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ணிநியமன விதிகள்,

ணிகள் மற்றும் கடறமகள்

தமிழ்நாடு அமமச்சுப்பணி விதி 38(பி) (ii) பிற்சேர்க்மை X
1. வருவாய்த்துமையில் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பதவிக்ைான பணி நியமனம், சநரடி
நியமனம் மூலமாை அமமந்திருக்கும்.
2. இப்பதவிக்ைான நியமன அலுவலர் ேமபந்தப்பட்ட ைிராமத்தின் அதிைார வரம்பு
பபற்ைிருக்ைின்ை வருவாய் சைாட்ட அலுவலராகும்.
3. பணி நியமனங்ைளில் பின்பற்ைப்படும் இட ஒதுக்ைீ டு(பபாது விதி 22) இப்பதவிக்ைான
சநரடி நியமனத்திற்கும் பபாருந்தும்.
இந்த சநரடி நியமனத்திற்கு ஒவ்பவாரு மாவட்டமும் ஒரு தனி அலைாைக் ைருதப்படும்.
வயது வரம்பு:
சநரடி நியமனத்திற்கு சதர்வு பேய்யப்படுைின்ை நபர் சதர்வு பேய்யப்படுைின்ை ஆண்டின்
ஜூமல மாதம் முதல் நாள் 21வயது நிமைவு பபற்ைிருக்ை சவண்டும்.
சநரடி நியமனத்திற்கு சதர்வு பேய்யப்படுைின்ை ஆண்டின் ஜூமல மாதம் முதல்
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நாபளன்று 30 வயது முடிவுற்ை (அல்லது) 30வயது முடிவுைக்கூடிய எந்த ஒரு நபரும்
இப்பதவிக்ைான சநரடி நியமனத்திற்கு தகுதியற்ைவராவார்.

பிற்படுத்த்ப்பட்சடார் வகுப்பு அல்லது அட்டவமண வகுப்பு மற்றும் பழங்குடி இனத்மத
ோர்ந்தவர்ைளுக்கு அதிைபட்ே வயது வரம்பு 40 ஆண்டுைளாகும்.

சமற்போன்ன வயது வரம்புைள் சநரடி நியமனம் பேய்யப்படுைின்ை முன்னாள் ைிராம

அலுவலர்க்சைா (அல்லது) உயர் நீதிமன்ை தீர்ப்புைளின்படி ஏற்ைனசவ ைிராம நிர்வாை
அலுவலர்ைளாை ஈர்த்துக் பைாள்ளப்பட்ட முன்னாள் ைிராம அலுவலர்ைளுக்சைா
பபாருந்தாது.
ைல்வித் தகுதி:

தமிழ்நாடு மாநில மற்றும் ோர்நிமலப் பணிைள் விதி 12 (அ) (1) மற்றும் பகுதி
இரண்டிலுள்ள அட்டவமண ஒன்ைில் நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ள குமைந்தபட்ே
பபாதுக்ைல்வி.
பிமணத்பதாமை:
இப்பதவிக்கு நிர்ணயிக்ைப்படும் ஒவ்பவாருவரும் பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் ஒரு
மாதத்திற்குள் பிமணத்பதாமையாை ரூ.2000 பேலுத்த சவண்டும்.

பிற்படுத்தப்பட்சடார் ரூ. 1000 பிமணத்பதாமையாை பேலுத்த சவண்டும்.
பிமணத்பதாமை அஞ்ேல் அலுவலைத்தில் மவப்புத் பதாமையாை மவக்ைப்பட்டு,
ைணக்மை மாவட்ட ஆட்ேியர் பபயரில் ஈடு ைாட்ட சவண்டும்.
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ைிராம நிர்வாை அலுவர் ஒய்வு பபறும் சபாது, பணியிைவு (அ) பணி நீக்ைம்
பேய்யப்படும்சபாது, ராஜினாமா பேய்யும் சபாது ேம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்ேியரால்
அந்தத் பதாமை விடுவிக்ைப்படும்.
அலுவலர் மரணமமடந்தால், அரசுக்கு அவர் பேலுத்த சவண்டிய பாக்ைித் பதாமை
ஏதுமிருப்பின், அமத பிடித்தம் பேய்து பைாண்டு மீ தித் பதாமை குடும்பத்தாரிடம்
வழங்ைப்படும்.
பயிற்ேிைள்:
இப்பதவிக்கு நியமனம் பேய்யப்பட்ட ஒவ்பவாருவரும் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட
ைாலங்ைளுள்(3 ஆண்டுைள்) அரசு அளிக்கும் ைீ ழ்க்ைண்ட பயிற்ேிைளில் சதர்வு
பபற்ைிருக்ை சவண்டும்.
நில அளமவப் பயிற்ேி
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பயிற்ேி
ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைளின் அதிைாரங்ைளும் ைடமமைளும்
ைிராம சுைாதாரம்
ைிராமக் ைணக்குைள் நமடமுமை நூல்
பயிற்ேி முடிந்தபின்பு சதர்வில் சதர்ச்ேி பபை முடியாமல், பணியிலிருந்து
விடுவிக்ைப்படும் நிமலயில், பயிற்ேிக்குண்டான பேலவுைள், பயிற்ேிக் ைாலத்தில் பபற்ை
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ேம்பளம், படிைள் சபான்ைவற்மை திருப்பிச் பேலுத்த சவண்டும்.

தமிழ்பமாழி தவிர்த்து பிை பமாழிமயத் தாய்பமாழியாைக் பைாண்டவர்ைள் ைிராம
நிர்வாை அலுவலராைப் பணியில் சேர்ந்த 2 வருடங்ைளுள் அரசுப் பணியாளர்

சதர்வாமனக் குழு மூலம் நடத்தப்படும் தமிழ்பமாழித் சதர்வில் சதர்ச்ேி பபைாவிடின்,
அவர்ைள் எந்த முன்னைிவிப்பும் இன்ைி பணி நீக்ைம் பேய்யப்படுவார்ைள்.
பதவிக்கு நியமிக்ைப்படும் ஒவ்பவாருவரும் அவரது பபாறுப்பு ைிராமத்தில் குடியிருக்ை
சவண்டும்.
பணியிட மாற்ைங்ைள்
சைாட்டாட்ேித் தமலவரால் சைாட்டத்திற்குள்ளும்
மாவட்ட ஆட்ேியரால் அந்த மாவட்டத்திற்குள்ளும்
நிர்வாைக் ைாரணங்ைளுக்ைாை, வருவாய் நிர்வாை ஆமணயரால், அந்த மாவட்டத்திற்கு
பவளிசயயும் பணியிடத்திற்கு உட்பட்டவராவார்.
கிராம நிர்வாக அலுவலகர்களின்

ணிகள் மற்றும் கடறமகள்

பகுதி சநர ைிராம அலுவலர்ைளுக்கு மாற்ைாை முழு சநர ைிராம நிர்வாை அலுவலைர்ைள்
நியமனம் பேய்யப்பட்ட பின்னர் இவர்ைளுக்ைான பணிைள் மற்றும் ைடமமைள் குைித்தான
விவர அட்டவமண ஒன்று அரோமண எண் 581. நாள்: 3-4-1987-இல் நிர்ணயம் பேய்து
பவளியிடப்பட்டது. அதன்படி ைீ ழ்க்ைண்ட ைடமமைமளச் பேய்ய ைிராம நிர்வாை

https://www.facebook.com/groups/tnpsctarget/

Page 3

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net
November 20, 2015

www.TrbTnpsc.com

--TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET –

அலுவலர்ைள் பபாறுப்பானவர்ைள் ஆவார்ைள்.
ைிராமக் ைணக்குைமளப் பராமரித்தல் மற்றும் பயிராய்வுப் பணி பார்த்தல்
நிலவரி, ைடன்ைள், அபிவிருத்தி வரி மற்றும் அரசுக்குச் சேர சவண்டிய பதாமைைமள
வசூலித்தல்
ோதிச்ோன்று, வருமானச் ோன்று, இருப்பிடச் ோன்று, போத்து மதிப்புச் ோன்று
ஆைியமவ வழங்குவது குைித்து அைிக்மை அனுப்புதல்
பபாதுமக்ைளுக்கு வங்ைிைள் மற்றும் கூட்டுைவு ேங்ைங்ைளிருந்து ைடன்ைள் பபை ேிட்டா
மற்றும் அடங்ைல்ைளின் நைல்ைள் வழங்குதல்.
பிைப்பு, இைப்புப் பத்சவடுைமளப் பராமரித்தல்
தீ விபத்து, பவள்ளம், புயல் முதலியவற்ைின் சபாது உடனுக்குடன் சமல்
அலுவலர்ைளுக்கு அைிக்மை அனுப்புதல் மற்றும் இயற்மை இன்னல்ைளால் ஏற்பட்ட
சேதத்மத வருவாய் ஆய்வாளர் மதிப்பிடும்சபாது உதவி பேய்தல்.
பைாமல,தற்பைாமல,அோதாரண மரணங்ைள் ஆைியமவ குைித்து
ைாவல்துமையினருக்கு தைவல் பைாடுத்தல் மற்றும் விோரமணைளுக்கு உதவி புரிதல்.
ைாலரா, பிசளக் மற்றும் ைால்நமட சநாய்ைள் பற்ைி அைிக்மை அனுப்புதல்.
இருப்புப் பாமத ைண்ைாணிப்பிற்கு ஏற்பாடு பேய்தல்.
ைிராம ஊழியர்ைளின் ேம்பளப் பட்டியல் தயாரித்தல்.
ைால்நமடப் பட்டி மற்றும் ோவடிைளின் ைணக்குைமளப் பராமரித்தல்
ைட்டடங்ைள், மரங்ைள் மற்றும் அரசு புைம்சபாக்கு நிலங்ைள் சபான்ை அரசுச்
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போத்துைமளப் பாதுைாத்தல்.

புமதயல்ைள் பற்று சமல் அலுவலைர்ைளுக்குத் தைவல் பைாடுத்தல்.

முதிசயார் ஒய்வூதியம் வழங்குவது குைித்தான பணிைமளக் ைவனித்தல்.
பபாதுச் போத்துைள் பற்ைிய பதிசவட்மடப் பராமரித்தல்.
முதிசயார் ஒய்வூதியப் பதிசவட்மடப் பராமரித்தல்.

வளர்ச்ேிப் பணிைள் பவற்ைிைரமாை நமடபபை சேமவ நிறுவனங்ைளுக்குத் சதமவயான
விவரங்ைமள அளித்தல் மற்றும் ஒத்துமழத்தல்.
இது தவிர ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் ைீ ழ்க்ைண்ட பணிைளும் பேய்ய
ைடமமப்பட்டவர்ைளாவார்ைள்.
ைிராம பணியாளர்ைளுமடய பணியிமன ைண்ைாணிப்பது.
நில ஆக்ைிரமிப்புைமள தடுப்பது மற்றும் சமல் அலுவலைர்ைளுக்குத் பதரிவித்து உடனடி
நடவடிக்மை எடுப்பது.
ேர்சவ ைற்ைமள பராமரிப்பது, ைாணாமல் சபான ைற்ைமளப் பற்ைி அைிக்மை அனுப்புதல்.
ைிராமத்தில் நிைழும் ேமூைவிசராத பேயல்ைள் குைித்தான அைிக்மை அனுப்புதல்.
குற்ைவாளிைளின் நடமாட்டத்மதயும் ேந்சதைத்திற்ைிடமான அந்நியர்ைள் வருமைமயயும்
பதரிவிப்பது.
வருவாய்த்துமை அலுவலைர்ைளுக்கும் மற்ை துமை அலுவலைர்ைளுக்கும் ஒத்துமழப்பு
அளித்தல்.
ேட்ட-ஒழுங்கு சபணுதல், உரிய சநரத்தில் நடவடிக்மை எடுப்பதின் மூலம்
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குற்ைங்ைமளத் தடுத்தல், குற்ைங்ைள் நடந்த உடசன அைிக்மை அனுப்புதல், ேட்ட –
ஒழுங்கு சபணுதற்ைாைக் ைிராம அளவில் அமமதி குழு கூட்டி முன்சனச்ேரிக்மை
நடவடிக்மை எடுத்தல்.
ைள்ளத்தனமாை மணல் எடுப்பது மற்றும் ைல் உமடப்புைமளத் தடுப்பது குைித்து
அைிக்மை அனுப்புதல்.
சதர்தல் ேம்பந்தப்பட்ட பணிைள் பேய்வது.
ைணக்பைடுப்பு மற்றும் புள்ளி விவரங்ைமளச் சேைரிப்பதில் ஒத்துமழத்தல்.
அரசு அவ்வப்சபாது பதாடங்கும் நலத்திட்டங்ைமள நமடமுமைப்படுத்த அளிக்ைப்படும்
பணிைமள நிமைசவற்ைல்.

மனு நீதி நாள் நிைழ்ச்ேி நடத்த வட்டாட்ேியருடன் ஒத்துமழத்தல், நிலப் பட்டா /
வட்டுமமனப்
ீ
பட்டா / முதிசயார் உதவித் பதாமை வழங்குதல் / மனுக்ைள் மீ து
அைிக்மை அனுப்ப உரிய ஆவணங்ைமளத் தயாரித்தல்.

பாேன் ஆதாரங்ைமளக் ைண்ைாணித்தல் – ஏரிைளிலும் நீர்வழங்கும் பாேனக்

ைால்வாய்ைளிலும் ஆக்ைிரமிப்புைள் இல்லாமல் தடுப்பது – அவற்மை முமையாைப்
பராமரித்தல்.

ைிராம அளவில் மூன்று வருடங்ைளுக்கு விற்பமன புள்ளி விவரங்ைள்(Sale Statistic
Register) எடுத்து ஒரு பதிசவடு நாளது வமர பராமரித்தல்.

பதிவு மாற்ைம்(Transfer of Registry) அதற்கு ேம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்ைமள நாளது
வமரயில் பராமரித்தல்.
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நிலப் பதிசவடுைமளக் ைணினிமயமாக்குதலுக்குண்டான(Computerisation) பணிைளில்
ஒத்துமழப்பு பைாடுப்பது.

அரசு ஆமண எண் 212, வருவாய்த் துமை, தமிழ்நாடு 29-4-1999-இன் படி நாட்குைிப்பு
பராமரித்து வட்டாட்ேியருக்கு அனுப்புதல்.
ைிராம அளவில் ைடன் பதிசவடு(Loan Ledgers) மற்றும் இதர வசூல் ைணக்குைமளப்
பராமரித்து இது ேம்பந்தமாைக் ைாலாண்டுக்கு ஒருமுமை வட்ட ைணக்குைளுடன்
ேரிபார்த்தல்.
ைள்ளச் ோராயம் ைாய்ச்சுசவார் பட்டியல் தயாரித்து வருவாய் அலுவலர்ைள் மற்றும்
ைாவல்துமையினருக்கு அைிக்மை அனுப்புதல்.
உயர் அலுவலர்ைள் அவ்வப்சபாது இடும் பணிைமளச் பேய்வது.
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ( வி.ஏ.ஓ ) V.A.O வின் பணிைள்

ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ( வி.ஏ.ஓ ) என்பவர் வருவாய் ஆவணங்ைமளப் பராமரிப்பது,
நில வரி உள்ளிட்ட வரி வசூல்ைள், பிைப்பு மற்றும் இைப்பு பதிவு, ோதிச் ோன்று,
வருமானச் ோன்று, இருப்பிடச் ோன்று விநிசயாைம், விபத்துைள் குைித்த ஆய்வைிக்மை,
புயல், மமழ, பவள்ளம், சபான்ை இயற்மை ேீ ற்ைங்ைளின் பாதிப்புைள் குைித்து சமல்
அதிைாரிைளுக்கு அைிக்மை அனுப்புவது உள்பட பபாறுப்பு மிக்ை ஏராளமான பணிைமளச்
பேய்ய சவண்டியவர்ைளாை உள்ளனர்.

ைிராமத்மத நிர்வைிப்பதற்கு என ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ( வி.ஏ.ஓ ), ைிராம ைாவலர்,
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ைிராமப் பணியாளர் மற்றும் பாேனக் ைாவலர் ( தமலயாரி ) என நான்கு ஊழியர்ைள்
நியமிக்ைப்படுைிைார்ைள்.
பணிைள்
1. பட்டா பபயர் மாற்றுதல்.
2. ைிராம ைணக்குைமள பராமரித்தல் மற்றும் பயிராய்வுப் பணி பேய்தல்.

3. நிலவரி, ைடன்ைள், அபிவிருத்தி வரி மற்றும் அரசுக்கு சேரசவண்டிய பதாமைைமள
வசூலித்தல்.
4. ோதிச் ோன்று, வருமானச் ோன்று, இருப்பிடச் ோன்று, போத்து மதிப்பு ோன்று
ஆைிமவயமவ வழங்குவது குைித்து அைிக்மை அனுப்புதல்.
5. பபாது மக்ைளுக்கு வங்ைிைள் மற்றும் கூட்டுைவு ேங்ைங்ைளிடமிருந்து ைடன்ைள்
பபறுவதற்கு ேிட்டா மற்றும் அடங்ைல்ைளின் நைல்ைமள வழங்குதல்.
6. பிைப்பு மற்றும் இைப்பு பதிசவடுைமள பராமரித்தல்.

7. தீ விபத்து, பவள்ளம், புயல் சபான்ை இயற்மை சபரிடர்ைளின் பபாழுது உயர்
அதிைாரிைளுக்கு அைிக்மை அனுப்புதல், இயற்மை சபரிடர்ைளின் பபாழுது ஏற்பட்ட
இழப்புைமள வருவாய் ஆய்வாளர் மதிப்பிடு பேய்யும் பபாழுது உதவி பேய்தல்.

8. பைாமல, தற்பைாமல மற்றும் அோதாரண மரணங்ைள் ஆைியமவ குைித்து ைாவல்
துமைக்கு தைவல் பதரிவித்தல் மற்றும் விோரமணக்கு உதவி புரிதல்.
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9. ைாலரா, பிசளக் உள்ளிட்ட சநாய்ைளும் மற்றும் ைால்நமட சதாற்று சநாய்ைள் பற்ைிய
அைிக்மை அனுப்புதல்.

10. இருப்பு பாமத ைண்ைாணிப்பிற்கு ஏற்பாடு பேய்தல்.

11. ைிராம ஊழியர்ைளின் ேம்பளப் பட்டியல் தயாரித்தல்.

12. ைால்நமடப் பட்டியல் மற்றும் ோவடிைளின் ைணக்குைமளப் பராமரித்தல்.
13. ைட்டிடங்ைள், மரங்ைள் மற்றும் அரசு புைம்சபாக்கு நிலங்ைமளப் பாதுக்ைாத்தல்.
14. புமதயல்ைள் பற்ைி சமல் அதிைாரிைளுக்கு தைவல் பைாடுத்தல்.

15. முதிசயார் ஓய்வு ஊதியம் வழங்குவது குைித்த பணிைமள ைவனித்தல்.
16. பபாது போத்துக்ைள் பற்ைிய பதிசவட்மட பராமரித்தல்.
17. முதிசயார் ஓய்வு ஊதிய பதிசவட்மட பராமரித்தல்.

18. வளர்ச்ேிப் பணிைள் பவற்ைிைரமாை நமடபபை, சேமவ நிறுவனங்ைளுக்கு
சதமவயான விவரங்ைள் அளித்தல் மற்றும் ஒத்துமழப்பு பேய்தல்.
19. உழவர்ைள் நிலப் பட்டாக்ைமள மாறுதல் பேய்து பபைவும், புலங்ைமள உட்பிரிவு
பேய்துக் பைாள்ளவும், தனிப் பட்டாக்ைாமள பபைவும், இயலும் வமையில்
நிலப்பதிசவடு, நில அளமவ ஆவணங்ைள் பதாடர்பாை ைணக்குைமள முமையாைவும்
ேரியாைவும் மவத்து வருதல்.
20. பாேன வாயில்ைமள முமையாை பராமரித்தல், ஏரிைளிலும், நீர் வழங்கு பாேனக்
ைால்வாய்ைளிலும் ஆக்ைிரமிப்புக்ைள் இல்லாமல் பார்த்துக் பைாள்வதன் மூலம்
நீர்பாேனத்திற்கு வமை பேய்தல்.
21. ேட்டம் ஒழுங்கு சபணுதல், உரிய சநரத்தில் நடவடிக்மை எடுப்பதின் மூலம்
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குற்ைங்ைமளத் தடுத்தல், குற்ை நிைழ்ச்ேிைள் நடந்தவுடசன அமவ பதாடர்பாை
ேம்பந்தப்பட்ட அதிைாரிைளுக்கு தைவல் அனுப்புதல்.
22. நிலச்ேீ ர்திருத்த ேட்டங்ைள் பதாடர்பான முமையான நடவடிக்மை எடுத்தல்.
23. முமையாை துப்புரவு பணிைமள சபணி வருதல்.

24. அரோங்ைம் அவ்வபபாழுது பதாடங்கும் ஏமனய நலத்திட்டங்ைள் முதலியவற்மை
நமடமுமைபடுத்த அளிக்ைப்படும் பணிைமள நிமைசவற்ைல்.

25. ைள்ளச்ோராயம் ைாய்ச்சுசவார் பட்டியல் தயாரித்து வருவாய் அலுவலர்ைள் மற்றும்
ைாவல்துமையினருக்கு தைவல் பைாடுத்தல் சபான்ைமவ.
இப்படி ஏராளமானப் பணிைமளச் பேய்ய சவண்டியவர்ைளாை வி.ஏ.ஓ. க்ைள் உள்ளனர்
என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது.

“ைிராம நிர்வாை ஊழியர்ைள் பணி நியமன ஆமணயில், எந்தக் ைிராமத்தில் பணியாற்ை
நியமிக்ைப்படுைிைார்ைசளா அசத ைிராமத்தில் வேிக்ை சவண்டும்” என்ை ைட்டுப்பாட்டின்
ைீ ழ்தான் பணியில் அமர்த்தப்படுைிைார்ைள்.
தாங்ைள் பணிபுரியும் ைிராமத்திசலசய அவர்ைள் குடியிருந்தால் மட்டுசம, இந்தப்
பணிைள் அமனத்மதயும் குமையின்ைி பேய்யமுடியும்

2. கிராமக் கணக்குகறளப்

ராமரித்தல்
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ைிராமக் ைணக்குைள் பராமரித்தல் பற்ைி அரோமன எண். 581 – நாள் 3-04-1987-இன்
படி பணிைள் அட்டவமண உருவாக்ைப்பட்டது.

இக்ைணக்குைள் அமனத்தும் நிலம் ேம்பந்தப்பட்டது ஆகும்.
புல எண் (Survey Number):
ஒவ்பவாரு மாவட்டமும் பல வட்டங்ைளாைவும் (Taluk), வட்டங்ைள் பல
ைிராமங்ைளாைவும் பிரிக்ைப்பட்டிருக்கும். ைிராமங்ைளின் ைீ ழ் நிலங்ைள் பல
பகுதிைளாைப் பிரிக்ைப்பட்டு ஒவ்பவாரு பகுதிக்கும் ஒரு இலக்ைம் இடப்படும்.



அதற்குப் புல எண் (survey Number) என்று பபயர்.
நிலம் பதாடர்பான விவரங்ைள் இருதுமைைளில் பராமரிக்ைப்படுைின்ைன. 1.
பதிவுத்துமை 2. வருவாய்த்துமை





அமதப் பற்ைி சுருக்ைமாை ைாண்சபாம்.
1. பதிவுத்துமை:
நாம் போத்து வாங்கும் சபாது அல்லது விற்கும் சபாது அந்தக் ைிரயப்பத்திரத்மத
(Sale Deed) ோர்பதிவாளர் (Sub- Registration Office)அலுவலைத்தில் தான் பதிவு பேய்ய
சவண்டும்.
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2. வருவாய்த்துமை:
இந்த துமையில்தான் நிலத்திற்ைான விவரங்ைள் ைீ ழ்க்ைண்ட பதிசவட்டில்
இருக்கும்.
பட்டா (Patta)
ேிட்டா (Chitta)
அடங்ைல் (Adangal)
அ’ பதிசவடு (‘A’ Register)
நிலத்திற்ைான வமரபட எல்மல (FMB)
பட்டா (Patta) :
நிலத்தின் உரிமம நமக்கு தான் இருக்ைிைது என்பதற்ைான ஆதாரம் பட்டாவாகும்.
பட்டாமவ மவத்துதான் ஒரு நிலத்தின் உரிமம யாருக்கு என்பமத முடிவு








பேய்யப்படுைின்ைது. பின்வரும் விவரங்ைள் பட்டாவில் இருக்கும் :1. மாவட்டத்தின் பபயர், வட்டத்தின் பபயர் மற்றும் ைிராமத்தின் பபயர்
2. பட்டா எண்
3. உரிமமயாளர் பபயர்
4. புல எண்ணும் உட்பிரிவும் (Survey Number and Subdivision)
5. நன்பேய் நிலமா அல்லது புன்பேய் நிலமா
6. நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்மவ
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ேிட்டா (Chitta) :



ஒரு தனி நபருக்குக் குைிப்பிட்ட ைிராமத்தில் எவ்வளவு நிலம் இருக்ைிைபதன்று
அரோங்ைம் மவத்திருக்கும் பதிசவடு. இதில் போத்தின் உரிமமயாளர் பபயர்,
பட்டா எண்ைள், நிலம் நன்பேய் அல்லது புன்பேய் பயன்பாடு, தீர்மவ ைட்டிய




விவரங்ைள் எல்லாம் இருக்கும்.
அடங்ைல் (Adangal) :
ஒரு ைிராமத்தில் இருக்ைிை பமாத்த ேர்சவ எண்ைள் அடங்ைிய பதிசவடு. இதில்
குைிப்பிட்ட ேர்சவ எண்ணுக்கு உரிய நிலம் யார் பபயரில் இருக்ைிைது, பட்டா எண்
மற்றும் நிலத்தின் பயன்பாடு என்பன சபான்ை விவரங்ைள் இதில் இருக்கும்.
அ’ பதிசவடு (‘A’ Register) :



இப்பதிசவட்டில்
1. பமழய நில அளமவ எண், உட்பிரிவு எண், (Survey Number and Subdivision)
2. ரயத்துவாரி(ர), ேர்க்ைார் (ே), அல்லது இனாம் (இ),
3. நன்பேய் (ந), புன்பேய் (பு), மானாவாரி (மா), தீர்வு ஏற்படாத தரிசு (தீ.ஏ.த),
புைம்சபாக்கு,
4. பட்டா எண் மற்றும் பதிவு பபற்ை உமடமமயாளரின் பபயர்,
5. நிலத்தின் பரப்பு மற்றும் தீர்மவ, சபான்ை விவரங்ைள் இருக்கும்.
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நிலத்திற்ைான வமரபட எல்மல (FMB) :
நிலத்திற்ைான வமரபடம். இது இடம் எவ்வாறு பல பகுதிைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது
என்பமதக் ைாட்டுைிைது .



ைிரயப் பத்திரம் (Sale Deed) :
போத்து வாங்கும் சபாது அல்லது விற்கும் சபாது அந்தக் ைிரயப் பத்திரத்மதச் ோர்
பதிவாளர் அலுவலைத்தில் (Sub- Registration office) பதிவு பேய்ய சவண்டும். ைிரயப்
பத்திரத்தில் ைீ ழ்க்ைண்ட முக்ைியமான விவரங்ைள் இருக்கும்.
1. எழுதிக் பைாடுப்பவரின் பபயர், முைவரி
2. எழுதி வாங்குபவரின் பபயர், முைவரி
3. எவ்வளவு அளவு
4. எவ்வளவு பதாமைக்கு விற்ைப்படுைிைது



5. போத்து விவரம்
போத்து விவரத்தில் நாம் வாங்கும் நிலத்தின் அளவு, அது எந்தப் புல எண்ணில்
அமமந்திருக்ைிைது, பட்டா எண், அது எந்தக் ைிராமத்தில் இருக்ைிைது மற்றும்
வட்டம், மாவட்டம் பற்ைிய விவரங்ைள் இருக்கும். நிலம் வட்டு
ீ
மமனயாை
இருந்தால் அதனுமடய அங்ைீ ைாரம் பபற்ை விவரங்ைள் மற்றும் பிளாட் எண்
முதலியமவ இருக்கும். ைிரயப் பத்திர முதல் தாளின் பின் பக்ைம் ோர்பதிவாளர்
அலுவலைத்தில் பதிவு பேய்யப்பட்ட முழு விவரங்ைள் இருக்கும்.
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1. பதிவு எண் மற்றும் வருடம்

2. போத்து எழுதிக் பைாடுப்பவரின் புமைப்படம், மைசரமை, மைபயழுத்து, முைவரி
3. போத்து எழுதி வாங்குபவரின் புமைப்படம், மைசரமை, மைபயழுத்து, முைவரி
4.புமைப்படங்ைளில் ோர் பதிவாளரின் மைபயாப்பம்
5. பதிவு பேய்யப்பட்ட நாள், விவரம், பதிவு ைட்டணம் பேலுத்திய விவரம்
ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தின், விவரம் ஆைியமவ
6. இரண்டு ோட்ேிைளின் மைபயாப்பம் மற்றும் முைவரி
7. பமாத்தம் எத்தமன பக்ைங்ைள்
8. பமாத்தம் எத்தமன தாள்ைள்
9. தமிழ்நாடு அரேின் ஸ்டிக்ைர்.



Land document
01.07.06 முதல்தான் ைிரயப் பத்திரத்தில் போத்து விற்பவர் மற்றும்
வாங்குபவர்ைளின் புமைப்படங்ைள் ஒட்டும் முமை அரோல்
நமடமுமைப்படுத்தப்பட்டது. போத்து வாங்குபவர் புமைப்படம் இரண்டும் போத்து
விற்பவரின் புமைப்படம் ஒன்று ஒட்டப்பட்டு இருக்கும். இதற்கு முன் பதிவு
பேய்யப்பட்ட ஆவணங்ைளில் புமைப்படங்ைள் இருக்ைாது. 18.05.09 முதல் இந்த
முமையிலும் மாற்ைம் பேய்யப்பட்டு போத்து வாங்குபவரின் புமைப்படம்.
இரண்டிற்குப் பதிலாை ஒன்று ஒட்டினால் சபாதும் என்ை முமை நமடமுமைக்கு
வந்தது.
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இது தவிர ஒவ்பவாரு தாளின் இரு பக்ைமும் இந்தக் ைிரயப் பத்திரம் பமாத்தம்
எத்தமன பக்ைங்ைள் (Sheet) பைாண்டது மற்றும் அந்தப் பக்ைத்தின் எண், ஆவண
எண், வருடம் சபான்ை விவரங்ைள் ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தினரால்
குைிக்ைப்பட்டிருக்கும்.ஒவ்பவாரு தாளின் பின்புைமும் இந்தக் ைிரயப் பத்திரம்
எத்தமன தாள்ைமளக் பைாண்டது. அந்த தாளின் நம்பர், ஆவண எண், வருடம்



முதலியமவ குைிக்ைப்பட்டு ோர்பதிவாளர் மைபயாப்பம் இருக்கும்.
நாம் பதிவு விவரங்ைள் முத்திமரத் தாள்ைளில் மடப் பேய்யும் சபாது அதன்
முன்பக்ைம் மட்டும் தான் மடப் பேய்ய சவண்டும். ஒவ்பவாரு பக்ைத்திற்கும் 1ல்
இருந்து ஆரம்பித்து வரிமேயாை இலக்ைம் இடப்படும்.. அதனால் தாள்ைளின்
எண்ணிக்மையும் பக்ைமும் ேமமாை இருக்கும். எடுத்துக்ைாட்டாை 16 முத்திமரத்
தாள்ைளில் மடப் பேய்தால் 16 பக்ைங்ைள் இருக்கும். ஆனால் ோர்பதிவாளர்
அலுவலைத்தில் பதிவு பேய்யும் சபாது பதிவின் விவரங்ைள் அமனத்தும் முதல்



தாளின் பின்புைம் குைிக்ைப்பட்டிருக்கும்.
ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் இமதயும் ஒரு பக்ைமாை ைணக்ைில் எடுத்துக்
பைாண்டு இலக்ைம் பைாடுப்பரார்ைள். அதனால் பமாத்தம் 16 தாள்ைள்தான்
இருக்கும். ஆனால் பக்ைங்ைள் மட்டும் 17 ஆைிவிடும்.
பதிவு பேய்யும் முமை:



நாம் வாங்கும் இடம் ஒன்று அல்லது அதற்கு சமற்பட்ட புல
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அமமந்திருக்கும் இடத்மத பபாறுத்து அரோங்ைம் மதிப்பீடு பேய்து ஒரு விமல



நிர்ணயம் பேய்யும். அதற்கு பபயர் Guide line value .

நாம் பத்திரம் பதிவு பேய்யும் சபாது இந்த பபயர் Guide line valueக்கு 8% முத்திமர
தாள்ைளாை வாங்ைி அதில் ைிரயப் பத்திரத்தின் விவரங்ைள் மடப் பேய்து
ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் தாக்ைல் பேய்ய சவண்டும். முழு மதிப்பிற்கும் (8%)
முத்திமரத்தாள்ைள் வாங்ை முடியாத நிமலயில், ஏதாவது ஒரு மதிப்பிற்கு
முத்திமரத் தாள் வாங்ைிவிட்டு மீ தி பதாமைமய ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில்



பேலுத்தலாம்.
இதற்கு 41 என்ை படிவத்மத பூர்த்தி பேய்ய சவண்டும். அதில் வாங்ை சவண்டிய
முத்திமரத் தாள்ைளின் மதிப்பு, நாம் வாங்ைிய முத்திமரத் தாளின் மதிப்பு,, மீ தி
பேலுத்த சவண்டிய பதாமை முதலிய விவரங்ைமள பூர்த்தி பேய்து ைிரயப்
பத்திரத்துடன் இமணத்து ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் தாக்ைல் பேய்ய
சவண்டும். மீ தி பேலுத்த சவண்டிய பதாமை ரூபாய் ஆயிரம் வமர இருந்தால்
பணமாை பேலுத்தி விடலாம். அதற்கு சமல் இருக்கும் பட்ேத்தில் ைாசோமலயாை
(Demand Draft) பேலுத்த சவண்டும். ைாசோமல யார் பபயரில் எடுக்ை சவண்டும்
என்ை விவரம் அந்தந்த ோர்பதிவாளர் அலுவலைத் தைவல் பலமையில்



குைிக்ைப்பட்டிருக்கும்.
பதிவுக் ைட்டணமாை Guide line valueவில் இருந்து (1%) மற்றும் ைணினி ைட்டணம்
ரூபாய் 100ம் பதிவு பேய்யப்படும் சபாது ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பேலுத்த
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சவண்டும். இதுவும் ரூபாய் ஆயிரம் வமரயில் பணமாைவும் அதற்கு சமல்
ைாசோமலயாைவும் பேலுத்த சவண்டும்.


முத்திமரத் தாள்ைளில் ைிரயப் பத்திர விவரங்ைள் மடப் பேய்து, ஒவ்பவாரு
பக்ைத்திலும் ைீ ழ்பகுதியில் ஒரு புைம் போத்து வாங்குபவரும் மறுபுைம் போத்து
விற்பவரும் மைபயாழுத்து இட சவண்டும். பின்பு ோர்பதிவாளரிடம் இந்தக் ைிரயப்



பத்திரத்மதப் பதிவு பேய்வதற்ைாை தாக்ைல் பேய்ய சவண்டும்.
ோர்பதிவாளர், போத்து வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவரின் புமைப்படம், அமடயாள
அட்மட முதலியமவைமளயும், மற்ை எல்லா விவரங்ைமளயும் ேரி பார்த்து விட்டு
ைிரயப் பத்திரத்திற்குப் பதிவு இலக்ைம் பைாடுப்பார். நாம் பேலுத்த சவண்டிய
பதிவுக் ைட்டணத்மதச் பேலுத்திய பின் நிலம் விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவரின்
புமைப்படங்ைள் முதல் முத்திமரத் தாளின் பின்புைம் ஒட்டப்பட்டு அவர்ைளுமடய
மைபயாப்பம், முைவரி, மைசரமை முதலியமவ வாங்ைப்படும். புமைப்படங்ைளின்
சமல் ோர்பதிவாளர் மைபயாப்பம் இடுவார். ோட்ேிைள் மைபயாப்பமிடுவர்
இத்துடன் பதிவு நிமைவு பபறும்.



பதிவுக் ைட்டணம் பேலுத்திய இரேீ தில், ோர்பதிவாளர் மற்றும் போத்து வாங்குபவர்
மைபயாப்பம் இட சவண்டும். போத்து வாங்குபவர் பதிவு பேய்யப்பட்ட
பத்திரத்மதக் குைிப்பிட்ட ேில நாட்ைளுக்குப் பிைகு, இந்த இரேீ மதக் ைாட்டி
ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பேன்று பபற்றுக் பைாள்ளலாம். அவமரத் தவிர
சவறு யாராவது பேன்று வாங்ை சவண்டியதிருந்தால், இரேீ தில் அந்த நபரும்
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பத்திரப்பதிவின் சபாது Guide line value-விற்கு 8% முத்திமரதாள் வாங்ை சவண்டும்.
அரோங்ைத்தால் நிர்ணயிக்ைப்பட்ட Guide line value அதிைமாை இருக்ைிைது என
எண்ணும் பட்ேத்தில் நாசம போத்திற்கு ஒரு மதிப்பு நிர்ணயம் பேய்து அந்த
மதிப்பிற்கு 8% முத்திமரத்தாள் வாங்ை சவண்டும். அமத ோர்பதிவாளர் பதிவு
பேய்து விட்டு pending document என முத்திமர இட்டு விடுவார். மாவட்ட ஆட்ேியர்
அலுவலைத்தில்(Collector office) இதற்பைன்று ஒரு பிரிவு இருக்ைிைது. அங்ைிருந்து
அரோங்ை அலுவலர் ஒருவர் வந்து இடத்மத பார்மவயிட்டு, அமதச் சுற்ைி உள்ள
ேர்சவ எண்ைளின் மதிப்மப மவத்து Guide line value ேரியானதா என்பமத முடிவு



பேய்வார். அல்லது அவசர ஒரு மதிப்மப நிர்ணயம் பேய்வார்.
Guide line value ேரியாை இருக்ைிைது என்று அவர் முடிவு பேய்யும் பட்ேத்தில் Guide
line value-விற்கும் நாம் நிர்ணயித்த மதிப்பிற்கும் உள்ள வித்தியாேத் பதாமையில்
8% பணமாை ைட்ட சவண்டும் அல்லது அவர் நிர்ணயம் பேய்த மதிப்பிற்கும், நாம்
நிர்ணயம் பேய்த மதிப்பிப்ற்கும் உள்ள வித்தியாேத் பதாமையில் 8% பணமாை ைட்ட
சவண்டும். அப்பபாழுது தான் நாம் பதிவு பேய்த document நம்மிடம்
ஒப்பமடக்ைப்படும். இந்த முமை 47A பிரிவு என்பதாகும். ஒரு குைிப்பிட்ட
ைாலத்திற்குள் மீ தி பதாமைமய ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பேலுத்தி
பத்திரத்மதப் பபை சவண்டும். இல்மல என்ைால் அது அந்த மாவட்டத்தின்
மாவட்ட ஆட்ேியர் அலுவலைத்திற்கு அனுப்பப்படும். நாம் அங்கு பேன்று அந்த
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வித்தியாேத் பதாமைமய பேலுத்தி பபற்று பைாள்ளலாம்
நிமலயான ‘அ’ பதிசவடு:



இப்பதிசவடு நில உட்பிரிமவயும், அவற்ைில் ஏற்படும் மாறுதல்ைமளயும்
ைாண்பிக்கும் நிமலயான பதிசவடு ஆகும்.
நிலவரி திட்டப் பணிைள் முடிக்ைப்பட்டு, பின்னர் பராமரிப்புக்ைாை ஒவ்பவாரு
வருவாய்க் ைிராமத்திற்கும் தனித்தனியாை ‘அ’ பதிசவடு முதலில் மையால்
எழுதப்பட்ட பிரதி வட்டாட்ேியார் அலுவலைத்தில் ஒப்பமடக்ைப்பட்டு ைிராம
நிர்வாை அலுவலர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது.பின்னர் அந்தப் பிரதி ஒன்று
அச்ேிடப்பட்டு அமனத்து ைிராமங்ைளுக்கும் பைட்டி அட்மட சபாட்ட
பதிசவடுைளாை வழங்ைப்பட்டுள்ளது.




இப்பதிசவட்டில் முதல் பகுதியாை வருவாய்க் ைிராமத்தின் வரலாற்றுக்
குைிப்பு(Descrptive Memoir) வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
இந்த வரலாற்றுக் குைிப்பில் முதல்பகுதியில் வருவாய்க் ைிராமத்தின்
வருவாய்க்குண்டான அமனத்து விவரங்ைளும் அடங்கும்.




நிமலயான ‘அ’ பதிசவட்டின் விபரம்
ைிராமத்தின் பபயரும், உரிமம முமையும்.
அமமவிடம்,
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பரப்பும் எல்மலயும்.

பவவ்சவறு வமைப்பாட்டின் பரப்பு.
எல்மல வமரயறுத்தல்.
மக்ைள்பதாமை.
நில உமடமமைள்.
புன்பேய் பதாகுதிைள்.
பாேன விவரங்ைள்.
குடி மரமாத்து.
ைிணறுைள்.
வமைப்பாடும், வரிவிதிப்பும்.
மீ ன்வளம்.



பபாதுக்குைிப்பு.



’அ’ பதிசவடு நமடமுமையில் ைீ ழ்க்ைண்ட 11-ைலங்ைளில் பராமரிக்ைப்பட்டு
வருைிைது.





-புல எண், உட்பிரிவு எண்.
-பமழய புல எண், உட்பிரிவு எண்
-ரயத்துவாரி(ர) அல்லது இனாம்(இ)



-வமைப்பாடு(நன்பேய்/புன்பேய்)



-இருசபாை நன்பேய் எனில் பமாத்தத் தீர்மவ வதம்.
ீ



-மண் வளமும், ரைமும்.
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-தரம்.



-பெக்சடர் ஒன்றுக்கு தீர்மவ வதம்.
ீ



-பரப்பளவு.



-பட்டா எண் மற்றும் பதிவுபபற்ை நில உமடமமயாளரின் பபயர்.





-குைிப்பு
’அ’ பதிசவட்மடப் பராமரிப்பது
இப்பதிசவடு இரண்டு பிரதிைளாை வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் ஒன்றும், VAO
விடம் ஒன்றும் பராமரிக்ைப்படும்.
’அ’ பதிசவட்டிமன மாற்ைம் பேய்யும்சபாது



இப்பதிசவட்டில் நிமலயாை மாற்ைம் பேய்யும் புல உட்பிரிவு மாறுதல்ைள், நில
எடுப்பு, நில ஒப்பமடப்பு, நில மாற்ைம் ேம்பந்தப்பட்ட மாறுதல்ைள் ஏற்படும் சபாது



வட்டாட்ேியர் ைிராம நிர்வாை அலுவலரிடம் உள்ள பிரதியிலும் பதிய சவண்டும்.
சமற்ைண்ட மாறுதல்ைமள ‘அ’ பதிசவட்டில் பதியும் சபாது அம்மாறுதலுக்கு –
உண்டான ஆமண எண் மற்றும் யாரால் வழங்ைப்பட்டது அல்லது ைீ ழ்நிமலயில்
உள்ள வருவாய் ஆய்வாளர் நிமலக்கு சமற்பட்டவர்ைள் மட்டுசம இதற்கு
ோட்ேியாய் ‘அ’ பதிசவட்டில் – சுருக்பைாப்பம் பேய்ய சவண்டும்.



எக்ைாரணத்மத பைாண்டும் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் இப்பதிசவட்டில் மாற்ைம்
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பேய்யக்கூடாது.

தற்சபாது விவோய நிலங்ைளுக்கு ஒரு பதிசவடும், ைிராம நத்தத்திற்கு ஒரு

பதிசவடும் என ஒரு ைிராம்த்திற்கு இரண்டு ‘அ’ பதிசவடுைள் பராமரிக்ைப்படுைிைது.



நைரங்ைளில் ‘அ’ பதிபவடு பராமரிப்பு:
நைர நிமல அளமவக் ைணக்பைடுக்ைப்பட்ட நைராட்ேியில் முழுவதும் சேர்த்துக்
பைாள்ளப்பட்ட ைிராமங்ைளின் பகுதி வார்டு வாரியாைவும், நில அளமவ




வாரியாைவும் நிமல பதிசவடு “அ“- வில் எழுதப்பட சவண்டும்.
’அ’ பதிசவட்டில் ஒவ்பவாரு நைர நில அளமவ எண், அதனுமடய உரிமம முமை,
பரப்பளவு ஆைிய விவரங்ைள் எழுதப்பட சவண்டும்.
’அ’ பதிசவட்டில் நைர்ப் பகுதியாை இருந்தால் நைர்ப் பகுதி என்றும், ைிராமப்
பகுதியாை இருந்தால் ைிராமப் பகுதி என்று குைிப்பிட சவண்டும்.



தமிழ்நாடு அரேினால் இராணுவப் பகுதிக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட இடமாை இருந்தால் –
அத்தமைய நிலஅளமவ எண் எதிசர குைிப்பு ைலத்தில் “இராணுவ நிலம்” என்று
குைிப்பிட சவண்டும் இசத சபான்று ‘ இரவில்சவக்கு‘ போந்தம் ஊராட்ேிக்கு
போந்தம் என்பது குைிப்பிட சவண்டும். ஜமாபந்தியின் சபாது ‘அ’ பதிசவடு



சோதமன
ஜமாபந்தியின் சபாது வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் பராமரிக்ைப்படும் ‘அ’
பதிசவட்டுடன் ைிராமத்தில் பராமரிக்ைப்படும் பதிசவட்டிமன ஒப்பிட்டுப் பார்த்து
அதற்குண்டான ோன்று வட்டாட்ேியரால் வழங்ைப்பட சவண்டும்.
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இதமன ஜமாபந்தி அலுவலர் தணிக்மை சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
’A’ பதிபவட்டின் உள்ளடக்ைம்







இது ஒவ்பவாரு வமையின் ைீ ழ் உள்ள நிலத்திப் பரப்பயும், தீர்மவ வதத்மதயும்
ீ
ைாட்டுைிை ‘A’ பதிபவட்டின் பதாகுப்பாகும்.
அரசு நிலம்(வமைப்பாடு)
அரேின் ைட்டுபாட்டில் உள்ளமவ
அரேின் ைட்டுபாட்டில் இல்லாதமவ
என தனித்தனிசய ைாட்ட சவண்டும். இவற்மை ஆண்டுசதாறும் ஜமாபந்தியின்
சபாது ைாட்ட சவண்டும். நிலவரித் திட்டத்திற்குப் பின்னர் ஒவ்பவாரு பேலியிலும்
ஏற்படும் மாற்ைங்ைள் குைித்து இதில் ஆண்டுசதாறும் குைிப்பிட சவண்டும்.
‘B’ பதிசவடு




இது இனாம்ைளின் நிலப்புல பதிசவடு ஆகும்.
பல்சவறு வமை இனாம்ைளின் ைீ ழ் அதாவது ேமய, அைக்ைட்டமள, போந்தப்பணி
மற்றும் தேபந்தம் ஆைிய இனாம்ைளின் ைீ ழ் உரிமம பட்டயம் முமைப்படுத்தப்பட்டு
அவற்றுக் சநராை ஒவ்சவார் உரிமமப் பட்டயத்தின் ைீ ழ் வரும் புலங்ைமளயும்
இதன் ைீ ழ் ைாட்ட சவண்டும்.



1963- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இனாம் ஒழிப்புச் ேட்டம் மூலன்=ம் இமவ
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நீக்ைப்பட்டது.

இமவ 1963-க்கு பிைகு இனாம் நிலங்ைள் ரயத்துவாரி நிலங்ைளாை மாற்ைப்பட்டு
அதற்ைான நடவடிக்மைைள் முடிந்துவிட்டன.




நிலப்பதிசவடு B1:
இது நில உரிமம பட்டயத்திற்ைான நிலப்பதிசவடு – ‘B’ பதிசவட்டிலிருந்து
சவறுபட்டது ஆகும்.
தமிழ்நாடு ஜமீ ன் ஒழிப்பு மற்றும் இரயத்துவாரி மாற்ைம் ேட்டம் 1948 – இன் ைீ ழ்
முடிவு பேய்யப்பட்ட ைிராமங்ைளுக்கு உரியதாகும்.




இமவ இரண்டு பாைங்ைளாை பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
பாைம் 1
தமிழ்நாடு ஜமீ ன் ஒழிப்பு – மற்றும் ரயத்துவாரியாை மாற்ைம் ேட்டம் – 1948(1948 –
ஆம் வருட XXVI ஆவது ேட்டம்)-இன் ைீ ழ் பிரிவு 17(1) (பி) மற்றும் (2) இன் ைீ ழ்
ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட இனங்ைமளக் பைாண்டதாகும்.
பாைம் 2



இந்து ேமய அைக்ைட்டமளச் ேட்டம் 1951(1951 ஆம் வருட XIX ஆவது ேட்டம்)-இன்
பிரிவு 34(2)-இன் ைீ ழ் உரிமம அளிக்ைப்பட்ட சதவதாேி இனாம்ைமளக்
பைாண்டதாகும்.
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பாைம் 1:
ைீ ழ்க்ைண்டவாறு ஐந்து பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்பட்டு வருைிைது:
ேமயக் பைாமடைள்
அைக் பைாமடைள்
ைிராம பணிக்பைாமடைள்
தேபந்தம் பைாமடைள்
சமற்ைண்ட 4-லிலும் அடங்ைாத ஏமனய பைாமடைள்.
பாைம் 2:



1951 – தமிழ்நாடு இந்து ேமய அைக்ைட்டமளச் ேட்டப் பிரிவு 34(2)-இன் ைீ ழ்
விவரிக்ைப்பட்ட சதவதாேி இனாம்ைள் ேம்பந்தப்பட்டதாகும்.



ைிராமத்தில் பராமரிக்ைப்படும் இப்பதிசவட்மட ஜமாபந்தியில் வட்டாட்ேியர்
அலுவலைத்தில் பராமரிக்ைப்படும் பதிசவட்டுடன் ேரிபார்க்ை சவண்டும்.
நிபந்தமனக்குட்பட்ட நில ஒப்பமடைள் மற்றும் நீண்ட ைால நிலக்
குத்தமைைள்(Cowles) பதிசவடு:




இப்பதிசவடு எட்டு பிரிவுைளாை பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
பிரிவு – 1 : “Shedule Caste” – இனத்தவருக்கு வழங்ைப்பட்ட ேிைப்பு
நிபந்தமனக்குட்பட்ட ஒப்பமடைமளக் குைித்ததாகும்.
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பிரிவு – 2 : இராணுவத்தினருக்கும், முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கும்

அளிக்ைப்பட்ட நிபந்தமனயுடன் கூடிய ஒப்பமடைமளக் குைிப்பதாகும்.



பிரிவு – 3 : நீர்ப்பாேனத் திட்டங்ைளால் பாதிக்ைப்படும் நில ஒப்பமடைமள

பற்ைியதாகும்.(இமவ வருவாய்த் துமை ஆமண நிமல எண் 15-22(3) இன் ைீ ழ்
கூைப்பட்டுள்ளது)



பிரிவு – 4 : ேிைப்பு வட்டுமமன
ீ
விதிைளின் ைீ ழ் உள்ள பைாமடமயக் குைிக்கும்.
பிரிவு – 5 : நீண்டைால குத்தமை மற்றும் இதர நிபந்தமனைளுக்கு உட்பட்ட
பைாமடைளுக்கு உரியதாகும்.(வருவாய்த் துமை நிமல ஆமண எண். 19 பத்தி 1-



இன் ைீ ழ் கூைப்பட்டுள்ளது)
பிரிவு – 6 : அரேியல் தியாைிைளுக்கு வழங்ைப்படும் ஒப்பமடக்குரியதாகும். (அரசு
ஆமண எண், 3102 வருவாய்த் துமை, நாள் 23-12-1947 – இன் படி)



பிரிவு – 7 : நீண்டைால நிலக்குத்தமை நிலங்ைமளக் குைிக்கும்.



பிரிவு – 8 : SC –இனத்தவருக்கு நில எடுப்பு பேய்து ஒப்பமட பேய்யப்பட்ட
வட்டுமமனைளுக்கு
ீ
உரியதாகும்.
பட்டா:




ைிராமக் ைணக்கு எண் 3:
புலங்ைளின் பதிவுைளின் மாறுதல்ைமள ைாண்பிக்கும் வருடாந்திர பதிசவடு ஆகும்.
இமவ நான்கு பிரிவுைமளக் பைாண்டமவ.
பிரிவு – 1 : உரிமமமய விட்டுவிடுதல்(Relinquishment)
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பிரிவு – 2 : ஒப்பமட(Assignment)
பிரிவு – 3 : பட்டா மாறுதல்
பிரிவு – 4 : இதர மாறுதல்ைள்
ஒவ்பவாரு பிரிவு ேம்பந்தப்பட்ட மாறுதல்ைமள அந்தந்தப் பிரிவின் படிவத்தின்
தமலப்புக்கு ஏற்ைார்சபால் எழுத சவண்டும்.




மாறுதலுக்ைான உத்தரவு விவரங்ைமளக் ைலம் 8-இல் குைிப்பிட சவண்டும்.
பிரிவு – 3 : பட்டா மாறுதல்ைள் ேம்பந்தமான விவரத்மதப் பபாருத்தமட்டில் பதிவு
பபற்ை மைப்பற்றுதாரரின் பட்டா எண், பபயர் முன்னும், பின்னும் தவைாமல்




குைிப்பிடப்பட சவண்டும்.
பிரிவு – 3 – இல் ைீ ழ்க்ைண்ட 5 உட்பிரிவுைள் அடங்கும்.
வருவாய் பாக்ைிக்ைாை விற்பமன பேய்யப்பட்டமவ
(A) அரோல் வாங்ைப்பட்டமவ






(B) தனி நபரால் வாங்ைப்பட்டமவ
நீதிமன்ை ஆமணயின் பபயரில் விற்பமன அல்லது மாற்ைம் பேய்யபட்டது.
தனியார் விற்பமன அல்லது பைாமட ஆைியவற்ைின் சபரில் மாற்ைப்பட்டது.
வாரிசு முமையினரால் மாற்ைப்பட்டது.
12 – ஆண்டுைளுக்கு அல்லது அதற்கு சமல் பதாடர்ந்தாற்சபால் அனுசபாைம்
பேய்ததினாலும் அது சபான்ை ைாலத்திற்கு பட்டாதாரர் ைாணப்படாது
சபானாதினாலும் மாற்ைப்பட்டமவ.

www.Padasalai.Net



வாரிசு இன்ைி அரேிமன சேர்ந்த நிலங்ைள்

ஜமாபந்தியின் சபாதும், ‘அ’ பதிசவடு,அடங்ைல்,10-இல் 1-ேிட்டாவில் மாறுதல்ைள்
பேய்யப்பட சவண்டும்.








ேிட்டா:
பட்டாவாரியான நிலவரி திட்டத்திமன ைாண்பிக்கும் ேிட்டாவாகும்.
நிலவரித் திட்டம் முடிந்தவுடசனசய இக்ைணக்ைிமன சமற்பைாண்டு
வருவாய்த்துமைக்கு பராமரிப்புக்ைாை இரண்டு பிரதிைள் வழங்ைப்படுைிைது.
முதல் பிரதி VAO – விடமும்
2 – ஆம் பிரதி வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்திலும் பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
இப்பதிசவடு பட்டாவாரியாை எழுதப்பட சவண்டும்.
ஒரு பட்டாவில் அடங்ைிய மைப்பற்றுதாரர்ைள் பபயர்ைள், ேர்சவ எண், புன்பேய்,
நன்பேய், விஸ்தீரணம், தீர்மவ ஆைியவற்மை பதாகுத்து அந்தப் பட்டாவில் ஒரு
மைப்பற்ைில் உள்ள பமாத்த புன்பேய், நன்பேய்ப் பரப்புைள் மற்றும் பமாத்தத்



தீர்மவ ஆைிய விவரங்ைள் அடங்ைியிருக்கும்.
ைிராம நிலங்ைளில் ஏற்படும் மாறுதல்ைளாவன நில ஒப்பமட, நில எடுப்பு, நில
எடுப்பு, பதிவு மாற்ைம் ஆைிய விவரங்ைமள ைிராமக் ைணக்கு எண் 3-இல்



குைிப்பிட்டுள்ளபடி, இதில் அவ்வப்சபாது மாற்ைம் பேய்ய சவண்டும்.
இந்தத் மாற்ைம் எந்த ஆமணயின் அடிப்பமடயில் பேய்யப்படுைிைது என்பதற்கு
ஆமண எண் மற்றும் நாள் முதலிய விவரங்ைள் குைிப்பிட சவண்டும்.
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இதமன சோதமன பேய்ததின் அமடயாளமாை வருவாய் ஆய்வாளர் அல்லது நில
அளவர் மைபயாப்பம் பபை சவண்டும்.



பபாதுவாை பட்டா மாற்ைங்ைள் பேய்யும் சபாது எந்த பட்டாவில் இருந்து வரவு
மவக்ைப்பட்டது மற்றும் எந்த பட்டாவில் தாக்ைல் பேய்யப்பட்டது என்ை
விவரங்ைள் ைட்டாயமாைப் பதிவு பேய்யப்பட சவண்டும்.





இப்பதிசவட்டின் மாறுதல்ைளின் படி வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில்
பராமரிக்ைப்படும் பதிசவட்டிலும் பதிவு பேய்யப்பட சவண்டும்.
இமவ தற்சபாது ைணினி மயமாக்ைப்பட்டதால் அவ்வப்சபாது பேய்யப்படும்
மாற்ைங்ைமள ைணினியிலும் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.
இந்த ைணக்கு 5-ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முமை புதிதாை எழுதப்பட சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 1:




இது ைிராமத்தின் மாதவாரி-ோகுபடி ைணக்கு ஆகும்.
VAO பயிராய்வு பேய்து ஒவ்பவாரு மாதமும் எந்பதந்தப் புலங்ைளில் பயிர்ைள் எந்த
மாதத்தில் ோகுபடி பேய்யப்படுைிைசதா அதன் விவரங்ைமள அடங்ைலில் பதிய
சவண்டும்.
ைிராம ைணக்கு எண் 1-A:



இது ோகுபடி பேய்யப்பட்ட பவவ்சவறு பயிரக்ளின் பரப்மபயும், விமளச்ேல்
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மதிப்மபயும் பற்ைிய சுருக்ைமான விவரப்பட்டியல் ஆகும்.

நீர் பாய்ச்ேப்பட்ட, நீர் பாய்ச்ேப்படாத பரப்புைளின் விவரங்ைள் தனித்தனிசய ைலம் 2
முதல் 10 வமர குைிக்ை சவண்டும்.

இந்தக் ைணக்மை ைணக்கு எண்1 உடன் பிரதி மாதம் 25-ஆம் சததிக்குள் வருவாய்
ஆய்வாளருக்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.




ைிராம ைணக்கு எண் 2:
இது ைிராம அடங்ைல் ைணக்கு எனப்படும்.
அடங்ைல் என்பது மைப்பற்று நிலத்மதயும், மற்ை அமனத்து வமையான
நிலங்ைமளயும் பிரிவுைளாை புலம் உட்பிரிவு வாரியாை அமனத்து விவரங்ைளும்



ைாட்டும் ஓர் அதிமுக்ைியமான ைிராமக் ைணக்கு ஆகும்.
ஒவ்சவார் ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வமர உள்ள ைாலத்திற்கு
இக்ைணக்மை பராமரிக்ை சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 2-க்கு C உள்ளடக்ைம்



வருவாய்த் துமையின் பபாறுப்பின் ைீ ழ் உள்ள அரசு புைப்சபாக்ைில் உள்ள மர
விவரங்ைமள ைாட்டும் பதிசவடு ஆகும்.இது நான்கு பிரிவுைளாைப்
பராமரிக்ைப்படும்.



அரசுத் சதாட்டங்ைள்
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குடிைளுமடய போந்தத் சதாப்புைள்(வருவாய் நில எண். 19-இன் ைீ ழ்
அைிவிக்ைப்பட்ட நீண்ட ைால நிலக் குத்தமைைள், குடிமக்ைளுமடய போந்தத்



சதாப்புைளில்ன் ைீ ழ் வரும்)
அரோல் வரிவிதிக்ைப்பட்டு அல்லது குத்தமைக்கு விடப்பட்டு, ஆனால் ஆங்ைாங்சை
ேிதைிக் ைிடக்கும் தனி மரங்ைள்



உள்ளாட்ேி நிறுவனங்ைளுக்கு ஒப்பமடக்ைப்பட்ட ஆனால் உள்ளாட்ேி மன்ைங்ைள்
தங்ைள் உரிமமைமள விட்டுவிட்ட புைம்சபாக்ைில் உள்ள மரங்ைள்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 2-க்கு D உள்ளடக்ைம்:



இது ைிராமத்தின் நீர்பாய்ச்ேப்பட்ட பரப்பின் விவரங்ைமள ைாண்பிக்கும் ைணக்கு
ஆகும்.







இந்தக் ைணக்கு ஆண்டு முழுவதும் பராமரிக்ை சவண்டும்.
பிரிவு – 1: நதிநீர் பாேன முமைைள் மற்றும் ஏரிைள்:
நதிநீர்ப் பாேன முமை
ஏரிைள்(நீாீா்சதக்ை திட்டத்தால் நிரப்பப் பபற்ைமவ தவிர)
இதர நீர்ப்பாேன ஆதாரங்ைள்
பிரிவு – 2: ைிணறுைள்
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இந்தக் ைணக்ைில் ஒவ்சவார் ஆதாரத்துக்கும் நீர் பாய்ச்ேக்கூடிய பரப்பு, நடப்புப்
பேலியில் நீர் பாய்ச்ேப்பட்ட பரப்புப் பற்ைி குைிப்பிடப்பட சவண்டும்.

அரசுக்கு போந்தமான ைிணறுைள், தனி நபருக்கு போந்தமான ைிணறுைள் பற்ைிய
விவரங்ைள் பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
இது ஒரு ‘புள்ளி விவரப் பதிசவடு’ ஆகும்.

அரசு நீர்ப்பாேன ஆதாரங்ைள் பழுதுபார்க்ைப்பட்ட விவரங்ைள், பேலவழிக்ைப்பட்ட
பதாமை, தற்சபாமதய நிமல ஆைியவற்மைக் குைிப்பிட சவண்டும். ைிராமக்
ைணக்கு 2E நீக்ைப்பட்டது
ைிராமக் ைணக்கு 2F



இது அடங்ைலின் 18 – ஆவது ைலம் குைிக்ைப்பட்டுள்ள விவரங்ைளின் சுருக்ைம்
ஆகும்.



அமவ 1) வனம், 2) பயனற்ை பயிர் பேய்ய இயலாத நிலம், 3) விவோய மற்றும்
பயன்படுத்தப்படும் நிலம், 4) பயிரிடத்தக்ை தரிை, 5) நிமலயான புல்தமர, 6)
மரவமை பயிர், 7) நடப்புத் தரிஅ, 8) இதரத் தரிசு நிலங்ைமளக் ைாட்டும் பதிசவடு
ஆகும்.



ைிராமக் ைணக்கு எண் 3
புலங்ைளின் பதிவுைளின்(நிலத்தின்) மாறுதல்ைமள ைாண்பிக்கும் வருடாந்திர
பதிசவடு. இது 4-பிரிவுைமளக் பைாண்டது.
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உரிமமயமய விட்டுவிடுதல்(Relinquishment)
ஒப்பமட(Assignment Land)
பட்டா மாறுதல்
இதர மாறுதல்ைளின் சபான்ைவற்மை குைிப்பதாகும்.
ைிராமக் ைணக்கு 3A:




ைணக்கு 3-இல் மைப்பற்று நிலங்ைளில் ஏற்பட்ட மாறுதல்ைளின் சுருக்ைம் ஆகும்.
ைணக்கு எண் 3-இன் சுருக்ைத்தின் அடிப்பமடயில் முன்பேலியில் மைப்பற்ைில்
இருந்தமவைளில் பிரிவு வாரியாை, ைழிவுைமளக் ைழித்து, பிரிவு வாரியாைச்
சேர்த்தமவ








ைிராமக் ைணக்கு எண் 4:
இது அமனத்து அரேிமைக் ைழிவு(Beriz Detuction)ைமளக் ைாண்பிக்கும்.
இமவ இரண்டு பிரிவுைளில் பராமரிக்ைப்படும்.
ேமய நிமலயங்ைளுக்ைாைக் ைழிக்ைப்படுவது.
மற்ை ைாரியங்ைளுக்ைாைக் ைழிக்ைப்படுவது
ைிராமக் ைணக்கு எண் 5(வஜா ைணக்கு)
பருவநிமல பாதிப்பு அமடயும் சபாது நிலவரி தள்ளுபடி பேய்யபட்டு வருைிைது.
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இது மூன்று பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்படுைின்ைது.

பிரிவு – 1: பருவநிமல பாதிப்பு ஏற்படும்சபாது பயிராய்வுச் பேய்யப்படு விமளச்ேல்
அளவு 25 ேதவதத்திற்கும்
ீ
குமைவாை இருந்தால் அத்தமைய சநர்வுைளில் வஜா
பேய்யப்படும் தீர்மவ விவரங்ைள் இதில் ைாட்டப்படுைிைது. இத்தள்ளுபடிைள்
ேம்பந்தப்பட்ட விவோயிைளின் சைாரிக்மைைள் அடிப்பமடயிலும்
வழங்ைப்படுைிைது.




பிரிவு – 2: நிமலயான நிரந்தர தள்ளுபடிைள் அமனத்தும் இதில் ைாட்டப்படுைிைது.
பிரிவு – 3: அோதாரண நிமலயில் பாதிப்பு ஏற்படும் சபாது வருவாய்நிமல எண் 14இன் படி நிலவரி தள்ளுபடி பேய்யப்பட்டு வருைிைது.




வஜாக்ைளின் விவரங்ைள்:
பிரிவு 5-I, பிரிவு 5-II, பிரிவு 5-III தீர்மவ தள்ளுபடி விவர்ங்ைமளக் கூறுைின்ைன.
பிரிவு 5-I: ஒருசபாை நன்பேய்யில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்ைள் நீர்ப்பாேன ஆதாரத்தில்
தண்ணர்ீ இல்லாமல், ஏரியில் நீர் வரத்து குமைவானதால் விமளச்ேல் 25
ேதவதத்திற்கும்
ீ
குமைவாை இருந்தால், தரத்தீர்மவ முழுமமயாைத் தள்ளுபடி



பேய்ய சவண்டும்.
ஏரியில் நீர் சபாதாத நிமலயில் நன்பேய் நிலங்ைளில் புன்பேய் பயிர் ோகுபடி
பேய்யப்பட்டால் நன்பேய்க்கும் புன்பேய்க்கும் உள்ள வித்தியாேத் தீர்மவ தள்ளிக்
பைாடுக்ை சவண்டும்.
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பிரிவு 5-II : நன்பேய் நிலங்ைள் நீர்ப்பாேன ஆதாரத்திலிருந்து தன்பாேன முமையாை
எடுக்ைாத நிமலயில் இைமவ மூலம் தண்ணர்ீ எடுக்ைப்பட்டு வருைிைது. இத்தமைய
இனங்ைளில் நிமலயான வஜா ஒரு ஏக்ைருக்கு ரூ. 1 வதம்
ீ
தள்ளுபடி



பேய்யப்படுைிைது.
பிரிவு 5-III : அோதாரண நிமல ஏற்படும் சபாது வருவாய் நிர்வாை ஆமணயரின்
பரிந்துமரசபரில் அரசு ேிைப்பினமாைக் ைருதி முழு நிலவரிமயயும் தள்ளுபடி



பேய்ய உத்தரவிடலாம்.
இந்தக் ைணக்குைமள VAO முமையாைப் பராமரித்து ஜமாபந்தியின் சபாது,
வருவாய்க் சைாட்ட அலுவலர் ஒப்புதலுடன் ஜமாபந்தி அலுவலரிடம் தாக்ைல்
பேய்ய சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 6:




இப்பதிசவட்டிமன 6, 6-A என்று இரண்டு பிரிவுைளாை பராமரிக்ை சவண்டும்.
தண்ணர்ீ தீர்மவ விதிப்பு பற்ைி ைாட்டும் பதிசவடு ஆகும். பேலி ஜாஸ்தி, தீர்மவ
ஜாஸ்தி முமையில் விதிக்ைப்படும் அபராதத் ைணக்குைள் ைணக்கு எண் 6-இல்
பராமரிக்ைப்படும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 6-A உள்ளடக்ைம்:



ஒவ்பவாரு பட்டாதாரராலும் நீர்ப்பாய்ச்ேப்பட்ட தண்ண ீருக்ைாை பேலுத்தப்பட
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சவண்டிய ைட்டணத்மத கூட்டி வரும் பமாத்தத்மத ைிராமக் ைணக்கு 10-இல் – 2 –
பிரிவுக்கு எடுத்துச் பேல்லும் பதிசவடாகும். (சபாஸ்டிங் ரிஜிஸ்டர்).



ைிராமக் ைணக்கு எண் 7:
னுமதி இன்ைி புைம்சபாக்கு, தீர்மவ விதிக்ைப்பட்ட தரிசு மற்றும் தீர்மவ
விதிக்ைப்படாத தரிசு ஆைிய நிலங்ைளின் அனுசபாைம் பேய்யப்படும்
புலப்பரப்மபயும், பல்வமை வருவாய்ைமளயும் அதற்குண்டான சமல் வரிைளும்
ைாட்டப்படும் பதிசவடு ஆகும். இது இரண்டு பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்பட
சவண்டும்.



பிரிவு-1: புைம்சபாக்கு நிலம், தீர்மவ ஏற்பட்ட தரிசு மற்றும் தீர்மவ ஏற்படாத தரிசு
நிலங்ைளின் ஆக்ரமாணம், விதிக்ைப்படும் தீர்மவ, தண்டத் தீர்மவ, உள்ளுவர்
சமல்வரிைள் ஆைியவற்மை இதில் ைணக்ைிட சவண்டும்.



பிரிவு-2 : இதர இனங்ைள் அதாவது புன்பேய் நிலங்ைளுக்கு விதிக்ைப்படும் தீர்மவ,
ஜாஸ்தி அபராதம், புைம்சபாக்கு நிலங்ைளுக்கு விதிக்ைப்படும் தண்ணர்ீ தீர்மவ
மற்றும் அபராதமும், சமல்வரிைள் ஆைியவற்மை இதில் ைாண்பிக்ை சவண்டும்.





ைிராமக் ைணக்கு எண் 8A, 8B:
ைிராமக் ைணக்கு 8 – இரண்டு பிரிவுைமளக் பைாண்டது.
8A : முதல் பிரிவு முதல் வகுப்பு நீர் நிமலைமளப் பற்ைிய விவரங்ைள் .
8B : இக்ைணக்ைில் மற்ை நீர் நிமலைள் பற்ைிய விவரங்ைள் அடங்கும்.
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இக்ைணக்கு மூலம் நீர்பாேன ஆதாரத்தின் மூலம் அரசுக்கு வரும் வருவாய்ைளான
தரத்தீர்மவ, தண்ண ீர் தீர்மவ, தீர்மவ ஜாஸ்தி, அபராதத் தீர்மவ, கூடுதல் நன்பேய்
தீர்மவ(Additional Assessment) மற்றும் கூடுதல் தண்ணர்ீ தீர்மவ ஆைியவற்மை
இந்தக் ைணக்குக்கு பைாண்டுவர சவண்டும்.
ைணக்கு எண் 9A




இந்தக் ைணக்கு தமிழ்நாடு கூடுதல் தீர்மவ மற்றும் கூடுதல் தண்ண ீர் வரி
ேட்டத்தின் ைீ ழ் விதிக்ைப்படும் வருவாயிமன ைாண்பிக்கும் பதிசவடு ஆகும்.
இக்ைணக்மைப் பாய்ச்ேல் ஆதாரம் வாரியாை எழுத சவண்டும்.
ைணக்கு எண் 10:







இந்தக் ைணக்கு இரு பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்படுைிைது.
ைணக்கு – 10 – இல் 1 பிரிவு:
பட்டாவாரியான நிலவரி திட்டத்திமனக் ைாண்பிக்கும் ேிட்டாவாகும்.
நிலவரி திட்டம் முடிந்தவுடசனசய இக்ைணக்ைிமன சமற்பைாண்டு
பராமரிப்புக்ைாை வருவாய்த் துமைக்கு இரண்டு பிரதிைள் வழங்ைப்படுைிைது.
முதல்பிரதி ைிராம நிர்வாை அலுவலரிடமும் இரண்டாம் பிரதி வட்டாட்ேியர்
அலுவலைத்திலும் பராமரிக்ைப்படுைின்ைன.
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இப்பதிசவடு பட்டாவாரியாை எழுதப்பட சவண்டும்.

இந்தக் ைணக்மை 5-ஆண்டுைளுக்கு ஒரு முமை எழுத சவண்டும்.
ைணக்கு எண்10-இல் 2-ஆம் பிரிவு:




பட்டா வாரியாை மைப்பற்ைில் உள்ள நிலங்ைளுக்கு விதிக்ைப்பட சவண்டிய
பல்சவறு வமை தீர்மவ இனங்ைளின் விவரத்மதக் ைாட்டும் பதிசவடாகும்.
இந்தப் பதிசவட்டில் பட்டா வாரியான விஸ்தீரணம், தீர்மவ தள்ளுபடிைள், நிைரத்
தீர்மவ, பேலி ஜாஸ்தி, தீர்மவ ஜாஸ்தி, புன்பேய், நன்பேய் தீர்மவ, ைழிவுைள்,
நிைரத் தீர்மவ, உள்ளூர் சமல்வரிைள் ஆைியவற்மைக் ைணக்ைிட சவண்டும்.



ைிராமக் ைணக்கு எண் 10A:
இந்தக் ைணக்கு ைிராமக் ைணக்கு 19-இல் (இைப்பு/பிைப்பு பதிசவடு) பதிவு
பேய்யப்பட்ட விவரங்ைளின்படி மைப்பற்றுதாரர் யாசரனும் இைந்துவிட்டால் அவர்
பபயமர மைப்பற்ைில் இருந்து நீக்ைவும் அவருக்குண்டான வாரிசுதாரர்ைள்
பபயரில் பதிவு பேய்யவும் ைிராம நிர்வாை அலுவலரால் அனுப்பப்படும் பட்டியல்
ஆகும்.



ைிராமக் ைணக்கு எண் 10C:
இது இரண்டு பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
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பிரிவு-1 : வருவாய்ப் பதிவுைமள மாற்ைக் சைாரி பபைப்படும் விண்ணப்பங்ைமள
வட்டாட்ேியரால் ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைளுக்கு அனுப்புவது குைித்தான



பதிசவடாகும்.
பிரிவு-2 : ைிராம நிர்வாை அலுவலர் தன்னிச்மேயாை இசத சபான்ை இனங்ைளில்
பபைப்படும் மனுக்ைமளக் ைாட்டும் பதிசவடாகும்.




ைிராமக் ைணக்கு எண் 11:
ஒவ்பவாரு பட்டாதாரருக்கும் அளிக்ைப்பட்ட பட்டா படிவமாகும்.
தற்சபாடு ைிராமக் ைணக்கு எண் 10-இல் 1-ைணினி மயமாக்ைப்பட்டதால் பட்டா
மாறுதல் பேய்யும் சபாது ைணினி மூலம் பட்டா நைல் படிவம் மைப்பற்றுதாரருக்கு
வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.
ைிராம ைணக்கு எண் 12:




ைிராமம் முழுமமக்கும் உள்ள நில வருவாய் நிர்ணயச் சுருக்ைமாகும்.
இது ைணக்கு எண் 2, 3A, 5, 6, 7, 9A, 10(1), 10(2) ஆைியமவைளில் உள்ள
பதாகுப்புைமள இதில் பதிய சவண்டும்.



ைிராமக் ைணக்கு எண் 13:
இது ைிராமங்ைளில் தினேரி வசூல்ைமளக் ைாண்பிக்கும் ைணக்ைாகும்.
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பட்டாதாரர்ைள் நிலவரி அரசுக் ைடன்ைள் மற்றும் இதர பாக்ைிைமள

பேலுத்தியவுடன் பணம் பேலுத்தியதற்ைாை அவர்ைளுக்கு பற்று ேீ ட்டு வழங்ை
சவண்டும்.



அந்த பற்றுச் ேீ ட்டில் ைண்டுள்ள விவரங்ைளின் படி தினேரியாகும் வசூல்ைமள
இனம் வாரியாை தனித்தனி ேிட்டாக்ைளில் வருவாய் ைிராமம் வாரியாை பதிய
சவண்டும்.






தினந்சதாறும் இந்தக் ைணக்மை முடிக்ை சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 14:
ஒவ்பவாரு நபரிடமிருந்து(பட்டாதாரர்) வசூலிக்ைப்பட்ட பதாமைமயக் ைாண்பிக்ைக்
கூடிய 13-ஆம் எண் ைணக்ைின் சுருக்ைமாகும்.
இந்தக் ைணக்ைில் ஒவ்பவாரு பட்டாதாரருக்கும் ஒவ்பவாரு பக்ைம் – ஒதுக்ைி அதில்
அவர் பேலுத்த சவண்டிய முந்மதய பேலி வமரயில் உள்ள சைட்பிமன பதிவு
பேய்து அவர் பேலுத்திய விவரத்திமன இதில் பதிய சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 14A உள்ளடக்ைம்:




14A ைணக்கு என்பது 14 – ஆம் நம்பர் படிவத்திசலபய தயாரிக்ைப்படும்
சுருக்ைமாகும்.
பேலி முடிவில் ைிராம பராக்ை ைணக்குைமள பதிவு பேய்திட சவண்டும்.
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ைிராமக் ைணக்கு எண் 14B:
வசூலிக்ை இயலாபதன ைருதப்பட்ட பாக்ைி விவரங்ைமள பதரிவிக்கும்
விவரப்பட்டியல் ஆகும்.




ைிராமக் ைணக்கு எண் 14C:
இந்தக் ைணக்கு அதிை வசூல் விவரங்ைமள ைாண்பிக்கும் ைணக்ைாகும். இது மூன்று
பிரிவாைப் பராமரிக்ைப்படுைிைது.
பிரிவு – 1 : பேலியிலிருந்து அந்தந்த பட்டாதாரர்ைள் சைட்புத் பதாமைைளுக்கு
மிகுதியாை பேலுத்திய பதாமை விவரம் ஆகும்.



பிரிவு – 2 : வசூல் பேய்யப்பட்ட பதாமை மிகுதியாை இருந்தால் அசத
பட்டாதாரருக்கு அடுத்த பேலியில் சைட்பு இல்லாத பட்ேத்தில் அந்தத் பதாமைமய
அவருக்கு திருப்பிக் பைாடுக்ைலாம். இவ்வாைான விவரங்ைள் இதில்



ைாட்டபடுைின்ைன.
பிரிவு – 3 : இந்தப் பிரிவில் ஒரு பட்டாதாரர் பேலுத்திய பதாமையில் 10
மபோவுக்கும் ைீ ழ் மிகுதியாை இருந்தால் அதமன அரசுக் ைணக்ைில் சேர்த்துக்
பைாள்ளலாம்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 15:



ைிராமத்தில் பட்டாதாரர்ைளிடம் இருந்து வசூல் பேய்யப்பட்ட பதாமைைள்(ைிராமக்
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ைணக்கு எண் 13-இன் படி) வங்ைியில் பேலுத்துவதற்குப் பராமரிக்ைப்படும்
சுருக்ைமான பட்டியலாகும்.




இவற்மை வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் தாக்ைல் பேய்யும் சபாது 13- ஆம் ைணக்கு
விவரப்படி ேரிபார்த்து வங்ைியில் பேலுத்த அனுமதிக்ைப்படுைிைது.
நமடமுமையில் இருோல் நாமா – 15-க்கு பதில் பேலான் நாமா தயாரிக்ைப்பட்டு
பணம் பேலுத்தப்படுைிைது.





ைிராமக் ைணக்கு எண் 16:
பேலி வாரியாை ஒவ்பவாரு மாதக் ைமடேியிலும் ஒவ்பவாரு பட்டாதாரர் பேலுத்த
சவண்டிய சைட்பு வசூல் பாக்ைிமயக் ைாண்பிக்கும் ைணக்ைாகும்.
மாதந்சதாறும் இந்தக் ைணக்மை தயாரிக்ை சவண்டும்.
இதில் நிலவரி, உள்ளூர் சமல்வரி, உள்ளூர் மிகுசமல்வரி ஆைிய விவரங்ைமள
பேலி வாரியாை தனித்தனியாைக் ைணக்ைிட சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 17:





ஒரு பட்டாதாரர் பேலுத்த சவண்டிய நிலவரித் பதாமை தாமதமாை பேலுத்தினால்
இதற்கு வட்டியாை அபராதம் வசூலிக்ைப்படுைிைது.
இமவ பதிசவட்டில் அதற்குண்டான சைட்பு, வசூல்பாக்ைி ஆைிய விவரங்ைள்
ைாண்பிக்ைப்படும்.
நிலவரி பாக்ைியானது அந்தந்த பேலி ஆண்டில் பேலுத்த சவண்டும்.
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அவ்வாறு பேலுத்தத் தவைிய ைாரணத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு 100-க்கு 5ரூ வதம்
ீ
வட்டியாை அபராதம் விதிக்ைப்பட சவண்டும்.



இமவ 4-பிரிவுைளாைப் பராமரிக்ைப்படுைிைது.
(1)நிலவரி (2) சமல்வரி (3)உள்ளூர் மிகுசமல்வரி (4)தனி நிதிைள்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 18:



குடியானவர்ைள் தாம் பேலுத்த சவண்டிய நிலவரி மற்றும் இதர பாக்ைிைளுக்கு
அவர்ைளால் பேலுத்தப்பட்ட பதாமைமயப் பபற்று பைாண்டதற்கு VAO வழங்கும்
பற்று ேீ ட்டு ஆகும்.



ைிராமக் ைணக்கு எண் 19:
VAO ஒவ்பவார் ஊராட்ேிக்குட்பட்ட வருவாய் ைிராமங்ைளில் சநரிடும் பிைப்பு,
இைப்பு பதிவு பேய்ய பதிவாளராை VAO நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.(Town Panchayat தவிர)
இந்தக் ைணக்மை புதிய வடிவத்தில் தயாரிக்ை சவண்டும்.




ைிராமக் ைணக்கு எண் 20:
இது மமழக் ைணக்கு ஆகும்.ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் வமர உள்ள நிதி ஆண்டு
ைாலத்தில் பராமரிக்ை சவண்டும்.
ஒவ்பவாரு மாதமும் 25-ஆம் சததி முதல் இக்ைணக்ைின் முடிமவ பதரிவிக்ை
சவண்டும்.
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ைிராமக் ைணக்கு எண் 21:

இது பட்டதாரர் அல்லது மற்ைவர்ைளுக்கு போந்தமான ைால்நமடைள் குைித்தான
ைணக்கு.
ைால்நமடைளின் புள்ளி விபரங்ைமள 5-ஆண்டுைளுக்கு ஒருமுமை ைணக்ைிட
சவண்டும்.
ைிராம ைணக்கு எண் 22 நீக்ைப்பட்டது






ைிராமக் ைணக்கு எண் 23:
இது ைிராமத்தில் ரயத்துவாரி உரிமம முமையில் உள்ள பலவமை மதிப்புள்ள
மைப்பற்றுைளின் எண்ணிக்மைமய ைாண்பிப்பதாகும்.
இந்தக் ைணக்மை ஆண்டுசதாறும் VAO பராமரிக்ை சவண்டும்.
ைிராமக் ைணக்கு எண் 24:
இது ைிராமத்தில் உற்பத்திச் பேய்யப்படும் ைனிமங்ைமளப் பற்ைி பதியும் ஆண்டுப்
பதிசவடு ஆகும்.




இந்தக் ைணக்மை ஜனவரி முதல் டிேம்பர் வமர பராமரிக்ை சவண்டும்.
இது அந்தக் ைிராமத்தில் உள்ள ைனிமங்ைளின் விவரங்ைள் மற்றும் அதன் மூலம்
பபைப்படும் வருவாய் ஆைிய விவரங்ைள் ஆகும்.
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மாவட்ட அள்வில் புவியியல் துமை மூலம் ைணக்ைிட்டு நடவடிக்மை எடுக்ைப்பட்டு
ைனிமங்ைள் ைணக்ைிடப்படுைின்ைன.






ைிராம நிர்வாை அலுவலர் 24 – ைணக்குைள் தவிர பிை பதிசவடுைமளயும் பராமரிக்ை
சவண்டும்.
நிலஅளமவப் பதிசவடு
தமட ஆமணப் பதிசவடு
மீ ன்வளப் பதிசவடு




Bought in Land Register
புள்ளி விவரப் பதிசவடு



நன்பேய்/புன்பேய் ைழிவு பதிசவடு



வட்டுமமனப்
ீ
பட்டா பதிசவடு



ேமுதாய நிலங்ைள் ைாட்டும் பதிசவடு



சைாயில் புைம்சபாக்கு பதிசவடு








சவளாண்மம வருமான வரி பதிசவடு
சுதந்திரப் சபாராட்ட வரர்
ீ பதிசவடு
அைதிைள் பதிசவடு
ஊரை குடிநீர் பதிசவடு
மரம் நடும் பதிசவடு
பபாதுக்ைட்டடங்ைள் குைித்த பதிசவடு

www.Padasalai.Net






புராதான ேின்னங்ைள் பதிசவடு

அந்நியர்ைள் வருமை குைித்தான பதிசவடு

ேமுதாய நலத்திட்டங்ைள் குைித்தான பதிசவடு
ைடன் பதிசவடு

வைியவர் வழக்கு பதிசவடு – சபான்ை மற்ை பதிசவடுைமளயும் ைிராம நிர்வாை
அலுவலர் பராமரிக்ை சவண்டும்.
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3. நிலஅளறவ, நிலவரித்திட்டம், நிலவரிவசூல்


ஒரு நில அளமவ புலத்தின் ஒரு பாைசமா அல்லது பாைங்ைசளா அதிை
பரப்புமடயதாை இருந்தால் நில ஒப்பமட, நில எடுப்பு, நில மாற்ைம் மற்றும் இதர
ைாரணங்ைளுக்கு நிலம் சதமவப்படும் சபாது அந்த நிலத்மத தனிசய பதிய



சவண்டியுள்ளது.
சமற்ைண்ட சநர்வில், ஒரு புலம் 20 பெக்டர் அல்லது அதற்கு சமற்பட்சடா
இருந்தாலும் ேம்பந்தப்பட்ட நில அளமவ புலத்திமன(Sub-division) உட்பிரிவு
பேய்வதற்குப் பதிலாை அமவைளுக்கு தனி எல்மலைள் குைிப்பிட்டு வமரபடம்
தயாரித்து அமவைமள புதிய அளமவ survey எண்ணாைப் பதிய சவண்டும்.



புதிதாை உருவாக்ைப்பட உள்ள புலங்ைளுக்கு அந்தக் ைிராமத்தில் ைமடேியாை
பதிவாைியுள்ள புல எண்ணில் இருந்து பதாடர்ச்ேியாை எண்ைள் பைாடுக்ை
சவண்டும்.




பிரிவிமன பேய்த நில அளமவ புலத்தின் மீ திப் பாைத்திற்கு அதன் அேல்
எண்மணசய இடசவண்டும்.
ைீ ழ்க்ைண்டமவ தமிழ்நாடு 1923 வருடம் 8-ஆவது ேட்டத்தின்படி
நடவடிக்மைக்குட்பட்டமவயாகும்.
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தற்சபாதுள்ள நில அளமவ புலங்ைளிருந்து ஏற்படுத்தப்படும் புதிய நில அளமவ
புலங்ைள் ேம்மந்தமாைவும்





தற்சபாதுள்ள நில அளமவ புலங்ைளின் எல்மலைளில் பேய்யப்படும் மாறுதல்ைள்
ேம்மந்தமாைவும்
புைம்சபாக்கு எல்மலைமளப் பாதிக்கும் உட்பிரிவுைள் ேம்பந்தமாைவும்
தீர்மவ விதிக்ைப்பட்ட வமையிலிருந்து புைம்சபாக்ைாை மாற்றுவதனால் ஏற்படும்
எல்மல வமரயறுப்புைள் ேம்பந்தமாைவும்(நில எடுப்பு)
நில அளறவப்




திவவடுகள்:

ைிராம வமரபடம்
‘டி’ ஸ்பைட்ச்



புல வமரப்படம்



ேர்சவ ைற்ைள் பதிசவடு(Stone Register)



டிப்சபா பதிசவடு
1. கிராம வறரப் டம்:




ஒரு வருவாய்க் ைிராமத்தின் அமமப்மபக் குைிப்பிடும் வமரபடமாகும்.
இதில் ேர்சவ எண்ைள், அந்த புலன்ைளில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிைள், மயானம்,
மசூதி பாமத,சராடு, ைல்பவட்டுைள், வாய்க்ைால், ஏரி, ஆறுைள், இரயில்சவ
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பாமதைள், பபரிய மின்ோர ைம்பி தடங்ைள் மற்றும் புராதனச் ேின்னங்ைள் ஆைிய
ேர்சவ அமடயாள விவரங்ைள்(Survey Details) அச்ேிடப்பட்டிருக்கும்.


இந்த வமரபடத்மத மவத்துக் பைாண்டு ஒரு நில அளவு புலம் எங்சை
அமமந்துள்ளது என்பதமன எளிதில் அைிந்து பைாள்ளலாம்.
2. ‘டி’ ஸ்பகட்ச்



ஒரு ைிராம வமரபடத்மத பல பகுதிைளாை பிரித்து பல புலன்ைள் அடங்ைிய, ஒரு
பகுதிக்கு ஒரு வமரபடமாை தயாரித்து ஒரு ைிராமத்திற்கு பல சுவடுைளில் புத்தை
வடிவில் பராமரிக்ைப்படுைிைது.



இதில் நில அளமவக் ைற்ைள் அமமந்துள்ள இடங்ைள், புைம்சபாக்கு நிலங்ைள்
அமமந்துள்ள இடங்ைளும் குைிக்ைப்பட்டிருக்கும்.



இந்த வமரப்படத்திமனப் பயன்படுத்தி பயிராய்வின் சபாது ேர்சவ ைற்ைள் உள்ள
இடம் மற்றும் புைம்சபாக்கு நிலங்ைள் உள்ள இடங்ைமள எளிதில் அமடயாளம்
ைண்டு பைாள்ளலாம்.
3. புல வறர டம்:




ஒரு வருவாய் ைிராமமானது பல நில அளமவ புலன்ைள் பைாண்டதாகும்.
ஒவ்பவாரு புலத்திற்கும் ஒவ்பவாரு வமரபடம் தயார் பேய்யப்பட்டு ைிராமத்திற்கு
பமாத்தமாை புத்தைவடிவில் பராமரிக்ைப்படுைிைது. ஒவ்பவாரு புலப்படத்திலும்
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அந்த புலத்தில் உள்ள உட்பிரிவுைள், நில அளவுைள் மற்றும் ‘சலடர்’ அட்டவமண
ஆைிய விவரங்ைள் வமரயப்பட்டிருக்கும்.



நில எடுப்பு, நில மாற்ைம், உட்பிரிவுைள் முதலிய நிமலயான மாற்ைங்ைள் சநரிடும்
சபாது அதற்குண்டான ஆமணக்கு ஏற்ப, நில அளவர் புலப்படத்தில் மாறுதல்
பேய்வார்(Plotted in the sketches). ைிராம நிர்வாை அலுவலர் எந்த மாறுதல்ைமளயும்



இதில் பேய்யக் கூடாது.
புலத்தணிக்மை பேய்யும்சபாது இந்த புல வமரப்படத்தின் மூலம் ஒரு குைிப்பிட்ட
புலம் அல்லது உட்பிரிவு எங்சை அமமந்துள்ளது என்பதமன பதரிந்துக்
பைாள்ளலாம்.
4.சர்வவ கற்கள்

திவவடு:



இது இரண்டு வமைப்படும்.



‘A’ ைற்ைள் பதிசவடு




‘B’ ைற்ைள் பதிசவடு
ஒவ்பவாரு மாதத்திலும் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் புலன் ஆய்வு பேய்யும் சபாது ‘D’
ஸ்பைட்மே மவத்துக் பைாண்டு, அதில் குைிப்பிட்டுள்ள நில அளமவக் ைற்ைள்
உள்ளனவா அல்லது இல்மலயா என்று பதரிந்துக் பைாண்டு மாதந்சதாறும் வட்டத்
தமலமம நில அளவருக்கு அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.
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சமலும் ைாணாமல் சபான ைற்ைமள புதுப்பிப்பதற்கு ஏற்பாடு பேய்ய சவண்டும்,
ைாணாமல் சபான ைற்ைமள புதுப்பிப்பதற்கு ஆகும் பேலவிமன ைணக்ைிட்டு



நிலவரி பாக்ைிசபால் வசூல் பேய்ய சவண்டும்.
நிலங்ைமள பூமியில் உள்ளவாறு பிரிவு மற்றும் உட்பிரிவு பேய்து ைிராம புலப்படம்
தயார் பேய்து ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் அவற்மைப் பாதுைாத்து வருைின்ைனர்.
5.டிப்வ ா



திவவடு:

ேில வருவாய் ைிராமங்ைளில் நில அளமவ பராமரிப்பு பணிைளுக்ைாை ‘A’ & ‘B’
ைற்ைள் இருப்பு மவக்ைப்பட்டுள்ளது. அதற்ைான இருப்புப் பதிசவடு ேம்பந்தப்பட்ட



ைிராம நிர்வாை அலுவலரிடம் ஒப்பமடக்ைப்பட்டுள்ளது.
ேர்சவ டிப்சபாவிலிருந்து ைற்ைமள பராமரிப்பு சவமலைளுக்கு எடுக்கும் சபாது
இந்தப் பதிசவட்டில் பதிவு பேய்து ேம்பந்தப் பட்டவர்ைளிடம் ஒப்பமடக்ை



சவண்டும்.
ைணக்ைில் ஏற்படும் குமைபாடுைளுக்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பபாறுப்பாவார்.
19. Art 51A(G)வில் VAO-வின்



ங்கு:

இந்திய அரேியலமமப்புச் ேட்டத்தின் அடிப்பமடக் ைடமமைளின் கூறு 51A(G)–இல்
கூைப்பட்டுள்ளது. இயற்மைச் சூழமல சமம்படுத்த ைாடுைள், ஏரிைள், ஆறுைள்
மற்றும் வனவிலங்குைள் மற்றும் இயற்மை ஆதாரங்ைமளப் பாதுைாத்தல்.
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நிர்வாைத்துமைக்கு போந்தமான ைாடுைள், ஏரிைள், ஆறுைள் மற்றும்

வனவிலங்குைள், இயற்மை ஆதாரங்ைமளப் பாதுைாப்பதில் ைிராமநிர்வாை



அலுவலர் முக்ைியப் பங்கு வைிக்ைிைார். ைாடுைள்

ேில ைிராமங்ைளில் நிர்வாைத்துமைக்கு போந்தமான ேமூைக் ைாடுைள், அரசுக்கு
போந்தமான ைாடுைள் இருக்கும் அவற்மைப் பாதுைாக்ை ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
ைடமமப்பட்டுள்ளார்.
காடுகறளப்



ாதுகாப் தில் VAO-வின்

ங்கு

ைாடுைளில் உள்ள முக்ைியப் பரப்பளமவ வமரபடம் மூலமும், அவற்ைில் உள்ள
Areaமவ ஆக்ைிரமிப்பு பேய்யும் பகுதிைமள உடசன வட்டாட்ேியர் துமணமயக்




பைாண்டு அைற்ை சவண்டும்.
மமலவாழ் மக்ைளின் வாழ்வாதாரம் எப்படி பட்டது என்பதமன தனி ஆய்வு பேய்து
புதிதாை சவறு நபர்ைள் ைாட்டுப் பகுதிைளில் குடிசயை அனுமதிக்ைக் கூடாது.
அரியவமை மரங்ைள் மற்றும் அரியவமை மூலிமைைமள சபான்ைமவமய
பாதுைாக்ைவும் அவற்மை பவட்டுசவாருக்கு பலமடங்கு அபராதம் விதித்து
பதாமைமய வசூல் பேய்ய சவண்டும்.
ஏரிகறளப்



ாதுகாப் தில் VAOவின்

ங்கு:

ஏரிைள், ைண்மாய்ைள் சபான்ைமவ ைிராமத்தின் முக்ைிய நீர் ஆதாரம் ஆகும்.

https://www.facebook.com/groups/tnpsctarget/

Page 28

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net
November 20, 2015


www.TrbTnpsc.com

--TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET –

இவற்ைின் பமாத்த பரப்பளவு கூடுதலாை இருக்கும் அவற்மை புலப்படம் மூலம்
பதரிந்து பைாள்ள சவண்டும்.




ஏரி உள்ள பமாத்த பரப்பளவில் ஏரிக்ைமர ஓரத்தில் குடிமே அமமத்து ஆக்ைிரமிப்பு
பேய்யும் நபர்ைமள உடனடியாை அைற்ை சவண்டும்.
”ஏரி”, “ைண்மாய்”, “குளம்” சபான்ை நீர்நிமல பகுதிைளில் உள்ள மணல்
பகுதிைமளயும், பேம்மண் சபான்ை ைனிம வளங்ைமளப் பாதுைாக்ை நடவடிக்மை



எடுக்ை சவண்டும்.
ைனிமவளம் திருட்டு நடக்கும் சபாது அவற்மை ைிராம உதவியாளர் மூலமும்,
மற்ைவர் துமணபைாண்டும் தடுக்ை சவண்டும். உடனடியாை வட்டாட்ேியருக்குத்
தைவல் அளிக்ை சவண்டும்.
ஆறுகள் மற்றும் இதர ஆதாரங்கறளப்






ாதுகாப் து

ஆக்ரமணம் ஏற்படாதபடி பாதுைாப்பது.
மணல் திருட்டு நமடபபைா வண்ணம் தடுப்பது
ஆறுைளில் துர்வாரும் பணி நமடபபறும் சபாது ைவனிப்பது
பபாதுப்பணித் துமையின் உதவியுடன் ஆறு பாதுைாப்பு நடவடிக்மைைமள
சமற்பைாள்வது சபான்ைமவ.
வன விலங்குகறளப்

ாதுகாப் து:
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ைாடுைள் அதிைம் உள்ள பகுதிைளில் வனவிலங்குைள் ைிராமத்தில் புகுந்து நாேம்
ஏற்படாதபடி வனத்துமைக்கு தைவல் அளிப்பது





வனப்பகுதியில் வாழும் மான், யாமன, சபான்ை விலங்குைமள

சவட்மடயாடாமல் தடுக்ை வனத்துமை அலுவலருக்கு தைவல் அளிப்பது
ைிராமத்தில் ‘வனப் பாதுைாப்பு’ பற்ைியும் அரிய விலங்ைினம் பாதுைாப்பது பற்ைியும்
விழிப்புணர்வு ைருத்தரங்ைம் நடத்துவது.
குளக்ைமரயில் மரங்ைள் மவத்து ேமூைக் ைாடுைள் உருவாக்குவது, இருக்கும்
ைாடுைளின் பரப்பளமவ சமம்படுத்துவது, வனத்துமையின் மரங்ைமள பவட்டுதல்
மற்றும் அரிய வமை விலங்குைமள சவட்மடயாடாமல் பாதுைாப்பது முக்ைியக்



ைடமமயாகும்.
இந்திய அரேியலமமப்புச் ேட்டம் 51-A-யின் படியாை அரசுக்குச் போந்தமான ஏரி,
ஆறு, ைால்வாய், அமனத்மதயும் பாதுைாப்பது VAOவின் முக்ைியக் ைடமமயாகும்.
நிலவரித் திட்டம்:



நிலவரித் திட்ட அலுவலர், நிலவரித் திட்டம் பேயலாக்கும் பகுதிமயச்
சுற்ைிப்பார்த்து அப்பகுதியின் விவரங்ைமள சேைரித்து விரிவான சுற்ைாய்வு



அைிக்மைமய அரசுக்கு அனுப்பி மவப்பார்.
விவரங்ைள் : மக்ைள்பதாமை, மக்ைள் வாழ்க்மைத் தரம், வேதி, வருவாய்,
மமழயளவு, மண் வமைைள், பாேன ஆதாரங்ைள், பயிர் வமைைள், சபாக்குவரத்து
வேதி, மார்க்பைட் நிலவரம்.
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இந்த சுற்ைாய்வு அைிக்மையிமன அரசு அங்ைீ ைாரம் பேய்த பின்பு, அந்தப்
பகுதிக்குண்டான நிலவரித் திட்ட அைிக்மை(Notification) தயார் பேய்யப்படுைிைது.
தீர்றவ விதிப்பு



நிலத்தின் பயன்பாடுக்கு ஏற்ப நிலவர் திட்டத்தின் அடிப்பமடயில்
வமைப்படுத்தப்படுைிைது அமவ:






நன்பேய்
புன்பேய்
மானாவாரி
நன்பேய் : நன் + பேய் என பிரித்து நன் + நீர் என்றும் பேய் – நிலம் எனவும் பபாருள்
பைாண்டு – நீர்ப்பாய்ச்ேலான நிலம் என்று அமமந்துள்ளது.
நன்பசய் வறகப் ாடு






ஒரு சபாை நன்பேய்(Single crop wet)
இரு சபாை நன்பேய்(Double crop wet)
இணக்ைம் பேய்யப்பட்ட இரு சபாை நன்பேய்(Compounded double Crop wet land) என
மூன்று வமைைளாை பிரிக்ைப்பட்டுள்ளன.
அரோங்ை நீர்ப்பாேன ஆதாரங்ைள் மூலம் பாேன வேதி பபைக்கூடிய நிலங்ைள்
நன்பேய் நிலங்ைள் எனப்படும்.

www.Padasalai.Net


புன்பேய் நிலங்ைள் தனியார் ைிணறுைளில் நீர்ப்பாேன வேதி பபற்ைமவயாகும்.
நன்பசய் நிலங்கள்









நீர் ஆதாரம் / பாேன வேதிமயக் பைாண்டு வமைப்படுத்தப்படுைிைது.
நீர்ப்பாேன ஆதாரங்ைள் 5 வமையாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ளன.
1-ஆம் வமை : ைாவிரி ஆறு சபான்று ஆண்டு முழுவதும் நீர் ைிமடக்ைக் கூடியமவ.
2-ஆம் வமை : 8 மாதம் முதல் 10 மாதங்ைள் வமர நீர் ைிமடக்ைக் கூடியமவ.
3-ஆம் வமை : 5 மாதம் முதல் 8 மாதங்ைள் வமர நீர் ைிமடக்ைக் கூடியமவ.
4-ஆம் வமை : மூன்று மாதம் முதல் 5 மதங்ைள் வமர நீர் ைிமடக்ைக்கூடியமவ.
5-ஆம் வமை : மூன்று மாதத்திற்குக் குமைவாை நீர் ைிமடக்ைக் கூடியமவ.
1. மானாவாரி:



நிலத்தில் சதக்ைப்பட்ட மமழநீமரக் பைாண்டு அல்லது ேதுப்பு நிலங்ைள், ேிைிய
குட்மட சபான்ை நீர்நிமலைமளக் பைாண்டு நன்பேய் பயிர்ைமள விமளவிக்ைக்
கூடிய நிலங்ைள் மானாவாரி எனப்படும்.




மானாவாரி நிலங்ைள் புன்பேய் நிலங்ைமள விட ேிைிது சமம்பட்டிருக்கும்.
மானாவாரி நிலங்ைள் ஏரி உள் பகுதியில் அமமந்துள்ளதால் இந்நிலங்ைள்
ஈரத்தன்மம பைாண்டதாை இருப்பதால் நன்பேய் பயிர்ைள் ோகுபடி பேய்ய ஏதுவாை
அமமயும்.
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2. தீர்றவ ஏற் ட்ட தரிசு:


ேில நிலங்ைள் தீர்மவ விதிக்ைப்பட்டிருந்தும் நிலவரி திட்டத்தின் சபாது உரிமமக்
பைாண்டாடாத நிமலயில் அதமன தீர்மவ ஏற்பட்ட தரிசுைளாை வமைப்பாடு



பேய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலங்ைள் பல்சவறு மாவட்டங்ைளில் “அனாதீனம்” என்றும் வமைப்பாடு
பேய்யப்பட்டுள்ளது.
3. புைம்வ ாக்கு நிலங்கள்:




அரேின் ைட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலங்ைள் மற்றும் ேமுதாய பயனபாட்டிற்ைாை உள்ள
நிலங்ைள் புைம்சபாக்கு நிலங்ைளாை வமைப்பாடு பேய்யப்பட்டுள்ளன.
புைம்சபாக்கு நிலங்ைளில் ைல்லாங்குத்து மற்றும் சமடு என்ை நிலங்ைமள தீர்மவ
ஏற்படாத தரிசு நிலங்ைளாைவும் மற்ை அரசு போந்த நிலங்ைமள புைம்சபாக்கு
நிலமாைவும் வமைப்பாடு பேய்வர்.
நிலங்களுக்கு எவ்வாறு தீர்றவ நிர்ணயிக்கப் டுகிைது



நிலவரி திட்டத்தின் சபாது மண்ணின் கூட்டு சேர்க்மை அமமப்மப அனுேரித்தும்



நிலங்ைளின் மண் வமைப்பாடுைளின் தன்மமமய அனுேரித்தும் நிலங்ைமளப்
பாகுபாடு பேய்ைின்ைனர்.



மண்ணின் தரத்மத, முக்ைிய விமளப்பபாருளின் உண்மமயான விமளச்ேல்
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ஆைியவற்மை பலவிதமாை பரிசோதமன பேய்து 20 ஆண்டுைளின் ேராேரி தானிய
விமலமய மாவட்ட முழுவதற்கும் அடிப்பமடயாைக் பைாண்டு தானியத்மத

விற்பமன பேய்வதற்கு ஆகும் சபாக்குவரத்து மற்றும் விவோய பேலவுைமள

ைழித்துக் பைாண்டு எஞ்ேியுள்ள தானிய மதிப்பு பணமாை மாற்ைப்பட்டு(Conversion)
மதிப்பிடப்படுைின்ைன.


இந்த மதிப்பின் பாதித் பதாமை நிலத்திற்ைாை அரசுக்கு பேலுத்த சவண்டிய உச்ே
நிலத் தீர்மவயாை ைருதப்படுைிைது. இதன் பின்னர் ஒத்த தானிய மதிப்புள்ள
மண்ணின் தரம் எத்தன்மமயாை இருப்பினும் அமவ தரங்ைளின் வரிமே
முமையில் ஒன்று சேர்க்ைப்படுைின்ைன.
நன்பசய் தரத்தீர்றவ நிர்ணயம்:



இமவ நிலம் இருக்கும் இடத்திலிருந்து நீர்ப் பாேன ஆதாரங்ைளின் தன்மமமய
அனுேரித்து நன்பேய் தரத்தீர்மவ நிர்ணயம் பேய்யப்படுைிைது.
புன்பசய் தரத்தீர்றவ நிர்ணயம்:




புன்பேய் நிலமாை இருந்தால் அமவ ோமலைளுக்கும், ேந்மதைளுக்கும்
அண்மமயில் உள்ளமத அனுேரித்தும் தரத்தீர்மவ நிர்ணயிக்ைப்படுைிைது.
தரத்தீர்மவ அடுத்த நிலவரித் திட்டம் அமலாக்கும் வமர மாற்ைப்படுவதில்மல.
நிலவரி:
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நிலவரியில் தரத் தீர்மவ, பேலி ஜாஸ்தி, தீர்மவ ஜாஸ்தி அபராதம், புைம்சபாக்கு
நிலவரி அபராதம் உள்ளூர் சமல்வரி(LC) உள்ளூர் மிகு சமல்வரி(LCS) ஆைியமவ
அடங்கும். நிமலயான வஜாக்ைள் மற்றும் பருவக்ைால வஜாக்ைள் ஆைியமவ



ைணக்ைிட்டு அமவ தரத் தீர்மவயிலிருந்து ைழிக்ைப்படுைின்ைன.
இவ்வாைாை பமாத்தத் பதாமை ைணக்ைிடப்பட்டு புன்பேய், நன்பேய் தீர்மவ
ைழிவுைள் ைழிக்ைப்படுைின்ைன. இவ்வாைாை ைழிக்ைப்பட்ட நிைரத் பதாமைக்கு
நிலவரி என்பார்ைள். அத்துடன் நன்பேய் நிலங்ைளுக்கு விதிக்ைப்படும் கூடுதல்
நன்பேய் தீர்மவ, கூடுதல் தண்ண ீர் தீர்மவ ஆைியமவயும் சேர்த்து அந்த



பட்டாதாரர் பேலுத்த சவண்டிய நிலவாரியாை நிர்ணயம் பேய்யப்படுைிைது.
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ஒவ்பவாரு பேலியிலும் டிேம்பர் மாதம் ஒரு சதாராய
சைட்பு பட்டியல்(Provisional Demand) தயார் பேய்து வட்டாட்ேியரின் ஒப்புதல் பபற்று
ஜனவரி மாதத்திலிருந்து நான்கு தவமணைளாை நிலவரிமய வசூல் பேய்ய
சவண்டும். இந்த நிலவரியுடன் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் நிலவரி பாக்ைி மீ து
வட்டியாை விதிக்ைப்பட்ட அபராதத் பதாமைமயயும் வசூல் பேய்ய சவண்டும்.






ைிராம நிர்வாை அலுவலர் நிலவரி தவிர ைீ ழ்க்ைண்ட இதர பாக்ைிைமளயும் நிலவரி
சபால் வசூல் பேய்ய சவண்டும்.
வாரைம்
நைர்ப்புற் நிலவரி
நிலக் குத்தமை
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நிலச் ேீ ர்திருத்தச் ேட்டத்தின்படி குத்தமை மற்றும் நில மதிப்பு
முத்திமரத் தாள் ேட்டத்தின் ைீ ழ் விதிக்ைப்பட்ட பதாமை
வைியர் வழக்கு பாக்ைி

ேர்சவ ேி.எஸ்.எம். (எ) மற்றும் ேி.எஸ்.எம். (பி)
விவோய வருமான வரி
அபிவிருத்தி வரி
பல வமையான வருவாய் பாக்ைிைள்
ைிராம நிர்வாை அலுவலைர்ைள் எந்த பதாமை வசூல் பேய்தாலும் அதற்குண்டான
பற்றுச் ேீ ட்டு பேலுத்தியவருக்கு வழங்ை சவண்டும். இத்தமைய வசூலான
பணத்மத ைிராமக் ைணக்கு 13-இல் ைணக்ைிட்டு அதமன தாமதமில்லாமல்
குைிப்பிட்ட நாளில் அரசுக் ைணக்ைில் பேலுத்திட சவண்டும். எக்ைாரணத்மதக்
பைாண்டும் மாத இறுதிக்கு சமல் வசூல் பேய்யப்பட்ட எந்தத் பதாமைமயயும்
மையிருப்பில் மவத்திருக்ைக் கூடாது. அப்படி மவத்திருந்தால் அதமன



தற்ைாலிைமாைக் மையாடல் பேய்யப்பட்டதாைசவ ைருதப்படும்.
அதற்குண்டான நடவடிக்மைக்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் உட்படுவார்ைள்.
பட்டாதாரர்ைள் நிலவரிமய Revenue Money Order மூலமும் குைிப்பிட்டத்
பதாமைக்கு சமலிருந்தால் சநரடியாைவும் வங்ைியில் பேலுத்தலான்.
தமிழ்நாடு வருவாய் வசூல் சட்டம் 1864-இல் கீ ழ் எடுக்கப் ட வவண்டிய
நறடமுறைகள்:
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நிலவரியானது நான்கு தவமணைளில் ஜனவரி மாதம் முதல் பேலுத்தப்பட
சவண்டும். இதற்கு ைிஸ்தி மாதங்ைள் என்பார்ைள். பிரதி மாதம் 10-ஆம் சததிக்குள்
பேலுத்தப்படாவிட்டால், அதமன ஒரு நிலுமவயாைக் ைருத சவண்டும்.
அவ்வாைாை நிலுமவ என்று ைருதப்படும் பாக்ைி வசூல் பேய்ய நிலவரி வசூல்
ேட்டத்தின் ைீ ழ் நடவடிக்மை எடுக்ைலாம்.



சமலும் நிலவரியுடன் வாரைம், நைர்ப்புை நிலவரி குத்தமை வரிைள், நில மதிப்பு,
சமம்பாட்டு வரி ேர்சவ பாக்ைிைள். வைியர் வழக்கு பாக்ைி ஆைியமவைமளயும்
நிலவரி வசூல் ேட்டத்தின் ைீ ழ் வசூல் பேய்யலாம்.



நிலவரி மற்றும் நிலம் ேம்பந்தப்பட்ட பாக்ைிைமள தவிர அரசுக்கு பேலுத்த
சவண்டிய இதர பாக்ைிைமள நிலவரி வசூல் திட்டத்தின்ைீ ழ் நடவடிக்மை எடுத்து
வசூல் பேய்யலாம்(ேட்டப்பிரிவு 52).




இந்த பாக்ைிைள் அரசுக்கு சேர சவண்டியதாை இருக்ை சவண்டும்.
எதற்ைாை பேலுத்த சவண்டும் என்ை நிமலப்பாட்டிமன நிரூபிக்ை சவண்டும். அதில்
ஏதாவது ேிக்ைல்ைள்(Dispute) இருந்தால் ேட்டப்பிரிவு 52-இன் படி வசூல் பேய்ய



உட்பட்டதன்று.
வருவாய் வசூல் ேட்டப் பிரிவு 32 மற்றும் 33-இல் ைண்ட நிபந்தமனைளுக்குட்பட்டு
ேில சநர்வுைளில் ஒப்பந்தப் பத்திரம், பிமணப் பத்திரங்ைளின் நிபந்தமனைளின்படி
வசூல் பேய்ய சவண்டியதாயிருப்பின் அந்த ஷரத்துைளின் அடிப்பமடயில்
பாக்ைிைமள வசூல் பேய்யலாம்.(வருவாய் நிமல ஆமண எண் 41)
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தமிழ்நாடு வருவாய் வசூல் சட்டம் 1864-இன் அடிப் றடக் கூறுகள்(Revenue



Recovery Act.)
ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் ைிராமத்திற்குரிய நடப்பு பேலிக்ைான நிலவரி, முன்

நிலுமவ வரி, ைடன்ைள், குத்தமைத் பதாமை, அபிவிருத்தி வரி, முத்திமரத் தீர்மவ,
வித்தியாேத் பதாமை, நில அளமவ, ைற்ைளின் மதிப்பு மற்றும் பல்சவறு வரி


பாக்ைிைமளயும் வசூலிப்பதற்கு அதிைாரமுமடயவர்.
தனிப்பட்ட நபர்ைளிடமிருந்து / குழுமங்ைளிருந்து வரசவண்டிய நிலுமவ
பதாமைைமளயும் வசூலிப்பதற்கும் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் அதிைாரம்
பமடத்தவர் ஆவார்.
அறசயும் பசாத்துகறள ஜப்தி பசய்யும் நறடமுறை:



அரசுக்கு சேர சவண்டிய நிலவரித் பதாமையிமன பட்டாதாரர்ைளிடமிருந்து
வசூலிக்ைத் சதமவப்படும் இனங்ைளில் மட்டும் இச்ேட்டத்தின் ஷரத்துைளின் ைீ ழ்
நடவடிக்மை எடுக்ைலாம்.



அமேயும் பபாருட்ைளில் பபண்ைளின் தாலி, திருமண சமாதிரம் ஆைியவற்மையும்,
விவோயிைளின் விவோயக் ைருவிைள், ஒரு சஜாடி உழவு மாடுைள், வடுைளின்
ீ
ைதவு மற்றும் ஜன்னல்ைள் ஆைியவற்மை ஜப்தி பேய்யக் கூடாது.
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ஜப்தி பேய்வதற்கு அதிைாரம் பமடத்த வட்டாட்ேியர் அல்லது வருவாய் ஆய்வாளர்
ஜப்தி படிவம் 1-இல் மைபயாப்பம் இட சவண்டும். ஜப்தி பேய்வதற்கு ைிராம



நிர்வாை அலுவலருக்கு அதிைாரமளிக்ைப்படுைிைது.
படிவம் 1 : அமேயும் பபாருட்ைமள ஜப்தி பேய்யும் முன்னர், படிவம் 1-ஆமண
ேம்பந்தப்பட்ட போத்தின் உரிமமயாளரிடம் ைாண்பிக்ைப்பட்டு அவர் உரிய
பதாமைமயச் பேலுத்தாவிடில் மீ ண்டும் ஆமணைள் குைித்து தைவல்
பதரிவிக்ைாமல் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ஜப்தி பேய்யலாம். அன்மைய சததியில்
படிவம் 1-ஆமணயின் நைமல ைிராம நிர்வாை அலுவலர் போத்தின்



உரிமமயாளரிடம் வழங்ை சவண்டும்.
படிவம் 2 : பபாருட்ைமள ஜப்தி பேய்தவுடன் ஜப்தி பேய்யப்பட்ட பபாருட்ைளின்
பட்டியல், அமவ எங்சை பாதுைாப்பாை மவக்ைப்பட்டிருக்ைிைது என்ை
விவரங்ைளுடன் படிவம் 2-இல் போத்தின் உரிமமயாளருக்கு ைிராம நிர்வாை
அலுவலர் வழங்ை சவண்டும். ைால்நமடைமள ஜப்தி பேய்திருப்பின் தீவனச்
பேலமவ நிலவரி பாக்ைியுடன் சேர்த்து வசூலிக்ைலாம். அறுவமடக்கு வந்த
பயிர்ைமள ஜப்தி பேய்திருப்பின் அறுவமடக்ைான பேலமவயும் சேர்த்து



வசூலிக்ைலாம்.
படிவம் 3 : ஏல அைிவிப்பு பவளியிடப்பட்ட தினத்திலிருந்து 15 நாட்ைள் ைழித்த
பின்னபர ஏலம் நடத்தப்படும், இந்த அைிவிப்பும் ைிராம நிர்வாை அலுவலரால்
ேம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ோர்வு பேய்யப்படும். ஏலம் நமடபபறுவதற்கு முன்னர்
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நிலவரி பேலுத்தப்பட்டால், ஜப்தி பேய்யப்பட்ட பபாருட்ைள் உரியவருக்கு திரும்ப
பைாடுக்ைப்பட சவண்டும். ேம்பந்தப்பட்டவர் பதாமைைமளச் பேலுத்தாவிடில்

பபாருட்ைள் ஏலத்தில் விடப்பட்டு, அதிை பதாமை சைாருபவருக்கு ஏலம் உறுதி
பேய்யப்படும். அமேயா போத்துைமள ஜப்தி பேய்தல்:






ேட்டப்பிரிவு 25-இன் படி பாக்ைிதாரருக்கு அமேயும் போத்துக்ைள் இல்லாவிடில்
அவருமடய அமேயா போத்துைமள ஜப்தி பேய்யலாம்.
படிவம் 4 : சைட்பு அைிவிப்மப ேம்பந்தப்பட்ட பாக்ைிதாரருக்கு ைிராம நிர்வாை
அலுவலர் ோர்பு பேய்ய சவண்டும்.
படிவம் 5 : சநாட்டீஸ் வழங்ைிய பிைகும் பாக்ைிதாரர் பதாமைமயச் பேலுத்தத்
தவைினால் அரேிதழிலும் விளம்பரம் பேய்ய சவண்டும்.(ேட்டப்பிரிவு – 27)
ஜப்தி பேய்யப்பட்ட நிலத்மத ஏலத்தில் விற்பதற்ைான அைிவிப்பு படிவம் 7 –இல்
ோர்வு பேய்யப்படும். படிவம் 7-ஏ அைிவிப்பு மாவட்ட அரேிதழில் பவளியிடப்படும்.
படிவம் 7-இல் ைண்ட அைிவிப்பு தமிழிலும், ஆங்ைிலத்திலும் எழுதப்பட்டு, மாவட்ட
ஆட்ேியர் அலுவலைம், வட்டாட்ேியர் அலுவலைம் மற்றும் ைாவல் நிமலயத்தில்
ஒட்டப்பட சவண்டும்.



ஏல அைிவிப்பு பவளியிட்ட நாளிலிருந்து 30 நாள்ைளுக்குப் பின்னசர ஏலம்
நடத்தப்படும். ஏலம் நடத்தப்படும் நாளுக்கு முதல் நாள் சூரிய அஸ்தமனம்
வமரயில் நிலத்தின் சமல் பற்று பைாண்ட எவரும் அல்லது உரிமமயாளரும்
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பாக்ைித் பதாமைமய பேலுத்தினால் அத்பதாமைமய ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
பபற்றுக் பைாண்டு அதற்கு ரேீ து வழங்ைலாம். ஏலமும் மைவிடப்படும்(பிரிவு 36).


அமனத்து அைிவிப்புைள் பைாடுத்த பிைகும் ைால அவைாேம் வழங்ைிய பின்னரும்
பாக்ைிதாரர் பதாமைமய பேலுத்த தவைினால் குைிக்ைப்பட்ட நாளில் ஏலம்
நமடபபறும்.



ேட்டப்பிரிவு 39-இன்படி படிவம் 10-இல் ஏல விற்பமனயில் நிலத்மத ஏலம்
எடுத்தவர் வாங்ைியது குைித்து அைிவிப்பு மாவட்ட அரேிதழில் பவளியிடப்படும்.
அசத அைிவிப்பு மாவட்ட ஆட்ேியர் அலுவலைம், வட்டாட்ேியர் அலுவலைம்



மற்றும் ைிராமத்திலும் அைிவிப்பு பவளியிடப்பட சவண்டும்.
ஏல விற்பமனயில் விற்பமன பேய்யப்பட்ட நிலங்ைளின் பதிசவடு படிவம் எண் 9இல் வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் பராமரித்து வரப்படும். ஏலம் எடுத்தது குைித்து
மாவட்ட ஆட்ேியர் அலுவலைம், வட்டாட்ேியர் அலுவலைம் மற்றும் ைிராமத்தில்
அைிவிப்பு விளம்பரம் பேய்த பின்னர், ஏலத்தில் விற்பமன பேய்யப்பட்ட நிலங்ைள்
எந்த வித வில்லங்ைமும் இல்லாத நிலமாைக் ைருதப்படும் பிரிவு(42).



ஏலத்தில் விடப்பட்ட பதாமை அதிைத் பதாமையாை இருப்பின் அரசுக்குச் சேர
சவண்டிய பதாமை சபாை மீ திமய ேம்பந்தப்பட்ட பாக்ைிதாரருக்கு வழங்ை
சவண்டும். குமைவாை இருக்கும் சபாது அரசுக்குச் சேரசவண்டிய மீ தித்



பதாமைமய பாக்ைிதாரரிடமிருந்து ைிராம நிர்வாை அலுவலர் வசூலிக்ை சவண்டும்.
ஜப்தி பேய்யப்பட்ட போத்மத எவரும் ஏலத்தில் சைாராவிடில் அதற்கு ேிைிய அரசே
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அந்நிலத்மதத் தன் பபாறுப்பில் ஏல தரிசு நிலங்ைளாை(Bought-in-land) மவத்துக்



பைாள்ளலாம்.

எக்ைாரணத்மதக் பைாண்டும் ஜப்தி நடவடிக்மைமய சூரிய உதயத்திற்கு முன்பும்,
சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பின்பும் சமற்பைாள்ளக்கூடாது.
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4. வருவாய் நிறல ஆறண எண்: 31-இல் கண்ட விதிமுறைகளின் டி
ட்டா மாற்ைங்கள் வமற்பகாள்ளப் டுகின்ைன.


பட்டா மாற்றுதல்/Transfer the Pata



உரிமமயாளர்ைள் தாங்ைளாைசவ தங்ைள் உரிமமமய மாற்ைிவிடுதல்



நீதிமன்ைங்ைளின் தீர்ப்புைள் மற்றும் வருவாய்த் துமையினரின் விற்பமனைளால்
மாறுதல்






வாரிசுதாரருக்கு ேட்ட முமையினால் மாறுதல் என மூன்று வமைப்படும்.
உரிமமயாளர்ைள் தாங்ைளாைசவ தங்ைள் உரிமமமய மாற்ைி விடுதல்
நிலத்தின் பட்டாதாரர் தன் நிலத்மத தனிபயாருவருக்கு விற்பமன பேய்தல்
அல்லது தானம் பைாடுத்தல்.
மற்பைாருவர் நிலத்துடன் தன் நிலத்மத பரிவர்த்தமன பேய்தல்.
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தனிநபர் தன் நிலத்தின் உரிமமமய அரசுக்கு விட்டு விடுதல்.
நிலங்ைமள பாைப்பிரிவிமன பேய்தல்.

நிலங்ைமள அவரவர் பங்ைிற்கு ஏற்ப உட்பிரிவு பேய்தல்.

தனியார் நிலங்ைளின் நன்பேய்/புன்பேய் வமைப்பாடுைமள மாற்றுதல்.

நீதிமன்ைங்ைளின் தீர்ப்புைள் மற்றும் வருவாய்த்துமையின் விற்பமனைளால்
மாறுதல்:









நீதிமன்ைத்தின் தீர்ப்புைளால் நில உரிமம மாறுபடுதல்.
நீதிமன்ைத்தால் நிலங்ைள் விற்ைப்படுதல்.
அரசு வரி பாக்ைிக்ைாை தனியார் நிலங்ைமள அரசு ஏலம் விட்டு அரசு வாங்ைியது /
அதமன தனி நபருக்கு ஏலம் விடுவது.
நிலபமடுப்பு மூலமாை, தனியார் நிலங்ைள் எடுக்ைப்படுதல்.
வாரிசு இல்லாததால் அரசுக்கு வரப்பபற்ை போத்துக்ைள்.
வாரிசுதாரருக்குச் ேட்ட முமையினால் மாறுதல்:
வாரிசுதாரர்ைளுக்கு பதிவு மாற்ைம் பேய்தல்.
பட்டாதாரர் ைாணாமல் சபாகும் சபாது வாரிசுதாரர்ைளின் பபயரில் மாற்ைம்
பேய்தல்.
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மைப்பற்று நிலம் 12-ஆண்டுைளுக்கும் சமலாை சவறு நபர்ைளின் அனுசபாைத்தில்
இருப்பின் பட்டா மாறுதல் பேய்தல்.



பட்டா மாறுதல் நடவடிக்மைைள் குைித்து ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் ைடமமைள்:
பட்டா மாறுதல் சைாருபவரின் விண்ணப்பத்தில் ைண்ட புல எண், பரப்பு வமைபாடு
ேரியாை உள்ளதா என்பதமன பதளிவு பேய்ய சவண்டும்





ேிட்டாவில் அவர் பபயர் உள்ளதா, அவருக்கும், நிலத்திற்கும் என்ன பதாடர்பு
என்பதமன பதளிய சவண்டும்.
நிலத்மத விற்ைவருக்கும், விற்பமன பேய்வதற்ைான உரிமம / அதிைாரம் உள்ளதா
என்பதமன ஆராய சவண்டும்.
ஒரு புலத்தின் முழு அளவும் விற்ைப்பட்டுள்ளதா இல்மலயா என்பதமன ஆய்வு
பேய்ய சவண்டும்.




நிலத்தின் உரிமம குைித்து நீதிமன்ை வழக்குைள் உள்ளனவா என்பதமன ஆராய
சவண்டும்.
நீதிமன்ை தீர்ப்பின் சபரில் மாறுதல், உட்பிரிவு சைாரப்பட்டால், நீதிமன்ை நைல்
இமணக்ைப்பட்டுள்ளதா என்பதமனயும் அதன் உண்மமத் தன்மமமய ஆராய



சவண்டும்.
எந்தபவாரு ைாரணத்மதயும் முன்னிட்டும் பட்டா மாறுதல் சைாருபவருக்கு
அதற்ைான உரிமம உள்ளதா, அவ்வுரிமம எவ்வாறு ைிமடத்தது அதற்கு எதாவது
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ஆதாரம் உள்ளதா என்பதமன ஆராய சவண்டும்.

பட்டா மாறுதல் நடவடிக்மைைளுக்கு ைிராமக் ைணக்குைளில் மாறுதல்



சமற்பைாள்ளுதல்:
நிலத்தின் பட்டாதாரர் தன் நிலத்மத தனியாருக்கு விற்பமன பேய்தல், தானம்
பேய்தல், மற்பைாருவர் நிலத்திமன தன் நிலத்திற்கு பதிலாை மாற்ைிக்
பைாள்ளுதல் சபான்ை நிைழ்வுைளில் ோர்பதிவாளர் அலுவலைத்தில் பத்திரங்ைள்
பதிவு பபற்று படிவம் 13-வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்திற்கு அனுப்பப்படும்.



படிவம் 13-வரப் பபற்ைவுடன் வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் பராமரிக்ைப்பட்டு
வரும் ைணக்கு எண் 6-1-இல் பதியப்பட்டு VAOவின் அைிக்மைக்ைாை அனுப்பப்படும்.
VAOவின் அைிக்மைப்பபற்று மண்டல துமண வட்டாட்ேியரால் உத்தரவு
பிைப்பிக்ைப்படும்.



படிவம் 13-வரப் பபற்ைவுடன் வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் பராமரிக்ைப்பட்டு
வரும் ைணக்கு எண் 6-1-இல் பதியப்பட்டு VAOவின் அைிக்மைக்ைாை அனுப்பப்படும்.
VAOவின் அைிக்மைப்பபற்று மண்டல துமண வட்டாட்ேியரால் உத்தரவு



பிைப்பிக்ைப்படும்.
இந்த விவரங்ைள் ைிராமக் ைணக்கு எண் 3, பிரிவு 3-இன் ைலம் 8, 9, 10-இல்
பதியப்படும். ைிராமக் ைணக்கு எண்2, (10-1) ேிட்டா ஆைியவற்ைிலும், மாற்ைங்ைள்
சமற்பைாள்ளப்படும்.
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தனிநபர் தன் நிலத்திமன அரசுக்கு விட்டுவிடும் சபாது:
அரசுக்கு தன் உரிமமமய விட்டுவிடுதல் நிமலமய ஏற்று வட்டாட்ேியர் உத்தரவு
பிைப்பிப்பதுடன் ைிராமக் ைணக்கு எண் 3 பிரிவு 1-இல் பதியப்படும். இது
நிரந்தரமான மாறுதல் என்பதால் ைிராம ‘அ’ பதிசவட்டின் உள்ளடக்ைம், அடங்ைல்,
ேிட்டா ஆைியவற்ைில் மாறுதல் சமற்பைாள்ளப்படும். அவர் அரசுக்கு வழங்ைிய
நிலங்ைளில் உட்பிரிவு பேய்யப்படின் புலவமரப்பட சுவடியிலும் மாறுதல்




சமற்பைாள்ளப்படும்.
பட்டாதாரர் ைாணாமல் சபாகும் இனங்ைளில் வாரிசுதாரர்ைளின் பபயரில் பட்டா
மாறுதல் பேய்ய சவண்டும்.
மைப்பற்ைிய நிலம் 12-ஆண்டுைளுக்கும் சமலாை சவறு நபர்ைளின் அனுசபாைத்தில்
இருந்தால்



ஒரு பட்டாதாரர் தனக்குள்ள மைப்பற்று நிலங்ைள் மீ து உள்ள உரிமமமய
தானாைசவ விட்டுக் பைாடுக்ைலாம் அல்லது மைவிடலாம். உரிமமமய
விட்டுக்பைாடுப்பமத ஏற்றுக் பைாள்ளும் அதிைாரம் வட்டாட்ேியருக்கு உண்டு.




இதற்குண்டான மனு, ைீ ழ்க்ைண்ட நிபந்தமனைளுக்கு உட்பட்டுள்ளதா என்பமத
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ேரிபார்க்ை சவண்டும்.
விண்ணப்பத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள விவரங்ைமள, ைிராமக் ைணக்குைளுடன்
ஒப்பிடும்சபாது ேரியாை இருக்ை சவண்டும்.
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நிபந்தமன அடிப்பமடயில் ஒப்பமட பேய்யப்பட்ட நிலங்ைளாை இருக்ைக் கூடாது.
மைவிடக் சைாரும் நிலத்திற்குச் பேல்ல வழி இருக்ை சவண்டும். பட்டாதாரரின்
நிலங்ைளில் நடுப்பகுதியில் இந்நிலம் அமமந்துவிட்டால், பிற்ைாலத்தில்
நிலத்திற்குச் பேல்ல வழியில்லாமல் சபாகும்.



பவள்ளம் பாதிக்ைக்கூடிய நிலங்ைள் தவிர, மற்ைபடி நன்பேய்யில் ஒரு
ஏக்ைராவிற்கு சமற்பட்டதாைவும் புன்பேய்யில் 2 ஏக்ைராவிற்கு சமற்பட்டதாைவும்
இருக்ை சவண்டும்.





கூட்டுப் பட்டாவாை இருந்தால் அமனத்து மைப்பற்றுதாரர்ைளும் உரிமமமய
விட்டுக் பைாடுக்ை ேம்மதித்திருக்ை சவண்டும்.
உரிமமமயத் துைப்பவர் இந்நில உரிமம துைப்பு மனுவில் எந்த நிபந்தமனயும்
விதிக்ைக் கூடாது.
சமற்ைண்ட அமனத்மதயும் ேரிபார்த்து, ைிராம நிர்வாை அலுவலர், தனது
பரிந்துமரமய வட்டாட்ேியருக்கு வருவாய் ஆயவாளர் மூலம் அனுப்ப சவண்டும்.



இச்ேட்டத்தின் ைீ ழ் அவ்வப்சபாது வழங்ைப்படும் அைிவிப்புைமள ைிராமத்தில்
விளம்பரம் பேய்வதுடன், ேம்பந்தப்பட்டவர்ைளுக்கு வழங்ைப்பட்ட அைிவிப்புைமள
ோர்வு பேய்ய சவண்டும்.



உபரி நிலங்ைமள ஒப்பமட சைாரும் விண்ணப்பத்தாரார்ைளுமடய தகுதி
குைித்தான அமனத்து விவரங்ைமளயும் விோரமணயில் விடுபடாமல் பதரிவிக்ை
சவண்டும்.
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நிலமதிப்பு வசூல் பேய்வதற்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் நிலமதிப்பு பலட்ஜர் (ம)
வசூல் ைணக்குைமளப் பராமரிக்ை சவண்டும்.



உபரி நிலமானது ஏற்ைனசவ குத்தமைதாரர் மைப்பற்ைில் இருந்தால், அத்தமைய
நிலத்மத, உபரி நிலமாை அைிவிப்பு பேய்த நாள் முதல் ஒப்பமட பேய்யும் நாள்
வமரயில் உள்ள குத்தமைப் பணத்மத அவரிடம் வசூல் பேய்ய சவண்டும்.

5. நிலச்சீர்திருத்தம்: Land reform Rules


விவோய நில உமடமமைளில் ஏற்ைத்தாழ்வுைமள நீக்ைி, ஏமழைளுக்கு நிலம்
வழங்கும் சநாக்ைத்திற்ைாை, தமிழ்நாடு நிலச்ேீ ர்திருத்த ேட்டம் 1961(தமிழ்நாடு
ேட்டம் 58/61) இயற்ைப்பட்டது.






இத்திட்டத்தின்படி அமலில் உள்ள உச்ேவரம்பு
5 நபர்ைள் பைாண்ட ஒரு குடும்பத்திற்கு – 15 தர ஏக்ைர்
ஒவ்பவாரு கூடுதல் உறுப்பினருக்கு – 5 தர ஏக்ைர்
பமாத்த உச்ேவரம்பு – 30 தர ஏக்ைர்
1-3-1972-இல் இருந்த நம்பைங்ைளுக்கு(Trust) – 5 தர ஏக்ைர்
குைிப்பு: ஒரு தர ஏக்ைர் என்பது நிலத்தின் தீர்மவக் பைாண்டு நிர்ணயம்
பேய்யப்படுைிைது. இது ஒரு ோதாரண ஏக்ைருக்கும் குமைவாைசவா (அ)
அதிைமாைசவா இருக்கும்.
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1-3-1972-க்குப் பிைகு எந்த நம்பைமும் விவோய நிலங்ைள் பபறுவதற்கு தமட
பேய்யப்பட்டுள்ளது.

ேட்டப்பிரிவு 37-B-யின் ைீ ழ் அரேின் அனுமதி பபற்று ைல்வி மற்றும் மருத்துவமமன
சநாக்ைங்ைளுக்ைாை ம்ட்டுசம நிலங்ைள் வாங்ைலாம்.



ேட்டப்பிரிவு 37-A-யின் ைீ ழ் அரேின் அனுமதி பபற்று பதாழில் மற்றும் வணிை
சநாக்ைங்ைளுக்ைாை நிலங்ைள் வாங்ைலாம்.



VAO-வின் ைடமமைள்
நிலச் ேீ ர்த்திருத்த ேட்டப்படி உச்ே வரம்புக்குசமல் நிலங்ைமள மவத்திருக்ைின்ை
நில உரிமமயாளர்/நிறுவனங்ைளின் பட்டியமல உதவி ஆமணயருக்கு ைிராமக்



ைணக்குைளிச்ன் நைல்ைளுடன் அனுப்ப சவண்டும்.
ஒப்பமட பேய்யப்பட்ட பின்பு விதி விலக்கு அளிக்ைப்பட்ட இனங்ைளில்(சதாப்பு
முதலியமவ) நிபந்தமனைள் மீ ைப்பட்டால், அதமன நிலச் ேீ ர்திருத்த உதவி
ஆமணயருக்கு பதரியப்படுத்த சவண்டும்.
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6. குடிவாராச் சட்டங்கள்:


இரயத்துவாரி

பிரிவினர்

என்பவர்

அரசு

நிலங்ைமள

விவோயம்

பேய்து

அவற்ைிற்ைான வரிமய சநரடியாை ைட்டி இமடத்தரைர்ைள் எவரும் இல்லாமல்
உரிமமமய அனுபவிப்பசத ஆகும்.
1955-ஆம்

ஆண்டு

தமிழ்நாடு

பயிரிடும்

குத்தமைத்தாரர்

பாதுைாப்புச்

ேட்டம்:

(தமிழ்நாடு ேட்டம் 22/55)


இச்ேட்டம்

குத்தமைத்தாரர்ைள்,

குத்தமைத்

பதாமைமய

பேலுத்தாமலிருப்பது

மற்றும் பயிர்ைளுக்கு தீங்கு விமளவிப்பது சபான்ை ைாரணங்ைமளத் தவிர சவறு
ைாரணங்ைளுக்ைாை

குத்தமைத்தாரர்ைமள

அவர்ைள்

ோகுபடி

பேய்யும்

நிலத்திலிருந்து பவளிசயற்ைப்படுவமத தடுப்பதற்கு இச்ேட்டம் உதவி பேய்ைிைது.
1956-ஆம்

ஆண்டின்

தமிழ்நாடு

ோகுபடி

குத்தமைதாரர்ைள்

(நியாய

குத்தமை

பேலுத்துதல் ேட்டம்).


இச்ேட்டத்தின் படி ோகுபடி குத்தமைத்தாரர்ைள் நில போந்தக்ைாரர்ைளுக்கு பமாத்த
விமளச்ேலில்
1961-ஆம்

25%

ஆண்டு

குத்தமைமய
தமிழ்நாடு

பேலுத்த

பபாது

இச்ேட்டம்

நம்பைங்க்ள்(Public

வழிவகுக்ைிைது.
Trust)(சவளாண்மம
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நிலங்ைளின் நிர்வாைம் (ம) ஒழுங்குபடுத்துதல்) ேட்டம்.(தமிழ்நாடு ேட்டம் 5761)

நம்பைங்ைள்(Trust) தங்ைளுமடய போந்த ோகுபடிக்கு 20 தர ஏக்ைர் நிலத்மத மட்டும்
மவத்துக் பைாண்டு, அதற்கு சமல் உள்ள நிலத்மத ைட்டாயமாை பிைருக்கு
குத்தமைக்கு
1969-ஆம்



ஆண்டில்

விடவும்
தமிழ்நாடு

வமை
சவளாண்ம

பேய்யப்பட்டுள்ளது.

நிலங்ைள்(குத்தமை

உரிமமைள்

ஆவணம்)
இச்ேட்ட்த்தின் ைீ ழ் வட்டாட்ேியர், ஆமணக்கு எதிராைத் பதாடரப்படும் வழக்கு
மனுக்ைமள விோரமண பேய்து துமண ஆட்ேியர் நிமலயில் சமல்முமையீடு



அதிைாரிைளாைச் பேயல்பட்டு வருைின்ைனர்
குத்தமைதாரராை

பதிவு

பேய்வதற்ைான

சைாரிக்மைைள்

வரப்பபற்ைதும்/பட்டாதாரர்ைமளயும் மனுதாரமரயும் விோரமண பேய்தும் தக்ை
ஆதாரங்ைளுடன் ோட்ேிைமளப் பரிேீ லமன பேய்து ைிராம நிர்வாை அலுவலமர
விோரமண பேய்தும், இறுதியான உத்தரமவ வட்டாட்ேியர் வழங்குவார்.


குத்தமைதாரர் பதிசவடு ஒன்மை ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பராமரிக்ை சவண்டும,
அடங்ைலில் ைலம் 7-இல் ேிவப்பு மமயால் குத்தமைதாரர் பபயர், குத்தமை பதாமை
ஆைிய விவரங்ைமள ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பதிய சவண்டும்.
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ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் பணிைள்


ைிராமத்தில் பதிவு பபற்ை குத்தமைதாரர் மற்றும் பதிவு பபைாத குத்தமைதாரர்
குைித்து




அமனத்து

விவரங்ைமளயும்

ைிராம

நிர்வாை

அலுவலர்

பதரிந்து

மவத்திருக்ை சவண்டும்.
குத்தமைத்தாரர்ைள் யார் என்று அமடயாளம் ைாட்டும் பணி ைிராம நிர்வாை
அலுவலரின் பபாறுப்பாகும்.
உண்மமயான

குத்தமைதாரர்ைள்

பபயர்ைள்

பதிவாைாமல்

இருந்தால்,

இது

ேம்மந்தமாை முழு விபரங்ைமள ைிராம நிர்வாை அலுவலர் வட்டாட்ேியருக்கு
வழங்ை சவண்டும்.

7. வருவாய்த் தீர்வாயம் [ஜமா ந்தி]:


ஜீமல மாதம் முதல் பதாடங்ைி அடுத்த ஆண்டு ஜீன் 30-ஆம் சததி வமர உள்ள
வருவாய்த்



துமையின்

ைாலம்

பேலி

ஆண்டு

எனப்படும்

பேலி ஆண்டு சதான்ைிய ைாலம்
முதலாம் அரேர் அக்பர் ைாலத்தில் நிலவரி பணத்மதப் பிரித்து பார்ப்பதற்கு பேலி
ஆண்டு என்ை ஒரு ைணக்கு ஆண்டு சதான்ைியது.
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இது வட இந்தியாவில் மட்டுசம இருந்தது. பின்பு ஆட்ேிக்கு வந்த ஷாஜொன்
ஆட்ேிக் ைாலத்தில் பதன் இந்தியாவிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

பேலி ஆண்டு முன்பு உள்ள ைாலத்தில் ஆடி மாதம் ஒன்ைாம் சததி முதல்
பதாடங்ைியது.
பின்பு ஆங்ைிசலயர் ஆட்ேிக்ைாலத்தில் இமவ ஜீமல 1-ஆம் சததி முதல் தற்சபாது
வமர



பின்பற்ைப்பட்டு

வருைிைது.

வருவாய்த் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி)
ஒரு பேலி ஆண்டில் வருவாய்த் துமையில் நிலவரி மற்றும் ைிராமக் ைணக்குைமள
பேலி ஆண்டு என்ை முமையில் பராமரித்து முடிக்ைப்படுைிைதா என்பதமன ஆய்வு



பேய்வது ஆகும்.
அரசுக்குச் போந்தமான நிலங்ைளில் நிலவரி, தண்ணர்ீ தீர்மவ, புைம்சபாக்கு நில
ஆக்ரமணத் தீர்மவ, அபராதம் மற்றும் உள்ளூர் வரிைள் மரத்தீர்மவ ஆைியமவ
முமையாை ைணக்ைிடப்பட்டு, ைிராம ைணக்குைள் தயார் பேய்யப்பட்டுள்ளனவா
என்பதமனயும்



பபாருளாதார வளர்ச்ேிக்கும் புள்ளி விவரங்ைள் தக்ைமுமையில் தரப்பட்டுள்ளனவா
என்பமதயும்

ேரிபார்க்கும்

சநாக்ைத்துடன்

நடத்தப்படும்

ஆய்வு

“வருவாய்த்

தீர்வாயம்” ஆகும்.


வருவாய்த் தீர்வாயம் பபாதுவாை ஏப்ரல் மாதம் பதாடங்ைி ஜீன் மாதம் வமர
நமடபபறும்.
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ஜமாபந்திக்ைான வட்ட வாரியாை மற்றும் ைிராம வாரியாை நிைழ்ச்ேி நிரல் தயார்
பேய்யப்பட்டு மாவட்ட ஆட்ேியரின் ஒப்புதலுடன் மாவட்ட அரேிதழில் விளம்பரம்



பேய்யப்படும்.
துமண ஆட்ேியர் நிமலக்குச் ேமமான அலுவலர்ைள் ஒவ்பவாரு வட்டத்திலும்
தீர்வாயத்மத நடத்த அலுவலர்ைளாை நியமிக்ைப்படுைிைார்ைள்.



ஒவ்பவாரு

வருவாய்க்

சைாட்ட

அலுவலரும்,

ைண்டிப்பாை

தன்

அதிைார

எல்மலக்குட்பட்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு வட்டங்ைளுக்கு பபாறுப்பு அலுவலராை
நியமிக்ைப்படுவார்.


மாவட்ட ஆட்ேியர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சுழற்ேி முமையில் ஐந்து
ஆண்டுைளுக்கு

ஒரு

முமை

ஒரு

வட்டத்திற்கு

வருவாய்த்

தீர்வாயத்தின்

அலுவலராை இருப்பார்ைள்.



ஜமாபந்தி

நிைழ்மவ

ஒவ்பவாரு

ைிராமத்திலும்

மக்ைள்

அைிந்து

பைாள்ளும்

அளவுக்குப் பிரச்ோரம் பேய்ய சவண்டும்.
முக்ைியமாை இந்த ஜமாபந்திமய நடத்துவதின் சநாக்ைம், ைிராமக் ைணக்குைமள
முடிப்பசதாடு பபாதுமக்ைளின் சதமவைமள அைிந்து விமரவாை முடிபவடுக்ை



சவண்டும் என்பதுதான்.
இதற்ைாைப்

பபாதுமக்ைளின்

சைாரிக்மைைள்

அடங்ைிய

மனுக்ைமள

நிைழ்ச்ேி

நடப்பதற்கு இரண்டு மாதத்திற்கு முன்சப பபற்று விோரமண நடத்தி, உரிய
ஆமணக்ைாை தயார் நிமலயில் மவத்திருக்ை சவண்டும்.
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முக்ைிய ஜமாபந்தியின் சபாது பயிராய்வு பேய்வது, புைம்சபாக்கு நிலங்ைளில்
உள்ள ஆக்ரமணங்ைமள ைவனமாை பார்மவயிட்டு தக்ை முமையில் நடவடிக்மை
எடுப்பது,

நில

ஒப்பமட,

நில

உரிமம

விட்டுவிடல்,

நில

உரிமம

மற்றும்

வமைப்பாடு மாற்ைம். வருவாய் பதிவுைள் மாற்ைம் ஆைியமவ ஒழுங்ைாைவும்


உடனடியாைவும் பேய்யப்பட்டு முடிபவடுப்பது.
பணக்

ைணக்குைமளயும்,

தீர்மவமய

தள்ளி

மவக்ைக்

பைாரும்

விண்ணப்பங்ைமளயும் ஆய்வு பேய்து நிலத் தீர்மவைள் எவ்வப்சபாது வசூலிக்ைத்


தக்ைனசவா அவ்வப்சபாது வசூல் பேய்வது சபான்ை பணிைள் நமடபபறும்.
மிகுதியாைச் பேலுத்திய நிலவரிமயத் திருப்பிக் பைாடுப்பது சபான்ை பணிைமள
முமையாை

வட்டாட்ேியர்

பேய்துள்ளார்ைளா

மற்றும்
என்று

அவமரச்

ோர்ந்த

ஆய்வு

அலுவலர்ைள்
பேய்யப்படும்.

ஜமாபந்தியின் சபாது ைலந்து பைாள்பவர்ைள்






உள்ளூர் முக்ைியப் பிரமுைர்ைள்
ஊராட்ேி அமமப்புைளின் தமலவர்ைள்
ேட்டமன்ை உறுப்பினர்ைள்
சமலும்

இதர

துமை

அலுவலர்ைமளயும்

இதில்

ைலந்து

பைாள்ளச்

பேய்ய

சவண்டும்.
ஜமாபந்தியில்

வருவாய்த்துமைச்

ேம்பந்தப்பட்ட

சைாரிக்மைைள்

தவிர

இதர

விதமான சைாரிக்மைைள் அடங்ைிய விண்ணப்பங்ைளும் பபற்று அதற்குண்டான
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தீர்வுக்ைாை

நடவடிக்மை

எடுக்ை

சவண்டும்.

குைிப்பாை

ோமல

அமமப்பது,

பேப்பனிடுவது, குடிநீர்ப் பிரச்ேமனைமளத் தீர்ப்பது.




ஏரி, ைண்மாய், ைால்வாய், குளம் குட்மட ஆைிய நீர் ஆதாரங்ைமள பேப்பனிடுவது
குைித்தான சைாரிக்மைைமளயும் பபாதுமக்ைளிடமிருது பபறுவது.
அரசு அவ்வப்சபாது அைிவிக்கும் ேமூை நலத்திட்டங்ைள் அடங்ைிய சைாரிக்மைைள்
ஆராயப்படும்.
VAO பராமரிக்கும் ைணக்குைள் உரிய முமையில் பராமரிக்ைப்பட்டுள்ளனவா என்று
வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் பராமரிக்கும் ைணக்குைளுடன் ஒப்பிட்டு ேரிபார்த்து
அந்த வருவாய் ைிராமத்திற்ைான நிலவரி பமாத்தம் எவ்வளவு என்று தீர்மானித்து
வருவாய் தீர்வாயத்தின் அலுவலர் ைிராம ைணக்கு எண் 10(2) மற்றும் 12 ஆைிய
ைணக்குைளுடன் ஒப்புதல் பேய்வார். இந்த ஒப்புதல் பேய்த பதாமைசய அந்தக்
ைிராமத்தின்



நடப்பு

பேலி

நிலவரி

சைட்பாகும்.

ஜமாபந்தியின் சபாது VAO பராமரிக்கும் ைணக்குைள்:
VAO ஒவ்பவாரு பேலி ஆண்டிலும் ஒவ்பவாரு ைணக்குைளுக்கு ேிைப்பு பதிபவடுைள்
தயார் பேய்து குைிப்பிட்ட நாள்ைளுக்கு முன்னதாைசவ முடிக்ைப்பட்டு வருவாய்
ஆய்வாளரிடமிருந்து

வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தில் தணிக்மைக்கு உட்படுத்த

சவண்டும்.


வட்டாட்ேியர்

அலுவலைத்தின்

தீவிர

ஆய்வுக்குப்

பின்பு

வருவாய்
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தீர்வாயத்திற்ைாை

நியமிக்ைப்பட்ட

அலுவலர்ைளின்

தணிக்மைக்கு

உட்படுத்த

சவண்டும்.



ைமடேியாை நிைழ்ச்ேி நிரலின்படி குைிப்பிட்ட நாளில் வருவாய் தீர்வாயத்தின்
அலுவலர் முன்பு ைணக்குைமளத் தாக்ைல் பேய்து ஒப்புதல் பபை சவண்டும்.



ஒவ்பவாரு பேலி ஆண்டும் இந்த தீர்வாயம் ஜீன் மாத இறுதிக்குள் நடத்தப்பட
சவண்டும், தாமதம் சநரிட்டால் அதற்குண்டான ைாரணங்ைமள விளக்ைி வருவாய்
நிர்வாை



ஆமணயரின்

ஆமணமயப்

பபற்று

வருவாய்

தீர்ப்பாயத்மத

ஜீன்

மாதத்திற்கு பின்பு நடத்தலாம்,
மக்ைளின் பிரச்ேமனைமள, சதமவைமளத் தீர்த்து மவப்பதுதான் ஜமாபந்தியின்
சநாக்ைமாகும்.(வருவாய் நிமல ஆமண எண் 12)



ைிராம நிர்வாை அலுவலருக்கு வருவாய் தீர்வாயப் படியாை ஆண்டிற்கு ரூ. 1700
வழங்ைப்படுைிைது.



முன்னால்

இந்து

மன்னர்ைள்

ைாலத்திலும்,

முைமதியர்

ைாலத்திலும்

மத

ஸ்தாபங்ைளுக்கும் தர்ம ஸ்தாபனங்ைளுக்கும், ஊழியர்ைளுக்கும், துைவிைளுக்கும்
மற்றும் அைிவாளிைளுக்கும் நிலவரியில்லாமசலா அல்லது குமைந்த அளவு
நிலவரி பேலுத்துவதற்குட்பட்சடா ஊழியர் பேய்வதற்ைாை வழங்ைப்பட்ட நிலங்ைள்
இனாம்

நிலங்ைளாகும்.
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இனாம் நிலங்ைள் ைீ ழ்க்ைண்டவாறு வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
சதவதாயம்

மத

:

ஸ்தாபனங்ைளுக்கும்

அதற்கு

ஊழியம்

பேய்வதற்கும்

வழங்ைப்பட்ட இனாம்ைள் ஆகும்.
தர்மாதாயம் : ேத்திரம், தண்ண ீர்ப் பந்தல் மற்றும் ைல்வி ஸ்தாபங்ைளுக்குக்
பைாடுக்ைப்பட்ட இனாம்ைள்.





தேபந்தம்: வருவாய் தரக்கூடிய பாேன ஆதாரங்ைமளப் பாதுைாக்ை வழங்ைப்பட்ட
இனாம் ஆகும்.
பிரம்மசதயம்:

சவதியர்ைளுக்கும்

மற்றும்

இதர

மதத்திற்கும்

போந்த

உபசயாைத்திற்கு வழங்ைப்பட்ட இனாம்ைள்.
ைாவல்

ஊழியம்

நாட்டின்

:

பண்மடக்ைால

ைாவல்

பணியாளர்ைளுக்கு

வழங்ைப்பட்ட இனாம்ைள்.



ைிராம

ஊழியம்

:

ோதாரண

வரிவசூல்

மற்றும்

ைிராம

ைாவல்

சவமலைளுக்ைாை வழங்ைப்பட்ட இனாம்ைள்.
மைவிமனஞர்

இனாம்

மைவிமனஞர்ைளுக்குக்



ைிராம

:

ைிராம

தச்ேர்,

பைால்லர்,

ஊழியத்திற்குக்

நாவிதர்,

பைாடுக்ைப்பட்ட

முதலிய
இனாம்ைள்.

ைிவிட்பரண்ட்(Quit Rent):
ஊழியம்

சதமவப்படாத

ைிராமங்ைமள

பபாறுத்தமட்டில்

அமவ

உரிமம

அளிக்ைப்பட்ட இனாம்ைளாை ைருதப்பட்டு அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்டு ேம்பந்தப்பட்ட இனாம்
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நிலங்ைமள விற்ைசவா,வாங்ைசவா, மாற்ைசவா உரிமமயாக்ைப்பட்டது.

இதற்குண்டான பதாமை ரயத்துவாரி தீர்மவக்கு நிைராை விதிக்ைப்பட்டது. அந்த
பதாமைக்கு ைிவிட் பரன்ட் (Quit Rent) என்று பபயர்.

ஊழியம் சதமவப்பட்ட இனாம்ைமள பபாறுத்த வமரயில் உரிமம அளிக்ைப்படாத
நிலங்ைளாைக்



ைருதப்பட்டு

ேம்பந்தப்பட்ட

இனாம்

நிலங்ைமள

விற்ைசவா,

வாங்ைசவா மாற்ைசவா கூடாது என்று தமட விதிக்ைப்பட்டது.
ஊழியம்

நமடபபறும்

நிறுத்திவிட்டால்

அந்த

ஆண்டு

வமர

நிலங்ைமள

அனுபவித்து
அரேினர்

வரலாம்,

எடுத்துக்பைாள்ள

ஊழியத்மத
வழிவமை

பேய்யப்பட்டது.(1963 – ஆம் ஆண்டு பிைப்பிக்ைப்பட்டச் ேட்டத்தின்படி இனாம்ைள்
ஒழிக்ைப்பட்டது).
ஜமின் முமை:


மன்னர் ைாலத்தில் நிலவரி சபான்ைவற்மை வசூல்பேய்ய இமடத் தரைர்ைள்
ஏற்படுத்தப்பட்டனர்.





இவர்ைளுக்கு ஜமீ ன் தாரர் என்று பபயர், இவர்ைள் பணி, நிலவரி சபான்ைவற்மை
வசூல் பேய்து ைணக்குைளுடன் மன்னர்ைளுக்கு ஒப்பமடப்பதாகும்.
இதற்ைாை அவர்ைளுக்கு நாட்டின் ஒரு பகுதியிமன நிலவரி வசூல் பேய்து ஆண்டு
அனுபவித்துக் பைாள்ளும் உரிமம வழங்ைப்பட்டது
அவ்வாறு வழங்ைப்பட்ட பகுதிக்கு ஜமீ ன் என்று பபயர். பிைகு ஜிமீ ந்தாரருக்கு
வரிவசூல் பேய்யும் உரிமம நிரந்தரமாை வமரயறுக்ைப்பட்டு வழங்ைப்பட்டது.
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முழு வருவாயும் ைணக்ைிடப்பட்டு ஒரு பகுதி அரசுக்குச் பேலுத்தப்பட சவண்டிய
பதாமையாை
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நிர்னயிக்ைப்பட்டது,

அவ்வாறு

நிர்ணயிக்ைப்பட்ட

பதாமைக்கு

சபஷ்குஷ் என்று பபயராகும்.
இனாம்தாரரால் இனாம் நிலங்ைளுக்கு ஜமீ ன் தாரருக்கு பேலுத்தப்பட சவண்டிய
பதாமைக்கு சஜாடி என்று பபயர்.



1948-ஆம்

வருடம்

ஒழிக்ைப்பட்டது.

பிைப்பிக்ைப்பட்ட

ேில

மத

இனாம்தாரர்ைளாைவும்,
அப்படிப்பட்டவர்ைளுக்கு

ேட்டத்தினால்

ஸ்தாபாங்ைள்
ஜமீ ன்

இந்த

எல்லா

மற்றும்

ஜமீ ன்ைளும்

அைக்ைட்டமளைள்

தாரர்ைளாைவும்

ஸ்தாபனங்ைமளத்

இருதார்ைள்.

பதாடர்ந்து

நடத்த

உதவி

சதமவப்பட்டது. அதற்ைாை நிலவரி திட்டத்தின் சபாது நிர்ணயிக்ைப்பட்டத் பதாமை
அவர்க்ளுக்குப் பிரதி வருடம் வழங்ைப்பட்டது அத்தமைய பதாமைக்கு‘தஸ்டிக்
படிைள்’(Tasdic Allowances) என்று பபயர்.

8. நிலக் குத்தறக:

Tenancy ,and housing assignment



வருவாய் நிமல ஆமண எண் 24 ஏ
இத்திட்டத்தின்படி அரசு நிலங்ைள் குைிப்பிட்ட ைால வமரயமைக்குட்பட்டு தனி
நபர்ைள், தனியார் அமமப்புைள், நிறுவனங்ைள் மற்றும் உள்ளாட்ேி அமமப்புைளுக்கு
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தற்ைாலிை அனுபவத்திற்கு குைிப்பிட்ட சநாக்ைங்ைளுக்பைன வழங்ைப்படுவது நிலக்




குத்தமை எனப்படும்.

இமவைள் குறுைிய ைால குத்தமை ம்ற்றும் நீண்ட ைால குத்தமை என இரு
வமைப்படும்.

ஆண்டுக் குத்தமைத் பதாமை நில மதிப்பின் அடிப்பமடயில் ைீ ழ்க்ைண்டவாறு
ஊராட்ேி மற்றும் ஊராட்ேி ஒன்ைியப் பகுதிைளில் நிர்ணயம் பேய்யப்படுைிைது.

சநாக்ைம்

வணிை சநாக்ைம்
வணிைமல்லாத்
சநாக்ைம்

குத்தமை
விைிதம்

தலவரி

தல

வரி

சமல்

பமாத்தம்

2%

2%

10%

14%

1%

1%

5%

7%
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ைீ ழ்க்ைண்ட நிலங்ைளில் குத்தமை வழங்குவது தமட பேய்யப்பட்டுள்ளது.



ஏரி, ஓமட, குளம், வாய்க்ைால் சபான்ை நீர்நிமல புைம்சபாக்குைள் (அரசு ஆமண
எண் 41, வருவாய்த் துமை, நாள்:20-1-1987)
சமய்க்ைால் மற்றும் மந்தபவளி புைம்சபாக்கு நிலங்ைள். (அரசு ஆமண எண் 959,
வருவாய்த் துமை, நாள் :23-6-1987)




மயானம் (அரசு ஆமண எண் 116, வருவாய்த் துமை நாள்:20-1-1988)
நிலங்ைமள 3 ஆண்டுைள் வமர குத்தமைக்கு விடலாம். ேிைப்பு சநர்வுைளில் நில
நிர்வாை ஆமணயர் (ம) அரசு ஆமணமயப் பபற்று நீண்டைால குத்தமைக்கு



விடலாம். (வருவாய் நிமல ஆமண எண் 24ஏ-2)
ஒவ்பவாரு மூன்று ஆண்டுைளுக்கும் அப்சபாது நிலவும் ேந்மத மதிப்பின்
அடிப்பமடயில் குத்தமைத் பதாமைமய மாற்ைி அமமக்ை சவண்டும். (வருவாய்



நிமல ஆமண எண் 24ஏ-2)
அரசு ஆமண எண் 60, வருவாய்த் துமை நாள்: 6-2-1999

குத்தமைவிடும்

நிதி

அதிைாரமுள்ள அலுவலர்

அதிைாரம்(நிலத்தின்ேந்மதமதிப்பு)
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வட்டாட்ேியர்

வருவாய்க் சைாட்ட
அலுவலர்



இல்மல

ரூ. 20,000

மாவட்ட ஆட்ேியர்

ரூ 50,000

நில் நிர்வாை ஆமணயர்

ரூ. 2,00,000

அரோங்ைம்

ரூ. இரண்டு இலட்ேத்திற்கு சமல்

குத்தமை பபற்ைவர் குத்தமைத் பதாமைமய நிர்ணயித்து ஆமணமய வழங்ைிய
60நாள்ைளுக்குள் பேலுத்த சவண்டும். முடியவில்மலபயனில் சமலும் 30 நாட்ைள்
நீட்டிப்பு பேய்யலாம். பமாத்தத்தில் 90 நாள்ைளுக்குள் குத்தமைத் பதாமைமய
பேலுத்தவில்மல எனில், குத்தமைமய ரத்து பேய்ய நடவடிக்மை எடுக்ைப்படும்.

https://www.facebook.com/groups/tnpsctarget/

Page 46

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net
November 20, 2015

www.TrbTnpsc.com

--TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET –

ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் பணிைள்




குத்தமை நிர்ணயம் பேய்ய ேரியான ேந்மத மதிப்பிமன ைிராம நிர்வாை
அலுவலர்ைள் பதரிவிக்ை சவண்டும்.
குத்தமைத் பதாமைமய தவைாமல் வசூல் பேய்ய சவண்டும்.
குத்தமை விட்ட நிலங்ைமள சவறு ஒருவருக்கு குத்தமைதார்ர் உள்
குத்தமைக்கு(Sub Lease) விடுைிைாரா என்பமதக் ைண்ைாணித்து, ஆபமனில்,



வட்டாட்ேியருக்கு அைிவிக்ை சவண்டும்.
எந்த சநாக்ைத்திற்ைாை குத்தமை விடப்படுைிைசதா அந்த சநாக்ைத்திற்கு மட்டுசம
நிலங்ைமள பயன்படுத்த சவண்டும். குத்தமை நிபந்தமனைள் மீ ைப்பட்டால்
அதமன ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் வட்டாட்ேியருக்கு அைிக்மை மூலம்
பதரிவிக்ை சவண்டும்.



நிலக்குத்தமை ேம்மந்தமாை ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் ஒரு பதிசவட்டிமன
பராமரிக்ை சவண்டும்.

நில ஒப்பமட மற்றும் வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட
1. நில ஒப் றட


ைிராமப்புை மக்ைள் விவோயத்மதயும் அதமனச் ோர்ந்த சவமலமயயும் நம்பி

www.Padasalai.Net
வாழ்ந்து வருைின்ைனர். ஆனால் அமனவருக்கும் நிலம் இருப்பதில்மல. எனசவ
விவோயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய நிலங்ைமள நிலமற்ை ஏமழைளுக்கு அரசு



வழங்ைி வருைிைது.

இத்திட்டம் விவோய நில ஒப்பமட வருவாய் நிர்வாை ஆமண 15-இன் ைீ ழ்
பேயல்படுைிைது.




ைீ ழ்க்ைாணும் முன்னுரிமமைள் வட்டுமமன
ீ
மற்றும் நில ஒப்பமட பேய்வதில்
பின்பற்ைப்படுைிைது.
எல்மல பாதுைாப்புப்பமட வர்ர்
ீ மற்றும் இராணுவப்பமட உள்பட முப்பமடயில்
பணியில் இருந்தசபாது உயிரிழந்தவர்ைள் அல்லது பேயலிழந்தவர்ைளின்



குடும்பங்ைள்.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர்.



விடுவிக்ைப்பட்ட பைாத்தடிமமைள்.



முன்னாள் இராணுவத்தினர்.



நிலமற்ை ஏமழைள்.
ஒப் றட விதிகள்:



குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ைிராமப்புைத்தில் ரூ.16,000/-க்கும் நைர்ப்புைத்தில்
ரூ.24,000/-க்கும் குமைவானவர்ைளுக்கு இலவே நில ஒப்பமட பேய்யப்படுைிைது.
(அரசு ஆமண(நிமல) எண்:287 – வருவாய்த்துமை –நாள் 31.5.2000)
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ைன்னியாகுமரி மாவட்டம் நீங்ைலாை இதர மாவட்டங்ைளில் ஒப்பமட
பேய்யப்படும் நிலத்தின் பரப்பளவு அவர் ஏற்ைனசவ மவத்திருக்கும் நிலப்பரப்பும்,
ஒப்பமட பரப்பும் சேர்த்து 3 ஏக்ைர் புன்பேய் அல்லது 1.5 ஏக்ைர் நன்பேய் என்ை




வரம்புக்குட்பட்டு பேய்யப்படுைிைது.
ைன்னியாகுமரி மாவட்ட்த்தில் மட்டும் புன்பேய் 1 ஏக்ைர் அல்லது நன்பேய் 0.5
ஏக்ைர் என்ை பரப்பளவு வரம்பு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது.
நில ஒப்பமட பபற்ைவர் ஒப்பமட பபற்ை நாளில் இருந்து மூன்று ஆண்டிற்குள்
நிலத்மதச் ோகுபடி பேய்ய சவண்டும்.



நிலத்மத யாருக்கும் 10 ஆண்டுைளுக்குள் விற்ைக் கூடாது. 10 ஆண்டுைளுக்கு சமல்
விற்பமன பேய்ய சவண்டியிருப்பின் உரிய அலுவலர் அனுமதி பபற்ை பின்புதான்
விற்பமன பேய்யலாம். தாழ்த்தப்பட்சடாருக்கு வழங்ைப்படும் நிலங்ைமள சவறு





பிரிவினருக்கு விற்பமன பேய்யக்கூடாது.
நிலத்தில் குமைந்தது 10 மரங்ைள் நட சவண்டும்.
நிபந்தமனைள் மீ ைப்பட்டால் எவ்வித இழப்பீடும் இன்ைி ஒப்பமட பேய்யப்பட்ட
நிலத்மத அரசு மீ ட்டுக் பைாள்ளும்.
ேமுதாய நிலங்ைள் அதாவது ஏரி, குளம், வாய்க்ைால், குட்மட சபான்ை நீர்நிமல
புைம்சபாக்குைள், மந்மதபவளி, சமய்க்ைால் மற்றும் மயானம் ஆைிய நிலங்ைள்



ஒப்பமட பேய்ய தமட விதிக்ைப்பட்டமவயாகும்.
பேன்மன மற்றும் இதர நைர்ப்புைங்ைளில் சுற்ைியுள்ள பகுதிைளில் குைிப்பிட்ட தூர
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அளவிற்கு நில ஒப்பமட பேய்யத் தமட பேய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, மமலப்



பிரசதேங்ைளிலுன் விவோய நில ஒப்பமட தமட பேய்யப்பட்டுள்ளது.
விவோயத்திற்கும் நில ஒப்பமட பேய்வதற்கும் வருவாய்த்துமை

அலுவலர்ைளுக்கு ைீ ழ்க்ைண்ட நிதி அதிைார வரம்பு நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது.
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அலுவலர்

நிதி வரம்பு

(i) வட்டாட்ேியர்

ரூ. 10,000

(ii) சைாட்டாட்ேியர்

ரூ. 20,000

(iii) மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்

ரூ. 50,000

(iv) மாவட்ட ஆட்ேித் தமலவர்

ரூ. 2,00,000

(v) நில நிர்வாை ஆமணயர்

ரூ. 2,50,000

(vi) அரசு

ரூ. 2,50,000-க்கு சமல்

www.Padasalai.Net


இமதப்பற்ைி (அரசு ஆமண நிமல எண் 60, நாள் 6-2-1999)
எத்தறகய நிலங்கறள ஒப் றட பசய்யலாம்:




பபாதுவாை தீர்மவ ஏற்பட்ட தரிசு ஆட்சேபமனயற்ை நிலங்ைமள மட்டும் நிலமற்ை
ஏமழைளுக்கு ஒப்பமட பேய்யலாம்.
தமட பேய்யப்படாத புைம்சபாக்கு நிலங்ைமள ஒப்பமட பேய்யத் தகுதியிருப்பின்
மாவட்ட ஆட்ேியரி நில வமைபாடு மாற்ை உத்தரவுக்குப் பின்பு நிதி வரம்பின்படி



ஒப்பமட பேய்யலாம்.
தீர்மவ ஏற்பட்ட தரிசு நிலங்ைள் வேதியுள்ளவர்ைளின் ஆக்ைிரமிப்பில் இருந்தால்
அதமன அைற்ைி ஏமழைளுக்கு நிலமாற்ைம் பேய்யலாம்.வேதியுள்ளவர்ைளுக்கு



ஒப்பமட பேய்யக்கூடாது.
உள்ளாட்ேி அமமப்புைளுக்கு ஒப்பமடக்ைப்பட்ட நிலங்ைமளப் பபாறுத்தவமரயில்
அமமப்பின் தீர்மானம் பபற்ை பிைசை நிலங்ைமள ஒப்பமட பேய்ய நடவடிக்மை



எடுக்ை சவண்டும்(தமிழ்நாடு பஞ்ோயத்து ேட்டம் 1994).
ைிராம நத்தம் புைம்சபாக்கு அருைில் உள்ள நிலங்ைமள நில ஒப்பமட பேய்யக்
கூடாது(அரசு ஆமண 901-வருவாய்த்துமை நாள் 8-7-1986) மற்றும் அரசு ஆமண



959-வருவாய்த் துமை நாள் 20-1-1987.
ைனிம வளமுள்ள நிலங்ைமள ஒப்பமட பேய்யக் கூடாது.
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ஒதுக்ைக் ைாடுைளின் எல்மலயில் 200 மீ ட்டருக்குள் அமமந்துள்ள நிலங்ைமள
ஒப்பமட பேய்யக் கூடாது.



துமைமுைம் மற்றும் ரயில்சவ நிலங்ைளுக்கு 805-மீ ட்டருக்குள் அமமந்திருக்கும்
நிலங்ைமள அத்துமையினரின் இமேவிமனப் பபற்ை பிைசை நில ஒப்பமட
பேய்யலாம். (வருவாய் நிமல ஆமண எண் 15-38)
நில ஒப் றட பசய்வதில் உள்ள நறடமுறைகள்:



நில ஒப்பமடச் பேய்யக் சைாரும் விண்ணப்பங்ைள் விோரமணக்கு வட்டாட்ேியர்
மூலம் வரப்பபற்ை உடன் அதன் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் நில ஒப்பமடப்
பதிசவட்டில் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.



நில ஒப்பமட பேய்ய ஆட்சேபமண சைாரும் விளம்பரம் A1 சநாட்டீஸ் ஒன்ைிமன
ைிராமத்தில் விளம்பரம் பேய்ய சவண்டும்.




புைம்சபாக்கு நிலங்ைமளப் பபாறுத்த மட்டில் A1 சநாட்டீசுடன் பபாது விளம்பரமும்
ைிராமத்தில் பேய்ய சவண்டும்.
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் சமற்படி விளம்பரங்ைமள உண்மமயாை விளம்பரம்
பேய்து ஆட்சேபமன ஏதாவது வருைிைதா என்று ைண்ைாணிக்ை சவண்டும்.
ஆட்சேபமன இல்லாத பட்ேத்தில் விண்ணப்பதாரர் குைித்தான எல்லா
விவரங்ைமளயும் மற்ை நில மதிப்பு உள்பட ேரியான முமையில் வாக்குமூல
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வடிவில் வருவாய் ஆய்வாளருக்கு பதரிவிக்ை சவண்டும்.
வட்டுமறன
ீ
ஒப் றட:




ேமுதாயத்தில் நலிந்த பிரிவினர்ைளின் முன்சனற்ைத்திற்கு அடிப்பமடத்
சதமவயான வேிப்பதற்கு இடம் வழங்குவது அரேின் சநாக்ைமாகும்.
அரோல் நில ஒப்பமட பேய்யத் தமட பேய்யப்பட்ட இனங்ைமளத் தவிர்த்து
ஒப்பமட பேய்ய எங்பைங்கு நிலம் உள்ளசதா அங்கு வட்டுமமனமயத்
ீ
தகுதியுள்ளவர்ைளுக்கு நிமல ஆமண 21-இன் ைீ ழ் வமரயறுக்குட்பட்டு
வழங்ைப்படுைிைது.



ைிராமப்புைங்ைளில் நிலமற்ை ஏமழக் குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம்
ரூ.16,000க்கு குமைவாை உள்ளவர்ைளுக்கும், நைர்புைங்ைமள பபாறுத்த வமரயில்
குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ. 24,000/-க்கும் குமைவாை உள்ளவர்ைளுக்கும்
இலவே வட்டுமமன
ீ
வழங்ைப்பட்டு வருைிைது. குடும்பத்தில் உள்ள பபண்



உறுப்பினர்ைள் பபயர்ைளில் மட்டுசம வட்டுமமனப்
ீ
பட்டாக்ைள் வழங்ைப்படுைிைது.
ைிராமப்புைங்ைளில் 3 பேண்ட், நைராட்ேி எல்மலக்குள் 11/2 பேண்ட், மாநைராட்ேி
எல்மலக்குள் 1 பேண்ட் என்ை அளவில் வட்டுமமனைள்
ீ
ஒப்பமட



பேய்யப்படுைின்ைன.
நில ஒப்பமட சபால் வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமடயிலும் முன்னுரிமம பின்பற்ை
சவண்டும்.
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வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பேய்வதிலும் நில ஒப்பமட சபால் நிதி அதிைார வரம்பும்
ஒசர மாதிரியானது.




நில ஒப்பமட சபால் வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பேய்வதற்குத் தமட பேய்யப்பட்ட
நிலங்ைமள ஒப்பமட பேய்யக்கூடாது.
மாவட்ட தமலநைரங்ைள், மற்ை நைர பஞ்ோயத்துைள் ஆைிய இடங்ைமளச்
சுற்ைியுள்ள நிலங்ைமள வட்டுமமனப்
ீ
பட்டாவாை வழங்ைச் ேில நிபந்தமனைள்
விதிக்ைப்பட்டுள்ளன. அந்த நிபந்தமனைமள மீ ைாமல் வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமடச்
பேய்ய நடவடிக்மை எடுக்ைலாம்.



அரசு ஆமண எண் 534, வருவாய்த் துமை, நாள் 15-7-2005-இன் படி வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பேய்வதற்கு ஒரு முமை ேலுமையாை ேில ேலுமைைள்
அைிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. தற்சபாது அந்த அரோமணயில் பதரிவிக்ைப்பட்ட
நிபந்தமனைளுக்கு உட்பட்டு வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பேய்ய சவண்டும்.
கிராம நிர்வாக அலுவலரின்



ணிகள்:

ைிராம நத்தம் புைம்சபாக்ைில் உள்ள ைாலி இடங்ைமள வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட
பேய்யக்சைாரி வரப்பபறும் மனுக்ைமள ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பராமரிக்கும்



வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பதிசவட்டில் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.
பதிவு பேய்த பின் ைிராமத்தில் அைிவிப்பு ஒன்ைிமன விளம்பரம் பேய்து
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ஆட்சேபமணைள் உண்டா என்பதமன தீர விோரிக்ை சவண்டும்.

வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமடச் பேய்யும் அசத சநரத்தில் உள்ளாட்ேி அமமப்புைளின்

ைருத்திமனப் பபற்று ஆட்சேபமன இல்லாத நிமலயில் தகுதியின் அடிப்பமடயில்
வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமட பேய்ய வருவாய் ஆய்வாளர் மூல்ம் ைிராம நிர்வாை
அலுவலர் பரிந்துமர பேய்யலாம்.



வட்டுமமன
ீ
பபை தகுதியான நபர்ைமள மட்டும் ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
அமடயாளம் ைண்டு உண்மமயான தகுதியுள்ள நபருக்கு வழங்ை பரிந்துமை
பேய்ய சவண்டும்.




வருவாய்த்துமை அலுவலர்ைளின் தணிக்மைக்குப் பின்பு ஒப்பமட ஆமணமய
உரிய அலுவலர்ைள் நிதி வரம்பிற்கு உட்பட்டு வழங்குவார்ைள்.
ஒப்பமட பேய்யபட்ட ஆமண பபற்ை பின்பு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் வட்டுமமன
ீ
அடங்ைல், ேிட்டா, ‘அ’ பதிசவடு மற்றும் வட்டுமமன,
ீ
பதிசவடு ஆைிய



ைணக்குைளில் பதிவுைள் சமற்பைாள்ளுவது உறுதி பேய்துக் பைாள்ள சவண்டும்.
வட்டுமமன
ீ
ஒப்பமடப் பபற்ைவர் கூட்டுைவு ேங்ைங்ைள் தவிர இதர
நிறுவனங்ைளில் வட்டுமமன
ீ
பட்டாமவ அடமானம் பேய்ய அனுமதி இல்மல.
ஆனால் அரோமண எண் 532-வருவாய்த் துமை. நாள் 29-11-2001-இன் படி சதேிய
மயமாக்ைப்பட்ட வங்ைிைளில் வட்டுமமனப்
ீ
பட்டாமவ அடமானம் மவத்து ைடன்
பபை அனுமதி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. இதமன ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள்
ைண்ைாணித்து விதி மீ ைல் இருந்தால் அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும். வட்டுமமன
ீ
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ஒப்பமட பபற்ை பிைகு 12 மாதத்திற்குள் வடு
ீ ைட்ட சவண்டும். இதமன ைிராம
நிர்வாை அலுவலர்ைள் ைண்ைாணித்து அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.


ஒப்பமட பேய்யப்பட்ட மமனமய யாருக்கும் விற்ைக் கூடாது, நிபந்தமனைள்
மீ ைப்பட்ட இடங்ைமள ைிராம நிர்வாை அலுவலர் வட்டாட்ேியருக்கு பதரிவிக்ை
சவண்டும்.



ஆதி திராவிடர் நலத்துமையில் வட்டுமமனப்
ீ
பட்டா வழங்ைிய ஆறு மாதக்
ைாலத்திற்குள் வடு
ீ ைட்ட சவண்டும்.(வருவாய் நிமல ஆமண எண் 22)

9. நிலமாற்ைம்
Land transfer

வருவாய் நிறல ஆறண எண் 23


இத்திட்டத்தின் ைீ ழ் அரசு புைம்சபாக்கு நிலங்ைமள மமய அரசுத் துமைைளுக்கு,
வழக்ைமான ேந்மத மதிப்பிமன வசூலித்துக் பைாண்டு நிலமாற்ைம்



பேய்யப்படுைிைது.
பள்ளிக் ைட்டடங்ைள், மருத்துவமமனைள் ஆரம்ப சுைாதார நிமலயங்ைள் சபான்ை
வணிை சநாக்ைமில்லாத ைாரணங்ைளுக்ைாை நிலக்ைிரயமின்ைி, நிலமதிப்பு வசூல்
மட்டும் பேய்து பைாண்டு நிலமாற்ைம் பேய்யப்படுைிைது.
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பபாது சநாக்ைங்ைளுக்ைாைவும் ேமுதாய நலமன முன்சனற்றுவதற்ைாைவும் அரசு
ோர்பு நிறுவனங்ைள், உள்ளாட்ேி அமமப்புைள் சபான்ைமவ பல்ைமலக்ைழைங்ைள்,

தைவல் பதாழில்நுட்பப் பூங்ைாக்ைள் மற்றும் இதர பதாழில் நிறுவனங்ைளுக்கு ேில


நிபந்தமனைளுக்குட்பட்டு அரசு நிலங்ைமள உரிமம மாற்ைம் பேய்ைின்ைன.
எந்த சநாக்ைத்திற்ைாை நிலமாற்ைம் பேய்யப்பட்டசதா, அவற்ைிற்ைாை
முழுமமயாைப் பயன்படுத்தப்படாத பட்ேத்தில் அத்தமைய நிலங்ைள் மீ ளப்



பபைப்படும்.
அசத சநரத்தில் உரிமம நிபந்தமனைள் மீ ைப்பட்டிருப்பின் எந்தவிதமான
இழப்பீட்டுத் பதாமைமயயும் வழங்ைாமல் நிலங்ைள் அரோல் மீ ளப் பபைப்படும்.
கிராம நிர்வாக அலுவலரின்



ணிகள்:

நிலமாற்ைம் சநர்வில், சைட்புத் துமைக்கு நிலம் வழங்குவது குைித்து, ைிராமத்தில்
தண்சடாரா மூலம் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் விளம்பரம் பேய்ய சவண்டும்.



பபாதுமக்ைளிடம் ஆட்சேபமண இல்மல என்பமத உறுதி பேய்து பைாள்ள
சவண்டும்.



சமலும் நிலத்தின் ேந்மத மதிப்பிமன நிர்ணயம் பேய்ய அக்ைம் பக்ைத்திலுள்ள
நிலங்ைளின் உண்மம மதிப்பிமன பதரிவிக்ை சவண்டும்.
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10. நில எடுப்பு:


Land acquisition
அரசுத் துமைைள் / அரசு நிறுவனங்ைளுக்கு பபாது சநாக்ைத்திற்ைாை நிலங்ைள்
சதமவப்படுைின்ைன. அவ்வாறு சதமவப்படும் சபாது அரசு நிலங்ைள்
இல்லாவிட்டால், 1894- ஆம் ஆண்டு நில எடுப்புச் ேட்டத்தின் ைீ ழ் பட்டா



நிலங்ைமளக் மையைப்படுத்தலாம்.
மையைப்படுத்தும் பேயல்முமைைமள முடிப்பதற்ைான ைால அவைாேம் மூன்று
ஆண்டுைள்.



அரசுக்கு மிை விமரவாை நிலங்ைள் சதமவப்படும் சபாது பிரிவு17(1) மற்றும் பிரிவு
17(2)-இன் ைீ ழ் உடனடியாை நிலத்மத மையைப்படுத்தலாம்.
கிராம நிர்வாக அலுவலரின்



ணிகள்:

நில எடுப்பு நடவடிக்மைைமள பேயல்படுத்தும் சபாது ேட்டப்பிரிவின் ைீ ழ்
வழங்ைப்படும் அைிவிப்புைமள ைிராமத்தில் அவ்வப்சபாது விளம்பரம் பேய்வதுடன்
சநாட்டீஸ்ைமள நில உரிமமயாளரிடம் ேரியான முமையில் ோர்வு பேய்ய



சவண்டும்.
நிலத்தின் உண்மமயான மதிப்பிமன நில எடுப்பு அலுவலருக்குத் பதரிவிக்ைவும்,
ைிராமக் ைணக்குைள் நைமல வழங்குவதும் ைிராம நிர்வாை அலுவலரின்
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ைடமமயாகும்.

ேில ேமயங்ைளில் நிலத்திற்கு அதிை இழப்பீடு பபை, தீய சநாக்ைத்துடன்

நிலமதிப்மப உயர்த்திக் ைாட்டி பத்திரங்ைள் பதிவு பேய்யப்படுைின்ைன. இதமனக்
ைருத்தில் பைாண்டு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் நிலத்தின் உண்மமயான மதிப்மப
பதரிவிக்ை ைடமமப்பட்டுள்ளார்.

11.

ாசன ஆதாரங்கள் தண்ண ீர் தீர்றவ முறைகள்:

Methods sources of irrigation water solution

ாசன ஆதாரங்கள் தண்ண ீர் தீர்றவ முறைகள்:


அரோங்ை பாேன ஆதாரங்ைளின் மூலம் பாேன வேதி பபைக் கூடிய நிலங்ைள்
நன்பேய்யாைவும், மற்ை நிலங்ைள் புன்பேய் மற்றும் மானாவாரி நிலங்ைளாை
பிரிக்ைப்பட்டுள்ளன.
நன்பசய், புன்பசய் மற்றும் மானாவாரி றகப் ற்று நிலங்கள்:



பபரும்பாலான புன்பேய் நிலங்ைளாை வமைப்பாடு பேய்யப்பட்டுள்ள நிலங்ைள்
தனியார் ைிணறுைளிருந்து பாேன வேதி பபற்ைமவயாகும். ஏரி உள்வாய்

பகுதியில் நீர் பிடிப்புக்கு உட்படாத நிலங்ைளாை மானாவாரி நிலங்ைள்

அமமந்துள்ளன. மானாவாரி நிலங்ைள் புன்பேய் நிலங்ைமள விட ேிைிது
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சமம்பட்டிருக்கும். ஏரி உள்வாய் பகுதியில் அமமந்துள்ளதாலும் இந்நிலங்ைள்
ஈரத் தன்மமக் பைாண்டதாை இருப்பதாலும் நன்பேய் பயிர்ைள் ோகுபடி பேய்ய
ஏதுவாை இருக்கும்.

(ஆ) தீர்றவ ஏற் ட்ட தரிசு:


இது தவிர ேில நிலங்ைள் தீர்மவ விதிக்ைப்பட்டிருந்தும் நிலவரி திட்டத்தின் சபாது
உரிமமக் பைாண்டாடாத நிமலயில் அதமன தீர்மவ ஏற்பட்ட தரிசுைளாை
வமைப்பாடு பேய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தமைய நிலங்ைள் ேில மாவட்டங்ைளில்
“அனாதீனம்” என்றும் வமைப்பாடு பேய்யப்பட்டுள்ளது,

மண்ணும் நிலமும்


நிலவரித் திட்டத்தின் சபாது மண்ணின் சேர்க்மை அமமப்மப அனுேரித்தும்
நிலங்ைளின் மண் வளங்ைமள அனுேரித்தும் நிலங்ைமளக் குைிப்பாை ேில
வமையில் பாகுபாடுைள் பேய்ைின்ைனர். சமலும் அந்நிலங்ைள் இருக்கும் இடத்மத
அனுேரித்தும் நீர்ப்பாேன ஆதாரங்ைள் தன்மமமய அனுேரித்தும் நன்பேய் தரத்
தீர்மவ நிர்ணயம் பேய்யப்படுைின்ைன.
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இந்நிலங்ைள் புன்பேய்யாை இருந்தால் அமவ ோமலைளுக்கும் ேந்மதைளுக்கும்
அண்மமயில் உள்ளமத அனுேரித்து தரத் தீர்மவ நிர்ணயிக்ைப்படுைிைது. தரத்

தீர்மவமய அடுத்த நிலவரித் திட்டம் அமலாக்கும் வமர மாற்ைப்படுவதில்மல.
முதல் வகுப்பு:



வருடம் முழுவதற்கும் தண்ணர்ீ பைாடுக்ை கூடியமத நிரந்தர பாேன ஆதாரங்ைள்
என்ைிசைாம். (மவமை, ைாவிரி)
2-ஆம் வகுப்பு:



8 மாதம் முதல் 10 மாதங்ைள் வமர ோகுபடிக்கு நீர் பைாடுக்ைக் கூடியது.(பபரிய
ஏரிைள்)
3-ஆம் வகுப்பு:



5 முதல் எட்டு மாதங்ைள் வமர தண்ண ீர் பைாடுக்ைக் கூடியமவ.
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4-ஆம் வகுப்பு:


3 முதல் 5 மாதங்ைள் வமர தண்ணர்ீ பைாடுக்ைக் கூடியமவ.(ேிைிய ஏரிைள்)
5-ஆம் வகுப்பு:



3 மாதங்ைளுக்குக் குமைவாை தண்ணர்ீ பைாடுக்ைக் கூடியமவ(குளம், குட்மடைள்)
ஆயக்கட்டு



ஒரு பாேன ஆதாரத்திலிருந்து ோகுபடிக்கு நீர் பபறுவதற்ைாை பதிவு பேய்யப்பட்ட
நிலங்ைள் ஆயக்ைட்டு நிலங்ைள் எனப்படும்.
கூட்டு ஆயக்கட்டு



ஓன்றுக்கு சமற்பட்ட இரு பாேன ஆதாரங்ைளிருந்து பாேனம் பபை பதிவு
பேய்யப்பட்ட ஆயக்ைட்டு நிலங்ைளுக்கு கூட்டு ஆயக்ைட்டு என்று பபயர்.
புைம்வ ாக்கு கிணறுகள்
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இமவைளில் ஒவ்பவான்றூக்கும் 3 ஏக்ைருக்கு சமல் ஆயக்ைட்டு இருக்குமானா
இதுசபான்ை ைிணறுைமள பாேன ஆதாரங்ைளாை பதிவு பேய்து ஆயக்ைட்டு
நிலங்ைளுக்குரிய தீர்மவ விதிக்ைப்படும்.
துைவு கிணறுகள்



ஆறு,வாய்க்ைால் மற்றும் ஓமடக் ைமரயில் திைந்த அல்லது மூடிய வாய்க்ைாலின்
மூலம் இமணத்துக் ைட்டப்பட்ட ைிணறுைளுக்கு துைவு ைிணறுைள் துைவுக்
ைிணறுைள் என்று பபயர். இதன் மூலம் பாேனம் பபறும் நிலங்ைளுக்கு தண்ணர்த்
ீ
தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
இசா ஏரி



ஒரு வருவாய் ைிராமத்தில் ஏரி அமமந்திருந்து ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட ைிராமங்ைளில்
உள்ள நிலங்ைளுக்குத் தண்ணர்ீ தரும் ஏரி.
சலி ஜாஸ்தி



ஒரு சபாை நன்பேய் நிலங்ைளாை பதிவு பேய்யப்பட்ட நன்பேய் நிலங்ைளில்
இரண்டாம் சபாைத்திற்குத் தண்ண ீர், அரசுப் பாேன ஆதாரத்திலிருந்து எடுத்துக்
பைாள்ளப்பட்டுச் ோகுபடி பேய்யப்படுமானால் அதற்கு விதிக்ைப்படும் தண்ணர்த்
ீ
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தீர்மவ பேலி ஜாஸ்தி எனப்படும்.
தீர்றவ ஜாஸ்தி


ஆயக்ைட்டில் சேர்க்ைப்படாத புன்பேய் மானாவாரி மற்றும் புைம்சபாக்கு
நிலங்ைளில், அரசு பாேன ஆதாரங்ைளில் இருந்து நீர் எடுத்துக் பைாள்ளப்பட்டு
ோகுபடி பேய்யப்படுமானால் அதற்குண்டான தண்ணர்ீ தீர்மவ, ‘தீர்மவ ஜாஸ்தி’
எனப்படும்.
பயிர் விபரம்

தண்ணர்ீ தீர்மவ வதம்
ீ
(ஒரு ஏக்ைருக்கு)

1-ம்

2-ம்

3-ம்

4-ம்

5-ம்

வகுப்பு

வகுப்பு

வகுப்பு

வகுப்பு

வகுப்பு

ரூ.

ரூ.

ரூ.

ரூ.

ரூ.

28.00

–

–

–

–

(அ) 10 மாத
ைாலத்திற்கு சமல்
நிலத்தில் இருக்கும்
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பயிர்ைள்

(ஆ) 6 மாதத்திற்கு
சமல் 10
மாதத்திற்குள்

24.00

–

–

–

–

1-ம் சபாைப் பயிர்

16.00

14.00

10.00

8.00

6.00

2-ம் சபாைப் பயிர்

8.00

7.00

5.00

4.00

3.00

3-ம் சபாைப் பயிர்

4.00

–

–

–

–

பூமியில் உள்ள
பயிர்ைள்

(இ) மற்ை பயிர்ைள்.
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(அரசு ஆமண நிமல எண் 1303, வருவாய்த் துமை நாள் : 7-8-1984 மற்றும் அரசு
ஆமண நிமல எண் 1668, வருவாய்த் துமை நாள்: 6 – 11 -1987)
சலி ஜாஸ்தி விதிப் தின் நி ந்தறன



ஒரு பேலியில் ோகுபடி பேய்யப்பட்டு அப்பேலியிசலசய அறுவமட பேய்தால் ½
மடங்கு நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.



இரு பேலிப் பயிர் ஒரு பேலியில் பயிரிடப்பட்டு அடுத்த பேலியில் அறுவமட
பேய்யப்பட்டால் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டிய முமைைள்: (பேலி ஜீன் – ஜீமல)
யிர் வி ரம் மற்றும் தீர்றவ







இரு பேலியிலும் நீர்ப்பாய்ச்சும் பயிர்ைள் விமளவிக்ைப்பட்டால்
தீர்மவ: ஒவ்பவாரு பேலியிலும் ஒரு சபாை நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்
இருபேலி பயிருக்கு முன்/பின் சவபைாரு நீர்ப்பாேன பயிர் ோகுபடி பேய்தால்
தீர்மவ: முதல் பேலியின் ஒரு சபாை நன்பேய் தீர்மவயும் இரண்டாவது பேலியில்
11/2 மடங்கு தீர்மவயும் விதிக்ை சவண்டும்
நீர் பாய்ச்ேப்பட்ட சவறு இரண்டு பயிர்ைள் இரு பேலி பயிருக்கு முன்னர் / பின்னர்
என்றும் ோகுபடி பேய்தால்
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தீர்மவ: முதல் பேலியின் ஒரு சபாை நன்பேய் தீர்மவ, இரண்டாவது பேலியில்
இருமடங்கு தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.




இரு பேலி பயிர் இரண்சடா அல்லது இரண்டுக்கு சமற்பட்ட ஆண்டுைளில்
நீர்ப்பாேனம் பேய்யப்பட்டால்

தீர்மவ : ஒவ்பவாரு பேலியிலும் ஒன்ைமர மடங்கு நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை
சவண்டும்
பசாந்தக் கிணறுகள் மூலம் நன்பசய் நிலம் நீ ர்ப் ாசனம் பசய்யப் ட்டால்:




பயிர் விபரம் மற்றும் தீர்மவ
ஒரு சபாை நன்பேய் நிலத்தில் முதல் சபாைம் அரசு பாேன நீர், இரண்டாவது சபாைம்
ைிணறு மூலம் பாேனம் பேய்தால்







தீர்மவ: ஒரு நன்பேய்த் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
முதல் சபாைம் ைிணறு மூலம் 2-ஆவது சபாைம் அரசு நீர்ப்பாேனம் பேய்தல்
தீர்மவ: ஒரு நன்பேய்த் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
நீர் பாய்ச்ேப்பட்ட சவறு இரு பயிர்ைள் இரு பேலிப் பயிருக்கு முன்னர் ஒன்றும்
பின்னர் ஒன்றும், ோகுபடி பேய்தால்
தீர்மவ: முதல் பேலியில் ஒரு சபாை நன்பேய் தீர்மவ, இரண்டாவது பேலியில்
இருமடங்கு தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
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இரு பேலி பயிர் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு சமற்பட்ட ஆண்டுைளில்
நீர்ப்பாேனம் பேய்யப்பட்டால்




தீர்மவ: ஒவ்பவாரு பேலியிலும் 11/2மடங்கு நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
இருசபாை நன்பேய் நிலத்தில் – முழுவதுமாை ைிணற்று நீர் மட்டுசம பாேனம்
பேய்யப்பட்டால் ஒரு சபாை நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.



இருசபாை நன்பேய் நிலத்தில் முதல் சபாைம் அரசு நீர் ஆதாரமும், அடுத்து
ைிணற்று நீர் ஆதாரமும் பயன்படுத்தினால் முழுத்தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
சமலும் இருசபாைமும் ைிணற்று நீர்ப்பாேனம் சமற்பைாண்டால் ஒரு சபாை



நன்பேய் தீர்மவ விதிக்ை சவண்டும்.
புைம்சபாக்கு ைிணறு மூலம் புன்பேய் நிலத்திற்கு பாேனம் சமற்பைாண்டால் தீர்மவ
ஜாஸ்தி விதிக்ை சவண்டும். அசத சபான்று அரசு நீர்பாேனத்மத பயன்படுத்தினால்




தீர்மவ ஜாஸ்தி விதிக்ை சவண்டும்.
போந்தக் ைிணறு மூலம் புன்பேய் பாேனம் பேய்தால் தண்ணர்ீ தீர்மவ இல்மல.
தற்சபாது : 2009-ஆம் ஆண்டுக்கு பிைகு நன்பேய், புன்பேய் வரிைள் மண்ணின்
தரத்தின் அடிப்பமடயில் நிர்ணயிக்ைப்படாமல் ஒசர மாதிரியாை





விதிக்ைப்பட்டுள்ளது அமவைள்:
நன்பேய் – 1 ஏக்ைருக்கு ரூ. 5-ம்
புன்பேய் – 1 ஏக்ைருக்கு ரூ 2-ம்
ALR (கூடுதல் நிலத் தீர்மவ) இது நன்பேய்க்கு மட்டுன் விதிக்ைப்படும். தற்சபாது
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இது நீக்ைப்பட்டது




AWC(Additional Water Cess) கூடுதல் தண்ணர்ீ தீர்மவ. புன்பேய்க்கு மட்டும்
விதிக்ைப்படும். தற்சபாது இது நீக்ைப்பட்டது.

புைம்சபாக்கு நிலத்திற்கு மட்டும் தற்சபாது தலவரி, தலசமல்வரி
விதிக்ைப்படுைிைது மற்ை நிலத்திற்ைான தலவரி, தலசமல்வரி முழுவதுமாை
நீக்ைப்பட்டது.
முறையற்ை நீ ர்ப் ாசனம்



நிலங்ைளில் பயிரிடப்படும் பயிருக்கு ேம்பந்தப்பட்ட நீர்ப்பாேன ஆதாரத்திலிருந்து
அல்லாமல் சவபைாரு நீர்ப்பாேன ஆதாரத்திலிருந்து அல்லாமல் சவபைாரு
நீர்ப்பாேன ஆதாரத்திலிருந்து தண்ண ீர் எடுத்து பாேனம் பேய்தால் அது முமையற்ை



நீர்ப்பாேனம் எனப்படும்ம். (வருவாய் நிமல ஆமண எண் 4 இமணப்பு 1)
முமையற்ை நீர்ப்பாேனத்தின் மூலம் உணவுப் பயிர்ைள் பயிரிடப்பட்டால் அதற்கு
ோதாரணத் தண்ண ீர் தீர்மவ சபால் 10 மடங்கு அபராதம் விதிக்ைலாம்.
நீ ர்ப் ாசன ஆதாரங்கள் – கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடறமகள் :



பருவைால் மமழ பபய்யத் பதாடங்கும் வழக்ைமான சததிக்கு முன்னதாைசவ
ைலங்ைமள சுத்தப்படுத்தி மவத்துக்பைாள்ள சவண்டும்.
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ஏரிக் ைமரைமள ைவனமாை சோதித்து துவாரங்ைள் மற்றும் இதர சேதங்ைள்
உள்ளனவா என்று பார்த்து ேரிபேய்து மவக்ை சவண்டும்.




ைன மமழக் ைாலத்தில் நீர்ப்பாேன ஏரிைமள ைண்ைாணித்து அபாயம் சநரிடும் என்ை
நிமல சதான்ைினால அதமன ேரி பேய்ய நடவடிக்மை எடுக்ை சவண்டும்.
பபாதுப்பணித் துமையினர் சமற்ைண்ட பாதிப்புைமள ேரி பேய்ய எடுக்கும்
பணியில் தம்மால் இயன்ைவமர பதாழிலாளர்ைமளயும் சவமலக்கு சவண்டிய
பபாருட்ைமள சேைரித்துத் தரும் நியாயமான உதவிைமள ைிராம நிர்வாை
அலுவலர் பேய்ய சவண்டும்.



குடி மராமத்து பேய்ய சவண்டிய பபாறுப்பு தற்சபாது ஊராட்ேிைளிடம்
ஒப்பமடக்ைப்பட்டுள்ளது. குடி மராமத்து பேய்யாமல் அந்த நீர்ப்பாேனம் ேரிவர
இயங்ைாமல் இருந்தால் வட்டாட்ேியருக்கும் ஊராட்ேி ஒன்ைிய ஆமணயருக்கும்



உடன் அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.
நீர்ப்பாேன ஆதாரத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படக் கூடிய எந்த ஒரு ைாரியத்மதயும்
பேய்யக் கூடாது என்று விவோயிைமளத் தடுத்து நிறுத்த சவண்டும்.



ைமர உமடப்பு ஏற்பட்டால் உமடப்பு ஏற்பட்ட இடங்ைமளச் ேரி பேய்ய
சதமவயான மரங்ைள் தமழைள், மூங்ைில் மற்றும் மவக்சைால் ஆைிய
பபாருட்ைமள வழங்ை ைிராமத்தாருக்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள்



உத்தரவிடலாம்.
ஏரிைளின் பாதுைாப்பிற்கு அவேியமான எல்லா முன்சனற்பாடுைமளச் பேய்வதும்
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பார்த்துக்பைாள்வதும் ைிராமப் பணியாளர்ைளின் பபாறுப்பாகும்.



ஏரியில் தண்ண ீர் இல்லாத ேமயத்தில் ஆக்ைிரமிப்புக்ைள் பேய்யாதபடி
ைண்ைாணிக்ை சவண்டும்.

1858-ஆம் ஆண்டு 2-ஆவது சட்டம்(குடிமராமத்துச் சட்டம்) 6-ஆவது


பிரிவின் ைீ ழ் அதிைாரமளிக்ைப்பட்டபடி ைீ ழ்க்ைண்டமவ ைிராம நிர்வாை
அலுவலர்ைளின் சவமலைளாகும்.




ைால்வாய்ைளின் மீ தும் ஏரிக்ைமரக் ைமரைளின் மீ தும் ஏற்பட்டுள்ள அரிப்புைள்
மற்றும் பள்ளங்ைமளத் தூர்ப்பது.
ைமரைளில் ேப்பாத்தி ைள்ளிசயா (அ) பைடுதி பேய்யக்கூடிய ஏமனய
பேடிைமளசயா வளர விடாமல் தடுத்தல்.



தீங்கு தருபமவ நிர்வாைப் பபாைியாளர் ைருதக் கூடிய மரம், பேடி, பைாடிைமள
ஏரிக்ைமரயிலிருந்து ைமளதல்.





ைால்வாய்ைளில் ேரிந்துவிழும் மண்மண அப்புைப்படுத்தி நீர் ஓட்டத்மதத் ேரி
பேய்வது.
ஏரியின் வாய்க்ைால்ைமள நல்ல நிமலயில் மவத்திருத்தல்
மதகுைமள மூடுவமதயும் திைப்பமதயும் ைவனமாைக் மையாண்டு, மமழக்
ைாலத்தில் எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாமல் பார்த்துக்பைாள்வது.
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உமடப்புைளில் வமள ைமரைள் ைட்டுதல்(Ring Bunds) விவோய ைாலங்ைளில்
சதமவயான இடங்ைளில் ஏரிைமள பலப்படுத்துதல் ஆைிய பணிைமள
சமற்பைாள்ள சவண்டும்.

12. வ ரிடர் வமலாண்றம – முன்பனச்சரிக்றக மற்றும் முன்
தடுப்பு நடவடிக்றககள்:

Disaster management – precautionary and preventive measures before
வ ரிடர் வமலாண்றம


இன்மைய ேமுதாயம் எதிர்பைாள்ளும் மிைப்பபரிய அபாயங்ைல் இயற்மை மற்றும்
மனிதன் உருவாக்ைி வருைின்ை சபரிடர்ைள் ஆகும்.
வ ரிடர்களின் வறககள்






புயல்
பவள்ளம்
நிலநடுக்ைம்
வைட்ேி
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சுனாமி (ஆழிப்சபரமல) 26-12-2004
நிலச்ேரிவு
தீ விபத்து
சூைாவளி

பனிப்புயல்
பவடிவிபத்து
இரோயன மற்றும் பதாழிற்ோமலப் சபரிடர்ைள்
விபத்துைள்
தீவிரவாத தாக்குதலினால் உண்டாகும் உயிர்ச் சேதம் மற்றும் பபாருட்சேதம்
பதாற்று சநாய்
வ ரிடர்களின் தாக்கங்கள் :



இயற்மை ேீ ற்ைத்தால் உருவாைிை சபரிடர்ைள், மனிதனால் உருவாக்ைப்படுைின்ர
சபரிடர்ைல் மற்றும் அணு / இரோயனப் சபார்ைளின் விமளவாை உருவாைின்ை







சபரிடர்ைள்.
உயிர்ச்சேதம்
பபாருட்சேதம்
குடியிருப்புைளுக்குச் சேதம்
ைால்நமடைள் மற்றும் இதர உயிர்வாழ் பிராணிைளின் உயிர்ச்சேதம்
ைட்டடங்ைள், ோமலைள், பதாழிற்ோமலைள் நீர் நிமலைளுக்கு சேதம்
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சுைாதாரக் சைடு
சுற்றுப்புைச் சூழ்நிமலப் பாதிப்பு
நாட்டின் வளர்ச்ேிக்கும், பபாருளாதார சமம்பாட்டிற்கும் பாதிப்பு
மக்ைளின் பபாது அமமதிக்குப் பாதிப்பு
அடிப்பமடத் சதமவைளுக்குக் ைடுமமயான சேதம்
ோதாரண வாழ்க்மை ஸ்தம்பித்தல்
சபரிடர் தாக்ைத்மதத் மையாள்வதற்கு அதிை அளவிலான மனித ேக்தி மற்றும்
பபாருள் ஆதாரங்ைமள ஒன்று திரட்டல்.



அணு / இரோயனப் சபார்ைள் சபான்று உலைின் வளர்ந்து வருைின்ை உயிரியல்
தீவிரவாதம் பல வடிவங்ைளில் மனித குலத்மதச் ேமீ ப ைாலத்தில் பபரிதும்
தாக்ைியுள்ளது. இதனின் தாக்ைங்ைள் இன்னும் உலைின் பல்சவறு நாடுைளிலும் நம்
நாட்டிலும் பபருைிக் பைாண்சட வருைின்ைன. மனிதனால் உருவாக்ைப்படும் ோதி,
மதக் ைலவரங்ைளும் மனித குலத்மத சபரழிவுக்கு பைாண்டு பேல்ைிைது.
வ ரிடர் வமலாண்றமயில் கிராம நிர்வாக அலுவலரின்

ங்கும், கடறமகளும்

மற்றும் ப ாறுப்புகளும்:



வருவாய்த்துமையின் அடித்தளமாைக் ைிராம நிர்வாை அலுவலைம் அமமந்துள்ளது.
ைிராமத்தில் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் அரேின் பிரதிநிதியாைவும் நிமைசவற்றும்

www.Padasalai.Net


பணிைளில் ஈடுபடுைின்ைார்.

சபரிடர் சமலாண்மமயில் ைிராம மக்ைளுடன் அலுவலரின் மிை முக்ைியப்
பணிைளில் ஒன்ைாகும்,



ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் நமது மாநிலத்தில் ஏற்படுைின்ை அை சபரிடர்ைள்
பற்ைியும், நிவாரணப் பணிைள் பற்ைியும் பதரிந்துபைாள்வது மிை அவேியம்.
ப ரிய அளவிலான இயற்றகப் வ ரிடர்கள்







பபரும் பவள்ளம்
ஆழிப் சபரமவ (சுனாமி)
ைடும் வைட்ேி
நிலநடுக்ைம்
சூைாவளிப் புயல்
சிைிய அளவிலான இயற்றகப் வ ரிடர்கள்






பனிப்புயல்
பனிப்பபாழிவு
இடி, மின்னல்
நிலச்ேரிவு
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புயல்ைாற்று
ப ரிய அளவிலான பசயற்றகப் வ ரிடர்கள்







தீ விபத்து
பவடி விபத்து
இராேயன பவடி
தீவிரவாதத் தாக்குதல்
பதாற்று சநாய்
சிைிய அளவிலானச் பசயற்றகப் வ ரிடர்கள்






ோமல, ரயில், விமான விபத்துைள்
விழாக்ைளில் ஏற்படும் விபத்துைள்
பதாழிற்ோமல விபத்துைள்
விஷம் ைலந்த உணவு, ோராயம்
வ ரிடர் வமலாண்றமக் குழுக்கள்
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மாநிலம் – மாநிலப் சபரிடர் சமலாண்மமக் குழு

மாவட்டம் – மாவட்ட சபரிடர் சமலாண்மமக் குழு

ஊராட்ேி ஒன்ைியம் – ஊராட்ேி ஒன்ைிய சமலாண்மமக் குழு
ைிராம ஊராட்ேி – ஊராட்ேி சமலாண்மமக் குழு

ஒவ்பவாரு வறகயான வ ரிடர்களிலும் கிராம நிர்வாக
அலுவலருக்குண்டான ப ாறுப்புகள் / கடறமகள்.




ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் முன் எச்ேரிக்மை நடவடிக்மைபயடுத்தல், தாக்குதல்
நடந்த பின் அது குைித்து சமல் அதிைாரிைளுக்குத் தைவல் பைாடுத்தல்
பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு மீ ட்பு நடவடிக்மை எடுத்தல்
நிவாரண நடவடிக்மைைள் எடுத்தல், புனர் வாழ்வு அளிக்ை ஏற்பாடுைள் பேய்தல்
ஆைிய அமனத்துப் பணிைமளயும் பேய்ய சவண்டும்.
கிராம நிர்வாக அலுவலர் எடுக்க வவண்டிய முன்பனச்சரிக்றக
நடவடிக்றககள்
பவள்ளம்



வானிமல ஆராய்ச்ேி மமயத்தால், வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்தால் புயல்
எச்ேரிக்மை தைவல் வரப்பபற்ைவுடன் ைிராமங்ைளிலுள்ள நீர்த் சதக்ைங்ைள்,
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ைால்வாய்ைள், ஏரிைள், குளங்ைள் ஆைியவற்ைில் ஏசதனும் உமடப்பு உள்ளதா எனக்
ைண்டைிந்து ேரி பேய்வதற்ைான நடவடிக்மைைமள சமற்பைாள்ள சவண்டும்.


மீ ட்பு, பாதுைாப்பு, நிவாரணம் ஆைிய பணிைளில் தீயமணப்புத்துமை, ைாவல்துமை,
தன்னார்வத் பதாண்டு நிறுவனங்ைள் ஆைிசயாரின் உதவியுடன் ஒருங்ைிமணந்து
பேயல்பட சவண்டும்.



மீ ட்புப்பணியில் ைிராம மக்ைள் தன்னார்வத்துடன் ஈடுபட விழிப்புணர்மவ
ஏற்படுத்துதல், ைிராம மக்ைளிமடசய சபரிடர் சநரும் சபாது எடுக்ை சவண்டிய
நடவடிக்மைைள் குைித்து பயிர்ேி முைாம் நடத்துதல்





மணல் மூட்மடைள், ேவுக்குக் ைட்மடைள், சபாதிய சவமலயாட்ைள், நீச்ேல்
பதரிந்சதார் என்று அமனத்து நிமலயிலும் தயாராை இருக்ை சவண்டும்.
மருத்துவர்ைமள தயார் நிமலயில் மவத்திருக்ை சவண்டும்.
புயல் பாதுைாப்பு மமயங்ைள் தவிர, ைல்விக் கூடங்ைள், ைல்யாண மண்டபங்ைள்,
ேமுதாயக் கூடங்ைள் ஆைியவற்மை தயார் நிமலயில் மவத்திருப்பதுடன்,
மக்ைமள பாதுைாப்பான, இடங்ைளுக்குக் பைாண்டு பேல்ல வாைன வேதிைமளயும்



தயார் நிமலயில் மவத்திருக்ை சவண்டும்.
பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைளுக்கு உணவு வேதிைமள உடனுக்குடன் வழங்ை
பபாதுக்கூட்டங்ைள், அங்ைன்வாடி மமயங்ைள், ேத்துணவுக் கூடங்ைள்
ஆைியவற்மைத் தயார் நிமலயில் மவத்திருக்ை சவண்டும்.
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வைட்சி



வைட்ேியின் சபாது பயிர் சேதக் ைணக்பைடுப்புைள் எடுக்ைப்படுைின்ைன. எனசவ
பயிர் ோகுபடி பதிவுைள் மற்றும் விமளச்ேல் மதிப்பீட்டு ேதவதங்ைள்
ீ
ைிராம
நிர்வாைா அலுவலரால் முன்பனச்ேரிக்மையாைப் பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
இல்மலபயனில் வைட்ேி நிவாரணத்திற்ைான சேத மதிப்பீடுைமளக்

ைணக்ைிடுவதிலும் நிவாரணத் பதாமை வழங்குவதிலும் மிகுந்த ேிரமம் ஏற்படும்.
நிலச்சரிவு


நிலச்ேரிவு என்பது பபரிய வமையான இடர்பாடுைளில் ஒன்று. இது பபாதுவாை
மமலப்பாங்ைான பகுதிைளில் ஏற்படுைிைது.



மமலப்பகுதியிலுள்ள மரங்ைமள பவட்டுதல், அரசு புைம்சபாக்கு நிலங்ைளில்
மணல்ைமள பவட்டி பூமிமயச் சேதப்படுத்துதல் சபான்ைவற்மைக் ைண்ைாணித்து
ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள், உடனுக்குடன் வட்டாட்ேியர் மற்றும் வருவாய்துமை
அலுவலர்ைளுக்குத் பதரிவிக்ை சவண்டும். இதன்மூலம் நிலப் பரப்பின்
தன்மமமய பாதுைாக்ை ைிராம நிர்வாை அலுவலர் முன்பனச்ேரிக்மை நடவடிக்மை
எடுக்ை முடியும்.
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தீ வி த்து


முதலிசல தீயமணப்புத் துமைக்கும், அடுத்ததாை ைாவல்துமை, வட்டாட்ேியர்
வருவாய்த்துமை அலுவலர்ைளுக்கு உடனடியாைத் தைவல் பதரிவித்து தீயமணப்பு
நடவடிக்மைைமள சமற்பைாண்டு உயிர்ச்சேதம் ஏற்படா வண்ணம் தீவிரமாைச்
பேயல்பட சவண்டும்.




தீ விபத்து ஏற்பட்டவுடன் பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைமள பாதுைாப்பான இடத்திற்கு
பைாண்டு பேல்ல சவண்டும்.
சமலும் தீ பரவுவதற்கு முன் மின்ோர வாரியத்திற்கு தைவல் பதரிவித்து மின்
இமணப்மபக் துண்டிக்ை சவண்டும்.
ஆழிப்வ ரறல(சுனாமி) :



ைடற்ைமரசயாரம் உள்ள மக்ைமள அங்ைிருந்து அவர்ைளுமடய உமடமமைளுடன்
பாதுைாப்பான இடத்திற்கு அமழத்துச் பேன்று தங்ை மவத்து உணவு, தங்கும்



வேதிைமள ஏற்படுத்தித் தர சவண்டும்.
எந்தப் பகுதியில் ஏற்ைனசவ தாக்குதல் நமடபபற்ைது, மீ ண்டும் எந்தப் பகுதியில்
தாக்குதல் நமடபபைலாம் என்ை விவரங்ைமள உள்ளடக்ைிய ஒரு வமரபடமும்
தயாரிக்ை சவண்டும்.
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நில நடுக்ைம்

நிலநடுக்ைங்ைள் சநரிமடயாை மனிதமனக் பைால்வதில்மல. ஆனால்

பாதுைாப்பற்ை ைட்டடங்ைள் மனிதமனக் பைால்ைிைது என்பசத நம் அனுபவத்தில்

ைண்ட உண்மம. நிலநடுக்ைம் எவ்வித முன்பனச்ேரிக்மைமயயும் தருவதில்மல.
தடுப்பு நடவடிக்றககள்


நிலநடுக்ைம் ஏற்படக்கூடிய பகுதிைமள ஏற்ைனசவ அரசு ைண்டைிந்துள்ளது.



அப்பகுதி மக்ைளுக்கு நிலநடுக்ைத்திற்கு முன்பு பேய்யசவண்டிய நடவடிக்மைைள்
குைித்தும் அதன் பின் எடுக்ைசவண்டிய நடவடிக்மைைமளயும் எடுத்துக் கூை
சவண்டும்.



நிலநடுக்ைத்தில் ைாரணமாை சேதமமடந்த ைட்டடங்ைள், மின் அமமப்புைள்
ஆைியவற்ைிலிருந்து பபாது மக்ைமள ைாப்பாற்றுவதற்கு மற்ை துமை
அலுவலர்ைளுடன் சேர்ந்து ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பணிபுரிய சவண்டும்.



நிலநடுக்ைத்தால் அதிைமாை ைாயமமடந்த நபர்ைளுக்கு ேிைிச்மேயளிக்ை
ஏற்பாடுைள் பேய்ய சவண்டும்.
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நிவாரணப்
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ணிகள்

பவள்ளம், புயல், தீ விபத்து சபான்ை இயற்மைச் ேீ ற்ைங்ைளினால் பாதிக்ைப்பட்ட
மக்ைளுக்கு ைருவூல விதி 27-இன் ைீ ழ் உடனடியாை நிவாரணம் வழங்ை மாவட்ட









ஆட்ேியர்ைளுக்கு அதிைாரம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.
உயிரிழந்த நபர் ஒவ்பவாருவரின் குடும்பத்திற்கு – ரூ.1200
முழுமமயாைப் பாதிக்ைப்பட்ட குடிமே ஒன்றுக்கு – ரூ. 2000
பகுதியாைப் பாதிக்ைப்பட்ட குடிமே ஓன்றுக்கு – ரூ. 1000
பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைள் குடும்பம் ஒன்றுக்கு – ஒரு சவட்டி, ஒரு சேமல,5 ைிசலா
அரிேி, 1 லிட்டர் மண்பணண்பணய்
இைந்த ைால்நமடைள் ஒன்றூக்கு – ரூ. 5000
இைந்த ைன்று ஒன்று – ரூ. 3000
பேம்மைியாடு / பவள்ளாடு – ரூ. 1000
பவள்ளம் / புயல் / வைட்சியால்

ாதிக்கப் ட்ட

ல்வறக

யிர்களுக்கான

நிவாராம்




மமழமய நம்பி பயிர் பேய்யப்படும் பகுதிைள் 1 பெக்டருக்கு – ரூ. 1000
உறுதியளிக்ைப்பட்ட பாேன வேதியுள்ள பகுதிைள் 1 பெக்டருக்கு – ரூ. 2500
ஆண்டு முழுவதும் உள்ள பயிர்ைள் 1 பெக்டருக்கு – ரூ. 4000
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முசுக்சைாட்மட மரம் 1 பெக்டருக்கு – ரூ.1500

சமற்ைண்டமவ அமனத்தும் ேிறு, குறு விவோயிைளுக்ைான பயிர் இழப்பிற்ைான
நிவாரணத் பதாமையாகும். இதனுடன் அவர்ைளுக்கு, மான்யம் 50 ேதவதமும்
ீ



வழங்ைப்படுைிைது.
மற்ை விவோயிைளுக்கு பெக்சடருக்கு ரூ. 1000 வதம்
ீ
அதிைபட்ேமாை 2
பெக்சடருக்கு மட்டும் நிவாரண நிதி வழங்ைப்படுக்ைிைது
சிைப்பு நிவாரண நிதிகள்



முதலமமச்ேர் பபாது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 50,000 உயிரிழந்தவர்ைளின்
குடும்பத்திற்கு வழங்ைப்படுைிைது. ஏற்ைனசவ நிவாரண நிதி ரூ. 15000
வழங்ைப்பட்டிருந்தால், மீ தியுள்ள பதாமை மட்டுசம வழங்ைப்படும்.



பாரதப் பிரதமர் நிவாரண நிதியிலிருந்து உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு ரூ. 50000
வழங்ைப்படுைிைது.
கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடறமகள்



சபரிடர்ைளால் பாதிக்ைப்பட்டவருக்கு சதமவயான நிவாரணங்ைள் அமனத்தும்
ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைமளக் பைாண்சட நிமைசவற்ைப்படுைின்ைன. ஆைசவ
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பாதிக்ைப்பட்டவர்ைள் உடனடியாைப் பயன்பபை ைீ ழ்க்ைண்ட நடவடிக்மைைமள
அவர்ைள் சமற்பைாள்ள சவண்டும்.



நிவாரணம் பபறும் பயனாளிைளின் பட்டியமலத் தயார் பேய்யும் சபாது உண்மமத்
தன்மம / சேதத் தன்மம ஆைியவற்மை உறுதி பேய்ய சவண்டும்.
பயனாளிைளுக்கு எந்த விநிசயாை மமயத்தில் எந்தத் சததியில் நிவாரணம்
வழங்ைப்படுைிைது என்பமதயும் எந்பதந்த ஆதாரங்ைளுடன்(குடும்ப அட்மட
சபான்ைமவ) வரசவண்டும் என்பமதயும் தண்சடாரர்ைள் மூலம் அற்விக்ை
சவண்டும்.



முன்கூட்டிசய பயனாளிைளுக்கு அமடயாள அட்மட வழங்ை சவண்டும்.
கூட்டத்மதக் ைட்டுப்பத்த ைாவல்துமையினரின் உதவிமயப் பபற்றுக் பைாள்ள
சவண்டும்.





நிவாரணங்ைள் வழங்ைப்படும் சபாது பவளியாட்ைள், ேமூை விசராதிைளின்
ஊடுருவல் மற்றும் தமலயீடுைமள தவிர்க்ை சவண்டும்
நிவாரணங்ைமள பபற்றுக் பைாண்டதற்கு அத்தாட்ேியாை அவர்ைளிடமிருந்து
மைபயாப்பம் பபை சவண்டும்.
ஒப்புமமச் ேீ ட்டின் இறுதியில் VAO – “என்னால் பயனாளியின் அமடயாளம்
ைாட்டப்பட்டு நிவாரணம் உரிய பயனாளிைளுக்கு வழங்ைப்பட்டது” என்ை



ோன்ைிமன எழுதி மைபயாப்பம் இட சவண்டும்.
பாரதப் பிரதமர் நிவாரணத் பதாமை பபை முயற்ேிக்கும் பயனாளிைளுக்ைாை
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அனுப்பப்படும் அைிக்மைைளில் பிரசதேப் பரிசோதமன , முதல் தைவல் அைிக்மை,
வாரிசுதாராரின் வங்ைி சேமிப்பு ைணக்கு எண் மற்றும் வங்ைியின் பபயர், இடம்
சபான்ை விபரங்ைள் இருக்ை சவண்டும். ைாலதாமதமான அைிக்மைைள் பாரதப்
பிரதமர் அலுவலைத்தில் ஏற்ை முடியாமல் சபாய்விட சநரிடும். ஆைசவ
இவ்வினத்தில் உடனடி நடவடிக்மைைமள ைிராம நிர்வாை அலுவலர் சமற்பைாள்ள
சவண்டும்.

13. அரசு நிலங்களில் ஆக்ரமணங்கறள அகற்றும்
நறடமுறைகள்:

Government land disposal practices
அரசு நிலங்ைளில் ஆக்ரமணங்ைமள அைற்றும் நமடமுமைைள்:


அரசு நிலங்ைளில் ஏற்படும் ஆக்ரமணங்ைளின் சபரில் எடுக்ைப்பட சவண்டிய
நடவடிக்மைைள் குைித்து 1905-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு நில ஆக்ைிரமணச்
ேட்டம்(தமிழ்நாடு ேட்டம் III-1905) மற்றும் வருவாய் நிமல ஆமண எண் 26-இல்




விரிவான அைிவுமரைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.
அரோமண(பல்வமை) எண் 26-இல் பத்தி 7-இன் ைீ ழ் உள்ள இமணப்பு 31,32-இல்
விரிவான நமடமுமை அைிவுமரைளும், படிவங்ைளும் பைாடுக்ைப்பட்டுள்ளன.
நில ஆக்ரமணங்ைமளக் ைண்டைிதல் ஒவ்பவாரு மாதமும் பயிராய்வுப் பணிமய
சமற்பைாள்ளும் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் புைம்சபாக்கு நிலங்ைளில் ஏசதனும்
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ஆக்ரமணம் பேய்யப்பட்டமத ைண்டைிந்தால் உடனடியாை அடங்ைலில் அதமனப்
பதிவு பேய்து பைாள்ள சவண்டும். அதன் அடிப்பமடயில் ‘B’பமசமா இரு நைல்ைள்
எழுதி பிரிவு-7 சநாட்டீமையும் இரு நைல்ைமளயும் வருவாய் ஆய்வாளருக்கு
அனுப்ப சவண்டும்.
சில விதி விலக்குகள்


பநடுஞ்ோமலத்துமை, பபாதுப்பணித்துமை, வளத்துமைக்குச் போந்தமான
பல்வமை நிலங்ைளிலும் ஏற்படும் ஆக்ரமணங்ைமள அந்த்த் துமைசய அைற்ைிக்
பைாள்ளலாம்.



இதற்கு வருவாய்த் துமையினர் ‘B’ பமசமா வழங்ைக் கூடாது என 2898 வருவாய்
நாள் “13-12-1969” மற்றும் அரோமண எண் 2021 வருவாய்த் துமை நாள் 25-09-1976இல் அைிவுமரைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன.



உள்ளாட்ேி அமமப்புைளுக்குச் போந்தமான நிலங்ைளில் ஏற்படும்
ஆக்ரமணங்ைமளயும் அவர்ைசள அைற்ைிக் பைாள்ளலாம் என வருவாய் நிமல
ஆமண எண் 26-10, 26-11-இல் கூைப்பட்டுள்ளது.



துமைமுை எல்மலக்குள் இருக்கும் அரேினர் நிலங்ைளில் உள்ள ஆக்ரமணங்ைள்
குைித்த அைிக்மைமய துமைமுை அலுவலர் மாவட்ட ஆட்ேியருக்கு அனுப்ப
சவண்டும்.இசத சபால் இரயில்சவ நிலங்ைள் குைித்து 1905-ஆம் ஆண்டின்
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ேட்ட்த்தின்படி நடவடிக்மை எடுக்ைசவண்டும்.வருவாய் நிமல ஆமண எண் 26-9,



26-12.
நில ஆக்ரமணச் ேட்டம் 1906-இன் 5-ஆவது பிரிவின் ைீ ழ் ஆக்ரமண நிலத்திற்கு ஏன்
தீர்மவ விதிக்ைக் கூடாது என்பதற்கும் ஆக்ரமணத்மத ஏன் அைற்ைக் கூடாது

என்பதற்கும் ைாரணம் பதரிவிக்குமாறு பிரிவு 7-சநாட்டீமை வருவாய் ஆய்வாளர்
அங்ைீ ைரித்து ஒப்பமிட்டபின் அதமன ேம்பந்தப்பட்ட ஆக்ரமணதாரர் வேம்


ஒப்புவிக்ை சவண்டியது ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் ைடமமயாகும்.
பிரிவு 7-சநாட்டீைில் ைண்ட ைாலவமரயமை முடிந்தவுடன், ஆக்ரமணத்மதப்
பார்மவயிட்டு ஆக்ரமணம் ஆட்சேபமனயுமடயதா, ஆட்சேபமனயற்ைதா என்பது



குைித்து வருவாய் ஆய்வாளர் வட்டாட்ேியருக்கு அைிக்மைமய அனுப்புவார்.
வட்டாட்ேியர் ‘B’ பமசமா சபரில், ேம்பந்தப்பட்ட ஆட்சேபமணக்குரிய
ஆக்ரமணத்மதப் பார்மவயிட்டு அதமன அைற்றுவதற்கு(பிரிவு 6-இன் படி)



சநாட்டீஸ் அனுப்பி ஆக்ரமணத்மத அைற்றுவதற்கு ஆமண பிைப்பிப்பார்.
அதில் குைிப்பிட்டுள்ள ைாலத்திற்குள் ஆக்ரமணத்மத அைற்ை சவண்டும். பிரிவு(1)இன் ைீ ழ் அனுப்பப்படும் ஆமணயுடன், ஆக்ரமணம் பேய்துள்ளவர், அந்நிலத்தில்
பயிரிட்டுள்ள பயிர்ைமளயும், விமளபபாருட்ைமளயும், ைட்டடங்ைமளயும் ஒரு
குைிப்பிட்டுள்ள சததிக்குள் அைற்ை சவண்டுபமன்று அவருக்குத் பதரிவிக்ைக்
கூடிய அைிவிப்மப வழங்குவார்.



அந்தத் சததிக்குப் பின்னரும் ஆக்ரமணம் அைற்ைப்படாதிருந்தால் ஆக்ரமணம்
பேய்யப்பட்ட நிலத்மத மையைப்படுத்த, அதமன பைிமுதல் பேய்ய வட்டாட்ேியர்
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உத்தரவு பிைப்பிக்ைலாம். பயிர்ைள் அறுவமட பேய்யும் நிமலயிலிருந்தால்
அதமன அறுவமட பேய்வதற்கு வாய்ப்புைள் அளித்து, அதன் பிைகு
ஆக்ரமணத்மத ைிராம நிர்வாை அலுவலர் அப்புைப்படுத்த சவண்டும். (வருவாய்
நிமல ஆமண எண். 26-7). மீ ண்டும் அசத நபர் ஆக்ரமணம் பேய்ய முற்பட்டால்,
அவர் மீ து ைாவல்துமையில் புைார் பேய்து குற்ைவியல் நடவடிக்மை எடுக்குமாறு
கூைலாம்.
ஆக்ரமணங்கறள அகற்றும் அதிகாரம் உள்ளவர்


சபரூராட்ேி மற்றும் நைராட்ேிப் பகுதிைளிலுள்ள அரசுப் புைம்சபாக்கு நிலத்திலுள்ள
ஆக்ரமணங்ைமள அைற்ை வருவாய்க் சைாட்ட அலுவலர் உத்தரவு பிைப்பிக்ை



சவண்டும்.
இரயில்சவ ைட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலங்ைளின் ஆக்ரமணங்ைமள இரயில்சவ
நிர்வாைம் சைட்டுக் பைாண்ட பின்னர் அதமன அைற்ை நடவடிக்மைபயடுக்ை



சவண்டியது வருவாய் அலுவலரின் ைடமமயாகும்.
சைாயில் புைம்சபாக்குைளில், ஏசதனும் ஆக்ரமணம் ஏற்பட்டால் அதமன
அவ்வப்சபாது பதரிவித்து அைற்ை நடவடிக்மைபயடுக்ை சவண்டியது ைிராம



நிர்வாை அலுவலரின் ைடமமயாகும்.
ேில ைிராமங்ைளில் பூமியில் உள்ள ைால்வாய், மமழநீர் பேல்லும் பாமத,
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நமடபாமத மற்றும் வண்டிப்பாமத ஆைிய விவரங்ைள் ைிராம வமரபடத்தில்

குைிக்ைப்பட்டிருக்கும். பட்டா நிலங்ைளில் குைிப்பிடப்பட்ட பாமதைமள எவ்வித
ைாரணத்திற்ைாைவும் பட்டாதாரர் தடுக்ை இயலாது. அவர் அவ்வாறு தடுத்தால்
தமிழ்நாடு நில ஆக்ரமணச் ேட்டம் 1905 விதிமுமைைமள அனுேரித்து
ஆக்ரமணத்மத அைற்ை சவண்டும்.



தமிழ்நாடு நில ஆக்ரமண திருத்தச் ேட்டம் 1996-இன் படி ஆக்ரமண விஷயங்ைளில்
உரிமமயியல் நீதிமன்ைங்ைள் தமலயிட முடியாது, உயர்நீதி மன்ைம் மட்டுசம
தமலயிட முடியும்.




மிழ்நாடு பபாது இட(அங்ைீ ைரிக்ைப்படாத ஆக்ரமணதாரர்ைள் அப்புைப்படுத்துதல்)
ேட்டம் 1976 :
அரசு உபசயாைத்திலிருக்கும் ைட்டடங்ைள், நிலங்ைள் ஆைியவற்ைில் ஏற்படும்
ஆக்ரமணங்ைள் அமனத்தும் இச்ேட்ட வரன்முமையின்படி நடவடிக்மை
எடுக்ைப்பட்டு அப்புைப்படுத்தப்பட சவண்டும். இச்ேட்ட்த்தின்படி பேன்மன மாவட்ட
ஆட்ேியரின் சநர்முை உதவியாளர் மற்றும் மற்ை மாவட்டங்ைளிலுள்ள வருவாய்



சைாட்ட அலுவலர்ைசள நடவடிக்மை எடுக்கும் அதிைாரிைள் ஆவார்.
பபாது இடங்ைமள ஆக்ைிரமித்துள்ள நபர்/நபர்ைளுக்கு ைாரணம் சைட்கும்
குைிப்பாமணமய 10 நாட்ைள் ைால அவைாேத்துடன் முதலில் வழங்ை சவண்டும்,
அவர்ைள் பதில் பைாடுப்பின்,அவர்ைமள சநரில் அமழத்து விோரமண நடத்தி
அதன் பின் அவர்ைமள அப்புைப்படுத்த உத்தரவு பிைப்பிக்ைலாம்.
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நில ஆக்ரமண ேட்ட்த்தின்படி நடவடிக்மை நிலுமவயில் இருந்தசபாதிலும் அந்தப்
பேலியின் இறுதியில் வட்டாட்ேியரால் நில ஆக்ரமணச் ேட்டம் 1905-இன் படி
அபராதமும் விதிக்ைலாம்.(விவரங்ைள் ைிராமக் ைணக்கு எண் 7-இல்
தரப்பட்டுள்ளது)(ேட்டப்பிரிவு 5).

14. இருப்புப்

ாறதகள் கண்காணிப்புக்கு ஏற் ாடு பசய்தல்:

Provision for monitoring railway tracks
இருப்புப் பாமதைள் ைண்ைாணிப்புக்கு ஏற்பாடு பேய்தல்:

இருப்புப் பாமதைள் அமமந்திருக்கும் ைிராமங்ைளின் ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள்
ைீ ழ்க்ைண்ட பணிைமளச் பேய்ய ைடமமப்பட்டவர்ைள் ஆவார்ைள்.
 இருப்புப் பாமதைளுக்குச் சேதம் விமளவிக்ைசவா, தண்டவாளங்ைளில் அதற்கு
அடியிலுள்ள அடிக்ைட்மடைளில் இருக்கும் இமணப்புக் ைருவிைமள
அப்புைப்படுத்தக் கூடாது என்றும்,
 தண்டவாளத்தின் மீ து ைற்ைமளசயா இதரத் தமடைமளசயா மவக்ைக் கூடாது
என்றும்,
 சபாக்குவரத்துக்ைாை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இருப்புப் பாமத
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வாயில்ைளில்(Railway Gates) குறுக்ைிடக் கூடாது என்றும் ைிராம மக்ைளுக்கு
எச்ேரிக்மை பேய்ய சவண்டும்.

 இருப்புப் பாமதயில் அமமந்திருக்கும் பாலங்ைமள பபாது வழியாை
உபசயாைிப்பதால் ஏற்படக் கூடிய அபாயங்ைமளயும், அது ேட்ட விசராதமான
பேயல் என்பமதயும் ைிராம மக்ைளுக்குத் பதரியப்படுத்த சவண்டும்.
 இருப்புப் பாமத சவலிைளுக்குள்ளாை நடக்கும் குற்ைங்ைள் குைித்து இரயில்சவ
அதிைாரிைளுக்குத் பதரியப்படுத்துவதுடன் அவர்ைளுக்கு புலனாய்வில் உதவி
பேய்ய சவண்டும்.
 பபருமமழ பபய்யும் சநரங்ைளில் தண்டவாளங்ைமளப் பாதிக்கும் அளவுக்கு
அருைாமமயிலுள்ள ஏரிைள், ைால்வாய்ைள், பாலங்ைள் வழியாை தண்ணர்ீ
வருசமயானால் அதற்குண்டான தடுப்பு நடவடிக்மை எடுக்ைவும், உரிய சநரத்தில்
முன்பனச்ேரிக்மையாை இரயில்பவ அதிைாரிைளுக்குத் பதரியப்படுத்தவும்
சவண்டும்.
 எதிர்பாராத விபத்துள் சநரிட்டால் உடனடித் தைவல்ைமள உரியவர்ைளுக்க்கு
அனுப்புவசதாடு, பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உதவவும் சவண்டும்.
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 ேட்டம் ஒழுங்கு பைடும் சநரங்ைளில் இருப்புப் பாமதைமளக் ைாவல் ைாக்ை ைிராம
உதவியாளர்ைமள அனுப்பி மவக்ை சவண்டும்.
கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின்

ணிகள்

 ைிராமத்தில் ேட்டம் ஒழுங்மை நிமல நாட்டுவதில் ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
ைடமமப்பட்டுள்ளார்.
 ேட்டம் ஒழுங்கு ேீ ர்குமலயும் சபாது ைாவல் துமையினருக்குக் ைீ ழ்க்ைண்ட
நடவடிக்மைைளில் உதவி பேய்ய ேட்டப்படி ைடமமப்பட்டவர் ைிராம நிர்வாை
அலுவலசர ஆவார்.
 ைாவல்துமை ைிராமத்தில் யாபதாரு குற்ைமும் நடவாதபடி தடுக்கும் சபாதும்
 குற்ைங்ைமளக் ைண்டுபிடிக்கும் சபாதும்
 மைியல், ஊர்வலங்ைள், பபாது அமமதிக்கு பங்ைம் விமளவிக்கும் ேமூைக்
ைலவரங்ைள், ோதிச்ேண்மடைள் இமவைளின் சபாதும்
 வாரண்டுைமளயும் மற்றும் சோதமன வாரண்டுைமளயும் நிமைசவற்றும்
சபாதும்
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 ஆக்ைிரமிப்புச் போத்மத ஜப்தி பேய்து ஏலம் சபாடுவதற்ைான வாரண்டுைமள
நிமைசவற்றும் சபாதும்

 பபாது அமமதிக்கு எதிராை எழும் ேட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்ேமனைளின் சபாதும்
ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ைாவல்துமையினருடன் இமணந்து உதவி பேய்தல்
சவண்டும்.

 மனித உயிருக்கும், உமடமமக்கும் ஆபத்து உண்டாக்கும் ேந்சதைத்திற்குரிய
பபாருள்ைள் (நாட்டு பவடிைள், பவடிகுண்டுைள், ஆயுதங்ைள்) பபாது இடங்ைளில்
ைாணப்பட்டால் உடசன ைாவல்துமைக்கு அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.
 பண்டிமைக்ைால விழாக்ைள் அல்லது சவறு நிைழ்ச்ேிைளில், கூட்ட பநரிேல்
ஏற்பட்டு மக்ைளுக்கு உயிர் ஆபத்து ஏற்படும் என் பதரிய வந்தால் உடன்
ைாவல்துமையினருக்கு தைவல் அளிக்ை சவண்டும்.
 ேட்டம் – ஒழுங்குப் பிரச்ேமனைமளக் ைட்டுப்படுத்தவும் ேமரேத் தீர்வு ைாணவும்,
அமமதிக்குழு கூட்டம் நடத்திரவும் அதற்ைான ஏற்பாடுைளுக்கு ைாவல் துமைக்கு
ஒத்துமழப்பு வழங்ை சவண்டும்.
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15. பகாறல, தற்பகாறல, அசாதாரண மரணம் நிகழும் வ ாது
கிராம நிர்வாக அலுவலர் வமற்பகாள்ள வவண்டிய
நடவடிக்றககள்:

Murder , suicide , the event need to be taken when the officer kiramanir


சமற்ைண்ட ேம்பவம் நிைழும் சபாது, ேம்பவத்மதத் பதரிவத்த தைவலாளரிடம்
எழுத்து மூலமான வாக்குமூலம் பபற்று, ேம்பவம் நடந்த இடத்மத
பார்மவயிட்டும் பிசரதத்தின் தன்மம குைித்து ைாவல்துமைக்கு அைிக்மை அனுப்ப




சவண்டும்.
குைிப்பு: ைிராம நிர்வாை அலுவலர் மரன விோரமண சமற்பைாள்ளக் கூடாது.
பைாமல, தற்பைாமல, அோதாரண மரணம் ஏற்படும் நிைழ்வில் ைாவல்துமையினர்
குற்ைவியல் பேயல் நடுவருக்குத் (Exective Magistrates) தைவல் பதரிவிப்பார். அவர்
குற்ைவியல் நடவடிக்மை ேட்டம்




பிரிவுைள் 174 மற்றும் 176-இன் படி பிசரத விோரமண சமற்பைாள்வார்.
குற்ைவியல் பேயல் நடுவர் விோரமணயின் பபாது ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
உடனிருந்து ஏற்பாடுைளும் உதவிைளு பேய்தல் சவண்டும்.
பைாமல, அோதாரண மரணம் நிைழும் சபாது;
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பைாமல:



உள்சநாக்ைத்திற்ைாை அல்லது ஆதாயத்திற்ைாை பைால்ல சவண்டும் என்ைிை

எண்ணத்தில் பைாமல பேய்யப்படுவதற்கு இ.பி.சைா-302-இன்படி விோரமண
சமற்பைாள்வார்.
அசாதாரண மரணம்:




பைாமல பேய்யப்படாமல் – சவறு வழிைளில்,
ோமல விபத்து
மின்ோரம் தாக்ைி இைப்பு



சுவர் விழுந்து இைப்பு



விலங்குைளால் ஏற்படும் இழப்பு



சபான்ை அோதாரண மரணத்தின் சபாது இ.பி.சைா-304-இன்படி விோரமண
சமற்பைாள்வார்,
தூக்கினால் ஏற் டும் மரணம்:



ைிராம நிர்வாை அலுவலர் – தம் அைிக்மைமய ைாவல்துமையினருக்கு அளிக்கும்
சபாது ைவனிக்ை சவண்டியமவைள்.
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தூக்குக்ையிறு ைழுத்மதச் சுற்ைிலும் இருக்ைிைதா அல்லது சைாணலாைவும்
சநராைவும் இருக்ைிைதா?











ைட்டுக் ையிைாை இருக்குமானால், முமனயில் அறுக்ைப்பட்டிருக்ைிைதா?
ைட்டின் வடிவு ைால்வாய் சபால் அமமந்திருக்ைிைதா?
ைட்டு முடிச்சு, வலது மை வழக்ைமுமடயவரால் சபாடப்பட்டதா அல்லது இடது
மை வழக்ைமுமடயவரால் சபாடப்பட்டதா?
ைண்ைள் பவளிசய வந்திருக்ைிைதா, ைண்மணி விழுந்திருக்ைிைதா?
நாக்கு எப்படி இருக்ைிைது?
தமலமுடி அவிழ்ந்திருக்ைிைதா?
உமடைள் ைிழிந்திருக்ைின்ைனவா?
அமை உட்புைத்திக் பூட்டப்பட்டிருக்ைிைதா? அமையின் நீளம், அைலம், உயரம்
அளவு என்ன?
சபான்ை ோதாரணமாைக் ைண்ைளுக்குப் புலப்படுைின்ை பவளிப்புைமாைத் பதரிைின்ை
விவரங்ைமள சேைரித்து



ைாவல்துமையினருக்கு மைஜர் (அைிக்மை) தயார் பேய்து அளிக்ை சவண்டும்.
மகஜர் (அைிக்றக) தயார் பசய்யும் வ ாது கவனிக்க வவண்டியறவகள்:



பைௌரவமுள்ள மூன்று ைிராம முக்ைியஸ்தர்ைமள மவத்து விோரமண நடத்த
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சவண்டும்.

இதற்ைான நமூனாவில் (முமைப்படி) மைஜர் தயார் பேய்ய சவண்டும்.
மூன்று பிரதிைள் மைஜர் தயார் பேய்து ஒன்று வட்டாட்ேியர் அல்லது

சைாட்டாட்ேியருக்கு அனுப்ப சவண்டும். மற்பைான்று எல்மலக்கு உட்பட்ட
ைாவல்நிமலயத்திற்கும், ைமடேி பிரதிமய தமக்கும் மவத்துக்பைாள்ள சவண்டும்
கிராமத்தில் ஏற் டும் சமூக விவராதச் பசயல்கள் குைித்து அைிக்றக
அனுப்புதல்



நிலவரி வசூல் மற்றும் அரசுப்பணியில் இமடயூற் ஏற்பட்டால் ைாவல்துமையின் –
உதவியுடன் பேயல்படலாம்.
ைிராம எல்மலக்குள் அேம்பாவித மரணம், பைாள்மள, ேந்சதை மரணம் சபான்ை
நிைழ்வுைமள அைிந்தவுடன் தம் எல்மலக்குட்பட்ட ைாவல்நிமலய பபாறுப்பு



அலுவலருக்கும் தைவல் அளிக்ை சவண்டும்.
ேந்சதைத்திற்ைிடமான அந்நியர் நடமாட்டம் மற்றும் ைீ ழ்க்ைண்ட ேம்பவங்ைள் பற்ைி
வட்டாட்ேியருக்கும், ைாவல்துமையினருக்கும் தைவலைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.






ைிரிமினல் குற்ைம்
தற்பேயலாை ஏற்படும் மரணம்.
தற்பைாமல.
தீ விபத்து பற்ைிய ேம்பவங்ைள்.
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சை.டி. ரிஜிஸ்டரில் (Known Depreadator Regiser) உள்ள நபர்ைளின் நடமாட்டம்.
தீவிரவாதிைள் மற்றும் ேமூை விசராதிைளின் நடமாட்டம்.
இனக் ைலவரங்ைள், ோதிக் ைலவரங்ைள்.
ைள்ளச் ோராயம் ைாய்ச்சுதல், சபாமதப் பபாருள் நடமாட்டம் சபான்ைமவ.
ைிராமத்தில் ஒருவர் ேந்சதைத்திற்கு இடமாை இைந்தாசலா.
ைிராமத்தின் பபாது அமமதிக்கு பாதைம் விமளவிக்கும் இமடயூறுைள்
பேய்யப்பட்டாசலா.
ஆயுதத்தினால் ஏற்படும் பிரச்ேமனைள்.
அரேின் பபாதுச் போத்திற்கு சேதம் விமளவிக்கும் சநாக்குடன் பதரிய வருைின்ை
பேயல்பாடுைள்.
ஆடு, மாடு சபான்ை ைால்நமடைள் திருட்டு.
ோமல மற்றும் இதர விபத்துைள்.
ஆட்ைடத்தல் குற்ைங்ைள்.
குழந்மதமயத் பதாழிற்ோமல சவமலயில் ஈடுபடுத்துதல்.
பைாத்தடிமமைமள மீ ட்பு பேய்தல்
குழந்மதைமள திருடுதல்.
பபாது இடங்ைளில் மது அருந்துதல், சூதாட்டம் சமற்பைாள்ளல்.
ைிணறு, ஏரி, குளம், ஆறுைளில் சைட்பாரின்ைி ைிடக்கும் பிணங்ைள்
சபான்ை சூழ்நிமலைளில் ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ைாவல்துமைக்குத் தைவல்
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அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும். ேமூைக் ைலவரங்ைள், ோதிக் ைலவரங்ைள் சபான்ை
பணிைளில் எந்தபவாரு பிரிவினருக்கும் அனுேரமணயாை இல்லாமல்
நடுநிமலயுடன் பணிபுரிவது ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் தமலயாய
ைடமமயாகும்.

16. புறதயல்:


Treasure found in connection with the duties and responsibilities of VAO
‘புமதயல்’ என்பது பூமியில் மமைந்திருக்கும் பபாருள். புமதயல் பபாருள்ைமள
எவ்வாறு மையாண்டு நடவடிக்மைைமள சமற்பைாள்வது என்பது இந்திய
புமதபபாருள் ேட்டம் 1878 மற்றும் வருவாய் நிமல ஆமண எண் 197-இன் ைீ ழும்
வழிைாட்டுதல்ைள் வகுக்ைப்பட்டுள்ளன.
புறதயல் கண்படடுப்பு பதாடர் ாக VAO-வின் கடறமகளும் ப ாறுப்புகளும்



புமதயல் ைண்படடுக்ைப்பட்டது பதரிந்தவுடன் புமதயமலக் மைப்பற்ைி
வட்டாட்ேியருக்கு அைிக்மை அனுப்பி, மைப்பற்ைப்பட்ட புமதயமலயும்
ஒப்பமடக்ை சவண்டும்.



புமதயமலக் ைண்படடுத்தவர்ைள் புமதயமல மமைத்து, அதனின்
பமய்த்தன்மமமய மாற்ை நடவடிக்மைைள் எடுத்தால், அவ்விபரம் பதரிய
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வந்தவுடன் ைாவல்துமையினரின் முயற்ேியுடன் அதமனத் தடுத்து நிறுத்தி
பபாருள்ைமள மீ ட்டு வட்டாட்ேியரிடம் ஒப்பமடக்ை சவண்டும்.
(பமய்த்தன்மமமய மாற்றுதல் – தங்ைச் ேிமலைள், ைலேங்ைள், பபாற்ைாசுைள்,
பவள்ளிப் பபாருட்ைள் சபான்ைவற்மை இரைேியமாை பபான்சவமல பேய்சவாரின்
துமணயுடன் உருக்ை நடவடிக்மை சமற்பைாள்ளுதல்)
வட்டாட்சியருக்கு VAO – அனுப்





வவண்டிய தகவல்கள்

புமதயல் ைண்படடுத்தவர் பபயர் மற்றும் முைவரி
ைண்படடுத்த நாள், சநரம் மற்றும் எம்முமையில் புமதயல் ைண்படடுக்ைப்பட்டது
புமதயல் ைண்படடுக்ைப்பட்ட ைிராமம், புல எண், புமதயல் ைண்படடுக்ைப்பட்ட
சபாது உடனிருந்த நபர்ைள் பற்ைிய விபரங்ைள்
புமதயலின் தன்மம : – தங்ைம், பவள்ளி, உசலாைம், ஐம்பபான் ேிமலைள்
நாணயம், வரலாற்றுச் ேின்னங்ைள், ேிமலைள், ைல்பவட்டுைள் மற்றும்



ைமலநுட்பம் வாய்ந்த பபாருள்ைள்.
ஆலய வளாைத்தில் ைண்படடுக்ைப்படும் பூமேக்குரிய அல்லது பூமேக்கு
சதமவயில்லாத ேிமலைள் மற்றும் பூமேப்பபாருட்ைமள மையைப்படுத்தும் சபாது
மிைவும் ைவனத்துடன் ேட்டம் ஒழுங்கு பிரச்ேமன ஏற்படாமல் பார்த்துக்
பைாள்வசதாடு உடன் வட்டாட்ேியருக்குத் தைவல் அளிக்ை சவண்டும்.
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சட்டம்
ஒழுங்றகப்
ராமரித்தலில்
VAO-வின் இதரப்
ணிகள்
ேட்டம்
பணிைள்
ஒழுங்மைப்
பராமரித்தலில்
VAO-வின்




இதரப்

புமதக்ைப்பட்ட உடல் ேந்சதைத்தின் அடிப்பமடயில் பரிசோதமனக்குத் சதாண்டி
எடுக்கும் சபாது வட்டாட்ேியசராடு உடனிருந்து உதவுதல்.
மக்ைள்பதாமைக் ைணக்பைடுப்பு பணிைளில் நிர்வாைத்திற்கு முழு ஒத்துமழப்புக்
பைாடுப்பது.





பைாடிய ைாட்டு விலங்குைள் ைிராமத்திற்குள் புகுந்துவிட்டால் வனத்துமை,
வட்டாட்ேியர் மற்றும் ைாவல்துமைக்குத் தைவல் அளித்தல்.
சதர்தல் பணிைளில் வாக்ைாளர் பட்டியல் தயார் பேய்யும் சபாது முழு
ஒத்துமழப்புத் தருவது.
மின்ோரக் ைருவிைள் மற்றும் மின்ோரக் ைேிவு சபான்ைவற்ைினால் ஆபத்து ஏற்படும்
சூழ்நிமலமய அைிய வந்தால் உடனடியாை மின்ோரத்துமைக்கும் அைிவித்தல்





ைிராம எல்மலக்குட்பட்ட இருப்புப் பாமதைளில் பிரச்ேமனைள் ஏற்படும் சபாது
இரயில்சவ துமையினருக்கு உதவுதல்.
விபத்துைள் ஏற்பட்டால் வட்டாட்ேியர், ைாவல்துமையினர் மற்றும் தீயமணப்புத்
துமையினர் ஆைிசயாருக்குத் துரிதமாை தைவல் அனுப்ப சவண்டும்.
பவடிபபாருட்ைள் ேட்டம் (Explosives Act) மற்றும் ஆயுதச் ேட்டம் (Arms Act)
ஆைியவற்ைின் ைீ ழ் உரிமம் பபற்ைவர்ைள், தங்ைளுமடய உரிமங்ைமளப்
புதுப்பித்துள்ளார்ைளா என்பமதக் ைண்ைாணிக்ை சவண்டும். உரிமம் பபற்ைவர்ைள்
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விதிைளுக்குப் புைம்பாைச் பேயல்பட்டால் வட்டாட்ேியருக்கும்
ைாவல்துமையினருக்கும் உடனடியாைத் தைவல் பதரிவிக்ை சவண்டும்.

17.



ிைப்பு, இைப்பு

திவுச் சட்டம் மற்றும் விதிகள்:

Births and Deaths Registration Act and Rules
ைிராமப் பஞ்ோயத்துக்ைான பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள் பதிவாளராை ைிராம
நிர்வாை அலுவலர் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.
பிைப்பு / இைப்புக்ைானப் பதிவுைள் – சமற்பைாள்ள ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
அதற்ைான ேட்டம் மற்றும் விதிைமள பதரிந்து பைாள்ள சவண்டும்.

ிைப்பு:



ஒரு குழந்மதயின் முதல் உரிமம, பிைப்பு பதிவுதான்.

ிைப்பு / இைப்புக்கான சட்டம் :



1969-ஆம் ஆண்டின் பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள் ேட்டம்(மத்தியச் ேட்டம் 18/1969)



தமிழ்நாட்டில் 2000-ஆம் ஆண்டில் பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள் பதிவு



ைட்டாயமாக்ைப்பட்டுள்ளது,
தமிழ்நாட்டில் திருத்தியமமக்ைப்பட்ட புதிய பேயல்திட்டம் (Revamped system).
தமிழ்நாட்டில் 01-01-2000 முதல் பேயல்பட்டு வருைிைது.
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2000-ஆம் ஆண்டில்



ிைப்பு / இைப்பு

ற்ைி புதிய திட்டத்தின்

வநாக்கங்கள்:

பதிசவடுைள், அைிக்மை பேய்யும் படிவங்ைள் மற்றும் மாதாந்திர அைிக்மை
படிவங்ைமள ஒன்ரு படுத்துதல்.





பிைப்பு, இைப்பு பதிசவடுைமள எளிதில் பராமரித்தல்.
அடிப்பமட பதிவாளர்ைளின் (Primary Registrars)சவமலப்பளுவிமனக் குமைத்தல்.
மாதாந்திர அைிக்மைைமள எளிதில் பதாகுப்பதற்கும் மற்றும் அனுப்புவதற்கும்
2000-ஆம் ஆண்டு பிைப்பு, இைப்பு ேட்டம் பைாண்டு வரப்பட்டது.




ிைப்பு இைப்பு

திவு பசய்ய அதிகாரம் ப ற்ை துறைகள்:

1969-ஆம் ஆண்டில் பிைப்பு, இைப்பு பதிவுச்ேட்டம் பேயல்படுத்தும் துமை, பபாதுச்
சுைாதாரத்துமையாை இருந்தது.
பபாதுச் சுைாதாரம் மற்றும் ைாப்பு மருந்து இயக்குநர், தமிழைத்தின் பிைப்பு, இைப்பு,
பதி முதன்மமப் பதிவாளர் ஆவார்.




தற்வ ாது

ிைப்பு, இைப்பு

தியும் துறைகள்:

ைிராமப் பஞ்ோயத்து – வருவாய்த் துமை (ைிராம நிர்வாை அலுவலர்).
ேிைப்பு ஊராட்ேி – ேிைப்பு ஊராட்ேித் துமை.
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நைராட்ேி / மாநைராட்ேி – நைராட்ேி நிர்வாைத் துமை / மாநைராட்ேி ஆமணயர்

ிைப்பு/இைப்பு

திவு பசய்யும் இதர துறைகள் : (Supporting Role)



மருத்துவப் பணிைள்



மருத்துவக் ைல்வி
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பதிவுத் துமை
ைாவல்துமை
நீதித்துமை

ிைப்பு / இைப்பு

திவுத்திட்டத்தின் சிைப்பு இயல்புகள்:

பிைப்பு – இைப்பு நிைழ்வு நடந்த இடத்தில் பிைப்பு / இைப்பு நிைழ்விமனப் பதிவு
பேய்ய சவண்டும் என்பது ைட்டாயமாக்ைப்பட்டுள்ளது.



பிைப்பு / இைப்பு, இயக்ை ஊர்திைளில் நடந்தால் ஊர்தி பேல்லும் வழியில்
தங்குவதற்கு முதன்முதலாை நிற்கும் இடசம – பிைப்பு / இைப்பு நிைழ்ந்த இடமாைக்
ைருத சவண்டும்.




நாட்ைாட்டி ஆண்டுப்படி பதிவுைமள சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
ஊராட்ேி, ேிைப்பு ஊராட்ேி, நைராட்ேி மற்றும் மாநைராட்ேிப் பகுதி / மண்டலம்
வாரியாை தனித்தனி பதிசவடுைமள பராமரிக்ை சவண்டும்.
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பிைப்பு – இைப்பு பதிவுைளுக்ைான தைவல் தரும் படிவம் இர் பிரிவுைமளக்
பைாண்டது.





i) ேட்டப் பகுதி

ii) புள்ளி விவரப்பகுதி

பிைப்பு – இைப்பு தைவல் தரும் படிவத்தில் சைட்ைப்பட்டுள்ள விவரங்ைள்
விடுபடாமல், தைவலாளர் படிவத்தில் நிரப்பி பதிவாளரிடம் மைபயாப்பமிட்டுத்



தரசவண்டும்.
பதிவாளர் அதமனப் பபற்று, பதிவின் வரிமே எண், பதிவு பேய்த நாள்,
பதிவாளரின் மைபயாப்பமிட்டபின் வரிமேக்ைிரமமாை பூர்த்தி பேய்து தரப்பட்ட
படிவத்மத பராமரித்து, ஒவ்பவாரு மாதம் முடிந்தவுடன் அடுத்த மாதம் முதல் 5சததிக்குள் வட்டாட்ேியருக்கு தவைாது அனுப்ப சவண்டும்.







ேட்டப்பகுதி – பதிசவடாை பராமரித்தல் சவண்டும்.

ிைப்பு / இைப்பு என் தன் விளக்கம் : (சட்டம்- ிரிவு-2)-இன்

டி

பிைப்பு என்பது உயிருள்ள பிைப்பு அல்லது உயிரற்ை பிைப்பு என்று பபாருள்படும்.
இைப்பு என்பது உயிருள்ள பிைப்பு நிைழப்பபற்ை பின்பு எப்சபாதாயினும்
உயிரியக்ைத்தின் அைிகுைி அமனத்தும் நிமலயாை மமைதல் இைப்பு ஆகும்.
ைர்ப்ப முதிர் ைரு இைப்பு : (Foetal death) என்பது ைர்ப்பத்தின் அளமவ
பபாருட்படுத்தாமல் தாயிடமிருந்து ைருவில் உண்டானமத முழுமமயாை
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பவளிசயற்றுவதற்கு அல்லது பிரித்பதடுப்பதற்கு முன்பாை உயிரியக்ைத்தின்
அைிகுைி அமனத்தும் இல்லாதிருத்தல் என்று பபாருள்படும்.


உயிருள்ள பிைப்பு (Live Birth) என்பது ைர்ப்பத்தின் ைால அளமவப்
பபாருட்படுத்தாமல் தாயிடமிருந்து ைருவில் உண்டானமத முழுமமயாை
பவளிசயற்றுவது அல்லது பிரித்பதடுப்பது என்று பபாருள்படும். ஆனால் அது
அவ்வாறு பவளிசயற்ைப்பட்ட அல்லது பிரித்பதடுக்ைப்பட்ட பின்பு மூச்சு விடுதல்
அல்லது உயிரியக்ைத்தின் பிை அைிகுைி எதமனயும் ைாட்டுதல் சவண்டும். மற்றும்
அத்தமைய பிைப்பில் உண்டான ஒவ்பவான்றும் உயிருடன் பிைந்ததாை



ைருதப்படும்.
உயிரற்ை பிைப்பு (Still Birth) என்பது ைருவில் உண்டாவது. குமைந்தபட்ேமாை
வகுத்துமரக்ைப்பட்டுள்ள ைர்ப்ப ைால அளமவ நிமைசவற்ைியுள்ளவிடத்து ைர்ப்ப



முதிர்ைரு இைப்பு ‘உயிரற்ை இைப்பு’ என்று பபாருள்படும்.
‘ைர்ப்பைால அளவு’ (விதி-3)(பிரிவு-2)இன் படி 28 வாரங்ைள் எனக்
குைிக்ைப்பட்டுள்ளது.

ிைப்பு / இைப்பு


இன்

திவாளர்கள் : ( ிைப்பு-இைப்பு சட்டப் ிரிவு 3, 6, 7-

டி) கூைப் ட்டறவ.

இந்திய அளவில் இந்திய தமலமமப் பதிவாளர் – இவர் மத்திய அரோல் நியமனம்
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பேய்யப்படுைிைார்.

மாநில அளவில் மாநில முதன்மமப் பதிவாளர் – மாநில அரசு இவமர நியமனம்
பேய்ைிைது



தமிழகத்தின் முதன்றமப்

திவாளர் :

தமிழைத்தின் பபாதுச் சுைாதாரம் மற்றும் ைாப்பு மருந்து இயக்குநர் அவர்ைசள
முதன்மமப் பதிவாளர் ஆவார். இமண இயக்குநர் (State Bureau of Health Intelligence)
பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள் துமண முதன்மமப் பதிவாளராை உள்ளார்.



மாவட்ட அளவில்:

ஒவ்பவாரு மாவட்டத்திற்கும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலசர மாவட்டப்
பதிவாளராைவும்,



சுைாதாரப் பணிைள் துமண இயக்குநர் கூடுதல் மாவட்டப் பதிவாளராை
நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார்.



நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி அளவில்:

i) பிைப்பு – இைப்பு பதிவாளர்ைள் நைராட்ேி மற்றும் மாநைராட்ேி ஆமணயர்ைள்
ஆவர்.
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ஊராட்சி அளவில் :

i) ைிராம ஊராட்ேி அளவில் பிைப்பு-இைப்பிமன ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
சமற்பைாள்ைின்ைார்.

ிைப்பு – இைப்பு










டிவங்கள்

ற்ைி அைிக்றககறள வமற்பகாள்ளும்

படிவம் – 1: பிைப்பு அைிக்மை பேய்யும் படிவம் (Birth Reporting Forms)
படிவம் – 2: இைப்பு அைிக்மை பேய்யும் படிவங்ைள் (Death Reporting Form)
படிவம் – 3: உயிரற்ை பிைப்பு அைிக்மை பேய்யும் படிவங்ைள் (Still Birth Reporting
Forms)
படிவம் – 4: மருத்துவமமனயில் சநரிட்ட இைப்புக்ைான ைாரணத்திற்குரிய
மருத்துவச்ோன்று. (Medical Certification of cause of death for institutions)
படிவம் – 4 A: வட்டில்
ீ
சநரிட்ட இைப்புக்ைான ைாரத்திற்குரிய மருத்துவச் ோன்று.
(Medical Certification of cause of death for domiciliary events)
படிவம் – 5: பிைப்புச் ோன்று (Birth Certificate)
படிவம் – 6: இைப்புச் ோன்று (Death Certificate)
படிவம் – 7: பிைப்புப் பதிசவடு (Birth Register)
படிவம் – 8: இைப்புப் பதிசவடு (Death Register)
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படிவம் – 9: உயிரற்ை இைப்புப் பதிசவடு (Still Birth Register)

படிவம் – 10: ைிமடக்ைப்பபைாமம ோன்று (Non availability Certificate)

படிவம் – 11: பிைப்புைள் பற்ைிய மாதாந்திர அைிக்மை சுருக்ைம் (Summary of monthly



report on birth)
படிவம் – 12: இைப்புைள் பற்ைிய மாதாந்திர அைிக்மை சுருக்ைம் (Summary of monthly



report on birth)
படிவம் – 13: உயிரற்ைப் பிைப்புைள் பற்ைிய மாதாந்திர அைிக்மை சுருக்ைம் (Summary



of monthly report on still birth)
படிவம் – 14A: அைிக்மைைள் பபறும் ைட்டுப்பாடுப் பதிபவடு (Control Register for



receipts)
படிவம் – 14B: ஆண்டு புள்ளி விவர அைிக்மை (Statistical Report for the year)



ிைப்பு / இைப்பு

திவாளர்கள் அலகு: (Units)

ைிராம் நிர்வாை அலுவலர் ைிராம பஞ்ோயத்திற்ைான பதிவாளராை நியமனம்
பேய்யப்பட்டுள்ளார்.



ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் தங்ைள் அலுவலைத்தின் முன்பாை “பிைப்புைள் மற்றும்
இைப்புைள்-பதிவாளர்” என்ை வாேைங்ைளடங்ைிய வழிைாட்டிப் பலமைமய மவக்ை



சவண்டும்.
இந்தப் பலமையில் ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் பபயர் மற்றும் அலுவலை சநரம்
குைிப்பிடப்பட்டிருக்ை சவண்டும்.
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ிைப்பு/இைப்பு சான்றுகளுக்கு தகவலாளர் தரவவண்டிய







வி ரங்கள் அடங்கிய

டிவங்கள் (விதி-5)

படிவம்-1 பிைப்புப் பதிவிற்ைான படிவம்.

படிவம்-2 இைப்புப் பதிவிற்ைான படிவம்.
படிவம்-3 உயிரற்ைப் பிைப்பிற்ைான படிவம்.

தகவலாளர்கள் ( ிரிவு-8)

பிைப்பு அல்லது இைப்பு பதிவுக்ைாை பதிவாளரிடம் வாய்பமாழியாைசவா அல்லது
எழுத்து மூலமாைசவா தைவல் தருவதற்குரிய தைவலாளர்ைள் பற்ைிய முமைைள்
பிரிவு 8-ல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.



ிைப் ின் நிகழ்வுகறள அைிவிப் வர் யார்?

வடு
ீ ஒன்ைில் நிைழும் பிைப்பு அல்லது இைப்மபப் பபாறுத்தவமர, வட்டின்
ீ
தமலவர், கூட்டுக் குடும்பமாை இருந்தால் கூட்டுக்குடும்பத்தின் தமலவர், நிைழ்வு
நமடபபற்ை சபாது அவர் வட்டில்
ீ
இல்லாமலிருந்தால், வட்டுத்
ீ
தமலவரின்
பநருங்ைிய உைவினர் அத்தமைய ஆள் எவரும் இல்லாதிருந்தால் வட்டில்
ீ



இருக்கும் மூத்த வயது வந்த ஆள்.
மருத்துவமமன, நலவாழ்வு மமயம், மைப்சபறு அல்லது மருத்துவ இல்லத்மதப்
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பபாருத்தவமர மருத்துவ அலுவலர் அல்லது அவரால் அதிைாரம் அளிக்ைப்பட்ட



நபர்.

ேிமைச்ோமலைளில் ஏற்படும் நிைழ்வுைமள பபாருத்தவமர பபாறுப்புமடய ேிமை
அலுவலர்.



வழித்தங்ைல் மமன, ேத்திரம், விடுதி, அைச்ோமல உணவு விடுதி, தங்கும் விடுதி,
மருந்தைம், பபாதுமக்ைள் புழங்கும் இடம் இவற்ைில் ஏற்படும் பிைப்பு அல்லது
இைப்பு நிைழ்மவப் பபாருத்தவமர அதன் தமலமம நிர்வாைிசய பபாறுப்புமடயவர்



ஆவார்.
பபாதுவிடம் ஒன்ைில் மைவிடப்பட்டு ைாணப்படும் பிைந்த குழந்மத அல்லது
இைந்த குழந்மத உடமல பபாருத்தவமர ைிராமத்தில் ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
அல்லது அவமரபயாத்த பிை அலுவலர் அல்லது ைாவல்நிமலய அதிைாரி
பபாறுப்புமடயவர் ஆவார்.



பிைந்த குழந்மத அல்லது இைந்த உடமல எவர் ைாண்ைின்ைனசரா அல்லது உடல்
எவருமடய பபாறுப்பில் மவக்ைப்படலாகுசமா. அவர் ைிராம நிர்வாை



அலுவலருக்கு தைவல் பதரிவிக்ை சவண்டும்.
சதாட்டம் (Plantation) ஒன்ைில் பிைப்பு / இைப்பு ஏற்படின், சதாட்டத்தின்
ைண்ைாணிப்பாளர் (சமலாளர், ைண்ைாணிப்பாளர் அல்லது பிை பபயர்ைளில்
அமழக்ைப்பட்டாலும்) அவசர பதிவுக்ைான தைவமல அளிக்ை சவண்டும்.
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ிைப்பு – இைப்பு

திவுகள் (விதி-5

ிரிவு-8);

பிைப்பு-இைப்பு தைவல் படிவங்ைள் இரு கூறுைளாை பிரிக்ைப்படுைின்ைன.
1. ேட்டப்பகுதி (Legal part)
2. புள்ளி விவரப் பகுதி (Statistical part)
பதிவாளர் என்ை பபாறுப்பிலுள்ள ைிராம நிர்வாை அலுவலர்ைள் பதிவுக்ைாை
பிைப்பு/இைப்பு படிவங்ைளில் அமனத்து விவரங்ைமளயும் விடுபடாமல்
பபைசவண்டும். தைவல் அளிப்பவரின் மைபயாப்பம் அல்லது ைல்வி பயிலாதவராை



இருப்பின் “இடது மை பபருவிரல்” பதிவு படிவத்தில் பதியப்பட சவண்டும்.
பிைப்பு மற்றும் இைப்பு பதிவுைள், பேன்று பைாண்டிருக்ைின்ை வாைனங்ைளில் பிைப்பு
ஏற்பட்டால், (எவ்வமை வாைனமாை இருந்தாலும், நிலத்திசலா, ைாற்ைிசலா,
தண்ணரிசலா
ீ
பேன்ைால்) அவ்வாைனம் நிற்கும் முதல் இடசம பிைப்பு (அ) இைப்பு
நிைழ்ந்த இடபமனக் ைருத சவண்டும்(விதி-6).



பிைப்பு அல்லது இைப்பு தைவல்ைமள பதிவாளரிடம் நிைழ்வு நடந்த நாளிருந்து 21நாள்ைளுக்குள் தர சவண்டும் (பிரிவு-8, விதி-5(3)).

ிைப்பு-இைப்பு காலதாமத

திவுகள் : (விதி-9,

ிரிவு-13)



பிைப்பு – இைப்பு நிைழ்வு நடந்த 21-நாட்ைளுக்குள் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.



இமவ தமிழ்நாடு பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள் பதிவு விதி 5-இல்
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குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

21 நாள்ைளுக்கு அதிைமானால் அதாவது நிைழ்வு நடந்த நாளிருந்து 30

நாள்ைளுக்குள் பதிவு பேய்தால் பதிவாளர் விதி 9-இல் ைண்டுள்ளவாறு ைாலதாமதக்
ைட்டணம் ரூ.2-மனச் பேலுத்திய பின் பதிவு பேய்யலாம்.



பிைப்பு அல்லது இைப்பு நடந்து 30 நாள்ைளுக்கு சமல் ஆனால் ஓராண்டு
முடிவதற்கு முன்பாை தைவல் தரும் பட்ேத்தில் ஊராட்ேித் தமலவரின் எழுத்து
மூலமான அனுமதி பபற்றும் ைாலதாமதக் ைட்டணம் ரூ.5 பேலுத்தப்பட்ட பின்பு



பதிவாளர் பதிவு பேய்ய சவண்டும் என விதி(9(2)) கூறுைிைது.
ஓராண்டுக்குள் பதிய அனுமதி மறுக்ைப்பட்டால் ஊராட்ேித் தமலவரின்
ஆமணமய எதிர்த்து, வருவாய் சைாட்டாட்ேியருக்கு 30 நாள்ைளுக்குள் சமல்



முமையீடு பேய்யலாம் என விதி (9(4)) கூறுைிைது.
சைாட்டாட்ேியர் பதியாத பட்ேத்தில் சைாட்டாட்ேியரின் ஆமணக்கு எதிராை
மாவட்ட ஆட்ேியருக்கு சமல் முமையீடு பேய்யலாம்.

நீதிமன்ை ஆறணயின் வ ரில்


இன்

திவு பசய்தல்: விதி 9(3),

ிரிவு-13-

டி:

பிைப்பு அல்லது இைப்பு ஏற்பட்ட ஓராண்டுக்குள் பதிவு பேய்யப்படவில்மல எனில்,
குற்ைவியல் நடுவர் நீதிமன்ைம் ஆமண பபற்ை பின்சப பதிமவ சமற்பைாள்ள
முடியும்.
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பேன்மனமயப் பபாறுத்தவமர மாநைரக் குற்ைவியல் நடுவர் நீதிமன்ைத்தில்
குற்ைவியல் அேல் மனு (COP) அல்லது குற்ைவியல் பல்வமை மனு (CMP)
ஒன்ைிமன பிைப்பு அல்லது இைப்பு குைித்த ஆதாரச் ோன்றுடன் தாக்ைல் பேய்து



நீதிமன்ை ஆமண பபற்ை பிைசை பதிவுைமள சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
நீதிபதி பிைப்பு அல்லது இைப்பு குைித்த விோரமண பேய்து ஆமண
பிைப்பிக்ைப்பட்டபின், அவ்வாமணயின்படி பதிவுைமள சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
சமலும் அவ்வாமணயுடன் ரூ. 10-ஐ பேலுத்தி பிைப்பு இைப்பு அலுவலரிடம் பதிவு
பேய்தல் சவண்டும்.

தகவல் தரு வர் –


மற்றும் 12-இன்

திவவட்டில் – றகபயாப் ம் இடுதல்: ( ிரிவு 11

டி):

பிைப்பு / இைப்பு பதிவாளருக்கு தைவல் அளிப்பவரின் பபயர், குடியிருக்கும் இடம்
மற்றும் முைவரி ஆைியவற்மைப் பதிசவட்டில் பதிவு பேய்து தைவல் அளிப்பவரின்
மைபயாப்பம் அல்லது படிக்ைாதவராயின் இடது மை பபருவிரல் பதிவிமனயும்



பதிசவட்டில் பபை சவண்டும்.
தைவல் தருசவாருக்கு ைட்டணமின்ைி பிைப்பு அல்லது இைப்பு பதிசவட்டிலிருந்து
பதியப்பட்ட விவரங்ைளடங்ைிய பதிசவட்டின் நைல் ஒன்மை பதிவாளர்
மைபயாப்பம் இட்டுக் பைாடுக்ை சவண்டும்.
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தமிழ்நாட்டில் பிைப்பு / இைப்பு குைித்த பதிவுைள் விதி 8 மற்றும் 9-இன் படி
பதிசவட்டு குைிப்பு படிவம் 5-இல் தர சவண்டும்.




இைப்பு குைித்த பதிவுைமள நைல் படிவம் – 6லும் வழங்ை சவண்டும்.

பிைப்பு / இைப்புச் ோன்று தைவல் அளித்த 30 நாள்ைளுக்குள் பபற்றுக்பைாள்ள

சவண்டும். தவைினால் ைாலக்பைடு முடிந்த 15-நாள்ைளுக்குள் ேம்பந்தப்பட்ட
குடும்பத்திற்கு அஞ்ேல் மூலம் அனுப்ப சவண்டும்.



ிைந்த குழந்றதயின் ப யறர

திவு பசய்தல் (விதி-10) ( ிரிவு-14):

குழந்மத பிைந்த விவரங்ைமளப் பதிவு பேய்யும் சபாது குழந்மதயின் பபயர்

குைிப்பிடப்படாமல் பதிவு பேய்யப்பட்டிருந்தால், 12-மாதங்ைளுக்குள் குழந்மதயின்


பபயமர ைிராம நிர்வாை அலுவலரிடம் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.
12-மாதங்ைள் ைழித்து ஆனால் 15-ஆண்டுைளுக்குள் பபயர் பற்ைிய விவரம்
பதரிவிக்கும்பட்ேத்தில் ரூபாய் 5 ைாலதாமதக் ைட்டணம் பேலுத்தப்பட்ட பின்




பபயர் பதிவாளர் பதிவு பேய்யலாம்.
இவ்வாறு பதிவு பேய்யும்சபாது ைிராம நிர்வாை அலுவலர் விதி 10-இன் ைீ ழ் உள்ள
வரம்புக்கு உட்பட்டு பேயல்படுத்தி பதிவுைமள சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
பிைப்பு-இைப்பு மைசயடு பதிவாளர் (VAO)மையில் இருந்தால் ைாலதாமதக்
ைட்டணம் ரூபாய் 5 பேலுத்தி உடனடியாை உரிய ைாலத்தில் பதிவு பேய்ய
சவண்டும்.
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பதிசவடு பதிவாளர் (VAO) மையில் இல்லாத சபாது வாய்பமாழியாைசவா அல்லது
எழுத்து மூலமாைசவா, ைிராமப் பஞ்ோயத்துத் தமலவருக்கு அனுப்பி பபைப்பட்ட
தைவல்ைமள ைாலதாமதக் ைட்டணம் ரூ.5 பேலுத்தி பதிவுைமள சமற்பைாள்ளலாம்.



ப யர்

திவின் வரம்பு காலம் :

01-01-2000-த்திற்குப் பிைகு நிைழ்ந்த பிைப்புக்குப் பிைகு பதிவு பேய்யப்பட்ட
நாளிருந்து 15 ஆண்டுைள்.





01-01-2000-த்திற்கு முன்பு நிைழ்ந்த பிைப்புக்கு திருத்தியமமக்ைப்பட்ட விதிைள்
பேயலாக்ைத்திற்கு வந்த நாளிலிருந்து (01-01-2000) 15-ஆண்டுைள்.
நிர்ணயிக்ைப்பட்ட 15 ஆண்டுைள் ைாலக்பைடு முடிவுற்ை பின்னர் குழந்மதயின்
பபயமர பதிவு பேய்ய விதிைளில் இடமில்மல.
ஓராண்டுக்குப் பின் மற்றும் 15-ஆண்டுைளுக்குள் பபயர் பதிமவ சமற்பைாண்டால்
தாமதக் ைட்டணம் ரூ.5 வசூலித்து, பதிவு சமற்பைாண்டு அதிைாரம் பபற்ை



அலுவலருக்கு தைவல் அனுப்ப சவண்டும்.
ஒரு முமை பபயர் பதிவு சமற்பைாள்ளப்பட்ட பின்பு பபயர் பதிவுைமள முழுவதும்
எந்தச் சூழ்நிமலயிலும் மாற்ைலாைாது. ஆனால் எழுத்துப் பிமழைமள ேரி பேய்ய



(Spelling Corrections) அதிைாரம் பபற்ை அலுவலர் அனுமதிக்ைலாம்.
ோதிப்பபயர், குடும்ப பபயர் அல்லது சவறு அமடயாளங்ைமளப் (Any other
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identification) பபயருடன் சேர்க்ைசவா, நீக்ைசவா முடியும் ஆனால் ஏற்ைனசவ பதிவு
பேய்யப்பட்ட பபயரில் எந்த மாற்ைமும் பேய்யாமல் பபற்சைார் அல்லது



ைாப்பாளரின் உறுதிபமாழி அடிப்பமடயில் பேய்யலாம்.

பபயர் பதிவு சமற்பைாள்ளக் சைாருபவரின் உண்மமத்தன்மமமய

பதாடக்ைத்திலும் அல்லது பதிவு பேய்யும்சபாதும் உறுதிபடுத்திக்பைாள்ள
சவண்டும். பதிவாளர் சமற்ைண்டபடி நிைழ்வின் உண்மமத் தன்மமமய தன்


மனநிமைவுப்படி உறுதி பேய்து பைாள்வது மிைவும் முக்ைியம்.
தமிழ்நாடு பிைப்புைள் மற்றும் இைப்புைள்(பிரிவு-15, விதி-11)-இன் படி
வமரயறுக்ைப்பட்டுள்ள வழிமுமைைமளப் பதிவாளர் பின்பற்ைி, அதிைாரம் பபற்ை



அலுவலரின் முன் அனுமதி பபற்று ேரிபேய்தல் மற்றும் நீக்ைம் பேய்யலாம்.
அதிைாரம் பபற்ை அலுவலரின் முன் அனுமதி பபற்று, மூலப்பதிவில் மாற்ைம்
ஏதும் பேய்யாமல், பக்ை ஓரத்தில் தகுந்த பதிமவச் ேரிபேய்யலாம் அல்லது நீக்ைம்
பேய்யலாம். பக்ை ஓரப்பகுதியில் மைபயாப்பமிட்டு ேரிபேய்த (அ) நீக்ைம் பேய்த
சததிமய அதில் சேர்க்ை சவண்டும்.

ிைப்பு-இைப்பு- திவவட்டில் திருத்தம் பசய்யும் முன்பு கவனிக்க



வவண்டியறவ (Before Correction):

நம்பத்தகுந்த இரு நபரிடம் ோன்றுைமளக் ைண்டிப்பாை பபை சவண்டும்.
பிரிவு – 21-இன் படி திருத்தங்ைமள உறுதி பேய்வதற்குத் சதமவயான சவறு
ஏதாவது ோன்று ஆவணங்ைள் ேமர்ப்பிக்குமாறு வலியுறுத்தலாம்.
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திருத்தங்ைள் பேய்வதற்ைாை வரும் நபர் உண்மமயில் நிைழ்வுக்கு
ேம்பந்தப்பட்டவரா என்பதமனயும், தரப்படும் விவரங்ைமள முற்ைிலுமாை



விோரிக்ை சவண்டும்.
திருத்த சநர்வின் விவரங்ைமள உறுதிப்படுத்திக் பைாண்டு அதிைாரம் பபற்ை
அலுவலரின் எழுத்து மூலமான அனுமதி விதிைள் 11(1), 11(2) மற்றும் 11(3)-இன் படி
பபை சவண்டும்.

ிைப்பு-இைப்பு திருத்தங்கள் வமற்பகாள்ளும் வ ாது கவனிக்க


வவண்டியறவகள் (Effecting Corrections) :

பதியப்பட்ட பதிவிமன அழித்துவிடுவசதா அல்லது அழித்துவிட்டு திருத்தங்ைள்
சமற்பைாள்வசதா கூடாது, ஆனால் முதலாம் பதிவுைமள மமயினால்
சுழித்துவிட்டு(Rounded by ink) ேரியான விவரங்ைமள பதிவின் ஓரமாை எழுத




சவண்டும்.
பேய்யப்பட்ட திருத்தங்ைளுக்குப் பதிவாளர் தன் மைபயாப்பம் மற்றும் திருத்தம்
பேய்யப்பட்ட சததியிட்ட சமற்குைிப்பு பேய்ய சவண்டும்.
ஒவ்பவாரு பதிசவட்டின் முதல் பக்ைத்தில் ஆண்டு எண் விவரங்ைள் மற்றும்
பேய்யப்பட்ட திருத்தங்ைளின் விவரங்ைமள வரிமேப்படி ைாண்பிக்ைப்பட
சவண்டும் அவ்வப்சபாது பேயலாட்ேி அதிைாரம் (Executive authority) பைாண்ட
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அலுவலரின் மைபயாப்பத்மத பபை சவண்டும்.

ோன்றுைள் வழங்ைப்பட்ட பின் திருத்தங்ைள் ஏசதனும் சமற்பைாண்டால் அதனின்
விவரம் பதிசவட்டிலும் அசத சபான்று ோன்ைிலும் திருத்தங்ைளுக்குப் பின்
பதியப்பட சவண்டும்.



திருத்தங்ைல் சதமவயான ஆவணச் ோன்றுைள் முழுமமயான விோரமணயின்
அடிப்பமடயில் பேயல்படுத்தல் சவண்டும். சமற்பைாண்டு அசத இனத்தில்
திருத்தங்ைமள அனுமதித்தல் ஆைாது. ஏபனனில் சமற்பைாண்ட விோரமண
மற்றும் பரிேீ லிக்ைப்பட்ட ோன்ைாவணங்ைளின் பேல்லத்தக்ை (Validity) நிமலக்கு
எதிராைக் பைாண்டுபேல்ல இயலும்.

அயல்நாட்டிலுள்ள இந்திய குடிமக்களின்


இைப்புகளின்

ிைப்புகள் மற்றும்

திவு( ிரிவு 20):

இந்திய தமலமமப் பதிவாளர் விதிக்கு உட்பட்டு அயல்நாட்டிலுள்ள இந்திய
தூதரைங்ைளில் இந்தியாவுக்கு பவளிசய வாழ்ைின்ை இந்தியக் குடிமக்ைமளப் பதிவு




பேய்ய சவண்டும்.
குடிமமச்ேட்டம் 1955-இன் படி பிைப்பு – இைப்புைமள பதிவு பேய்ய சவண்டும் என
பிரிவு 20 கூறுைிைது.
பவளிநாட்டில் “பிைந்து” பிைப்பு பதியப்படாமல் இந்தியாவில் நிமலயாை
தங்ைியிருக்கும் சநாக்குடன் வந்து இந்தியாவில் தங்ைிய நாளிருந்து 60
நாள்ைளுக்குள் பதிவு பேய்ய சவண்டும்.

https://www.facebook.com/groups/tnpsctarget/

Page 83

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net
November 20, 2015


www.TrbTnpsc.com

--TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET – TNPSC TARGET-- TNPSC TARGET –

இந்தியாவில் வந்து தங்ைிய 60 நாள்ைளுக்கு சமல் பிைப்பிமன பதிவு பேய்யும்
சபாது பிரிவு-13-இன் ஷரத்தின் படி பின்பற்ை சவண்டும்.




வி த்தினால் நிகழும் இைப் ின்

திவுகள் :

இைப்புைள் இரு வமையாைப் பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது.

1. தற்பைாமல, பைாமல, விபத்துைள் அல்லது வன்முமை சபான்ைவற்ைால்
மருத்துவமமனைளில் சேர்த்த பின்பு ஏற்படும் இைப்புைள்.



2. பபாது இடங்ைளில், ேிமைச்ோமலைளில் ஏற்படும் இைப்புைள். தற்பைாமல,
பைாமல, விபத்துைள் அல்லது வன்முமை சபான்ைமவ மூலம் ஏற்படும் இைப்மப
மருத்துவமமன பபாறுப்பாளர்ைள் பிரிவு 8(1) (b)-இன் படி பதிவாளருக்கு பதிவு



பேய்ய தைவல் அளிக்ை சவண்டும்.
விோரமண, அல்லது பிசரத விோரமண சமற்பைாள்ளும் நிமலயில் விோரமண
அதிைாரி அல்லது ைாவல்துமை பதிவாளருக்கு அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.



பபாது இடங்ைளில், ேிமைச்ோமலயில் இருக்கும் சபாது ஏற்படும் இைப்புைள் பற்ைி
விோரமண பேய்யும் அலுவலர் குைிப்பிட்ட ைாலத்துக்குள் பதிவாளருக்கு இைப்பு
அைிக்மை அனுப்ப சவண்டும்.

கிராம நிர்வாக அலுவலர்

ிைப்பு/இைப்பு காலமுறை அைிக்றக
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அனுப்புதல் : (விதி-14-இன்

டி).

ைிராம நிர்வாை அலுவலர் ஒவ்பவாரு மாதமும் பதிவுைமள முடித்த பின் புள்ளி

விவரங்ைளடங்ைிய புள்ளி விவரத் தைவல்ைமள(Statistical parts of the reporting terms)
மாதாந்திர சுருக்ை அைிக்மைைள் (படிவம் 11, 12 மற்றும் 13) ஆைியவற்மை

வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்திற்கு பிைப்பு, இைப்பு முடிந்த அடுத்த மாதம் 5-ஆம்
சததிக்குள் அனுப்புதல் சவண்டும்.


வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்திலிருந்து பிைப்பு / இைப்பு அைிக்மை சுருக்ைத்மத
பிரதிமாதம் 10-ஆம் சததிக்குள் மாவட்ட தமலமமயிடத்தில் உள்ள சுைாதாரப் பணி
இமண இயக்குநருக்கு ைாலமுமை அைிக்மைைமள (Report) அனுப்ப சவண்டும்.

கிராம நிர்வாக அலுவலர்







ிைப்பு – இைப்பு

திவவடுகறளப்

ராமரித்தல் (விதி-17):

ைிராம நிர்வாை அலுவலர் பாதுைாக்கும் இப்பதிசவடுைமள (மூன்று) பிரிவாை
பாதுைாப்பர்.
i) பிைப்புப் பதிசவடுைள்
ii) இைப்புப் பதிசவடுைள்
iii) உயிரற்ை பிைப்புப் பதிசவடுைள்
இம்மூன்றும் நிரந்தரப் பதிசவடுைள் ஆகும்.
இமவைமள அழித்துவிடக் கூடாது. ஏபனனில் விதி 13-இன் படி நீதிமன்ைங்ைள்
மற்றும் அதிைாரம் அளிக்ைப்பட்ட இதர அலுவலரின் அைிவுறுத்தல் மூலம்
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ைாலதாமதம் பிைப்பு / இைப்பு பதிவுைமள சமற்பைாள்வதற்ைாை பதிசவடுைமள
பாதுைாக்ை சவண்டும்.


வட்டாட்ேியர் அளவில் 2-ஆண்டுைள் பாதுைாத்து ைாப்புறு ோர் பதிவாளரிடம் (Sub
Registrar) ஒப்பமடக்ை சவண்டும்.



கிராம நிர்வாக அலுவலரின் முக்கியக் கடறமகள்:

தனது அலுவலைத்தில் பிைப்பு – இைப்பு பதிவாளர் என்ை ”விளம்பரப் பலமை”
மவத்து சநரம் மற்றும் VAOவின் பபயர் குைிப்பிடப்பட்டு பபாதுமக்ைள் பார்மவக்கு







மவக்ை சவண்டும்.
பிைப்பு / இைப்பு பதிவுைள் சமற்பைாள்ள சபாதிய படிவம் மவத்திருக்ை சவண்டும்.
பதிசவடுைள் பராமரிக்ைப்பட சவண்டும்.
பிைப்பு / இைப்பு உரிய ைாலத்துக்குள் பதிமவ பேய்ய வலியுறுத்த சவண்டும்.
பிைப்பு / இைப்மப நாட்ைாட்டி மாதத்தில் முன், பின்னாை மாைாமல் நாள்
வரிமேப்படி பதிமவ சமற்பைாள்ள சவண்டும்.
பிைப்பு / இைப்மப பதிய தவைியவர்ைளுக்கு குைிப்பாமண வழங்ைி இப்பதிமவ
சமற்பைாள்ள வழிவமை பேய்ய சவண்டும்.



மருத்துவமமனயில் இைப்பு நிைழ்ந்தால் மருத்துவ அலுவலரிடம் படிவம் 4
(இைப்புக்ைான ைாரணம்) ோன்று பபற்றுப் பதிய சவண்டும்.
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பிரதிமாதம் 5-ஆம் சததிக்குள் வட்டாட்ேியர் அலுவலைத்திற்கு பிைப்பு/இைப்பு
பதிவிமன அனுப்ப சவண்டும்.

பிைப்பு / இைப்பு சமற்பைாண்டவுடன் பிரிவு – 12-இன் படி பதிவு நைல் தைவல்
அளிக்கும் நபருக்கு வழங்ை சவண்டும்.



பிைப்பு / இைப்பு பதிவின் முக்ைியத்துவம் குைித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த
சவண்டும். அமவ, ைீ ழ்க்ைண்டவாறு அமமய சவண்டும்.




பிைப்பு பதிவு – குழமதயின் முதல் உரிமமயாகும்.
வட்டில்
ீ
நிைழும் பிைப்பு/இைப்மப 21 நாள்ைளுக்குள் VAOவிடம் பதிவு பேய்ய
சவண்டும்.












பிைப்பிமன பதிந்தவுடன் குழந்மதயின் பபயமரயும் பதிய சவண்டும்.
குழந்மதயின் பபயமர பதிவு பேய்வது பபற்சைாரின் ைடமமயாகும்.
ஒருமுமை பதிவுபேய்த பபயமர எக்ைாரணம் பைாண்டும் மாற்ை முடியாது.
பிைப்பு/இைப்பு பதிவு முடித்தவுடன் இலவேச் ோன்று பபை சவண்டும்.

ிைப்பு/இைப்பு

திவு பசய்வதின் நன்றமகள்:

பிைந்த சததி மற்றும் பிைந்த இடத்திற்ைான அத்தாட்ேி இதுசவ ஆகும்.
குடியுரிமமக்ைான அத்தாட்ேியும் ஆகும்.
வாரிசுரிமமக்ைான அத்தாட்ேியும் ஆகும்.
ைடவுச்ேீ ட்டு விண்ணப்பிக்ை ஆதாரம் இதுசவயாகும்.
வயமத நிரூபிக்ை இறுதிச்ோன்று இதுசவ ஆகும்.
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ஓட்டுநர் உரிமம் பபை மற்றும் இதர நன்மமைளுக்ைாைவும் இச்ோன்று முக்ைியத்
சதமவயாகும்.



1939-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பபாது சுைாதாரச் ேட்டத்தின் ைீ ழ் ைீ ழ்க்ைண்ட சநாய்ைள்
பைாள்மள சநாய்ைளாைவும் பதாற்றுசநாய்ைளாைவும் அைிவிக்ைப்பட்டுள்ளன.
1. மூமளப்சபார்மவ (ஜன்னி)
2. ேின்ன அம்மம
3. பபரிய அம்மம
4. ைாலரா
5. பதாண்மடக்ைட்டு சநாய்
6. பதாழுசநாய்
7. தட்டம்மம
8. பவைிநாய்க்ைடி
9. பிசளக்கு சநாய்
10. பேந்நச்சுக் ைாய்ச்ேல் (இந்தியாவில் இல்மல)
11. குடற்புண் ைாய்ச்ேல் (மடபாய்டு)
12. மஞ்ேள் ைாமாமல
13. ைக்குவான் இருமல்
14. மூமளக் ைாய்ச்ேல்
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15. ைாே சநாய்

16. குருதிக் ைாய்ச்ேல்

17. குளிர்க் ைாய்ச்ேல் (மசலரியா)
18. இேிவு சநாய்
19. இளம்பிள்மள வாதம்



கிராம நிர்வாக அலுவலரின் கடறமகள்

சமசல அைிவிக்ைப்பட்டுள்ள இந்த சநாய்ைள் ஏதாவது யாருக்ைாவது
ைண்டிருந்தால், அது குைித்து ைிராமத்தில் உள்ள சுைாதாரப் பணியாளர் அல்லது
அப்பகுதி சுைாதார ஆய்வாளருக்கு ைிராம நிர்வாை அலுவலர் உடனடியாை



பதரிவிக்ை சவண்டும்.
இதனுமடய நைல் ஒன்ைிமன வருவாய் ஆய்வாளருக்கும் வட்டாட்ேியருக்கும்
அனுப்ப சவண்டும்.



சமலும் இமவ தவிர, சவறுவிதமான அோதாரண சநாய் பரவினாலும் ைிராம
நிர்வாை அலுவலர் அது குைித்து ஓர் அைிக்மைமய ேம்மந்தப்பட்ட அலுவலருக்கு



அனுப்ப சவண்டும்.
ைிராமத்தில் பபாது சுைாதாரத்மதப் சபணுவதில் ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் பங்கு
மிைவும் முக்ைியத்துவம் வாய்ந்ததாகும்.



எனசவ விழிப்புடன் பேயல்பட்டு தக்ை தடுப்பு நடவடிக்மைைமள சமற்பைாள்வதும்,
சநாய் தாக்ைிய பின் உடனடியாை சநாமயக் குணப்படுத்தத் சதமவயான
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நடவடிக்மைைமள சுைாதாரத் துமை மற்றும் உள்ளாட்ேி அமமப்புைளுடன் சேர்ந்து
சமற்பைாள்வது ைிராம நிர்வாை அலுவலரின் ைடமமயாகும்.


பவக்மை, அமடப்பான், ேப்மபசநாய், பதாண்மட அமடப்பான் சநாய், ஆட்டம்மம,
ராபீஸ் சபான்ைமவ ைால்நமடைமளத் தாக்கும் பைாடிய சநாய்ைளாகும்.



கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் கடறமகள்:

ைால்நமட பராமரிப்புத்துமை அலுவலர்ைள் ோதாரணமாை ைால்நமடைமளத்
தாக்ைக்கூடிய சநாய்ைளும் பைாள்மள சநாய்ைளும் பரவாமல் தடுக்ை உரிய



நடவடிக்மைைமள எடுத்துவருைிைார்ைள்.
அதுசபான்ை சநர்வுைளில் தடுப்பூேி முமை (அ) சநாய்த் தடுப்பு ேிைிச்மே முமை
பற்ைி ைால்நமட உரிமமயாளர்ைளுக்கு அைிவுமரைமள ைிராம நிர்வாை



அலுவலர்ைள் வழங்ை சவண்டும்.
ைால்நமடைளுக்கு சநாய் ைண்டவுடன் உடனடியாை ைிராம நிர்வாை அலுவலர்
வட்டாட்ேியருக்கும் ைால்நமட பராமரிப்பு அலுவலர்ைளுக்கும் அைிக்மை அனுப்ப



சவண்டும்.
ைால்நமட அலுவலர்ைள் ைிராமத்துக்கு வந்து உரிய சநாய் தணிய நடவடிக்மை
எடுப்பது குைித்து வாரம் இருமுமை வட்டாட்ேியருக்கு அைிக்மை அனுப்ப
சவண்டும்.
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சநாய்ைளால் பாதிக்ைப்பட்ட ைால்நமடைமள இதர ைால்நமடைளிருந்து விலக்ைி
மவக்ைவும், தடுப்பு நடவடிக்மைைமள சமற்பைாள்ளவும் ைால்நமட
உரிமமயாளருக்கு அைிவுமரைள் வழங்ை சவண்டும்.




18. ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்

மத்திய/மாநில அரசுைளின் பல்சவறு நலத்திட்டங்ைமள பேயல்படுத்துவதில்
VAOவின் பங்கு குைிப்பிடத்தக்ைது.
ேமூை நலத்துமையின் ைீ ழ் இயக்ைி வரும் முதிசயார் ஓய்வூதியத் திட்டங்ைமள
வருவாய்த்துமை மூலம் பேயல்படுத்தி வருைிைது.
1) முதிசயார் ஓய்வூதியத் திட்டம்
2) ஆதரவற்ை உடல் ஊனமுற்சைார் ஓய்வூதியத் திட்டம்
3) ஆதரவற்ை விதமவ ஓய்வூதியத் திட்டம்
4) ஆதரவற்ை சவளாண்மமத் பதாழிலாளர்ைள் ஓய்வூதியத் திட்டம்
5) ைணவனால் மைவிடப்பட்ட ஆதரவற்ை பபண்ைள் ஓய்வூதியத் திட்டம்
1. முதிவயார் உதவித் திட்டம் (சாதாரணம்)



இந்தத் திட்டம் அரசு ஆமண எண் 73, நிதித்(ஓய்வூதியம்) துமை, நாள் 22-1-1962இன் படி வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.



65 வயது நிமைவு பபற்ைவர், வருமானம் ஏதுமில்மல. போத்து மதிப்பு ரூ.5000-க்கு,
மிைாமல் இருக்ை சவண்டும்.
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பிச்மேக்ைாரராை இருக்ைக் கூடாது.
வயது வந்த மைன் இருக்ைக் கூடாது.
சுயமாை சவமல பேய்து தன்மனக் ைாப்பாற்ைிக் பைாள்ள இயலாதவர்ைளாை
இருத்தல் சவண்டும்.
மமய அரேின் நிதி: 75 ரூபாயும் மாநில அரேின் நிதி: 125 ரூபாயும் சேர்த்து ரூ. 200
வழங்ைப்பட்டது.
தற்சபாது ரூ. 400லிருந்து ரூ. 1000 வமர வழங்ைப்படுைிைது.
2. முதிவயார் உதவித் திட்டம் (குருடர்,
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க்கவாதம், றக, கால் இழந்தவர்)

வயது வரம்பு – 60 வயது நிமைவு பபற்ைிருக்ை சவண்டும். வருமானம் – ஏதும்
இல்மல. போத்து மதிப்பு ரூ.1000-க்கு மிைாமல் இருக்ை சவண்டும்.



பிச்மேக்ைாரராை இருத்தல் கூடாது.



வயது வந்த மைன் இருக்ைக் கூடாது.




சுயசவமல பேய்ய இயலாதவராய் இருத்தல் சவண்டும்.
மத்திய அரேின் நிதி ஏதும் இல்மல. முழுவதும் மாநில அரசே
வழங்குைிைது(ரூ.200). தற்சபாது ரூ. 400-லிருந்து ரூ. 1000 வமர வழங்ைப்படுைிைது.
3. உடல் ஊனமுற்வைார் உதவித் திட்டம்:



அரசு ஆமண (பல்வமை) எண் 1402 நிதித்துமை நாள் 6-11-1974-இன் படி
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வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.

வயது வரம்பு – 45 வயது நிமைவு. வருமானம் ஏதும் இல்மல.
போத்து மதிப்பு ரூ.1000-ற்கு மிைாமல் இருக்ை சவண்டும்.
பிச்மேக்ைாரராை இருத்தல் கூடாது.
வயது வந்த மைன் இருக்ைக் கூடாது.

சுயமாய் சவமல பேய்து பபாருள் ஈட்டும் தன்மமயற்ைவராய் இருக்ை சவண்டும்.
மத்திய அரசு நிதி வழங்ைவில்மல. மாநில அரசு ரூ.400 வழங்குைிைது.
தற்சபாது ரூ.400-லிருந்து ரூ.1000-வமர உயர்ந்துள்ளது.
4. விதறவ ஓய்வூதியத் திட்டம்:



அரசு ஆமண (பல்வமை) எண் 507 நிதித்துமை, நாள் 27-5-1975 – இன்படி
வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.







வயது வரம்பு இல்மல. போத்தின் மதிப்பு ரூ.1000/-க்குள் இருக்ை சவண்டும்.
பிச்மேக்ைாரராை இருத்தல் கூடாது.
வயது வந்த மைன் இருந்தாலும் வருமானம் ஏதும் இல்லாதிருக்ை சவண்டும்.
மறுமணம் பேய்திருத்தல் கூடாது.
மத்திய அரேின் நிதி ஒதுக்ைீ டு ஏதும் இல்மல. மாநில அரசு ரூ.400 வழங்குைிைது.
தற்சபாது ரூ.400-லிருந்து ரூ.1000-வமர உயர்ந்துள்ளது.
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5. ஆதரவற்ை வவளாண்றமத் பதாழிலாளர் ஓய்வுதியத் திட்டம்









அரோமண பல்வமை எண் 1465. ேமூை நலத்துமை நாள் 3-05-1984-இன்படி
வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.
வயது வரம்பு 30. வருமானம் ஏதுமில்மல.
பிச்மேக்ைாரராை இருத்தல் கூடாது.
மறுமணம் பேய்திருக்ைக் கூடாது.
5-ஆண்டுைளுக்கு சமல் ைணவமன பிரிந்திருத்தல் சவண்டும்.
உரிமமயியல் நீதிமன்ைத்தின் மூலமாை விவாைரத்துப் பபற்ைிருக்ை சவண்டும்.
வருமானம் ஏதுமின்ைி வயது வந்த மைன்ைள் இருந்தாலும் ஓய்வூதியம்
வழங்ைலாம்.
மமய அரசு நிதி வழங்குவதில்மல. மாநில அரசு ரூ.400 வழங்குைிைது. தற்சபாது
ரூ.400-லிருந்து ரூ.1000-வமர உயர்ந்துள்ளது.
இலவே சவட்டி/சேமல வழங்குதல் ஓய்வூதியம் பபறுபவர்ைளுக்கு அரசு வழங்கும்
பிை உதவிைள்



பபாங்ைல் மற்றும் தீபாவளி பண்டிமையின் சபாது ஆண்ைளுக்கு சவட்டியும்,
பபண்ைளுக்குச் சேமலயும் வழங்ைப்பட சவண்டும் என்று அரோமண எண் 995,
நிதித்துமை, நாள் 18.07.1979, 459 மற்றும் ேமூை நல மற்றும் ேத்துணவுத்
திட்டத்துமை, நாள் 15-10-1991-இன் படி வழங்ைப்படுைிைது.
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2. முதிசயார் ஓய்வூதியத் பதாமை பபறும் பயனாளிைளுக்கு இலவே ேத்துணவு



மற்றும் இலவே அரிேி வழங்குதல் :

அரசு ஆமண எண்.771, ேமூை நலத்துமை, நாள் 6-10-1980-இன் படி முதிசயார்
உதவித்பதாமை பபறும் பயனாளிைளுக்கு 1-11-1990 முதல், வாரத்திற்கு தலா ஒரு



ைிசலா இலவே அரிேி வழங்ை உத்தரவிடப்பட்டது.
அரோமண எண் 394, ேமூை நலம் மற்றும் ேத்துணவுத் திட்டத்துமை, நாள் 5-01-1991இன் படி முதிசயார் ஓய்வூதியம் பபறும் அமனத்து பயனாளிைளுக்கும் 15-9-1991
முதல் ைீ சழ ைண்ட அளவுைளின்படி இலவே அரிேி பபற்றுக் பைாள்ள



அனுமதிக்ைப்பட்டனர்.
ேத்துணவுக்கூடங்ைளில் உணவு உட்பைாள்ளாதவர்ைளுக்கு வாரம் ஒருமுமை தலா
1-ைிசலா இலவே அரிேி வழங்ைப்படும்.



ேத்துணவுக்கூடங்ைளில் உணவு உட்பைாள்பவர்ைளுக்கு வாரம் ஒரு முமை தலா ½
ைிசலா இலவே அரிேி வழங்ைப்படும்.
தற்வ ாது



அரோமண எண் 288 ேமூை நலம் மற்றும் ேத்துணவுத்திட்டத் துமை, நாள் 29-6-1997இன் படி வாரம் ஒரு முமை அரிேி வழங்கும் முமை திருத்தப்பட்டு மாதம்
ஒருமுமை வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.
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அதன்படி ேத்துணவுக் கூடங்ைளில் உணவு உட்பைாள்பவர்ைளுக்கு மாதம் 2 ைிசலா
இலவே அரிேியும் ேத்துணவுக் கூடங்ைளில் உணவு உட்பைாள்ளாதவர்ைளுக்கு
மாதம் 4 ைிசலா-இலவே அரிேியும் வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.



அன்னபூர்ணா திட்டம்
அரோமன எண் 31, ேமூை நலம் மற்றும் ேத்துணவுத் திட்டம், நாள் 04-03-2002இன்படி அன்னபூர்ணா திட்டத்தின் ைீ ழ் ஆதரவற்ை முதிசயார் திட்டத்தின் ைீ ழ்
பயன்பபறும் பயனாளிைளில் மிைவும் வயது முதிர்ந்த நபர்ைளுக்கு மாதம்
ஒன்றுக்கு 10 ைிசலா உணவு தானியம் மமய அரசு மானியத்திலிருந்து



வழங்ைப்பட்டு வருைிைது.
அன்னபூர்ணா திட்டத்தின் ைீ ழ் பயன்பபறும் பயனாளிைளுக்கு சமசல குைிப்பிட்ட 2
(அ) 4 ைிசலா அரிேி மற்றும் இலவே மதிய உணவு ைிமடயாது.
VAO-வின் கடறமகளும் ப ாறுப்புகளும்



ஓய்வுதியம் சவண்டி மனுக்ைள் அனுப்பப்படும் சபாது, அம்மனுக்ைள் மீ து VAO தீர
விோரமண சமற்பைாள்ள சவண்டும்.



விோரமணயின் சபாது ைவனிக்ைப்பட சவண்டியமவைள்
மனுதாரர் குைிப்பிட்ட ைிராமத்மதச் ோர்ந்தவர்தானா?
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மனுதாரர் ஓய்வூதியம் பபறுவதற்குரிய அமனத்துத் தகுதிைமளயும் (வயது
வரம்பு, போத்து மதிப்பு மற்றும் பிை நிபந்தமனைள்) பபற்றுள்ளாரா?
மனுதாரர் உண்மமயிசலசய ஆதரவற்ைவரா?

எப்படி அவர் அன்ைாட வாழ்மவ நடத்திக் பைாண்டிருக்ைிைார்?
வழங்ைப்படும் ஓய்வூதியம்தான் அவருமடய வாழ்வாதாரமாை இருக்குமா?
மனுதாரரரிடம் சநரடி விோரமண வாக்குமூலம் மற்றும் இரு ோட்ேிைளில்
மைபயாப்பம் ஆைியவற்மைப் பபை சவண்டும்.
அரோமண(நிமல) எண் 479 நிதித்துமை, நாள் 23-05-1989-இன் படி இத்திட்டம்
பதாடங்ைப்பட்டது.



இத்திட்டத்தின்படி ஆண்டு வருமானம் ரூ.5000-க்குட்பட்டு பபாருள ீட்டும் குடும்பத்
தமலவமர இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்திற்கு நிவாரணத் பதாமையாை ரூ. 2000
வழங்ைப்பட்டு வந்தது.



அரோமண (நிமல) எண் 726, வருவாய்த் துமை, நாள் 05-08-1986-இல் ஆண்டு
வருமானம் ரூ. 7200 வமரயுள்ள குடும்பங்ைள் இத்திட்டத்தின் ைீ ழ் பயன்பபைலாம்
என ஆமணயிட்டது.



தற்சபாது அரோமண (நிமல) எண். 11, ேமூை நலம் மற்றும் ேத்துணவுத்
திட்டத்துமை, நாள் : 22-01-1999-இன்படி ரூ. 10,000 நிவாரணத் பதாமையாை
வழங்ைப்படுைிைது.
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VAO-வின் கடறமகள்


மனுதாரர்ைள் இத்திட்டத்தின் ைீ ழ் நிவாரணம் பபறுவதற்குரிய அமனத்துத்
தகுதிைமளயும் பபற்றுள்ளனரா என VAO விோரித்து தங்ைள் வாக்குமூலத்மத






அைிக்மையாை தர சவண்டும்.
குடும்பத்தின் பமாத்த ஆண்டு வருமானம் ரூ.7,200-க்கு மிைாமல் உள்ளதா?
குடும்பத் தமலவரின் இைப்புப் பதிசவட்டில் இைப்பு பதியப்பட்டுள்ளதா?
இைப்பிற்குரிய ோன்ைாவணம் உள்ளதா?
ைிராமத்திலுள்ள முக்ைியஸ்தர்ைள் மற்றும் அக்ைம் பக்ைத்து வட்டாரிடம்
ீ
விோரமண சமற்பைாண்டு வாக்குமூலம் பபை சவண்டும்.
மனுதாரரிடம் சநரடு விோரமண வாக்குமூலம் மற்றும் இரு ோட்ேிைளிடம்
மைபயாப்பம் பபை சவண்டும்.



மனு, குடும்பத்தமலவர் இைந்த 6 மாதங்ைளுக்குள் பபைப்பட்டுள்ளதா? (அ) 1
வருடத்திற்குள் பபைப்பட்டுள்ளதா? 6 மாதங்ைளுக்கு சமல் இருப்பின்,
தாமதத்திற்ைான ைாரணத்மத மனுதாரரிடம் விோரித்து அைிந்து, பின்னர் மாவட்ட



ஆட்ேியரின் தாமத பபாறுத்தல் ஆமண பபைப்பட சவண்டும்.
துயர்துமடப்பு நிவாரணம் வழங்ைப்படும் சபாது வட்டாட்ேியருடன் இருந்து
பயனாளிமய அமடயாளம் ைாட்டி ’என்னால்அமடயாளம் ைாண்பிக்ைப்பட்டது’
என்று ோன்ைளிக்ை சவண்டும்.
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எறதயும் சாதிக்கலாம்

#தகுதியின் விளிம் ில் நீ தயாராக இருந்தால் வாய்ப்புகள் உன்னிடம் வாய்ப்புக் வகட்கும்.

#வவகத்தின் உச்சியில் நீ விவவகத்றத அமர்த்தினால் பவற்ைிகள் உன்னிடம் முத்தம் வகட்கும்.
#மனிதவன எவ்வாறு விடியாத இரபவான்று கிறடயாவதா அதுவ ால் நீ முயன்ைால் முடியாத
பசயபலான்றும் இருக்காது.

#வாழ்க்றகயில் உங்களுக்பகன்று ஓர் இலக்கு இருக்க வவண்டும். நீ ங்கள் இலக்கிறன அறடய
கடுறமயாக உறழக்க வவண்டும்.
#பவற்ைிப்

யணத்திற்கு ஒரு முடிவில்றல.

#உள்ளத்தில் உற்சாகமும் சாதறன வவட்றகயும் இருந்து பகாண்வட இருக்கும். ஒவ்பவாரு நாளும் “இன்று
புதிதாகப்

ிைந்வதாம்” என்ை புத்துணர்வவாடு எழுந்து மகிழ்வவாடு

ணிகறளத் பதாடங்குங்கள்.

#கழுகுக்குப் ார்றவ மிகவும் கூர்றம. மிக நுட் மான உயரப் ார்றவ. எவ்வளவு உயரத்தில்
தறரயில் கிடக்கின்ை இறர அதன் கண்ணுக்குத் தப்புவதில்றல.
#மனறதச் சிதைவிடாமல் எவனுறடய

தனக்குச் பசாந்தமாக்கிக் பகாள்கிைான்.

ைந்தாலும்

ார்றவ லட்சியத்தின் மீ து இருக்கிைவதா அவன் பவற்ைிறயத்

நண் வன, நீ நிறனப் றத சாதித்துக் காட்டு உன் வாழ்றவ அர்த்தமுள்ளதாக்கு……………

நன்ைி – TNPSC TARGET முகநூல் கல்விக்குழு. D.வசகர்,காஞ்சிபுரம்.
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