


 

 

உள்ளாட் க க்கான 

அ காரப்பரவல் ேதரத்ல் அ க்ைக 

2021 
 

 

 

 

மத் ல் ட்டாட்  ! 

மாநிலத் ல் யாட்  !! 

உள்ளாட் ல் தன்னாட்  !!! 
 

 

 

 

 

ஒ ங் ைணப்  
தன்னாட் , மக்களின் ரல் (Voice of People), Institute of Grassroots 

Governance[IGG],ேதாழன், அறப்ேபார் 

மற் ம் ேதாழைம அைமப் கள் 
 



 
உள்ளாட் க க்கான ேதரத்ல் அ க்ைக 2021                           பக்கம் 2 / 27 
 

நன் ! 

  

 உயர்  எஸ்.எஸ். னாட் ந்தரம், ன்னாள் ெசயலாளர,் ஊரக 

வளரச்் த் ைற, இந் ய அர  

 

 ேபரா ரியர் க.பழனி ைர – காந் ராம ரா யப் பல்கைலக்கழகம் 

(ஓய் ) 

 

 ைனவர் ேக. ரீசன், இரா வ் காந்  ேத ய இைளஞர ் ேமம்பாட்  

நி வனம் (RGNIYD), ப்ெப ம் ர ்

 

 ைனவர். கல்பனா ச ஷ், ச கச ்ெசயற்பாட்டாளர ்

 

 ைனவர் .உமா, இந் ரா காந்  ேத ய றந்தநிைலப் பல்கைலக்கழகம் 

(IGNOU),  ல்  

 

 ேபரா ரியர் .எம்.என். பக், தைலவர,் சம்பர ்3 இயக்கம், ெசன்ைன 

 

 உயர்  நித் யானந் ெஜயராமன், Chennai Solidarity Group 

 

 உயர்  எஸ்.தனராஜ், பழங்  மக்கள் பா காப்  மற் ம் வன உரிைமச ்

ெசயற்பாட்டாளர,் ஏக்தா பரிஷத்,த ழ்நா  

 

மற் ம் 

 

உள்ளாட் களின் வளரச்் க்காகப் பணியாற் வ ம் ராம இைளஞரக்ள், 

ெபண்கள், ெசயற்பாட்டாளரக்ள், மற் ம் தன்னாரவ்லரக்ள் உள்ளிடட் 

அைனவ க் ம்! 
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I. ன் ைர 

 

கடந்த ல ஆண் களாக, த ழக அள ல் ஜல் க்கட்  ஆதர ப் 

ேபாராட்டம், ெந வாசல் ைஹட்ேராகாரப்ன் எ ரப்் ப் ேபாராட்டம், 

த் க்  ஸ்ெடரை்லட் எ ரப்் ப் ேபாராட்டம் ேபான்ற ேபாராட்டங்க ம், 

அ ல இந் ய அள ல், ரிைமத் த்தச ் சட்ட எ ரப்் ப் ேபாராட்டம் 

மற் ம் தற்ேபா  நைடெபற்  வ ம் ேவளாண் ேராதச ் சட்டங்க க்  

எ ரான வசா களின் ேபாராட்டம் ஆ ய ேபாராட்டங்க ம், கட்  

சாரப்ற் த் தன்ென ச் யாகப் ெபா மக்களால் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன 

என்பைத நாம் அ ேவாம். ஆட் யாளர்களின் தன்னிசை்சயான 

கைளக் ேகள் க் ட்ப த் , ஜனநாயகத்ைத வ ப்ப த் ம் 

வைக ல், மக்கள் தங்க க்கான அ காரத்ைத ேநாக்  நகர்ந்  

ெகாண் க் றாரக்ள் என்பேத இப்ேபாராட்டங்கள் நமக் ச ் ெசால் ம் 

ெசய் . 

 

இந்த வரிைச ல், த ழகத் ல் ன்ெனப்ேபா ம் இல்லாத அள ற் , 

அர யல் ரீ யாக ம், ெகாள்ைக ரீ யாக ம், ராமசைப பற் ய 

க த் வாக்க ம்உைரயாடல்க ம், கடந்த ல ஆண் களாகத் 

ெதாடரந்்  நைடெபற்  வ வைதக் ப் ட ேவண் ள்ள . ச ப 

காலமாக, இைளஞர்க ம், ெபண்க ம் ராமசைபகளில் அ க அள  

பங்ேகற்  ஊராட் ன் கைளக் ேகள் க் ட்ப த்  

வ றார்கள். 

 

25 ஆண் களாக நைட ைற ல் இ க் ம் ‘ ராம சைப’ என்ற 

அர யலைமப்  அங் காரம் ெபற்ற மக்கள் சைப, ஜல் க்கட்  ஆதர , 

ைஹட்ேராகாரப்ன் எ ரப்் த் ெதாடரப்ான ரம்ானங்கள் நிைறேவற் ம் 

சைபகளாக உ மா , சாமான்யரக்ளின் ரல்கைள உரக்க ஒ க் ம் 

ேபாராட்டக் களங்களாக மா  வ வைத ம் நாம் கவனிக்க ேவண் ம். 

 

த ழக இைளஞரக் ம், ெபண்க ம் தங்க க்  இ க் ம் அைனத்  

ஜனநாயகத் தளங்கைள ம், அர யல் ரச்் டன் பயன்ப த் ம் 

அள ற்  வளரந்்  வ றாரக்ள் என்பைதேய இ  காட் ற . 
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மத் ம், மாநிலத் ம் ந் ள்ள அ காரங்கள் 

பரவலாக்கப்பட் , மக்கள் ைக ல் ெசன்றைடய ேவண் ெமன்பேத 

இவர்களின் ஆழ்மன ல் இ க் ம் எண்ணேவாடட்ம்.இைத அர யல் 

கட் கள் உணர்ந் , உள்ளாட் கைள வ ப்ப த்த ன் வர ேவண் ம் 

என்பதற்காகேவ இந்த அ க்ைகைய ெவளி ேறாம். 

 

அ காரப் பரவல்: வரலாற் ப் ன்னணி 

 

தைலக் ப் ற , இந் ய அர யலைமப் ச ் சட்டம் உ வாக்கப்பட்ட 

ெபா , அதன் வைர க்  உ ப் னரக் க் ைட ல் ஒ த்தக் 

க த்  உ வாகாததால், அவரக்ள் பஞ்சாயத்  அர க க்  சட்டப் ரவ் 

அங் காரம் ெகா க்க யல ல்ைல. 

 

இ ப் ம், வ காட் ம் ெந ைறகள் ரி  40 வ யாக, அர , ராம 

பஞ்சாயத் கைள, தன்னாட்  அர களாக நி வ யற் க்க ேவண் ம் 

என்  அர யலைமப் ச ் சடட்த் ல், அவற் ற்   இடமளிக்கப்பட்ட . 

இதன ப்பைட ல்தான், பல மாநிலங்களில் பஞ்சாயத்  அர கள் இயங்  

வந்தன. 

 

ய உள்ளாட் கள் 

 

இந்தச ் ழ ல், ன்னாள் ரதமர ் உயர்  ரா வ் காந்  அவரக்ள் 

தைலைம லான மத் ய அர , ய உள்ளாட் கைள நி ம் வைக ல், 

1989 இல் ெகாண்  வந்த 64வ  மற் ம் 65வ  அர யலைமப் ச ் சட்டத் 

த்த மேசாதாக்கள் நாடா மன்றத் ல் ேதால் ற்றன. ஆனால், அதன் 

ெதாடரச்் யாக, 1992 இல், ன்னாள் ரதமர ் உயர்  . .நர ம்மராவ் 

அவரக்ளின் தைலைம லான மத் ய அர , இந் ய நாடா மன்றத் ல் 

73வ  மற் ம் 74வ  அர யலைமப் ச ் சட்டத் த்தங்கைள 

நிைறேவற் ய . இவற் ன் லம், ப  IX ப  IXA ஆ யைவ 

அர யலைமப் ச ்சட்டத் ல்  ேசரக்்கப்பட் , ய (ஊரக மற் ம் நகரப்் ற) 

உள்ளாட் கள்,  சடட்ப் ரவ்மாக நைட ைறக்  வந்தன. 
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த ழகத் ம், த ழ்நா  ஊராட் கள் சட்டம்-1994 இயற்றப்பட் , 

ன்ற க்  ஊராட் கள் அைமக்கப்பட்டன. 1996 இல், த ழகம் வ ம் 

இந்தச ்சட்டத் ன் அ ப்பைட ல், தல் உள்ளாட் த் ேதரத்ல் நைடெபற்ற . 

த ழகத் ல் ஊரக உள்ளாட் க க் ச ் சட்டம் இயற்றப்பட்ட  ேபால், நகர 

உள்ளாட் க க்ெகன தனிச ் சட்டமான  1998 இல் இயற்றப்பட் , 2000 இல் 

அதற்கான கள் உ வாக்கப்பட்டா ம், பல்ேவ  காரணங்களால், அந்தச ்

சடட்ம் ம்பப் ெபறப்பட்ட . இன் வைர, அைனத்  நகர்ப் ற 

உள்ளாட் க க் ம் ெபா ந் ம் வைக ல் ைமயான ெபா ச ்

சட்டம் த ழகத் ல் இயற்றப்பட ல்ைல. 

 

இ ப் ம், மத் ய அர ன் மா ரி நகர ராஜ் மேசாதா 2006-ன் 

அ ப்பைட ல், த ழக அர , மாநகராட் கள் மற் ம் நகராட் கள் சாரந்்த 

சடட்ங்களில் (Act 35 of 2010) த்தம் ெகாண்  வந்த . 

 

அத் த்தப்பட்ட சடட்த் ன் க் ய அம்சங்களாவன: 

 

 நகராட் ன் ழ் உள்ள ஒவ்ெவா  வார் க் ம் ஒ  வார்  

க ட்  அைமப்ப  

 நகராட் ல் உள்ள வார் களின் ழ் உள்ள ஒவ்ெவா  

ப க் ம் ஒ  ஏரியாசைப அைமப்ப  

 

இந்தச ் சட்டத் த்தம், ராம ஊராட் களில் ‘ ராமசைப’ையப் ேபாலேவ, 

மாநகராட்  மற் ம் நகராட் களில் ெபா மக்கள் பங்ேகற்பதற்கான 

வ ைறகைள உ  ெசய் க் ற . இந்தச ்சடட் த்தமான , சம்பர ்

2, 2010 அன்  த ழக அர த ல் ெவளி டப்பட்ட . எனேவ பத்   

வ டங்க க் ம் ன்பாகேவ இசச்டட்ம் நைட ைறக்  வந்ததாக 

க தப்பட்டா ம், ஏரியாசைப மற் ம் வார்  க ட் ன் கடட்ைமப் , 

ெசயல்பா கள்மற் ம் அைவ, தங்கள் பணிகைளச ் ெசய்வதற்கான 

வ ைறகள் த்  கள் இன் ம் வைரய க்கப்பட்  

அ க்கப்பட ல்ைல. இதனால், மாநகராட்  மற் ம் நகராட் களில் 

மக்கள் பங்ேகற்  என்ப  இன்றள ம் ெவ ம் கா தத் ல் மட் ேம 

உள்ள . 
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உள்ளாட் : பங்ேகற்  ஜனநாயகத் ன் ற ேகால் 

 

73வ  மற் ம் 74வ  அர யலைமப் ச ் சட்டத் த்தங்கள் லம், இந் ய 

அர யலைமப் ச ் சட்டத் ல் ப கள் IX மற் ம் IXA ஆ யைவ 

ேசரக்்கப்ப ம் வைர, இந் யா ல் ர நி த் வ ஜனநாயகேம 

நைட ைற ந்த . மக்களால் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ர நி கள் 

மக்க க்காகச ் சட்ட யற் வர.்  அதன ப்பைட ல், டட்ம் ட் , அர  

ேவைல ெசய் ம். 

 

ஆனால் அர யலைமப் ச ் சட்டப் ப கள் IX மற் ம் IXA  லம், ராம 

ஊராட் களில் ராம சைப ல ம், (3 லட்சம் மற் ம் அதற்  ேமல் மக்கள் 

ெதாைக ள்ள) நகராட் களில் வார்  க ட் கள் ல ம் பங்ேகற்  

ஜனநாயகம் உ  ெசய்யப்பட்ட . ெபா மக்கள், தங்களால் 

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ர நி க டன் ேசர்ந்  ட்டங்கைளத் ட் , 

ெசயல்ப த் ப் பணி ெசய்யக் ராமசைப ம், வார்  க ட் க ம் 

வாய்ப்பளிக் ன்றன. 

 

எனேவதான், இவற்ைற வ வானதாகக் கட்டைமக்க, நாெடங் ம் ச க 

இயக்கங்கள் ெதாடர்ந்  பணியாற் ன்றன. 

 

த ழக உள்ளாட் கள் சந் க் ம் சவால்கள் 

 

இந் ய அர யலைமப் ச ் சட்டம், தன்னாட்  ெபற்ற உள்ளாட்  அர கள் 

அைமவைத ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள . ஆனால், பல மாநிலங்களில் 

இன் ம் அ  பகற்கனவாகேவ உள்ள .த ழக ம் இதற்   லக்கல்ல. 

 

“உள்ளாட்  அைமப் க க்  ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள ெபா ப் களின் 

தான கைள அவ்வைமப் கேள எ க் ம்.அம் கைள 

ெசயல்ப த் ம் ெபா ப்  மட் ேம அ வலரக்ளிடம் இ க் ம் 

என்பைத நான் டட்வட்டமாக க் ெகாள் ேறன்” 
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என்  அன்ைறய த ழக தல்வர ் (1997-98 க்கான நி நிைல அ க்ைக 

உைர) ய  இன்  வைர எந்த அரசா ம் 

நைட ைறப்ப த்தப்பட ல்ைல. 

 

த ழகத் ல் உள்ளாட் கள், மாநில அர ன் டட்ங்கைளச ்

ெசயல்ப த் ம் அ வலகங்களாகத்தான் நைட ைற ல் ெசயல்பட்  

வ ன்றன; தன்னாட்  ெபற்ற உள் ர ் அரசாங்கங்களாக அைவ 

மாற ல்ைல. தங்கைள சாரந்் க் ம் அைமப் களாக, உள்ளாட் கைள 

ைவத் க்கேவ நம் மாநில அர  ம் ற . 

 

இந்தப் ேபாக்கால், த ழக உள்ளாட் கள் பல்ேவ  சவால்கைள 

எ ர்ெகாண்  வ ன்றன.எ த் க்காட்டாக, ைறயான நி ப் 

ப ர் ன்ைம, நிர்வாகத் ல் தைல  ஆ யவற்ைற த ழகத் ன் 

அைனத்  ஊராட் க ம் சந் க் ம் சவால்களாகக் ப் டலாம். 

 

ச பத் ல், தரம் ரி மாவட்ட ஆட் யர ் அ வலகத் ல், ேவா  ஏந்  

சை்ச எ த்  ராம ஊராட் த் தைலவரக்ள் ேபாரா னர.் தரம் ரி ல் 

மட் மல்லாமல், த ழகம் க்கேவ ராம ஊராட் கள் நி ன் த் 

த க் ன்றன என்ப தான் இன்ைறய ழல். ெகாேரானா ஊரடங்  

காலத் ல் ட, ஊராட் க க் க் கட்டாயமாக க்கப்பட ேவண் ய 

மாநில நி க்  நி  க்கப்பட ல்ைல. 

 

ேம ம், ஊராட்  மன்ற ம் ராம சைப ம் ெவ த் ச ் ெசய்ய 

ேவண் ய சாைலப் பணிகளில், த ழக அர  தைல ட் , மாவட்ட அள ல் 

பல ஆ ரம் ேகா  பாய் ம ப் லான ெடண்டரக்ைள றப் த்த . 

இவற்ைற ரத்  ெசய்  உத்தர ட்ட ெசன்ைன உயரநீ் மன்றம், 

ஊராட் களின் உரிைமகளில் தைல டக் டா  எனத் த ழக அர க்  

அ த் ய . 

 

இ  ஒ ற க்க, ஊரக உள்ளாட் ன் அ ப்பைட அம்சங்களான 

ச க நீ ம், ெபா ளாதார ேமம்பா ம் த ழகத்ைதப் ெபா த்தவைர 

கானல் நீராகேவ உள்ளன. 



 
உள்ளாட் க க்கான ேதரத்ல் அ க்ைக 2021                           பக்கம் 9 / 27 
 

பட் ய ன, பட் யல் பழங்  ஊராட் த் தைலவர்கள் மற் ம் 

அவர்களில் ப்பாகப் ெபண் தைலவர்க க்  எ ராக சா ய 

ஒ க் ைறகள் ெதாடர்ந்  நடக் ன்றன. அேதேபால், உள்ளாட் ப் 

ெபா ப் களில் மகளி க்  50 சத தம் இட ரிைம வழங்கப்பட்  

ட்டா ம், அவர்கள் தந்தரமாகப் பணியாற் வதற்கான ழ ம், 

ஆதர க் கட்டைமப்ைப ம் நாம் உ வாக்க ல்ைல. 

 

ெபா ளாதார ேமம்பாட்ைடப் ெபா த்தவைர, ராம ஊராட் , ஊராட்  

ஒன் யம் மற் ம் மாவட்ட ஊராட்  ஆ ய ன்  அ க் க ம் 

ஒ ங் ைணந்  ட்ட ட ேவண் ய  அவ யம். ைறந்தபட்சம் ராம 

ஊராட்  அள லான ட்ட டலாவ  நைடெபற்றால்தான் மக்களின் 

உண்ைமயான ேதைவகைளக் கண்ட ய ம்.ஆனால், ச பத் ல், ராம 

ஊராட்  வளரச்்  டட்த் ற்கான ஆேலாசைனகைள  மக்களிடம் ேகட் த் 

ெதா ப்பதற் ம், அவரக்ளின் ஒப் தைலப் ெப வதற் மான றப் க் 

ராம சைபக் டட்ங்கள், பல இடங்களில் நைடெபறாமேலேய 

நைடெபற்றதாக, அர ன் அ காரப் ரவ் இைணயதளத் ல் ெபாய்க் 

கணக்  காண் க்கப்பட்டேபா , இம் க் யமான பணிக் ம், 

ஊராட் களின் உரிைமக க் ம் த ழக அர  ெகா க் ம் ‘ க் யத் வம்’ 

ெவட்ட ெவளிசச்மான . 

 

அேதேபால், ராமசைபக் டட்ங்கைளக் ள் க் ைரயாகத் த ழக அர  

நிைனக் ற . இந் ய ஜனநாயகத் ல், ராம சைப ேபான்ற ஒ  மக்கள் 

சைப இல்ைல. அர யல் அைமப் ன் அங் காரம் ெபற்ற, மக்கள் 

ேநர யாகப் பங்ேகற்க வாய்ப்  உள்ள சைப ராம சைப. ஆனால், 

த ழகத் ல் 2020 ஆம் ஆண்  ஜனவரி-26க் ப் ற  இன் ம் 

ராமசைபகள் ட்டப்பட ல்ைல. ெகாேரானாைவக் காரணம் காட்  ேம-1, 

ஆகஸ்ட்-15 ராமசைபகள் ரத்  ெசய்யப்பட்டன. நடக் ம் என்  

அ க்கப்படட் அக்ேடாபர-்2 ராம சைப ட, கைட  ேநரத் ல் ரத்  

ெசய்யப்பட்ட . ‘ ட் க ராமசைபைய!’ என இன்  வைர ச க 

இயக்கங்கள் ேபாராட ேவண் ள்ள . 
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க்கமாக, ஊரக உள்ளாட் களில், ஊராட்  மன்றம் மற் ம் 

ராமசைபக்கான அ காரங்கள், சட்டப் த்தகத் ல் உள்ளனேவ த ர 

நைட ைற ல் இல்ைல. ஒன் ய ஊராட் கள், ஒப்பந்தப் பணிகைள 

 ெசய் ம் அைமப் களாகச ் ங் ள்ளன. மாவட்ட 

ஊராட் க க்  ற் மாகேவ அ காரங்கள் இல்லாத ழல் உள்ள . 

நகர்ப் ற உள்ளாட் களின் நிைல, ஊரக உள்ளாட் கைள ட இன் ம் 

கவைலக் டமாக உள்ள . நைட ைற ல், ஊரக மற் ம் நகர்ப் ற 

உள்ளாட் ன் அ காரங்கள் மாநில அர ன் ைக ம், 

அ வலர்களின் ைக ம் தான் உள்ளன என்றால் அ  ைகயாகா . 

 

எல்லாவற் க் ம் ேமலாக, ஜனநாயகத் ன் அ ப்பைடையேய 

ேகள் க் ள்ளாக் ம், அர யலைமப் ச ் சட்டத்ைதக் ேக க் ள்ளாக் ம் 

வைக ல், த ழகத் ல் பல ஆண் கள் நடத்தப்படாமல் இ த்த க்கப்பட்ட 

ஊரக உள்ளாட் த் ேதரத்ல்கள் மற் ம் இன் வைர நடத்தப்படாமல் 

இ க் ம் 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்  மற் ம் அைனத்  நகர உள்ளாட் த் 

ேதரத்ல்கள், த ழக அர ய ன் அவமானமன்  ேவறல்ல. 

 

என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? 

 

மாநில அர , 

 

 உள்ளாட் த் ேதரத்ல்கள் மற் ம் ராம சைபகைள ைறயாக 

நடத் வ  

 உள்ளாட்  அர களின் உரிைமகைளப் ப க்காமல் அல்ல  

றக்கணிக்காமல் இ ப்ப  

 உரிய நி ப் ப ர் ைன உ ப்ப த் வ  

 பட் ய ன மற் ம் பட் யல் பழங்  ர நி க க் த் 

ேதைவப்ப ம் பா காப்  அளிப்ப  

 ெபண் ர நி க க் த் ேதைவப்ப ம் ஆதர க் கட்டைமப்ைப 

உ வாக் வ  

 

ஆ யவற்ைற அரப்்பணிப் டன் ெசய்ய ேவண் ம். 
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அேதேபால், நகர்ப் ற உள்ளாட் கள், தன்னாட்  அர களாக இயங்கத் 

ேதைவயான அைனத்  சட்ட மற் ம் அர யல் ன்ென ப் கைள ம் 

அர  ெசய்ய ேவண் ம். ேபரிடர ் காலங்களி ம், ெகாேரானாப் 

ெப ந்ெதாற் க் காலத் ம் ேகரள உள்ளாட் கள் பாராட் ம் வைக ல் 

ெபா ப் டன் ெசயலாற் வதற் க் காரணம், அங்ேக உள்ளாட் க க்  

பல்ேவ  ப நிைலகளில் அ காரங்கள் ெகா க்கப்பட் ப்ப தான். ஊரக 

மற் ம் நகரப்் ற உள்ளாட் கள் த் , அண்ைட மாநிலமான 

ேகரளா டம் நாம் கற் க் ெகாள்ள ேவண் ய ப ப் ைனகள் ஏராளம் 

என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 

மக்களாட்  ேவ ன்ற ம், ஊழலற்ற, ெபா ப் ைடைம ள்ள, 

ெவளிப்பைடயான நிர்வாகம் அைமய ம், ற் ச் ழல் 

பா காக்கப்பட ம், ச கநீ  உ ப்ப த்தப்பட ம், சமத் வமான, 

தற்சார்  ெகாண்ட வளங் ன்றா ெபா ளாதார ேமம்பாடை்ட 

அைடய ம்,மக்கள் பங்ேகற் ள்ள, வ வான உள்ளாட்  அர கள் 

காலத் ன் கட்டாயம் என்பைத நாம் உணர ேவண் ம். 

 

இந்த லட் யங்க க்காக அர , மக்கள் இயக்கங்கள், கட் கள், ஊடகங்கள் 

என்  அைனத் த் தரப் ன ம் இைணந் , ஓர ் இயக்கமாக ெசயல்பட 

ேவண் ய  அவ யம். 
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உள்ளாட் க க்கான ெகாள்ைககள் 

 

ேமேல வரிக்கப்பட்ட க த் களின் அ ப்பைட ல், ழ்க்கண்டவற்ைற 

உள்ளாட் களின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைககளாக வைரய க்க 

ம் ேறாம். 

 

1. தன்னாட்  ெபற்ற ராம மற் ம் நகரப் றக் யர கள் 

2. ச க நீ  

3. சமத் வமான, தற்சார் ைடய வளங் ன்றா ெபா ளாதார 

ேமம்பா  

4. பங்ேகற்  ஜனநாயகம் (வ வான ராமசைப, ஏரியா சைப 

மற் ம் வார்  க ட் கள் ேபான்றைவ) 

5. ந்  ேமலாக, பரவலாக்கப்பட்டத் ட்ட டல் 

 

இந்தக் ெகாள்ைகக டன், அ காரப் பரவ க்  ழ்க்கண்ட 

ழக்கத்ைத ம் ன்ைவக் ேறாம். 

 

"மத் ல் ட்டாட் ! 

மாநிலத் ல் யாட் !! 

உள்ளாட் ல் தன்னாட் !!!" 

 

இந்தக் ெகாள்ைககைள ம், ழக்கத்ைத ம் மன ல் இ த் , 

உள்ளாட் ல் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய ர் த்தங்கைள, அதற்கான 

ேகாரிக்ைககைளத் த ழகத் ன் ரதான அர யல் கட் களிட ம் ச க 

அைமப் களிட ம், ெபா  மக்களிட ம் எ த் ச ்ெசல்ல உள்ேளாம். நடக்க 

இ க் ன்ற சட்டமன்ற ேதரத் ன்ேபா , கட் களால் ெவளி டப்பட ள்ள 

ேதரத்ல் வாக் களில், உள்ளாட் கைள வ ப்ப த் வதற்கான 

வாக் கள் கட்டாயம் இடம்ெபறேவண் ம் என்பேத இந்த ேதரத்ல் 

அ க்ைக ன் ேநாக்கம். 
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II. உள்ளாட்  உரிைமகைள உ ப்ப த் ம் நடவ க்ைககள் 

 

1. டாஸ்மாக் ம க்கைடகைளச ்ெசயல்பட அ ம க் ம் அல்ல  ம க் ம் 

அ காரம் சம்மந்தப்படட் உள்ளாட்  அர க க்  வழங்க வைகெசய் ம் 

தனிசச்டட்ம் அல்ல  உரியச ் சட்டத் த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட 

ேவண் ம். ராம ஊராட் ப் ப களில், சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்  

மற் ம் ராம சைப ன் அ ம  ெப வ ம், நகரப்் றப் ப களில் 

ைறேய ஏரியாசபா மற் ம் வார்  க ட் களின் அ ம  ெப வ ம் 

கடட்ாயமாக்கப்பட ேவண் ம். 

 

2. உள்ளாட் ப் பட் யல்: மத் யப் பட் யல், மாநிலப் பட் யல், ெபா ப் 

பட் யல் என மத் ய மற் ம் மாநில அர க க்  அ காரங்கள் 

அர யலைமப் ச ் சட்டத்தால் (7வ  அட்டவைண–சட்டப் ரி  

246) வழங்கப்பட் ப்ப  ேபால, ராம மற் ம் நகர் ற 

உள்ளாட் க க்கான அ காரங்கைள உ ப்ப த் ம் ‘உள் யாட்  

அர ப் பட் யல் (Local Self-Government List)’ அர யலைமப்  சட்டத் ன் 

லம் உ ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  இைத த ழக அர யல் கட் கள், 

மத் ய அர க் ப் பரிந் ைர ெசய்ய ேவண் ம். 

 

3. உள்ளாட் க க்கான ெபா ப் கள் மற் ம் அ காரங்கள் 

ஆ யவற்ைற, அரசாைணகள் லம் வழங் ம் அ ைறத் 

த ர்க்கப்பட் ,   அ காரப்ப ர் ச ்சட்டங்களாகக்ெகாண்  வரப்பட 

ேவண் ம். காரணம், உள்ளாட் க க்கான அ காரங்கள் வழங் ம் ல 

அரசாைணகள் ெகாண் வரப்ப வ ம், அைவ ல காலம் க த்ேதா 

அல்ல  ஆட்  மாற்றத் னாேலா ம்பப்ெபறப்ப ம் நிைல ம் 

த ழகத் ல் தற்ேபா  உள்ள . 

 

4. ஊராட் ன் கட்டாய கடைமகள் ெதாடர்பான ஊராட்  மன்றத் 

ர்மானம் மற் ம் ராமசைபத் ர்மானங்கள்  சம்மந்தப்பட்ட 

அர த் ைறகள் உரிய நடவ க்ைக எ க்க ம், அவற் ற் ப் ப ல் 

ெசால்லக் கடைமப் படட்ைவயாக ம் கட்டைமக்கப்படத்ேதைவயான 

சடட்த் த்தங்கள் ெகாண்  வரப்பட ேவண் ம். 
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5. மாவட்ட ஊராட் ன் ெபா ப் ன் ழ், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்  

கைம ெகாண்  வரப்பட ேவண் ம். 

 

6. ராம உள்ளாட் கைள நகர் ற உள்ளாட் களின் வார் களாக 

மாற் வதற்  ன், சம்பந்தப்பட்ட ஊராட் களின் ராமசைப 

அ ம  ெப வைதக்கட்டாயமாக்க ேவண் ம். 

 

7. த ழ்நா  ஊராட் கள் சட்டம்-1994இல் உரிய சட்டத் த்தங்கள் ெசய் , 

அைனத்  ன்ற க்  ஊராட் களி ம், அர யலைமப் ச ் சட்டத் ன் 

11வ  அட்டவைண ல் ப் ட் ள்ள 29 ெபா ள்கள் த்த 

நி கள், ெசயல்பா கள், அ வலர்கள் ெதாடர்பான,  ைறயான 

அ காரப்பரவல் உ  ெசய்யப்பட ேவண் ம். இ  த்  ரிவான 

வ காட் தல்கைள வழங் ள்ள, ஊரக உள்ளாட் களின் 

அ காரப்ப ர் ற்காக அைமக்கப்பட்ட உயரம்ட்ட வான 

எல். .ெஜ ன் ன் பரிந் ைரகைள அர  க த் ல் 

ெகாள்ளேவண் ம். 

 

8. ேதைவ ெபா  நகர்ப் ற உள்ளாட் கள் சட்டம்: த ழ்நா  ஊராட் கள் 

சடட்ம்-1994 ேபான்  அைனத்  நகரப்் ற உள்ளாட் க க்ெகனப் 

ெபா ச ் சட்டம் மற் ம் கள் இயற்றப்பட் , அைவ 

நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 

 

9. அைனத்  நகரப்் ற  உள்ளாட் களி ம்,உரிய சட்டத் த்தங்கள் லம், 

அர யலைமப் ச ் சட்டத் ன் 12வ  அட்டவைண ல் 

ப் ட் ள்ளப , 18 ெபா ள்கள் த்த நி கள், ெசயல்பா கள், 

அ வலர்கள் ெதாடர்பான,  ைறயான அ காரப்பரவல் உ  

ெசய்யப்பட ேவண் ம். 

 

10.  அைனத்  நகரப்் ற உள்ளாட் க க்கான ேவைலவாய்ப்  உ ச ்

சடட்த் ைன த ழக அர  ெகாண் வர ேவண் ம். தற்கட்டமாக, 

ேப ராட் க க்காவ  ேவைல உ ச ்சட்டம் இயற்றப்பட ேவண் ம். 
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11. ைறந்தபட்சம், ேத ய ஊரக ேவைலவாய்ப்  உ  ட்டப் 

பணிகளாவ  ேப ராட் க க்  ரி ப த்தப்பட ேவண் ம். 

அதற் , ேத ய ஊரக ேவைலவாய்ப்  உ  சட்டம் 2005 இல், 

உரியசட்டத் த்தங்கள் ெகாண்  வரத் த ழக அர ,மத் ய அரைச 

வ த்த  ேவண் ம். 

 

12. சம்பர ் 2, 2010 அன்  த ழக அர த ல் ெவளி டப்பட்ட த ழ்நா  

நகராட் கள் ( த்தம்) சட்டம் 2010 (சடட்ம் எண். 35)-ஐ உண்ைம ல் 

நைட ைறப்ப த் ம் வைக ல் ஏரியா சைப மற் ம் வார்  

க ட் க்கான கட்டைமப் , ெசயல்பா கள் மற் ம் அைவ தங்கள் 

பணிகைள ெசய்வதற்கான வ ைறகள் த்த கைள, 2021 

சடட்சைப ேதரத்ல் ந் , ஆட்  அைமத்த ன்  மாதங்க க் ள் 

த ழக அர  வைரய த்  அ க்க ேவண் ம். 

 

இந்தச ் சட்டத் ன் ழ் வைரய க்கப் பட ேவண் ய க க்கான 

பரிந் ைரகள், அதற்கான பல கட்ட கலந்தாய்  மற் ம் க த்தரங் கள் 

வா லாக, ெசன்ைன ல் உள்ள பல மக்கள் இயக்கங்கள், க்கள் 

மற் ம் ச க அக்கைற ெகாண்ட மக்களால் 

உ வாக்கப்பட் க் ன்ற (பாரக்்க இைணப் : bit.ly/39xLycy). இந்தப் 

பரிந் ைரகள் அ த்தட்  நிைல ந் , ஜனநாயகத்ைத நிைல நி த்த 

ய வைக ல் உ வாக்க பட் ப்பதால் அர  வைரய க்க க் ம் 

களில், இைவ நீரத்்  டாமல் ஏற்கப்பட ேவண் ம். 

 

ேம ம், அர  மா ரி ைறகள் தயார ் ெசய்  த்த டன், அைவ 

ச கத் ன் பன் கத்தன்ைம ெகாண்ட க த் க்கைளப் ர ப க் ம் 

வைக ல் அைமவதற்காக, மாவட்டம்ேதா ம் ெபா மக்களின் 

க த்ைதப் ெப வதற்கான கலந்தாய் க ம் ஏற்பா  ெசய்யப்பட 

ேவண் ம். 

13. த ழக நகரப்் ற உள்ளாட்  அர களில் ஒன்றான ேப ராட் களி ம், 

வார்  க ட் கள் மற் ம் ஏரியா சைபகைளக் கடட்ைமத் ச ்

ெசயல்ப வதற்கானச ்சடட்த் த்தம்ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 
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III. நிர்வாகச ் ர் த்தம்  

 

14. த ழகத் ல் ராமப் ற உள்ளாட்  (பஞ்சாயத்  ராஜ்), நகர்ப் ற 

உள்ளாட்  மற் ம் ஊரக வளர்ச்  எனத் தனித்தனியான ைறக ம் 

இயக் நரகங்க ம் அைமக்கப்பட ேவண் ம். இைவ அைனத் ம் உள் 

யாட்  அரசாங்கம் என்ற அைமசச்கத் ன் ழ் இயங்க ேவண் ம். 

 

15. த ழ்நா  ஊராட் கள் சட்டம்-1994 இன் அ ப்பைட ல்,1996 ஆம் ஆண்  

நைடெபற்ற தல் உள்ளாட் த் ேதரத்ல் தேல, ஊராட்  ெசயலரக்ைள 

நிய க் ம் அ காரம் ராம ஊராட் களிடம்தான் இ ந்த . ஆனால் 

2013 ஆம் ஆண்  ெதாடங் , ராம ஊராட் களின் ெசயலரக்ள்நியமனம் 

மாவட்ட அள லான நியமனக்  லம் நைடெப ற  [அரசாைண 

நிைல எண்: 72, ஊரக வளரச்்  மற் ம் ஊராட் த் ைற, நாள்: 09.07.2013]. 

இதனால் ெசயலர,் ஊராட் க் க் கட் ப்பட்டவராக இல்லாமல், அர  

நிரவ்ாகத் ன் கவராகச ் ெசயல்ப றார.் இ  ற் ம் ஊராட் கள் 

அைமக்கப்பட்ட ேநாக்கங்க க்  எ ரான . ஊராட்  ெசயலர்கைள 

நிய க் ம் அ காரம் ராம ஊராட் களிடேம ண் ம் 

அளிக்கப்பட ேவண் ம். 

 

16. ஊராட் களில் நி  மற் ம் நிரவ்ாகச ் ெசயல்பா களில், வட்டார 

வளர்ச்  அ வலர் மற் ம் ற ஊரக வளர்ச் த் ைற 

அ வலர்கள்வாய்ெமா  உத்தர கள் லம், ஊராட் கைளக் 

கட் ப்ப த் ம்நிைல, ஒ  கலாசச்ாரமாகேவ த ழகத் ல் தற்ேபா  

நில  வ ற .உள்ளாட்  ஜனநாயகத்ைதேய ேகள் க் ள்ளாக் ம் 

இ  ேபான்ற ெதாடர ் ெசயல்பா கள் ற் மாகத் த க்கப்பட 

ேவண் ம்.ஊராட் க க்  வழங்கப்பட் ள்ள அ காரத்ைத ஊராட் ப் 

ர நி கள் நைட ைறப்ப த்த ம், ைறயான நி  மற் ம் நிரவ்ாக 

கைள ேமற்ெகாள்ள ம் இைட றாக இ க் ம், ேதைவயற்ற 

தைல கள் ெசய் ம்அ வலரக்ளின்  உரிய நடவ க்ைககள் எ க்க 

அர  உ ேயற்க ேவண் ம். 
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17. அர யலைமப் ச ் சட்டத் ன் 11வ  அட்டவைண ல் 

ெகா க்கப்பட் ள்ள 29 ெபா ள்கள் அ ப்பைட ல், ன்ற க்  

ஊராட் களின் ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட மக்கள் ர நி கள் மற் ம் 

அ வலரக்ள் ஆ ேயாரின் பணிகள், ெபா ப் கள் மற் ம் 

ெசயல்பா கள் த்த ெதளிவான வைரயைற வ க்கப்பட ேவண் ம். 

 

18. அர யலைமப் ச ்சடட்த் ன்12வ  அட்டவைண ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள 

18 ெபா ள்கள் அ ப்பைட ல், அைனத் நகரப்் ற உள்ளாட் களின் 

ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட மக்கள் ர நி கள் மற் ம் அ வலரக்ள் 

ஆ ேயாரின் பணிகள், ெபா ப் கள் மற் ம் ெசயல்பா கள் த்த 

ெதளிவான வைரயைற வ க்கப்பட ேவண் ம். 

 
19. ஊரக உள்ளாட்  மற் ம் நகரப்் ற உள்ளாட் களின் 

ேதரந்்ெத க்கப்பட்ட ர நி கள் மற் ம் அ வலரக்ள் ஆ ேயாரின் 

பணிகள், ெபா ப் கள், ெசயல்பா கள் த்த இத்தகவல்கள் 

இைணயத் ல் ப ேவற்றப்பட்  ெபா த் தளத் ல், மக்கள் 

பயன்பாட் ற் க் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 

 

20. றப்  மற் ம் இறப் ச ் சான் தழ்கள் வழங் ம் 

அ காரம்நைட ைற ல்நகர்ப் ற உள்ளாட் க க்  உள்ள  

ேபால, ராம ஊராட் க க் ம்வழங்கப்பட ேவண் ம். 

 

21. ஊராட்  பணிக க் த் ெதா ல் டப் அ ம  வழங் ம் ைறகள் 

ப் டட் காலத் ற் ள் ஆைணகைள வழங்க ேவண் ம். 

இல்ைலெயனில், ெதா ல் டப் அ ம ையப் ெபற, த ெபற்ற 

ெபா யாளர்கைளச ் சம்மந்தப்பட்ட ஊராட் கேள நிய த் க் 

ெகாண் , பணிகைள  ேமற்ெகாள்ள அ காரம் வழங்கப்பட 

ேவண் ம். 

 

22.  ராம ஊராட் ப் ெபா  நி ன் ழ் ெசயல்ப த்தப்ப ம் 

பணிகளில், 2 லடச்ம் பாய்க்  ேமல் ம ப் ள்ளப் பணிக க் , 

மாவட்ட ஆட் யரிடம் நிர்வாக அ ம  ெபற ேவண் ய கட்டாயம் 
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உள்ள  (அரசாைண நிைல எண்: 203, ஊ.வ மற் ம் ஊ. , நாள்: 

20.12.2007). கடந்த 13 ஆண் க க் ம் ேமல் நைட ைற ல் இ க் ம் 

இந்த அரசாைண, தற்ேபாைதய ெபா ளாதாரச ் ழைல 

ர ப க் ம் வைக ல் இல்ைல. எனேவ, ராம ஊராட் ப் ெபா  

நி ன் ழ் ெசயல்ப த்தப்ப ம் பணிகளில், 10 லட்சம் பாய் 

வைர ம ப்  உள்ள பணிக க்கான நிர்வாக அ ம ைன 

வழங்க, சம்பந்தப்பட்ட ராம ஊராட் க க்  அ காரம் 

வழங்கப்பட ேவண் ம். 

 

23. ஒவ்ெவா  ராம ஊராட் ம், அரசாைண 102, ஊ.வ.ஊ.  நாள் 

12.07.2005 இன்ப  ஐந்  நிைலக் க்கள் அைமக்கப்ப ன்றன. இந்த 

ஐந்  நிைலக் க்கைளத் தாண் , ேதைவக்ேகற்ப, தலான நிைலக் 

க்கைள ஊராட்  ஏற்ப த் னா ம், ஆ  மாத காலத் ற் ப் ற , 

இக் க்கள் ெதாடரந்்  இயங் வதற்  ஊராட் களின் ஆய்வாளர ்

என்ற ைற ல் மாவட்ட ஆட் யரின் ஒப் தல் அவ யம் என ேமற்கண்ட 

அரசாைண லம் உத்தர  றப் க்கப்பட் ள்ள . இ  ஊராட் களின் 

அ காரத் ல் தைல ம் உத்தரவா ம். இதைன உடன யாக ரத்  

ெசய் , ஊராட் கள், ேதைவ ன் அ ப்பைட ல் நிைலக் க்கைள 

அைமத்  பணியாற்ற, சட்டரீ யான உரிைமகைள உ ப்ப த்த 

ேவண் ம். 

 
24. அர ன் ஆவணங்களில் உள்ள ‘Local Body’என்ற வாரத்்ைதக் ப் ப லாக 

‘Local Self Government’ என்  மாற்றப்பட ேவண் ம். ‘உள்ளாட்  

அைமப் கள்’ என்பதற் ப் ப லாக ‘உள் யாட்  அர கள்’ எனக் 

ப் ட உரிய அரசாைண றப் க்கப்பட ேவண் ம். 

 

IV. உள்ளாட்  நிரவ்ாகத் ல் ெதா ல் டப் ேமம்பா  

 

25. ன்ற க்  ஊராட் த் ர்மானங்கள், ராமசைபத் ர்மானங்கள் 

மற் ம் நகர்ப் ற உள்ளாட் களில் நிைறேவற்றப்ப ம் 

ர்மானங்கள்,சம்மந்தப்பட்ட உள்ளாட் ன் இைணயத் தளத் ம், 

அர  மாவட்ட இைணயத் தளத் ம் ப ேவற்றம் ெசய்யப்பட்  
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ெபா  மக்க க் க் ைடக் ம் வைக ல் ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

ேம ம், ரம்ானங்கள் தான நடவ க்ைககள், ஒ க்கப்பட்ட நி கள் 

அதற்கான ெசயல்பா கள் ேபான்ற அைனத்  தகவல்க ம் 

இைணயமயமாக்கப்பட்ட ேவண் ம். 

 

26. உள்ளாட் ல் ன் ஆ ைக: உள்ளாட் ல் ன் ஆ ைகக்              

(e-governance) வ வ க் ம் Panchayat Enterprise Suite (PES) ைறைய 

நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். உதாரணமாக, PES இன் ஒ  ப யான 

PRIASoft இல் ஊராட் களின் வர –ெசல  மற் ம் ற நி  

பரிவரத்்தைனகள் த்த தகவல்கள் மற் ம் அ க்ைககைள உரிய 

காலத் ல் ப ேவற்றம் ெசய்ய ேவண் ம்.  இதன் லம் 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம உ ப்ப த்தப்ப ம். 

 

27. Public Finance Management System [PFMS]: உள்ளாட்  நி  நிரவ்ாகத் ன் 

ெவளிப்பைடத் தன்ைம ைன உ ப்ப த்த, இந்த நி  ஆண்  தல் 

ஊராட் களின் நி ச ் ெசயல்பா கள் அைனத் ம் PFMS லேம 

நைட ைறப்ப த்தப்பட்  வ ற . PFMS த்த ப ற் கள் ஊராட்  

தைலவரக்ள் மற் ம் ெசயலரக் க்  வழங்கப்பட்டா ம், அைவ ஊராட்  

அள ல் நைட ைறக்  வர ல்ைல. ெப ம்பான்ைமயான ராம 

ஊராட் களின் PFMS கணக் கள் இன் ம் சம்மந்தப்பட்ட 

ஊராட் களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட ல்ைல. அதற்  மாறாக வட்டார 

வளரச்்  அ வலர ் லமாக ஊராட் களின் PFMS கணக் கள் 

ைகயாளப்ப ன்றன. ஊராட் க்  உரித்தான PFMS பயனர் ெபயர ்

மற் ம் கட செ்சால் (login username and password) ஆ யவற்ைற 

வட்டார வளர்ச்  அ வலகப் பணியாளர்கள் பயன்ப த்  

வ வைதப் பார்க்க ற . இ  உள்ளாட் களின் உரிைமகைள 

அப்பட்டமாக ப ப்பேதா , சட்டப்ப  கப் ெபரிய ற்றமா ம். 

சடட்த் ற் ப் றம்பான இந்த நடவ க்ைககள் உடன யாக 

நி த்தப்பட் , ஒவ்ெவா  ஊராட் ம் தாங்களாகேவ ைமயாக PFMS 

லம் நி  பரிவரத்்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள உரிய நடவ க்ைக 

எ க்கப்பட ேவண் ம். 
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28. இ-ேசைவ ைமயங்கள்: த ழகத் ல் உள்ள அைனத்  ராம 

ஊராட் களி ம் ஒ  ராம ேசைவ ைமயம் கட்டப்பட் ள்ள . ஆனால், 

ெப ம்பான்ைமயான ராம ேசைவ ைமயங்கள் பல மாதங்களாகப் 

ட்டப்பட் , பயன்பாடற்  டக் ன்றன. ராமப் ற இ-ேசைவ 

ைமயங்கள் நடத் வதற்கான ேநாக்ேகா  கட்டப்பட்ட ஊராட் க்  

ெசாந்தமான இம்ைமயங்கள் உடன யாக ெசயல்பாட் ற் க் 

ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 

 

29. தணிக்ைக : ராம ஊராட் , ஒன் ய மற் ம் மாவட்ட ஊராட் களில், 

ஊரக வளரச்் த் ைற லம் நைடெப ம் தணிக்ைககளின் 

அ க்ைககைள, தகவல் ெப ம் உரிைமச ் சட்டம் 2005, ரி  4(2) ன் 

ப , அர  நிர்வாகத் ன் லம் தாமாக ன்வந் , சம்மந்தப்பட்ட 

ஊராட் ன் இைணயதளத் ம், அர  மாவட்ட 

இைணயதளத் ம் ப ேவற்றம் ெசய்யப்பட் , ெபா  மக்க க் க் 

ைடக் ம் வைக ல் ைவக்கப்பட ேவண் ம். இைத, நகர்ப் ற 

உள்ளாட் க க் ம் நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.ேம ம், த ழ்நா  

உள்ளாட்  நி  தணிக்ைகத் ைற [Tamil Nadu Local Fund Audit] லம் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் தணிக்ைக வரங்கள் சம்மந்தப்பட்ட ைற 

இைணயதளத் ல் (lfad.tn.gov.in) ப ேவற்றம் ெசய்யப்பட்  ெபா  

மக்க க் க் ைடக் ம் வைக ல் ைவக்கப்பட ேவண் ம். 

 

V. உள்ளாட் க்கான நி ப் ப ர்  

 

30. த ழகத் ல் கடந்த 24 ஆண் களாக, உள்ளாட் க க்  வழங்கப்ப ம் 

மாநில நி  ஆைணய நி  10% ஆக மட் ேம உள்ள (மாநிலத் ன் 

ெசாந்த வரி வ வா ந்  10%). 1996 – 2001 நி  ஆண் க க்கான 

தலாவ  நி க்  பரிந் ைரகளில்,8% ஆக இ ந்த இந்த ஒ க் , 

கால் ற்றாண் ல் ெவ ம்2% மட் ேம உயரந்் ள்ள . மாநில அர , 

இைத கவனத் ல் ெகாண் ,இந்த நி ைய ப ப்ப யாக உயர்த் த் தர 

ேவண் ம். 
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31. மத் ய நி க்  நி , இந் ய நி  அைமசச்கத் ந்  

க்கப்பட்ட 10 நாடக் க் ள் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட் க க்  

வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற பரிந் ைர தவறாமல் கைடப் க்கப்பட 

ேவண் ம். ேதைவயற்ற காலதாமதத்ைதத் த ரத்் , மத் ய நி க்  

நி  உட க் டன் உள்ளாட் க க் ப் ப ரந்்தளிக்கப்ப வைத அர  

உ  ெசய்ய ேவண் ம். 

 

32. மாநில நி  ஆைணய  நி , மத் ய நி  ஆைணய  நி , ெதா க்கப்படட் 

நி ஆ யைவ மாநில க லத் ந்  ேநர யாகச ்சம்பந்தப்பட்ட 

உள்ளாட் க க்  க்கப்பட ேவண் ம். தற்ேபா  உள்ள 

மாநிலத் ந்  மாவட்டம், மாவட்டத் ந்  ராம ஊராட் க்  

நி கைள மாற் க்ெகா க் ம் ைற பாரபட்சமாக உள்ளதால், இந்த 

ைறைய நீக்க ேவண் ம். 

 

33. ராம மற் ம் நகர்ப் ற உள்ளாட் க க்  வழங்கப்பட ேவண் ய 

மாநில நி க்  நி கைள ைமயாக சம்மந்தப்பட்ட 

உள்ளாட் க க்  வழங்க ேவண் ம். அரசாைணகைளக் ெகாண்  

உள்ளாட் க க்  வரேவண் ய நி களின் ப் ட்ட 

சத தத்ைத ேவ  ட்டங்க க்  மைடமாற்றக் டா . 

உதாரணமாக, அரசாைண நிைல எண்: 84, ஊ.வ.ஊ.  நாள்: 31.03.2017 

லம் ஊரக உள்ளாட் க க்கான பங் த்ெதாைக ல் 20% ெதாைக, 

ேவ  உட்கட்டைமப்  பணிக க்காக ஒ க்  ெசய்யப்பட் ள்ள . 

இ ேபான்ற அரசாைணகள் ரத்  ெசய்யப்பட்  உள்ளாட் க க்கான 

நி கள் ைமயாகஉள்ளாட் கள் வசம் ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம். 

 

34. மாநில நி நிைல அ க்ைக தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் ேபாேத, ராம 

ஊராட் , ஒன் ய ஊராட் , மாவட்ட ஊராட்  மற் ம் நகரப்் ற 

உள்ளாட் கள் என அைனத்  உள்ளாட் க க்கானத் ெதளிவான 

நி ப் ப ர்  த்த வரங்கள்,நி நிைல அ க்ைக ல் தனி 

இைணப்பாக இைணக்கப்பட் த் தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
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VI. வளர்ச் த் ட்ட டல் 

 

35. மாவட்டத் ட்டக் : இந் ய அர யலைமப்  சட்டம் ப  IXA, 

ரி 243ZD அ ப்பைட ல், மாவட்ட ட்டக் ைவ அைமத் , 

ன்ற க்  ஊரக உள்ளாட்  மற் ம் அைனத்  நகர்ப் ற 

உள்ளாட் கைள உள்ளடக் ய ஆண்  ட்டத்ைத உ வாக்க 

ேவண் ம். 

 

36. ன்ற க்  ஊராட் கள், நகரப்் ற உள்ளாட் கள் ைறயாக 

டட் ட ம், டட்ப் பணிகைள நைட ைறப்ப த்த ம் ேதைவயான 

நிரவ்ாகச ் ர் த்தங்கைள அர  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். ராம 

ஊராட்  அள ல் ட்டப்ப ம் ட்டங்களின் அ ப்பைட ல் 

ஒன் யத் ட்ட ம், ஒன் ய அள லான ட்டங்கள் 

மற் ம்அைனத்  நகர்ப் ற உள்ளாட் களின் ட்டங்கள் மாவட்ட 

அள ம் ெதா க்கப்பட ேவண் ம். மாவட்ட அள லான ட்டங்கள், 

மாநில அள ல் ெதா க்கப்பட்  மாநிலத் ற்கான ட்டம் 

வ க்கப்பட ேவண் ம். இதன் அ ப்பைட ேலேய அைனத்  

ைறக க் ம் நி  ப ரந்்தளிக்கப்பட ேவண் ம். 

 

37. இப்ப , ஊரக மற் ம் நகரப்் ற உள்ளாட் கள் ைறயாகத் 

டட் வைத உ  ெசய்ய,உள்ளாட்  ட்ட நி யாக மாநில அர  

தன  ஆண்  நி நிைல அ க்ைக ேலேய தனியாக நி ைய 

ஒ க்  ெசய்ய ேவண் ம். 

 

VII. உள்ளாட் த் ேதர்தல் ர் த்தங்கள் 

 

38. நைட ைற ல், மாநில ேதரத்ல் ஆைணயம் தந்தரமாகச ்

ெசயல்ப வைத உ  ெசய் ம் அைனத்  நடவ க்ைககைள ம் அர  

ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
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39.  த ழகத் ல் உள்ளாட் த் ேதர்தல்கள் உரிய கால அள ல் 

நடத்தப்ப வ  உ  ெசய்யப்பட ேவண் ம். அவ்வா  நடத்தத் 

தவ ம் படச்த் ல், ைறந்தபடச்ம், மாநிலத் ேதரத்ல் ஆைணயர ்  

க ம் நடவ க்ைககள் எ க்க வைக ெசய் ம்,உரிய சட்டத் த்தங்கள் 

ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். 

 

40. றப்  அ வலர் ெபா ப் ற்  ஒ  உள்ளாட்  மாற்றப்பட்டால் 

அ கபட்சமாக ஆ மாதத் ற்  ேமல் அவர  பத க்காலம் 

நீட் க்கப்படக் டா . உடன யாக ேதரத்ல்கள் நடத்  கா டங்கள் 

நிரப்பப்பட ேவண் ம். 

 

VIII. உள்ளாட்  ர நி களின் உரிைமக ம் ேமம்பா ம் 

 

41. த ழ்நா  ஊராட் கள் சட்டம் 1994 இன் ரி கள் 205 மற் ம் 206 

ஆ யைவ, மக்கள் ர நி களான ஊராட் த் தைலவர் மற் ம் 

ைணத் தைலவர் ஆ ேயாைர ஊராட் களின் ஆய்வாளர் என்ற 

ைற ல் மாவட்ட ஆட் யர் பத  நீக்கம் ெசய்ய அ காரம் 

வழங் ற .  மக்களால் ேதரந்்ெத க்கப்படட் ஒ  ர நி ைய, அர  

அ வலர ் பத  நீக்கம் ெசய் ம் ைற ற் ம் மக்களாட் க்  

எ ரான . ராம ஊராட் த் தைலவரக்ள் மற் ம் ைணத் தைலவரக்ள் 

ஆ ேயாைர ஊராட் களின் ஆய்வாளர ் என்ற ைற ல் மாவட்ட 

ஆட் த் தைலவர ் பத  நீக்கம் ெசய் ம் ைறைய ரத்  ெசய் , அந்த 

அ காரத்ைதச ் சம்மந்தப்பட்ட ராமசைபக்  வழங்க ேவண் ம். 

ஊராட்  தைலவர் மற் ம் ைணத் தைலவர் ஆ ேயாைர பத  

நீக்கம் ெசய்வ ல், ராமசைப ன் ேவ இ யானதாக இ க்க 

ேவண் ம். 

 

42. ராம ஊராட் ப் ர நி க க்  வழங்கப்ப ம் மாதாந் ர 

ம ப் யம்  க ம் ைறவாக உள்ள . அதைன உயர்த்  வழங்க 

ேவண் ம். ைறந்தபட்ச மாதாந் ர ம ப் யமாக ழ்கண்ட 

ெதாைகைய நிரண் க்கலாம். 
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1. ராம ஊராட் த் தைலவர்: .15,000/- 

2. ராம ஊராட் த் ைணத் தைலவர்:  .7,000/- 

3. ராம ஊராட்  வார்  உ ப் னர்: .5,000/- 

 

43. உள்ளாட் க க்கான ந வம்:மாவட்ட மற் ம் மாநில அள ல் 

உள்ளாட் க க்கான ந வம் அைமத் , அதன் லம் உள்ளாட் ப் 

ர நி கள் மற் ம் அ வலரக்ள் தான ற்றசச்ாட் கைள சாரிக்க 

ேவண் ம். நீ மன்றம் லம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். மாவட்ட 

ந வங்கள் தல் நிைல ம், ேமல் ைற ட் ைன சாரிக் ம் 

ந வமாக மாநில ந வ ம் ெசயல்பட ேவண் ம். 

 

44. ஊரக மற் ம் நகரப்் ற உள்ளாட்  அரசாங்கங்களில், 

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டப் ர நி கள் மற் ம் அ வலகரக்ளின் 

றைன ேமம்ப த்த மற் ம் உள்ளாட் களின் வளரச்்  பற்   ஆய் ப் 

பணிகைளச ் ெசய்ய ‘ேகரள உள்ளாட்  நிரவ்ாக நி வனம் (KILA)’ 

ேபான்ற  ஒ  தன்னாட்  அ காரம் ெபற்ற 

நி வனத்ைத/நி வனங்கைள ஏற்ப த்த ேவண் ம் அல்ல  

ஏற்கனேவ உள்ள ப ற்  அைமப் கைள ஒ ங் ைணத்  ஒ  வ வான 

தன்னாட்  ெபற்ற அைமப்ைப உ வாக்க ேவண் ம்.   

 

IX. ச கநீ ம் உள்ளாட் ம் 

 

45. மாற் த் றனாளிக க்  5% இட ஒ க்  உரிைம: த ழகத் ன் 

அைனத்  உள்ளாட்  பத க க்கான இடஒ க் ட் ல் 5% 

இடஒ க் (இட உரிைம) மாற் த் றனாளிக க்காக ஒ க்கப்பட 

ேவண் ம். 

 

46. ஊரக மற் ம் நகர்ப் ற உள்ளாட் களில், ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டப் 

ெபண் உ ப் னர்க க் ப் ப லாக அவர்கள  ஆண் 

உற னரக்ேளா, பட் ய ன மற் ம் பட் யல் பழங்  

உ ப் னர்க க் ப் ப லாக ஆ க்க சா ையச ் சார்ந்த ஒ வேரா 
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அல்ல  ேவ  எவர் ஒ வேரா ஆ க்கம் ெச த் ம் வைக ல் 

ெசயல்பட்டாேலா, நிர்வாக கைள எ த்தாேலா அல்ல  

உ ப் ன க்  மாற்றாக ெசயல்பட்டாேலா, அவர்கள்  உரிய சட்ட 

நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். பத்தாண் கள் அவர்கள் எந்த ஒ  

உள்ளாட் த் ேதரத் ம் ேபாட் ட தைட க்க ேவண் ம். 

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டப் ர நி க க்  மாற்றாகப் றர் ெசயல்பட 

அ ம த்த அ வலர்கள்  உரிய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 

இ  ேபான்ற ஷயங்கள் நடக்காமல் இ ப்பைத, ஊராட் களின் 

ஆய்வாளர் என்ற அ ப்பைட ல் மாவட்ட ஆட் யர் அவ்வப்ேபா  

ஆய்  ெசய்  உ  ெசய்ய ேவண் ம். ெபண் ர நி கள், 

பட் ய ன, பட் யல் பழங் ப் ர நி கைள அ காரப்ப த் ம் 

வைக ல், அவர்க க்  உரிய, ெதாடர்ச் யான, ைறயான 

பா காப் ம், ப ற் ம், ப் ணர் ம் உ  

ெசய்யப்படேவண் ம். 

 

47. ஊரக மற் ம் நகர்ப் ற உள்ளாட் த் ேதர்தல்களில் ேபாட் ம் 

ெபண்கள், பட் யல் ரி னர் மற் ம் பட் யல் பழங் னர் 

ஆ ேயா க்கான ைவப் த் ெதாைககைள மாநில அரேச 

ஏற் க்ெகாள்ள  ேவண் ம். 

 

48. த ழக நகரப்் ற உள்ளாட்  அர களின்,வார்  க ட்  உ ப் னரக்ள் 

நியமனம், அந்த வார் ல் உள்ள அைனத் ப் ப களி க் ம் பல 

தரப்பட்ட மக்களின் ர நி த் வம் இ க் ம் வைக ல் ன் வ ம் 

மக்கைள உள்ளடக் யதாக இ க்க ேவண் ம்: 

பட் ய னத்தவர்/ பழங்  இனத்தவர்/ ெபண்கள்/ ளிம் நிைல 

மக்கள்/ ன்தங் ய மக்கள்/ ல் ச கப் ர நி கள்/ ெபா  

இனத்தவரக்ள் 

 

X. ற் ச் ழல் பா காப் ம் உள்ளாட்  உரிைமக ம்  

 

49. ற் ச் ழல் மற் ம் ெபா ச ் காதாரம் ஆ யவற் க் ப் பா ப்  

ஏற்ப த் ம் ட்டங்கைளச ்ெசயல்ப த்தக் ராமசைப, ஏரியா சைப 
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மற் ம் வார்  க ட் களின் ஒப் தல் கடட்ாயமாக்கப்படேவண் ம். 

இதற்  உரிய சடட்ங்களில் ேதைவயான த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட 

ேவண் ம். 

 

50. உ ரிப்பல்வைகைம ேமலாண்ைமக் க்கள் அைனத்  ஊரக 

மற் ம் நகரப்் ற உள்ளாட் களி ம் அைமக்கப்பட் , அைவ ைறயாக 

ெசயல்ப வதற் த் ேதைவயான நி  ஒ க்  மற் ம் ற நிரவ்ாக 

நடவ க்ைககைளஎ க்க ேவண் ம். 

 

XI. ேவளாண்ைம ம் உள்ளாட் ம்  

 

51. உழவர்கள் ப ராம ஊராட் ன் பங்ேகற்ேபா   நைடெபற 

ேவண் ம். நிலமற்ற உழவரக்ள் யார,் நில ைடய உழவரக்ள் யார,் ெபண் 

உழவரக்ள் யார,் எவ்வள  நிலத் ல் அவரக்ள் வசாயம் ெசய் றாரக்ள், 

என்ன ப ரக்ள் ப ரி றாரக்ள் ேபான்ற கணக்ெக ப் கள் 

அைனத் ற் ம், வ வாய்த் ைற னர,் சம்மந்தப்படட் ராம 

ஊராட் கைளக் கட்டாயம் கலந்தாேலா த் ப் பணியாற்ற வ வைக 

ெசய்யேவண் ம். 

 

52. ராம அள ல் இயற்ைக வ  ேவளாண்ைமைய ேமற்ெகாண் வ ம் 

உழவர்க க் ச ் சான் தழ் வழங் ம் அ காரம், ராம 

ஊராட் க க்  வழங்கப்பட ேவண் ம். இதற்கான நி , ப ற்  

மற் ம் கடட்ைமப் க்கைள அர  உ வாக் த் தர ேவண் ம். 

 

XII. வன உரிைம ம் உள்ளாட் ம்  

 

53. வன உரிைமகள் சடட்ம் 2006 (பட் யல் பழங் கள் மற் ம் 

மர வ யாக கா களில் வ ப்ேபாரின் வன உரிைமகைள 

அங் கரிக் ம் சட்டம்-2006) ைறயாக அமல்ப த்தப்பட் , பழங்  

ராமங்களின் மர வ  ராமசைபகைள அங் கரிப்பேதா  அைவ 

ைறயாக நைடெப வைத உ ப்ப த்த ேவண் ம். 
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54. வ வாய் ராமங்களாக அ க்கப்படாத வன ராமங்கள் அைனத் ம் 

வனஉரிைமகள் சட்டம் 2006 இன் வ காட் த ன் ப  வ வாய் 

ராமங்களாக அ க்கப்பட ேவண் ம். 

 

55. தற்ேபா  ல வன ராமப்ப களில் ேத ய ஊரக ேவைல 

உ த் டட்ம் அமல்ப த்தப்படாமல் இ க் ற . வனப்ப ல் 

இத் ட்டத் ன் ேதைவ க அ கமாக உள்ள . அைனத்  வன ராமப் 

ப களி ம் ேத ய ஊரக ேவைல உ த் ட்டம் அமல்ப த்தப்பட 

ேவண் ம். 

 

56. ப ைம கள், ரதம மந் ரி ட்  வச  டட் கள் ஆ யவற்ைறச ்

ெசயல்ப த் ம் ேபா , கட் மானப் ெபா டக்ைள மைலப்ப க்  

எ த் செ்சல்வதற்கான தல் , பணியாட்க க்கான தல் 

ஊ யம், ேபாக் வரத் ச ் ெசல  ஆ யவற்றால், வன ராம 

மக்க க் க் தல் ெசல கள் ஏற்ப ன்றன. ஆனால், சம ெவளி ல் 

உள்ள ராமங்க க்  ஒ க்கப்ப ம் நி யளேவ, வன ராமங்க க் ம் 

ஒ க்கப்ப ற . இதனாேலேய பழங் னர,் அர ன்  கட் ம் 

டட்ங்கைளப் ெபறத் தயக்கம் காட் றாரக்ள். வனப்ப ல் கள் 

கட் வதற்கான ெசல னங்கைளக் க த் ல் ெகாண் , ஊரக வளர்ச்  

கட் மானத் ட்டங்கைள வனப் ப ல் அமல்ப த்த தல் நி , 

பயனாளிக க்  ஒ க்கப்பட ேவண் ம்.  
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