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01. எந்்ததெந்தெ ததெதிகளில் கிராம சபைக் கூட்்டம் 
நப்ட்தைறும்?

z	ஜனவரி 26 (குடியரசு தினம்) 
z	மார்ச் 22 (உலக தண்ணீர் தினம்)
z	மம 1 (உழைப்்பாளர் தினம்)
z	ஆகஸ்டு 15 (சுதந்திர தினம்)
z	அகமடா்பர் 02 (காந்தி ஜஜயந்தி)
z	நவம்்பர் 1 (உள்ளாட்சிகள் தினம்)
மமற்குறிப்பிட்ட ஆறு நாட்களில் கிராம சழ்ப 
கட்டாயம் நடத்தப்்பட மவண்டும். 

02. இந்தெ ஆறு ததெதிகளிலும் தெமிழகத்தில் உள்்ள 
அபைத்துக் கிராம ைஞ்சாயத்துகளிலும் கிராம 
சபைக் கூட்்டம் நப்ட்தைறுமா?

ஆம். இந்த ஆறு நாட்களிலும் தமிைகத்தில் 
உள்ள அழனத்துக கிராம ்பஞ்சாயத்துகளிலும் 
கிராம சழ்பக கூட்டம் நழடஜ்பறும்.
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03. இந்தெ ஆறு நாட்களில் மட்டும் தொன் கிராம 
சபைக் கூட்்டத்பதெக் கூட்்ட முடியுமா?

இல்ழல. இந்த ஆறு நாட்கழளத் தவிரத் 
மதழவகமகற்்ப ஓர் ஆண்டில் எத்தழன முழை 
மவண்டுமானாலும் கிராம சழ்பக கூட்டத்ழதக 
கூட்டிகஜகாள்ளலாம்.

04. அவ்்வாறு கூடுதெலாகக் கூட்்டப்ைடும் கிராம 
சபைக்கு யாரி்டம் முன்ைனுமதி ்வாங்க 
த்வண்டும்?

கிராம ஊராட்சியின் முடிமவ ம்பாதுமானது. 
ம ா வ ட் ட  ஆ ட் சி ய ரி ட ம ம ா  ம வ று 
அலுவலர்களிடமமா முன்னனுமதி ஏதும் ஜ்பைத் 
மதழவயில்ழல.

இது ஜதாடர்்பாக உயர்நீதிமன்ைம் 
பிைப்பித்த உத்தரவின் நகல். 

05. கிராம சபைக் கூட்்டம் ைற்றி அறிவிப்பு 
்தகாடுக்க த்வண்டிய ்தைாறுப்பு யாருப்டயது?
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உங்கள் கிராம ஊராட்சி தான் கிராம 
சழ்பக கூட்டத்திற்கான அறிவிப்ழ்பக 
ஜகாடுககமவண்டும். உங்கள் ்பஞ்சாயத்துத் 
தழலவமரா, கிளர்கமகா கிராம சழ்பக கூட்டம் 
நடககும் மததி, இடம், மநரம் ஆகியவற்ழைக 
கிராம மககளுககுத் ஜதரியப்்படுத்த மவண்டும்.

06. கிராம சபைக் கூட்்டம் நப்ட்தைறும் எை 
எத்தெபை நாட்களுக்கு முன்பு அறிவிப்பு 
்தகாடுக்க த்வண்டும்?

கிராம சழ்பக கூட்டம் நழடஜ்பறும் 
மததியிலிருந்து ஏழு முழு நாட்களுககு முன்பு 
கிராம சழ்பக கூட்டம் ்பற்றிய அறிவிப்ழ்பக 
கிராம மககளுககுத் ஜதரியப்்படுத்த மவண்டும்.

்�ொது மக்களுக்குத் ்ெரியப்�டுத்ெக் கடைப்பிடிக்க 
வேண்டிய ேழிமுடைகள்:
 ்பஞ் ச ா ய த் து  அலுவலகம்  ம ற்றும் 

ஜதளிவாகப் ்பார்ழவயில் ்படும் வழகயில் 
பிை ஜ்பாது இடங்களில் (்பள்ளிககூடம், 
மகாவில், மமல்நிழல நீர்த்மதககத் ஜதாட்டி 
ம்பான்ைழவ) கூட்ட அறிவிகழக நகல்கழள 
ஒட்டி ஜதரிவித்தல்.
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 கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி யி ன்  அ ழ ன த் து 
குடியிருப்புகளிலும், கிராம சழ்ப கூடும் 
இடம், நாள், மநரம், அஜஜண்டா ்பற்றி 
ஜ்பாதுமககளுககுத் ஜதரிவித்தல்.

07. கிராமசபை அ்தெண்்டா என்்றால் என்ை?
கிராமசழ்பயில் விவாதிககப்்படும் ஜ்பாருட்களின் 
்பட்டியமல அஜஜண்டா ஆகும்.

08. கிராமசபை அ்தெண்்டாப்வ தெயாரிக்க 
த்வண்டிய ்தைாறுப்பு யாருப்டயது?

சம்்பந்தப்்பட்ட கிராம ஊராட்சிமய கிராம 
சழ்பயின் அஜஜண்டாழவ தயாரிகக மவண்டும். 

09. அரசி்டமிருந்தும் கிராம சபை அ்தெண்்டா 
்வழங்கப்ைடுகி்றது அல்ல்வா?

ஆம். நாம் மகள்வி 1ல் குறிப்பிட்டுள்ள 
ஆறு நாட்கள் நழடஜ்பறும் கிராம சழ்பக 
கூட்டத்திற்கு முன்பு தமிைக அரசின் ஊரக 
வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துழை இயககுனர் 
மூலம் அழனத்து ஊராட்சிகளுககும் ஜ்பாதுவான 
ஒரு அஜஜண்டா வைங்கப்்படுகிைது.
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கிராம ஊராட்சி, அரசு வைங்கும் இந்த 
அஜண்டாமவாடு தாங்கள் திட்டமிட்டுள்ள 
விவாத ஜ்பாருட்கழளயும் இழைத்து 
முழுழமயான ஒரு அஜண்டாழவ தயாரிகக 
மவண்டும்.

10. அரசு ்வழங்கும் அெண்்டாப்வ மட்டுதம 
வி்வாதிக்க த்வண்டும் என்த்றா அந்தெ 
்தைாருட்களின் அடிப்ைப்டயில் மட்டுதம 
தீர்மாைம் நிப்றத்வற்்ற த்வண்டும் என்த்றா 
்தசால்ல முடியுமா?

நிச்சயமாக அவ்வாறு ஜசால்ல இயலாது. அப்்படிச் 
ஜசால்வது சட்டத்திற்குப் புைம்்பானதாகும். 
கிராம ஊராட்சியின் வளர்ச்சிககான எந்த 
ஒரு ஜ்பாது விஷயம் குறித்தும் கிராம மககள் 
கிராம சழ்பயில் விவாதிககலாம். அது குறித்து 
தீர்மானம் நிழைமவற்ைலாம். அஜஜண்டா என்்பது 
அடிப்்பழட விவாத ஜ்பாருளாக மட்டுமம 
இருகக முடியும். கூடுதலான தழலப்புகளில்/ 
ஜ்பாருட்களில்/ மதழவகளில் மககள் விவாதித்து 
கிராம சழ்பயில் முடிஜவடுகக முடியும்.

11. கிராம சபைக் கூட்்டம் எந்தெ இ்டத்தில் ந்டக்கும்?
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உங்கள் கிராம ்பஞ்சாயத்திற்கு உட்்பட்டப் 
்பகுதிகளில் ஏதாவது ஓர் இடத்தில் கிராம 
சழ்பக கூட்டம் நழடஜ்பறும். ்பஞ்சாயத்து 
அலுவலகத்திமலா, சமுதாயக கூடத்திமலா, 
மவறு ஒரு ஜ்பாது இடத்திமலா கிராம சழ்பக 
கூட்டம் நழடஜ்பறும்.

12. கிராம சபைக் கூட்்டம் எப்்தைாழுதும் ஒதர 
இ்டத்தில்தொன் ந்டத்தெ த்வண்டுமா?

அப்்படி இல்ழல. உங்கள் ஊராட்சிககு உட்்பட்ட 
எந்த ஓர் இடத்திலும் கிராம சழ்பக கூட்டம் 
நடத்தலாம். ்பல உட்கிராமங்கழள ஜகாண்ட 
ஒரு கிராம ்பஞ்சாயத்தில் ஒவ்ஜவாரு கிராம 
சழ்பழயயும் ஒவ்ஜவாரு உட்கிராமத்தில் சுைற்சி 
முழையில் நடத்த மவண்டும்.

13. கிராம சபையில் யா்தரல்லாம் கலந்து 
்தகாள்்ளலாம்?

கிராமத்தில் உள்ள வாககாளர்கள் அழனவரும் 
கிராம சழ்பயில் கலந்துஜகாள்ளலாம். ஆண்கள், 
ஜ்பண்கள், முதியவர்கள், ்பட்டியல் பிரிவினர் 
என அழனவரும் கலந்து ஜகாள்ளலாம்.
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14. கிராம சபையின் தெபல்வர் யார்?
கிராம ்பஞ்சாயத்துத் தழலவமர கிராம 
சழ்பயின் தழலவர். தழலவர் இல்லாதம்பாது 
துழைத் தழலவர் கிராம சழ்பயின் தழலவராக 
இருப்்பார். துழைத் தழலவரும் இல்லாதம்பாது 
வார்டு உறுப்பினர்களில் யாமரனும் ஒருவர் 
கிராம சழ்பயின் தழலவராகச் ஜசயல்்படலாம்.

15. கிராம சபை கூட்்டத்தில் அபமச்சதரா, மா்வட்்ட 
ஆட்சியதரா அல்லது உயர் அலு்வலர் ஒரு்வதரா 
கலந்து ்தகாண்்டால் அக்கூட்்டத்தின் தெபல்வர் 
யார்?

எந்த சூழ்நிழலயிலும் கிராம ஊராட்சித் 
தழலவர்தான் கிராம சழ்பயின் தழலவர். 
முதலழமச்சமரா அல்லது பிரதம மந்திரிமயா 
கூட வந்து கலந்து ஜகாண்டாலும் சம்்பந்தப்்பட்ட 
கிராம சழ்பயின் தழலவராக அவ்வூராட்சியின் 
தழலவர் மட்டுமம இருகக முடியும்.

16. கிராம சபையில் குப்றந்தெைட்சம் எத்தெபைப் 
தைர் கலந்து்தகாள்்ள த்வண்டும்?
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உங்கள் கிராம ்பஞ்சாயத்தின் மககள் 
ஜதாழக 500 ம்பர் என்ைால், குழைந்த்பட்சம் 
50 ம்பர் கிராம சழ்பயில் கலந்து ஜகாள்ள 
மவண்டும். அப்ம்பாதுதான் கிராம சழ்ப 
ஏற்றுகஜகாள்ளப்்படும். அமதம்பால, உங்கள் 
கிராமத்தின் மககள் ஜதாழக 501 முதல் 3,000 
வழர என்ைால் 100 ம்பர் கிராம சழ்பயில் கலந்து 
ஜகாள்ள மவண்டும். 3,001 முதல் 10,000 ம்பர் 
ஜகாண்ட கிராமத்தில் 200 ம்பரும், 10,000 ககு 
மமல் மககள் ஜதாழக இருப்பின் 300 ம்பரும் 
கிராம சழ்பயில் கலந்து ஜகாள்ள மவண்டும் 
என்கிைது அரசாழை. [அரசாழை 
நிழல எண்: 130 ஊரக வளர்ச்சி 
மற்றும் ்பஞ்சாயத்து ராஜ் துழை 
நாள்: 25.09.2006]

17. அரசாபையில் குறிப்பிட்டுள்்ள அ்ளவு மக்கள் 
கலந்து ்தகாள்்ளாதெதைாது கிராம சபையின் 
நிபல என்ை?

அரசாழையில் குறிப்பிட்டுள்ள குழைஜவண் 
வரம்பு இல்லாதம்பாது கிராம சழ்பக கூட்டம் 
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ரத்து ஜசய்யப்்பட்டு மவஜைாரு மததிககு 
ஒத்திழவககப்்படும்.

18. கிராம சபையில் கலந்து ்தகாள்்ள த்வண்டிய 
அலு்வலர்களின் வி்வரம்?

நமது ஊராட்சிழய ்பணிப்்பகுதியாகக (work 
area) ஜகாண்டுள்ள அரசு அலுவலர்கழள 
நம் கிர ாம சழ்பககு அழைககலாம் . 
துழை அலுவலர்கள் அழைப்பு விடுத்தால் 
வருவார்கள். அது அவர்கள் விருப்்பம் தான். 
அவர்கள் கண்டிப்்பாக வரமவண்டும் என்ை 
எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்ழல. சட்டமும் 
அவ்வாறு இல்ழல. GPDPககாக தனியாக 
நடத்தப்்படும் கிராம சழ்பககு மட்டும் தான் 
துழை அலுவலர்கள் யாமரனும் கண்டிப்்பாக 
வரமவண்டும் என்ை அரசாழை உள்ளது. 
(GPDPககாக நடத்தப்்படும் கிராம சழ்ப 
எப்ஜ்பாழுது நழடஜ்பறும் என்்பழத gpdp.
nic.in என்ை இழையதளம் மூலம் ஜதரிந்து 
ஜகாள்ளலாம்)

19. நம் கிராம சபைக்கு எந்்ததெந்தெ அலு்வலர்கப்ள 
அபழக்கலாம்?
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z	கிராம நிர்வாக அலுவலர் (வி.ஏ.ஓ)
z	நியாய விழலக கழட ஊழியர்
z	்பள்ளித் தழலழம ஆசிரியர்கள்
z	ஆசிரியர்கள்
z	அங்கன்வாடி ்பணியாளர்கள்
z	கிராம ஜசவிலியர்
z	மவளாண் விரிவாகக அலுவலர்
z	மகளிர் திட்ட அலுவலர்

குறிப்பு:  உங்கள் ஊராட்சியில் உள்ள 
மதழவகழள அறிந்து, சம்மந்தப்்பட்ட 
ஒன்றிய (Block), மாவட்ட அளவிலான 
அலுவலர்கழளயும் அழைககலாம். உதாரைமாக, 
உங்கள் ஊராட்சியில் மின்சார விநிமயாகம் 
ஜதாடர்்பான மதழவகள்/ ஜதாடர் பிரச்சழனகள் 
இருந்தால் உங்கள் ்பகுதிககான மின்சார வாரிய 
ஜ்பாறியாளழரக கிராம சழ்பககு அழைககலாம்.

20. கிராம சபைப் கூட்்டம் எவ்்வ்ளவு மணி தநரம் 
ந்டத்தெப்ைடும்?

கிராம சழ்ப இவ்வளவு மநரம் தான் நடகக 
மவண்டும் என்று எந்த ஒரு கட்டாயமும் 
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இல்ழல. எவ்வளவு மநரம் மவண்டுமானாலும் 
நடககலாம்.

21. கிராம சபையில் ப்வக்கப்ைடும் ஆ்வைங்கள் 
என்்தைன்ை?

கிராம சழ்பயில் மககளின் ஆய்வுககு 
ழவககப்்படும் சில முககிய ஆவைங்களும் 
அறிகழககளும்.

z	காலாண்டிற்கான வரவு - ஜசலவுக 
கைககுகள்.

z	ஒன்றிய, மாநில அரசுகள் மூலமாக 
மமற்ஜக ாள்ளப்்படும் திட்டங்களின் 
ஜசயல்்பாடுகள் ்பற்றிய தகவல்கள்.

z	ஊராட்சி நிதி நிழல அறிகழக (ஆண்டுககு 
ஒரு முழை மட்டும்).

z	தணிகழக அறிகழக (ஊராட்சியின் 
ஜசயல்்பாடுகள் மற்றும் வரவு - ஜசலவு 
கைககுகள் அரசின் மூலம் நான்கு மாதத்திற்கு 
ஒருமுழை தணிகழக ஜசய்யப்்படும். அதன் 
அறிகழக மககளின் ஒப்புதலுககாகக கிராம 
சழ்பயில் ழவககப்்படும்).
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z	ஊராட்சி வளர்ச்சித் திட்ட அறிகழக 
(ஆண்டுககு ஒரு முழை மட்டும்).

z	நிர்வாக அறிகழக (ஆண்டுககு ஒரு முழை 
மட்டும்).

z	நூறுநாள் மவழல ஜதாடர்்பான கைககுகள் 
மற்றும் அறிகழககள்.

z	நியாய விழலக கழட ஆவைங்கள் மற்றும் 
கைககுகள் (ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் அகமடா்பர் 
02 ஆகிய இரு முழை மட்டும்).

22. கிராம சபை தீர்மாைம் எங்்தகல்லாம் ்தசல்லுைடி 
ஆகும்?

சட்டமன்ை, நாடாளுமன்ை தீர்மானத்திற்கு 
இழையான அதிகாரம் கிராம சழ்ப தீர்மானத்திற்கு 
உண்டு. இந்திய அரசியல் அழமப்பு சட்டத்திற்கு 
உட்்பட்ட தீர்மானங்கழளக ஜகாண்ட எந்த 
ஒரு கிராம சழ்ப தீர்மானமும் எந்த ஒரு 
நீதிமன்ைத்திலும் ஏற்றுகஜகாள்ளப்்படும். 
அரசு அலுவலகங்களிலும் உரிய அங்கீகாரம் 
கிழடககும்.
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23. எந்்ததெந்தெ விசயங்களுக்காகக் கிராம சபையில் 
வி்வாதித்து தீர்மாைம் நிப்றத்வற்்றலாம்?

உங்கள் கிராமத்திற்குச் சம்மந்தப்்பட்ட எந்த 
ஒரு விசயத்திற்கும், மதழவககும் கிராம சழ்ப 
தீர்மானம் நிழைமவற்ைலாம். ்பககத்துககுக 
கிராமத்தின் பிரச்சழனழயத் தீர்ககமவா அல்லது 
மாநில அளவில் சில ஜகாள்ழக முடிவுகழள 
எடுகக மவண்டும் என்மைா உங்கள் கிராம 
சழ்பயில் தீர்மானம் நிழைமவற்றுவது 
்பயனளிககாது. உதாரைமாக, உங்கள் கிராமத்தில் 
இருககும் மதுககழடழய மூடத் தீர்மானம் 
ஜகாண்டுவரலாம். ஆனால், தமிைகத்தில் 
மதுவிலககு மவண்டும் எனத் தீர்மானம் 
நிழைமவற்றுவது ்பயனளிககாது. மமலும், 
இந்திய அரசியல் அழமப்பு சட்டத்திற்கு 
உட்்பட்டதாக உங்கள் கிராம சழ்ப தீர்மானம் 
இருகக மவண்டும். அதாவது மதச்சார்பின்ழம, 
சமூக நல்லிைககம், தனி ந்பர் உரிழம ம்பான்ை 
விசயங்கழள மீறுவதாக உங்கள் கிராம சழ்ப 
தீர்மானம் இருககக கூடாது. 
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24. தீர்மாைம் இந்தெ ்வடிவில்தொன் இருக்கத்வண்டும் 
எை ்வபரவு ஏதும் உள்்ளதொ?

இல்ழல. இயல்்பான வாககியங்கழளக ஜகாண்மட 
கிராம சழ்பயில் தீர்மானம் நிழைமவற்ைலாம். 
இந்த வடிவில்தான் இருககமவண்டும் என எந்த 
நி்பந்தழனயும் இல்ழல.

25. மக்கள் முன்்தமாழியும் தீர்மாைத்பதெ 
ைஞ்சாயத்துத் தெபல்வதரா அதிகாரிகத்ளா 
நிராகரிக்க முடியுமா?

முடியாது. கிராம சழ்ப மககளுககான சழ்ப. 
்பஞ்சாயத்துத் தழலவமரா, அதிகாரிகமளா 
மககளின் மகாரிகழகழய நிராகரிகக முடியாது. 
கிர ாம சழ்பயில் நிழைமவற்ைப்்பட்ட 
தீர்மானத்ழத சரி அல்லது தவறு என 
முடிஜவடுககும் அதிகாரம் நீதிமன்ைத்திற்கு 
மட்டுமம உள்ளது.

26. கிராம சபை தீர்மாைத்தின் நகபலக் கிராம 
மக்கள் ்தை்ற முடியுமா? அதெற்குக் கட்்டைம் 
எதுவும் ்தசலுத்தெ த்வண்டுமா?
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கிராம சழ்ப தீர்மானத்தின் நகழலக கிராம 
மககள் நிச்சயம் ஜ்பை முடியும். அதற்குக 
கட்டைம் எதுவும் ஜசலுத்த மதழவயில்ழல.

27. கிராம சபையில் எத்தெபைத் தீர்மாைங்கள் 
நிப்றத்வற்்றலாம்?

இத்தழன தீர்மானங்கள்தான் நிழைமவற்ை 
மவண்டும் என்ை வழரயழை ஏதும் இல்ழல. 
எண்ணிகழக வரம்பு இல்ழல என்ை காரைத்தால் 
எண்ைற்ை தீர்மானங்கள் நிழைமவற்றுவதில் 
்பயனில்ழல. முககியமான மற்றும் குறிப்பிட்ட 
தீ ர்ம ானங்கழள நிழைமவற்றி  அழத 
நழடமுழைப்்படுத்தி ்பயன்ஜ்பை மவண்டும்.

28. கிராம சபைத் தீர்மாைங்கள் மக்கள் முன் 
ைடித்துக்காட்்டப்ை்ட த்வண்டுமா?

ஆம். மககள் விவாதத்திற்குப் பிைகு, 
இயற்ைப்்படும் ஒவ்ஜவாரு தீர்மானங்களும் 
ம க க ளு க கு ப்  ்ப டி த் து க க ா ட் ட ப் ்ப ட 
மவண்டும். பிைகுதான் அத்தீர்மானங்கள் 
ஒருமனதாக ஏற்றுகஜகாள்ளப்்பட்டதாக 
எடுத்துகஜகாள்ளப்்படும்.
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29. கிராம சபை தீர்மாைத்பதெ நப்டமுப்றப்ைடுத்தெ 
த்வண்டிய ்தைாறுப்பு யாருப்டயது?

்பஞ்சாயத்துத் தழலவர், துழைத்தழலவர், 
வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சம்்பந்தப்்பட்ட 
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ்பஞ்சாயத்து ராஜ் 
துழை  அலுவல ர் க மள  கி ர ா ம  சழ்ப 
தீர்மானத்ழத நழடமுழைப்்படுத்த மவண்டிய 
ஜ்பாறுப்புழடயவர்கள். கிராம இழளஞர்கள், 
தன்னார்வலர்கள் முயற்சி எடுத்து, அரசு 
அலுவலர்களுககு மற்றும் தழலவர் உட்்படப் 
்பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகளுககு நிழனவூட்டல் 
அனுப்பி கிராம சழ்ப தீர்மானத்ழத விழரவாக 
நழடமுழைப்்படுத்தலாம்.

30. கிராம சபை தீர்மாைம் எத்தெபை நாட்களுக்குச் 
்தசல்லுைடி ஆகும்?

கிராம சழ்ப தீர்மானம் காலாவதிமய ஆகாது. 
ஒருமுழை சழ்பயில் நிழைமவற்ைப்்பட்ட 
தீர்மானத்ழத, சூைலின் தன்ழம கருதி 
விவாதித்து [மறு்பரிசீலழன ஜசய்மதா, மாற்ைம் 
ஜசய்மதா அல்லது மறுத்மதா] மவறு தீர்மானம் 
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நிழைமவற்ைப்்பட்டால் முந்ழதய தீர்மானம் 
ஜசயல் இைககக கூடும்.

31. கிராம சபை தீர்மாைத்பதெ விபர்வாக 
நப்டமுப்றப்ைடுத்தெ என்ை ்தசய்ய த்வண்டும்?

கிராம இழளஞர்கள், தன்னார்வலர்கள் முயற்சி 
எடுத்து, அரசு அதிகாரிகளுககு மற்றும் தழலவர் 
உட்்படப் ்பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகளுககு 
நிழனவூட்டல் அனுப்பித் ஜத ாடர்ந்து 
கண்காணிப்்பதன் மூலம் கிராம சழ்ப தீர்மானத்ழத 
விழரவாக நழடமுழைப்்படுத்தலாம்.

32. முன்னுதொரை கிராம சபையில் காைப்ைடும் 
முக்கிய விசயங்கள் என்்தைன்ை?

z	மககள் ஜசால்வழத தழலவர் மற்றும் 
அதிகாரிகள் கவனமாக மகட்்பது.

z	மககளின் சந்மதகங்களுககு முழையாகப் 
்பதில் அளிப்்பது.

z	மகளிர் மற்றும் ்பட்டியல் பிரிவினருககு 
உரிய அங்கீகாரம் வைங்குதல்.
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z	்பஞ்சாயத்தின் வரவு ஜசலவு கைகழக 
மககள் முன் வாசித்துக காட்டுதல்.

z	கிராம வளர்ச்சிககாக விவாதிப்்பது.

33. கிராம சபையில் அபை்வரும் தெபரயில்தொன் 
அமரத்வண்டுமா? அதிகாரிகள் ்வந்தொல் 
நாற்காலியில் அமரலாமா?

கிராம சழ்பயில் அழனவரும் சமமாக 
அமரமவண்டும் என்்பது சட்ட விதி. ஜ்பாதுவாக 
அழனவரும் தழரயில்தான் அமர்வார்கள். 
முதலழமச்சமர வந்தாலும் கிராம சழ்பயில் 
மககளுககுச் சமமாக அமரமவண்டும். மககள் 
தழரயில் அமர்ந்தால் முதல்வரும் தழரயில்தான் 
அமரமவண்டும்.

34. ைக்கத்து ஊர் கிராம சபையில் நான் கலந்து 
்தகாள்்ளலாமா?

கலந்துஜகாள்ளலாம். ஆனால், உங்களின் வாககு 
எந்தப் ்பஞ்சாயத்தில் உள்ளமதா அந்தக கிராம 
்பஞ்சாயத்தின் கிராம சழ்பககு மட்டுமம நீங்கள் 
உறுப்பினர். மற்ஜைாரு கிராமத்தின் கிராம 
சழ்பயில் நீங்கள் ்பார்ழவயாளராக இருககலாம்.
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35. இ்வர் கிராம சபையில் கலந்து்தகாள்்ளக் 
கூ்டாது எை யாபரயா்வது ஒதுக்கி ப்வக்க 
முடியுமா?

முடியாது. உங்கள் கிராம ்பஞ்சாயத்தின் 
வாககாளர் அழனவரும் உங்கள் கிராம சழ்பயின் 
உறுப்பினர் ஆவார்கள். எனமவ, அவர்கள் 
அழனவரும் கிராம சழ்பயில் கலந்துஜகாள்ள 
உரிழம ்பழடத்தவர்கள். 

36. கிராம சபைக் கூட்்டத்பதெ ந்டத்தொமல் இருக்க 
முடியுமா?

முடியமவ முடியாது. ஜனவரி 26 (குடியரசு 
தினம்), மம 01 (உழைப்்பாளர் தினம்), மார்ச் 
22 (உலக தண்ணீர் தினம்), ஆகஸ்டு 15 
(சுதந்திர தினம்) மற்றும் அகமடா்பர் 02 (காந்தி 
ஜஜயந்தி), நவம்்பர் 01 (உள்ளாட்சிகள் தினம்) 
ஆகிய மததிகளில் கட்டாயம் கிராம சழ்ப 
கூட்டம் நழடஜ்பறும். கூட்டம் நழடஜ்பைாமல் 
ம்பாகுமானால், சம்மந்தப்்பட்ட ்பஞ்சாயத்து 
தழலவமரா, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலமராதான் 
ஜ்பாறுப்ம்பற்க மவண்டும். கிராம சழ்ப கூட்டம் 
நடககாமல் ம்பானால், ்பஞ்சாயத்துககளின் 
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ஆய்வாளர் என்ை முழையில் மாவட்ட ஆட்சியர் 
்பதில் ஜசால்லக கடழமப்்பட்டவர். சில 
்பஞ்சாயத்துககளில், மககளுககு அறிவிப்பு 
ஜகாடுகக ாமல் ழகஜயழுத்து மட்டும் 
வாங்கிகஜகாண்டு, கிராம சழ்ப கூட்டம் 
நடந்தாக ்பதிவு ஜசய்யப்்படுவதாக சில புகார்கள் 
வருவதுண்டு. அவ்வாறு நடகக, கிராம மககள் 
அனுமதிககக கூடாது.

37. கிராம சபை கூட்்டம் ந்டக்கவில்பல என்்றால் 
யாரி்டம் புகார் ்தகாடுப்ைது?

குறிப்பிட்ட மததிகளில் கிராம சழ்ப கூட்டம் 
கட்டாயம் நடந்மத ஆகமவண்டும். முழையான 
அறிவிப்பு இல்லாததால், கிராம சழ்ப கூட்டம் 
நடந்தழத நீங்கள் அறியாமல் இருந்திருககலாம். 
கிராம சழ்ப கூட்டங்களுககு ம்பாதிய 
அறிவிப்பு ஜகாடுககமவண்டுஜமன உங்கள் 
கிராம ஊராட்சிககும், வட்டார வளர்ச்சி 
அலுவலருககும் மகாரிகழக ழவயுங்கள்.

38. கிராம சபை தீர்மாை நகபலத் தெர ைஞ்சாயத்துத் 
தெபல்வதரா கி்ளர்க்தகா மறுத்தொல் என்ை 
்தசய்்வது?
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கிராம சழ்ப தீர்மானத்தின் நகழலத் தர 
முடியாது எனப் ்பஞ்சாயத்து தழலவமரா, 
கிளர்கமகா ஜசால்ல முடியாது. உங்கள் ஜதாடர் 
மகாரிகழகழயயும் மீறி அவர்கள் கிராம சழ்ப 
தீர்மானத்தின் நகழலத் தர முன்வரவில்ழல 
என்ைால், தகவல் ஜ்பறும் உரிழமச் சட்டத்தின் 
மூலம் கிராம சழ்ப தீர்மானத்தின் நகழலப் 
ஜ்பை முடியும்.

39. ஆறு கட்்டாய கிராம சபைகப்ளத் தெவிர, 
கூடுதெலாை கிராம சபைக் கூட்்டத்திபைக் 
கூட்்ட கிராம ஊராட்சி தமற்்தகாள்்ள த்வண்டிய 
்வழிமுப்றகள் என்்தைன்ை?

ஊராட்சி மன்ைத் தழலவர்கள் கீழ்வரும் 
வழிமுழைகழளப் பின்்பற்றி கிராம சழ்பழயக 
கூட்ட முடியும்

01. ஊரொட்சி மனைத்டெக் கூட்டுெல்
 மூன்று முழு நாட்களுககு முன், இடம், 

ந ாள் ,  மந ரம் மற்றும் அஜஜண்டா 
உள்ளிட்ட விவரங்களுடன், அழனத்து 
உறுப்பினர்களுககும் முழையாக அறிவிப்புக 
ஜகாடுத்து ஊராட்சி மன்ைத்ழதக கூட்டுதல். 
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கிராம சழ்ப கூட்டுவது தவிர மவறு விவாதப் 
ஜ்பாருள்கள் இல்ழலஜயனில், அழத சிைப்பு 
ஊராட்சி மன்ைக கூட்டமாக அறிவித்தல்.

02. மனைக் கூட்ைக் குறிப்பு
 ஊராட்சி மன்ைக கூட்டத்தில் கிராம 

சழ்பழய நடத்துவது குறித்து ஆமலாசித்து, 
கிராம சழ்பக கூட்டத்ழத நடத்த மவண்டிய 
நாள் (ஜ்பாது விடுமுழை நாளாக இருககக 
கூடாது), மநரம், இடம், விவாதிகக 
மவண்டிய ஜ்பாருள்கள் (அஜஜண்டா) குறித்து 
முடிஜவடுத்து, அழதக கூட்டக குறிப்புப் 
்பதிமவட்டில் முழையான வழிமுழைழயப் 
பின்்பற்றிப் ்பதிவு ஜசய்தல்

03. ஊரொட்சிகளின ஆய்ேொளருக்கு அனுப்புெல்
 கூட்டம் முடிந்த 3 முழு நாட்களுககுள், 

இந்தக கூட்டக குறிப்பு நகலுடன், கிராம 
சழ்ப குறித்த அறிவிகழக (இடம், நாள், 
மநரம்), அஜஜண்டா ஆகியவற்ழை கிராம 
சழ்ப நடப்்பதற்குக குழைந்தது 7 முழு 
நாட்களுககு முன், ஒப்புழகச் சீட்டுடன் 
்பதிவுத் த்பாலில் ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர் 
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(மாவட்ட ஆட்சியர் )  அவர்களுககு 
அனுப்புதல்.

04. ்�ொதுமக்களுக்குத் ்ெரிவித்ெல்
 கிராம சழ்ப குறித்த அறிவிப்ழ்ப (இடம், நாள், 

மநரம், அஜஜண்டா ஆகிய விவரங்களுடன்), 
குழைந்தது 7 முழு நாட்களுககு முன் 
ஊராட்சியின் ஜ்பாதுமககளுககுத் ஜதரிவிகக 
மவண்டும்.

05. ேருடகப் �திவேடு மற்றும் கூட்ைக் குறிப்புகள்
 கிராம சழ்பக கூட்டத்தில் ்பங்மகற்ை கிராம 

சழ்ப உறுப்பினர்கழள (ஜ்பாதுமககழள) 
வருழகப் ்பதிமவட்டில் ழகஜயழுத்திடச் 
ஜசய்தல் மற்றும் அமத ்பதிமவட்டில் கூட்டக 
குறிப்புகழள உரிய வழகயில் ்பதிவு ஜசய்து, 
ஜ்பாதுமககளுககு வாசித்துக காண்பித்து 
ஊராட்சி மன்ைத் தழலவர் ழகஜயாப்்பமிடல்.

06. குடை்ேண் ேரம்பு
 அரசாழை (G.O. (Ms) No. 130 Rural 

Development and Panchayat Raj (C4) 
Department, dated 25.09.2006) அடிப்்பழடயில் 
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தங்கள் கிராம சழ்பக கூட்டத்தில் கலந்து 
ஜக ாள்ள மவண்டிய குழைந்த்பட்ச 
உறுப்பின ர் களின்  எண்ணிகழகழய 
உறுதிப்்படுத்த மவண்டும்.

 வழரயறுககப்்பட்ட குழைஜவண் வரம்பில், 
மூன்றில் ஒரு ்பங்கு ஜ்பண்கள் இருகக 
மவண்டும். குறிப்பிட்ட ஊராட்சியின் 
ஜமாத்த மககள் ஜதாழகயில் ்பட்டியல்/ 
்பைங்குடியினர் எந்த சதவீதம் உள்ளனமரா, 
அமத சதவீதம் குழைஜவண் வரம்பில் 
இருப்்பழத உறுதி ஜசய்ய மவண்டும்.

07. கூட்ைக் குறிப்புகடள ஊரொட்சியின 
ஆய்ேொளருக்கு அனுப்புெல்
 கிராம சழ்ப முடிந்ததும், கூட்டக குறிப்புகழள 

ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளரான மாவட்ட 
ஆட்சியருககு கூட்டம் முடிந்த மூன்று முழு 
நாட்களுககுள் ஒப்புழக சீட்டுடனான ்பதிவு 
த்பாலில் அனுப்பி ழவத்தல்.

முக்கிய குறிப்பு: இமத ம்பான்ை வழிமுழைகழள 
ஆறு நாட்கள் கட்டாயம் நழடஜ்பை மவண்டிய 
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கிர ாம சழ்பகளுககும் கழடப்பிடிகக 
மவண்டும். அரசின் அறிவிப்பிற்காக காத்திருகக 
மதழவயில்ழல.  அரசின் அஜஜண்டா 
கிழடத்தவுடன் ஊராட்சியின் அஜஜண்டாவுடன் 
இழைத்துகஜகாள்ளலாம்.

40. கிராம சபை தீர்மாைங்கள் ்த்வற்றி ்தைற்்ற 
முன்னுதொரைங்கள் ஏததெனும் உண்்டா?

்பல முன்னுதாரைங்கள் உண்டு. திருவள்ளூர் 
மாவட்டம் குத்தம்்பாககம் கிராமத்தின் 100 
ஏககர் மமய்ககால் நிலத்தில் தங்களது கழிவுகள் 
அழனத்ழதயும் ஜகாட்ட முயற்சித்தன அருகில் 
இருந்த நகரங்கள். கிராம மககள் வழியறியாது 
தவித்தனர். அந்த எளிய மககளுககுச் சரியான 
மநரத்தில் ழகஜகாடுத்தது கிராம சழ்ப. கிராம 
சழ்பயின் அதிகாரங்கழள அறிந்திருந்த மககள் 
இதற்ஜகன சிைப்பு கிராம சழ்பழய கூட்டி தங்கள் 
கிராமத்ழத அழிகக வந்த திட்டம் மவண்டாஜமன 
கிராம சழ்பயில் ஒருமனதாகத் தீர்மானம் 
இயற்றினர். மககள் குரலுககு ஜசவிசாய்த்தது 
நீதிமன்ைம். கிராம சழ்ப தீர்மானத்ழத முககிய 
ஆவைமாக ஏற்றுகஜகாண்ட உயர் நீதிமன்ைம், 
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குத்தம்்பாககத்தில் கழிவுகள் ஜகாட்டுவதற்கு 
தழட விதித்தது. ்பசுழம தீர்ப்்பாயமும் அழத 
உறுதிப்்படுத்தியது. குத்தம்்பாககத்தின் ்பசுழம 
காகக ழகஜகாடுத்தது கிராம சழ்ப.

அதிகத்தூர் கிராமத்தில் ்பைங்குடி மககளுககு 
புதிய குடியிருப்பு அழமத்து அவர்களுககு 
மறுவாழ்வு ஜகாடுகக ஜ்பரிதும் உதவியது கிராம 
சழ்பககு இருந்த அதிகாரங்கமள. இப்்படி, ்பல 
கிராமங்களின் இயற்ழக வளங்கழளக காககவும் 
ஏழை எளிய மககளுககு நல்வாழ்வு அளிககவும் 
ழக ஜகாடுப்்பது கிராம சழ்பமய.

41. சமூகத் தெணிக்பக கிராம சபை என்்றால் 
என்ை?



குறிப்பிட்ட திட்டங்களுககாக மககமள தணிகழக 
(ஆடிட்) ஜசய்வது சமூக தணிகழகயாகும். அத் 
திட்டங்களின் தணிகழகககாக கூட்டப்்படுவமத 
சமூக தணிகழக கிராம சழ்பயாகும். இககிராம 
சழ்பகளில் எடுககப்்படும் தீர்மானங்களின் 
்படிமய தணிகழககள் இறுதி ஜசய்யப்்படுகின்ைன.

42. எந்்ததெந்தெ திட்்டங்களுக்கு சமூக தெணிக்பக 
கிராம சபை நப்ட்தைறும்?

மாகாத்மா காந்தி மதசிய ஊரக மவழலவாய்ப்பு 
உறுதி திட்டம் என்கிை நூறு நாள் மவழலத் 
திட்டம்.

43. நூறு நாள் த்வபலத்திட்்ட சமூகத் தெணிக்பக 
கிராம சபைபய முன்கூட்டிதய எப்ைடி 
அறிந்து்தகாள்்வது?

இழையதளம் மூலமாக (nrega.nic.in) அறிந்து 
ஜகாள்ளலாம். மமலும், மற்ை ஜ்பாதுவான 
கிராம சழ்பககு உள்ள நழடமுழைகள் இதில் 
கழடப்பிடிககப்்படுவதால் 7 நாட்களுககு 
முன்ம்ப அறிவிப்பு ஜகாடுககப்்படும். அப்ம்பாது 
நாம் அறிந்து ஜகாள்ள முடியும்.
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44. சமூகத் தெணிக்பக கிராம சபை நப்ட்தைறும் 
தைாது க்வனிக்க த்வண்டியப்வ என்்தைன்ை?

z	சம்மந்தப்்பட்ட திட்டத்தின் அழனத்து 
ஆவைங்களும் உறுப்பினர்களின் ்பார்ழவககு 
ழவககப்்படுகிைதா எனக கவனிகக 
மவண்டும்.

z	கூட்டத்தில் உள்ள விவரமறிந்த மூத்தப் 
்பயனாளிழயத் தழலவராகத் மதர்ந்ஜதடுகக 
மவண்டும்.

z	கிராம சழ்ப தீர்மானம் எழுது்பவழரயும் 
மதர்வு ஜசய்ய மவண்டும்.

45. சமூகத்  தெணிக்பக  கி ர ா ம  சபையில் 
தமற்்தகாள்்ளப்ைடும் சி்றப்பு ஏற்ைாடுகள் 
என்்தைன்ை?

z	சமூகத் தணிகழக கிராம சழ்ப முழுவதுமாகக 
காஜைாளிப் ்பதிவு ஜசய்யப்்படும்.

z	எந்த திட்டத்துககு சமூகத் தணிகழக 
நழட ஜ்பறுகிைமதா அது ஜதாடர்புழடய 
ஆவைங்கள் அழனத்தும் மககள் ்பார்ழவககு 
ழவககப்்படும்.



ஊராட்சிகள் ்ததொ்டர்ைாை உங்கள் 
சந்ததெகங்களுக்கு ைதில் அளிக்கி்றது.

உள்்ளாட்சிகளுக்காை 
மக்்கள் த்கவல் மமயம்

9 4 4  3 6 6  2 0 5 8
அபழப்பு தநரம்: 9 AM - 1 PM

ென்னொட்சியின ்ேளியீடுகள்:

1. கிரொம சட� - அடிப்�டை வகள்விகளும் �தில்களும்

2. ஊரொட்சி நிர்ேொகம் - அடிப்�டை வகள்விகளும் 
�தில்களும்

3. நூறு நொள் வேடை (MGNREGA) - அடிப்�டை 
வகள்விகளும் �தில்களும்

4. நகர சட�கள் (ஏரியொ சட� மற்றும் ேொர்டு கமிட்டி) - 
அடிப்�டை வகள்விகளும் �தில்களும்

்ததொ்டர்புக்கு: 94457 00758



தென்ைாட்சி
‘உள்்ளளாட்சியில் நல்்லளாட்சி உள்ளூரில் வ்ளங்குன்்றளா வ்ளர்ச்சி’ 
என்்ற முழக்ேதகதாடு சசயல்பட்டு வரும் ‘தன்்னாட்சி’, 
உள்்ளாட்சிபயக் குறிப்பாேக் கிராம ஊராட்சிபய, ‘எளிய 
மக்ேள் தங்ேளுக்ோேத தாங்ேக்ள நிர்வாேம் சசய்யும் 
அரசாே’ மாற்்ற முயலும் ஒரு மக்ேள் இயக்ேமாகும். 
உள்்ளாட்சிேளுக்ோே, கிராம சபபக்ோேத சதாைர்ந்து 
சசயல்பட்டுவரும் சசயற்பாட்ைா்ளர்ே்ளால், 2018 முதல் 
சங்ேமாேப் பதிவு சசய்யப்பட்டு இயங்கி வருகி்றது தன்்னாட்சி.

விளிம்பிலும் விளிம்பு நிபையிலுள்்ள ேபைக்கோடி 
குடிமக்ேளும் தங்ேள் அரபச நிர்வாேம் சசய்வதற்ோ்ன 
அதிோரதபதயும் தேவல்ேப்ளயும் சோண்டு கசர்க்ே 
கவண்டும் என்்ற அதிோரப் பரவபைக் சோள்பேயாேக் 
சோண்டு இயங்கும் இயக்ேம் தான் நம் ‘தன்்னாட்சி’.

மத்தியில் கூட்்டாட்சி! 
மாநிலத்தில் சுயாட்சி!

‘உள்்ளாட்சியில் தென்ைாட்சி’!
என்ைது ்த்வற்று முழக்கமல்ல... 

நாம் ்த்வன்்த்றடுக்க த்வண்டிய லட்சியம்!

தென்ைாட்சி (உள்்ளாட்சி உங்க்ளாட்சி),
69, அங்ேப்்ப நறாயகேன் சதரு, சென்ட்ன 600 001.

சதறாைர்புககு: 94457 00758, 90032 32058


