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tho;j;Jiu 

   md;ghh;e;j tPVX Njh;Tf;F gbf;Fk; ez;gh;fNs ,e;Ehy; KOf;f 
KOf;f fpuhkeph;thf mYtyh; gFjpf;nfd Nfl;fg;gLk; 25 jiyg;Gfspy; 25 
tpdhf;fis KOikahf ngwf;$ba tifapy; gy fpuhkeph;thf 
mYtyh;fspd; cjtpNahL njhFf;fg;gl;lJ. ,jid ed;F gad;gLj;jp 
nfhz;lhy; Njh;tpy; ntw;wp ngWtJ epr;rak;...  

“Mapuk; fLF %l;ilia Rke;jtid tpl xU fLfpd; Ritia 
Urpj;jtDf;Nf mjd; juk; GhpAk; mJNghy; ,e;Ehypd; juk;” 

( ,e;Ehypd; KOikahd Gj;jfk; Njitnadpy; vq;fis njhlh;G 
nfhs;sTk; ) 

 epWtdh;  

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh; nry; : 86789 13626 

ghlj;jpl;lk; : 

1. கழபளந ழ்யளக அுய்கு்கள ணிழனந யிதழக், ணிக் 

ந்ு் கடமநக் 

2. அ.தழவயு, ்டள, சழ்டள, அட்க் 

3. ழஅமய, ழயி்தழ்ட், ழயியூ் 

4. யுயள்தழு நள்்க் மக், ழஉிமநமன 

யி்ு்ககளு்த  ்

5. ழ் சவ் தழு்த் 

6. ுியளபள் ச்ட்க் 

7. யுயள்் தீ் யளன் (ஜநள்தழ), இள்க் 

8. ழ்ு்தமக, ழஎ்மட ந்ு் ய ீ் ுநம எ்மட 

9. ழநள்் 

10. ழு்ு 

11. ளச ஆதளப்க் த்ணீ்  தீ் மய மக  ்

12. விட் வநள்மந, ழயளபண் ணிக் 

13. அபு ழ்கி் ஆ்பநண்கம அக்ு் மடமக் 

14. இு்ு் ளமதக் 
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15. ககளம, த்ககளம, அசளதளபணநபண் ழக்வளு 

கழபளநழ்யளக அுய் வந்ககள் வய்ின டயி்மகக் 

16. ுமதன் 

17. ி்ு, இ்ு தழு் ச்ட் ந்ு் யிதழக் 

18. ஏ்ூதழன் தழ்ட்க் 

19. யி்ு ழயளபண் தழ்ட் 

20. தநழமக தமந்சி் உமய் ளுகள்ு் தழ்ட் 

21. யிமள்க் ந்ு் களு அபுயிமள்கி  ்வளு கழபளநழ்யளக 

அுயி் ்கழன் ணிக் 

22. சள்ுக் யம்ுயதழ  ்கழபளநழ்யளக அுயி் கடமநக் 

23. ய்ுதழ ந்ு் ஆதளப்கம ளுகள்த் ்கழன் ூுக் 

24. கள்மட்்ி ந்ு் சளயிகம் பளநி்த் 

25. ஆதழதழபளயிட  ்ந்ு் ம்ுினி  ்

 

 

 

1.கழபளந ழ்யளக அுய்கு்கள ணி ழனந யிதழக்: 

 

தநழ்ளு அமந்ு்ணி யிதழ 38(ி) (ii) ி்வச்்மக X: 

 

1. யுயள்்ுமனி  ்கழபளந ழ்யளக அுய  ்தயி்கள ணி ழனந ,் 

வபி ழனந் நளக அமந்தழு்ு .் 

 

2. இ்தயி்கள ழனந அுய் சந்த்்ட கழபளந்தழ  ்அதழகளப யப்ு 

க்ழு்கழ் யுயள் வகள்ட அுயபளு .் 

 

3. ணி ழனந்கி  ்ி்்்ு் இட எு்கவு(களு யிதழ 22) 

இ்தயி்கள வபி ழனந்தழ்ு  ்களு்ு்.  

இ்த வபி ழனந்தழ்ு எ்கயளு நளய்ட  ்எு தி அகளக் 

குத்ு். 

 

யனு யப்ு: 
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  வபி ழனந்தழ்ு வத்ு கச்ன்ுகழ் ் வத்ு கச்ன்ுகழ் 

ஆ்ி  ்ஜூம நளத  ்த் ள் 21யனு ழமு க்ழு்க வய்ு .் 

  வபி ழனந்தழ்ு வத்ு கச்ன்ுகழ் ஆ்ி் ஜூம நளத  ்த  ்

ளக்ு 30 யனு ிு் (அ்ு) 30யனு ிு்ூின ்த எு ு் 

இ்தயி்கள வபி ழனந்தழ்ு துதழன்யபளயள .் 

  ி்ு்்்்வடள  ்யு்ு அ்ு அ்டயமண யு்ு ந்ு  ்ம்ுி 

இ்மத சள்்தய்கு்ு அதழக்ச யனு யப்ு 40 ஆ்ுகளு .் 

  வந்கசள் யனு யப்ுக  ்வபி ழனந  ்கச்ன்ுகழ் ்ள  ்

கழபளந அுய்்வகள (அ்ு) உன் ீதழந் தீ் ்ுகி்ி ்கவய கழபளந 

ழ்யளக அுய்களக ஈ்்ு் ககள்்்ட ்ள  ்கழபளந 

அுய்கு்வகள களு்தளு.  

க்யி  ்துதழ: 

  தநழ்ளு நளழ ந்ு  ்சள்ழம் ணிக  ்யிதழ 12 (அ) (1) ந்ு  ்ுதழ 
இப்ிு் அ்டயமண எ்ழ  ்ழ்ணனி்க்்ு் ும்த்ச 

களு்க்யி.  

ிமண்கதளமக: 

  இ்தயி்ு ழ்ணனி்க்ு  ்எ்கயளுயு  ்ணினி் வச்்த ள் த  ்

எு நளத்தழ்ு  ்ிமண்கதளமகனளக ூ.2000 கசு்த வய்ு். 

  ி்ு்த்்வடள  ்ூ. 1000 ிமண்கதளமகனளக கசு்த வய்ு .் 

  ிமண்கதளமக அ்ச் அுயக்தழ  ்மய்ு் கதளமகனளக மய்க்்ு, 

கண்மக நளய்ட ஆ்சழன் கனி் ஈு கள்ட வய்ு .் 

  கழபளந ழ்யளக அுய  ்எ்ு கு் வளு, ணினிு (அ) ணி ீ்க் 

கச்ன்ு்வளு, பளஜழளநள கச்் வளு ச்்த்்ட நளய்ட 

ஆ்சழனபள  ்அ்த் கதளமக யிுயி்க்ு .் 

  அுய  ்நபணநமட்தள ,் அபு்ு அய் கசு்த வய்ின ள்கழ் 

கதளமக ுநழு்ி ,் அமத ிி்த் கச்ு ககள்ு நீதழ் கதளமக 

ுு்்தளிட  ்யம்க்ு .்  

னி்சழக்: 

 

இ்தயி்ு ழனந் கச்ன்்ட எ்கயளுயு  ்ழ்ணனி்க்்ட 
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கள்கு (்3 ஆ்ுக )் அபு அி்ு  ்கவ்்க்ட னி்சழகி் வத்ு 

க்ழு்க வய்ு .் 

  ழ அமய  ்னி்சழ 

  கழபளந ழ்யளக அுய  ்னி்சழ 

  கழபளந ழ்யளக அுய்கி  ்அதழகளப்கு  ்கடமநகு  ்

  கழபளந ுகளதளப் 

  கழபளந் கண்ுக  ்மடம ் 

  னி்சழ ி்தி்ு வத்யி  ்வத்்சழ க ினளந், ணினிழு்ு 

யிுயி்க்ு  ்ழமனி், னி்சழ்ு்டள கசுக ,் னி்சழ் கள்தழ  ்

க் ச்், ிக் வள்ய்ம தழு்ி் கசு்த வய்ு .் 

  தநழ்கநளமழ தயி்்ு ி கநளமழமன் தள்கநளமழனளக  ்ககள்டய்க  ்கழபளந 

ழ்யளக அுயபளக  ்ணினி் வச்்த 2 யுட்கு  ்அபு  ்ணினள் 

வத்யளம  ்ு   ்ட்த்ு  ்தநழ்கநளமழ  ்வத்யி  ்வத்்சழ 
களயிி ,் அய்க  ்்த ்ழயி்ு  ்இ்ழ ணி ீ்க் 

கச்ன்ுயள்க .் 

கழபளந ழ்யளக அுய  ்( யி..ஏ ) V.A.O யி் ணிக் 

  கழபளந ழ்யளக அுய  ்( யி..ஏ ) ்ய  ்யுயள  ்ஆயண்கம  ்

பளநி்ு, ழ யி உ்ி்ட யி யூ்க ,் ி்ு ந்ு் இ்ு தழு, சளதழ் 

சள்ு, யுநள  ்சள்ு, இு்ிட் சள்ு யிழவனளக ,் யி்ுக  ்ுழ்த 

ஆ்யழ்மக, ுன், நமம, கய்், வள் இன்மக சவ் ்கி  ்ளதழ்ுக் 

ுழ்ு வந  ்அதழகளிகு்ு அழ்மக அு்ுயு உ்ட களு்ு நழ்க 

பளநள ணிகம் கச்ன வய்ினய்களக உ் .் 

  கழபளந்மத ழ்யகழ்த்ு  கழபளந ழ்யளக அுய  ்( யி..ஏ ), கழபளந 

களய ,் கழபளந் ணினள் ந்ு் ளச் களய  ்( தமனளி )  ள்ு 

ஊமழன்க  ்ழனநழ்க்ுகழள்க .்  

ணிக் 

 

1. ்டள கன் நள்ுத .் 

2. கழபளந கண்ுகம பளநி்த் ந்ு  ்னிபள்ு் ணி கச்த். 

3. ழயி, கட்க ,் அியிு்தழ யி ந்ு  ்அபு்ு வசபவய்ின கதளமககம 
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யூழ்த .் 

4. சளதழ் சள்ு, யுநள  ்சள்ு, இு்ிட  ்சள்ு, கசள்ு நதழ்ு சள்ு 

ஆகழமயனமய யம்ுயு ுழ்ு அழ்மக அு்ுத .் 

5. களு ந்கு்ு ய்கழக  ்ந்ு  ்ூ்ுு ச்க்கிடநழு்ு கட்க  ்

குயத்ு சழ்டள ந்ு  ்அட்க்கி  ்க்கம யம்ுத். 

6. ி்ு ந்ு  ்இ்ு தழவயுகம பளநி்த். 

7. த ீயி்ு, கய்், ுன் வள் இன்மக விட்கி  ்களு உன் 

அதழகளிகு்ு அழ்மக அு்ுத ,் இன்மக விட்கி  ்களு ்்ட 

இம்ுகம யுயள  ்ஆ்யள் நதழ்ிு கச்் களு உதயி கச்த். 

8. ககளம, த்ககளம ந்ு  ்அசளதளபண நபண்க  ்ஆகழனமய ுழ்ு களய் 

ும்ு தகய  ்கதியி்த  ்ந்ு் யிசளபமண்ு உதயி ுித். 

9. களபள, ிவ் உ்ி்ட வள்கு  ்ந்ு  ்கள்மட வதள்ு வள்க் 

்ழன அழ்மக அு்ுத .் 

10. இு்ு ளமத க்களணி்ி்ு ்ளு கச்த். 

11. கழபளந ஊமழன்கி  ்ச்் ்ின் தனளி்த .் 

12. கள்மட் ்ின் ந்ு  ்சளயிகி  ்கண்ுகம  ்பளநி்த .் 

13. க்ிட்க ,் நப்க் ந்ு் அபு ு்வள்ு ழ்கம  ்ளு்கள்த .் 

14. ுமதன்க் ்ழ வந் அதழகளிகு்ு தகய் ககளு்த .் 

 

2. யுயள  ்ழ்யளக்தழ  ்கழபளந ழ்யளக அதழகளினள் மகனள்ு் அ. 

தழவயு , ்டள , சழ்டள , அட்க் தழன ்ழ : 

 

கழபளந் கண்ுகம  ்பளநி்த  ்

  கழபளந் கண்ுக  ்பளநி்த் ்ழ அபசளம ். 581 – ள் 3-04-1987-இ் 

ி ணிக  ்அ்டயமண உுயள்க்்டு. 

  இ்கண்ுக  ்அம்ு  ்ழ் ச்்த்்டு ஆு். 

  ு ் (Survey Number): 

  எ்கயளு நளய்ட  ் ய்ட்களகு  ்(Taluk), ய்ட்க  ் 

கழபளந்களகு  ்ிி்க்்ிு்ு .் கழபளந்கி  ்கவ் ழ்க  ் 

ுதழகளக  ்ிி்க்்ு எ்கயளு ுதழ்ு  ்எு இ்க  ்இட்ு். 

அத்ு  ்ு ் (survey Number) ்ு கன். 
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  ழ் கதளட்ள யியப்க  ்இுுமகி  ்பளநி்க்ுகழ். 1. 

தழு்ும 2. யுயள்்ும 

  அமத  ்்ழ ுு்கநளக கள்வள்.  

1. தழு்ும: 

  ள் கசள்ு யள்ு் வளு அ்ு யி்ு  ்வளு அ்த் கழபன்்தழப்மத 

(Sale Deed) சள்தழயள  ்(Sub- Registration Office)அுயக்தழ  ்தள் தழு கச்ன 

வய்ு .்  

2. யுயள்்ும: 

  இ்த ுமனி்தள  ்ழ்தழ்கள யியப்க  ்கவ்்க்ட தழவய்ி  ்

இு்ு். 

  ்டள (Patta) 

  சழ்டள (Chitta) 

  அட்க  ்(Adangal) 

  அ  தழவயு A  ‘egister  

  ழ்தழ்கள யமபட ்ம (FMB)  

்டள (Patta) : 

  ழ்தழ  ்உிமந ந்ு தள் இு்கழு ்த்கள ஆதளப் ்டளயளு். 

்டளமய மய்ுதள  ்எு ழ்தழ  ்உிமந னளு்ு ்மத ிு 

கச்ன்ுகழ்ு. ி்யு  ்யியப்க  ்்டளயி் இு்ு  ்:- 

  1. நளய்ட்தழ  ்கன், ய்ட்தழ  ்கன் ந்ு  ்கழபளந்தழ  ்கன் 

  2. ்டள ் 

  3. உிமநனள  ்கன் 

  4. ு ்ு  ்உ்ிிு் (Survey Number and Subdivision) 

  5. ்கச  ்ழநள அ்ு ு்கச  ்ழநள 

  6. ழ்தழ  ்ப்ு ந்ு  ்தீ் மய  

சழ்டள (Chitta) : 

  எு தி ு்ு் ுழ்ி்ட கழபளந்தழ  ்்யு ழ் இு்கழகத்ு 

அபசள்க  ்மய்தழு்ு  ்தழவயு. இதழ  ்கசள்தழ  ்உிமநனள  ்கன், ்டள 
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்க ,் ழ் ்கச் அ்ு ு்கச் ன்ளு, தீ் மய க்ின யியப்க  ்

்ள  ்இு்ு .் 

  அட்க  ்(Adangal) : 

  எு கழபளந்தழ  ்இு்கழ கநள்த ச்வய ்க  ்அட்கழன தழவயு. இதழ  ்

ுழ்ி்ட ச்வய ்ு்ு உின ழ் னள் கனி் இு்கழு, ்டள ் 

ந்ு  ்ழ்தழ  ்ன்ளு ் வள் யியப்க  ்இதழ  ்இு்ு .்  

அ’ தழவயு (‘A’ Register) : 

  இ்தழவய்ி  ்

1. மமன ழ அமய ், உ்ிிு ், (Survey Number and Subdivision) 

2. பன்ுயளி(ப), ச்்கள் (ச), அ்ு இள் (இ), 

3. ்கச  ்(), ு்கச் (ு), நளளயளி (நள), தீ் ு ்டளத திு (த.ீ.த), 

ு்வள்ு, 

4. ்டள ் ந்ு  ்தழு க் உமடமநனளி  ்கன், 

5. ழ்தழ  ்ப்ு ந்ு  ்தீ் மய, வள் யியப்க  ்இு்ு்.  

ழ்தழ்கள யமபட ்ம (FMB) : 

  ழ்தழ்கள யமபட். இு இட் ்யளு  ுதழகளக 

ிி்க்்ு்ு ்மத  ்கள்ுகழு .  

கழபன் ்தழப் (Sale Deed) : 

  கசள்ு யள்ு் வளு அ்ு யி்ு் வளு அ்த  ்கழபன் ்தழப்மத  ்சள் 

தழயள  ்அுயக்தழ  ்(Sub- Registration office) தழு கச்ன வய்ு .் கழபன் 

்தழப்தழ  ்கவ்்க்ட ்கழனநள யியப்க  ்இு்ு .் 

1. தழ  ்ககளு்யி  ்கன், கயி 

2. தழ யள்ுயி  ்கன், கயி 

3. ்யு அு 

4. ்யு கதளமக்ு யி்க்ுகழு 

5. கசள்ு யியப் 

 

  கசள்ு யியப்தழ  ்ள் யள்ு  ்ழ்தழ  ்அு, அு ்த் ு ்ணி  ்

அமந்தழு்கழு, ்டள ், அு ்த் கழபளந்தழ  ்இு்கழு ந்ு் 

ய்ட், நளய்ட் ்ழன யியப்க  ்இு்ு .் ழ் ய ீ் ு நமனளக 

இு்தள  ்அதுமடன அ்கவகளப  ்க் யியப்க  ்ந்ு  ்ிள  ்் 

தழனமய இு்ு .் கழபன் ்தழப த  ்தளி் ி் ்க் சள்தழயள  ்

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in

www.tnpscgk.net



ntw;wp!  ntw;wp!!  ntw;wp!!! 
fpuhkeph;thf mYtyh; Njh;T gapw;rp ifNaL 

 

 ntw;wp ngw tho;j;Jf;fSld;....  Page 9 

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh;- Gspaq;Fb jpUney;Ntyp khtl;lk; 
cyfj;juk; tha;e;j TET,TNPSC,VAO nkl;Bhpay;fs;   nry; : 86789 13626 

அுயக்தழ  ்தழு கச்ன்்ட  யியப்க  ்இு்ு். 

1. தழு ் ந்ு  ்யுட  ்

2. கசள்ு தழ  ்ககளு்யி  ்ுமக்ட்b, மகவபமக, மககன்ு, கயி 

3. கசள்ு தழ யள்ுயி  ்ுமக்ட், மகவபமக, மககன்ு, கயி 

4.ுமக்ட்கி  ்சள் தழயளி் மககனள்  ்

5. தழு கச்ன்்ட ள், யியப், தழு க்டண  ்கசு்தழன யியப் 

சள்தழயள  ்அுயக்தழ ,் யியப் ஆகழனமய 

6. இப்ு சள்சழகி  ்மககனள்் ந்ு் கயி 

7. கநள்த  ்்தம ்க்க  ்

8. கநள்த  ்்தம தள்க் 

9. தநழ்ளு அபசழ  ்்ி்க .்  

Land document: 

  01.07.06 த்தள  ்கழபன் ்தழப்தழ  ்கசள்ு யி்ய  ்ந்ு  ்

யள்ுய்கி  ்ுமக்ட்க  ்எ்ு் ம அபசள் 

மடம்ு்த்்டு. கசள்ு யள்ுய  ்ுமக்ட  ்இப்ு  ்கசள்ு 

யி்யி  ்ுமக்ட  ்எ்ு எ்ட்்ு இு்ு .் இத்ு ் தழு 

கச்ன்்ட ஆயண்கி  ்ுமக்ட்க  ்இு்களு. 18.05.09 த  ்இ்த 

மனிு  ்நள்் கச்ன்்ு கசள்ு யள்ுயி  ்ுமக்ட். 

இப்ி்ு  ்தழளக எ்ு எ்ிள் வளு் ் ம மடம்ு 

ய்து. 

  இு தயிப எ்கயளு தளி் இு ்க  ்இ்த் கழபன் ்தழப  ்கநள்த  ்

்தம ்க்க  ்(Sheet) ககள்டு ந்ு  ்அ்த் ்க்தழ  ்், ஆயண 

், யுட  ்வள் யியப்க  ்சள்தழயள  ்அுயக்தழபள  ்

ுழ்க்்ிு்ு .்எ்கயளு தளி் ி்ு் இ்த் கழபன் ்தழப  ்

்தம தள்கம  ்ககள்டு. அ்த தளி் ்், ஆயண ், யுட  ்

தழனமய ுழ்க்்ு சள்தழயள  ்மககனள்் இு்ு். 

  ள் தழு யியப்க  ்்தழமப் தள்கி  ்மட் கச்் வளு அத் 

்்க  ்ந்ு  ்தள் மட் கச்ன வய்ு .் எ்கயளு ்க்தழ்ு  ்1் 

இு்ு ஆப்ி்ு யிமசனளக இ்க  ்இட்ு்.. அதள் தள்கி் 

்ணி்மக  ்்க  ்சநநளக இு்ு .் ு்ு்கள்டளக 16 ்தழமப் 

தள்கி  ்மட் கச்தள் 16 ்க்க  ்இு்ு .் ஆள  ்சள்தழயள  ்

அுயக்தழ  ்தழு கச்  ்வளு தழயி  ்யியப்க  ்அம்ு  ்த் 

தளி் ி்ு் ுழ்க்்ிு்ு .் 
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  சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்இமத் எு ்கநளக கண்கழ  ்ு்ு் 

ககள்ு இ்க  ்ககளு்பள்க .் அதள் கநள்த  ்16 தள்க்தள  ்

இு்ு். ஆள  ்்க்க  ்ந்ு  ்17 ஆகழயிு .்  

தழு கச்் ம: 

  ள் யள்ு  ்இட் எ்ு அ்ு அத்ு வந்்ட ு 

்கி்அமந்தழு்கள .் எ்கயளு ு ்ணி்ு  ்அு 

அமந்தழு்ு  ்இட்மத களு்ு அபசள்க  ்நதழ்ீு கச்ு எு யிம 

ழ்ணன் கச்். அத்ு கன் Guide line value . 

  ள் ்தழப  ்தழு கச்  ்வளு இ்த கன் Guide line value்ு 8% ்தழமப 

தள்களக யள்கழ அதழ  ்கழபன் ்தழப்தழ  ்யியப்க  ்மட் கச்ு 

சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்தள்க  ்கச்ன வய்ு .்  நதழ்ி்ு  ்(8%) 

்தழமப்தள்க  ்யள்க ினளத ழமனி ,் தளயு எு நதழ்ி்ு 

்தழமப  ்தள் யள்கழயி்ு நீதழ கதளமகமன சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்

கசு்தள். 

  இத்ு 41 ் ிய்மத ூ்்தழ கச்ன வய்ு .் அதழ  ்யள்க வய்ின 

்தழமப  ்தள்கி  ்நதழ்ு, ள் யள்கழன ்தழமப  ்தளி் நதழ்ு,, நீதழ 
கசு்த வய்ின கதளமக தழன யியப்கம ூ்்தழ கச்ு கழபன் 

்தழப்ுட  ்இமண்ு சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்தள்க  ்கச்ன 

வய்ு .் நீதழ கசு்த வய்ின கதளமக ூள் ஆனிப் யமப இு்தள் 

ணநளக கசு்தழ யிடள .் அத்ு வந் இு்ு  ்்ச்தழ் களவசளமனளக 

(Demand Draft) கசு்த வய்ு .் களவசளம னள் கனி் ு்க வய்ு  ்் 

யியப் அ்த்த சள்தழயள  ்அுயக  ்தகய  ்மகனி  ்

ுழ்க்்ிு்ு .் 

  தழு  ்க்டணநளக Guide line valueயி் இு்ு (1%) ந்ு் கணிி க்டண  ்

ூள் 100் தழு கச்ன்ு  ்வளு சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்கசு்த 

வய்ு .் இுு் ூள் ஆனிப  ்யமபனி் ணநளகு  ்அத்ு வந் 

களவசளமனளகு  ்கசு்த வய்ு .் 

  ்தழமப  ்தள்கி  ்கழபன் ்தழப யியப்க் மட் கச்ு, எ்கயளு 

்க்தழு  ்கவ்ுதழனி  ்எு ு் கசள்ு யள்ுயு  ்நுு  ்கசள்ு 

யி்யு  ்மககனள்ு இட வய்ு். ி்ு சள்தழயளிட  ்இ்த் கழபன் 

்தழப்மத  ்தழு கச்யத்களக தள்க  ்கச்ன வய்ு .் 
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  சள்தழயள், கசள்ு யள்ுய  ்ந்ு  ்யி்யி  ்ுமக்ட், அமடனள 

அ்மட தழனமயகம ,் ந் ்ள யியப்கம  ்சி ள்்ு யி்ு 

கழபன் ்தழப்தழ்ு் தழு இ்க  ்ககளு்ள். ள் கசு்த வய்ின தழு  ்

க்டண்மத  ்கசு்தழன ி் ழ் யி்ய  ்ந்ு  ்யள்ுயி  ்

ுமக்ட்க  ்த  ்்தழமப  ்தளி் ி்ு  ்எ்ட்்ு அய்குமடன 

மககனள்், கயி, மகவபமக தழனமய யள்க்ு .் ுமக்ட்கி் 

வந் சள்தழயள  ்மககனள்் இுயள். சள்சழக  ்மககனள்நழுய  ்இ்ுட  ்

தழு ழமு கு். 

  தழு  ்க்டண  ்கசு்தழன இபசவதழ், சள்தழயள  ்ந்ு  ்கசள்ு 

யள்ுய  ்மககனள்  ்இட வய்ு .் கசள்ு யள்ுய  ்தழு கச்ன்்ட 

்தழப்மத  ்ுழ்ி்ட சழ ள்கு்ு  ்ிு, இ்த இபசவமத் கள்ி 

சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்கச்ு க்ு் ககள்ள .் அயமப  ்தயிப 

வயு னளபளயு கச்ு யள்க வய்ினதழு்தள ,் இபசவதழ் அ்த ு் 

மககனள்நழட வய்ு .் 

  ்தழப்தழயி  ்வளு Guide line value-யி்ு 8% ்தழமபதள் யள்க வய்ு .் 

அபசள்க்தள  ்ழ்ணனி்க்்ட Guide line value அதழகநளக இு்கழு  

்ு  ்்ச்தழ  ்ளவந கசள்தழ்ு எு நதழ்ு ழ்ணன  ்கச்ு அ்த 

நதழ்ி்ு 8% ்தழமப்தள  ்யள்க வய்ு .் அமத சள்தழயள  ்தழு 

கச்ு யி்ு pending document  ்தழமப இ்ு யிுயள். நளய்ட ஆ்சழன் 

அுயக்தழ (்Collector office) இத்கக்ு எு ிிு இு்கழு. அ்கழு்ு 

அபசள்க அுய  ்எுய் ய்ு இட்மத ள்மயனி்ு, அமத  ்ு்ழ உ் 

ச்வய ்கி  ்நதழ்ம மய்ு Guide line value சினளதள ்மத ிு 

கச்யள். அ்ு அயவப எு நதழ்ம ழ்ணன் கச்யள். 

  Guide line value சினளக இு்கழு ்ு அய  ்ிு கச்் ்ச்தழ் Guide line 

value-யி்ு  ்ள் ழ்ணனி்த நதழ்ி்ு  ்உ் யி்தழனளச  ்கதளமகனி  ்8% 

ணநளக க்ட வய்ு  ்அ்ு அய் ழ்ணன் கச்த நதழ்ி்ு ,் ள் 

ழ்ணன் கச்த நதழ்ி்்ு  ்உ் யி்தழனளச  ்கதளமகனி  ்8% ணநளக க்ட 

வய்ு .் அ்களு தள் ள் தழு கச்த document ்நழட  ்

எ்மட்க்ு .் இ்த ம 47A ிிு ்தளு .் எு ுழ்ி்ட 

கள்தழ்ு  ்நீதழ கதளமகமன சள்தழயள  ்அுயக்தழ  ்கசு்தழ 
்தழப்மத  ்க வய்ு .் இ்ம ்ள் அு அ்த நளய்ட்தழ  ்நளய்ட 

ஆ்சழன் அுயக்தழ்ு அு்்ு .் ள் அ்ு கச்ு அ்த யி்தழனளச  ்

கதளமகமன கசு்தழ க்ு ககள்ள  ் 
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ழமனள ‘அ’ தழவயு: 

  இ்தழவயு ழ உ்ிிமய ,் அய்ழ  ்்ு் நளுத்கம  ்

கள்ி்ு  ்ழமனள தழவயு ஆு். 

  ழயி தழ்ட் ணிக  ்ி்க்்ு, ி்் பளநி்ு்களக எ்கயளு 

யுயள்் கழபளந்தழ்ு  ்தி்தினளக அ  தழவயு தழ  ்மகனள் 

த்்ட ிபதழ ய்டள்சழனள  ்அுயக்தழ  ்எ்மட்க்்ு கழபளந 

ழ்யளக அுய்கு்ு யம்க்்டு.ி்் அ்த  ்ிபதழ எ்ு 

அ்சழட்்ு அம்ு கழபளந்கு்ு  ்கக்ி அ்மட வள்ட தழவயுகளக 

யம்க்்ு்ு. 

  இ்தழவய்ி  ்த் ுதழனளக யுயள்் கழபளந்தழ  ்யபள்ு  ்

ுழ்ு(Descrptive Memoir) யம்க்்ு்ு. 

  இ்த யபள்ு  ்ுழ்ி் த்ுதழனி  ்யுயள்் கழபளந்தழ  ்

யுயள்்ு்டள அம்ு யியப்கு  ்அட்ு .்  

ழமனள ‘அ’ தழவய்ி  ்யிப் 

  கழபளந்தழ  ்கனு், உிமந ம். 

  அமநயிட ,் 

  ப்ு் ்ம். 

  கய்வயு யமக்ள்ி  ்ப்ு. 

  ்ம யமபனு்த .் 

  ந்க்கதளமக. 

  ழ உமடமநக .் 

  ு்கச் கதளுதழக .் 

  ளச யியப்க .் 

  ுி நபநள்ு. 

  கழணுக .் 

  யமக்ளு ,் யியிதழ்ு .் 

  நீ்ய். 

  களு்ுழ்ு. 
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  அ  தழவயு மடமனி  ்கவ்்க்ட 11-க்கி  ்பளநி்க்்ு 

யுகழு. 

  -ு ், உ்ிிு ். 

  -மமன ு ், உ்ிிு ் 

  -பன்ுயளி(ப) அ்ு இள்(இ) 

  -யமக்ளு(்கச்/ு்கச்) 

  -இுவளக ்கச் ி் கநள்த  ்தீ் மய யதீ். 

  -ந் ய ,் பக். 

  -தப். 

  -கல்வட  ்எ்ு்ு தீ் மய யதீ .் 

  -ப்ு. 

  -்டள ் ந்ு  ்தழுக் ழ உமடமநனளி  ்கன். 

  -ுழ்ு  

’அ’ தழவய்மட  ்பளநி்ு 

  இ்தழவயு இப்ு ிபதழகளக ய்டள்சழன  ்அுயக்தழ  ்எ்ு ,் VAO 

யிட் எ்ு  ்பளநி்க்ு்.  

’அ’ தழவய்ிம நள்் கச்்வளு 

  இ்தழவய்ி  ்ழமனளக நள்் கச்  ்ு உ்ிிு நளுத்க ,் ழ 

ு்ு, ழ எ்மட்ு, ழ நள்் ச்்த்்ட நளுத்க  ்்ு் வளு 

ய்டள்சழன  ்கழபளந ழ்யளக அுயிட  ்உ் ிபதழனிு் தழன வய்ு .் 

  வந்க்ட நளுத்கம அ  தழவய்ி  ்தழ் வளு அ்நளுது்ு – 

உ்டள ஆமண ் ந்ு  ்னளபள் யம்க்்டு அ்ு கவ்ழமனி  ்

உ் யுயள் ஆ்யள  ்ழம்ு வந்்டய்க  ்ந்ுவந இத்ு 

சள்சழனள் அ  தழவய்ி  ்– ுு்ககள்  ்கச்ன வய்ு .் 

  ்களபண்மத ககள்ு் கழபளந ழ்யளக அுய  ்இ்தழவய்ி  ்நள்் 

கச்ன்ூடளு. 

  த்வளு யியசளன ழ்கு்ு எு தழவயு ,் கழபளந ்த்தழ்ு எு 

தழவயு  ் எு கழபள்்தழ்ு இப்ு அ  தழவயுக  ்பளநி்க்ுகழு.  
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கப்கி  ்‘அ’ தழகயு பளநி்ு: 

  கப ழம அமய  ்கண்ககு்க்்ட கபள்சழனி  ்யு  ்வச்்ு  ்

ககள்்்ட கழபளந்கி  ்ுதழ யள்ு யளினளகு ,் ழ அமய 

யளினளகு  ்ழம தழவயு அ - யி  ்த்ட வய்ு .் 

  அ  தழவய்ி  ்எ்கயளு கப ழ அமய ், அதுமடன உிமந ம, 

ப்ு ஆகழன யியப்க  ்த்ட வய்ு .் 

  அ  தழவய்ி  ்க்் ுதழனளக இு்தள  ்க்் ுதழ ்ு ,் கழபளந் 

ுதழனளக இு்தள  ்கழபளந் ுதழ ்ு ுழ்ிட வய்ு .் 

  தநழ்ளு அபசழள  ்இபளுய  ்ுதழ்ு எு்க்்ட இடநளக இு்தள  ்– 

அ்தமகன ழஅமய ் தழவப ுழ்ு க்தழ  ் இபளுய ழ்  ்ு 

ுழ்ிட வய்ு  ்இவத வள்ு  இபயி்வய்ு  கசள்த் ஊபள்சழ்ு 

கசள்த் ்ு ுழ்ிட வய்ு .் ஜநள்தழனி  ்வளு அ  தழவயு 

வசளதம 

  ஜநள்தழனி  ்வளு ய்டள்சழன  ்அுயக்தழ  ்பளநி்க்ு  ் அ  

தழவய்ுட  ்கழபளந்தழ  ்பளநி்க்ு  ்தழவய்ிம எ்ி்ு் ள்்ு 

அத்ு்டள சள்ு ய்டள்சழனபள் யம்க்ட வய்ு .் 

  இதம ஜநள்தழ அுய  ்தணி்மக வந்ககள் வய்ு .்  

’A’ தழகய்ி  ்உ்ட்க  ்

  இு எ்கயளு யமகனி  ்கவ் உ் ழ்தழ் ப்், தீ் மய யதீ்மத  ்

கள்ுகழ A  தழகய்ி  ்கதளு்ளு .் 

  அபு ழ்(யமக்ளு) 

  அபசழ் க்ுள்ி  ்உ்மய 

  அபசழ் க்ுள்ி  ்இ்ளதமய 

   தி்திவன கள்ட வய்ு். இய்ம ஆ்ுவதளு  ்ஜநள்தழனி  ்

வளு கள்ட வய்ு .் ழயி  ்தழ்ட்தழ்ு  ்ி்  ்எ்கயளு சழனிு  ்

்ு் நள்்க  ்ுழ்ு இதழ் ஆ்ுவதளு  ்ுழ்ிட வய்ு்.  

கழபளந் கண்ு ் 6: 

  இ்தழவய்ிம 6, 6-A ்ு இப்ு ிிுகளக பளநி்க வய்ு .் 
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  த்ணீ்  தீ் மய யிதழ்ு ்ழ கள்ு  ்தழவயு ஆு். சழ ஜள்தழ, தீ் மய 

ஜள்தழ மனி் யிதழ்க்ு  ்அபளத் கண்ுக  ்கண்ு ் 6-இ் 

பளநி்க்ு .்  

கழபளந் கண்ு ் 6-A உ்ட்க :் 

  எ்கயளு ்டளதளபபளு  ்ீ்்ள்்ச்்ட த்ணுீ்களக கசு்த்ட 

வய்ின க்டண்மத ூ்ி யு  ்கநள்த்மத கழபளந் கண்ு 10-இ் – 2 – 

ிிு்ு ு்ு  ்கச்ு  ்தழவயடளு .் (வள்ி் ிஜழ்ட்).  

கழபளந் கண்ு ் 7: 

  ுநதழ இ்ழ ு்வள்ு, தீ் மய யிதழ்க்்ட திு ந்ு  ்தீ் மய 

யிதழ்க்டளத திு ஆகழன ழ்கி  ்அுவளக  ்கச்ன்ு  ்

ு்ப்ம், ்யமக யுயள்கம  ்அத்ு்டள வந் யிகு  ்

கள்ட்ு  ்தழவயு ஆு். இு இப்ு ிிுகளக  ்பளநி்க்ட 

வய்ு .் 

  ிிு-1: ு்வள்ு ழ், தீ் மய ்்ட திு ந்ு  ்தீ் மய ்டளத திு 

ழ்கி  ்ஆ்பநளண ,் யிதழ்க்ு  ்தீ் மய, த்ட  ்தீ் மய, உ்ுய  ்

வந்யிக  ்ஆகழனய்ம இதழ  ்கண்கழட வய்ு .் 

  ிிு-2 : இதப இ்க  ்அதளயு ு்கச  ்ழ்கு்ு யிதழ்க்ு  ்தீ் மய, 

ஜள்தழ அபளத், ு்வள்ு ழ்கு்ு யிதழ்க்ு  ்த்ணீ்  தீ் மய 

ந்ு  ்அபளத ,் வந்யிக  ்ஆகழனய்ம இதழ  ்கள்ி்க வய்ு .்  

கழபளந் கண்ு ் 8A, 8B: 

  கழபளந் கண்ு 8 – இப்ு ிிுகம  ்ககள்டு. 

  8A : த  ்ிிு த  ்யு்ு ீ் ழமகம  ்்ழன யியப்க  ். 

  8B : இ்கண்கழ  ்ந் ீ் ழமக  ்்ழன யியப்க  ்அட்ு .் 

  இ்கண்ு ் ீ்ளச ஆதளப்தழ  ்் அபு்ு யு் யுயள்கள 

தப்தீ் மய, த்ணீ்  தீ் மய, தீ் மய ஜள்தழ, அபளத் தீ் மய, ூுத  ்்கச  ்

தீ் மய(Additional Assessment) ந்ு  ்ூுத் த்ணீ்  தீ் மய ஆகழனய்ம இ்த் 

கண்ு்ு ககள்ுயப வய்ு .்  

கண்ு ் 9A 

  இ்த் கண்ு தநழ்ளு ூுத் தீ் மய ந்ு் ூுத  ்த்ணீ்  யி 

ச்ட்தழ  ்கவ் யிதழ்க்ு  ்யுயளனிம கள்ி்ு  ்தழவயு ஆு .் 

  இ்கண்மக  ்ள்்ச் ஆதளப் யளினளக த வய்ு .்  
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கண்ு ் 10: 

  இ்த் கண்ு இு ிிுகளக  ்பளநி்க்ுகழு.  

கண்ு – 10 – இ் 1 ிிு: 

  ்டளயளினள ழயி தழ்ட்தழம  ்கள்ி்ு  ்சழ்டளயளு .் 

  ழயி தழ்ட் ி்துடவவன இ்கண்கழம வந்ககள்ு 

பளநி்ு்களக யுயள்  ்ும்ு இப்ு ிபதழக் யம்க்ுகழு. 

  த்ிபதழ கழபளந ழ்யளக அுயிட  ்இப்டள் ிபதழ ய்டள்சழன  ்

அுயக்தழு  ்பளநி்க்ுகழ். 

  இ்தழவயு ்டளயளினளக த்ட வய்ு .் 

  இ்த் கண்மக 5-ஆ்ுகு்ு எு ம த வய்ு்.  

கண்ு ்10-இ் 2-ஆ் ிிு: 

  ்டள யளினளக மக்்ழ  ்உ் ழ்கு்ு யிதழ்க்ட வய்ின 

்வயு யமக தீ் மய இ்கி  ்யியப்மத  ்கள்ு  ்தழவயடளு .் 

  இ்த் தழவய்ி  ்்டள யளினள யி்தபீண ,் தீ் மய த்ுிக ,் ழகப் 

தீ் மய, சழ ஜள்தழ, தீ் மய ஜள்தழ, ு்கச், ்கச  ்தீ் மய, கமழுக ,் ழகப் 

தீ் மய, உ்ூ் வந்யிக  ்ஆகழனய்ம  ்கண்கழட வய்ு .்  

கழபளந் கண்ு ் 10A: 

  இ்த் கண்ு கழபளந் கண்ு 19-இ் (இ்ு/ி்ு தழவயு) தழு 

கச்ன்்ட யியப்கி்ி மக்்ுதளப  ்னளவபு் இ்ுயி்டள  ்அய் 

கனமப மக்்ழ் இு்ு ீ்கு  ்அயு்ு்டள யளிுதளப்க  ்கனி் 

தழு கச்னு  ்கழபளந ழ்யளக அுயபள  ்அு்்ு் ்ின் ஆு .்  

3.ழ அமய – ழயி்தழ்ட  ்– தீ் மய யிதழ்ு: 

 

ழ அமய: 

  எு ழ அமய ு்தழ  ்எு ளகவநள அ்ு ளக்கவள அதழக 

ப்ுமடனதளக இு்தள  ்ழ எ்மட, ழ ு்ு, ழ நள்் ந்ு் இதப 

களபண்கு்ு ழ் வதமய்ு  ்வளு அ்த ழ்மத திவன தழன 

வய்ி்ு. 

  வந்க்ட வ்யி ,் எு ு் 20 கல்ட  ்அ்ு அத்ு வந்்வடள 

இு்தளு  ்ச்்த்்ட ழ அமய ு்தழம(Sub-division) உ்ிிு 
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கச்யத்ு  ்தழளக அமயகு்ு தி ்மக  ்ுழ்ி்ு யமபட் 

தனளி்ு அமயகம ுதழன அமய survey ்ணளக  ்தழன வய்ு .் 

  ுதழதளக உுயள்க்ட உ் ு்கு்ு அ்த் கழபளந்தழ  ்கமடசழனளக 

தழயளகழ் ு ்ணி  ்இு்ு கதளட்்சழனளக ்க  ்ககளு்க 

வய்ு .் 

  ிியிம கச்த ழ அமய ு்தழ  ்நீதழ  ்ளக்தழ்ு அத் அச் 

்மணவன இடவய்ு .் 

  கவ்்க்டமய தநழ்ளு 1923 யுட  ்8-ஆயு ச்ட்தழ்ி 

டயி்மக்ு்்டமயனளு .் 

  த்வளு் ழ அமய ு்கிு்ு ்ு்த்ு  ்ுதழன ழ அமய 

ு்க  ்ச்ந்தநளகு  ்

  த்வளு் ழ அமய ு்கி  ்்மகி  ்கச்ன்ு  ்நளுத்க  ்

ச்ந்தநளகு  ்

  ு்வள்ு ்மகம  ்ளதழ்ு  ்உ்ிிுக் ச்்தநளகு  ்

  தீ் மய யிதழ்க்்ட யமகனிழு்ு ு்வள்களக நள்ுயதள  ்்ு் 

்ம யமபனு்ுக  ்ச்்தநளகு (்ழ ு்ு)  

 

 

4. யுயள  ்தழு நள்்க  ்– மக்: 

 

  யுயள் ழம ஆமண ்: 31-இ் க்ட யிதழமகி்ி ்டள 

நள்்க  ்வந்ககள்்ுகழ்.  

்டள நள்ுத் 

  உிமநனள்க  ்தள்களகவய த்க  ்உிமநமன நள்ழயிுத  ்

  ீதழந்்கி  ்தீ் ்ுக் ந்ு் யுயள்் ுமனிி  ்யி்மகள  ்

நளுத  ்

  யளிுதளபு்ு ச்ட மனிள  ்நளுத  ் ்ு யமக்ு .் 

  உிமநனள்க  ்தள்களகவய த்க  ்உிமநமன நள்ழ யிுத  ்

  ழ்தழ  ்்டளதளப் த் ழ்மத திகனளுயு்ு யி்ம கச்த் 

அ்ு தள் ககளு்த். 
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  ந்களுய  ்ழ்ுட  ்த் ழ்மத ிய்்தம கச்த். 

  தி  ்த் ழ்தழ  ்உிமநமன அபு்ு யி்ு யிுத .் 

  ழ்கம ளக்ிியிம கச்த். 

  ழ்கம அயபய  ்்கழ்ு ் உ்ிிு கச்த். 

  தினள் ழ்கி  ்்கச்/ு்கச் யமக்ளுகம நள்ுத .்  

ீதழந்்கி  ்தீ் ்ுக  ்ந்ு் யுயள்்ுமனி  ்யி்மகள  ்

நளுத்: 

  ீதழந்்தழ  ்தீ் ்ுகள  ்ழ உிமந நளுுத .் 

  ீதழந்்தள  ்ழ்க் யி்க்ுத .் 

  அபு யி ள்கழ்களக தினள் ழ்கம அபு ் யி்ு அபு யள்கழனு / 

அதம தி ு்ு ் யிுயு. 

  ழகநு்ு நளக, தினள் ழ்க  ்ு்க்ுத .் 

  யளிு இ்ளததள  ்அபு்ு யப்க் கசள்ு்க .்  

யளிுதளபு்ு  ்ச்ட மனிள் நளுத்: 

  யளிுதளப்கு்ு தழு நள்் கச்த். 

 

5.ழ்சவ் தழு்த :் 

 

  யியசளன ழ உமடமநகி  ்்்தள்ுகம ீ்கழ, மமகு்ு ழ் 

யம்ு  ்வள்க்தழ்களக, தநழ்ளு ழ்சவ் தழு்த ச்ட் 1961(தநழ்ளு 

ச்ட் 58/61) இன்்்டு. 

இ்தழ்ட்தழ்ி அநழ் உ் உ்சயப்ு 

  5 ்க் ககள்ட எு ுு்்தழ்ு – 15 தப ்க் 

  எ்கயளு ூுத  ்உு்ிு்ு – 5 தப ்க  ்

  கநள்த உ்சயப்ு – 30 தப ்க  ்

  1-3-1972-இ் இு்த ்க்கு்ு(Trust) – 5 தப ்க்  

ுழ்ு: எு தப ்க  ்்ு ழ்தழ  ்தீ் மய  ்ககள்ு ழ்ணன் 

கச்ன்ுகழு. இு எு சளதளபண ்கு்ு  ்ுமயளகவயள (அ) 

அதழகநளகவயள இு்ு .் 
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  1-3-1972-்ு் ிு ்த ்க  ்யியசளன ழ்க  ்குயத்ு தமட 

கச்ன்்ு்ு. 

  ச்ட்ிிு 37-B-னி் கவ் அபசழ் அுநதழ க்ு க்யி ந்ு  ்நு்ுயநம 

வள்க்கு்களக ்்ுவந ழ்க  ்யள்கள். 

  ச்ட்ிிு 37-A-னி் கவ் அபசழ  ்அுநதழ க்ு கதளமழ  ்ந்ு  ்யணிக 

வள்க்கு்களக ழ்க  ்யள்கள .்  

VAO-யி் கடமநக  ்

  ழ் சவ் ்தழு்த ச்ட்ி உ்ச யப்ு்ுவந  ்ழ்கம மய்தழு்கழ் 

ழ உிமநனள்/ழுய்கி  ்்ினம உதயி ஆமணனு்ு கழபளந் 

கண்ுகி்  ்க்குட  ்அு் வய்ு .் 

  எ்மட கச்ன்்ட ி்ு யிதழ யி்ு அி்க்்ட இ்கி (்வதள்ு 

தழனமய) ழ்தமக  ்நீ்்டள், அதம ழ் சவ் தழு்த உதயி 
ஆமணனு்ு கதின்ு்த வய்ு். 

6.ுியளபள  ்ச்ட்க்: 

 

  இபன்ுயளி ிியி  ்்ய  ்அபு ழ்கம யியசளன் கச்ு 

அய்ழ்கள யிமன வபினளக க்ி இமட்தபக்க  ்யு  ்இ்ளந  ்

உிமநமன அுயி்வத ஆு .்  

1955-ஆ் ஆ்ு தநழ்ளு னிிு் ு்தமக்தளப  ்ளுகள்ு் ச்ட்: 

(தநழ்ளு ச்ட் 22/55) 

  இ்ச்ட் ு்தமக்தளப்க ,் ு்தமக  ்கதளமகமன கசு்தளநழு்ு 

ந்ு  ்னி்கு்ு தீ் ு யிமயி்ு வள் களபண்கம  ்தயிப வயு 

களபண்கு்களக ு்தமக்தளப்கம அய்க  ்சளுி கச்் 

ழ்தழழு்ு கயிவன்்ுயமத து்த்ு இ்ச்ட் உதயி கச்கழு.  

1956-ஆ் ஆ்ி  ்தநழ்ளு சளுி ு்தமகதளப்க  ்(ழனளன ு்தமக 

கசு்ுத் ச்ட்). 

  இ்ச்ட்தழ  ்ி சளுி ு்தமக்தளப்க  ்ழ கசள்த்களப்கு்ு 

கநள்த யிம்சழ  ்25% ு்தமகமன கசு்த இ்ச்ட் யமழயு்கழு.  
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1961-ஆ் ஆ்ு தநழ்ளு களு ்க்்்(Public Trust)(வயள்மந 

ழ்கி  ்ழ்யளக் (ந) எ்ுு்ுத )் ச்ட்.(தநழ்ளு ச்ட் 57\61) 

  ்க்க (்Trust) த்குமடன கசள்த சளுி்ு 20 தப ்க் ழ்மத ந்ு  ்

மய்ு  ்ககள்ு, அத்ு வந் உ் ழ்மத க்டளனநளக ிு்ு 

ு்தமக்ு யிடு  ்யமக கச்ன்்ு்ு.  

1969-ஆ் ஆ்ி  ்தநழ்ளு வயள்ந ழ்க்(ு்தமக உிமநக  ்

ஆயண்) 

  இ்ச்்்தழ  ்கவ் ய்டள்சழன், ஆமண்ு தழபளக் கதளடப்ு  ்யம்ு 

நு்கம யிசளபமண கச்ு ுமண ஆ்சழன  ்ழமனி  ்வந்மனீு 

அதழகளிகளக  ்கசன்்ு யுகழ்  ்

  ு்தமகதளபபளக தழு கச்யத்கள வகளி்மகக  ்

யப்க்ு்/்டளதளப்கம  ்நுதளபமப  ்யிசளபமண கச்ு் த்க 

ஆதளப்குட  ்சள்சழகம் ிசவம கச்ு கழபளந ழ்யளக அுயமப 

யிசளபமண கச்ு ,் இுதழனள உ்தபமய ய்டள்சழன  ்யம்ுயள .் 

  ு்தமகதளப  ்தழவயு எ்ம கழபளந ழ்யளக அுய  ்பளநி்க வய்ுந, 

அட்கழ  ்க் 7-இ் சழய்ு மநனள் ு்தமகதளப  ்கன், ு்தமக கதளமக 

ஆகழன யியப்கம கழபளந ழ்யளக அுய  ்தழன வய்ு .்  

 

7.யுயள்  ்தீ் யளன் [ஜநள்தழ]: 

 

  ஜமீ நளத் த் கதளட்கழ அு்த ஆ்ு ஜீ்  30-ஆ் வததழ யமப உ் 

யுயள்  ்ுமனி  ்கள் சழ ஆ்ு ்ு  ் 

சழ ஆ்ு வதள்ழன கள் 

  தள் அபச் அ்் கள்தழ  ்ழயி ண்மத  ்ிி்ு ள்்த்ு சழ 
ஆ்ு ் எு கண்ு ஆ்ு வதள்ழனு. 

  இு யட இ்தழனளயி  ்ந்ுவந இு்து. ி்ு ஆ்சழ்ு ய்த ரளஜலள  ்

ஆ்சழ  ்கள்தழ  ்கத  ்இ்தழனளயிு  ்்ு்த்்டு. 

  சழ ஆ்ு ்ு உ் கள்தழ  ்ஆி நளத் எ்ள  ்வததழ த  ்

கதளட்கழனு. 

  ி்ு ஆ்கழவன  ்ஆ்சழ்கள்தழ  ்இமய ஜமீ 1-ஆ  ்வததழ த் த்வளு 

யமப ி்்்்ு யுகழு.  
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யுயள்  ்தீ் யளன் (ஜநள்தழ) 

  எு சழ ஆ்ி  ்யுயள்  ்ுமனி் ழயி ந்ு  ்கழபளந் 

கண்ுகம சழ ஆ்ு ் மனி் பளநி்ு ி்க்ுகழதள 

்தம ஆ்ு கச்யு ஆு். 

  அபு்ு  ்கசள்தநள ழ்கி  ்ழயி, த்ணீ்  தீ் மய, ு்வள்ு ழ 

ஆ்பநண  ்தீ் மய, அபளத  ்ந்ு  ்உ்ூ  ்யிக  ்நப்தீ் மய ஆகழனமய 

மனளக கண்கழட்்ு, கழபளந கண்ுக  ்தனள் கச்ன்்ு்யள 

்தம  ்

  களுளதளப ய்்சழ்ு  ்ு்ி யியப்க  ்த்கமனி  ்

தப்்ு்யள ்மத  ்சிள்்ு் வள்க்ுட  ்ட்த்ு  ்ஆ்ு 

யுயள்  ்தீ் யளன்  ஆு். 

  யுயள்  ்தீ் யளன  ்களுயளக ்ப் நளத் கதளட்கழ ஜீ்  நளத  ்யமப 

மடகு். 

  ஜநள்தழ்கள ய்ட யளினளக ந்ு  ்கழபளந யளினளக ழக்்சழ ழப  ்தனள் 

கச்ன்்ு நளய்ட ஆ்சழனி் எ்ுதுட  ்நளய்ட அபசழதமழ  ்யி்ப  ்

கச்ன்ு். 

  ுமண ஆ்சழன் ழம்ு  ்சநநள அுய்க  ்எ்கயளு ய்ட்தழு  ்

தீ் யளன்மத ட்த அுய்களக ழனநழ்க்ுகழள்க .் 

 

8.ழ எ்மட ந்ு் ய ீ் ுநம எ்மட 

 

1. ழ எ்மட 

  கழபளந்ு ந்க  ்யியசளன்மத  ்அதம  ்சள்்த வயமமன  ்்ி 
யள்்ு யுகழ் .் ஆள  ்அமயு்ு  ்ழ் இு்தழ்ம. வய 

யியசளன்தழ்ு ன்ட்ூின ழ்கம ழந் மமகு்ு அபு 

யம்கழ யுகழு. 

  இ்தழ்ட  ்யியசளன ழ எ்மட யுயள  ்ழ்யளக ஆமண 15-இ் கவ் 

கசன்ுகழு. 

  கவ்்களு  ்்ுிமநக  ்ய ீ் ுநம ந்ு  ்ழ எ்மட கச்யதழ  ்

ி்்்ுகழு. 
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  ்ம ளுகள்ு்மட ய ீ் ் ந்ு  ்இபளுய்மட உ்ட ்மடனி  ்

ணினி் இு்தவளு உனிிம்தய்க  ்அ்ு கசனழம்தய்கி  ்

ுு்்க .் 

  ஆதழ தழபளயிட  ்ந்ு் ம்ுினி .் 

  யிுயி்க்்ட ககள்திமநக .் 

  ்ள  ்இபளுய்தழ .் 

  ழந் மமக்.  

எ்மட யிதழக்: 

  ுு் ஆ்ு யுநள் கழபளந்ு்தழ  ்ூ.16,000/-்ு் க்்ு்தழ  ்

ூ.24,000/-்ு் ுமயளய்கு்ு இயச ழ எ்மட கச்ன்ுகழு. 

(அபு ஆமண(ழம) ்:287 – யுயள்்ும –ள் 31.5.2000) 

  க்ினளுநி நளய்ட் ீ்களக இதப நளய்ட்கி  ்எ்மட 

கச்ன்ு் ழ்தழ  ்ப்ு அய் ்கவய மய்தழு்ு  ்ழ்ப்ு், 

எ்மட ப்ு் வச்்ு 3 ்க  ்ு்கச  ்அ்ு 1.5 ்க  ்்கச் ் 

யப்ு்ு்்ு கச்ன்ுகழு. 

  க்ினளுநி நளய்்்தழ  ்ந்ு  ்ு்கச் 1 ்க  ்அ்ு ்கச  ்0.5 

்க  ்் ப்ு யப்ு ழ்ணனி்க்்ு்ு. 

 

9.ழநள்்: 

 

யுயள் ழம ஆமண ் 23 

  இ்தழ்ட்தழ  ்கவ் அபு ு்வள்ு ழ்கம மநன அபு் ுமகு்ு, 

யம்கநள ச்மத நதழ்ிம யூழ்ு  ்ககள்ு ழநள்  ்

கச்ன்ுகழு. 

  ்ி் க்டட்க ,் நு்ுயநமக  ்ஆப் ுகளதளப ழமன்க  ்வள் 

யணிக வள்கநழ்ளத களபண்கு்களக ழ்கழபனநழ்ழ, ழநதழ்ு யூ் 

ந்ு  ்கச்ு ககள்ு ழநள்் கச்ன்ுகழு.  

யுயள் ழம ஆமண ் 24 

  களு வள்க்கு்களகு  ்சதளன ம ்வ்ுயத்களகு  ்அபு 

சள்ு ழுய்க ,் உ்ள்சழ அமந்ுக் வள்மய ்கம்கமக்க ,் 
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தகய  ்கதளமழ்்  ்ூ்கள்க  ்ந்ு  ்இதப கதளமழ் ழுய்கு்ு சழ 

ழ்தமகு்ு்்ு அபு ழ்கம உிமந நள்  ்கச்கழ். 

  ்த வள்க்தழ்களக ழநள்் கச்ன்்டவதள, அய்ழ்களக 

மநனளக  ்ன்ு்த்டளத ்ச்தழ் அ்தமகன ழ்க் நீ் 

க்ு். 

  அவத வப்தழ  ்உிமந ழ்தமக  ்நீ்்ிு்ி  ்்தயிதநள 

இம்ீ்ு் கதளமகமன  ்யம்களந  ்ழ்க் அபசள் நீ் க்ு்.  

கழபளந ழ்யளக அுயி  ்ணிக்: 

  ழநள்  ்வ்யி ,் வக்ு் ும்ு ழ் யம்ுயு ுழ்ு, கழபளந்தழ  ்

த்வடளபள   ்கழபளந ழ்யளக அுய  ்யி்ப  ்கச்ன வய்ு .் 

  களுந்கிட  ்ஆ்வசமண இ்ம ்மத உுதழ கச்ு ககள் 

வய்ு .் 

  வநு் ழ்தழ  ்ச்மத நதழ்ிம ழ்ணன் கச்ன அ்க  ்்க்தழு் 

ழ்கி  ்உ்மந நதழ்ிம கதியி்க வய்ு .் 

10.ழ ு்ு: 

 

  அபு் ுமக் / அபு ழுய்கு்ு களு வள்க்தழ்களக ழ்க் 

வதமய்ுகழ். அ்யளு வதமய்ு  ்வளு அபு ழ்க  ்

இ்ளயி்டள ,் 1894- ஆ் ஆ்ு ழ ு்ு் ச்ட்தழ  ்கவ் ்டள 

ழ்கம  ்மகனக்ு்தள .் 

  மகனக்ு்ு  ்கசன்மகம ி்த்கள கள அயகளச் ்ு 

ஆ்ுக .் 

  அபு்ு நழக யிமபயளக ழ்க  ்வதமய்ு  ்வளு ிிு17(1) ந்ு  ்ிிு 

17(2)-இ் கவ் உடினளக ழ்மத மகனக்ு்தள .்  

கழபளந ழ்யளக அுயி  ்ணிக்: 

  ழ ு்ு டயி்மககம கசன்ு்ு  ்வளு ச்ட்ிியி் கவ் 

யம்க்ு  ்அழயி்ுகம கழபளந்தழ  ்அ்ய்வளு யி்ப் கச்யுட் 

வள்ீ்கம ழ உிமநனளிட  ்சினள மனி் சள்ு கச்ன 

வய்ு .் 
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  ழ்தழ  ்உ்மநனள நதழ்ிம ழ ு்ு அுயு்ு  ்கதியி்கு ,் 

கழபளந் கண்ுக  ்கம யம்ுயு  ்கழபளந ழ்யளக அுயி  ்

கடமநனளு .் 

  சழ சநன்கி  ்ழ்தழ்ு அதழக இம்ீு க, தனீ வள்க்ுட  ்

ழநதழ்ம உன்்தழ் கள்ி ்தழப்க  ்தழு கச்ன்ுகழ். இதம  ்

கு்தழ  ்ககள்ு கழபளந ழ்யளக அுய  ்ழ்தழ  ்உ்மநனள நதழ்ம 

கதியி்க கடமந்்ு்ள .் 

11.ளச ஆதளப்க  ்த்ணீ்  தீ் மய மக்: 

 

  அபசள்க ளச ஆதளப்கி  ்  ்ளச யசதழ க் ூின ழ்க  ்

்கச்னளகு ,் ந் ழ்க  ்ு்கச் ந்ு  ்நளளயளி ழ்களக 

ிி்க்்ு்.  

்கச், ு்கச  ்ந்ு் நளளயளி மக்்ு ழ்க :் 

  கு்ளள ு்கச  ்ழ்களக யமக்ளு கச்ன்்ு் ழ்க  ்

தினள் கழணுகிு்ு ளச யசதழ க்மயனளு .் ி உ்யள் ுதழனி  ்

ீ் ிி்ு்ு உ்டளத ழ்களக நளளயளி ழ்க  ்அமந்ு். 

நளளயளி ழ்க  ்ு்கச் ழ்கம யிட சழழு வந்்ிு்ு .் ி 

உ்யள  ்ுதழனி  ்அமந்ு்தளு  ்இ்ழ்க  ்ஈப் த்மந் 

ககள்டதளக இு்தளு  ்்கச  ்னி்க் சளுி கச்ன ுயளக இு்ு .்  

(ஆ) தீ் மய ்்ட திு: 

  இு தயிப சழ ழ்க  ்தீ் மய யிதழ்க்்ிு்ு  ்ழயி தழ்ட்தழ  ்வளு 

உிமந் ககள்டளடளத ழமனி  ்அதம தீ் மய ்்ட திுகளக 

யமக்ளு கச்ன்்ு்ு. இ்தமகன ழ்க  ்சழ நளய்ட்கி  ்

அளதீ்  ்ு் யமக்ளு கச்ன்்ு்ு,  

ந்ு  ்ழ  ்

  ழயி  ்தழ்ட்தழ  ்வளு ந்ணி  ்வச்்மக அமந்ம அுசி்ு  ்

ழ்கி  ்ந் ய்கம அுசி்ு  ்ழ்கம  ்ுழ்ளக சழ 

யமகனி  ்ளுளுக் கச்கழ் .் வநு  ்அ்ழ்க  ்இு்ு  ்இட்மத 

அுசி்ு  ்ீ்்ளச ஆதளப்க  ்த்மநமன அுசி்ு  ்்கச் தப் 

தீ் மய ழ்ணன  ்கச்ன்ுகழ். 
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  இ்ழ்க  ்ு்கச்னளக இு்தள் அமய சளமகு்ு  ்ச்மதகு்ு  ்

அ்மநனி  ்உ்மத அுசி்ு தப் தீ் மய ழ்ணனி்க்ுகழு. தப் 

தீ் மயமன அு்த ழயி  ்தழ்ட  ்அநள்ு  ்யமப நள்்ுயதழ்ம.  

த் யு்ு: 

  யுட  ்யத்ு  ்த்ணீ்  ககளு்க ூினமத ழப்தப ளச ஆதளப்க  ்

்கழவள .் (மயமக, களயிி)  

2-ஆ் யு்ு: 

  8 நளத  ்த் 10 நளத்க  ்யமப சளுி்ு ீ் ககளு்க  ்ூினு.(கின 

ிக்)  

3-ஆ் யு்ு: 

  5 த  ்்ு நளத்க  ்யமப த்ணீ்  ககளு்க  ்ூினமய.  

4-ஆ் யு்ு: 

  3 த  ்5 நளத்க  ்யமப த்ணீ்  ககளு்க  ்ூினமய.(சழழன ிக )்  

5-ஆ் யு்ு: 

  3 நளத்கு்ு  ்ுமயளக த்ணீ்  ககளு்க  ்ூினமய(ு், ு்மடக )்  

ஆன்க்ு 

  எு ளச ஆதளப்தழழு்ு சளுி்ு ீ் குயத்களக தழு கச்ன்்ட 

ழ்க  ்ஆன்க்ு ழ்க  ்்ு்.  

13.அபு ழ்கி  ்ஆ்பநண்கம அக்ு் மடமக :் 

 

  அபு ழ்கி  ்்ு் ஆ்பநண்கி  ்வி் ு்க்ட வய்ின 

டயி்மகக  ்ுழ்ு 1905-ஆ் ஆ்ி் தநழ்ளு ழ ஆ்கழபநண  ்

ச்ட்(தநழ்ளு ச்ட் III-1905) ந்ு் யுயள் ழம ஆமண ் 26-இ் 

யிியள அழுமபக  ்யம்க்்ு். 

  அபசளமண(்யமக) ் 26-இ் ்தழ 7-இ் கவ் உ் இமண்ு 31,32-இ் 

யிியள மடம அழுமபகு ,் ிய்கு  ்ககளு்க்்ு். 

  ழ ஆ்பநண்கம  ்க்டழத  ்எ்கயளு நளத  ்னிபள்ு் ணிமன 

வந்ககள்ு  ்கழபளந ழ்யளக அுய  ்ு்வள்ு ழ்கி  ்வது  ்

ஆ்பநண  ்கச்ன்்டமத க்டழ்தள  ்உடினளக அட்கழ  ்அதம  ்

தழு கச்ு ககள் வய்ு .் அத் அி்மடனி  ்„B‟கநவநள இு க்க் 
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தழ ிிு-7 வள்ீமற  ்இு க்கம  ்யுயள் ஆ்யளு்ு 

அு் வய்ு .்  

சழ யிதழ யி்ுக  ்

  கு்சளம்ும, களு்ணி்ும, ய்ும்ு  ்கசள்தநள 

்யமக ழ்கிு  ்்ு் ஆ்பநண்கம அ்்் ுமவன அக்ழ  ்

ககள்ள .் 

  இத்ு யுயள்  ்ுமனி  ்„B‟ கநவநள யம்க  ்ூடளு  2898 யுயள் 

ள் “13-12-1969” ந்ு  ்அபசளமண ் 2021 யுயள்  ்ும ள் 25-09-1976-இ் 

அழுமபக  ்யம்க்்ு். 

  உ்ள்சழ அமந்ுகு்ு  ்கசள்தநள ழ்கி  ்்ு் 

ஆ்பநண்கம  ்அய்கவ அக்ழ  ்ககள்ள  ் யுயள  ்ழம 

ஆமண ் 26-10, 26-11-இ் ூ்்ு்ு. 

  ுமக ்ம்ு  ்இு்ு  ்அபசழ  ்ழ்கி  ்உ் ஆ்பநண்க  ்

ுழ்த அழ்மகமன ுமக அுய  ்நளய்ட ஆ்சழனு்ு அு் 

வய்ு .்இவத வள் இபனி்வய ழ்க் ுழ்ு 1905-ஆ் ஆ்ி  ்

ச்்்தழ்ி டயி்மக ு்கவய்ு .்யுயள் ழம ஆமண ் 26-9, 26-

12. 

  ழ ஆ்பநண  ்ச்ட் 1906-இ் 5-ஆயு ிியி் கவ் ஆ்பநண ழ்தழ்ு ் 

தீ் மய யிதழ்க  ்ூடளு ்த்ு  ்ஆ்பநண்மத ் அக்் ூடளு 

்த்ு  ்களபண் கதியி்ுநளு ிிு 7-வள்ீமற யுயள் ஆ்யள  ் 

14. இு்ு  ்ளமதக் க்களணி்ு்ு ்ளு கச்த்: 

 

  இு்ு் ளமதக  ்அமந்தழு்ு் கழபளந்கி  ்கழபளந ழ்யளக 

அுய்க  ்கவ்்க்ட ணிகம் கச்ன கடமந்்டய்க  ்ஆயள்க .் 

  இு்ு் ளமதகு்ு  ்வசத் யிமயி்கவயள, த்டயள்கி  ்அத்ு 

அினிு் அி்க்மடகி  ்இு்ு  ்இமண்ு  ்குயிகம 

அ்ு்ு்த  ்ூடளு ்ு ,் 

  த்டயள்தழ  ்நீு க்கமவனள இதப் தமடகமவனள மய்க  ்ூடளு 

்ு ,் 
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  வள்ுயப்ு்களக ்ு்த்்ிு்ு  ்இு்ு் ளமத 

யளனி்கி (்Railway Gates) ுு்கழட  ்ூடளு ்ு் கழபளந ந்கு்ு 

்சி்மக கச்ன வய்ு .் 

  இு்ு் ளமதனி் அமந்தழு்ு  ்ள்கம களு யமழனளக 

உவனளகழ்தள  ்்ட் ூின அளன்கம், அு ச்ட யிவபளதநள 

கசன் ்மத  ்கழபளந ந்கு்ு  ்கதின்ு்த வய்ு .் 

  இு்ு் ளமத வயழகு்ு்ளக ட்ு் ு்்க் ுழ்ு இபனி்வய 

அதழகளிகு்ு  ்கதின்ு்ுயுட் அய்கு்ு ுள்யி  ்உதயி 
கச்ன வய்ு .் 

  குநமம க்் வப்கி  ்த்டயள்கம  ்ளதழ்ு  ்அு்ு 

அுகளமநனிு் ிக், கள்யள்க ,் ள்க  ்யமழனளக த்ணீ்  

யுவநனளள  ்அத்ு்டள து்ு டயி்மக ு்கு ,் உின வப்தழ  ்

்க்சி்மகனளக இபனி்கய அதழகளிகு்ு  ்கதின்ு்து  ்

வய்ு .் 

  தழ்ளபளத யி்ு் வி்டள் உடி் தகய்கம உினய்கு்்ு 

அு்ுயவதளு, ளதழ்க்்டய்கு்ு உதயு  ்வய்ு .் 

  ச்ட் எ்ு ககு  ்வப்கி  ்இு்ு் ளமதகம  ்களய் கள்க கழபளந 

உதயினள்கம அு்ி மய்க வய்ு .்  

கழபளந ழ்யளக அுய்கி  ்ணிக  ்

  கழபளந்தழ  ்ச்ட  ்எ்மக ழம ள்ுயதழ  ்கழபளந ழ்யளக அுய  ்

கடமந்்ு்ள .் 

15.ககளம, த்ககளம, அசளதளபண நபண் ழக  ்வளு கழபளந ழ்யளக 

அுய  ்வந்ககள் வய்ின டயி்மகக்: 

 

  வந்க்ட ச்ய  ்ழக  ்வளு, ச்ய்மத் கதிய்த தகயளிட  ்

்ு நள யள்ு  ்க்ு, ச்ய் ட்த இட்மத ள்மயனி்ு  ்

ிவபத்தழ  ்த்மந ுழ்ு களய்ும்ு அழ்மக அு் வய்ு .் 

  ுழ்ு: கழபளந ழ்யளக அுய  ்நப யிசளபமண வந்ககள்  ்ூடளு. 

  ககளம, த்ககளம, அசளதளபண நபண் ்ு் ழக்யி  ்

களய்ுமனி  ்ு்யின  ்கசன் ுயு்ு  ்(Exective Magistrates) தகய  ்

கதியி்ள். அய  ்ு்யின  ்டயி்மக ச்ட் 
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  ிிுக் 174 ந்ு  ்176-இ் ி ிவபத யிசளபமண வந்ககள்யள .் 

  ு்யின  ்கசன் ுய் யிசளபமணனி  ்களு கழபளந ழ்யளக அுய  ்

உடிு்ு ்ளுகு  ்உதயிகு கச்த் வய்ு .்  

ககளம, அசளதளபண நபண  ்ழக  ்வளு; 

ககளம: 

  உ்வள்க்தழ்களக அ்ு ஆதளன்தழ்களக ககள் வய்ு  ்்கழ 

்ண்தழ  ்ககளம கச்ன்ுயத்ு இ.ி.வகள-302-இ்ி யிசளபமண 

வந்ககள்யள .்  

அசளதளபண நபண :் 

  ககளம கச்ன்டளந் – வயு யமழகி ,் 

  சளம யி்ு 

  நழ்சளப  ்தள்கழ இ்ு 

  ுய் யி்ு இ்ு 

  யி்ுகள  ்்ு் இம்ு 

  வள் அசளதளபண நபண்தழ  ்வளு இ.ி.வகள-304-இ்ி யிசளபமண 

வந்ககள்யள ,்  

ூ்கழள  ்்ு் நபண :் 

  கழபளந ழ்யளக அுய  ்– த் அழ்மகமன களய்ுமனிு்ு அி்ு  ்

வளு கயி்க வய்ினமயக .் 

16. ுமதன்: 

 

  „ுமதன்‟ ்ு ூநழனி் நம்தழு்ு  ்களு். ுமதன  ்களு்கம 

்யளு மகனள்ு டயி்மககம வந்ககள்யு ்ு இ்தழன 

ுமதகளு  ்ச்ட  ்1878 ந்ு  ்யுயள் ழம ஆமண ் 197-இ் கவ் 

யமழகள்ுத்க  ்யு்க்்ு்.  

ுமதன் க்கடு்ு கதளட்ளக VAO-யி் கடமநகு  ்களு்ுகு் 

  ுமதன் க்கடு்க்்டு கதி்துட  ்ுமதனம் மக்்ழ 
ய்டள்சழனு்ு அழ்மக அு்ி, மக்்்்ட ுமதனம  ்எ்மட்க 

வய்ு .் 
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  ுமதனம் க்கடு்தய்க  ்ுமதனம நம்ு, அதி  ்

கந்்த்மநமன நள் டயி்மகக  ்ு்தள ,் அ்யிப் கதின 

ய்துட  ்களய்ுமனிி  ்ன்சழட் அதம் து்ு ழு்தழ 
களு்கம நீ்ு ய்டள்சழனிட  ்எ்மட்க வய்ு .் (கந்்த்மநமன 

நள்ுத  ்– த்க  ்சழமக ,் கச்க ,் கள்களுக ,் கய்ி  ்களு்க  ்

வள்ய்ம இபகசழனநளக கள்வயம கச்வயளி் ுமணட  ்உு்க 

டயி்மக வந்ககள்ுத )்  

ய்டள்சழனு்ு VAO – அு் வய்ின தகய்க  ்

  ுமதன் க்கடு்தய  ்கன் ந்ு  ்கயி 

  க்கடு்த ள், வப் ந்ு  ்்மனி  ்ுமதன் க்கடு்க்்டு 

  ுமதன் க்கடு்க்்ட கழபளந், ு ், ுமதன் க்கடு்க்்ட 

வளு உடிு்த ்க் ்ழன யிப்க் 

  ுமதனழ  ்த்மந : - த்க ,் கய்ி, உவளக ,் ்கள  ்சழமக  ்

ளணன், யபள்ு  ்சழ்்க ,் சழமக ,் க்கய்ுக  ்ந்ு  ்கம்் 

யள்்த களு்க். 

  ஆன யளக்தழ  ்க்கடு்க்ு  ்ூமச்ுின அ்ு ூமச்ு 

வதமயனி்ளத சழமக  ்ந்ு  ்ூமச்களு்கம மகனக்ு்ு  ்வளு 

நழகு  ்கய்ுட  ்ச்ட  ்எ்ு ிப்சம ்டளந் ள்்ு் 

ககள்யவதளு உட் ய்டள்சழனு்ு  ்தகய  ்அி்க வய்ு .்  

 

 

17.ி்ு, இ்ு தழு் ச்ட் ந்ு் யிதழக்: 

 

  கழபளந் ்சளன்ு்கள ி்ுக் ந்ு  ்இ்ுக  ்தழயளபளக கழபளந 

ழ்யளக அுய  ்ழனநழ்க்்ு்ள .் 

  ி்ு / இ்ு்கள  ்தழுக  ்– வந்ககள் கழபளந ழ்யளக அுய  ்

அத்கள ச்ட் ந்ு  ்யிதழகம கதி்ு ககள் வய்ு .்  

ி்ு: 

  எு ும்மதனி  ்த் உிமந, ி்ு தழுதள்.  

ி்ு / இ்ு்கள ச்ட் : 
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  1969-ஆ் ஆ்ி் ி்ுக் ந்ு  ்இ்ுக் ச்ட்(ந்தழன  ்ச்ட் 18/1969) 

  தநழ்ள்ி  ்2000-ஆ் ஆ்ி  ்ி்ுக் ந்ு  ்இ்ுக  ்தழு 

க்டளனநள்க்்ு்ு, 

  தநழ்ள்ி  ்தழு்தழனமந்க்்ட ுதழன கசன்தழ்ட  ்(Revamped system). 

தநழ்ள்ி  ்01-01-2000 த் கசன்்ு யுகழு.  

2000-ஆ் ஆ்ி  ்ி்ு / இ்ு ்ழ ுதழன தழ்ட்தழ  ்வள்க்க்: 

  தழவயுக ,் அழ்மக கச்் ிய்க  ்ந்ு  ்நளதள்தழப அழ்மக 

ிய்கம எ்ு ு்ுத். 

  ி்ு, இ்ு தழவயுகம ிதழ் பளநி்த். 

  அி்மட தழயள்கி  ்(Primary Registrars)வயம்ுயிம  ்ும்த .் 

  நளதள்தழப அழ்மககம ிதழ் கதளு்த்ு  ்ந்ு  ்அு்ுயத்ு  ்

2000-ஆ் ஆ்ு ி்ு, இ்ு ச்ட் ககள்ு யப்்டு.  

ி்ு இ்ு தழு கச்ன அதழகளப  ்க் ுமக :் 

  1969-ஆ் ஆ்ி  ்ி்ு, இ்ு தழு்ச்ட் கசன்ு்ு  ்ும, களு் 

ுகளதளப்ுமனளக இு்து. 

  களு் ுகளதளப  ்ந்ு  ்கள்ு நு்ு இன்ு ,் தநழமக்தழ  ்ி்ு, இ்ு, 

தழ த்மந  ்தழயள  ்ஆயள்.  

த்வளு ி்ு, இ்ு தழ் ுமக்: 

  கழபளந் ்சளன்ு – யுயள்  ்ும (கழபளந ழ்யளக அுய்). 

  சழ்ு ஊபள்சழ – சழ்ு ஊபள்சழ் ும. 

21.யிமள்க  ்ந்ு் களு அபு யிமள்கி  ்வளு கழபளந ழ்யளக 

அுயி  ்்கழன  ்ணிக்: 

 

  கழபளந்தழ  ்ழக  ்்கழன யிமள்கி  ்கழபளந ழ்யளக அுய்கு்வக 

ிய்ட் கச்ு நினளமத கச்ய். 

  கழபளந்தழ  ்ழக  ்யிமள்கி  ்கழபளந ழ்யளக அுயவப ச்ட் எ்ு 

ககடளந் மடக  ளுகள்ு டயி்மககம வந்ககள் வய்ு .் 

  கழபளந்தழ  ்களுந்கி  ்அமநதழமன ளுகள்ு  ்களு்ு அுசி்ு  ்

டயி்மககு்ு களய  ்ணி ்ு கன். 
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  கழபளந ழ்யளக அுய  ்ந்ு  ்கழபளந ்ம்ு்்ு் களய் ழமன 

களய்ும அுய்கு்ு எ்ு்ு எு்கழமண்ு கழபளந் 

களுந்கி  ்களு அமநதழ கள்தழட ப்ப ஆவளசமகம  ்

உதயிகம  ்கச்ு ககள்யு நழகு  ்அயசழன .் 

  கழபளந யிமளயி  ்்ு் சளதழ் ிியி  ்ச்மட, நத்ச்மட வள்மய 

மடகு் வளு கழபளந ழ்யளக அுய  ்ழ்யளக  ்ும்ு யுயள் 

ஆ்யள் ் ய்டள்சழனு்ு  ்ய்டள்சழன  ்வகள்டள்சழனு்ு ,் 

வகள்டள்சழன  ்நளய்ட ஆ்சழனு்ு  ்கதியி்க வய்ு .் 

  வத் தழுயிமள, கழழ்ுய  ்வதயளன தழுயிமள, நூதழக  ்உ் ுதழகி  ்

அி்கி இ்த ழக்ுக  ்அி்கி ட்ு .்  

கழபளந ஊபட்ு உ்தபு: 

கழபளந்தழ  ்ந்கி  ்ழம சவ் ும்ு சளதழ் ச்மட, நத்ச்மட 

மடகு் வளு 144-இ் ி ஊபட்ு உ்தபமய நளய்ட ஆ்சழன் ி்ி்ு, 

களய்ுமனி  ்களயளிகம மய்ு அமநதழ ழக  ்யமப தமட ஆமண 

144- யி்களந  ்மய்தழு்ள .்  

தமட ஆமண 144 ி்ி்ு் வளு கழபளந ழ்யளக அுயி் கடமநக்: 

  இப்ு சளதழ அ்ு நத் சள்ளக ச்மட ட்ு் களபண  ்அழ்ு 

அய்கம  ்்ழ யிசளபமண கச்ு அய்க் ்ழ ஏ் அழ்மக தனளி்க 

வய்ு .் 

  இு தப்ிமப  ்(Peace Meeting) கழபளந ிபக் தமமநனிவள ய்டள்சழன  ்

்ிமனிவள வ்ு ட்தழ அமநதழ ழம ளுட வய்ு .் 

  அ்ி அமநதழ ழகமளத ழமனி் வகள்டள்சழன  ்்ிமனி  ்அமநதழ  ்

ூ்ட் (Peace Meeting) ட்தழ அமநதழ ழய ளுட வய்ு .் 

25.ஆதழ தழபளயிட் ந்ு் ம்ுினி  ்

 

  நளய்ட் வதளு் ஆதழதழபளயிட  ்ந்ு  ்ம்ுினி  ் அுய  ்ந்ு  ்

நளய்ட ி்்வடள்  அுய  ்ஆகழன ணினிட்கு  ்அய்கு்ு உதயி 
ுின் வகள்ட அயி  ்தி ய்டள்சழன  ்ணினிட்கு  ்

்ு்த்்ு். 

  ஆதழதழபளயிட்கு்ு யம்க்ு  ்ய ீ் ுநம எ்மட, ழ எ்மட, 

ய ீ் ுநம ந்ு  ்ுுகளு ந்ு் இுகளு ளமத்களக ழகநு்ு ஆகழன 
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இ்கி  ்அம்ு கழபளந் கண்ுகி  ்க்கம  ்வதமய்ு  ்

களு தி ய்டள்சழனு்ு கழபளந ழ்யளக அுய  ்யம்க வய்ு .் 

  ஆதழதழபளயிட  ்நளணய்கு்ு யம்க்ு  ்க்யி உதயிக ,் க்யி உதயி் 

கதளமக, இயச  ்ு்தக்க ,் த்ுநழட யசதழ ஆகழனய்ழ்ு  ்வதமயனள 

சள்ுகம ,் க்ு தழுநண உதயிக ,் வயம யள்்ு உதயிக  ்ந்ு  ்

களுளதளப வந்ள்ு  ்தழ்ட்க ,் கமய நளுக  ்யள்ுத  ்

ஆகழனய்ழ்ு  ்வதமயனள உதயிகம கச்யுட ,் இ்தழ்ட்க  ்

கய்ழகபநளக ட்தழடு  ்ச்்த்்ட தி ய்டள்சழன்கு்ு  

எ்ுமம்ம  ்கழபளந ழ்யளக அுய  ்யம்க வய்ு .் 

  இு வளவய ி்்ட யு்ு சவ் நபி் ந்ு் நழகு  ்ி்ு்த்்ட 

யு்ம் சள்்தய்கு்ு  ்க்யி உதயிக் கதளமழ்ூட்க  ்அமந்த ,் 

கதளமழ் குயிக  ்யம்ுத ,் க்  ்சவபமந்ு் தழ்ட்க  ்ஆகழன தழ்ட்க  ்

சழ்ளக ழமவய்ழடு  ்கழபளந ழ்யளக அுய  ் எ்ுமம்ு யம்க 

வய்ு .் 

  ஆதழ தழபளயிட  ்ந்ு் ம்ுினி  ்்தழ்ட்க  ்ந்ு  ்

ி்ு்த்்வடள  ்/ நழகு் ி்ு்த்்வடள  ்/ சவ் நபிு்களக ்வயு 

தழ்ட்கம அபு ழமவய்ுயத்ு  ்வதமயனள இு்ிட் சள்ு, 

சளதழ்சள்ு, யுநள  ்சள்ு வள் சள்ுகு்களக நு் கச்் 

ந்கு்ு உடினளக நு்க் நீு யிசளபமண வந்ககள்ு தளநதநழ்ழ 
உின மனி் சள்ுக  ்யம்க யுயள் ஆ்யள் நளக 

ய்டள்சழனு்ு அழ்மக அு்ு  ்டயி்மகமன வந்ககள்யு கழபளந 

ழ்யளக அுயி  ்்கழன  ்கடமந  ்களு்ு் ஆு்.  

ஆதழ தழபளயிட  ்ந்ு் ம்ுினிு்களக யம்க்ு  ்்தழ்ட்க :் 

  ய ீ் ுநம எ்மட 

  கதளமழ்ூட்க  ்அமந்த  ்
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