 அபசு ஊமினர்கில்  ,ி,சி நற்றும்  டி ிரிவு ஊமினர்கள் நீதோ  யிசோபழணழன டத்துயதற்கு 
'யிஜிழன்ஸ்' ஆழணனத்திற்கு  அனுப்ப்டும். அந்த ஆழணனம் லோக் ஆய்தோயிடம் சநர்ிக்க 
லயண்டும்.   

 லோக்ஆயுக்தோ அழநப்பு புகோர் சப்ட்ட லததினிிருந்து 30 ோளுக்குள் யிசோபழண சசய்து முடிக்க 
லயண்டும். 

 லோக்ஆயுக்தோ அழநப்ில் சோய் புகோர் அித்தோல் ஒரு ஆண்டு சிழ தண்டழ, ஒரு ட்சம் 
அபோதமும் யிதிக்கப்டும். 

 ஒரு புகோலபோ குற்லநோ அது டந்ததோக கருத்தப்டும் லததினில் இருந்து 4 ஆண்டுகளுக்குள் 
சப்ட்டிருக்க லயண்டும். அவ்யோறு இல்ோ யிட்டோல் அந்தப் புகோர் குித்து யிசோபழண சசய்னோக் 
கூடோது.    
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