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பதிப்புரை

2018 ஆம் ஆணடில நைநத ஊரடாட்சி அரசுேள் ்பற்றிய ்பயிற்சி ெகுபபு 
அது. விறுவிறுப்படாேச தெனறுதேடாணடிருநதது. ஊரடாட்சிேளுககு உள்் 
ேைடம, கிரடாமெட்பேளுககு உள்் அதிேடாரம் ்பற்றிய விெடாதஙேள் 
நைநது தேடாணடிருநதக்படாது குறுககிட்ை நண்பர் ஒருெர், “1996 இல 
இருநது, 20 ெருெமடா நம்ம தமிழநடாட்ை இநத புதிய ்பஞெடாயததுேள் 
தடையிலைடாம இயஙகி ெநதுசசு. ஒவதெடாரு முட்றயும் கதர்தல 
நிகேடாம நைநதது. ஆ்டா இப்ப 2018 இல என்டாசசு? ஒன்றடர 
ெருெததுககு கமை ஆகியும் உள்்டாட்சித கதர்தலேள் நைகேை. 
்பஞெடாயதது நிர்ெடாேம் முைஙகிக கிைககு. ஆ்டா அது்பததி மகேள் 
ேெடைப்பட்ை மடாதிரிகய ததரியடைகய? இடதப ்பஞெடாயதது 
அடமபபுேள் மகேளுககு கதடெ்பைடைனனு எடுததுகேைடாமடா?” 
என்றடார். “மகேள் குரதைழுபபிக தேடாணடுதடான இருககி்றடார்ேள். 
ஆ்டால, அநதக குரல இனனும் ஓஙகி ஒலிகே கெணடும்” எ் 
அெருககுப ்பதிைளிதகதடாம். உணடமயில, நடாம் ஆழமடாேப ்பதிடைத 
கதைகெணடிய கேள்விதடான அெர் கேட்ைது.

ெமூே அடமபபுேளின ததடாைர் ்பரபபுடரேள், அரசியல நிேழவுேள் 
மற்றும் ்பலகெறு ெமூேச தெயற்்படாட்ைடா்ர்ேளின முயற்சியடால 
இனறு நேர்பபு்ற உள்்டாட்சிேள் உட்்பை அட்தது உள்்டாட்சித 
கதர்தலேளும் நைநது முடிநதுள்்். ்பை இ்ம் தடைெர்ேள் 
கதர்ெடாகி ெநதுள்்்ர். உள்ளூரில தெயல்பட்டு ெநத ்பை இட்ஞர் 
குழுகேளும் இதகதர்தலில ்பஙகேற்றுள்்். அநதக குழுகேட்ச 
ெடார்நத சிைர் தெற்றியும் த்பற்றுள்்்ர். முனட்பவிை கிரடாம ெட்பயில 
மகேளின ்பஙகேற்பும் ெற்று அதிேரிததுள்்து.

இருபபினும், ‘மகேள் ்பஙதேடுககும் கிரடாம ெட்பயிைடாேட்டும், 
புதிதடாேத கதர்ெடாகியுள்் இ்ம் தடைமுட்றயி்ர் நிர்ெகிககும் 
ஊரடாட்சி மன்றஙேளிைடாேட்டும், உணடமயில மகேளின கதடெேள் 
நிட்றகெற்்றப்படுகின்ற்ெடா? மகேளின குட்றேள் நிெர்ததி 
தெயயப்படுகின்ற்ெடா? மகேள் ்பஙகேற்ட்ப உறுதி தெயயும் 
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உள்்டாட்சி அரசுேள், உணடமயில மகேளின முடிவுேட்ச 
தெயல்படுததும் அதிேடாரம் த்பற்்றடெயடாே உள்்்ெடா?’ 
என்படததயலைடாம் நடாம் கூர்நது ேெனிகே கெணடியுள்்து. கமலும், 
இெற்ட்ற மகேள் மததியில க்பசு த்படாரு்டாகே கெணடிய த்படாறுபபும் 
நமககு உள்்து. ‘இெற்ட்றதயலைடாம் மகேளிைம் தேடாணடு கெர்ப்பது 
எப்படி? உள்்டாட்சியில அெர்ேட்ப ்பஙகேற்ே டெப்பது எப்படி? 
அெர்ேட்க கேள்வி கேட்ே டெப்பது எப்படி?’ என்ற கேள்விேள் 
விடை கதடி நம் முன நிற்கின்ற்.

அகதகநரததில, ஊரடாட்சி அரசுேட்ப ்பற்றி மகேளிைமுள்் 
இனட்றய த்படாதுெடா் பிம்்பதடத மடாற்்ற, இதுெடர நடாம் 
கமற்தேடாணை முயற்சிேள் எனத்ன்? ஊரடாட்சி நிர்ெடாேததில 
மகேள் ்பஙகேற்ே கெணடுதம் எதிர்்படார்ககிக்றடாம். ஆ்டால 
எநத அ்விற்கு அது ்பற்றிய தேெலேட் மகேளிைம் தேடாணடு 
க்படாய கெர்ததிருககிக்றடாம்? எநத அ்விற்குச ெமூேம் ஒரு 
ேருதடத உள்ெடாஙகிக தேடாள்கி்றகதடா, அநத அ்விற்குததடாக் 
அது ததடாைர்்படா் தெயல்படாடுேளும் விட்வுேளும் இருககும்? 
ேடாரைம் புரிநதடால தடாக், ேடாரியம் நைககும்? ஊரடாட்சி நிர்ெடாேததில 
மகேள் ேணடிப்படாேப ்பஙகேற்்படார்ேள். ஆ்டால, அதற்கு அெர்ேளின 
ஐயஙேள் தீர்கேப்பை கெணடுகம? அெர்ேளின கேள்விேளுககுப 
்பதில கிடைகே கெணடுகம? அவெடா்றடா் கேள்விேளுககு, மகேளின 
ெநகதேஙேளுககுப ்பதில தெடாலலும் சிறு முயற்சிகய இநநூல.

‘ஊரடாட்சி நிர்ெடாேததில யடார் யடாருககு எனத்ன் த்படாறுபபுேள் 
ெழஙேப்பட்டுள்்்? எப்படிதயலைடாம் நிதி ெருகி்றது? அது எப்படி 
எநததநத ேைககில ெரவு டெகேப்படுகி்றது? எப்படி தெைவு 
தெயயப்பை கெணடும்? மகே்டாகிய நடாம் எப்படிதயலைடாம் 
ஊரடாட்சி நிர்ெடாேததில ்பஙகேற்ேைடாம்?’ எ்ப ்பை கேள்விேளுககு 
இநநூலில ்பதில கிடைககும். ஊரடாட்சி நிர்ெடாேதடதப ்பற்றிய 
அடிப்படை தேெலேட் தெறும் ெட்ை கநடாககில மட்டுமலைடாமல, 
நடைமுட்ற யதடார்ததஙேட்யும் ம்தில தேடாணகை இநநூடைத 
ததடாகுததுள்க்டாம். தமது கிரடாமதடத மடாற்்றகெணடும் எ் 
நிட்ககும் ஒவதெடாருெருககும் இது நிசெயம் ெழிேடாட்டும்.
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இநநூல, ஒரு குழு முயற்சி! புததே ெடிெடமபபு; கேள்விேள் கதர்வு; 
நீணை விெடாதஙேளில ஈடு்பட்டு ்பதிலேட்ச தெம்டம தெயதது; 
நிதி உதவி ெழஙகியது எ் ஒவதெடாரு நிடையிலும் ஈடு்பட்ை 
்பைரின எதிர்்படார்ப்பற்்ற ்பஙகேற்பு மற்றும் ்பஙேளிப்படாலதடான 
இது ெடாததியமடா்து. நமது கநடாகேம் ஒனக்ற ஒனறுதடான. மகேள் 
ெலுபத்ப்ற கெணடும். மகேள் ெலுபத்பற்றுவிட்ைடால மகே்டாட்சி 
தடா்டாே ெலுபத்பறும். மகேள் அட்ெரும் ‘தேெலே்றிநத 
குடிமகே்டாே’ (Informed Citizens) மடாறும்க்படாது ெமூேததில நிசெயம் 
மடாற்்றம் ஏற்்படும் எ் நம்புகிக்றடாம்.

“ஆயிரம் டமல ்பயைம் முதல அடியில ததடாைஙகுகி்றது” என்படார்ேள். 
நடாம் விரும்பும் மடாற்்றததிற்ேடா் ்பயைதடத இநத நூலிலிருநது 
ததடாைஙேைடாம் ெடாருஙேள்!

தன்னாட்சி
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1.	 ஊைாட்சி்கள	சட்டம்

1.1	 இந்திய	 அரசமைப்புச் 	 சட்டம் 	 பகுதி	 9 	 என்ன	
சசொல்கிறது?	அது	ஏன	நைக்கு	முக்கியம்?

பகுதி 9 மூலமாகத்ான், இந்தியா முழுவதும் மூன்்றடுக்கு 
ஊராட்சிகள் நிறுவபபடுவது உறுதிசெயயபபட்்டது. எபபடி 
18 வயது நிரம்பிய இந்தியக் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் 
வாக்களிக்கும் உரினம அரெனமபபுச் ெட்்டத்ால் 
உறுதிசெயயபபட்்டத்ா, அத்தபால் இந்்ப பகுதி 9 
மூலமாகத்ான் ஊராட்சிகள் ்ன்ைாட்சி அரசுகளாக 
இயங்குவதும் உறுதிசெயயபபட்்டது.

இபபுதிய ெட்்டத திருத் (73 ஆவது ெட்்டத திருத்ம்) 
பகுதி 9 சகாண்டுவரபபடும் நாள் வனர இந்தியாவில் 
ஒன்றிய, மாநில அரசுகள் எை மட்டுதம இருந்து வந்் 
இரண்டு அரசு நிரவாக முன்ற மாறி, மூன்்றாவ்ாக 
மக்களுக்கு அருகிதலதய இயங்கும் ஊராட்சி நிரவாகம் 
அனமக்கபபட்்டது.

1.2	 இந்திய	அரசமைப்புச்	சட்டம்	உருவொ்ன	கொலம்	ச�ொட்்ட	
இந்�ப்	 பகுதி	 9	இருக்கிற�ொ	அல்லது	இம்டயில்	
இமைக்கப்பட்ட�ொ?

இது மிக முக்கியமாை தகள்வி. ெற்று விளக்கமாகப 
பாரபதபாம். இந்திய அரெனமபபுச் ெட்்டம் 1950 ஆம் 
ஆண்டு ஜைவரி 26 மு்ல் நன்டமுன்றக்கு வந்்து 
எை நாம் அறிதவாம். இ்ன் அடிபபன்டயிதலதய 
நமது நாடு குடியரொக இயங்கி வருகி்றது. அன்று 
நன்டமுன்றக்கு வந்் இந்திய அரெனமபபுச் ெட்்டததில் 
இந்்ப பகுதி 9 இல்னல. பல முயற்சிகளுக்குபபின் 
சுமார 42 ஆண்டுகளுக்குப பி்றகு 1992 ஆம் ஆண்டு ெட்்டத 
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திருத்ம் சகாண்டுவரபபட்்ட்ால் (73 ஆவது ெட்்டத 
திருத்ம்) இந்்ப பகுதி ஒன்பன் நாம் சபற்த்றாம்.

1.3	 அப்படியொ்னொல்,	சு�ந்திரம்	சபறறது	மு�ல்	1992	வமர	
ஊரொடசிகளுக்கொக	எந்�ச்	சட்டமும்	வரவில்மலயொ?

அபபடி இல்னல. சு்ந்திரததுக்குப பி்றகு 1955 கால 
கட்்டததில் பல மாநிலங்கள் ்ங்களுக்காை ஊராட்சிகள் 
ெட்்ட ததினைக்  ச க ாண்டுவந் ்ை .  குறிபப ா க , 
்மிழநாட்டில் 1958 ஆம் ஆண்டு சகாண்டுவரபபட்்ட 
ஊராட்சிகள் ெட்்டததின் அடிபபன்டயில் ஊராட்சிகள் 
அனமக்கபபட்்டை. மாநில அரசுகள் சகாண்டுவந்் 
அவ்வூராட்சிச் ெட்்டங்கள் மூலம் அனமக்கபபட்்ட 
ஊராட்சிகள் அனைததும் முழுக்க முழுக்க மாநில அரசின் 
கட்டுபபாட்டில், அவரகளின் விருபபததிற்கு ஏற்ப இயங்க 
தவண்டிய சூழநினலயிலிருந்்து. காரணம், அனவ இந்திய 
அரெனமபபுச் ெட்்டததின் பகுதியாகதவா அங்கமாகதவா 
இல்னல. ் னித் மாநிலச் ெட்்டமாக இருந்்து.

1.4	 பகுதி	9	வந்��்னொல்	எந்�	வமகயில்	ஊரொடசிகள்	
வலுப்சபறுகினற்ன	ைறறும்	அ�ன	சிறப்பம்சஙகள்	
எனச்னன்ன?

ஊராட்சிகள் ்ன்ைாட்சி சபற்்ற அரொங்கங்களாக 
இயங்குவ்ற்கு மாநில அரசு வழிவகுக்க தவண்டும் எை 
இந்திய அரெனமபபுச் ெட்்டம் அறுதியிட்டுச் சொல்கி்றது. 
இந்்ச் ெட்்டப பகுதியின் மூலம்்ான் கிராமெனபகள், 
மகளிர மற்றும் பட்டியல் பிரிவிைருக்கு இ்ட ஒதுக்கீடு, 
மாநிலத த்ர்ல் ஆனணயம், மாநில நிதி ஆனணயம் 
மற்றும் மாவட்்டத திட்்டக்குழு தபான்்ற அனமபபுகளும் 
அதிகாரங்களும் நன்டமுன்றக்கு வந்்ை.
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இதன் சிறப்பம்்சஙகளில் சில...
	 1.	கிராமசபை
மகேள் கநரடியடாே ஊரடாட்சி நிர்ெடாேததில ்பஙேளிகே 
ெடாயப்பளிககும் கிரடாமெட்பேள் இநதச ெட்ைததின மூைமடாேகெ 
அறிமுேப்படுததப்பட்ைது. இதற்கு முன கிரடாமெட்பேள் ெட்ைரீதியடா் 
அடமப்படாே இநதியடாவில கிடையடாது.

	 2.	மாநிலத்	தேரேல்	ஆபையம்
உள்்டாட்சித கதர்தலேட் நைதத ஒவதெடாரு மடாநிைததிலும் 
மடாநிைத கதர்தல ஆடையம் நிறுெப்பட்ைது

	 3.	மகளிருககான	குபைநேைடசம்	மூன்றில்	ஒரு	ைங்கு	இட	ஒதுககீடு	
மேளிர் நடாைடாளுமன்றம் மற்றும் ெட்ைமன்றஙேளில உரிய 
பிரநிதிததுெததுகேடாேப க்படாரடாடிெரும் நிடையில, மேளிருகேடா் 
உரிய இை ஒதுககீடு உள்்டாட்சிேளில ெழஙேப்பட்டுள்்து. 
தமிழேததில 50% இை ஒதுககீடு ெழஙேப்பட்டுள்்து 
குறிபபிைததகேது.

	 4.	ைடடியலின	மற்றும்	ைடடியல்	ைழங்குடியினருககான	இட	ஒதுககீடு
‘இை ஒதுககீடு’ தடைபபில விரிெடாேப ்படார்கேைடாம்

	 5.	மாநில	நிதி	ஆபையம்
மடாநிை அரசுககு ெரும் தெடாநத நிதி ெருெடாயில குறிபபிட்ை 
ெதவிகிததடத உள்்டாட்சிேளுககு முட்றயடா் நிதிப ்பஙகீடு 
ெழஙே மடாநிை நிதி ஆடையஙேள் ஏற்்படுததப்பட்டுள்்து.

	 6.	வளரச்சித்	திடடமிடல்
மூன்றடுககு ஊரடாட்சிேளும் (கிரடாம , ஒனறிய மற்றும் 
மடாெட்ை) மகேளுகேடா் ெ்ர்சசிப ்பணிேட்த திட்ைமிட்டுச 
தெயல்படுததுெதற்கு இசெட்ைததின மூைம் ெழிெடே 
தெயயப்படுகி்றது.
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	 7.	மாவடடத்	திடடக	குழு
நேர்பபு்றஙேட்யும் உள்்ைககிய மடாெட்ை அ்விைடா் 
திட்ைமிடுதடை கமற்தேடாள்் மடாெட்ைத திட்ைக குழு இசெட்ைததின 
மூைகம உருெடாகேப்பட்டுள்்து. ஆ்டால, மிே முககியமடா் 
இநத மடாெட்ைத திட்ைக குழுகேள் தமிழேததில ெரியடாே 
இயஙகுெதிலடை.

கமலும் விரிெடா் ்பை தேெலேட் அடுததடுதது ்படார்பக்படாம்.

1.5	 இமைப்புப்	படடியல்	11	எனபது	என்ன?	அது	எ�றகொக	
சகொடுக்கப்பட்டது?

ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகள் எந்ச்ந்்த 
துன்றகளுக்குப சபாறுபபுன்டயனவ அல்லது எந்ச்ந்்த 
துன்றகளில் பணிகள் செயயலாம் என்்ற வனரயன்றனயப 
பட்டியல் 7 (அரெனமபபுச் ெட்்டம்) ச்ளிவாகக் 
குறிபபிடுகி்றது. அத் தபால், ஊராட்சிகளும் எந்ச்ந்் 
இைங்களின் (subjects) கீழ பணியாற்்றலாம் என்்ற 
வனரயன்றனய அரெனமபபுச் ெட்்டததின் பட்டியல் 11 
வழங்குகி்றது.

தவளாண்னம மு்ல் ெமூகச் சொததுக்கனளப பராமரிபபது 
வனர 2 9  இைங்களில் ஒவ்சவாரு ஊராட்சியும் 
பணியாற்்றலாம் எை வழிகாட்டுகி்றது இபபட்டியல்.

குறிப்பு: கமற்குறிபபிட்ை 29 இ்ஙேளின த்படாறுபபுேட்யும் 
அதற்ேடா் ேட்ைடமபபுேட்யும் ெட்ைரீதியடாே ஊரடாட்சிேளிைம் 
ெழஙே கெணடிய ேைடம மடாநிை அரடெச ெடார்நதது. 
முழு ்பட்டியல, இபபுததேததின இதர கேள்விேள் ்பகுதியில 
இைம்பிடிததுள்்து ேடாணே. அெற்ட்றப ்பற்றி விரிெடாே அறிய 
இநத QR codeஐ scan தெயயவும்.

QR Code: 
இடைபபுப ்பட்டியல 11
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1.6	 �ற்பொது	எந்�	சட்டத்தின	கீழ்	�மிழக	ஊரொடசிகள்	
இயஙகுகினற்ன?

பகுதி 9 வழங்கியுள்ள அதிகாரங்களின் அடிபபன்டயில் 
சகாண்டுவரபபட்்ட ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994 
இன் கீழ ் ற்தபாது நம் ஊராட்சிகள் இயங்கி வருகின்்றை. 
சமாத்ம் 262 பிரிவுகனளக் சகாண்்ட இச்ெட்்டம் கிராம 
ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்்ட ஊராட்சி 
ஆகிய மூன்்றடுக்கு ஊராட்சிகனள அனமபப்ற்காை 
விதிகள், அ்ன் அதிகாரங்கள், அலுவல்கள், உரினமகள், 
க்டனமகள், சொததுகள், வரிவிதிபபு முன்றகள், 
கட்டுபபாடுகள் உள்ளிட்்டவற்ன்ற விளக்குகின்்றை.

1.7	 கொலஙகொலைொக	 நம்	 சமூகத்தில்	 ஊரொடசிகள்	
இருக்கினற்ன?	அதிலிருந்து	�ற்பொம�ய	ஊரொடசி	
நிரவொகம்	எந்�	வி�த்தில்	் வறுபடுகிறது?

பலவி்ங்களில் தவறுபடுகி்றது. அதில் மிக முக்கியமாக, 
ெட்்ட வனரயன்றகளுக்கு உட்பட்டு இயங்க தவண்டிய 
ஓர அனமபபாக இருக்கி்றது ்ற்தபான்ய ஊராட்சி 
நிரவாகம். ்னி நபரின் கட்டுபபாட்டிதலா, ஆதிக்கம் 
செலுததும் சில குழுவின் கட்டுபபாட்டிதலா இல்லாமல் 
ெட்்ட வனரயன்றகளுக்கு உட்பட்டு இயங்க தவண்டிய 
மூன்்றாவது அரொங்கம் இது. தமலும், கிராமெனப, 
நினலக் குழுக்கள், வளரச்சித திட்்டம் ் யாரித்ல் தபான்்ற 
ந்டவடிக்னககள் மூலம் மக்கள் தநரடியாகப பங்சகடுக்க 
அதிக வாயபபுள்ள அனமபபு இந்்ப புதிய ஊராட்சி 
நிரவாகம்.

்நதது ்சட்்டம்... ்ழிகாட்டியது ஊராட்சி
	 பமகதகல்ைடடினம்
இரடாமநடாதபுரம் மடாெட்ைம், முதுகு்ததூர் ஒனறியததில இருககும் 
ஒரு ேைகைடார கிரடாமம் டமககேல்பட்டி்ம்.
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புதிய ஊரடாட்சிேள் ெட்ைம் அமலுககு ெநதவுைன தமிழேததில 
நடைத்பற்்ற முதல ஊரடாட்சித கதர்தலில க்படாட்டியிட்டு 
டமககேல்பட்டி்ததின தடைெரடாே 1996 ஆம் ஆணடு 
த்படாறுபக்பற்்றடார் திருமதி க�சுகமரி அெர்ேள்.

அெர்  த்ப டாறுபக்பற்்றக்ப டாது ,  அெரது  ஊரடாட்சியில 
தடைவிரிததடாடிக தேடாணடிருநதது குடிநீர் ்பஞெம். ்பை முயற்சிேள் 
எடுததடாலும் நிைததடி நீர் உப்படாே இருநததடால, குடிநீர்த 
கதடெகேடாே மகேள், குறிப்படாேப த்பணேள் ்பை டமல தூரம் 
தி்மும் தெனறு ெருெது ெடாடிகடேயடாே இருநதது. என் 
தெயெதத் உள்ளூர் மகேட்த திரட்டிப க்பசியகதடாடு 
ெலலுநர்ேளின ஆகைடாெட்யும் த்பற்்றடார் தடைவி.

மடழ நீடரச கெமிககும் முட்ற தேடாணடுெருெது நீணைேடாை 
தீர்ெடாே இருககும் எ் அெர் அறிநதக்படாது அதற்ேடா் 
கெடைேளில இ்றஙகி்டார். கிரடாமெட்படயக கூட்டி மகேளுககு 
இது குறிதது வி்கேம் அளிததகதடாடு, ஊரடாட்சி அ்வில 
அதற்ேடா் திட்ைமிடுெது, நிதிடயத திரட்டுெது எ்ச சுழனறு 
சுழனறு ்பணியடாற்றிய க�சுகமரி அெர்ேள் அநத ஊரடாட்சியில 
உள்் அட்ததுக ேட்ைைஙேள், குடியிருபபுேள் எ் முழுடமயடாே 
நிைததடி நீர் கெமிபபு முட்றடய அமல்படுததி்டார். ஊரடாட்சியின 
த்படாதுக கு்தடத தூர்ெடாரி நீடரச கெமிததடார்.

்பருெமடழககுப பி்றகு டேகமல ்பைன கிடைததது. கு்ஙேள் 
நிரம்பி், நிைததடி நீர் உயர்நதது. ்பை ஆணடுே்டாேகெ 
பிரசெட்யடாே மட்டுகம இருநத ஒனறிற்ேடா்த தீர்டெக ேணைது 
புதிய ஊரடாட்சி நிர்ெடாேம்.

மகேக்டாடு இடைநது திட்ைமிட்டுச தெயல்படும்க்படாது எநத ஓர் 
உள்ளூர் பிரசெட்ககும் தீர்வு ேடாை முடியும் என்பதற்ேடா் 
நம்பிகடே ஊரடாட்சி டமககேல்பட்டி்ம்.
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2.	 ஊைாட்சியின்	பபாது	நிர்ா்கம்

2.1	 ஊரொடசி	ைனற	அலுவலகம்	சசயல்படும்	் நரம்	என்ன?	
அரசு	அலுவலகம்்பொல்	அலுவல்	் நரம்	ஏதும்	உண்டொ?

ஊராட்சி மன்்ற அலுவலகததிற்கு, அரசு அலுவலகம்தபால் 
இந்் தந ரததில்்ான் இயங்க தவண்டும் எை 
வனரயறுக்கபபட்்ட அலுவல் தநரம் எதுவும் கின்டயாது. 
எந்் தநரததிலும் மன்்ற அலுவலகதன்த தி்றந்து 
னவதது மக்களுக்காகப பணியாற்்றலாம். காரணம், அது 
ஓர அரசுத துன்றயின் அலுவலகம் அல்ல. மக்களால் 
த்ரந்ச்டுக்கபபட்்ட நிரவாகம் இயங்கும் அலுவலகம். 
த்னவபபடும் பட்ெததில் மக்களின் வெதிக்தகற்ப அலுவல் 
தநரதன் ஊராட்சிதய நிரணயிததுக் சகாள்ளலாம்.

2.2	 ஊரொடசிக்கும்	பஞசொயத்திறகும்	என்ன	வித்தியொசம்?

இரண்டும் ஒன்று்ான். அனவ இரண்டும் ஒதர 
சபாருனளத்ான் குறிக்கின்்றை. பஞொயதது என்பது 
பழங்காலததில் இருந்் சொல். அது இன்றும் தபச்சு 
வழக்கில் இருக்கி்றது. ஊராட்சி என்பத் ெரியாை 
சொல்லாக இருக்கும்.

2.3	 வி.ஏ.ஓ	விறகும்	ஊரொடசி	 ைனறத்திறகும்	உள்்ள	
்வறுபொடுகள்	எனச்னன்ன?

ஒவ்சவாரு ஊராட்சியிலும், வி.ஏ.ஓ அலுவலகமும் 
இருக்கும், ஊராட்சி மன்்ற அலுவலகமும் இருக்கும். 
இவ்விரண்டு அலுவலகங்களும் சவவ்தவ்றாை நிரவாக 
அனமபபுகளாகும். ‘வி.ஏ.ஓ’ எை அனழக்கபபடும் கிராம 
நிர்ாக அலு்லர, வருவாயத துன்றயின் ஊழியர ஆவார. 
அததுன்ற ொரந்் பணிகனள தமற்சகாள்வார. வி.ஏ.ஓ 
அலுவலகம் கிராமததில் இருக்கும் வருவாயத துன்றயின் 
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கன்ட நினல அலுவலகம். ஆைால் ஊராட்சி நிரவாகம் 
என்பது மக்களால் த்ரந்ச்டுக்கபபட்்ட உறுபபிைரகனளக் 
சகாண்்ட, அந்் ஊராட்சி எல்னலக்கு உட்பட்்ட 
மக்களுக்காகச் செயல்படும் ஓர அரொங்கமாகும். அது ஒரு 
குறிபபிட்்ட துன்றக்காக மட்டும் அல்லாமல் ஊராட்சியின் 
முன்தைற்்றததிற்காக அனைதது துன்றகதளாடும் இனணந்து 
செயல்படும். ஊராட்சி தகட்டுக்சகாண்்டால் த்னவயாை 
்ரவுகள் அனைதன்யும் சகாடுக்கக் க்டனமபபட்டுள்ளது 
வி.ஏ.ஓ அலுவலகம். (அரொனண நினல எண்: 220 ஊரக 
வளரச்சி (c4) நாள்: 20 அக்த்டாபர 1999)

QR Code: 
இடைபபு: மடாதிரி ேடிதம்

2.4	 ஊரொடசிக்கு	 ஒதுக்கப்படடுள்்ள	 சபொறுப்புகள்	
எனச்னன்ன?	எவ்வி�ப்	பணிகம்ள	ஓர	ஊரொடசி	
்ைறசகொள்்ளலொம்?

ஊராட்சி நிரவாகம், ்ைது எல்னலக்கு உட்பட்்ட 
பகுதிகளின் பாதுகாபபினையும், சபாது மக்களின் 
நலனையும் கருததில் சகாண்டு எந்் ஒரு செயனலயும் 
ெட்்டததிற்கு உட்பட்டுச் செயயலாம். 

 மககளின் அடிப்படைத் தேட்களான ப்பாதுச் 
சுகாோரம், சாடல ்சதிகள், ்பாதுகாககப்படை 
குடிநீர, நீர நிடலகள் உரு்ாககுேல் - ்பாதுகாத்ேல், 
இடுகாடுகள் & சுடுகாடுகள் ்பராமரிபபு, பேரு 
விளககுகள் ்பராமரிபபு ப்பாதுச் பசாத்துககடளப 
்பாதுகாத்ேல் & ்பராமரித்ேல்

ஆகியனவ ஊராட்சியின் கட்்டாயக் க்டனமகளாகும். 
அடிபபன்ட வெதிகனளத ்ாண்டி, ஊராட்சினய 
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முன்மாதிரி ஊராட்சியாக மாற்்றத த்னவயாை அனைதது 
ந்டவடிக்னககனளயும் ஓர ஊராட்சி எடுக்கலாம்.

2.5	 ஊரொடசியின	கட்டொயக்	க்டமைகள்	ைறறும்	விருப்பக்	
க்டமைகள்	-	விவரி

்ன்ைாட்சி அரொங்கமாை கிராம ஊராட்சிகள் ்ைது 
மக்களுக்குச் செயய தவண்டிய கட்்டாயப பணிகனளத 
்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 110 மூலம் 
வனரயறுக்கபபட்டுள்ளது.

• பாதுகாக்கபபட்்ட குடிநீர தபாதுமாை அளவு கின்டக்க 
வனகசெய்ல்.

• கிராம ஊராட்சிச் ொனலகனள அனமத்ல் மற்றும் 
பராமரிபபு.

• சிறு பாலங்கனளக் கட்டு்ல், பழுதுபாரத்ல் மற்றும் 
பராமரித்ல்.

• வடிகால்கனள அனமததுப பராமரித்ல்.

• ச்ரு விளக்குகனள அனமத்ல் மற்றும் பராமரித்ல்.

• துபபுரவுப பணிகனள தமற்சகாள்ளு்ல்.

• குளம், குட்ன்ட, கிணறு மற்றும் நீரநினலகனளப 
பாதுகாத்ல். த்னவபபடும் தபாது புதிய கிணறுகனள 
சவட்டு்ல்.

• கிராமப சபாது சுகா்ாரததினை தமம்படுத்ப 
சபாதுக்கழிபபி்டங்கனளக் கட்டு்ல், பராமரித்ல், 
சுகா்ார வளாகங்கனள அனமத்ல், ்னிநபர இல்ல 
கழிவன்ற மற்றும் பள்ளிகளில் சுகா்ார வெதிகனள 
ஏற்படுதது்ல்.

• இடுகாடு சுடுகாடுகனள ஏற்படுதது்ல், பராமரித்ல் 
உள்ளிட்்டனவ கிராம ஊராட்சிகள் கட்்டாயம் 
தமற்சகாள்ள தவண்டிய க்டனமகளாகும்.
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ஊராட்சியின் விருப்பக் க்டமைகள்
 ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 111, 

ஊராட்சியின் விருபபக் க்டனமகனள விவரிக்கின்்றை. 

• சபாதுச் ெந்ன்கனள அனமததுப பராமரித்ல்.
• படிபபகங்கள் ஏற்படுதது்ல்.
• உ்டற்பயிற்சி நினலயங்கனள ஏற்படுததிப பராமரித்ல்.
• முன்றொராக் கல்வி, ெமூகக் கல்வி, வயது வந்த்ார 

கல்வி ஆகியவற்றுக்காை நினலயங்கனள/ இ்டங்கனள 
அனமதது ந்டதது்ல்.

தமற்குறிபபிட்்ட பணிகள் மட்டுமன்றி மக்களின் 
பாதுகாபபு, சுகா்ாரம், சபாதுநல வெதி, கலாச்ொரம், 
சபாழுதுதபாக்கு ஆகியவற்றிற்காை பணிகனளயும் ஒரு 
கிராம ஊராட்சி திட்்டமிட்டுச் செயல்படுத் முடியும்.

QR Code: 
TN Panchayat Act 1994

2.6	 யொருக்குக்	கடடுப்பட்டது	ஊரொடசி	நிரவொகம்?

அ ர ெனமப பு ச்  ெ ட்்ட த தி ற்கு க்  க ட்டுபபட்்டது 
ஊர ாட்சி நி ரவ ா கம் .  ம க் கள ால்  த ந ரடிய ா க த 
த்ரந்ச்டுக்கபபடுவ்ால் ஊராட்சித ்னலவதரா, மற்்ற 
உறுபபிைரகதளா எந்் ஓர அரசு அலுவலருக்கும் அல்லது 
எம்.எல்.ஏ, எம்.பி-க்கும் கீழ தவனல செயபவரகள் அல்ல. 

நமது ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் ஊராட்சிகளின் 
ஆயவாளர என்்ற முன்றயில் மாவட்்ட ஆட்சியருக்கு 
ஊர ாட்சி  நி ரவ ா க தன்க்  கட்டுபபடுததுவதில் 
கண்காணிபபதில் குறிபபி்டத்க்க அதிகாரங்கனளக் 
சகாடுததுள்ளது. இருபபினும் ஊராட்சி நிரவாகம் 
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அவர சொல்வன்சயல்லாம் அபபடிதய தகட்டு 
ந்டக்க தவண்டும் என்்ற கட்்டாயம் ஏதுமில்னல. 
தநரனமயாக, ெட்்டதன் மதிததுச் செயல்படும் ஓர 
ஊராட்சி நிரவாகம், மிக முக்கியமாக, மக்களின் 
நம்பிக்னகனயப சபற்்ற நிரவாகம் இபதபாது இருக்கின்்ற 
அதிகாரங்கனள னவததுக்சகாண்த்ட ஊராட்சிக்குப பல 
முன்தைற்்றங்கனளக் சகாண்டு வர முடியும்.

2.7	 ஊரொடசியில்	 பர ொைரிக்கப்படும் 	 பதி்வடுகள்	
எனச்னன்ன?

சுமார முபபதிற்கும் தமற்பட்்ட பதிதவடுகள் ஒவ்சவாரு 
கிராம ஊராட்சியிலும் பராமரிக்கபபடுகின்்றை. குறிபபாக, 
வீட்டு வரி, ச்ாழில் வரி மற்றும் இ்ர வரிகளின் ரசீது 
புத்கங்கள், மானியங்கள் பதிதவடு, வசூல் நிலுனவப 
பதிதவடு, சராக்கபபுத்கம், ்னலபபுவாரியாை செலவுப 
பதிதவடு, கிராம ஊராட்சியின் சொததுக்கள் பதிதவடு, 
சொததுக்கள் பராமரிபபுப பதிதவடு, ்னலபபுவாரியாை 
வரவு - செலவுப பதிதவடு, திட்்டங்களின் மூலம் ் னிநபர 
பயைன்டந்த்ார விவரம் அ்டங்கிய பதிதவடு மா்ாந்திர 
கணக்குகள் படிவம், நூறு நாள் தவனலத திட்்டப 
பதிதவடுகள், ஊராட்சி கூட்்டத தீரமாைப பதிதவடு, 
கிராமெனபக் கூட்்டத தீரமாைப பதிதவடு, ஒபபந்்்ாரரகள் 
பதிதவடு, ஒபபந்்ங்கள் பதிதவடு தபான்்ற பதிதவடுகள் 
பராமரிக்கபபடுகின்்றை.

அடிபபன்டயாக ஒவ்சவாரு கிராம ஊராட்சியிலும் 
31 பதிதவடுகள் பராமரிக்கபபடுகின்்றை. தமலும், 
திட்்டங்களின் அடிபபன்டயில் கூடு்லாை பதிதவடுகளும் 
உள்ளை. பதிதவடுகள் பற்றிய விரிவாை காசணாளி 
உள்ளது.

QR Code:  
‘தன்டாட்சி’ Youtube Channel 
கிரடாம ஊரடாட்சியின ்பதிகெடுேள்
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2.8	 ஊரொடசியிலுள்்ள	ஆவைஙகம்ளப்	சபொது	ைக்கள்	
பொரமவயி்ட	முடியுைொ?

முடியும். கிராமெனபக் கூட்்டததின் தபாது வரவு - செலவு 
கணக்கு விவரங்கள், வளரச்சித திட்்டங்கள் மற்றும் 
ஊராட்சிக்குச் ெம்மந்்பபட்்ட அனைதது ஆவணங்கனளயும் 
பாரனவயி்டலாம். தமலும், ்கவல் சபறும் உரினமச் 
ெட்்டம் மூலமாகவும், நமது வாரடு உறுபபிைரகள் 
மூலமாகவும் ஊராட்சியில் உள்ள ஆவணங்கனள - அ்ன் 
நகல்கனள நாம் சப்றலாம்.

2.9	 ஊரொடசி	நிரவொகத்தில்	ைக்க்ளொகிய	நொம்	எப்படிப்	
பஙசகடுக்கலொம்?

மிக முக்கியமாை தகள்வி இது. காரணம், ஊராட்சி 
நிரவாகம் என்பது ஓர ஊராட்சித ்னலவதராடு முடிந்து 
விடுவதில்னல. மக்கள் பங்சகடுக்கும்தபாது்ான் 
முழுனமயாை நிரவாகம் ொததியமாகும்.

மக்களாகிய நாம், பலவி்ங்களில் நம் ஊராட்சி 
நிரவாகததில் பங்சகடுக்கலாம்.

1. கிராமெனபயில் பங்சகடுபபது, கிராமெனப முன்றயாக 
நன்டசப்ற, அது பற்றி மக்களுக்கும் ஊராட்சி 
நிரவாகததிற்கும் விழிபபுணரவு ஏற்படுததுவது.

2. கிராமெனபயில் பங்சகடுபபத்ாடு மட்டும் நின்று 
வி்டாமல், வாயபபிருக்கும் தபாச்ல்லாம் ஊராட்சி 
அலுவலகததிற்குச்  ச ென்று நி ரவாகிகளு்டன் 
கலந்துனரயாடுவது.

3. ஊராட்சியில் செயல்படும் நினலக் குழுக்களில் 
உறுபபிைர ாக  நம்னம இனணததுக்சக ாண்டு 
ஊராட்சியின் வளரச்சிக்கு உ்வி செயவது. (தகள்வி  
5.5 ஐப பாரக்கவும்)
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4. கிராம வளரச்சித திட்்டம் ்யாரிக்க உ்வுவது, 
அததிட்்டம் முழுனம சப்ற அதில் நம் பங்களிபபு 
அவசியம்.

5. நமது கிராமததின் சபாதுத த்னவகளுக்கு உ்வி 
செயவது, அதில் பங்சகடுபபது.

தபான்்ற ்ன்ைாரவதது்டன் கூடிய பங்களிபபின் மூலம் 
ஊராட்சி நிரவாகததினை தமம்படுத்த ச்ா்டரந்து 
உ்வலாம்.

2.10	 நொம்	எப்்பொச�ல்லொம்,	எந்ச�ந்�	்�மவகளுக்கொக	
ஊரொடசியின	உ�விமய	நொ்டலொம்?

நம் ஊராட்சிக்குட்பட்்ட எந்் ஒரு சபாதுவாை 
த்னவகளுக்கும் ஊராட்சியின் உ்வினய நா்டலாம். 
நமது நீர நினலகளின் பாதுகாபபாக இருக்கட்டும், நமது 
ஊரில் உள்ள அரசுப பள்ளியின் செயல்பா்டாகட்டும், 
நியாயவினலக் கன்ட த்னவகளாகட்டும் நாம் 
ஊராட்சியின் உ்வினய நா்டலாம். தமலும், தகள்விகள் 
2.4 & 2.5 ஆகியவற்றில் குறிபபிட்டுள்ளவாறு ஊராட்சி 
நிரவாகம் கண்டிபபாகச் செயயக் க்டனமபபட்டுள்ள 
பணிகள் ச்ா்டரபாை த்னவகளுக்கு ஊராட்சினய 
நா்டலாம்.

2.11	 கிரொை	ஊரொடசி	நிரவொகத்தில்	ஒனறிய	கவுனசிலர	
ைறறும்	ைொவட்ட	கவுனசிலரின	பஙகு	என்ன?

குறிபபிடும்படி எதுவும் இல்னல. ஒன்றிய மற்றும் 
மாவட்்ட அளவில் ஒதுக்கபபடும் சில திட்்டங்கனள கிராம 
ஊராட்சியில் நன்டமுன்றபபடுத் அவரகள் அதிகாரம் 
பன்டத்வரகள். மற்்றபடி அவரகளின் சபாறுபபுகனளப 
பயன்படுததி ஊராட்சி நிரவாகததில் ெட்்டபபடியாகத 
்னலயி்ட முடியாது.
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2.12	 நம்	கிரொைப்	பகுதியில்	உள்்ள	கிரொை	நிரவொக	அலுவலர	
அலுவலகம்	(வி.ஏ.ஓ)	நியொயவிமலக்கம்ட,	ஊரொடசி	
ஒனறிய	பள்ளி,	அஙகனவொடி	மையம்,	துமை	சுகொ�ொர	
நிமலயம்,	ஆரம்ப	சுகொ�ொர	நிமலயம்	்பொனற	அரசு	
அமைப்புகள்	ஊரொடசிக்குக்	கடடுப்பட்டமவயொ?	
அ�ம்னக்	கிரொை	முன்்னறறத்திறகு	முழுமையொக	
இயஙக	மவக்க	ஊரொடசியின	பஙகு	என்ன?

இந்்  அனமபபுகள் ஊர ாட்சி  நி ரவ ா க ததிற்கு 
தநரடியாகக் கட்டுபபட்்டனவ அல்ல. ஆைால் இனவ, 
கிராம மக்களுக்கு உ்வியாகவும், ்ன்டயின்றி ்ங்கள் 
தெனவகனள மக்களுக்கு வழங்கி்டவும் த்னவயாை 
ந்டவடிக்னககனள கிராம ஊராட்சி தமற்சகாள்ள முடியும். 

2.13	 ஊரொடசி	மூலம்	வழக்குத்	ச�ொடுக்க	முடியுைொ?

முடியும். ஊராட்சியின் நலனைக் கருததில் சகாண்டு, 
அ்ன் ்னலவரின் சபயரில் வழக்குகள் ச்ா்டரலாம். 
ஓர ஊராட்சி, ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு 
எதிராகக் கூ்ட வழக்குத ச்ா்டரலாம். அ்ற்குப பல 
முன்னு்ாரணங்கள் உண்டு.

உ்ாரணமாக, ெட்்டபபடி கிராமெனபகனளக் கூட்டுவ்ற்கு 
ஊராட்சித ்னலவருக்கு உள்ள அதிகாரதன் வலியுறுததி 
சென்னை உயரநீதிமன்்றததில் ்ைது ஊராட்சி ொரபாக 
வழக்குத ச்ாடுத்ார இராதஜந்திரபட்டிைம் ஊராட்சித 
்னலவர.

2.14	 ஊரொடசி	மூலம்,	ைக்களுக்கும்	(கிரொைசமப),	அரசுக்கும்	
சைரப்பிக்கப்படும்	முக்கிய	அறிக்மககள்	எனச்னன்ன?

1. நிர்ாக அறிகடக (ஒரு நிதி ஆண்டில், ஊராட்சியில் 
தமற்சகாள்ளபபட்்ட அனைததுப பணிகள் பற்றியும் 
வரவு - செலவு விவரங்கள் பற்றியும் விரிவாகச் 
ெமரபபிக்கபபடும் அறிக்னகயாகும்).
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2. ஆண்டு நிதி நிடல அறிகடக
3. ேணிகடக அறிகடக (ஊராட்சியின் செயல்பாடுகள் 

மற்றும் வரவு - செலவுக் கணக்குகள் அரசின் மூலம் 
்ணிக்னக செயயபபடும். அ்ன் அறிக்னக மக்களின் 
ஒபபு்லுக்காகக் கிராமெனபயில் னவக்கபபடும்)

4. ்ளரச்சித் திடை அறிகடக
5. நூறு நாள் த்டலத்திடை தல்பர ்படபஜெட
6. நூறு நாள் த்டலத்திடை சமூகத் ேணிகடக அறிகடக
7. ஊராடசியின் ேணிகடக பசய்யப்படை அறிகடக
8. ஒன்றி்ய நிதிககுழுவின் நிதியில் பச்யல்்படுத்தும் 

்பணிகளின் அறிகடக.

2.15	 ‘வறுமைக்்கொடடிறகுக்	கீழ்	உள்்ளவரகள்’	 எனறு	
கிரொை	ைக்கள்	எந்�	அடிப்பம்டயில்	்�ரந்ச�டுக்கப்	
படுகிறொரகள்?

மக்கள் ச்ானக கணக்சகடுபபின் தபாது தெகரிக்கபபடும் 
்கவல்கனளக் சகாண்டு, குடும்பததின் ஆண்டு 
வருமாைததின் அடிபபன்டயிலும் ஒன்றிய அரசு 
குறிபபிடும் சில வனரயன்றகளாை, ஆண்டு வருமாைம், 
சொந்் வாகைம், ச்ானலக்காட்சிப சபட்டி ஆகியனவ 
னவததிருபதபார நீங்கலாக ‘வறுனமக் தகாட்டிற்கு 
கீழ உள்ளவரகள்’ பட்டியல் ்யாரிக்கபபடுகி்றது. 
சபரும்பாலாை கிராம ஊராட்சியில் இந்் பட்டியல் 
பல ஆண்டுகளாக ( 1 0 ஆண்டுகளுக்கு தமலாக) 
புதுபபிக்கபப்டாமல் இருபபன்ப பாரக்கமுடிகி்றது.

2.16	 ஊரொடசி	மூலம்	பல	ஒப்பந்�ப்பணிகள்	்ைறசகொள்்ளப்	
படுகிறது.	அ�றகொக	ஊரொடசி	நிரவொகம்	கம்டப்பிடிக்க	
்வணடிய	சட்டப்படியொ்ன	வழிமுமறகள்	எனச்னன்ன?

ஒபபந்்பபணிகள் தமற்சகாள்ளும்தபாது பல நிரவாக 
ந்டவடிக்னககனளக் கன்டபபிடிக்க தவண்டும். அவற்றில் 
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முக்கியமாகக் கன்டபபிடிக்க தவண்டிய ஒரு சிலவற்ன்ற 
இங்தக பட்டியலிடுகித்றாம்.

• ஒவ்சவாரு கிராம ஊராட்சியிலும் ஒபபந்்்ாரரகளின் 
் கவல் கனளக்  ச க ாண்்ட  பதிதவடு  ஒன்று 
பராமரிக்கபப்டதவண்டும்.

• ஒபபந்்பபணி ₹ 5,000 அல்லது அ்ற்கு தமல் 
இரு ந் ் ா ல்  க ட்்ட ா யம்  ஒ ப ப ந் ் ப புள்ளிகள் 
வரவனழக்கபப்ட தவண்டும்.

• ஒபபந்் அறிவிபபில் ஒபபந்்ப புள்ளிகனள அனழக்கும் 
அலுவலரகளின் சபயர மற்றும் முகவரி, திட்்டததின் 
சபயர, னவபபுத ச்ானக தபான்்ற விவரங்கனளக் 
குறிபபி்ட தவண்டும்.

• ஒபபந்்பபடிவம் ெம்மந்்பபட்்ட ச்ாழில்நுட்ப 
அலுவலரின் ஒபபு்ல் சப்ற தவண்டும்.

• ச்ாழில்நுட்ப அனுமதியும் நிரவாக அனுமதியும் இன்றி 
எந்்பபணிக்கும் ஒபபந்்பபுள்ளிகள் தகாரபப்டக் 
கூ்டாது.

• சப்றபபட்்ட ஒபபந்்பபுள்ளிகனளக் சகாண்டு 
ஒபபுதநாக்குப பட்டியல் (Comparative Statement) ் யார 
செயய தவண்டும்.

• குன்றந்் வினலபபுள்ளி சகாடுததுள்ள ஒபபந்் 
்ாரரகளுக்கு ஊராட்சி மன்்ற அனுமதி சப்றபப்ட 
தவண்டும்.

அ்ன் பின்ைர தவனல உத்ரவு வழங்கபப்ட தவண்டும்.

QR Code: G.O. (Ms) No.286, RD (CSS-1)  
Dept. dt. 31.12.1998.
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2.17	 புது	வீடு	ைறறும்	கடடி்டஙகளுக்கு	வமரப்ட	ஒப்பு�ல்	
வழஙக	ஊரொடசி	கம்டப்பிடிக்க	் வணடிய	வழிமுமறகள்	
எனச்னன்ன?

• 7000 ெதுர அடிக்குக் குன்றவாை வீட்டு மனைப 
பிரிவுகளுக்கு ஊராட்சி நிரவாகம் அனுமதி வழங்கலாம்.

• ஒரு ெதுர அடிக்குக் குன்றந்்பட்ெக் கட்்டணமாக 50 
னபொ வசூலிக்கலாம்.

• அதிகபட்ெம் கட்்டணம் ஒவ்சவாரு ஊராட்சிக்கும் 
மாறுபடும். அது ெம்மந்்பபட்்ட ஊராட்சி மன்்ற 
தீரமாைததின் மூலம் உயரததி நிரணயிக்கபபடும்.

• ச ெ ன்னை க் கு  அரு க ா ன மயில்  உ ள்ள  சி ல 
மாவட்்டங்களில் உள்ள ஊராட்சிகள் சி.எம்.டி.ஏ 
வனரயன்றக்குள் வருகி்றது. அந்் ஊராட்சிகளில் 
கட்டி்ட அனுமதி வழங்கும் சபாறுபபு சி.எம்.டி.ஏ 
னவச் ொரும்.

2.18	 ஓ ர 	 ஊ ர ொ ட சி ம ய ப் 	 பு தி � ொ க 	 அ ம ை க் க	
்வணடுசைனறொல் , 	 அ�றகு	 குமறந்�படசம்	
இருக்க்வணடிய	ைக்கள்	ச�ொமக	எவ்வ்ளவு?

3 0 0 0 தபர இருந்்ால் புதி்ாக ஓர ஊராட்சினய 
அனமக்கலாம்.
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3.	 ஊைாட்சியின்	நிதி	நிர்ா்கம்

3.1	 ஊரொடசியில்	வசூலிக்கப்படும்	வரிகள்	ைறறும்	இ�ர	
கட்டைஙகள்	எனச்னன்ன?

மக்களி்டமிருந்து வரி வசூல் செயய அதிகாரம் 
சபற்றுள்ளது ஊராட்சி நிரவாகம்.

ஊராட்சியால் ்சூலிக்கப்படும் ்ரிகள்
1. வீட்டு வரி & நூலக தமல்வரி (Library Cess)
2. ச்ாழில் வரி
3. விளம்பர வரி

ஊராட்சி ்சூலிக்கும் கட்்டணஙகள்
1. குடிநீர கட்்டணம்
2. ச்ாழில் உரிமக் கட்்டணம் (Running License)
3. கட்டி்டம் (அ) மனைபபிரிவு உரிமக் கட்்டணம்  

(Plan Approval)
4. அங்கிகாரமற்்ற மனைப பிரிவுகளுக்காை கட்்டணங்கள்
5. கட்டி்டக் குத்னக
6. ெந்ன்க் குத்னக
7. மர மகசூல்
8. மீன் பாசிக் குத்னக
9. ஒபபந்்பபுள்ளி பதிவுக் கட்்டணம்
10. தகளிக்னகக் கட்்டணம்
11. னவபபுத ச்ானககள் (Deposits)
12. பி்ற கட்்டணங்கள்
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3.2	 ்ைறகுறிப்பிட்ட	வரி	ைறறும்	கட்டைஙகம்ளத்	�விர	
ஊரொடசிகளுக்குக்	கிம்டக்கும்	பிற	வருவொயகள்	
எனச்னன்ன?

1. ச்ாகுக்கபபட்்ட நிதி (Pooled Revenue)
2. மததிய நிதி ஆனணய நிதி (CFC fund)
3. மாநில நிதி ஆனணய நிதி (SFC fund)
4. ஒன்றிய அரசின் திட்்ட நிதி 
5. மாநில அரசின் திட்்ட நிதி 

3.3	 ச�ொகுக்கப்பட்ட	நிதி	எனறொல்	என்ன?

சில நிதிகள் மாநில அளவில் ச்ாகுக்கபபட்டு 
ஊராட்சிகளுக்குப பகிரந்்ளிக்கபபடுகின்்றை. அனவ

1. முததினரத்ாள் வரி
2. மரம் வரி (2 சி பட்்டா)
3. சிறு கனிமங்கள் மீ்ாை உரிமக் கட்்டணம்

3.4	 ைத்திய	நிதி	ஆமைய	நிதி	ைறறும்	ைொநில	நிதி	ஆமைய	
நிதி	பறறிக்	குறிப்பிடுக

மத்தி்ய நிதி ஆடை்யம்: ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முன்ற 
குடியரசுத ் னலவரால் அனமக்கபபடும் இந்் ஆனணயம், 
ஒன்றிய அரசின் வரி வருவாயிலிருந்து, ஒன்றிய 
அரசுக்கும், அனைதது மாநில அரசுகளுக்கும், உள்ளாட்சி 
அரொங்கங்களுக்கும் எவ்வளவு நிதி பகிரந்்ளிக்கபப்ட 
தவண்டும் அனவ எவ்வாறு செலவி்டபப்ட தவண்டும் 
தபான்்ற வழிகாட்டு்ல்கனளயும் பரிந்துனரகனளயும் 
வழங்குகி்றது.

அத் தபால ஆளுநரால் அனமக்கபபடும் மாநில நிதி 
ஆனணயம், மாநில அரசின் வரி வருவாயிலிருந்து 
(்மிழக அரசின்) உள்ளாட்சி அரொங்கங்களுக்கு எவ்வளவு 
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நிதி பகிரந்்ளிக்கபப்ட தவண்டும் அனவ எவ்வாறு 
செலவி்டபப்ட தவண்டும் தபான்்ற வழிகாட்டு்ல்கனளயும் 
பரிந்துனரகனளயும் வழங்குகி்றது.

தமற்குறிபபிட்்ட இவ்விரு நிதி ஆனணய நிதிகளும் 
ஊராட்சிக்குக் கின்டக்கும் முக்கிய நிதிகளாகும்.

3.5	 �ற்பொது	நம்டமுமறயில்	உள்்ள	ைத்திய	நிதி	ஆமையம்	
ைறறும்	ைொநில	நிதி	ஆமையம்	பறறிக்	குறிப்பிடுக.

்ற்தபாது ,  1 5  ஆவது மததிய நிதி ஆனணயம் 
நன்டமுன்றயில் உள்ளது. 2020 மு்ல் 2026 வனரயிலாை 
காலகட்்டததிற்காை நிதிப பகிரவு குறித் ்ைது 
பரிந்துனரகனள இவ்வானணயம் வழங்கியுள்ளது.

தமிழே ஊரே மற்றும் நேர்பபு்ற உள்்டாட்சிேளுகேடா் 15ெது 
நிதிககுழு மடானியம். (கேடாடிேளில)

நிதி ஆண்டு நிதி வருை 
வொரியொக

குறிப்பிடை 
பணிகளுக்கு 
ஒதுக்கப்படை 
நிதி (Tied)

்பொது நிதி 
(Untied)

2020-2021 3607.00 1803.50 1803.50

2021-2022 2666.00 1599.60 1066.40

2022-2023 2761.00 1656.60 1104.40

2023-2024 2791.00 1674.60 1116.40

2024-2025 2957.00 1774.20 1182.80

2025-2026 2884.00 1730.40 1153.60 

்�ொத்தம் 17666.00 10238.90 7427.10

அத்தபால, 5  ஆவது மாநில நிதி ஆனணயப 
பரிந்துனரகள் ்ற்தபாது நன்டமுன்றயில் உள்ளது. அ்ன் 
படி ் மிழநாடு அரசு அ்ன் சொந்் வருவாயில் ஒவ்சவாரு 
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ஆண்டும் 10% நிதினய உள்ளாட்சிக்கு ஒதுக்குகி்றது. 
அதில் 56% ஊரக உள்ளாட்சிகளுக்கும் 44% நகரபபு்ற 
உள்ளாட்சிகளுக்கும் அளிக்கி்றது.

3.6	 ஊரொடசியில்	சைொத்�ம்	எத்�ம்ன	வஙகிக்	கைக்குகள்	
பரொைரிக்கப்படுகினற்ன?	அமவ	எனச்னன்ன?

சமாத்ம் 11 வங்கிக் கணக்குகள் பராமரிக்கபபடுகின்்றை.

1. கிராம ஊராட்சி நிதிக் கணக்கு (அ) சபாது நிதிக் 
கணக்கு

 (ஊராட்சியால் தநரடியாக வசூலிக்கபபடும் வரிகள், 
மததிய மற்றும் மாநில நிதி ஆனணயங்களின் நிதிகள் 
ஆகியனவ இந்்க் கணக்கில் வரவு னவக்கபபடும்)

2. ்மிழநாடு மின்ொர வாரியம்/ ்மிழநாடு குடிநீர 
வடிகால் வாரியம்/ மாவட்்ட ஆட்சியர சகாடுபபுக் 
கணக்கு.

3. கிராம ஊராட்சி மததிய திட்்ட நிதிக் கணக்கு

4. மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனல உறுதித திட்்ட 
நிதிக் கணக்கு.

5. மாநில திட்்ட நிதிக் கணக்கு.

6. மு்லனமச்ெரின் சூரிய மின்ெக்தியு்டன் கூடிய பசுனம 
வீடுகள் திட்்டக் கணக்கு.

7. கிராம ஊராட்சி பணியாளர ஊதியக் கணக்கு.

8. கிராம ஊராட்சி - தி்டக்கழிவு தமலாண்னம திட்்டக் 
கணக்கு.

9. கிராம ஊராட்சி - மததிய நிதிக்குழு மானியத திட்்டக் 
கணக்கு.

10. ஜி.எஸ்.டி (GST and other taxes)

11. ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்்டம்
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அ) முதல் ்ஙகிக் கணக்கு 
ஊராட்சியில் பராமரிக்கபபடும் 11 வங்கிக் கணக்குகளில் 
மிக முக்கியமாைது மு்ல் வங்கிக் கணக்கு. இது சபாது 
நிதிக் கணக்கு என்றும் அறியபபடுகி்றது. ஊராட்சியில் 
வசூலிக்கபபடும் வரிகள் உள்ளிட்்ட சொந்் வரவிைங்கள் 
அனைததும் இந்் வங்கிக் கணக்கில் வரவு னவக்கபபடும். 

குடிநீர கட்்டணம், ச்ாழில் உரிமக் கட்்டணம், சொததுவரி 
உள்ளிட்்டனவ மு்ல் வங்கிக் கணக்கிதலதய வரவு 
னவக்கபபடும் தமலும் மாநில நிதிக்குழு நிதி மற்றும் 
மததிய நிதிக்குழு நிதியின் ஒரு பகுதி இந்் வங்கிக் 
கணக்கில் வரவு னவக்கபபடும். இவ்வங்கிக் கணக்கின் 
மூலதம ஊராட்சிக்காை நிரவாக செலவிைங்கள், 
மூல்ை செலவிைங்கள் மற்றும் பராமரிபபுப பணி 
செலவிைங்கள் அனைததும் தமற்சகாள்ளபபடுகி்றது. 
இந்் மு்ல் வங்கிக் கணக்கில் தமற்சகாள்ளபபடும் 
அனைதது செலவிைங்களும் கிராமெனபயின் ஒபபு்னலப 
சப்றதவண்டும்.

ஆ) இரண்டாம் ்ஙகிக் கணக்கு
இரண்்டாவது வங்கிக் கணக்கு மாநில நிதிக்குழுவின் நிதி 
வரவிைங்கள் இன்சைாரு பகுதியும், மததிய நிதிக்குழு 
நிதியின் ஒரு பகுதியும் இந்் வங்கிக் கணக்கில் வரவு 
னவக்கபபடும் தமலும் ஊராட்சியில் தமற்சகாள்ளபபடும் 
மின்ொர செலவிைங்கள் மற்றும் குடிநீர வடிகால் 
வாரியததிற்குச் செலுத் தவண்டிய தெனவக் கட்்டணம் 
இந்் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து செலவு செயயபபடும்.

இ) ஏழாம் ்ஙகிக் கணக்கு
மாநில நிதி ஆனணய நிதியின் ஒரு பகுதி இந்் 
வங்கிக் கணக்கில் வரவு னவக்கபபடும். ஊராட்சியில் 
பணியாற்றும் ஊராட்சிச்  செயலர ,  துபபுரவுப 
பணியாளரகள் மற்றும் மின்தமாட்்டார இயக்குபவரகள் 
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ஆகிதயாரக்கு மா் ஊதியம் இந்் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து 
வழங்கபபடும்.

ஈ) ஒன்்பதாம் ்ஙகிக் கணக்கு
மததிய நிதிக்குழு நிதி இந்் வங்கிக் கணக்கில் வரவு 
னவக்கபபடும். அடிபபன்ட நிதி (Basic Grant) மற்றும் 
பினணக்கபபட்்ட நிதி (Tied Grant) எை இரு வனககளாக 
வழங்கபபடும்.

அடிபபன்ட நிதியில் ஊராட்சி உள்ளூரத த்னவகளுக்காகத 
தி ட்்டமிட்டு  பணிகனள  த ம ற் ச க ா ள்ளல ா ம் . 
பினணக்கபபட்்ட நிதிகனளச் சுகா்ாரம், குடிநீர வழங்கல் 
உள்ளிட்்ட பணிகளுக்காகச் செலவு செயதுசகாள்ள 
முடியும்.

3.7	 கிரொை 	 ஊரொடசியில்	 ்ைறசகொள்்ளப்படும்	 நிதி	
சசலவுகளுக்கொக	கொ்சொமலயில்	மகசயழுத்திடும்	
அதிகொரம்	யொருக்கு	உள்்ளது?

ஊராட்சியின் வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து செலவு செயயக் 
காதொனலயில் னகசயழுததிடும் அதிகாரம் ் னலவருக்கும் 
துனணத ்னலவருக்கும்்ான் உள்ளது. ்ற்தபாது 
காதொனல முன்ற மாற்்றபபட்டு, பி.எஃப.எம்.எஸ் 
(PFMS) என்்ற கணினிமயமாக்கபபட்்ட நிதிப பரிவரத்னை 
முன்றதய நன்டமுன்றயில் உள்ளது.

3.8	 பி.எஃப்.எம்.எஸ்	(PFMS)	முமற	-	சிறு	வி்ளக்கம்

ஒவ்சவாரு கிராம ஊராட்சியும் ்ங்களுக்சகை ்னியாக 
பி.எஃப.எம்.எஸ் (PFMS) ்ளததில் இனணவ்ற்காை 
இரண்டு பயைர சபயர (Username) மற்றும் க்டவுச்சொல் 
(Password) னவததிருபபாரகள். ஒன்று, ஊராட்சி 
்னலவரி்டமும் மற்ச்றான்று ஊராட்சி செயலரி்டமும் 
இருக்கும்.
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எந்் ஒரு புதிய பரிவரத்னைனயயும் ்னலவரின் 
அறிவுறுத்லின் தபரில் செயலர உருவாக்குவார. அவ்வாறு 
உருவாக்கபபட்்ட பரிவரத்னை ெரியாக இருக்கும் 
பட்ெததில், ஊராட்சித ்னலவர ஒபபு்ல் வழங்குவார 
அல்லது நிறுததினவபபார அல்லது நிராகரிபபார.

ஊராட்சித ் னலவர ஒபபு்ல் வழங்கிய பரிவரத்னையின் 
நகல் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கபபடும். (PPA - Print Payment 
Advice)

அதில் ் னலவரும் துனணத ் னலவரும் னகசயழுததிட்டு 
வங்கிக்கு (்னலவர ஒபபு்ல் வழங்கிய 10 நாட்களுக்குள்) 
அனுபபி னவக்க தவண்டும்.

QR Code: தன்டாட்சி YouTube Channel  
PFMS-ன தெயல்படாட்டு வி்கேம்

3.9	 சரொசரியொக	ஓர	ஊரொடசிக்கு	ஆணடுக்கு	எவ்வ்ளவு	
வருவொய	கிம்டக்கும்?	அமவ	எந்ச�ந்�	இ்னஙகள்	
அடிப்பம்டயில்	கிம்டக்கும்?

தமதல தகள்வி 3.5 இல் குறிபபிட்டுள்ள இைங்களின் 
அடிபபன்டயில் ஆண்டுக்குச் ெராெரியாக ஓர ஊராட்சிக்குக் 
குன்றந்்பட்ெம் சுமார ₹ 12 லட்ெம் வனர (CFC நிதி ₹ 7 
லட்ெம் மற்றும் SFC நிதி ₹ 5 லட்ெம்) நிதி கின்டக்கும். 
ஆைால் இதச்ானக, ஒவ்சவாரு ஊராட்சிக்கும் 
மாறுபடும். ஊராட்சியின் மக்கள் ச்ானக, அதில் 
பட்டியல் பிரிவிைர மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியிைர 
எத்னை ெ்விகி்ம் உள்ளைர, ஊராட்சியின் சமாத்ப 
பரபபளவு ஆகியவற்றின் அடிபபன்டயில் மாறுபடும்.

3.10	 நம்	 கிரொைத்தில்	ஆப்டிகல்	 ்கபிள்	 பும�த்துள்்ள	
ச�ொமலத்	ச�ொ்டரபு	ைறறும்	பிற	நிறுவ்னஙகள்	நம்	
ஊரொடசிக்கு	வரி	சசலுத்�	் வணடுைொ?
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ஆம். செலுத் தவண்டும்.

்னியார மற்றும் சபாது நிறுவைங்கள் ொனலகளில் 
கண்ணாடி இனழகனளப பதிக்கும் (Optical Fibre Cable) 
பட்ெததில் அவரகள் ெம்மந்்பபட்்ட ஊராட்சிகளுக்கு 
வரு்டாந்திர ்்ட வா்டனகக் கட்்டணமாக 1 கி.மீ க்கு  
₹ 4,400 செலுத் தவண்டும்.

QR Code: அரெடாடை நிடை எண 7, 
தேெல ததடாழிலநுட்்பத துட்ற 
நடாள் 12.02.2001

3.11	 நைது	ஊரொடசிக்கு	வரும்	அம்னத்து	நிதிகம்ளப்	
பறறியும்	அறிந்து	சகொள்வது	எப்படி?

நமது ஊராட்சிக்கு வரும் நிதியினை,

• கிராமெனபயில் பங்தகற்ப்ன் மூலம் அறிந்து 
சகாள்ளலாம்,

• www.account ingonl ine .gov. in மற்றும் www.
egramswaraj .gov. in ஆகிய இனணய ்ளங்கள் 
மூலமாகவும் அறிந்து சகாள்ளலாம்.

• ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்டம் மூலமாகவும் 
நிதிகனளப பற்றிய ் கவல்கனள வாங்கலாம்.

3.12	 எம்.எல்.ஏ	ைறறும்	எம்.பி	ச�ொகுதி	்ைம்பொடடு	நிதிகம்ள	
நைது	ஊரொடசிக்கொகப்	சபறுவது	எப்படி?	எனச்னன்ன	
பணிகளுக்கொக	அ�ம்னப்	சபற	முடியும்?

ெட்்டமன்்ற உறுபபிைருக்கு ஆண்டுக்கு ரூபாய மூன்று 
தகாடியும் மற்றும் நா்டாளுமன்்ற உறுபபிைருக்கு 
ரூபாய ஐந்து தகாடியும் ச்ாகுதி தமம்பாட்டு நிதியாக 
வழங்கபபடுகி்றது. இந்் நிதியினை நமது ஊராட்சியின் 
த்னவகளுக்காக ஊராட்சி மன்்றத தீரமாைததின் மூலம் 
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நமது ெட்்டமன்்ற/ நா்டாளுமன்்ற உறுபபிைரகளுக்குக் 
தகாரிக்னக னவதது ஊராட்சியின் வளரச்சிக்காகப சபற்றுக் 
சகாள்ளலாம்.

உ்ாரணமாக: பள்ளிக் கட்டி்டம், அங்கன்வாடிக் கட்டி்டம், 
பள்ளிகளுக்குக் கணினி மற்றும் பல த்னவகளுக்கு 
இந்நிதினயப சப்றலாம்.

3.13	 ஊரொடசி	ஒனறிய	சபொது	நிதிமய	எவ்வொறு	்கடடுப்	
ச பறுவது? 	 எனச்னன்ன 	 பணிகளுக்க ொக ப்	
சபறமுடியும்?

ஊராட்சி ஒன்றிய சபாது நிதினய நமது ஊராட்சிக்குத 
த்னவயின் சபாருட்டு கிராமெனப மற்றும் ஊராட்சி 
மன்்றத தீரமாைததின் மூலம் தகாரிக்னக னவததுப 
சபற்றுக் சகாள்ளலாம். தமலும், நாம் ்யாரிக்கும் கிராம 
ஊராட்சி வளரச்சித திட்்டததில் குறிபபிட்டும் சபற்றுக் 
சகாள்ளலாம். இத் தபால மாவட்்ட ஊராட்சியின் சபாது 
நிதினயயும் சப்றலாம்.

3.14	 வரி 	 சசலுத்�ொ�வரகள்	 மீது	 ஊரொடசி	 என்ன	
ந்டவடிக்மக	எடுக்க	் வணடும்?

வரி செலுத் தவண்டியது ஊராட்சியில் உள்ள 
நம் அனைவரின் முக்கியக் க்டனமயாகும். வீட்டு 
வரிதய ா ,  குடிநீ ர  கட்்டணதமா  ச ெலுத் ாமல் 
இருந்்ால், ஊராட்சி நிரவாகம் ‘டிமாண்டு தநாட்டீஸ்’ 
அனுபபலாம். சபாதுவாக அ்ற்கு தமல், மக்கள் 
மீது  எ ந் ்  ந ்டவடி க்ன கயும்  எடுபபதில்னல . 
தமற்சகாண்டு ந்டவடிக்னக எடுக்க வாயபபிருந்தும் 
அவ்வாறு செயயா்ன் மக்கள் ்ங்களுக்குச் ொ்கமாக 
எடுததுக்சகாள்ளக் கூ்டாது.

குறிபபாக வீட்டு வரினய நிதி ஆண்டு ஆரம்பித் 
6 0  ந ாட்களுக்குள் செலுததிவி்ட தவண்டும். 6 0 
நாட்களுக்கு தமலும் செலுத்ா் பட்ெததில் ஊராட்சி 
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1 . 5% மு்ல் 2% வனர அபரா்த ச்ானகயாகச் 
ெம்மந்்பபட்்டவரகளி்டமிருந்து வசூலிக்கலாம் . 
நிதியாண்டு முடிவன்டந்் நினலயிலும் வீட்டு வரி 
செலுத்ா்வரகளி்டம் ஜபதி மூலம் வீட்டு வரினய 
வசூலிக்க ஊராட்சிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

அத்தபால கிராம ஊராட்சித ்னலவர மற்றும் 
உறுபபிைரகள் செலுத்தவண்டிய வரிகனள உரிய 
காலததிற்குள் செலுத் தவண்டும்.
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4.	 கிைாமசரப

4.1	 கிரொைசமப	எனறொல்	என்ன?

ஒரு மாநில அரசுக்குச் ெட்்டமன்்றம் எபபடிதயா 
அபபடிதய ஊராட்சிக்கு அ்ன் கிராமெனப. கிராமததில் 
உள்ள வாக்காளரகள் அனைவனரயும் உறுபபிைரகளாகக் 
சகாண்டு ஒவ்சவாரு ஊராட்சியிலும் இயங்கும் மக்கள் 
ெனபதய கிராமெனப.

4.2	 கிரொைசமப 	 கூட்டத்திறகும்	 ஊரொடசி	 ைனறக்	
கூட்டத்திறகும்	என்ன	வித்தியொசம்?

ஊராட்சியில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளாை ஊராட்சித 
்னலவர ,  துனணத ்னலவர  மற்றும் வா ரடு 
உறுபபிைரகளின் மா்ாந்திரக் கூட்்டதம ஊராட்சி மன்்றக் 
கூட்்டம்.

மா்றாக ஊராட்சித ்னலவரின் ஒருங்கினணபபில் 
மக்களால் (வாக்காளரகள்) ந்டத்பபடும் கூட்்டம் 
கிராமெனபக் கூட்்டம்.

4.3	 எப்்பொச�ல்லொம்	கிரொைசமபக்	கூட்டத்ம�க்	கூட்ட	
முடியும்?

அரொனண 245 இன் படி (G.O. (Ms) No. 245, R.D.(C1) 
Department, dated 19.11.1998) வரு்டததிற்கு 4 நாட்கள், 
அ்ாவது ஜைவரி 26 குடியரசு திைம், தம 1 உனழபபாளர 
திைம், ஆகஸ்ட் 15 சு்ந்திர திைம் மற்றும் அக்த்டாபர 
2 காந்தி பி்றந்் திைம் ஆகிய திைங்களில் கட்்டாயம் 
கிராமெனபக் கூட்்டதன்க் கூட்்ட தவண்டும்.
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தமலும் ெமீபததில் ஏபரல் 22, 2022 அன்று ந்டந்் 
்மிழநாடு ெட்்டமன்்றக் கூட்்டததில் மாண்புமிகு ் மிழநாடு 
மு்லனமச்ெர அவரகள் இந்் 4 நாட்கனளத ்விர, 
கூடு்லாக 2 நாட்களுக்கு அ்ாவது மாரச் 22 உலக 
்ண்ணீர திைம் மற்றும் நவம்பர 1 உள்ளாட்சிகள் திைம் 
ஆகிய நாட்களிலும் அனைதது கிராம ஊராட்சிகளிலும் 
கிராமெனப ந்டத் தவண்டும் என்று விதி எண் 110 இன் 
கீழ அறிவிபனப சவளியிட்்டார.

அ்ன்படி வரு்டததிற்கு சமாத்ம் 6 நாட்களுக்கு 
கிராமெனபக் கூட்்டதன்க் கூட்்ட தவண்டும். (ஜென்ரி 
26, தம 1, ஆகஸ்ட 15, அகதைா்பர 2, மாரச் 22 மற்றும்  
ந்ம்்பர 1)

இன்த ்விர, ஊராட்சியின் த்னவக்தகற்ப எத்னை 
முன்ற தவண்டுமாைாலும் கிராமெனபக் கூட்்டதன்க் 
கூட்்ட ஊராட்சித ்னலவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. 
இ்ற்சகை மாவட்்ட ஆட்சியர அல்லது மாநில அரசின் 
முன் அனுமதினயப சப்ற தவண்டிய அவசியமில்னல.

QR Code: இதுகுறிதத  
தெனட் உயர்நீதிமன்ற தீர்பபு நேல

4.4	 கிரொைசமபத்	தீரைொ்னத்தின	நிமல	என்ன?	அ�ம்ன	
எப்படி	நம்டமுமறப்படுத்துவது?

கிராமெனபயில் நின்றதவற்்றபபட்்ட தீரமாைம் ஓர அரசு 
ஆவணம்.

மக்களால் விவாதிக்கபபட்டு தமற்சகாள்ளபபட்்ட 
தீரமாைததினை நன்டமுன்றபபடுத் ஊராட்சித ் னலவர, 
வாரடு உறுபபிைரகள் மற்றும் கிராம மக்கள் கீழக்கண்்ட 
முயற்சிகனள தமற்சகாள்ள தவண்டும்.
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• தீரமாைங்கனளச் ெம்மந்்பபட்்ட துன்றகளுக்குக் 
தகாரிக்னக விண்ணபபதத்ாடு அனுபபி னவக்க 
தவண்டும். அ்ன் மீது என்ை ந்டவடிக்னககள் 
எடுக்கபபட்டுள்ளது எைத ச்ா்டரந்து கண்காணிக்க 
தவண்டும்.

• இ்ற்கு மக்கள், குறிபபாக இனளஞரகள் துனணயாக 
இருக்க தவண்டும்.

• தீரமாைததில் முன்னவக்கபபடும் தகாரிக்னககனளக் 
கி ர ா ம  வள ர ச் சி த  தி ட்்ட த தில்  இனணக் க 
வாயபபிருந்்ால் இனணக்க தவண்டும்.

• ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்ட விண்ணபபம் 
்யார செயது, நம் தகாரிக்னக மீது ெம்மந்்பபட்்ட 
அரசுத துன்ற என்ை ந்டவடிக்னக எடுததுள்ளது 
என்பன்யும் நம் தகாரிக்னகக்குத ச்ா்டரபுன்டய அரசுத 
திட்்டங்களுக்கு ஒதுக்கபபட்்ட நிதிகனளப பற்றியும் 
்கவல்கனளக் தகட்க தவண்டும்.

• உள்ளூர ஊ்டகங்களின் உ்வினயப சபற்று நம் 
தகாரிக்னகனயச் செயதியாக்கலாம்.

• த்னவபபட்்டால், ஜைநாயக முன்றயில் மக்கள் 
ஒததுனழபதபாடு கவை ஈரபபு நிகழவுகனள 
ந்டத்லாம். பிரச்சினையின் தீவிரதன் அரசுக்குத 
ச்ரியபபடுத்லாம்.

• ஒவ்சவாரு கிராமெனபயின் தபாதும், அ்ற்கு 
மு ந்ன ் ய  கி ர ா ம ெ ன பயில்  இய ற் ்ற ப ப ட்்ட 
தீரமாைங்கள் மீது எடுக்கபபட்்ட ந்டவடிக்னககள் 
குறித் ஓர அறிக்னகயினை ஊராட்சி, கிராமெனபயில் 
ெமரபபிக்க தவண்டும். அது குறிதது கிராமெனபயில் 
விவாதிக்கலாம்.

4.5	 தீரைொ்னம்	நிமற்வறறுவது�ொன	கிரொைசமபயில்	நொம்	
கலந்து	சகொள்வ�றகொ்ன	் நொக்கைொ?
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இல்னல. தீரமாைம் நின்றதவற்றுவது மட்டுதம 
கிராமெனபயில் நாம் கலந்து சகாள்வ்ற்காை தநாக்கமாக 
இருக்க முடியாது. நமது ஊராட்சியில் உள்ள மக்களின் 
நலம், தமம்பாடு, ெமூக வளரச்சி மற்றும் ஊராட்சிக்கு 
என்ை த்னவ, என்ை த்னவ இல்னல ஆகியவற்றிற்காக 
சபாதுமக்களாகிய நாம் அனைவரும் விவாதிதது 
முடிசவடுபப்ற்காை களமாகக் கிராமெனப இருக்க முடியும்.

த மலும் ,  ஊ ர ா ட்சியில்  தம ற்ச க ா ள்ளபபடும் 
திட்்டங்கள் பற்றியும் அ்ற்காக ஒதுக்கபபட்்ட நிதிகள் 
பற்றியும் கிராமெனபயில் கலந்துசகாள்வ்ன் மூலம் 
நாம் அறிந்துசகாள்ள முடியும். ஊராட்சி நிரவாகம் 
தமம்பட்்ட ஆதலாெனைகனள வழங்க முடியும். நாம் 
நின்றதவற்றிய தீரமாைங்கள் நன்டமுன்றபபடுத்க் காலம் 
எடுததுக்சகாண்்டாலும் நாம் ச்ா்டரந்து ஊராட்சியில் சிறு 
சிறு பணிகள் செயவ்ாலும் ச்ா்டரந்து கிராமெனபயில் 
பங்தகற்ப்ாலும் படிபபடியாக ஊராட்சி நிரவாகம் 
செம்னமயாகும். ச்ா்டர கண்காணிபதப ்வறுகனளக் 
கட்டுபபடுததும்.

4.6	 கிர ொைசமபயில் 	 மவக்கப்படும் 	 ஆவைஙகள்	
எனச்னன்ன?

கிராமெனபயில் மக்களின் ஆயவுக்கு னவக்கபபடும் சில 
முக்கிய ஆவணங்களும் அறிக்னககளும்.

• காலாண்டிற்காை வரவு - செலவுக் கணக்குகள்.

• ஒன்றிய, மாநில அரசுகள் மூலமாக தமற்சகாள்ளபபடும் 
திட்்டங்களின் செயல்பாடுகள் பற்றிய ் கவல்கள்.

• ஊராட்சி நிதி நினல அறிக்னக (ஆண்டுக்கு ஒரு முன்ற மட்டும்)

• ்ணிக்னக அறிக்னக (ஊராட்சியின் செயல்பாடுகள் 
மற்றும் வரவு - செலவு கணக்குகள் அரசின் மூலம் 
நான்கு மா்ததிற்கு ஒருமுன்ற ் ணிக்னக செயயபபடும். 
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அ்ன் அறிக்னக  ம க் களின் ஒபபு ்லுக் க ா க 
கிராமெனபயில் னவக்கபபடும்)

• ஊராட்சி வளரச்சித திட்்ட அறிக்னக (ஆண்டுக்கு ஒரு 
முன்ற மட்டும்)

• நிரவாக அறிக்னக (ஆண்டுக்கு ஒரு முன்ற மட்டும்)
• நூறுநாள் தவனல ச்ா்டரபாை கணக்குகள் மற்றும் 

அறிக்னககள்.
• நியாய வினலக் கன்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்குகள் 

(ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் அக்த்டாபர 2 ஆகிய இரு முன்ற மட்டும்)

கிரடாமெட்ப ்பற்றிய கமலும் கூடுதைடா் தேெலேட் அறிய, 
தன்டாட்சி தெளியிட்டுள்் ‘கிரடாமெட்ப அடிப்படை கேள்விேளும் 
்பதிலேளும்’ டேகயடு உஙேளுககுப ்பயனுள்்தடாே இருககும்.

QR Code: 
கிரடாமெட்பக டேகயடு
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5.	 கிைாம	ஊைாட்சிக	குழுக்கள

5.1	 கிரொை	ஊரொடசியில்	உள்்ள	முக்கியைொ்ன	குழுக்கள்	
எனச்னன்ன?

• கிராம ஊராட்சி ெட்்டததின்படி (்மிழநாடு ஊராட்சிகள் 
ெட்்டம் 1994) அனமக்கபபடும் நினலக் குழுக்கள்/ 
Standing Committees.

• பள்ளி தமலாண்னமக் குழு/ School Management 
Committee.

• உயிரபபல்வனகனம தமலாண்னமக் குழு/ Biodiversity 
Management Committee.

• கிராம சுகா்ார மற்றும் ஆதராக்கிய குழு/ Village Health 
Sanitation and Nutrition Committee.

5.2	 நிமலக்	குழுக்கள்	எத்�ம்ன	உள்்ள்ன?

ஊராட்சியில் சமாத்ம் 5 நினலக் குழுக்கள் உள்ளை. 
அனவ:

1. நியமைமக் குழு/ Appointment Committee
2. வளரச்சிக் குழு/ Development Committee
3. தவளாண்னம மற்றும் நீரபிரி முகடு குழு/ Agriculture 

and Watershed Committee
4. பணிகள் குழு/ Works Committee
5. கல்விக்குழு/ Education Committee

5.3	 நிமலக்	குழுக்கள்	எ�றகொக	உள்்ள்ன?

ஊராட்சி நிரவாகம் ெரியாகச் செயல்ப்டத துனணபுரியும் 
அனமபபு்ான் நினலக் குழுக்கள். ்னலவர மற்றும் 
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வாரடு உறுபபிைரகனள மட்டுதம அடிபபன்டயாகக் 
சகாண்டு அனமக்கபபட்்ட்ல்ல ஊராட்சி நிரவாகம். 
ஊராட்சி நிரவாகததின் சபாறுபபுகனளப பகிரந்்ளிக்க 
நினலக் குழுக்கள் முக்கியப பங்காற்றுகி்றது. இக்குழுக்கள் 
்ங்களுக்கு பணிக்கபபட்்ட தவனலகனள ஆயவு 
செயது ஊராட்சிக்குத த்னவயாை பரிந்துனரகனளக் 
சகாடுபபத்ாடு அ்னைச் செயல்படுத்வும் உ்வுவாரகள். 

எடுததுக்காட்்டாக, இக்குழுக்களில் ஒன்்றாை வளரச்சிக் 
குழுவில் ஊராட்சி ்னலவருக்குப பதிலாக ஊராட்சி 
உறுபபிைரகளில் உள்ள ஒரு சபண் உறுபபிைதர 
்னலவராக இருபபார. தமலும், பள்ளித ்னலனம 
ஆசிரியர, ச்ாண்டு நிறுவை உறுபபிைர, கிராம 
இனளஞர, சுய உ்விக் குழு சபண்கள் ஆகிதயானரக் 
சகாண்டு அனமக்கபபடும் குழு்ான் வளரச்சிக் 
குழு. ஊராட்சி வளரச்சித திட்்டததினைத ்யாரிபபது 
இக்குழுவின் முக்கியப பணிகளில் ஒன்்றாகும். வளரச்சிக் 
குழுவின் பணிகனளப பற்றி, தகள்வி 5.8 இல் விரிவாகக் 
சகாடுக்கபபட்டுள்ளது. இத் தபால மற்்ற குழுக்களும் 
்ங்களுக்கு ஒதுக்கபபட்்டப பணிகனள தமற்சகாள்ளும்.

5.4	 சட்டப்படியொக	நிமலக்	குழுக்களின	நிமல	என்ன?

இந்திய அரெனமபபுச் ெட்்டததின் வழிகாட்டு்லின்படி, 
்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டததில் நினலக் குழுக்கள் 
அனமக்கபபட்்டை.

இது அரொனண நினல எண்: 102 ஊ.வ.து நாள்: 12.07.2005 
மூலம் நன்டமுன்றபபடுத்பபட்டு ஊராட்சிகளில் 
இயங்கிக்சகாண்டிருக்கும் குழுக்களாகும்.

QR Code:  
அரெடாடை நிடை எண: 102 ஊ.ெ.து 
நடாள்: 12.07.2005
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5.5	 நிமலக்	குழுக்களில்	நொம்	எப்படி	நம்மை	இமைத்துக்	
சகொள்வது?

ஐந்து நினலக் குழுக்கனளப பற்றியும் அறிந்து சகாண்டு 
நீங்கள் எந்்க் குழுவில் இனணயத ்குதி பன்டத்வர 
என்பன்த ச்ரிந்து சகாள்ளுங்கள். ஊராட்சி மன்்றததி்டம் 
உங்கள் விண்ணபபதன்த ச்ரிவிததுக் குழுவில் உங்கனள 
இனணததுக் சகாள்ளுங்கள்.

5.6	 நிமலக்	குழுக்கம்ள	எப்படி	முமறப்படி	இயஙகமவப்பது?

கிராமெனபயில் பங்சகடுதது நினலக் குழுக்களின் 
பணிகனள ஆயவு செயயலாம்.

5.7	 நியை்னக்	குழுவின	உறுப்பி்னரகள்	யொர?	அக்குழுவின	
பணிகள்	எனச்னன்ன?

ஊராட்சியின் பணியாளரகனள நியமிபப்ற்காை 
இக்குழுவில் ஊராட்சித ் னலவர மற்றும் இரண்டு வாரடு 
உறுபபிைரகள் குழுவின் உறுபபிைரகளாக இருபபாரகள்.

5.8	 வ்ளரச்சிக்	குழுவின	பணிகள்	ைறறும்	அதிகொரஙகள்	
எனச்னன்ன?

ஊராட்சி சபண் வாரடு உறுபபிைரகளுள் ஒருவனரத 
்னலவராகக் சகாண்டிருக்கும் இக்குழுவில்,

• வாரடு உறுபபிைரகளும்,
• மதிய உணவுத திட்்ட பணியாளர ஒருவரும்,
• ஒரு பள்ளித ் னலனம ஆசிரியரும்,
• ச்ாண்டு நிறுவை ஊழியர ஒருவர அல்லது ஒரு ெமூக 

ஆரவலரும்,
• சுய உ்விக்குழு உறுபபிைர ஒருவரும்,
• கிராம சுகா்ாரச் செவிலியர ஒருவரும்,
• ஊரக நலததுன்ற அலுவலர ஒருவரும் மற்றும்
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• ச்ா்டக்க தவளாண்னம கூட்டு்றவு வங்கிச் செயலரும் 
உறுபபிைரகளாக இருபபர. இக்குழு, ஊராட்சியில் 
இயங்கும் அனைதது அனமபபுகனளயும் கள ஆயவு 
செயயும் அதிகாரம் சபற்்றது. தமலும், சுகா்ாரம், 
குடிநீர மற்றும் நியாய வினலப சபாருட்கள் முன்றயாக 
மக்களுக்கு வழங்கபபடுவன் உறுதி செயய தவண்டியது 
இக்குழுவின் பணி. கிராம வளரச்சித திட்்டம் ்யாரித்ல் 
உள்ளிட்்ட கிராம வளரச்சி ொரந்் அனைததுப 
பணிகனளயும் கண்காணிக்க தவண்டிய சபாறுபபு 
இக்குழுவின் மிக முக்கியப பணியாகும்.

5.9	 கல்விக்	குழுவின	பணிகள்	ைறறும்	அதிகொரஙகள்	
எனச்னன்ன?

ஊராட்சியில் உள்ள பள்ளி மற்றும் நூலகங்களின் 
கட்டுமாைங்கனள தமம்படுத்வும், கிராமததில் கற்த்றார 
எண்ணிக்னகனய அதிகபபடுத்வும், கல்வித ்ரததினை 
உயரத்வும் இக்குழு செயல்படுகி்றது. இக்குழுவில்,

• சபற்த்றார ஆசிரியர கழகததின் உறுபபிைர ஒருவரும்,
• சுய உ்விக்குழு உறுபபிைர ஒருவரும்,
• மதிய உணவுத திட்்ட பணியாளர ஒருவரும்,
• ஒரு பள்ளித ் னலனம ஆசிரியரும்,
• ச்ாண்டு நிறுவை ஊழியர ஒருவரும் உறுபபிைரகளாக 

இருபபர.
இக்குழுவின் ்னலவராக ஊராட்சி உறுபபிைரகளுள் 
ஒருவர இருபபார.

5.10	 ்வ்ளொணமை	ைறறும்	நீரபிரி	முகடு	குழுவின	பணிகள்

த்ாட்்டக்கனல, ெமூகக் காடுகள்,  மீன் வளம் 
உட்ப்ட தவளாண்னம ொரந்் பணிகளும், அனைதது 
வனகயாை நீரநினல தமம்பாட்டுப பணிகளும், பாெை 
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வெதிகனள தமம்படுததிக் சகாடுபப்ற்காை பணிகளும் 
தமற்சகாள்வ்ற்காக ஏற்படுத்பபட்்ட குழு இக்குழு. 
தமலும் இக்குழு கிராம மக்களின் வாழவா்ாரப 
சபருக்கததிற்கு மிக முக்கியப பங்காற்றுகி்றது. 
இக்குழுவில்,

• ஊராட்சி உறுபபிைரகளில் சபாதுப பிரிவு உறுபபிைர 
ஒருவரும்,

• பட்டியல் பிரிவு உறுபபிைர ஒருவரும்,
• கிராம நிரவாக அலுவலரும்,
• மகளிர சுய உ்விக் குழு பிரதிநிதி ஒருவரும்,
• துனண தவளாண் அலுவலதரா அல்லது அவரது 

பிரதிநிதி ஒருவதரா,
• நீர தமலாண்னமக் குழு பிரதிநிதி ஒருவரும் 

உறுபபிைரகளாக இருபபாரகள்
இக்குழு உறுபபிைரகதள அவரகளுள் ஒருவனரக் குழுத 
்னலவராக நியமிததுக்சகாள்ளலாம்.

5.11	 பணிக்குழு

ஒன்றிய, மாநில அரசுகளின் திட்்டங்கள் உட்ப்ட, 
கி ர ா ம த தில்  தம ற் ச க ா ள்ளபபடும்  அனைதது 
நலததிட்்டங்கனளயும் கண்காணிக்க தவண்டியது 
இக்குழுவின் சபாறுபபாகும். திட்்டங்கள் மக்களுக்கு 
முன்றயாகப தபாய தெருகின்்ற்ா, வனரயன்றகள் ெரியாகக் 
கன்டபபிடிக்கபபடுகி்ற்ா என்ப்னை ச்ா்டரந்து ஆயவு 
செயய அதிகாரம் பன்டத்து இக்குழு. இக்குழுவில்,

• ஊராட்சி உறுபபிைரகளில் சபாதுப பிரிவு உறுபபிைர 
ஒருவரும்,

• பட்டியல் பிரிவு உறுபபிைர ஒருவரும்,
• கிராம நிரவாக அலுவலரும்,
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• சுய உ்விக் குழு பிரதிநிதி ஒருவரும்,
• ச்ாண்டு நிறுவை ஊழியர ஒருவரும்,
• மதிய உணவுத திட்்டப பணியாளர ஒருவரும்,
• பள்ளித ் னலனம ஆசிரியரும்,
• கிராம சுகா்ார செவிலியர ஒருவரும்,
• ஊரக நலததுன்ற அலுவலர ஒருவரும் உறுபபிைரகளாக 

இருபபாரகள்.

5.12	 பள்ளி	்ைலொணமைக்	குழு	(School	Management	
Committee	-	SMC)	எனறொல்	என்ன?

பள்ளி தமலாண்னமக் குழு என்பது கல்வி உரினமச் 
ெட்்டததின்படி அனமக்கபபட்்ட ஒரு குழுவாகும். 
அரசுப பள்ளினய வழிந்டத் அபபள்ளி மாணவரகளின் 
சபற்த்றாரகனள னமயமாகக் சகாண்டு உருவாைத் 
இந்்க் குழு. சபற்த்றாரகள் ் ங்கள் குழந்ன்கள் படிக்கும் 
பள்ளினய முன்தைற்்ற, அபபள்ளி நிரவாகதது்டன் 
இனணந்து த்னவயாை திட்்டங்கனளத தீட்டி, 
செயல்படுத் அதிகாரமளிக்கி்றது இக்குழு.

5.13	 அக்குழுவில்	யொசரல்லொம்	உறுப்பி்னரொக	இருக்கலொம்?

1. அபபள்ளியின் மாணவரகளின் சபற்த்றாரகள் 14 
தபர, குழு ்னலவர (1), துனணத ்னலவர (1), 
உறுபபிைரகள் (12)

2. ்னலனம ஆசிரியர (1)
3. ஆசிரியர (1)
4. மக்களால் த்ரந்ச்டுக்கபபட்்ட கிராம ஊராட்சி 

உறுபபிைர/ நகரபபு்ற உள்ளாட்சி உறுபபிைர (2 தபர)
5. கல்வியாளர /  ச் ாண்டு நிறுவை பிரதிநிதி / 

சகான்டயாளர/ ஓயவு சபற்்ற அலுவலர யாதரனும் 
ஒருவர (1)
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6. சுய உ்விக் குழுவில் உள்ள ஒரு சபற்த்றார (1)

எை சமாத்ம் 20 உறுபபிைரகனளக் சகாண்்டது பள்ளி 
தமலாண்னமக் குழு.

5.14	 குழுவின	�மலவரொக	யொர	இருப்பொர?

அபபள்ளியில் படிக்கும் மாணவரின் சபற்த்றாரகளில் 
ஒருவதர பள்ளி தமலாண்னமக் குழுவின் ்னலவராகத 
த்ரந்ச்டுக்கபபடுவார. சபற்த்றாரில் ்ாயக்தக 
முன்னுரினம வழங்கபபடும்.

5.15	 SMC-யின	ப�விக்கொலம்	என்ன?

பள்ளி தமலாண்னமக் குழுவின் ப்விக்காலம் இரண்டு 
ஆண்டுகள் ஆகும்.

5.16	 எத்�ம்ன	ச�வீ�ம்	சபணகள்	குழுவில்	உறுப்பி்னரொக	
இருக்க்வணடும்?

சமாத் உறுபபிைரகளில் 50% தபர சபண்களாக இருக்க 
தவண்டும். அ்ாவது 10 உறுபபிைரகள் சபண்களாக 
இருக்க தவண்டும்.

5.17	 எத்�ம்ன	ச�வீ�ம்	சபற்றொர	உறுப்பி்னரக்ளொக	இருக்க	
்வணடும்?

சமாத் உறுபபிைரகளில் 75% தபர சபற்த்றாரகளாக 
இருக்க தவண்டும். அ்ாவது 1 5 உறுபபிைரகள் 
சபற்்றவரகளாக இருக்க தவண்டும்.

5.18	 பள்ளி	 ்ைலொணமைக்	 குழு	 (SMC) 	 கூட்டத்ம�	
எப்்பொச�ல்லொம்	கூட்டலொம்?

பள்ளி தமலாண்னமக் குழுக் கூட்்டதன் மா்ம் ஒருமுன்ற 
கட்்டாயமாகவும், த்னவபபடும் தபாது எத்னை முன்ற 
தவண்டுமாைாலும் சி்றபபுக் கூட்்டமாக ந்டத்லாம்.
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5.19	 SMC-யின	மிக	முக்கியைொ்ன	பணிகள்	எனச்னன்ன?

• SMC-யின் மிக முக்கியமாை பணி பள்ளி செல்லும் 
வயதுன்டய நம் கிராமததில் உள்ள குழந்ன்கள் 
அனைவரும் பள்ளியில் தெரவன் உறுதிபபடுததுவது. 
குறிபபாக, இன்டநின்்ற மாணவரகனளக் கண்்டறிந்து 
பள்ளியில் மீண்டும் தெரத்ல்.

• பள்ளியின் அனைதது வி் செயல்பாடுகளின் 
்ரததினையும் கண்காணித்ல்.

• SMC உறுபபிைரகள் குன்றந்்து வாரததில் ஒரு 
முன்றயாவது, பள்ளிக்குச் சென்று குழந்ன்யின் கல்வித 
்ரதன்யும், கல்விச் சூழனலயும் பாரதது, தகட்்டறிந்து 
சகாள்வன் உறுதிபபடுததுவது.

• பள்ளியின் உட்கட்்டனமபபு, குழந்ன்களுக்கு 
வழங்கபபடும் மதிய உணவு, வினலயில்லா 
சபாருள்கள் மற்றும் குழந்ன்கள் உரினமகள் 
உள்ளிட்்டவற்ன்றத ச்ா்டரந்து கண்காணிபபது.

• கல்வித ்ரதன்யும், பள்ளி கட்்டனமபபு மற்றும் 
சூழனலயும், தமம்படுததி, பள்ளி வளரச்சித திட்்டம் 
்யாரிதது, அன் நின்றதவற்்ற ஆக்கபபூரவமாை 
ஆதலாெனைகனளயும், அ்ற்காை நன்டமுன்றகனளயும் 
முன்றயாை வனகயில் ் னலனமயாசிரியர மூலமாகவும், 
அரசி்டமும் தகாரி சபறுவது.

5.20	 உயிரப்	பல்வமகமை	் ைலொணமைக்	குழு	(BMC)	எனறொல்	
என்ன?

நமது உள்ளாட்சி எல்னலக்குட்பட்்ட பகுதியில் உள்ள 
அனைதது உயிரி ஆ்ாரங்கனளயும், அ்ாவது செடி 
சகாடிகள், ் ாவரங்கள், கால்நன்டகள் உள்ளிட்்ட அனைதது 
இயற்னக வளங்கனளப பாதுகாக்கவும், அனவ வணிக 
ரீதியாகப பயன்படுத்பபடும்தபாது வழங்குபவரகளுக்கு 
உரியக் கட்்டணம் பகிரபபடுவன்யும், அளவுக்கதிகமாை 
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பயன்பாட்டிற்கு உயிரி வளங்கள் எடுக்கபப்டாமல் 
இருபபன்யும் உறுதிபபடுத் ெட்்டபபடியாக 
அனமக்கபபட்்ட ஒரு குழுதவ உயிரப பல்வனகனம 
தமலாண்னமக் குழு.

5.21	 உயிரப்	 பல்வமகமை	 ்ைலொணமைக்	குழு	எப்படி	
அமைக்கப்படும்?

உயிரியல் பல்வனகனமச் ெட்்டததின்படி ஒவ்சவாரு 
உள்ளாட்சி அனமபபும் அ்ன் பகுதிக்குள்ளாக ஓர 
உயிரப பல்வனகனம தமலாண்னமக் குழுனவ அனமக்க 
தவண்டும். உயிரப பல்வனகனம தமலாண்னமக் 
குழுனவச் ெம்மந்்பபட்்ட ஊராட்சிகள் மன்்றக்கூட்்டத 
தீரமாைததின் மூலம் அனமக்க முடியும்.

5.22	 உயிரப்	 பல்வமகமை	 ்ைலொணமைக்	 குழுவின	
கட்டமைப்பு	பறறி.

சமாத்ம் ஏழு உறுபபிைரகனளக் சக ாண்்டது 
உயி ர ப  பல்வன கனம  த மல ாண்னம க்  குழு . 
உறுபபிைரகளிலிருந்து ஒருவர, இக்குழுவின் ் னலவராகத 
த்ரந்ச்டுக்கபபடுவார.

வ.எண் குழு எண்ணிக்டக

1. தமடாதத உறுபபி்ர்ேள் 7 ந்பர்ேள்

2. தடைெர் 1 (உறுபபி்ர்ேளில ஒருெர்)

3. த்பண உறுபபி்ர்ேள் மூனறில ஒரு ்பஙகு (1/3)

4. ்பட்டியலி் மற்றும் 
்பட்டியல ்பழஙகுடி  
(SC/ST) உறுபபி்ர்ேள்

18%
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5.23	 உயிரப்	 பல்வமகமை	 ்ைலொணமைக்	 குழுவின	
ப�விக்கொலம்	என்ன?

இக்குழுவின் ப்விக்காலம் ெம்மந்்பபட்்ட உள்ளாட்சி 
அனமபபின் ப்விக் காலதத்ாடு ஒத்்ாக இருக்கும்.

புதிய BMC த்ரந்ச்டுக்கபபடும்வனர, நிலுனவயில் உள்ள 
குழு ப்வியில் இருக்கும்.

5.24	 உயி ர ப் 	 ப ல்வமகமை 	 ் ை ல ொணமைக் 	 குழு	
உறுப்பி்னரகளின	�குதிகள்	எனச்னன்ன?

ெம்மந்்பபட்்ட உள்ளாட்சியின் வாக்காளர பட்டியலில் 
இ்டம் சபற்றிருக்க தவண்டும்.

5.25	 உயிரப்	பல்வமகமை	்ைலொணமைக்	குழு	�மலவரின	
ப�விக்கொலம்	என்ன?

்னலவரின் ப்விக்காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும்.

5.26	 உயிரப்	 பல்வமகமை	 ்ைலொணமைக்	 குழுவின	
கூட்டஙகள்	எப்்பொச�ல்லொம்	கூட்டப்ப்ட	் வணடும்?

ஆண்டிற்குக் குன்றந்்து நான்கு முன்ற இக்குழு கூட்்டம் 
கூட்்டபப்ட தவண்டும். ஒரு கூட்்டததிற்கும் மற்ச்றாரு 
கூட்்டததிற்கும் இன்டதய மூன்று மா்ததிற்கு தமல் 
இன்டசவளி இருக்கக்கூ்டாது. கூட்்டததின் குன்றசவண் 
வரம்பு ்னலவதராடு தெரதது மூன்று நபரகளாக இருக்க 
தவண்டும்.

5.27	 குழுவின	பணி	ைறறும்	சபொறுப்புகள்	எனச்னன்ன?

• மக்கள் உயிரப பல்வனகனமப பதிதவடு (PBR) எனும் 
முக்கியமாை ஆவணதன்த ் யாரிததுப பாதுகாத்ல்.

• ெம்மந்்பபட்்ட உள்ளாட்சி எல்னலக்குட்பட்்ட 
பகுதியில் உள்ள உயிரியல் வளங்கனளப பாதுகாத்ல் 
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மற்றும் அனவ முற்றிலும் அழிக்கபப்டாமல் காதது 
நினலதது நீடிதது இருக்க வழிவனக செய்ல்.

• தமலும், பாதிபபிற்குள்ளாை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உயிரி 
வளங்கனள மறு சீரனமபபு செய்ல்.

ஆகியனவ இக்குழுவின் முக்கியமாை சபாறுபபுகளாகும். 
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6.	 கிைாம	் ்ளரச்சித்	திட்டம்

6.1	 கிரொை	வ்ளரச்சித்	திட்டம்	எனறொல்	என்ன?

நமது ஊராட்சியின் ஒட்டுசமாத் வளரச்சிக்காைப 
பணிகனள ஊராட்சி நிரவாகதது்டன் இனணந்து 
சபாதுமக்களாகிய நாம் திட்்டமிடுவத் கிராம 
வளரச்சித திட்்டம். குறிபபாக அனைதது ெமூக மக்களின் 
முன்தைற்்றததினைக் கருததில் சகாண்டு படிபபடியாகச் 
செயது முடிக்க தவண்டியவற்ன்ற அம்மக்களி்டமிருந்து 
சபற்்ற கருததின் அடிபபன்டயில் கிராமததின் த்னவகனள 
நாதம திட்்டமாகத தீட்டுவத் கிராம வளரச்சித திட்்டம். 
ஒன்றிய அரதொ அல்லது ்மிழக அரதொ்ான் நமக்காகத 
திட்்டங்கள் தீட்்ட முடியும் என்றில்னல. நமக்காக நாதம 
திட்்டங்கள் தீட்்டலாம். இ்ற்கு ெட்்டபபடி அங்கீகாரம் 
வழங்கபபட்டுள்ளது. இந்் வாயபனப நாம் பயன்படுததிக் 
சகாள்ள தவண்டும்.

6.2	 எந்ச�ந்�ப்	சபொருள்கம்ள	உள்்ள்டக்கி	கிரொை	வ்ளரச்சித்	
திட்டம்	�யொரிக்கலொம்?

இது மிகவும் முக்கியமாை பணி.

நமது ஊராட்சி முன்மாதிரி ஊராட்சியாக தவண்டும் 
என்பன் இலக்காகக்சகாண்டு இததிட்்டததினைத 
்யாரிக்க தவண்டும். நமது கிராமததில் உள்ள குழந்ன்கள் 
மு்ல் முதியவரகள் வனர அனைவருக்குமாைத 
திட்்டமாகவும் இ்னை உருவாக்க தவண்டும். நமது 
கிராமததின் இயற்னக வளங்கனள தமம்படுத்வும் 
பாதுகாக்கவும் த்னவயாை வழிமுன்றகள் இததிட்்டததில் 
இருக்கதவண்டும். இவற்ன்றக் குறிக்தகாளாகக் சகாண்டு 
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மக்களின் பங்களிபதபாடு திட்்டங்கனளத தீட்டி, 
செயல்படுத்லாம்.

6.3	 கிரொைசமபயில்	ஒப்பு�ல்	அளிக்கப்பட்ட	VPDP-யில்	
சில	புதிய	சபொருள்கம்ளச்	்சரக்கலொைொ?	்சரக்கலொம்	
எனறொல்	அ�றகொ்ன	வழிமுமறகள்	என்ன?

தெரக்கலாம். புதி்ாக இனணக்க தவண்டிய சபாருனள, 
கிராமெனபயில் விவாதிதது அ்னைத தீரமாைமாக 
நின்றதவற்்ற தவண்டும்.

6.4	 திட்டமிடும்்பொது	 நொம்	 ்ைறசகொள்்ள	 ்வணடிய	
அணுகுமுமற	எனச்னன்ன?

நமது ஊர முன்தைற்்றததிற்குப பல பணிகள் செயது 
முடிக்க தவண்டிய அவசியம் இருக்கும். அதில் 
கட்டுமாைப பணிகள் மற்றும் ெமூக தமம்பாட்டுப 
பணிகள் எை நாம் வனகபபடுததிக் சகாள்ள தவண்டும். 
நலிவுற்த்றார நலம், கல்வி, ஆதராக்கியம், இயற்னக 
வளங்கள் பாதுகாபபு மற்றும் தமம்பாடு உள்ளிட்்ட ெமூக 
தமம்பாட்டுப பணிகளுக்கு முக்கியததுவம் சகாடுததுத 
திட்்டமி்ட தவண்டும்.

நமது ஊரடாட்சிகேடா் ெ்ர்சசித திட்ைம் தயடாரிகேத கதடெப்படும் 
தேெல கெேரிபபுப ்படிெஙேள்:

QR Code:
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7.	 கிைாமப்	பபாதுச்	பசாத்துக்கள

7.1	 கிரொை	ஊரொடசியில்	 சபொதுச்	 சசொத்துக்கம்ளப்	
ப ர ொ ை ரி ப் ப தி ல் 	 ஊ ர ொ ட சியின 	 க ்ட ம ை க ள்	
எனச்னன்ன?	 இ�றகு	 எ�ொவது	 பதி்வடுகள்	
பரொைரிக்கப்படுகினற�ொ?

சபாதுச் சொததுக்கனளப பராமரிக்க தவண்டியது 
ஊராட்சியின் மிக முக்கியக் க்டனமயாகும். பதிதவடு எண் 
16, அனைதது சபாதுச் சொததுக்களின் விவரங்கனளயும் 
ச க ாண்்ட  ப தி தவ்ட ா கு ம் .  ஊ ர ா ட் சியிலுள்ள 
ச்ருவிளக்குகள், குளங்கள், கிணறுகள், ஊருணிகள், 
ொனலகள், சிறு பாலங்கள், சபாதுக் குழாயகள் 
எை அனைதது விவரங்களும் பதிவுசெயயபபட்டு 
பராமரிக்கபபடும்.

7.2	 ஊரொடசிக்கு	ஒதுக்கப்பட்ட	புறம்்பொக்கு	நிலஙகள்	
எனச்னன்ன?

ஊராட்சிகளுக்கு சமாத்ம் 13 வனகயாை பு்றம்தபாக்கு 
நிலங்கள் ஒதுக்கபபட்டுள்ளை.

1. ஒதுக்கபபட்்ட காடுகள் அல்லா் வைபபகுதிகள் 
(Unreserved Forest area)

2. பாெைததிற்குப பயன்படுத்பப்டா் நீரநினலகள் 
அ்ாவது சிறு குளங்கள், குட்ன்டகள், சபாதுக் 
தகணிகள், குட்ன்டகள் அவற்ன்றச் ொரந்் இ்டங்கள் 
ஆகியனவ.

குறிப்பு: 100 ஏகேருககு கமல ்படாெ்ப்பரபட்பக தேடாணை 
(ஆயகேட்டு) ஏரிேள் ‘தமிழநடாடு விெெடாயிேள் நீர்ப்படாெ் 
அடமபபு முட்ற கமைடாணடமச ெட்ைம் 2000’ இன கீழ 
அடமகேப்படும் ‘நீரிட்ப ்பயன்படுததுகெடார் ெஙேம்’ மூைம் 
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்பரடாமரிகேப்படுெதடால (இசெஙேம் ்பரடாமரிககும் ஏரிககுப 
த்படாதுப்பணித துட்றயடால நிதி ஒதுகேப்படுகி்றது) சிறிய 
நீர்நிடைேள் ஊரடாட்சி ெெம் ஒப்படைகேப்பட்டுள்்து.

3. ஊராட்சி ொனலகள்
4. களததுதமடுகள்
5. வண்டிபதபட்ன்டகள்
6. தமயச்ெல் நிலங்கள்
7. த்ாபபுகள்
8. இடுகாடு/ சுடுகாடு
9. மந்ன்சவளிகள்
10. நத்ம் பு்றம்தபாக்கு
11. தீரனவ விதிக்கபபட்்ட ் ரிசுகள்
12. தீரனவ விதிக்கபப்டா் ் ரிசுகள்
13. ஜமீன் நிலங்களில் உள்ள ெமு்ாயப பு்றம்தபாக்கு 

நிலங்கள்

இனவ அனைததும் ஓர ஊராட்சிக்கு ஒபபன்டக்கபபட்்ட 
நிலங்களாகும்.

குறிப்பு: 04.04.1961 ககு முனனிலிருநது ஒருெருடைய ெடாகு்படி 
அனுக்படாேததில இருககும் தீர்டெ விதிகேப்பட்ை தரிசு நிைஙேளின 
கமல ெம்மநதப்பட்ை கிரடாம ஊரடாட்சி அதிேடாரம் தெலுதத 
முடியடாது. அகத க்படாை, கிரடாம நததததின எநத ஒரு ்பகுதியிலும் 
யடாகரனும் ஒருெர் அனு்பவிதது ெநது அதற்கு ெருெடாய 
கேடாட்ைடாட்சியர் (RDO) ்பட்ைடா ெழஙகியிருநதடால அதன மீது 
ஊரடாட்சி உரிடம கேடார முடியடாது.

7.3	 நைது	ஊரொடசிக்கு	ஒப்பம்டக்கப்பட்ட	புறம்்பொக்கு	
நிலஙகளின	 விவரஙகம்ள	 எப்படித் 	 ச�ரிந்து	
சகொள்வது?
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ஓர ஊராட்சிக்கு ஒபபன்டக்கபபட்்ட பு்றம்தபாக்கு 
நிலங்களின் விவரங்கனள ஊராட்சித ் னலவரி்டம் வழங்க 
தவண்டியது ெம்மந்்பபட்்ட கிராம நிரவாக அலுவலரின் 
(வி.ஏ.ஓ) க்டனம.

அ்ாவது, பு்றம்தபாக்கு நிலங்கனளக் குறிபபிடும் 
கிராம வனரப்டம் மற்றும் கிராம ஊராட்சியி்டம் 
ஒபபன்டக்கபபட்்ட பு்றம்தபாக்கு நிலங்களின் 
அட்்டவனண ஆகியவற்ன்றத ்யார செயது, ஊராட்சித 
்னலவரி்டம் அவ்வி்டங்கனள தநரில் காட்டிய 
பின்ைர அவரது னகசயாபபததினை வனரப்டததிலும் 
அட்்டவனணயிலும் சப்ற தவண்டியது கிராம நிரவாக 
அலுவலரின் (வி.ஏ.ஓ) க்டனம.

 அரொனண நினல எண் 220 ஊரக வளரச்சி மற்றும் 
ஊராட்சித துன்ற நாள் 20.10.1999 (இந்் அரொனணனயப 
பதிவி்றக்கக் தகள்வி 30.6 ஐப பாரக்கவும்)

பு்றம்தபாக்குகள் பற்றிய தபாதிய விவரங்கள் வி.ஏ.ஓ 
வி்டம் கின்டக்கவில்னல எை ஊராட்சி கருதிைால், 
்னலவர ெம்மந்்பபட்்ட வட்்டாட்சியரி்டமிருந்து 
(்ாசில்்ார) சப்ற முடியும். இத்கவல்கனள முன்றயாை 
பதிதவட்டில் பதிவு செயது ஊராட்சி அலுவலகததில் 
னவததுப பராமரிதது வருவது மிக மிக அவசியம்.

7.4	 புறம்்பொக்கு	நிலஙகம்ள	ஊரொடசியின	வ்ளரச்சிக்கு	
எவ்வொறு	பயனபடுத்�லொம்?

• பு்றம்தபாக்கு நிலங்கனள அ்ற்தகற்்ற பயன்பாட்டிற்கு 
ஓராண்டுக் காலததிற்குக் குத்னகக்கு/ வா்டனகக்கு 
வி்டலாம்.

• ொனல பு்றம்தபாக்குகளின் ஓரங்களில் ்ற்காலிக 
கன்டகள் அனமதது ந்டததுவ்ற்கு, குத்னகக்தகா 
அல்லது வா்டனகக்தகா வி்டக் கிராம ஊராட்சிக்கு 
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உரினமயுண்டு. அத்தபால விளம்பரத ்ட்டிகள் 
அனமபப்ற்கும் வா்டனக வசூலிக்கலாம்.

• த்ாபபுகளில் நம் மரபு ொரந்் மரங்கனள, பழ 
மரங்கனள நட்டு வளரக்கலாம்.

• தமயச்ெல் நிலங்களில் தீவை புல் மற்றும் செடிகனள 
வளரதது வரலாம்.

• தீரனவ விதிக்கபபட்்ட ்ரிசு மற்றும் நத்ம் 
பு்றம்தபாக்கு பகுதிகளில் ஊராட்சி தமம்பாட்டுப 
பணிகனளத ்ாராளமாகச் செயயலாம். அ்ற்சகை 
யாருன்டய அனுமதியும் சப்றத த்னவயில்னல.

• நத்ம் பு்றம்தபாக்குப பகுதிகளில் ஊராட்சி 
கட்டுமாைப பணிகனள தமற்சக ாள்ளலாம் . 
க ட் டி ்ட ங் க ள்  க ட் டி  ச ப ா து ப  பணி க் கு ப 
பயன்படுத்லாம்.

• தீரனவ சப்றபபட்்ட ்ரிசு பகுதிகளில் பயிர 
ொகுபடி, தீவை வளரபபு, ஆடு வளரபபு தபான்்ற 
பணிகனள முன்சைடுக்கலாம். இ்ன் மூலம் மக்களின் 
வாழவா்ாரப சபருக்கததிற்கும் ஊராட்சிக்காை 
வருவாய சபருக்கததிற்கும் புதிய புதிய பணிகனளச் 
செயல்பாடுகனள தமற்சகாள்ளலாம்.

இந்் நிலங்கனள அரசு தவறு பணிகளுக்காக எடுக்க 
நினைத்ால் கட்்டாயமாகக் கிராம ஊராட்சியின் 
கருததினை அறிய தவண்டும். அ்ன் பி்றகு ்ான் 
முடிசவடுக்க தவண்டும்.

7.5	 ்ைறகுறிப்பிட்ட	13	வமகயொ்ன	புறம்்பொக்கு	நிலஙகம்ளத்	
�விர	ஊரொடசியில்	உள்்ள	பிற	புறம்்பொக்கு	பகுதிகள்	
யொரும்டய	கடடுப்பொடடில்	வரும்?

்மிழக அரசின் வருவாயத துன்ற கட்டுபபாட்டில் வரும்.
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7.6	 வருவொயத்துமறயி்னர	சபொறுப்பில்	வரும்	ஊரொடசி	
பகுதிகளில்	உள்்ள	புறம்்பொக்கு	நிலஙகள்	யொமவ?

1. தகாயில் பு்றம்தபாக்கு
2. கிராமச் ொவடி
3. கால்நன்டத ச்ாட்டிகள்
4. நந்்வைம்
5. குன்றுகள்
6. கல்லாங்குதது
7. குளக்கால்கள்
8. ஓன்டப பு்றம்தபாக்கு
9. ஆற்றுப பு்றம்தபாக்கு

வருவாயத துன்றக்குச் சொந்்மாை தமற்குறிபபிட்்ட 9 
பு்றம்தபாக்கு நிலங்களில் ஊராட்சி எந்்வி் உரினமயும் 
சகாண்்டா்ட முடியாது. ஊராட்சிக்கு எைத ்னியாக 
ஒதுக்கபபட்்ட பு்றம்தபாக்கு நிலங்களில் ்ான் அ்ன் 
தமம்பாட்டுப பணிகனள தமற்சகாள்ள முடியும்.

ஆைால், இந்நிலங்களில் ஏத்னும் ஊராட்சி மக்களின் 
த்னவக்காகத ் ைது பயன்பாட்டிற்கு தவண்டும் அல்லது 
்ைது சபாறுபபில் எடுததுக் சகாள்ள தவண்டும் 
எை கிராம ஊராட்சி விரும்பிைால் ஊராட்சி மன்்றக் 
கூட்்டததில் தீரமாைம் நின்றதவற்றி மாவட்்ட ஆட்சியருக்கு 
விண்ணபபிக்க தவண்டும்.

கிராம ஊராட்சிக்கு ஒபபன்டக்க மறுபப்ற்கு ஆட்சியருக்கு 
தபாதுமாை காரணம் இல்லாதிருபபின் ஊராட்சியின் 
தவண்டுதகானள ஏற்று அ்ன் பராமரிபபிற்கு பு்றம்தபாக்கு 
நிலதன் மாற்்றம் செயது சகாடுததி்ட தவண்டும் எை 
அரசு உத்ரவு உள்ளது.

 அரொனண நினல எண் 608 ஊரக வளரச்சி மற்றும் 
ஊராட்சித துன்ற நாள் 04.04.1960
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வருவாயததுன்றனயப தபால ஊராட்சி ஒன்றியமும் 
்ைது சப ாறுபபிலுள்ள நிலங்கனள ஊர ாட்சி 
தகட்டுக்சகாண்்டால் மாற்்றலாம்.

கிராம ஊராட்சி பகுதியில் தெரும் குபனபகள், கழிவுகள் 
ெம்மந்்பபட்்ட கிராம ஊராட்சிக்குச் சொந்்மாகும் 
(ெட்்டபபிரிவு 136)

7.7	 ஊரொடசியில்	உள்்ள	சபொதுச்	சசொத்துகளின	மீ�ொ்ன	
ஆக்கிரமிப்புகம்ள	 அகறறுவ�றகொ்ன	 வழிகள்	
எனச்னன்ன?

• ஊராட்சிக்கு உட்பட்்ட சபாது இ்டங்களில் ்னியார 
ஆக்கிரமிபபு இருக்கும் பட்ெததில் அ்ன் மீது 
ெட்்டபபடியாை ந்டவடிக்னககள் எடுபப்ற்கு சில 
வழிமுன்றகள் உள்ளை. ஆக்கிரமிபபு செயயபபட்்ட 
இ்டம் எந்் வனகபபாட்ன்டச் தெரந்்து என்்ற 
அடிபபன்டயில் ந்டவடிக்னககள் மாறுபடும். நத்ம் 
பு்றம்தபாக்கு நிலததில் குடியிருபபு கட்்டபபட்டிருந்்ால் 
அ்னை ஆக்கிரமிபபு எைக் கரு்க்கூ்டாது . 
அக்குடியிருபபுகளுக்குப பட்்டா வழங்கபப்ட 
தவண்டும். ஆைால், ெம்மந்்பபட்்ட இ்டம் நீரநினல 
பு்றம்தபாக்காகதவா தமயச்ெல் நிலமாகதவா இருந்்ால் 
ந்டவடிக்னககள் மாறுபடும்.

• சபாது இ்டததில் ் னியாதரா அல்லது ஒரு நிறுவைதமா 
ஆக்கிரமிததிருந்்ால் வருவாயத துன்றக்கு (கிராம 
நிரவாக அலுவலர) ்கவல் ச்ரிவிததுவிட்டு 
ந்டவடிக்னககள் தமற்சகாள்ளலாம்.

• ஆக்கிரமிபபு அகற்றுவ்ற்கு முன் ெம்மந்்பபட்்ட 
நபரி்டம் ஆக்கிரமிக்கபபட்டுள்ள இ்டம் பற்றிய 
விவரம், அவ்வி்டததிற்கு ஊராட்சிக்தகா அல்லது 
பி்ற அரசு துன்றக்தகா உள்ள உரினம, குறிபபிட்்ட 
த்திக்குள் இ்டததினை காலி செயயாவிட்்டால் 
ஆக்கி ரமிபபு  அகற்்றபபடும் என்்ற  ் கவல் 
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மு்லியவற்ன்ற விளக்கி இ்டதன் காலிசெயய தவண்டி 
அறிவிபபு வழங்கதவண்டும். அறிவிபனப அவர 
வாங்க மறுத்ால், ெம்மந்்பபட்்ட இ்டததில் ஒட்டி, 
சபாது அறிவிபபு சகாடுதது ்கவனலப பதிவு 
செயயதவண்டும்.

• கு றி ப பி ட் ்ட  த ் தி க் கு ள்  இ ்ட த ன ்  க ா லி 
செயயவில்னலசயனில் காவல் துன்றயிைரின் 
உ்வியு்டன் வருவாய அலுவலரகளு்டன் ஊராட்சி 
நிரவாகம் ஆக்கிரமிபனப அகற்்றலாம்.

7.8	 ஓர	ஊரொடசியில்	எந்ச�ந்�	வி�ஙகளில்	ஆக்கிரமிப்பு	
சசயயப்ப்டலொம்?

1. சபாதுச் ொனலகள்/ ச்ருக்களின் குறுக்தக அல்லது 
ஓரங்களில் சுவர அல்லது தவலி அனமத்ல் மற்றும் 
இ்ர ஏ்ாவது ் டுபபுகனள ஏற்படுதது்ல்.

2. சபாதுப பான்களில் குழிகனளத த்ாண்டு்ல் அல்லது 
சபாருட்கனளக் சகாட்டி னவத்ல்.

3. ொனலகள் இ்ர சபாது நிலங்களின் எல்னலகளிலிருந்து 
20 மீட்்டர தூரததிற்குள் கல், மண் தவறு ஏத்னும் 
கனிமப சபாருட்கள் தபான்்றவற்ன்றக் சகாட்டி 
னவத்ல்.

4. ஊராட்சிப பகுதியிலுள்ள வடிகால் ொக்கன்டகள் மீது 
கட்டி்டம் எழுபபுவது.

5. கிராம ஊராட்சிக்கு அல்லது ஊராட்சி ஒன்றியததிற்குச் 
சொந்்மாை நிலங்கள் மற்றும் பி்ற அரசு நிலங்கள், 
சபாது ொனலகளில் உரிய அனுமதியின்றி மரங்கனள 
நடுவது.

6. சபாது மரங்களின் பட்ன்டகனள உரித்ல் அல்லது 
மரங்கனள சவட்டுவது.

தபான்்றனவ ஆக்கிரமிபபாகக் கரு்பபடும்.
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1994 ஆம் ஆணடு தமிழநடாடு ஊரடாட்சிேள் ெட்ைம் பிரிவு 131 
(2) யின ்படி கிரடாம ஊரடாட்சிேளிைம் ஒப்படைகேப்பட்டுள்் 
பு்றம்க்படாககுேள் மற்றும் ஊரடாட்சி ஒனறியததின ெடாடைேள் 
மற்றும் நீர்ப்படாெ் ஆதடாரஙேள் ஆகியெற்றில ேடாைப்படும் 
ஆககிரமிபபுேள் ்பற்றிய விெரஙேட்ச ெம்மநதப்பட்ை வி.ஏ.ஓ, 
ெட்ைடாட்சியருககுத ததரியப்படுததும் க்படாது அதன நேல 
ஒனறிட் ெம்மநதப்பட்ை கிரடாம ஊரடாட்சி தெயல அலுெைருககு, 
அதடாெது கிரடாம ஊரடாட்சித தடைெருககும், ஊரடாட்சி ஒனறிய 
ஆடையருககும் அனுப்பகெணடும்.

அத்தபால, கிராம ஊராட்சிகளுக்கு ஒபபன்டக்கப 
பட்டுள்ள தீரனவ விதிக்கபபட்்ட ்ரிசு மற்றும் நத்ம் 
பு்றம்தபாக்கு ஆகியவற்றில் காணும் ஆக்கிரமிபபுகள் 
பற்றிய விவரதன்யும் கிராம நிரவாக அலுவலர கிராம 
ஊராட்சிக்கு பி. சமதமா நகல் அனுபபுவ்ன் மூலம் 
ச்ரியபபடுத் தவண்டும். (ெட்்டபபிரிவு 134(4))

7.9	 பி	(குறிப்பு)	அல்லது	பி	-	சை்ைொ	(B-Memo)	எனறொல்	
என்ன?

கி ர ாம  ஊர ாட்சியிலுள்ள அர சு  பு்றம்தப ா க்கு 
நிலங்களில் செயயபபட்டுள்ள ஆக்கிரமிபபுகள் பற்றிய 
பட்டியலாகும் இது. ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் (குடிமுன்ற 
நிலபபரபபிலுள்ள பு்றம்தபாக்குகனள கட்டுபபடுதது்ல் 
மற்றும் வனரயறுத்ல்) 2000 ஆம் ஆண்டு உள்ள விதி  
2 இன் படி கிராம நிரவாக அலுவலரகளால் ஊராட்சிக்கு 
பி - சமதமா வழங்கபபடும்.

QR Code: The Tamil Nadu Panchayats  
(Restriction and Control to regulate the  
use of Porambokes in Ryotwari Tracts 
Rules, 2000)
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7.10	 பி	-	சை்ைொ	கிம்டத்�	பிறகு	ஊரொடசி	என்ன	வி�ைொ்ன	
ந்டவடிக்மககம்ள	எடுக்க	் வணடும்?

1. ெட்்டபபிரிவு 222 (1) இன் கீழ ஆக்கிரமிபனப அகற்்ற 
தவண்டும் எை ஆக்கிரமிபபாளரகளுக்கு ஆனண 
பி்றபபிக்கபப்ட தவண்டும்.

2. ஊராட்சியின் ஆனணனய ஏற்று ஆக்கிரமிபபாளர 
ஆக்கிரமிபனப அகற்்றவில்னல எனில் பி - சமதமாவில் 
குறிபபிட்டுள்ள ஆக்கிரமிபனப அகற்றுவ்ற்குச் 
ெட்்டபபிரிவு 222(2) இன் படி ஊராட்சித ்னலவர 
செயல் அலுவலர என்்ற முன்றயில் காவல்துன்ற 
உ்வியு்டன் ந்டவடிக்னக எடுக்க தவண்டும்.

3. ெட்்டபபிரிவு 131(1)(f) இன் படி ஒபபன்டக்கபபட்்ட 
பாட்ன்ட பு்றம்தபாக்கு நில ஆக்கிரமிபபு மீது ஊராட்சி 
ந்டவடிக்னக எடுக்கலாம்.

4. ெட்்டபபிரிவு 131(1) இன் படி பு்றம்தபாக்கு நிலங்களில் 
மரங்கனள நட்்டால், அனுமதியின்றி மரங்கனள 
சவட்டுவது அன் முழுனமயாக அகற்றிைாலும் 
ஊராட்சி ந்டவடிக்னக எடுக்கலாம்.

பி - சமதமாக்கள் மீது தீரனவயும் அபரா்ம் விதிக்கும் 
அதிகாரம் வருவாயத துன்றயிைருக்குத ்ான் உள்ளது. 
கிராம ஊராட்சியும், ஊராட்சி ஒன்றியமும் அபரா்ம் 
வசூலிக்க முடியாது. ஆைால் தீரனவ ஏற்படுத்பபட்்ட 
்ரிசு நிலங்களில் காணும் ஆக்கிரமிபபுகள் மீது கட்்டணம் 
விதிதது வசூல் செயயக் கிராம ஊராட்சிக்கு அதிகாரம் 
உண்டு.

ஆக்கிரமிபபுகள் மீது ந்டவடிக்னக எடுபப்ற்கு முன்பு 
ஆக்கிரமிபபுகள் பற்றிய ெரியாை ஆவணங்கனள ஊராட்சி 
னவததிருக்க தவண்டும். குறிபபாகக் கிராம ஊராட்சிப 
பகுதிகளில் ஊராட்சி ஒன்றியச் ொனலகள், குளங்கள் 
ஆகியவற்றில் நில அளனவ ஆவணங்கள், பு்றம்தபாக்கு 
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நிலங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிபபுகள் ெம்மந்்பபட்்ட பி - 
சமதமா அறிக்னககள் உள்ளிட்்டவற்ன்ற னவததுக்சகாள்ள 
தவண்டும்.

7.11	 ஆக்கிரமிப்பு	எ்னத்	ச�ரிந்தும்	வீ.ஏ.ஓ	பி	-	சை்ைொ	
அறிக்மக	�ரவில்மல	எனறொல்	என்ன	சசயவது?

இதுகுறிதது வருவாய ஆயவாளருக்கு வட்்டாட்சியருக்குத 
்கவல் ச்ரிவிதது பி - சமதமா நகல் சப்ற தவண்டும்.

ைாதிரி கடிதம்
வேண்டுவ�னாள் �டிதம். 

ேடித எண: SP/Rev/2022/1

அனுபபுநர்: 
தெயல அலுெைர்/ ஊரடாட்சித தடைெர் 
................................. கிரடாம ஊரடாட்சி, 
................................. ஒனறியம், 
................................. மடாெட்ைம்.

த்பறுநர்: 
கிரடாம நிர்ெடாே அலுெைர், 
................................. ெருெடாய கிரடாமம், 
................................. ஒனறியம், 
................................. மடாெட்ைம்.

ஐயடா/ அம்மடா,

ப�னாருள்: ேருேனாய் கிரனாமங�ளின த�ேல�ள் வேண்டி.

�னார்ே: அரெடாடை நிடை எண: 220 ஊரே ெ்ர்சசி (c4)  
நடாள்: 20 அககைடா்பர் 1999

்படார்டெயில ேடாணும் அரெடாடை அடிப்படையில நமது .......
.......................... ஊரடாட்சியின ெருெடாய நிைத தேெலேள், நிை 
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ெடேப்படாடுேள், த்படாது இைஙேளின வி்பரம் மற்றும் அதன புை 
எணேள், ஆககிரமிகேப்பட்டுள்் நிைஙேளின தேெலேள், கமலும் 
ஏரி கு்ஙேளின எலடைேள் மற்றும் ெரதது ெடாயகேடாலேளின 
நீ்ம் ்பற்றிய அ்வீடு தேெலேள் ஆகியெற்ட்ற ெழஙகிை 
கெணடுகிக்றடாம்.

கமலும் ஊரடாட்சியின பி்றபபு/ இ்றபபு தேெலேட்யும் (ேைநத 
2 நிதியடாணடிற்ேடா்) தஙேள் அதிேடாரததிற்கு உட்்பட்ை ெருெடாய 
கிரடாமஙேளின ெடர்பைஙேட்யும் ெழஙகிை கெணடுகிக்றடாம்.

ஊரடாட்சி ெ்ர்சசித திட்ைம் தயடாரிப்பதற்கும் மற்றும் ்பை 
நைத திட்ைஙேள் தீட்டுெதற்கும் கமற்குறிபபிட்ை தேெலேட் 
உை்டியடாே ெழஙே கெணடுகிக்றடாம்.

தஙேள் உணடமயுள்்  
ஊரடாட்சித தடைெர்/ தெயல அலுெைர்  

.................................  கிரடாம ஊரடாட்சி

நேலேள்: 
1. ெருெடாய ஆயெடா்ர், 
2. ெட்ைடாட்சியர், ............ ெருெடாய ெட்ைம், ............ மடாெட்ைம்

ைரஙகள் ஊராட்சிகளின் ச்சாத்துக்கள்
7.12	 கிரொை	ஊரொடசி	எல்மலக்குடபட்ட	பகுதியில்	இருக்கும்	

ைரஙகம்ள	எந்ச�ந்�	வமககளில்	பிரிக்கலொம்?

1. பட்்டா நிலங்களில் உள்ள மரங்கள்.

2. கி ர ாம ஊர ாட்சிக்கு ஒபபன்டக்கபபட்டுள்ள 
பு்றம்தபாக்கில் உள்ள மரங்கள்.

3. நத்ம் பு்றம்தபாக்கு, தீரனவ விதிக்கபபட்்ட ்ரிசு 
நிலங்களில் உள்ள மரங்கள்.

4. அரசுத துன்றயிைர பராமரிபபில் உள்ள பு்றம்தபாக்கு 
நிலங்களிலும் ொனலகளிலும் உள்ள மரங்கள்.



அடிப்படை கேள்விேளும் ்பதிலேளும் | 65

5. ஊராட்சி ஒன்றிய பராமரிபபில் உள்ள ஒன்றிய 
ொனலகளிலும், நீரபபாெை கண்மாய கனரகளிலும், நீரப 
படுனககளிலும் உள்ள மரங்கள்.

6. சபாதுபபணிததுன்ற பராமரிபபில் உள்ள நீரபபாெைக் 
கண்மாயக் கனரகளிலும் நீரப படுனகககளிலும் உள்ள 
மரங்கள்.

7. ஊராட்சி ஒன்றியததிற்கு ஒபபன்டக்கபபட்்ட சிறு 
பாெை கண்மாயகள் அ்ாவது வருவாயத துன்றயிைரின் 
பராமரிபபில் உள்ள கண்மாயக் கனரகளிலும் நீரப 
படுனககளிலும் நிற்கும் மரங்கள்.

8. கிராமங்களில் உள்ள மரங்கள் மற்றும் குடிமராமதது 
பட்டியல்களில் உள்ள மரங்கள்.

ஆகியனவ கிராம ஊராட்சிக்கு ஒபபன்டக்கபபட்டுள்ளது. 
ஊராட்சியி்டம் நினலததுள்ள பு்றம்தபாக்கில் நிற்கும் 
அனைதது மரங்கள், மரங்கனள உண்்டாக்கு்ல் 
மு்ல் தமம்பலன் அனுபவித்ல், பட்்டமரம் காயந்் 
மரம் ஆகியவற்ன்ற அனுபவித்ல் ஆகிய அனைதது 
உரினமகளும் கிராம ஊராட்சினயச் ொரும்.

 அரொனண நினல எண் 1550 நலததுன்ற நாள் 30.05.1961

7.13	 வருவ ொயத்துமறயி்னர 	 ப ர ொ ை ரி ப்பில் 	 உள்்ள	
புறம்்பொக்குகளில்	நிறகும்	ைரஙகளின	உரிமைமய	
ஊரொடசி	சகொண்டொ்ட	முடியுைொ?

வருவாயத துன்ற பராமரிபபில் உள்ள பு்றம்தபாக்கு 
நிலங்களில் உள்ள மரங்களின் அனுபவம் வருவாயததுன்ற 
சபாறுபபில் ்ான் உள்ளை. ஆைால் இவற்றில் உள்ள 
மரங்களின் தமம்பலனை மட்டும் கிராம ஊராட்சி 
குறிபபிட்்ட நிபந்்னைகளின் தபரில் ஏலம் விட்டு 
அனுபவிக்கலாம். அ்ற்குக் கிராம ஊராட்சி மரங்களின் 
பட்டியனலத ்யாரிதது ஊராட்சி மன்்றத தீரமாைம் 
நின்றதவற்்ற தவண்டும்.
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மற்்றபடி இந்் நிலங்களில் மரங்கனள நட்டுப 
பராமரிக்கும் உரினம மற்றும் காயந்் மரங்கனள ஏலம் 
விடும் உரினம அனைததும் வருவாயததுன்றனயதய ொரும்.

7.14	 பட்டொ	நிலஙகளில்	நிறகும்	ைரஙகள்	மீது	ஊரொடசி	
எந்ச�ந்�	வி�ஙகளில்	ந்டவடிக்மக	எடுக்க	முடியும்	
அல்லது	உரிமை	் கொர	முடியும்?

்னியார பட்்டா நிலங்களில் உள்ள மரங்களின் எல்லா வி் 
அனுபவம் உரினமயும் பட்்டா்ாரனரதய ொரும். கிராம 
ஊராட்சிக்கு எந்்வி் ெம்பந்்மும் இல்னல.

7.15	 சநடுஞசொமலத்துமற	ைரஙகள்

1. சநடுஞொனலகளின் இரு பக்கங்களிலும் நிற்கும் 
மரங்களின் தமம்பலனை, குத்னகத ச்ானகனய 
சநடுஞொனலததுன்றக்குச் செலுததிவிட்டு கிராம 
ஊராட்சி அனுபவிததுக் சகாள்ளலாம். அத்தபால 
சநடுஞொனலததுன்றக்குச் சொந்்மாை பட்்ட மரங்கள் 
காயந்் மரங்கனள ஏலம் வி்டவும் செயயலாம்.

2. சநடுஞொனலத துன்றயின் நிபந்்னைகளுக்கு உட்பட்டு 
கிராம ஊராட்சிகள் சநடுஞொனலகளில் மரம் நட்டுப 
பராமரிக்கலாம்.

7.16	 ஊரொடசி	ஒனறியம்

ஊராட்சி ஒன்றியம் பராமரிபபிலுள்ள

• ஒன்றியச் ொனலகள் மற்றும் நீரபபாெைக் கண்மாயகளில் 
கனரகளிலும் நீரப படுனககளிலும் நிற்கும் மரங்கள்,

• ஒன்றியங்கனளச் தெரந்் ொனலகளின் இருபு்றமும் 
நிற்கும் மரங்கள்,

• ஒன்றியக் கண்மாயகளில் உள்ள மரங்கள் ஆகியவற்ன்றப 
பராமரிக்கும் க்டனம ஒன்றியதன்ச் தெரந்்து.
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7.17	 சபொதுப்பணித்துமற

சபாதுபபணிததுன்றப பராமரிபபிலுள்ள நீரபபாெைக் 
கண்மாயக் கனரகளிலும் படுனககளிலும் நிற்கும் 
மரங்களின் அனுபவம் முழுனமயாகக் கிராம ஊராட்சினயச் 
தெரந்்்ாகும். இபபகுதிகளில் மரங்கனள நட்டுப 
பாதுகாததுப பராமரிததுப பலனை அனுபவிக்கும் 
அனைதது தவனலகளும் க்டனமகளும் கிர ாம 
ஊராட்சினயச் தெரும்.

ஆைால் சபாதுபபணிததுன்றக்கு மாற்்றபப்டாமல் 
ஒபபன்டக்கபப்டாமல் அததுன்றயின் கட்டுபபாட்டிலுள்ள 
பு்றம்தபாக்கு நிலங்களில் உள்ள முதிரந்் உயிருள்ள 
மரங்கனள விற்ப்ன் மூலம் கின்டக்கும் ச்ானகனயப 
சபாதுபபணித துன்றயும் கிராம ஊராட்சியும் ெமமாகப 
பிரிததுக் சகாள்ள தவண்டும்.

 அரொனண எண் 2 6 9 ஊரக வளரச்சி மற்றும் 
உள்ளாட்சிததுன்ற நாள் 28.02.1983

குறிப்பு: த்படாதுப்பணிததுட்றக ேட்டிை ெ்டாேததில இருககும் 
மரஙேளுககும் கிரடாம ஊரடாட்சிேளுககும் ததடாைர்பு ஏதுமிலடை.



68 | ஊராட்சி நிர்ாேம்

8.	 நலத்	திட்டங்கள

மக்களுக்காை நலததிட்்டங்கனள உ்டனுக்கு்டன் மக்களி்டம் 
சகாண்டு தெரபப்ற்காை நிரவாகக் கட்்டனமபபு மற்றும் 
சபாறுபபு சகாண்்டது கிராம ஊராட்சி நிரவாகம். 
ஒன்றிய அரசு மற்றும் மாநில அரசு ஆகியனவ மக்கள் 
நலனுக்காகத தீட்டும் திட்்டங்கனள மக்களுக்குக் சகாண்டு 
செல்வது்டன் உள்ளூர த்னவகளுக்காை திட்்டங்கனளயும் 
மக்கள் பங்தகற்பு்டன் ஊராட்சி தீட்டி நன்டமுன்றபபடுத் 
தவண்டும்.

8.1	 ஊரொடசி	மூலம்	்ைறசகொள்்ளப்படும்	�மிழக	அரசின	
திட்டஙகள்	எனச்னன்ன?

ஓர ஊராட்சியில் ்மிழக அரசு பல நலததிட்்டங்கனள 
தமற்சகாள்கி்றது. ஊரக வளரச்சித துன்ற மட்டுமன்றி 
பல அரசுத துன்றகள் மூலம் நலததிட்்டங்கள் 
வழங்கபபடுகின்்றை .  அதில் ஊர ாட்சி மூலம் 
நின்றதவற்்றபபடும் திட்்டங்களில் பசுனம வீடுகள் 
திட்்டம், ்ாய திட்்டம், அம்மா பூங்கா , ஊரக 
உட்கட்்டனமபபு - ொனலகள், சுகா்ார வளாகங்கள், 
தி்டக்கழிவு தமலாண்னம, ெமூகப சபாருளா்ாரத 
திட்்டம் ஆகியனவ மிக முக்கியமாை திட்்டங்களாகும். 
்ற்தபாது அனைததுக் கிராம அண்ணா மறுமலரச்சி 
திட்்டம் மற்றும் நமக்கு நாதம தபான்்ற புதுபபிக்கபபட்்ட 
புதிய திட்்டங்களும் வருகின்்றை. தமலும், ெட்்டமன்்ற 
உறுபபிைர  ச ் ாகுதி  தமம்ப ாட்டுத  திட்்டம் , 
ஒருங்கினணந்் பள்ளி உட்கட்்டனமபபு தமம்பாட்டுத 
திட்்டம், ்மிழநாடு மாநில ஊரக வாழவா்ார இயக்கம் 
உள்ளிட்்ட திட்்டங்களும் செயல்படுத்பபடுகின்்றை.
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8.2	 ஊரொடசி	மூலம்	்ைறசகொள்்ளப்படும்	ஒனறிய	அரசின	
திட்டஙகள்	எனச்னன்ன?

மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனல உறுதித திட்்டம், 
பிர்ம மந்திரி குடியிருபபுத திட்்டம், தூயனமப பார் 
இயக்கம், பிர்ம மந்திரி கிராம ொனலததிட்்டம், 
நா்டாளுமன்்ற உறுபபிைர ச்ாகுதி தமம்பாட்டுத திட்்டம் 
உள்ளிட்்ட திட்்டங்கள் ஒன்றிய அரசின் உ்வியு்டன் 
ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்பபடுகின்்றை.

8.3	 கிரொைசமப	ஒப்பு�லு்டன	சசயல்படுத்�ப்படும்	முக்கியத்	
திட்டஙகள்	எனச்னன்ன?

கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி களில்  ச ெ யல் படு த ் ப படும் 
திட்்டங்களுக்காை பயைாளிகனளத த்ரந்ச்டுக்கதவா 
அல்லது திட்்டப பணிகனளச் செயல்படுத்தவா 
கிராமெனபயின் ஒபபு்ல் அவசியம்.

1. மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனலவாயபபு உறுதித 
திட்்டம்.

2. ஜல் ஜீவன் மிஷின்.

3. பிர்ம மந்திரி வீட்டு வெதித திட்்டம்.

4. பிர்ம மந்திரி கிராம ொனலகள் தமம்பாட்டுததிட்்டம்.

5. தூயனமப பார் இயக்கம்.

6. பசுனம வீடுகள்.

8.4	 கிரொைசமபயொல்	ஆயவு	சசயயப்படும்	திட்டஙகள்	
எனச்னன்ன?

கிராம ஊராட்சிகளில் செயல்படுத்பபடும் திட்்டங்கள் 
முன்றயாக  ச ெயல்படுத்பபடுகி்ற் ா  அல்லது 
செயல்படுத்பபட்்ட்ா எை கிராமெனப ஆயவு செயய 
முடியும்.
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1. மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனலவாயபபு உறுதி 
திட்்டம்.

2. சபாது விநிதயாகத திட்்டம் (தரென் கன்ட).

3. மகளிர திட்்டம் (சுய உ்விக் குழுக்கள்).

4. ஊராட்சியால் செயல்படுத்பபடும் திட்்டங்கள்.

5. ஒருங்கினணந்் குழந்ன்கள் தமம்பாட்டுத திட்்டம் 
(அங்கன்வாடி).

6. பசுனம வீடுகள்.

7. சி்றபபுத திட்்டங்கள் (ஆடு, மாடுகள் வழங்கு்ல் 
உள்ளிட்்ட திட்்டங்கள்).

8. ஜல் ஜீவன் மிஷின்.

9. பிர்ம மந்திரி வீட்டு வெதித திட்்டம்.

10. பிர்ம மந்திரி கிராம ொனலகள் தமம்பாட்டுததிட்்டம்.

11. தூயனம பார் இயக்கம்.

8.5	 ைொநில	அரசின	திட்டஙகம்ளப்	பறறி	அறிந்துசகொள்வது	
எப்படி?

்மிழக அரசின் ஒவ்சவாரு துன்றகளின் அதிகாரபபூரவ 
இனணய்ளததில் அல்லது ்மிழக அரசின் இனணய 
்ளங்களில் பதிதவற்்றபபட்்ட சகாள்னகக்குறிபபு (Policy 
Note) மற்றும் மக்கள் ொெைம் (Citizen Charter) மூலம் 
திட்்டங்கனளப பற்றி விரிவாக அறிந்துசகாள்ளலாம். 
உ்ாரணமாக, ் மிழநாடு ஊரக வளரச்சி மற்றும் ஊராட்சித 
துன்றயின் 2020 - 2021 ஆண்டின் சகாள்னக குறிபபு tnrd.
gov.in, https://drdpr.tn.gov.in/

ஒ ரு த வனள  இனணய த தில்  கின்ட க் க ப ச ப ்ற 
வில்னலசயன்்றால் ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்டம் 
மூலம் விண்ணபபிததுத ் கவல்கனளப சப்றலாம்.
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8.6	 ஒனறிய	அரசின	திட்டஙகம்ளப்	பறறி	அறிந்துசகொள்வது	
எப்படி?

ஒன்றிய அரசின் மூலம் ச ெயல்படுத்பபடும் 
ஒவ்சவாரு திட்்டததிற்கும் விரிவாை ்கவல்கள் மற்றும் 
வழிகாட்டு்ல்கனளக் சகாண்்ட இனணய்ளங்கள் 
இருக்கின்்றை.

 திட்்டங்களின் இனணய்ளங்கள்:  
https://egramswaraj.gov.in/welcome.do

8.7	 முதியவரகள்,	ைொறறுத்திற்னொளிகள்,	வி�மவகள்	
உள்ளிட்ட	நலிவுறற	ைக்களுக்கொ்ன	முன்்னறறத்	
திட்டஙகளில்	ஊரொடசியின	பஙகு	என்ன?

னகம்சபண்கள் (வி்னவகள்) உ்விதச்ானக, மாற்றுத 
தி்றைாளிகள் உ்விதச்ானக, முதிதயார உ்விதச்ானக 
தபான்்ற திட்்டங்களுக்குப பயைாளிகனளக் கிராமெனப 
மூலம் கிராம ஊராட்சி த்ரவு செயயும்.

அத்தபால மற்்ற அரசு நலததிட்்டங்களில் இவரகளுக்கு 
முன்னுரினம வழங்கி்டவும் ஊராட்சிகள் முயற்சிகள் 
தமற்சகாள்ள தவண்டும்.

ஊராட்சியிலுள்ள அனைதது சபாதுக் கட்டி்டங்களும் 
மாற்றுததி்றைாளிகள் அணுகும் வனகயில் இருபபன் 
ஊராட்சி உறுதிசெயய தவண்டும்.

8.8	 திட்டஙகளின	�ற்பொம�ய	நிமல	பறறி	நொம்	எப்படி	
அறிந்துசகொள்்ள	முடியும்?

• ்கவல் சபறும் உரினம ெட்்டததில் விண்ணபபிபப்ன் 
மூலம்.

• கிராமெனபயில் பங்தகற்ப்ன் மூலம்.
• திட்்டததின் அதிகாரபபூரவ இனணய்ளம் மூலம் 

(சபரும்பாலை ஒன்றிய அரசுத திட்்டங்கள் மற்றும் 
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குறிபபிட்்ட ்மிழநாடு அரசுத திட்்டங்களின் 
்ற்தபான்ய நினலனயத ச்ரிந்துசகாள்ளலாம்)

8.9	 குடிைக்கள்	சொச்னம்	எனறொல்	என்ன?

மததிய மற்றும் மாநில அரசுகள் ்ாங்கள் வழங்கும் நலத 
திட்்டங்கள் ச்ா்டரபாை நன்டமுன்றகனள விளக்கும் 
ஆவணதம மக்கள் ொெைமாகும். திட்்டததின் பயன்கள், 
்குதியுன்டதயார விவரங்கள், திட்்டததின் பயன்கனளப 
சப்ற ்ாக்கல் செயய தவண்டிய ஆவணங்கள், 
நன்டமுன்றபபடுததும் அலுவலரகள், செயல்படுததும் 
கால அளவு உள்ளிட்்ட முக்கியத ்கவல்கனளக் சகாண்்ட 
ஆவணம் அது.

அதன் ந�ாக்கம்:
• வினரவாை மற்றும் ் ரமாை தெனவனய வழங்க.

• குடினமயியல் தெனவகனள வழங்குவ்ற்காை கால 
அட்்டவனணனய ெரிசெய்ல்.

• நிரவாகததின் சவளிபபன்டத்ன்னம மற்றும் 
செயல்தி்றனை தமம்படுதது்ல்.

 துன்ற வாரியாக உள்ள மக்கள் ொெங்கனள சகாண்்ட 
்மிழக அரசின் இனணய்ளம்: 

 https://www.tn.gov.in/citizencharter/deptname

QR Code: Citizencharter Department 
Tamil Nadu Government Portal (tn.gov.in)

8.10	 ஊரக	வ்ளரச்சி	ைறறும்	ஊரொடசித்	துமற	சொரந்�	
குடிைக்கள்	சொச்னஙகள்	எனச்னன்ன?	அவறமற	
அறிந்து	சகொள்வது	எப்படி?
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ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஊரக வளரச்சி மற்றும் ஊராட்சித 
துன்ற ் ைக்சகை விரிவாை குடிமக்கள் ொெைதன்த ் ைது 
இனணய்ளப பக்கததில் சவளியிடுகி்றது.

அதில் ்ைது துன்றயின் மூலம் அடுததுவரும் நிதி 
ஆண்டில் என்சைன்ை திட்்டங்கள் செயல்படுத்ப 
ப்டவுள்ளை அவற்ன்ற குடிமக்கள் எவ்வாறு சப்றலாம் 
மற்றும் எந்் அலுவலரி்டம் விண்ணபபம் செயய 
தவண்டும் மற்றும் அவரின் க்டனம மற்றும் சபாறுபபு 
தபான்்ற அனைதது ் கவல்களும் உள்ள்டங்கி இருக்கும்.

சில திட்்டஙகள்:
• மறு சீரனமக்கபபட்்ட ஒருங்கினணந்் பள்ளி 

உட்கட்்டனமபபு தமம்பாட்டுத திட்்டம்.

• ெட்்டமன்்ற உறுபபிைர ச்ாகுதி தமம்பாட்டுத திட்்டம்.

• தி்டக்கழிவு/ திரவக்கழிவு தமலாண்னமத திட்்டம்.

• மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனல உறுதித திட்்டம்.

QR Code 
https://www.tn.gov.in/ 
citizencharter/dept/27

8.11	 ஊரக	வ்ளரச்சித்	திட்டஙகள்	-	ச�ொ்டரபு	சகொள்்ள	
்வணடிய	அலுவலகஙகள்/அலுவலரகளின	விவரம்

• மாவட்்ட ஆட்சியர

• ஊரக வளரச்சி முகனமயின் திட்்ட அலுவலரகள்

• வட்்டார வளரச்சி அலுவலரகள்

• கிராம ஊராட்சி
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8.12	 அத்திட்டஙகள்	முமறயொக	ைக்களுக்குச்	சசனறம்டய	
நொம்	என்ன	சசயய	் வணடும்?

• ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்டதன்ப பயன்படுத்லாம்.
 ்கவல் சபறும் உரினமச்ெட்்டம் மூலமாகத 

திட்்டங்கனளப பற்றிய சபாதுவாை ்கவல்கனளத 
ச்ரிந்து சகாள்ளலாம். தமலும், நமது ஊரில் 
தமற்சகாள்ளபபட்்ட திட்்டங்களின் ் ற்தபான்ய நினல 
பற்றியும், இனி செயய உள்ள திட்்டங்கள் பற்றிய 
விவரங்கனளயும் அறிந்துசகாள்ள முடியும்.

• கின்டத் ்கவல்கனளக் சகாண்டு, திட்்டங்கள் பற்றிய 
விழிபபுணரனவ நமது ஊர மக்களி்டம் ஏற்படுத்லாம்.

• ்வ்றாமல் கிராமெனபயில் பங்தகற்க தவண்டும்.

காரணம், கிராமெனபயில் ் ான் அனைததுத திட்்டங்களின் 
நன்டமுன்றகனளப பற்றியும் நமது ஊராட்சியில் அ்ன் 
்ற்தபான்ய நினல பற்றியும் முழுனமயாக அறிந்து 
சகாள்ள முடியும். திட்்டச் செயல்பாடுகளில் மாற்்றம் 
த்னவபபட்்டால் அ்னை சுட்டிக்காட்டித த்னவயாை 
திருத்ங்கனளக் சகாண்டு வரவும் முடியும். தமலும், 
இததிட்்டங்களின் மூலம் பயன்சபறும் பயைாளிகனளத 
த்ரவு செயவது கிராமெனபதய.

எைதவ, அரசு நலததிட்்டங்கனள மக்கள் பயன் சபறும் 
வனகயில் நன்டமுன்றபபடுத் நாம் ் வ்றாமல் ஒவ்சவாரு 
கிராமெனபயிலும் பங்தகற்க தவண்டும். அ்ற்குத 
துனணயாக ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்டதன்ப 
பயன்படுத்லாம்.

8.13	 ைொறறுத்	திற்னொளிகள்	்ைம்பொடடிறகு	நம்	ஊரொடசி	
என்ன	சசயய	முடியும்?

• ஊராட்சிக்கு உட்பட்்ட பகுதியில் உள்ள மாற்றுத 
தி்றைாளிகளின் எண்ணிக்னக மற்றும் அவரகளின் 
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விவரங்கனளத ச்ாகுதது நலததிட்்டங்களில் 
அவரகளுக்கு முன்னுரினம சகாடுக்க தவண்டும்.

• நூறு நாள் தவனலயில் மாற்றுத தி்றைாளிகளுக்குத 
்வ்றாமல் நீல நி்ற அட்ன்ட வழங்க தவண்டும். இ்ன் 
மூலம், அவரகள் முழு ஊதியம் சப்ற ஒவ்சவாரு 
ஊராட்சியும் ந்டவடிக்னக எடுக்கலாம்.

• ஊராட்சி அலுவலகம் உட்ப்ட ஊராட்சியில் உள்ள 
சபாதுக் கட்டி்டங்கள் மாற்றுத தி்றைாளிகள் 
பயன்படுததுவ்ற்கு ஏதுவாக இருக்க தவண்டும்.

ஊராட்சியில் உள்ள சபாதுக் கழிவன்றகளில் சில, 
மாற்றுததி்றைாளிகளுக்கு ஒதுக்கபபட்டு அவரகள் 
பயன்படுததுவ்ற்கு வெதியாக இருக்க தவண்டும்.

8.14	 இயறமக	 வ்ளஙகள்	 பொதுகொப்பில்	 நம்	ஊரொடசி	
என்ன	ந்டவடிக்மக	எடுக்க	முடியும்?	சட்டப்படியொ்ன	
வொயப்புகள்	உள்்ள்னவொ?

ஊராட்சிகளின் முக்கியக் க்டனமகளில் இதும் ஒன்று.

• ஊராட்சிக்கு உட்பட்்ட நீரநினலகள், காடுகள், 
மனலகள், ்ாவரங்கள் தபான்்ற இயற்னக வளங்கனள 
முன்றயாக ஆவணபபடுத் தவண்டும். இ்ற்கு 
வனரப்டங்கள், ஜி.பி.எஸ், ஜி.ஐ.எஸ் தபான்்ற ச்ாழில் 
நுட்பங்கனளப பயன்படுத்லாம்.

இபபணி, இயற்னக வளங்கள் சுரண்்டபப்டாமல் 
பாதுகாக்க சபறும் உ்வியாக இருக்கும். தமலும்,

• ஊராட்சிக்கு உட்பட்்டப பகுதியில் புதி்ாக 
அனமக்கபபடும் ஒரு நிறுவைம் சுற்றுச்சூழலுக்குக் 
தகடு வினளவிக்கும் படி செயல்படும் எை ஊராட்சி 
கருதிைால், ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம், பிரிவு 
159 (4) இன் படி, அந்நிறுவைததிற்காை உரிமதன் 
நிராகரிக்கும் உரினம ஊராட்சிக்கு உண்டு.



76 | ஊராட்சி நிர்ாேம்

• அத்தபால, ஏற்கைதவ ஊராட்சியில் இயங்கி வரும் 
ஒரு நிறுவைம் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுததுகி்றது, 
மனி் உயிருக்கு ஆபதது வினளவிக்கும்படி 
செயல்படுகி்றது எைக் கருதிைால் அவரகளின் 
உரிமதன் ஊராட்சி ரதது செயயலாம். இந்் 
அடிபபன்டயில் இயற்னக வளங்கள் பாதுகாபபில் ஓர 
ஊராட்சியின் பங்கு மிக முக்கியமாைது.
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9.	 நூறு	நாள	வ்ரலத்	திட்டம்

9.1	 நூறு	நொள்	்வமலத்	திட்டம்	எ�றகொகக்	சகொணடு	
வந்�ொரகள்?	அ�ன	பயன	என்ன?

• கிராமப பு்றங்களில் உள்ள ஏனழ எளிய மக்களுக்குக் 
குன்றந்்பட்ெ தவனல அளிபபன் உறுதிபபடுத் 
வந்் ெட்்டம் இது. ஆம், இது சவறும் திட்்டம் அல்ல, 
ெட்்டம்.

• 2005 ஆம் ஆண்டு வந்் இந்்ச் ெட்்டம், குன்றந்்பட்ெம் 
ஒரு குடும்பததிற்கு ஓர ஆண்டுக்கு 100 நாட்கள் தவனல 
அளிக்கதவண்டும் என்பன் உறுதிபபடுததுகி்றது.

9.2	 நூறுநொள்	்வமலத்	திட்டத்தின	மூலம்	வழஙகப்படும்	
ஊதியம்	எவ்வ்ளவு?

நூறு நாள் தவனலத திட்்டததின் மூலம் ஒரு நபருக்கு ஒரு 
நானளக்கு ₹ 281 (2022-2023) ஊதியமாக வழங்க தவண்டும் 
என்கி்றது ெட்்டம்.

9.3	 ப ல 	 ச ை ய ங க ளி ல் 	 கு ம ற ந் � 	 ஊ தி ய ் ை	
சகொடுக்கப்படுகிறது.	ஏன?

ஒவ்சவ ாரு  ந ானள க்கும்  அன்ன்றய  தவனல 
ஆரம்பிபப்ற்கு முன், வட்்டார வளரச்சி அலுவலகததில் 
உள்ள பணி தமற்ப ா ரனவயாள ர  ( ஓவ ர சீய ர ) 
தவனல ந்டக்கும் இ்டததின் மண் ்ன்னமனய 
ஆராயந்து அ்ன்பின், ஒரு பணியாளர எவ்வளவு 
ஆழம், அகலம் மற்றும் நீளததிற்கு தவனல செயய 
தவண்டும் எைக் கணக்கிட்டுக் கூ்ற தவண்டும். அ்ன் 
அடிபபன்டயில் அந்் நாளின் இறுதியில் பணியாளர 
செய் தவனலனயக் கணக்கிட்டு அ்ன் அடிபபன்டயில் 
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ஊதியம் வழங்கபபடும். ஆைால், ்ற்ெமயம் பல 
இ்டங்களில் இந்் வழிமுன்றகள் கன்டபபிடிக்கபபடுகி்ற்ா 
என்பது ெந்த்கதம. எைதவ்ான் பல ெமயங்களில் 
பணியாளரகளுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கபபடுவதில்னல. 

9.4	 முழு	ஊதியம்	சபற	என்ன	சசயய	் வணடும்?

முழு ஊதியம் சப்ற இனி ஒவ்சவாரு நாளும் பணி 
அளனவ அளந்து சகாடுக்க வலியுறுத் தவண்டும். 
அவ்வாறு அளந்து சகாடுக்கபபட்்ட பணினய முழுனமயாக 
முடிக்க தவண்டும்.

9.5	 ைொறறுத்	 திற்னொளிகளுக்கு	நூறுநொள்	 ்வமலத்	
திட்டத்தின	மூலம்	் வமல	வழஙகப்படுைொ?

வழங்கபபடும். கட்்டாயம் வழங்கபப்ட தவண்டும். 
மாற்றுத தி்றைாளிகள் இததிட்்டததில் பதிவு செய்வு்டன் 
அவரகளுக்கு வழங்கபபடும் அட்ன்ட, ‘நீல நி்ற அட்ன்ட’ 
(பளூ காரடு/ Blue Card) எை அனழக்கபபடும். இவரகள் 
தவனலக்கு வந்்ால் மட்டுதம தபாதுமாைது. பணி்ள 
சபாறுபபாளருக்கு வழங்குவது தபால், மாற்றுத 
தி்றைாளிகளுக்கும் முழு ஊதியம் வழங்க தவண்டும்.

இவரகள் பணித்ளததில் உள்ள குழந்ன்கனளப 
பாதுகாத்ல், பணித்ளததில் அகற்்றபபட்்ட மரங்கனள 
அபபு்றபபடுதது்ல், கனரகனளச் ெமன்படுதது்ல், 
தவனல செயபவரகளுக்குக் குடிநீர வழங்கு்ல் தபான்்ற 
பணிகனளச் செயயலாம்.

9.6	 பல	ைொ�ஙக்ளொக	ஊதியம்	வழஙகப்ப்டொைல்	இருந்�ொல்	
என்ன	சசயய்வணடும்?

நூறுநாள் தவனலத திட்்டததின் மூலம் தவனல செயயும், 
ஒரு நபரக்கு தவனல செய் நாளிருந்து 15 நாளுக்குள் 
ஊதியதன் வழங்கதவண்டும். ்வறும் பட்ெததில் 16 
நாளிலிருந்து ஒவ்சவாரு திைமும், தவனல செய் நாளின் 
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ஊதியததிலிருந்து சுமார 0.05% அபரா்தது்டன் தவனல 
செய் நபருக்கு வழங்கதவண்டும்.

இ்னை வட்்டார வளரச்சி அலுவலரி்டம் முன்றயிட்டுத 
்குந்் ஊதியதன்ப சப்ற முடியும்.

9.7	 எனனு்டன	 ்வமல	 சசய�வரகளுக்கு	ஊதியம்	
அவரகள்	வஙகிக்	கைக்கில்	ஏறிவிட்டது.	எ்னக்கு	
ஊதியம்	எதுவும்	வழஙகவில்மல.	என	ஊதியத்ம�ப்	
சபற	நொன	என்ன	சசயய	் வணடும்?

ஒதர காலததில் உங்களு்டன் தவனல செய்வரகளுக்கு 
ஊதியம் வந்து, ்ங்களுக்கு மட்டும் வரவில்னல 
எனில் ்ங்கள் சபயனர முன்றயாகக் கணினியில் 
பதிதவற்்றம் செயயவில்னல என்று்ான் எடுததுக்சகாள்ள 
தவண்டியுள்ளது. தவறு சில காரணங்களும் இருக்கலாம். 
உங்கள் பணி அட்ன்டயின் நகல் (சஜராக்ஸ்), வங்கி பாஸ் 
புக் நகல் ஆகியவற்ன்ற இனணதது வட்்டார வளரச்சி 
அலுவலருக்குக் தகாரிக்னக அனுபபுங்கள்.

்க்க ந்டவடிக்னக இல்னல என்்றால், மாவட்்ட 
ஆட்சியரி்டம் தகாரிக்னக னவயுங்கள்.

9.8	 ஊரொடசி	நிரவொகம்	பல	் நரஙகளில்,	நூறு	நொள்	் வமலப்	
பணியொ்ளரகம்ளக்	கிரொைசமப	உடப்டக்	கிரொைத்தில்	
நம்டசபறும்	நிகழ்ச்சிகளில்	பங்கறக	்வணடும்	எ்ன	
வறபுறுத்துகினற்னர.	கலந்து	சகொள்்ளவில்மலசயனில்	
்வமல	கிம்டயொது	எ்ன	எச்சரிக்கினற்னர.	அவ்வொறு	
சசயய	முடியுைொ?

அவ்வாறு வற்புறுத்தவா எச்ெரிக்கதவா கூ்டாது. அது 
ெட்்டபபடி ் வ்றாகும்.

ஆைால், கிராமெனப தபான்்ற கூட்்டங்களுக்கு அனழக்கும் 
தபாது மக்களாகிய நாம் ்வ்றாமல் கலந்து சகாண்டு 
கிராமதன் வலுபபடுத் தவண்டும்.
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9.9	 நூறுநொள்	்வமலத்	திட்டத்தின	பணிகம்ள	முடிவு	
சசயவது	யொர?

மக்கள் ் ான் முடிவு செயகி்றாரகள்.

ஒரு கிராம ஊராட்சி நிரவாகம், நூறுநாள் தவனல 
உள்ளிட்்ட, அ்ன் எல்னலக்குள் தமற்சகாள்ளபபடும் எந்் 
ஒரு வளரச்சிப பணினயயும் கிராமெனபயின் முன் னவதது 
மக்களின் ஒபபு்னலப சபற்று ஒருமை்ாகத தீரமாைம் 
நின்றதவற்்ற தவண்டும். நின்றதவற்்றபபட்்ட தீரமாைததின் 
அடிபபன்டயிதலதய பணிகனளச் செயயதவண்டும்.

9.10	 பணி�்ளப்	சபொறுப்பொ்ளர	எனபவர	யொர?	அவரின	
்வமல	என்ன?

பணி்ளப சபாறுபபாளர என்பவர பணி நன்டசபறும் 
இ்டததில் பணிகனளக் கண்காணிதது ஒழுங்குபடுததும் 
நபர ஆவார. அவரின் முக்கிய தவனலகள்

• தவனல நன்டசபறும் இ்டததில் முன்கூட்டிதய வந்து 
தவனல நன்டசபறும் இ்டததில் குறியீடு இடு்ல்.

• தவனலக்கு வரும் பணியாளரகளின் வருனகனயப பதிவு 
செய்ல்.

• NMR இல் தவனல பற்றிய புள்ளி விவரங்கனளப பதிவு 
செயதிகள் மற்றும் பராமரித்ல்.

• பணியாளரகனள 20 நபரகள் சகாண்்ட குழுக்களாகப 
பிரிதது அவரகளின் தவனலனயக் கணக்கிட்டுக் 
குறித்ல்.

• பணி்ளததிற்குத த்னவயாை வெதிகள் உள்ளன் உறுதி 
செய்ல்.

QR Code: 
G.O. - Ms - No.80, dated 16.7.2013
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9.11	 பணித்�்ளப்	சபொறுப்பொ்ளருக்கொ்ன	ஊதியம்	எவ்வ்ளவு?

நூறு நாள் தவனல பணியாளரகளுக்கு வழங்கபபடும் ஒரு 
நாள் ஊதியதம (₹ 281) பணி்ளப சபாறுபபாளருக்கும் 
வழங்கபபடும். பணியாளரகளுக்கு அவரகள் செயயும் 
தவனலயின் அளவீடுகளின் அடிபபன்டயில் ஊதியம் 
வழங்கபபடும். ஆைால், பணித்ளப சபாறுபபாளரகள் 
வருனக ்ரும் அனைதது நாட்களுக்கும் முழு ஊதியம் 
வழங்கபபடும்.

 G.O.-Ms- No.80, dated 16.7.2013

9.12	 பணி�்ளப்	சபொறுப்பொ்ளர	ஆவ�றகொ்ன	�குதிகள்	
என்ன?	அவர	எவ்வொறு	் �ரந்ச�டுக்கப்படுகிறொர?

ஒருவர பணி்ளப சபாறுபபாளர ஆவ்ற்காைத ்குதிகள் 
மற்றும் த்ரந்ச்டுக்கபபடும் முன்ற

• குன்றந்்பட்ெம் 8 ஆம் வகுபபாவது படிததிருக்க 
தவண்டும்.

• மாற்றுத தி்றைாளிகளுக்தக மு்ல் முன்னுரினம.
• அடுத் முன்னுரினம சபண்களுக்கு வழங்கபபடும்.
• ்குதியாை மாற்றுததி்றைாளிதயா, சபண்கதளா 

இல்னலசயன்்றால் மட்டுதம ஆண்கள் நியமிக்கபப்ட 
தவண்டும்.

• பணியி்ட ச்ாகுபபிற்கு (cluster) இரும்டங்காக 
பணி்ளப சபாறுபபாளரகளின் எண்ணிக்னக இருக்க 
தவண்டும். (ஊரில் குக்கிராமங்கள் 4 பணியி்டமாகத 
ச்ாகுக்கபபட்டிருந்்ால் 8 பணி்ளப சபாறுபபாளரகள் 
நியமிக்கபப்ட தவண்டும்)

• அவ்வாறு நியமிக்கபபட்்ட பணி்ளப சபாறுபபாளரகள் 
நியமிக்கபபட்்ட அந்் குறிபபிட்்ட பணிக்கு அபபணி 
முடியும் வனர மட்டுதம பணி்ளப சபாறுபபாளராக 
இருக்க முடியும். (பண்னணக்குட்ன்ட அனமபப்ற்கு 
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ஒருவர பணி்ளப சபாறுபபாளராக நியமிக்கபபட்்டால் 
அபபண்னணக்குட்ன்ட தவனல முடியும் வனர 
மட்டுதம அவர சபாறுபபில் இருக்க முடியும். அடுத் 
தவனலக்கு தவறு ஒரு நபர நியமிக்கபப்ட தவண்டும்)

• ஊராட்சியின் குறிபபிட்்ட ஊரில் (habitation) ந்டக்கும் 
பணிக்கு நியமிக்கபபடும் நபர பணி ந்டக்கும் அந்் 
ஊனரச் ொரந்்வராக இருக்க தவண்டும்.

• பணி்ளப சபாறுபபாளரகள் பட்டியல் ஊராட்சி 
உ்வியாளர மற்றும் உ்வி BDO அவரகளால் 
்யாரிக்கபபட்டு BDO அவரகளால் ெரிபாரக்கபப்ட 
தவண்டும்.

• இபபட்டியல் கிராம ெனபயிதலா அல்லது சி்றபபுக் 
கிராம ெனபயிதலா னவதது ஒபபு்ல் சப்றபபட்டிருக்க 
தவண்டும்.

• அவ்வாறு ஒபபு்ல் சப்றபபடும் கிராம ெனபயில் 
குன்றந்் பட்ெம் 50% 100 நாள் பணியாளரகளாவது 
கலந்து சகாண்டிருக்க தவண்டும்.

 G.O.-Ms- No.80, dated 16.7.2013

9.13	 பணித்�்ளப்	சபொறுப்பொ்ளருக்கு	ஆணடுக்கு	எத்�ம்ன	
நொடகள்	் வமல	வழஙகப்படும்?

பணித்ளப சபாறுபபாளரகளுக்கும் ஆண்டுக்கு நூறு 
நாட்கள் மட்டுதம தவனல வழங்கபபடும்.

9.14	 நூறுநொள்	் வமலத்	திட்டத்தில்	சமூக	�ணிக்மககள்

நூறுநாள் தவனல உறுதித திட்்டம் முன்றயாக 
நன்டசபறுகின்்றைவா எை மக்கதள தநரடியாக ஆயவு 
செயயும் முன்றதய “ெமூகத ் ணிக்னக” ஆகும்

இந்்ச் ெமூகத ்ணிக்னகயாைது குன்றந்்பட்ெம் 6 
மா்ங்களுக்கு ஒரு முன்ற நன்டசப்ற தவண்டும்.
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்மிழநாடு ெமூகத ் ணிக்னக ெங்கததின் ் ணிக்னகயாளரகள் 
மூலம் செயயபபட்்ட ் ணிக்னக அறிக்னககள் வரு்டததிற்கு 
இருமுன்ற நன்டசபறும் ெமூகத ் ணிக்னக கிராமெனபயில் 
னவக்கபபட்டு மக்களின் ஒபபு்னலப சப்றதவண்டும்.

9.15	 நூறுநொள்	் வமலத்	திட்டத்தில்	�ணிக்மககள்

்மிழநாடு ெமூகத ் ணிக்னக ெங்கததின் ் ணிக்னகயாளரகள் 
மூலம் ஊராட்சியில் தமற்சகாள்ளபபட்்ட நூறுநாள் 
தவனலத திட்்டப பணிகள், ெம்மந்்பபட்்ட பதிதவடுகள் 
ஆகியனவ ் ணிக்னக செயயபபடும்.

இந்்த ்ணிக்னக வரு்டததிற்கு நான்கு முன்ற நன்டசப்ற 
தவண்டும்.
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10.	 தணிகர்க

10.1	 �ணிக்மக	எனறொல்	என்ன?

கிராம ஊராட்சி செய் செலவுகளும் முடித் 
தவனலகளும் ெட்்ட விதிமுன்றகளின் அடிபபன்டயில் 
செயயபபட்டுள்ளைவா எை ஆயவு செயவத் ்ணிக்னக 
ஆகும்.

10.2	 கிரொை	ஊரொடசியின	�ணிக்மகமய	்ைறசகொள்வது	
யொர?	சபொறுப்பும்டய	அலுவலர	யொர?

துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (்ணிக்னக)

10.3	 கிரொைசமபயில்	�ணிக்மக	அறிக்மகமய	மவக்க	
்வணடுைொ?

ஆம். கண்டிபபாக அக்த்டாபர 2 கிராமெனபயில் ் ணிக்னக 
அறிக்னக னவக்கபப்ட தவண்டும்.

10.4	 ஊரொடசியின	�ணிக்மக	எஙகு	் ைறசகொள்்ளப்படும்?

்ணிக்னக அலுவலர அன் முடிவு செயவார.

10.5	 ஒரு	 நிதியொணடில்	ஊரொடசியின	 �ணிக்மகமய	
எப்சபொழுது	முடிக்க	் வணடும்?

செப்டம்பர 30 ஆம் த்திக்குள் முடிக்க தவண்டும்.

10.6	 �ணிக்மக	 �ம்டகள்	 மீது	 என்ன	 ந்டவடிக்மக	
எடுக்கப்படும்?

்ணிக்னக ்ன்டகள் (Audit objections) விொரிக்கபபட்டு 
முன்றதகடு உறுதி செயயபபட்்டால் ெம்மந்்பபட்்டவர 
ச்ானகனய திருபபி செலுத் உத்ரவி்டபபடும். 
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்ணிக்னகத ்ன்டகள் மீது ந்டவடிக்னக எடுக்கும் 
சபாறுபபு ஊராட்சிகளின் ஆயவாளனரச் ொரும்.

10.7	 �ணிக்மகக்குக்	கிரொை	ஊரொடசி	�யொரப்	படுத்திக்	
சகொள்வது	எப்படி?

கிராம ஊராட்சியின் செயல் அலுவலர (்னலவர) 
நிதியாண்டு முடிந்்வு்டன் ்ணிக்னக அலுவலருக்கு 
அறிக்னக அளிக்க தவண்டும்.

கிராம ஊராட்சியின் அனைதது பதிதவடுகனளயும் மற்றும் 
நிதி ொரந்் கணக்குகனளயும் முழுனமயாக முடிதது ் யார 
நினலயில் னவததிருக்க தவண்டும்.

10.8	 �ணிக்மக	பறறிய	�வறொ்ன	அச்சுறுத்�ல்கம்ள	எப்படி	
எதிரசகொள்வது?

• பட்சஜட் ் யார செயது அ்ன்படி செலவு செய்ல்.
• அனைதது தவனலகளுக்கும் கண்டிபபாக மன்்றத 

தீரமாைம் இருக்க தவண்டும்.
• மு்ல் கணக்கிலிருந்து (சபாது நிதிக் கணக்கு) 

செயயபபடும் செலவுகளுக்குக் கிராமெனப ஒபபு்ல் 
இருக்க தவண்டும்.

• 31 பதிதவடுகனளயும் பூரததி செயது அன் ஆயவு 
செயய தவண்டும்.

• அவ்வபதபாது மண்்டல துனண வட்்டார வளரச்சி 
அலுவலனர அணுகி பதிதவடுகனள ஆயவு செயயச் 
சொல்லி அதில் உள்ள குன்றகனள நிவரததி 
செயதுசகாள்வது நல்லது.

10.9	 �ணிக்மகயில்	மவக்கப்ப்ட	்வணடிய	ஆவைஙகள்	
எனச்னன்ன?

்ணிக்னக அலுவலர தகட்கும் அனைதது ஆவணங்கள் 
மற்றும் பதிதவடுகனளத ் ணிக்னகயில் னவக்க தவண்டும். 



86 | ஊராட்சி நிர்ாேம்

குறிபபாக,

• அனைதது கணக்குகளின் வங்கிக் கணக்குப புத்கங்கள்,
• Cash book (சராக்கப பதிதவடு) அனைததுக் 

கணக்குகள்,
• செயயபபட்்ட தவனலகளின் அனைதது ஆவணங்கள்,
• மதிபபீடு பதிதவடு Estimate register,
• ச்ாழில்நுட்ப அனுமதிப பதிதவடு,
• நிரவாக அனுமதிப பதிதவடு,
• ஒபபந்்பபுள்ளிப பதிதவடு,
• அளவீடுப புத்கம்,
• பணி முடிவு அறிக்னக.
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11.	சமூ்கத்	தணிகர்க

11.1	 சமூகத்	�ணிக்மக	எனறொல்	என்ன?

ஊராட்சியால் செயல்படுத்பபடும் திட்்டங்கதளா அல்லது 
பணிகதளா சபாதுமக்களால் ்ணிக்னக செயயபபடும் 
தபாது அது ெமூகத ்ணிக்னகயாகும். இது ெட்்டத்ால் 
அங்கீகரிபபட்்ட ் ணிக்னக முன்றயாகும்.

11.2	 சமூகத்	�ணிக்மகமய	்ைறசகொள்வ�ன	்நொக்கம்	
என்ன?

குறிபபிட்்ட திட்்டம் மற்றும் பணிகள் ெ ா ர ந்் 
பயைாளிகனளக் சகாண்டு ்ணிக்னக தமற்சகாள்ளும் 
தபாது ெம்மந்்பபட்்ட திட்்டததின் தவனலகள், 
தநாக்கங்கள் ெரியாக நின்றதவற்்றபபட்டு இருக்கி்ற்ா 
எை அறிந்து சகாள்ள முடியும். தமலும் சவளிபபன்டத 
்ன்னமயு்டன் செயல்படுத் முடியும்.

11.3	 சமூகத் 	 �ணிக்மக 	 நம்டசபறும் 	 திட்டஙகள்	
எனச்னன்ன?

மகாதமா காந்தி த்சிய ஊரக தவனலவாயபபு உறுதித 
திட்்டம். (நூறு நாள் தவனல)

15வது நிதிக்குழு மூலம் செயல்படுத்பபடும் பணிகள் 
(கிராம ஊராட்சியின் 9 வது வங்கிக் கணக்கிலிருந்து)

11.4	 நூறு	நொள்	்வமலத்	திட்டத்தில்	சமூகத்	�ணிக்மக	
நம்டசபறும்	முமற	பறறி.

ெமூகத ்ணிக்னகக்காக அரொல் உருவாக்கபபட்்ட 
ெங்கமாை ‘ொஸ்்ா’விலிருந்து ஓர அலுவலரும் மற்றும் 
ெம்மந்்பபட்்ட கிராம ஊராட்சிக்கு அருகில் உள்ள 
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ஊராட்சியிலிருந்து பயிற்சி சபற்்ற கிராம வள நபரகள் 
ஆகிதயானரக் சகாண்்ட ஒரு குழு ஐந்து நாட்களுக்கு 
ெமூகத ் ணிக்னக தமற்சகாள்ளும்.

மு்ல் நான்கு நாட்களில் ஆவணங்கள் ெரிபாரபபு, 
பணி ்ள ஆயவு, பயைாளிகனளச் ெந்தித்ல் உள்ளிட்்ட 
நன்டமுன்றகள் தமற்சகாள்ளபபட்டு அறிக்னக ஒன்றினை 
்யார செயவாரகள். அன் ஐந்்ாவது நாள் நன்டசபறும் 
கிராமெனபயில் ்ணிக்னகக்கு னவபபாரகள். அதில் 
உள்ளவற்ன்ற கிராமெனப உறுபபிைரகள் ஆராயந்து 
தமலும் கூடு்லாை ்கவல்கள் த்னவ எனில் திட்்டப 
பணிகனளச் ொரந்் அனைதது ஆவணங்கனளயும் ஆயவு 
செயது அறிக்னகக்கு ஒபபு்ல் அளிபபாரகள்.

11.5	 சமூகத்	�ணிக்மக	கிரொைசமப	எனறொல்	என்ன?

ெமூகத ்ணிக்னகக்காக நன்டசபறும் கிராமெனப ெமூகத 
்ணிக்னக கிராமெனப எைபபடும். அது குறிபபிட்்ட 
திட்்டங்களுக்காக மட்டுதம நன்டசபறும். அதில் 
மற்்ற எந்் விஷயதன்யும் விவாதிக்க முடியாது. இது 
வரு்டததிற்கு 2 முன்ற (6 மா்ங்களுக்கு ஒரு முன்ற) 
கூட்்டபபடும்.

11.6	 சமூகத்	�ணிக்மக	கிரொைசமபமய	முனகூடடி்ய	எப்படி	
அறிந்துசகொள்வது?

இனணய்ளம் மூலமாக (nrega.n ic . in) அறிந்து 
சகாள்ளலாம். தமலும், மற்்ற சபாதுவாை கிராமெனபக்கு 
உள்ள நன்டமுன்றகள் இதில் கன்டபிடிக்கபபடுவ்ால் 
7 நாட்களுக்கு முன்தப அறிவிபபு சகாடுக்கபபடும். 
அபதபாது நாம் அறிந்து சகாள்ள முடியும்.

11.7	 சமூகத்	�ணிக்மக	கிரொைசமப	நம்டசபறும்	்பொது	
கவனிக்க	் வணடியமவ	எனச்னன்ன?
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• ெம்மந்்பபட்்ட திட்்டததின் அனைதது ஆவணங்களும் 
உறுபபிைரகளின் பாரனவக்கு னவக்கபபடுகி்ற்ா எைக் 
கவனிக்க தவண்டும்.

• கூட்்டததில் உள்ள மூத்ப பயைாளினயத ் னலவராகத 
த்ரந்ச்டுக்க தவண்டும்.

• கிராமெனப தீரமாைம் எழுதுபவனரயும் த்ரவு செயய 
தவண்டும்.

11.8	 சமூகத்	�ணிக்மக	கிரொைசமபயில்	் ைறசகொள்்ளப்படும்	
சிறப்பு	ஏறபொடுகள்	எனச்னன்ன?

ெமூகத ் ணிக்னக கிராமெனப முழுவதுமாகக் காசணாளிப 
பதிவு செயயபபடும்.

எந்் திட்்டததுக்கு ெமூகத ்ணிக்னக நன்டசபறுகி்றத்ா 
அது ச்ா்டரபுன்டய ஆவணங்கள் அனைததும் மக்கள் 
பாரனவக்கு னவக்கபபடும்.

11.9	 சமூகத்	�ணிக்மக	அறிக்மககம்ளப்	சபறுவது	எப்படி?

அறிக்னககனளத ்கவல் அறியும் உரினமச் ெட்்டம் மூலம் 
சப்றலாம் (காசணாளிப பதிவு உட்ப்ட).

www.nrega.nic.in இந்் இனணயததில் சென்று ரிபதபாரட் 
(Report) பகுதியில் காணலாம்.
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12. ஊைாட்சித்	தரல்ர

12.1	 ஊர ொடசித் 	 �மலவரின 	 முக்கியப் 	 பணிகள்	
எனச்னன்ன?

கிராம ஊராட்சி நிரவாகததின் மூலம் நன்டசபறும் 
அனைததுச் செயல்பாடுகளுக்கும் ஊராட்சித ்னலவதர 
சபாறுபபுன்டயவராவார. ஊராட்சிக்கும் அரசுக்குமின்டதய 
ந்டக்கும் எந்் ஓர அலுவல் ச்ா்டரபும் ஊராட்சித 
்னலவர மூலமாக மட்டுதம நன்டசப்ற தவண்டும். 
(்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 46(2))

தமலும், கிராம ஊராட்சிக் கூட்்டங்கனளயும் கிராமெனபக் 
கூட்்டங்கனளயும் கூட்டு்ல், அவற்றிற்குத ் னலனம ஏற்று 
ந்டதது்ல் ஆகியனவ ஊராட்சித ்னலவரின் முக்கியப 
பணிகளாகும்.

12.2	 ஊரொடசியின	சசயல்	அலுவலர	எனபவர	யொர?	அவரின	
பணிகள்	எனச்னன்ன?

கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி த  ்னலவத ர  ஊ ர ா ட் சியின் 
செயல் அலுவலராவார. ஊராட்சி மன்்றம் மற்றும் 
கிராமெனபகளில் எடுக்கும் முடிவுகனள (தீரமாைங்கனள) 
செயல்படுததுவ்ற்காைப பணிகனள தமற்சகாள்வார.

12.3	 ஊரொடசித்	�மலவருக்கும்	சசயல்	அலுவலருக்கும்	
உள்்ள	் வறுபொடுகள்	என்ன?

்னலவர மக்களால் த்ரந்ச்டுக்கபபட்்ட பிரதிநிதி. 
உ் ா ரணமாக ,  மு்லனமச்ெருக்கும் ்னலனமச் 
செயலருக்கும் உள்ள விததியாெம் ்ான் ஊராட்சி 
்னலவருக்கும் செயல் அலுவலருக்கும் உள்ள தவறுபாடு 
என்று எடுததுக்சகாள்ளலாம்.
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12.4	 ஊரொடசித்	�மலவர	ைறறும்	ஊரொடசிச்	சசயலர,	
யொருக்கு	நிரவொகத்தில்	அதிக	அதிகொரஙகள்	உணடு?

ெந்த்கமின்றி, ஊராட்சித ்னலவருக்தக ஊராட்சி 
நிரவாகததில் அதிக அதிகாரங்களும் சபாறுபபுகளும் 
உண்டு. ஊராட்சி மன்்றம், கிராமெனபத தீரமாைததின் 
மூலமாகத ் னலவர எடுக்கும் முடிவுகனளச் செயல்படுத் 
தவண்டியது ஊராட்சி செயலரின் கட்்டாயக் க்டனமயாகும். 
அ்னை நிராகரிக்கச் செயலருக்கு அதிகாரம் கின்டயாது.

12.5	 ஊரொடசித்	�மலவர	�னனிச்மசயொக	முடிவுகம்ள	
எடுக்க	முடியுைொ?

முடியாது. காரணம், ஊராட்சி மன்்றததின் முடிவுகளுக்கும், 
கிராமெனபயின் முடிவுகளுக்கும் கட்டுபபட்்டவதர 
ஊராட்சித ் னலவர.

12.6	 ஊரொடசிக்கும்	வட்டொர	வ்ளரச்சி	அலுவலகத்திறகும்	
உள்்ள	நிரவொக	ரீதியொ்ன	ச�ொ்டரபுகள்	எனச்னன்ன?

்ணிக்னகப சபாறுபபுகள் (பாரக்க தகள்வி 10.2), ஆண்டு 
வளரச்சித திட்்டததிற்கு ஆதலாெனை வழங்குவது, 
ஊராட்சி ஆண்டு அறிக்னகனய வட்்டார வளரச்சி 
அலுவலரி்டததில் ெமரபபித்ல் ஆகியனவ முக்கியமாை 
நிரவாகப பணிகள் ஆகும். தமலும், ஒன்றிய மற்றும் 
மாநில அரசுகளின் திட்்டங்கனள ஊராட்சிகளுக்குப 
பிரிததுக் சகாடுபபதும் ஊராட்சி ஒன்றியததின் 
பணியாகும்.

12.7	 ஒனறிய	ஊரொடசி	நிரவொகத்தில்	நம்	கிரொை	ஊரொடசித்	
�மலவரின	பஙகு	என்ன?

ஒன்றிய நிரவாகததில் ஊராட்சித ்னலவரின் பங்கு ஏதும் 
இல்னல.
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12.8	 கிரொை	ஊரொடசியின	�மலவமர	எவ்வொறு	�குதி	நீக்கம்	
சசயய	முடியும்?	அவமர	எவர	நீக்கம்	சசயவொர?	
எந்ச�ந்�	கொரைஙக்ளொல்	நீக்கம்	சசயயப்படுவொர?

ஊராட்சிகளின் ஆயவாளர என்்ற முன்றயில் மாவட்்ட 
ஆட்சியர ஊராட்சித ்னலவனரப ப்வி நீக்கம் 
செயயலாம். ஊராட்சித ் னலவர ெட்்டததிற்குப பு்றம்பாகச் 
செயல்பட்்ட்ாக மாவட்்ட ஆட்சியர கருதிைால், 
்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994 பிரிவு 205 மூலம் 
இந்ந்டவடிக்னகனய எடுபபார.

பிரிவு 205 னய பயன்படுததுவ்ற்கு முன்பு, பிரிவு 204 யின் 
அடிபபன்டயில் மாவட்்ட ஆட்சியரின் தகாரிக்னகயின்படி, 
வட்்டாட்சியர ஊராட்சி மன்்றக் கூட்்டததினைக் கூட்டி 
்னலவர, துனணத ்னலவர மற்றும் அனைதது வாரடு 
உறுபபிைரகளின் முன், ்னலவர மீது னவக்கபபடும் 
குற்்றச்ொட்டுக்கனள வாசிததுக்காட்டி அனைவரின் 
கருததுகனளக் தகட்டுப பதிவு செயய தவண்டும். பதிவு 
செயயபபட்்ட ்கவல்கனள அறிக்னகயாக ஆட்சியரி்டம் 
ெமரபபிபபார. ஆட்சியரின் முடிதவ இறுதியாைது.

12.9	 ஊரொடசித்	�மலவர,	துமைத்	�மலவர	ைறறும்	வொரடு	
உறுப்பி்னரகளின	ைொ�	ஊதியம்	எவ்வ்ளவு?

அவரகளுக்கு மா் ஊதியம் எை எதுவும் கின்டயாது. 
கூட்்டததிற்காை படிகள் மட்டுதம வழங்கபபடும்.
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13.	 துரைத்	தரல்ர

13.1	 துமைத்	�மலவமர	எப்படித்	் �ரந்ச�டுக்கிறொரகள்?

ஊராட்சித த்ர்ல் முடிந்் பி்றகு, ்னலவருக்குப 
ப்விப பிரமாணம் நன்டசபறும். அ்ன் பி்றகு 
நன்டசபறும் துனணத ்னலவர த்ர்லில் வாரடு 
உறுபபிைரகள் பங்தகற்று அவரகளுள் ஒருவனர ஊராட்சித 
துனணத ்னலவராகத த்ரந்ச்டுக்க தவண்டும். 
அதத்ர்லில் யாருக்கும் சபரும்பான்னம கின்டக்காமல் 
தபாட்டியாளரகள் அனைவருக்கும் ெமமாை வாக்குகள் 
கின்டததிருந்்ால், ஊராட்சித ்னலவர ்ைது வாக்னகப 
தபாட்டியாளர ஒருவருக்குச் செலுத் தவண்டும்.

அ்ன் மூலம் துனணத ் னலவனரத த்ரந்ச்டுபபார.

13.2	 துமைத்	�மலவரின	பணி	என்ன?

்னலவதராடு இனணந்து செயல்ப்டக் க்டனமபபட்்டவர 
ஊராட்சி துனணத ் னலவர. ஒரு வாரடு உறுபபிைர என்்ற 
சபாறுபதபாடு கூடு்லாக ஊராட்சியின் அனைதது நிதிப 
பரிவரத்னை உட்ப்ட அனைததுச் செயல்பாடுகளிலும் 
பங்சகடுக்கவும் காதொனலயில் ்னலவரு்டன் இனணந்து 
னகசயாபபமி்டவும் அதிகாரம் பன்டத்வர. தமலும் அவர 
ஊராட்சி அளவிலாை குழுக்களில் உறுபபிைராகவும் ஆகி்ட 
முடியும்.
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14.	் ாரடு	உறுப்பினர்கள

14.1	 வொரடு	உறுப்பி்னரகளின	பணி	என்ன?

வாரடு உறுபபிைரகள் ்ங்கள் வாரடுக்கு மட்டுமன்றி, 
ஒட்டுசமாத் ஊராட்சியின் வளரச்சிக்கும் பாதுகாபபிற்கும் 
பணியாற்்றலாம்.

• ்ங்கள் வாரடு மக்களின் தகாரிக்னககனள, வாரடின் 
சபாதுவாை பி்ற த்னவகனள ஊராட்சி மன்்றததி்டமும், 
ஊராட்சித ் னலவரி்டமும் எடுததுச்செல்லலாம்.

• மா்ம்த்ாறும் ந்டக்கும் ஊராட்சி மன்்றக் கூட்்டததில் 
்வ்றாமல் கலந்து சகாண்டு, ்ைது வாரடு 
தகாரிக்னககனளத தீரமாைமாக நின்றதவற்றி அ்னை 
நன்டமுன்றபபடுத்ப பணியாற்்றலாம்.

• ஊராட்சியின் நினலக் குழுக்கள், பள்ளி தமலாண்னமக் 
குழு, உயிரப பல்வனகனம தமலாண்னமக் குழு 
தபான்்ற குழுக்களில் ்ங்கனள இனணததுக் சகாண்டு 
பணியாற்்றலாம்.

• ்ங்கள் வாரடு அளவிலும் குழுக்கள் உருவாக்கி 
(ஊராட்சி மன்்றத தீரமாைததின் அடிபபன்டயில்) அதில் 
்னலவராக இருந்து வாரன்ட தமம்படுததும் பணிகளில் 
ஈடுப்டலாம்.

• ஊராட்சி வளரச்சித திட்்டததில் ்ைது வாரடு 
தகாரிக்னககனள இனணக்கலாம்.

• கிராமெனப அசஜண்்டாவில் ்ைது வாரடு மக்களின் 
தகாரிக்னககனள இனணக்கலாம்.

• ்ங்கள் வாரடுகளிலும், ஊராட்சி அளவிலும் 
நன்டசபறும் ஒன்றிய, மாநிலத திட்்டங்கனளக் 
கண்காணிக்கலாம்.
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• ் ை து  வ ா ர டு  ம க் க ளு க் கு  ஊ ர ா ட் சி யி ல் 
தமற்ச க ாள்ளபபடும்  திட்்டங்கள்  பற்றியும் 
கிராமெனபயில் மக்கள் பங்தகற்க தவண்டிய அவசியம் 
பற்றியும் விழிபபுணரவு ஏற்படுத்லாம்.

• ஊராட்சி பகுதியில் சுற்றுச்சூழலுக்குப பாதிபபு 
ஏற்படும் தபாது அ்னைச் சுட்டிக்காட்்டலாம்.

• சுற்றுச்சூழலுக்குப பாதிபபு ஏற்படுததும் நிறுவைங்கள், 
்னி நபரகள், அனமபபுகள் மீது ஊராட்சி மன்்றம் 
ந்டவடிக்னக எடுக்கவும் புதிய அச்சுறுத்ல் ்ரும் 
நிறுவைங்கள் வருவ்ாக இருந்்ால் அ்ற்கு 
ஊராட்சி அனுமதி ்ர மறுக்கதவண்டும் எைவும் 
வலியுறுத்லாம்.
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15.	 ஊைாட்சிப்	பணியா்ளர்கள

15.1	 ஊரொடசியில்	 எத்�ம்னப்	 பணியொ்ளரகள்	 பணி	
புரிகிறொரகள்?	அவரகளின	சபொறுப்புகள்	எனச்னன்ன?

ஊராட்சிச் செயலர, குடிநீர தமாட்்டார இயக்குபவர, 
சுகா்ாரப பணியாளரகள் ஆகிதயார ஒவ்சவாரு 
ஊராட்சியிலும் உள்ள பணியாளரகள். இவரகளில், 
ஒவ்சவாரு ஊராட்சிக்கும் ஓர ஊராட்சிச் செயலர இருபபர. 
அவனரத ் விர பணியாளரகளின் எண்ணிக்னக ஒவ்சவாரு 
ஊராட்சிக்கும் மாறுபடும்.

15.2	 ஊரொடசிப்	பணியொ்ளரகளின	ைொ�	ஊதியம்	எவ்வ்ளவு?

• ஊராட்சிச் செயலருக்கு = ₹ 19,800 மற்றும் படிகள்.
• தமல்நினல நீரத்க்கத ச்ாட்டி இயக்குநர = ₹ 4300 + ₹ 

700 (ச்ாகுபபு ஊதியம்) = ₹ 5000
• துபபு்றவுப பணியாளரகளுக்கு = ₹ 4,800
 (இது குன்றந்்பட்ெ  ஊதியம் ஆகும் .  இது 

பணியாளரகளின் பணி அணுபததின் அடிபபன்டயில் 
மாறுபடும்.)

15.3	 ஊரொடசிப்	 பணியொ்ளரகம்ள	 நியமிக்கும்	 ைறறும்	
கடடுப்படுத்தும்	சபொறுப்பு	யொரும்டயது?

ஊராட்சிச் செயலர உட்ப்ட அனைததுப பணியாளர 
கனளயும் நியமிக்கும் சபாறுபபு ஊராட்சி மன்்றதன்தய 
ொரும். இதில், ஊராட்சிச் செயலரின் நியமைததிற்கு 
ஊராட்சிகளின் ஆயவாளரின் (மாவட்்ட ஆட்சியர) 
அனுமதி த்னவ. இபபணியாளரகள் அனைவரும், 
ஊராட்சித ்னலவர மற்றும் ஊராட்சி மன்்றததிற்குக் 
கட்டுபபட்்டவரகள்.
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16.	ஊைாட்சிச்	பசயலர

16.1	 ஊரொடசிச்	சசயலரின	சபொறுப்பு	-	க்டமை	என்ன?

ஊராட்சி நிரவாகததில் பல முக்கியப பணிகனள 
தமற்சகாள்ளக் க்டனமபபட்்டவர ஊராட்சிச் செயலர.

• ஊராட்சி மன்்றம் மற்றும் கிராமெனப பணிக்கும் 
பணிகனள தமற்சகாள்ள ஊராட்சித ்னலவருக்கு 
உ்வு்ல்,

• சுகா்ாரப பணியாளரகள், குடிநீர தமாட்்டார 
இயக்குபவர உட்ப்டக் கிராம ஊராட்சியின் அனைதது 
அலுவலரகனளயும் பணியாளரகனளயும் நிரவகித்ல்,

• கடி்ப தபாக்குவரதது மற்றும் பதிதவடுகனளப 
பராமரித்ல்,

• வரிகனள வசூல் செய்ல்,

• ஊராட்சியின் மா்ாந்திரக் கூட்்டம் மற்றும் கிராமெனபக் 
கூட்்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்ல்,

• ஊராட்சி ச்ா்டரபாை அனைதது எழுததுப பணிகள் 
மற்றும் அலுவலக தவனலகனள தமற்சகாள்ளு்ல்,

• அடிபபன்ட வெதிகளுக்காை குடிநீர, ொனல வெதி, 
ச்ரு விளக்கு ஆகியனவயின் பராமரிபபுப பணிகனளக் 
கவனிததுக் சகாள்ளு்ல்,

• ஒன்றிய, மாநில அரசு திட்்டங்கனளச் செயல் 
படுததுவதில் ஊராட்சித ் னலவருக்கு உ்வு்ல்.

தபான்்ற முக்கியப பணிகனள ஊராட்சித ்னலவரின் 
ஆனணயின்படி செயலர தமற்சகாள்ள தவண்டும்.
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 அரொனண நினல எண்: 52 , ஊ.வ.ஊ துன்ற,  
நாள் 29.08.2011

16.2	 ஊரொடசிச்	 சசயலர	 �மிழக	அரசின	ஊழியரொ?	
அவரகளுக்கு	ஊதியம்	வழஙகுவது	யொர?

இல்னல. அவர ஊராட்சியின் ஊழியர. ஊராட்சியின் 
நிதியிலிருந்த் அவருக்கு மா் ஊதியம் வழங்கபபடுகி்றது.

16.3	 ஊரொடசிச்	சசயலர	ச�ொ்டரந்து	எத்�ம்ன	ஆணடுகள்	
ஓர	ஊரொடசியில்	பணிபுரிய	முடியும்?

அபபடிதயதும் இல்னல.  எத்னை ஆண்டுகள் 
தவண்டுமாைாலும் ஒதர ஊராட்சியில் பணியாற்்றலாம்.

16.4	 ஊரொடசிச்	 சசயலர	 யொருக்குக்	கடடுப்பட்டவர?	
ஊரொடசித்	�மலவருக்கொ	அல்லது	வட்டொர	வ்ளரச்சி	
அலுவலருக்கொ	(BDO)?

ஊராட்சிச் செயலர ,  ஊராட்சித ்னலவருக்தக 
கட்டுபபட்்டவர ஆவார. அதிக கால விடுபபு மற்றும் 
ஒரு சிலவற்றிற்காக மட்டுதம அவர வட்்டார வளரச்சி 
அலுவலருக்குக் கட்டுபப்ட தவண்டி இருக்கும்.

16.5	 ஊரொடசிச்	சசயலமரப்	ப�வி	நீக்கம்	சசயய	முடியுைொ?

முடியும். ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் பிரிவு 106 இன் 
படி, ஊராட்சிகளின் ஆயவாளர என்்ற முன்றயில் மாவட்்ட 
ஆட்சியர, ஊராட்சிச் செயலரின் செயல்பாடுகளுக்தகற்ப, 
த்னவபபடும் பட்ெததில் ப்வி நீக்கம் செயயலாம்.
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17.	ஊைாட்சி	ஒன்றியம்

17.1	 ஊரொடசி	ஒனறிய	�மலவரின	பணிகள்	எனச்னன்ன?

ஊராட்சி ஒன்றிய உறுபபிைரகளால் த்ரந்ச்டுக்கபபடும் 
்னலவதர ஒன்றியத ் னலவர,

• அவ்சவான்றியததிற்கு உட்பட்்ட கிராமப பகுதிகளில் 
ஒன்றியததின் மூலம் தமற்சகாள்ளபபடும் வளரச்சிப 
பணிகனள கண்காணித்ல்.

• மா்ந்த்ாறும் நன்டசபறும் ஒன்றிய மன்்றக் 
கூட்்டங்களுக்கு அவதர ்னலனம ்ாங்கு்ல் மற்றும் 
அக்கூட்்டங்களில் எடுக்கபபடும் தீரமாைங்கனள 
அனைதது உறுபபிைரகள் மற்றும் அலுவலரகதளாடு 
இனணந்து செயல்படுத்ல்.

• ஒன்றிய நிரவாகததில் ஏற்படுத்பபடும் நியமைக்குழு, 
கல்விக்குழு, தவளாண்னம உற்பததிக் குழு, 
சபாதுதநாக்கக் குழு ஆகிய நினலக் குழுக்களுக்குத 
்னலனம வகிதது அவற்றில் சகாண்டுவரபபடும் 
தீரமாைங்கனள நின்றதவற்று்ல்.

• ஒ ன் றி ய த தி ற் கு  உ ட் ப ட் ்ட  ஊ ர ா ட் சி க ளி ல் 
்யாரிக்கபபடும் வளரச்சித திட்்டங்கனளத ச்ாகுதது, 
அ்ைடிபபன்டயில் ஒன்றிய அளவிலாை ஒரு 
வளரச்சித திட்்டததினைத ் யாரிதது அ்னை மாவட்்டத 
திட்்டக்குழுவிற்கு அனுபபு்ல் மற்றும் அ்னை 
நன்டமுன்றபபடுத் முயற்சிகனள தமற்சகாள்ளு்ல்.

17.2	 ஊரொடசி	 ஒனறிய	 உறுப்பி்னரகளின	 பணிகள்	
எனச்னன்ன?
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• ஒன்றிய அளவிலாை வளரச்சித திட்்டங்கனளத ் யாரிக்க 
உ்வு்ல்,

• ்ைது வாரடுக்கு உட்பட்்ட கிராமப பகுதிகளில் 
ஒன்றியததின் மூலம் தமற்சகாள்ளபபடும் பணிகனள 
தமற்பாரனவயிடு்ல்,

• நினலக் குழுக்களில் பங்சகடுத்ல்,
• ஒன்றிய மன்்றக் கூட்்டங்களில் கலந்துசகாண்டு ்ைது 

வாரடு மக்களின் த்னவகளுக்காக விவாதித்ல் மற்றும் 
தீரமாைம் நின்றதவற்றி அ்னை நன்டமுன்றபபடுத்ப 
பணியாற்று்ல்.

17.3	 வட்டொர	வ்ளரச்சி	அலுவலரின	(கிரொை	ஊரொடசிகள்)	
பணிகள்	எனச்னன்ன?

• ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் திட்்டங்கனள 
மக்களுக்கு முன்றயாகக் சகாண்டு தெரக்கக் கிராம 
ஊராட்சிகளுக்கு உ்வு்ல்.

• வாரடுகள் மறுவனரயன்ற மற்றும் சீரனமபபு 
ச்ா்டரபாை பணிகனள தமற்சகாள்ளு்ல்.

• ஊராட்சிகளுக்குப பிரிதது அளிக்கதவண்டிய தகளிக்னக 
வரி, முததினரத ்ாள் வரி, உள்ளூரத தீரனவகள் 
ஆகியவற்ன்றப பிரிததுக் சகாடுத்ல்.

• கிராம ஊராட்சிகளால் ் யாரிக்கபபட்்ட கிராம வளரச்சித 
திட்்டங்கனள ஆயவு செய்ல்.

• கிராம ஊராட்சிகளால் ்யாரிக்கபபடும் நிதிநினல 
அறிக்னககள் மற்றும் ஆண்டு அறிக்னககனள ஆயவு 
செய்ல்.

• ்ைது வட்்டாரப பகுதியில் த்னவயாை அடிபபன்ட 
வெதிகனள ஊராட்சிகள் செயது்ர உ்வு்ல்.

• கிராம ஊராட்சிகளில் கிராமெனப முன்றயாக 
நன்டசப்றத த்னவயாை ந்டவடிக்னககனள எடுத்ல்.
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• கிராம ஊராட்சிகளில் இயற்்றபபடும் தீரமாைங்கனள 
நின்றதவற்்ற உ்வு்ல்.

• கிராம ஊராட்சி, வரி மற்றும் வருவாய இைங்கனள 
முன்றயாக வசூல் செயகி்ற்ா எைக் கண்காணித்ல்.

• உள்ளாட்சித த்ர்ல் பணியாளராக நியமிக்கபபட்்டால், 
த்ர்ல் பணிகனள தமற்சகாள்ளு்ல்.

17.4	 வட்டொர 	 வ்ளரச்சி	 அலுவலகத்தில்	 பணிபுரியும்	
அலுவலரகளின	ப�வியின	சபயரகள்	எனச்னன்ன?

வட்்டார வளரச்சி அலுவலகததில் பணிபுரியும் முக்கிய 
அலுவலகரகள்.

நிர்ாக அலு்லரகள்:
1. வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (சரகுலர பி.டி.ஒ)
2. துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (சபாது)
3. துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (மதிய உணவுத 

திட்்டம்)
4. வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (கிராம ஊராட்சிகள்)
5. துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (கிராம ஊராட்சி)
6. துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (100 நாள் திட்்டம்)
7. துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலர (்ணிக்னக)
8. மண்்டல துனண வட்்டார வளரச்சி அலுவலரகள்
9. ஊர நல அலுவலரகள்
10. கணக்காளர
11. உ்வியாளரகள் மற்றும் பி்ற 

ச்பாறியியல் ்சாரநத அலு்லரகள்
1. சபாறியாளர
2. தமற்பாரனவயாளர (ஓவர சீயர)
3. ொனலப பராமரிபபாளர
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17.5	 நிரவொகக்	கட்டமைப்பு	என்ன?

கிராம ஊராட்சி 
நிர்ாகக் கட்்டமமப்பு

(Gram Panchayat - Governance Structure)

கிராம சமை
Gram Sabha

ஊராட்சி மன்றம்
Panchayat Council

தமை்ர/சசயல் அலு்ைர
President / Executive Authority

 ஊராட்சி ைணியாளரகள் ஊராட்சி சசயைர
 Panchayat Workers Panchayat Secretary
 (தூயமமப் ைணியாளரகள், 
 OHT ஆைரரட்்டரகள்)

்மர்ப்டம் 1:  
கிராை ஊராட்சி அளவிலான நிர்ாகக் கட்்டமைபபு 

(Gram Panchayat - Governance Structure)
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்மர்ப்டம் 2: கிராை ஊராட்சிக்கான ்ட்்டார அளவிலான 
நிர்ாகக் கட்்டமைபபு (Governance Structure of Gram 

Panchayat at  Block Level)

கிராம ஊராட்சிக்கான ் ட்்டார அளவிைான 
நிர்ாகக் கட்்டமமப்பு

Governance Structure of Gram Panchayat  
at Block Level

கிராம ஊராட்சி  
சசயல் அலு்ைரகள்

Village Panchayat  
Executive Authorities

்ட்்டார ் ளரச்சி 
அலு்ைர  

(கிராம ஊராட்சி)
Block Development Officer 

(Village Panchayat)

உதவி சைாறியாளர 
(ஊரக ் ளரச்சி)/ 

ஒனறிய 
சைாறியாளரகள்
Assistant Engineer  
(Rural Dep) / Union 

Engineers

மண்டை துமை 
்ட்்டார ் ளரச்சி 
அலு்ைரகள்

Zonal deputy BDOs

துமை ் ட்்டார 
்ளரச்சி 
அலு்ைர 

(ஊராட்சிகள்)
Deputy BDO 
(Panchayats)

துமை ் ட்்டார 
்ளரச்சி 

அலு்ைர (ம.கா.
ரத.ர்.உ.தி)

Deputy BDO 
(MGNREGA)

துமை ் ட்்டார 
்ளரச்சி 
அலு்ைர 

(தணிக்மக)
Deputy BDO 

(Audit)

கைக்கர/ 
உதவியாளர/ 
இம்டநிமை 
உதவியாளர
Accountant/ 

Assistant/  
Jr Assistant

ஊர நை 
அலு்ைரகள் 
Village Health 

Workers

சாமை 
ஆய்ாளரகள்
Road Inspectors

ைணி 
ரமறைாரம்யாளரகள்

Work Overseers
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்மர்ப்டம் 3: ஒன்றிய ஊராட்சிக்கான ்ட்்டார அளவிலான 
நிர்ாகக் கட்்டமைபபு (Governance Structure of Union 

Panchayat at Block Level)

ஒனறிய ஊராட்சிக்கான ் ட்்டார அளவிைான 
நிர்ாகக் கட்்டமமப்பு

Governance Structure of Union Panchayat at Block Level

ஒனறிய ஊராட்சி 
மன்றம்

Union Panchayat Council

்ட்்டார ் ளரச்சி 
அலு்ைர (்ட்்டார 
ஊராட்சி)/ ஒனறிய 
ஊராட்சி ஆமையர 

Block Development Officer 
(Block Panchayat)/ Union 
Panchayat Commissioner

உதவி சைாறியாளர 
(ஊரக ் ளரச்சி)/

ஒனறிய 
சைாறியாளரகள்
Assistant Engineer  
(Rural Dep)/ Union 

Engineers

மண்டை துமை 
்ட்்டார ் ளரச்சி 
அலு்ைரகள்

Zonal deputy BDOs

துமை ் ட்்டார 
்ளரச்சி அலு்ைர 

(சைாது)
Deputy BDO (General)

துமை ் ட்்டார 
்ளரச்சி அலு்ைர 

(சத்துைவுத் 
திட்்டம்)

Deputy BDO (Mid Day 
Meal Scheme)

கைக்கர/
உதவியாளர/
இம்டநிமை 
உதவியாளர/

தட்்டச்சர/ காசாளர/
ைதி்ம்ற எழுத்தர/

அலு்ைக 
உதவியாளர/ இரவு 

கா்ைர
Accountant / Assistant/ 

Jr Assistant/ Typist/ 
Cashier/ Registry Clerk/ 
Office Assistant/ Night 

Watchmen

ஊர நை 
அலு்ைரகள் 
Village Health 

Workers

சாமை 
ஆய்ாளரகள்
Road Inspectors

ைணி 
ரமறைாரம்யாளரகள்

Work Overseers
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்மர்ப்டம் 4: ைா்ட்்ட ஊராட்சி அளவிலான நிர்ாகக் 
கட்்டமைபபு (District Panchayat - Governance Structure)

மா்ட்்ட ஊராட்சி அளவிைான நிர்ாகக் கட்்டமமப்பு
(District Panchayat - Governance Structure)

மா்ட்்ட ஊராட்சி மன்றம் 
District Panchayat Council

மா்ட்்ட ஊராட்சிச் சசயைர/ சசயல் அலு்ைர 
District Panchayat Secretary/ Executive Authority

கைக்கர / தட்்டச்சர / காசாளர / அலு்ைக உதவியாளர 
Accountant Typist Cashier Office Assistant
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்மர்ப்டம் 5: ஊராட்சிகளுக்கான ைாநில அளவிலான 
நிர்ாகக் கட்்டமைபபு 

(Governance Structure of Panchayats at State Level)

ஊராட்சிகளுக்கான மாநிை அளவிைான நிர்ாகக் கட்்டமமப்பு
(Governance Structure of Panchayats at State Level)

சசயைர, ஊரக ் ளரச்சி மறறும் ஊராட்சித் தும்ற
Secretary, Rural Development and Panchayat Raj Dep

இயக்குநர, ஊரக ் ளரச்சி மறறும் ஊராட்சித் தும்ற
Director, Rural Development and Panchayat Raj Dep

ஊராட்சிகளின ஆய்ாளர (மா்ட்்ட ஆட்சியர)
Inspector of Panchayat (District Collector)

 உதவியாளர, திட்்ட இயக்குநர, 
 மா்ட்்ட ஆட்சியர, ் ளரச்சி ஊரக ் ளரச்சி முகமம
 Personal Assistant Project Director, 
 to the Collector, Development  Rural Development Agency

 துமை இயக்குநர துமை இயக்குநர
 (ஊராட்சிகள்) (தணிக்மக)
 Assistant Director Assistant Director
 (Panchayat) (Audit)
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18.	 மா்ட்ட	ஊைாட்சி

18.1	 ைொவட்ட	ஊரொடசியின	பணிகள்	எனச்னன்ன?

• ஊராட்சித த்ர்லின் தபாது சகாடுக்கபபடும் 
நான்கு வாக்குச் சீட்டுகளில் மஞெள் நி்ற சீட்டின் 
மூலம் மாவட்்ட ஊராட்சி உறுபபிைரகனள நாம் 
த்ரந்ச்டுக்கித்றாம்.

• மாவட்்ட ஊராட்சி உறுபபிைரகனளக் சகாண்டு 
அனமக்கபபடுவத் மாவட்்ட ஊராட்சி நிரவாகமாகும். 
மாவட்்ட ஊராட்சி தமற்சகாள்ளும் பணிகளில் மிக 
முக்கியமாைது திட்்டமிடும் பணி.

• மாவட்்ட ஊராட்சியின் கீழ செயல்படும் மிக 
முக்கியமாை அனமபபு மாவட்்டத திட்்டக்குழு. 
மாவட்்டம் முழுனமக்குமாை திட்்டங்கனளத 
்யாரிக்கும் அனமபபு இது. இக்குழு மட்டுதம 
அரெனமபபுச் ெட்்டத்ால் அங்கீகரிக்கபபட்்ட 
திட்்டக்குழுவாகும்.

• மாவட்்டததிற்காை வளரச்சிப பணிகனளத திட்்டமிடும் 
குழுவாை மாவட்்டத திட்்டக்குழு சி்றபபாகச் செயல்ப்ட 
மாவட்்ட ஊராட்சி பணியாற்றி்ட தவண்டும்.

• தமலும் மாவட்்ட மக்களுக்குத த்னவயாைவற்ன்றத 
திட்்டததில் இனணக்கவும் மாவட்்ட ஊராட்சி 
முயற்சிகள் தமற்சகாள்ளதவண்டும்.

18.2	 ைொவட்ட	 ஊரொடசி	 உறுப்பி்னரகளின	 பணிகள்	
எனச்னன்ன?

• ்ைது வாரடுக்கு உட்பட்்ட கிராமப பகுதிகளில் 
மாவட்்ட ஊராட்சியின் மூலம் தமற்சகாள்ளபபடும் 
பணிகனள தமற்பாரனவயிடு்ல்,
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• மாவட்்ட ஊராட்சி நினலக் குழுக்களில் பங்சகடுத்ல், 
• மாவட்்ட ஊராட்சி மன்்றக் கூட்்டங்களில் கலந்து 

சகாண்டு ்ைது வாரடு மக்களின் த்னவகளுக்காக 
விவாதித்ல் மற்றும் தீரமாைம் நின்றதவற்றி அ்னை 
நன்டமுன்றபபடுத்ப பணியாற்று்ல்.

• மாவட்்ட அளவிலாை வளரச்சித திட்்டங்கனளத 
்யாரிக்கவும், அ்னைத ச்ாகுதது மாவட்்டத திட்்டக் 
குழுவிற்கு அனுபபவும் நிரவாகததிற்கு உ்வு்ல்,

ஆகியனவ மாவட்்ட ஊராட்சி உறுபபிைரகளின் முக்கியப 
பணிகளாகும்.
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19. மா்ட்ட	ஆட்சியை்கமும்	 
	 ஊைாட்சி	நிர்ா்கமும்

19.1	 ஊரொடசிகளின	ஆயவொ்ளர	எனபவர	யொர?	அவரின	
சபொறுப்புகள்	எனச்னன்ன?

மாவட்்ட ஆட்சியதர (கசலக்்டர) ஊராட்சிகளின் 
ஆயவாளர என்்ற ப்வினய வகிக்கி்றார.

மூன்்றடுக்கு ஊராட்சி அனமபபுகளாை; 

1. கிராம ஊராட்சிகள், 
2. ஒன்றிய ஊராட்சிகள் மற்றும் 
3. மாவட்்ட ஊராட்சிகள் ஆகியனவ 
்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டததிற்கு உட்பட்டு 
இயங்குவன் உறுதிபபடுத் கீழக்கண்்ட முக்கிய 
ந்டவடிக்னககனள ஊராட்சிகளின் ஆயவாளர தமற்சகாள்ள 
தவண்டும்.

• ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் திட்்டங்கள் 
முன்றய ா க  நன்டமுன்றபபடு த ் ப படுவன் 
உறுதிபபடுதது்ல், அ்ற்குத த்னவயாை நிரவாக 
உ்விகனள தமற்சகாள்ளு்ல்.

• மக்களுக்குக் கிராமெனபக் கூட்்டங்களுக்காை 
அறிவிபபுகள் உரியக் காலததில் சகாடுக்கப 
படுவன்யும், கிராமெனபயில் மக்கள் இயற்றிய 
தீரமாைங்கள் முன்றயாக நன்டமுன்றபபடுத்ப 
படுவன்யும் கண்காணித்ல். தமலும், கிராமெனபக் 
கூட்்டததிற்காை ெட்்ட விதிமுன்றகள் அனைததும் 
்வ்றாமல் கன்டபபிடிக்கபபடுவன் உறுதிபபடுதது்ல்.
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• ஒரு நிதி ஆண்டில், ஊராட்சி நிரவாகத்ால் 
தமற்சகாள்ளபபட்்ட, சிறியது மு்ல் சபரியது 
வனரயிலாை அனைததுப பணிகனளயும் விவரிக்கும் 
அறிக்னகயாை நிரவாக அறிக்னககள் ஆண்டு த்ாறும் 
முன்றயாகச் ெமரபபிக்கபபடுவன் உறுதி செய்ல்.

• வரும் நிதி ஆண்டிற்காை நிதிநினல அறிக்னககனளக் 
கிராம ஊராட்சி உட்ப்ட மூன்்றடுக்கு ஊராட்சிகள் 
அனைததும் ் ாக்கல் செயவன் உறுதிபபடுதது்ல்.

• ஒவ்சவாரு ஊராட்சி நிரவாகமும் ்ங்கள் பகுதியின் 
வளரச்சிக்காகத திட்்டமிடும் “வளரச்சித திட்்டங்கள்” 
உரியக் காலததில் ்யாரிக்கபபடுவன்யும் அததிட்்டப 
பணிகள் முன்றயாக நன்டமுன்றபபடுத்பபடுவன்யும் 
உறுதிபபடுதது்ல்.

• மா்ாந்திர மன்்றக் கூட்்டங்கள் ச்ா்டரந்து முன்றயாக 
நன்டசபறுவன் உறுதிபபடுதது்ல்.

• ஊராட்சி நிரவாகப பணிகள், ஒன்றிய மற்றும் மாநில 
அரசுகளின் திட்்டப பணிகள் ஆகியனவ முன்றயாக 
நன்டசபறுகின்்றைவா எை மக்கதள தநரடியாக ஆயவு 
செயயும் முன்றயாை “ெமூகத ்ணிக்னக”, ஊராட்சி 
மூலம் முன்றயாகச் செயல்படுத்பபடுகின்்றைவா எைக் 
கண்காணித்ல்.

• ஊராட்சி நிரவாகப பணிகனள அரசு ஆயவு 
செயயும் தபாது, அ்ாவது ்ணிக்னக செயயும்தபாது 
கண்டுபிடிக்கபபடும் பணிக் குன்றபாடுகள் ்ணிக்னகத 
்ன்டகளாகப பதிவு செயயபபடும். அத்ன்டகள் உரியக் 
காலததில் நிவரததி செயயபபடுவன் உறுதி செய்ல்.

• ஊராட்சிக்கு உட்பட்்ட பகுதிகளில் இயங்கும் 
அரசுத துன்றகளாை கிராம நிரவாக அலுவலகம், 
ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளி, அங்கன்வாடி னமயங்கள், 
ஆரம்பச் சுகா்ார நினலயம், நூலகங்கள், கூட்டு்றவுச் 
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ெங்கங்கள், நியாயவினலக்கன்ட ஆகியனவ இனணந்து 
பணியாற்றுவன் ஊக்குவித்ல்.

• ஊராட்சியில் பராமரிக்கபபடும் பதிதவடுகனள ஆயவு 
செய்ல்.

19.2	 ைொவட்ட	ஊரக	வ்ளரச்சி	முகமையின	(டி.ஆர.டி.ஏ)	
்நொக்கஙகள்	எனச்னன்ன?

மாவட்்ட ஊரக வளரச்சி முகனம அனமபபாைது 
ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளால் அளிக்கபபடும் 
திட்்டங்கள் முன்றயாக ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் 
கிராம ஊராட்சிகளுக்குச் சென்்றன்டகி்ற்ா என்பன்க் 
கண்காணிக்கும்.

ஆைால் இந்் அனமபபால் திட்்டங்கனளச் செயல்படுத் 
முடியாது. செயல்படுததும் அதிகாரம் ஊராட்சி 
மன்்றதன்தய ொரும்.

19.3	 ஊரொடசி	எடுக்க	்வணடிய	முடிமவ	ஊரக	வ்ளரச்சித்	
துமறச்	சசயல்ரொ	அமைச்ச்ரொ	எடுக்க	முடியுைொ?

முடியாது. தகள்வி 2.6 னயப பாரக்கவும்.
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20.	உள்ளாட்சித்	வதரதல்

20.1	 ஊரொடசித்	்�ர�லில்	கடசிச்	சின்னஙகள்	இ்டம்	
சபறுைொ?	

மூன்்றடுக்கு ஊராட்சி அனமபபுகளில், கிராம ஊராட்சி 
வாரடு உறுபபிைர மற்றும் ஊராட்சித ்னலவர ஆகிய 
ப்விகளுக்குச் சுதயட்னெ சின்ைங்கள் மட்டுதம 
ஒதுக்கபபடும். கட்சிச் சின்னைகள் ஒதுக்கபப்ட மாட்்டாது. 

ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்்ட ஊராட்சிகளுக்காை 
அனைதது ப்வியி்டங்களுக்காை த்ர்லில், கட்சிச் 
சின்ைங்கள் அனுமதிக்கபபடும்.

20.2	 உள்்ளொடசித்	் �ர�மல	ந்டத்�ொைல்	இருக்க	முடியுைொ?

முடியாது. கட்்டாயம் ந்டததிதய ஆக தவண்டும். இந்திய 
அரெனமபபு ெட்்டம் பிரிவு 9 ஊராட்சிகனளயும், பிரிவு 9A 
நகர உள்ளாட்சி அனமபபுகனளயும் அங்கீகரிக்கி்றது. இது, 
1993 ஆம் ஆண்டு நின்றதவற்்றபபட்்ட 73 ஆவது மற்றும் 
74 ஆவது ெட்்டததிருத்ங்களால் ஏற்படுத்பபட்்டது. 
எபபடி ஒன்றிய மாநில அரசுகளுக்குத த்ர்ல்கனள 
ந்டத்ாமல் இருக்க முடியாத்ா, அத்தபால உள்ளாட்சி 
அனமபபுகளுக்கும் த்ர்ல் ந்டத்ாமல் இருக்க முடியாது. 

20.3	 எந்�	அடிப்பம்டயில்	வொரடுகள்	பிரிக்கப்படுகினற்ன?

மக்கள் ச்ானக அடிபபன்டயில் பிரிக்கபபடுகி்றது.

பாரக்க அட்்டவனண 1.1, தகள்வி 21.1
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21.		 இட	ஒதுககீடு

21.1	 ஊரொடசியில்	உள்்ள	 ப�வியி்டஙகளுக்கொ்ன	இ்ட	
ஒதுக்கீடு	பறறிய	�கவல்கள்	�ரவும்.

ஒரு கிராம ஊராட்சியில் பல வாரடு உறுபபிைரகளும், 
து ன ண த  ் ன ல வ ர  ஒ ரு வ ரு ம் ,  ஊ ர ா ட் சி த 
்னலவர ஒருவரும் இருபபாரகள் என்பன் நாம் 
அறிதவாம் .  இவரகளில் மக்களால் தநரடியாக 
த்ரந்ச்டுக்கபபடுபவரகள் வாரடு உறுபபிைரகளும் 
மற்றும் ஊர ாட்சி மன்்ற ்னலவர  மட்டுதம . 
துனணத ்னலவர மன்றமுக த்ர்ல் மூலம் வாரடு 
உறுபபிைரகளால் த்ரந்ச்டுக்கபபடுவார.

கிர ாம  ஊராடசி ்ா ரடு உறுபபினரகளுககான 
்பேவியிைஙகள்

ஒ ரு  கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி யி ல்  உ ள் ள  வ ா ர டு 
உறுபபிைரகளின் எண்ணிக்னக ,  அ்ன் மக்கள் 
ச்ானகயின் அடிபபன்டயிதலதய கீழக்கண்்டவாறு 
நிரணயிக்கபபடுகி்றது.

வ.எண் �க்கள் ் ்தொடக வொர்டு உறுப்பினர்கள் 
எண்ணிக்டக

1. 500 க்பர் முதல 2000 க்பர் ெடர 6

2. 2001 க்பர் முதல 6000 க்பர் ெடர 9

3. 6001 க்பர் முதல 10000 க்பர் ெடர 12

4. 10000 க்பர்ககு கமல 15
 அடைவடை 1.1
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தமதல உள்ள அட்்டவனண 1.1 யின் அடிபபன்டயில் 
நி ரணயிக் க ப படும்  கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி  வ ா ர டு 
உறுபபிைரகளுக்காைப ப்வியி்டங்களில் பட்டியல் 
பிரிவிைர மற்றும் மகளிருக்காை இ்டங்கள் ஒதுக்கபபடும்.

்படடி்யல் பிரிவினரகளுககான இை ஒதுககீடு

கிராம ஊராட்சியில் உள்ள சமாத் மக்கள் ச்ானகயில் 
பட்டியல் பிரிவிைரின் ச்ானகக்கு இனணயாை 
ெ்விகி்ததில் அவரகளுக்கு இ்டங்கள் ஒதுக்கபபடும். 
இதில் 50% க்குக் குன்றயா் இ்டங்கனளப பட்டியல் பிரிவு 
சபண்களுக்கு ஒதுக்கபபடும்.

மகளிருககான இை ஒதுககீடு

தமற்குறிபபிட்்ட அட்்டவனண அடிபபன்டயில் 
நி ரணயிக் க ப படும்  கி ர ா ம  ஊ ர ா ட் சி  வ ா ர டு 
உறுபபிைரகளுக்காை ப்வியி்டங்களில் 50% க்குக் 
குன்றயா் இ்டங்கனள மகளிருக்கு ஒதுக்கதவண்டும். 
இதில் பட்டியல் பிரிவுப சபண்களுக்கு ஒதுக்கபபட்்ட 
இ்டங்களும் அ்டங்கும்.

உ்ாரணம்: ஒரு கிராம ஊராட்சியின் மக்கள் ச்ானக 5000 
ஆகவும், அவரகளில் பட்டியல் பிரிவிைர 2000 தபரும் 
இருக்கும் பட்ெததில், நிரணயிக்கபபடும் அதிகபட்ெ 
வாரடு உறுபபிைரகளின் ப்வி இ்டமாை 9 இ்டங்களில் 
(பாரக்க அட்்டவனண 1.1) பட்டியல் பிரிவிைருக்கு 
அவரகளின் மக்கள் ச்ானகக்கு இனணயாை ெ்வீ்ததிற்கு 
குன்றயாமல் இ்டங்கள் ஒதுக்கபப்டதவண்டும். அ்ாவது 
தமற்குறிபபிட்்ட மக்கள் ச்ானக அடிபபன்டயில் 9 
வாரடு உறுபபிைரகளில் 40% தபர பட்டியல் பிரிவிைர 
என்்ற அடிபபன்டயில் 4 உறுபபிைரகளுக்காைப 
ப்வியி்டங்கள் அவரகளுக்கு ஒதுக்கபப்டதவண்டும். 
இந்் 4 உறுபபிைரகளில் பாதிக்கும் குன்றயா் இ்டங்கள் 
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அ்ாவது 2 உறுபபிைரகள் பட்டியல் பிரிவுப சபண்களுக்கு 
ஒதுக்கபப்டதவண்டும்.

த ம ற் கு றி ப பி ட் ்ட  உ ் ா ர ண த தி ல்  உ ள் ள  9 
உறுபபிைரகளுக்காை ப்வி இ்டங்களில் 50% க்குக் 
குன்றயா் அ்ாவது 5 இ்டங்கனள மகளிருக்கு 
ஒதுக்கதவண்டும். இதில் பட்டியல் பிரிவு சபண்களுக்கு 
ஒதுக்கபபட்்ட 2 உறுபபிைரகள் ப்வியும் அ்டங்கும்.

ஒன்றி்ய மற்றும் மா்டை ஊராடசி ் ாரடு உறுபபினரகளின் 
்பேவியிைஙகள்

ஒன்றிய ஊராட்சி உறுபபிைரகளுக்காைப ப்வியி்டங்கள் 
ஒன்றியததில் உள்ள சமாத் மக்கள் ச்ானகயில் 5000 
தபருக்கு ஓர உறுபபிைர என்்ற அடிபபன்டயிலும், 
மாவட்்ட ஊராட்சி உறுபபிைரகளுக்காைப ப்வியி்டங்கள் 
மாவட்்டததில் உள்ள சமாத் மக்கள் ச்ானகயில் 
50000 தபருக்கு ஓர உறுபபிைர என்்ற அடிபபன்டயிலும் 
ஒதுக்கபபடும்.

எவ்வாறு ஓர ஊராட்சி உறுபபிைர ப்வியி்டங்களின் இ்ட 
ஒதுக்கீட்டிற்காை வழிமுன்றகள் பின்பற்்றபபட்்டத்ா, 
அ்ாவது அவ்வூராட்சியின் மக்கள் ச்ானக மற்றும் 
அதில் பட்டியல் பிரிவிைரின் ெ்விகி்ம் ஆகியவற்றின் 
அடிபபன்டயில் அவ்வூராட்சியின் பட்டியல் பிரிவிைர 
மற்றும் மகளிருக்கு இ்ட ஒதுக்கீடு செயயபபட்்டத்ா 
அத்தபால ஓர ஒன்றியததின் மக்கள் ச்ானக மற்றும் 
அதில் பட்டியல் பிரிவிைரின் ெ்விகி்ம் ஆகியவற்றின் 
அடிபபன்டயில் அந்் ஒன்றியததின் பட்டியல் பிரிவிைர 
மற்றும் மகளிருக்கு இ்ட ஒதுக்கீடு செயயபபடும்.

அத்தபால, மாவட்்ட ஊராட்சி உறுபபிைரகளின் 
ப்வியி்டங்களுக்கு அம்மாவட்்டததின் மக்கள் ச்ானக 
மற்றும் அதில் பட்டியல் பிரிவிைரின் ெ்விகி்ம் 
ஆகியவற்றின் அடிபபன்டயில் அந்் மாவட்்டததின் 
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பட்டியல் பிரிவிைர மற்றும் மகளிருக்கு இ்ட ஒதுக்கீடு 
செயயபபடும்.

ேடல்ரகளுககானப ்பேவியிைஙகள்

வாரடு உறுபபிைரகளுக்காைப ப்வியி்டங்கள் 
ஒதுக்கபபட்்டது தபாலதவ ்னலவரகளுக்காைப 
ப்வியி்டங்களும் மக்கள் ச்ானக அடிபபன்டயிதல 
ஒதுக்கபபடுகி்றது.

கிராம ஊராட்சித ்னலவரகளுக்காை ப்வியி்டங்கள் 
ஒன்றிய அளவிலாை மக்கள் ச்ானக அடிபபன்டயிலும், 
ஒன்றிய மன்்றத ் னலவரகள் மற்றும் மாவட்்ட ஊராட்சித 
்னலவரகளுக்காை ப்வியி்டங்கள் மாவட்்ட அளவிலாை 
மக்கள் ச்ானக அடிபபன்டயிலும் ஒதுக்கபபடுகி்றது. 
இவற்றில் பட்டியல் பிரிவிைர மற்றும் மகளிருக்காைப 
ப்வியி்டங்கள், வாரடு உறுபபிைரகளுக்காைப 
ப்வியி்டங்களுக்கு தமற்சகாண்்ட அத் வழிமுன்றகள் 
தமற்சகாள்ளபபடும்.

உ்ாரணமாக, சுமார 35 லட்ெம் மக்கள் ச்ானக சகாண்்ட 
தெலம் மாவட்்டததில் 20 ஊராட்சி ஒன்றியங்களும், 
385 கிராம ஊராட்சிகளும், மாவட்்ட ஊராட்சி மன்்றம் 
ஒன்றும் உள்ளை. இவற்றில் பைமரததுபபட்டி 
ஊராட்சி ஒன்றியததில் 20 கிராம ஊராட்சிகள் உள்ளை. 
பைமரததுபபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியததின் சமாத் மக்கள் 
ச்ானக சுமார 1,44,000 ஆகும். (2011 மக்கள் ச்ானக 
கணக்சகடுபபின்படி) இவற்றில் பட்டியல் பிரிவிைரின் 
மக்கள் ச்ானக சுமார 57,600 இது த்ாராயமாக 
ஒன்றியததின் சமாத் மக்கள் ச்ானகயில் 40% ஆகும். 
எைதவ சமாத்ம் உள்ள 20 ஊராட்சித ்னலவரகளில் 
சுமா ர  8  ்னலவரகளுக்க ாைப ப்வியி்டங்கள் 
பட்டியல் பிரிவிைரகளுக்கு ஒதுக்கபபடும். இந்் 8 
்னலவரகளில் பாதிக்கும் குன்றயா் இ்டங்கள் அ்ாவது 
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4 ப்வியி்டங்களில் பட்டியல் பிரிவு சபண்களுக்கு 
ஒதுக்கபப்டதவண்டும்.

த ம ற் கு றி ப பி ட் ்ட  உ ் ா ரண த தி ல்  உ ள் ள  2 0 
்னலவரகளுக்காைப ப்வியி்டங்களில் 50% க்குக் 
குன்றயா் அ்ாவது 1 0 இ்டங்கனள மகளிருக்கு 
ஒதுக்கதவண்டும். இதில் பட்டியல் பிரிவு சபண்களுக்கு 
ஒதுக்கபபட்்ட 4 ்னலவரகளுக்காைப ப்வியி்டங்களும் 
அ்டங்கும்.
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22.	ம்களிர	வமம்பாடு

22.1	 ஊரொடசி	அ்ளவிலொ்ன	ைகளிர	சுய	உ�விக்	குழுக்	
கூட்டமைப்பின	சசயல்பொடுகம்ள	் ைம்படுத்�	ஊரொடசி	
மூலம்	ந்டவடிக்மக	் ைறசகொள்்ள	முடியுைொ?

முடியும்.

• குழுக்கள் மற்றும் கூட்்டனமபபின் அடிபபன்டத 
த்னவகனளக் கண்்டறிந்து அன்ச் செயல்படுத் 
ஊராட்சி ஆண்டு செயல்திட்்டததில் தெரத்ல் மற்றும் 
அ்ற்காை நிதினயப சபற்றுத்ரு்ல்.

• ஊராட்சி அளவில் உள்ள அனைதது சுய உ்விக் 
குழுக்களுக்கு உறுதுனணயாக இருத்ல்.

• கிராமததில் ஏனழ மக்கனளக் கண்்டறிய சுய உ்விக் 
குழுக்களால் ந்டத்பபடும் மக்கள் ஆயவிற்கு 
உறுதுனணயாக இருத்ல்.

• கிர ாமப பு்றங்களில் உள்ள மகளிர சுகா்ா ர 
வளாகங்கனளப பழுது நீக்கம் செய்ல் மற்றும் 
பராமரித்ல்.

• ஊராட்சிக்குச் சொந்்மாை பு்றம்தபாக்கு இ்டங்கனள 
சுய உ்விக் குழுக்களுக்குக் கால்நன்ட மற்றும் மரம் 
நடு்லுக்கு அளித்ல்.

தபான்்ற பணிகனள மற்றும் வாயபபுகனளச் சுய உ்விக் 
குழுக்களுக்கு வழங்கலாம்.

22.2	 சபண	 ஊரொடசித் 	 �மலவர 	 அல்லது	 வொரடு	
உறுப்பி்னர	இ்டத்தில்	அவருக்குப்	பதிலொக	அவரது	
கைவ்ரொ,	ச்கொ�ர்ரொ	அல்லது	உறவி்னர	யொ்ரொ	
சசயல்படுவம�த்	�டுப்பது	எப்படி?



அடிப்படை கேள்விேளும் ்பதிலேளும் | 119

சபண் பிரதிநிதிகள் இ்டததில் அவரகளுக்குப பதிலாக 
தவச்றாருவர செயல்படுவது முற்றிலும் ெட்்டததிற்குப 
பு்றம்பாை்ாகும். 

• த்ரந்ச்டுக்கபபட்்ட சபண் பிரதிநிதிகள் முன்றயாகப 
பணி செயய, மக்களாகிய நாம்்ான் ஊக்கபபடுத் 
தவண்டும்.

• ச்ாண்டு நிறுவைங்கள் மூலம் ்னலனமததுவப 
பயிற்சியும் ,  ஊர ாட்சிச்  ெட்்டங்கள் மற்றும் 
நிரவாக வழிமுன்றகள் ச்ா்டரபாை பயிற்சிகளும் 
வழங்கதவண்டும்.

• ஊராட்சியின் மா்ாந்திரக் கூட்்டங்கள், கிராமெனபக் 
கூட்்டங்கள் ஆகியவற்றில் ன்ரியமாகப பங்சகடுக்கவும் 
்னலனமதயற்கவும் சபண் ஊராட்சிப பிரதிநிதிகனள 
வலியுறுத் தவண்டும், ஊக்கபபடுத் தவண்டும்.

சபண் பிரதிநிதிகளின் பணிகளுக்கு உ்வியாக அவரது 
உ்றவிைரகள் இருபபதில் ்வத்றதும் இல்னல. 
ஆைால், அவரகளுக்குப பதிலாக அவரகளின் இ்டதன் 
எடுததுக்சகாள்வது ெட்்டததிற்குப பு்றம்பாைது. 
கூட்்டங்களில் ஆண் உ்றவிைரகள் பங்தகற்பது, ஊராட்சி 
மன்்றக் கூட்்டம் மற்றும் கிராமெனபக் கூட்்டங்களில் 
்னலனமதயற்பது ஆகியனவ ஏற்றுக்சகாள்ளபப்டா் 
்ண்்டனைக்குரிய அணுகுமுன்றகளாகும்.

மக்களும், நிரவாகததில் இருக்கும் யாரும் இன்க் 
கண்டிக்க தவண்டும். ச்ா்டரந்து இது தபான்்ற 
செயல்பாடுகள் இருந்்ால் ெம்மந்்பபட்்ட நபர மீது 
ெட்்டபபடி ந்டவடிக்னக எடுக்க மாவட்்ட ஆட்சியருக்குக் 
தகாரிக்னக னவக்க தவண்டும்.

வரவிருக்கும் ஒவ்சவாரு உள்ளாட்சித த்ர்லிலும் 
சபண்களுக்கு 50% இ்டங்கள் ஒதுக்கபப்டவுள்ளை என்பன் 
நாம் நினைவில் நிறுத் தவண்டும்.
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22.3	 பஞசொயத்தில்,	�மலவர	ைறறும்	வொரடு	உறுப்பி்னரகள்	
எ்ன	ைக்க்ளொல்	்�ரந்ச�டுக்கப்படும்	ப�விகள்	பல	
உள்்ள்ன...	அவறறில்	சபணகளுக்கு	எ்ன	எவ்வ்ளவு	
இ்டஙகள்	ஒதுக்கப்படுகினற்ன?

பாரக்க தகள்வி எண்: 21.1
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23.	்கல்வி	வமம்பாடு

23.1	 ஊரொடசியில்	உள்்ள	அரசுப்பள்ளியில்	கழிப்பி்ட	வசதி	
இல்லொ�்பொது	சபொதுைக்கள்	்ைறசகொள்்ள	்வணடிய	
ந்டவடிக்மககள்	என்ன?

பள்ளி தமலாண்னமக் குழுவின் மூலம் ந்டவடிக்னக 
எடுக்கலாம். கல்வி உரினமச் ெட்்டம் 2009 இன் படி, 
ஒவ்சவாரு பள்ளியிலும் அனமக்கபப்டதவண்டிய 
குழு, பள்ளி தமலாண்னமக் குழு. இக்குழுக் கூட்்டம் 
குன்றந்்பட்ெம் மா்ம் ஒருமுன்ற கூட்்டபபடும். 
த்னவக்தகற்ப கூடு்லாகவும் கூட்்டலாம்.

பள்ளிக்குத த்னவபபடும் எந்் ஒரு வளரச்சிப பணியும் 
இக்குழுவின் மூலம் அரசுக்குத ச்ரியபபடுத்லாம்.

பள்ளியில் புதிய கழிவன்ற வெதிகள் த்னவபபடும் 
தபாது, இக்குழுத தீரமாைததின் மூலமாகவும் அல்லது 
குழுவிைால் ் யாரிக்கபபடும் பள்ளி வளரச்சித திட்்டததின் 
மூலமாகவும் அரசுக்குத ச்ரியபபடுத் முடியும். 
தீரமாைங்கனளயும், ஆண்டு வளரச்சித திட்்டங்கனளயும் 
ெம்மந்்பபட்்ட ஊராட்சிக்கும் மற்றும் மாவட்்டக் கல்வி 
அலுவலருக்கும் அனுபபதவண்டும். த்னவபபடும் 
பட்ெததில் அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கததின் (Sarva 
Shiksha Abhiyan) மாநிலத திட்்ட இயக்குநருக்கும் 
அனுபபினவக்கலாம்.

கழிவன்றக்கு மட்டும் அல்ல ஒட்டுசமாத்ப பள்ளி 
வளரச்சிக்கும் இக்குழுவிைால் முக்கியப பங்களிபனப 
வழங்க முடியும்.
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அ த ் த ப ா ல்  கி ர ா ம ெ ன ப யிலும்  ப ள்ளி க் கு த 
த்னவயாைவற்ன்ற விவாதிதது, ெம்மந்்பபட்்ட துன்றகள் 
மூலம் ந்டவடிக்னக எடுக்க வலியுறுத்லாம்.

23.2	 பள்ளியில்	்பொதுைொ்ன	ஆசிரியரகள்	இல்லொ�்பொது	
கூடு�ல்	ஆசிரியரகள்	நியமிக்க	நொம்	சசயய்வணடியது	
என்ன?

தமற்குறிபபிட்்டது தபால், ஆசிரியரகள் த்னவக்கும் 
பள்ளி தமலாண்னமக் குழு மூலம் ந்டவடிக்னக 
எடுக்கலாம்.

23.3	 நைது	ஊரொடசியில்	உள்்ள	பள்ளியில்	அதிகைொ்ன	
ைொைவரகள்	்சரவும்,	�ரைொ்ன	கல்வி	கிம்டக்கவும்,	
நம்	பள்ளிமய	முனைொதிரியொ்ன	பள்ளியொக	ைொறறவும்	
எனச்னன்ன	ந்டவடிக்மககம்ள	ஊரொடசி	நிரவொகம்	
எடுக்கலொம்?

• ஊராட்சி நினலக் குழுக்களுள் ஒன்்றாை கல்விக்குழுனவ 
ஏற்படுததி அவற்றின் மூலம் பள்ளி நிரவாகம் 
முன்றயாகச் செயல்படுவன் உறுதிபபடுதது்ல்.

• பள்ளியில் நன்டசபற்று வரும் ெததுணவுத திட்்டம் 
சி்றபபாகச் செயல்ப்ட உ்வு்ல் மற்றும் அ்னை 
தமற்பாரனவயிடுவது ஊராட்சியின் முக்கியக் 
க்டனமயாகும்.

• ஆண்டுத்ாறும் ஊராட்சியால் ்யாரிக்கபபடும் 
கிராம வளரச்சித திட்்டததில் பள்ளிக்குத த்னவயாை 
வளரச்சிப பணிகனள இனணத்ல்.

• பள்ளிக்குத த்னவயாை குடிநீர வெதி, கழிவன்ற வெதி 
தபான்்றவற்ன்றத ் ாம்மின்றி செயது சகாடுத்ல்.

• இன்டநின்்ற மாணவரகள் மீண்டும் பள்ளியில் தெர, 
சபற்த்றாரகளி்டம் தபசி உரிய ந்டவடிக்னக எடுத்ல்.



அடிப்படை கேள்விேளும் ்பதிலேளும் | 123

• குழந்ன்த திருமணங்கள் ெட்்ட விதரா்மாைது என்பது 
பற்றிய விழிபபுணரனவப பள்ளி மாணவரகளி்டததிலும் 
சபற்த்றாரகளி்டததிலும் ஏற்படுதது்ல்.

• ெட்்டமன்்ற மற்றும் நா்டாளுமன்்ற உறுபபிைரகளின் 
சபாது நிதினயப சபற்று பள்ளிக் கட்டுமாைங்கனளயும் 
மற்றும் கணினி ஆயவகம் தபான்்றவற்ன்றயும் 
தமம்படுத்லாம் .  இ்ற்குக் கிர ாமெனபயின் 
மூலம் தீரமாைம் நின்றதவற்றி, ஊராட்சி மூலம் 
ெம்மந்்பபட்்ட உறுபபிைரகளுக்குக் தகாரிக்னக 
னவததுப சப்றலாம்.

• ்னியார நிறுவைங்களின் (Company) ெமூகப 
சபாறுபபுணரவு நிதினய (CSR Fund) கிராமெனபயின் 
மூலம் தீரமாைம் நின்றதவற்றி, ஊராட்சி மூலம் 
ெம்மந்்பபட்்ட நிறுவைங்களுக்குக் தகாரிக்னக னவததுப 
பள்ளிக் கட்டுமாைங்கனளயும் மற்றும் கணினி 
ஆயவகம் தபான்்றவற்ன்றயும் தமம்படுத்லாம்.

• கல்வி ொரந்து செயல்படும் ச்ாண்டு நிறுவைங்களுக்கு 
நமது ஊராட்சி மூலம் தகாரிக்னக னவதது நமது 
பள்ளிகனள தமம்படுத்லாம்.
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24.	மதுவிலககு

24.1	 ்டொஸ்ைொக்	ைதுக்கம்டகம்ள	மூ்ட	ஊரொடசிக்கு	உள்்ள	
க்டமைகள்	 எனச்னன்ன?	 எந்ச�ந்�	வி�த்தில்	
கம்டமய	மூ்ட	ந்டவடிக்மக	எடுக்கலொம்?

இனளஞரகள், மாணவரகள், சபண்கள் உட்ப்ட 
ஒட்டுசமாத் குடும்பதன்தய சீரழிதது வரும் ்டாஸ்மாக் 
கன்டகனள மூ்டத ச்ா்டரந்து ந்டவடிக்னக எடுக்க 
தவண்டிய க்டனம ஊராட்சி அரொங்கததிற்கு உள்ளது.
கீழக்கண்்ட ஆ்ாரங்கனள அடிபபன்டயாகக் சகாண்டு, 
்டாஸ்மாக் மதுக்கன்டகனள மூ்ட ஊராட்சி ந்டவடிக்னககள் 
எடுக்க தவண்டும்.

• ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994 பிரிவு 111, 
ஊராட்சி ்ன் மக்களின் பாதுகாபபிற்காகவும், 
சுகா்ாரததிற்காகவும் பணிகனள தமற்சகாள்ள 
தவண்டுசமன்கி்றது. அ்ற்கும் தமதல தபாய, 
மக்களின் சுகம், பண்பாடு ஆகியவற்றிற்கும் பணியாற்்ற 
தவண்டுசமன்கி்றது இச்ெட்்டம். (பாரக்க: ்மிழநாடு 
ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 111(10)).

• ஒரு நிறுவைதன் ஊராட்சியில் நிறுவுவ்ற்கு 
முன் ஊர ாட்சியின் உரிமதன்  (னலென்ஸ்) 
சப்றதவண்டியது அவசியசமன்கி்றது ்மிழநாடு 
ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 159. அந்நிறுவைததின் 
செயல்பாடுகள், மனி் உயிருக்கு மற்றும் உ்டல் 
நலததிற்கு தகடு வினளவிக்கக் கூடிய்ாகதவா அல்லது 
ஆபத்ாை்ாகதவா இருந்்ால் அந்நிறுவைததிற்கு 
உரிமம் வழங்க ஊராட்சி மறுக்கலாம் என்கி்றது 
ெட்்டபபிரிவு 159(4). ‘மது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் 
தகடு’ என்்ற வாெகம், ்டாஸ்மாக் நிறுவைம் விற்கும் 
ஒவ்சவாரு மது பாட்டிலிலும் சபாறிக்கபபட்டுள்ள 
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நினலயில் மக்கனளப பாதுகாக்க ந்டவடிக்னக எடுக்க 
ஊராட்சி அரொங்கம் க்டனமபபட்டுள்ளது.

எைதவ தமற்கூறியவற்ன்ற கருததில் சகாண்டு 
மா்ம்த்ாறும் நன்டசபறும் ஊராட்சி மன்்றக் 
கூட்்டததிலும், கிராமெனபயிலும் தீரமாைங்கள் 
நின்றதவற்றி, ்டாஸ்மாக் கன்டகனள விரட்டியடிக்க 
முயற்சிகள் எடுக்கலாம்.

• ்மிழநாடு மது சில்லன்ற விற்பனை (கன்டகள் 
மற்றும் பாரகள்) விதிகள், 2003 இல், மதுக்கன்டகள் 
அனமபப்ற்காை இ்டம் மற்றும் கன்டனய மாற்றுவது 
குறித் பகுதிகளில் திருத்ம் சகாண்டு வந்திருக்கி்றது 
்மிழக அரசு.

மாவட்்ட ஆட்சியரின் ஒபபு்லின் அடிபபன்டயிதலதய 
ம து க் க ன்ட  எ ந் ்  இ்ட த தில்  அனம க் க ப ப ்ட 
தவண்டும் என்றும் எந்் இ்டததிற்கு மாற்்றபப்ட 
தவண்டுசமன்றும் முடிவு செயயபபடுகி்றது. ்ற்தபாது, 
கன்ட அனமயவிருக்கும் இ்டம், ஏற்கைதவ உள்ள 
கன்டனய இ்டம் மாற்றுவது ஆகியனவ குறிதது 
சபாதுமக்களி்டமிருந்து ஆட்தெபனை எதுவும் வரப 
சபற்்றால், அ்னை கட்்டாயமாகக் கருததில் சகாண்டு 
த்னவபபடும் உத்ரவினை மாவட்்ட ஆட்சியர வழங்க 
தவண்டுசமை தமற்கண்்ட விதிகளில் 02.03.2022 அன்று 
திருத்ம் சகாண்டு வந்துள்ளது ் மிழக அரசு.

மாவட்்ட ஆட்சியர பி்றபபித் உத்ரவில் ஆட்தெபனை 
இருக்கும்பட்ெததில் ,  ப ாதிக்கபபட்்டவரகள் 3 0 
நாட்களுக்குள் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயததீரனவ 
ஆனணயருக்கு தமல் முன்றயீடு செயயலாம் எைவும் 
விதிகளில் திருத்ம் சகாண்டுவரபபட்டுள்ளது. 
திருத்ததின்படி, ஆனணயர மக்கள் தகாரிக்னகயின் மீது 60 
நாட்களில் முடிசவடுபபார. ஒரு ் ன்ைாட்சி அரொங்கமாக 
இந்் முயற்சிகனள ஊராட்சி நிரவாகதம தமற்சகாண்டு 
மதுக்கன்டகனள மூ்ட முயற்சி செயய தவண்டும்.
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இததிருத்ததின் மூலம் அரசு சொல்ல வருவது 
என்ைசவன்்றால் மதுக்கன்டகள் எங்தக அனமய 
தவண்டுசமன்று முடிசவடுக்கும் அதிகாரதன் ஆட்சியர, 
ஆனணயர ஆகிய அரசு அலுவலரகளுக்கு வழங்கியுள்ளது 
அரசு. இந்் அதிகாரதன் ஏன் கிராமெனப மற்றும் 
நகரபபு்ற உள்ளாட்சி மன்்றங்களுக்கு அளிக்கக் கூ்டாது 
என்்ற தகள்வி எழுகி்றது.

ஹரியாைா, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்்ட சில மாநிலங்களில் 
மதுக்கன்டகள் அனமபபது குறிதது முடிசவடுக்கக் கிராம 
ெனபகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கபபட்டுள்ள சூழலில், 
உள்ளாட்சிகனளப சபாருத்வனர ்மிழகததில் எந்் 
ஆட்சியிலும் அலுவலரகள் ராஜ்ஜியம்்ான் ந்டக்கும் 
என்்ற கூற்ன்ற சமயபபிக்கும் வனகயில், ்மிழக அரசு, 
உள்ளாட்சிகனள அதிகாரபபடுததுவன் ச்ா்டரந்து 
்ட்டிக்கழிதது வருகி்றது. மீண்டும் மீண்டும் அரசு 
அலுவலரகளி்டம் மனு சகாடுபபவரகளாகதவ மக்கனள 
னவததிருக்க விரும்புகி்றது அரசு.

்ற்தபாது சகாண்டு வந்திருக்கும் விதித திருத்ங்கள், 
மக்கள் பங்தகற்புக்கு இ்டமளித்ாலும், அவரகனள 
நிச்ெயம் அதிகா ரபபடுத்ாது .  உள்ளாட்சிகனள 
வலுபபடுத்ாது. மாநில சுயாட்சியில் அக்கன்ற 
சக ாண்டுள்ள ஆளும் அரசு ,  உள்ளாட்சிகனள 
வலுபபடுததுவதிலும் கவைம் செலுத் தவண்டும்.

எைதவ ,  மதுக்கன்டகள் அனமவி்டம் குறிதது 
மட்டுமல்லாமல், ஒரு குறிபபிட்்ட கிராமபபு்ற அல்லது 
நகரபபு்ற உள்ளாட்சியில் மதுக்கன்டகள் தவண்டுமா, 
தவண்்டாமா என்்ற இறுதி முடிசவடுக்கும் அதிகாரதன், 
ந க ர ப பு ்றங் களில்  ெம்ப ந் ் பபட்்ட  உள்ள ாட்சி 
மன்்றங்களுக்கும் ஊரகப பகுதிகளில் கிராமெனபகளுக்கும் 
அளிக்கும் வனகயில், ் மிழநாடு மது சில்லன்ற விற்பனை 
(கன்டகள் மட்டும் பாரகள்) விதிகள், 2003 இல் உரிய 
திருத்ங்கனளத ் மிழக அரசு தமற்சகாள்ள தவண்டும்.
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25.	சு்காதாைம்

25.1	 துமைச்	சுகொ�ொர	நிமலயக்	கடடி்டம்	ைடடும்	உள்்ளது.	
ஆ்னொல்	அஙகுச்	சசவிலிய்ரொ	ைறறப்	பணியொ்ளரக்்ளொ	
இல்மல.	அஙகு	பணியொ்ளரகம்ள	அைரத்�	என்ன	
சசயய	் வணடும்?

உங்கள் ஊரில் உள்ள துனணச் சுகா்ார நினலயதன்ப 
பற்றிய அடிபபன்டத ்கவல்கனளத ்கவல் சபறும் 
உரினமச் ெட்்டம் (RTI) மூலம் திரட்்டதவண்டும்,

சபற்்ற ்கவலின் அடிபபன்டயில், துனணச் சுகா்ார 
நினலயததுக்குப பணியாளரகள் தவண்டும் என்றும் 
அ்னை மறு பயன்ப ாட்டிற்குக்  சக ாண்டுவர 
தவண்டுசமன்றும் கிராமெனபயில் மக்கள் முன்னினலயில் 
ஒருமை்ாகத தீரமாைம் நின்றதவற்றுங்கள். அ்னை 
மாவட்்ட துனணச் சுகா்ார இயக்குநருக்கு அனுபபுவ்ன் 
மூலம் துனணச் சுகா்ார நினலயததின் பணியாளரகனள 
அமரத்முடியும். அ்னை மறு பயன்பாட்டிற்குக் 
சகாண்டுவர முடியும்.
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26.	நீர	வமலாணரம

26.1	 குடிநீரப்	பறறொக்குமறமயப்	்பொக்க	ஊரொடசி	மூலம்	
எனச்னன்ன	ந்டவடிக்மககள்	எடுக்கலொம்?

சபாது மக்களுக்குக் குடிநீர வழங்கதவண்டியது 
ஊராட்சியின் கட்்டாயக் க்டனமயாகும். (்மிழநாடு 
ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 110)

குடிநீரப பிரச்ெனைனயத தீரக்க உ்டைடியாக சில 
ந்டவடிக்னககனளயும் நீண்்ட காலத தீரவிற்காகச் சில 
ந்டவடிக்னககனளயும் ஊராட்சி தமற்சகாள்ளலாம்.

மு்லாவ்ாகப பயன்பாட்டில் இல்லா் பனழய 
ஆழதுனளக்  கிணறுகனளப பழுது நீ க்கி  மறு 
பயன்பாட்டிற்குக் சகாண்டு வர தவண்டும்.

தமற்சகாண்டு குடிநீர வெதிகள் த்னவபபடும் பகுதிகளில் 
புதிய ஆழதுனளக் கிணறுகனள அனமக்கலாம். இனவ, 
்ற்காலிகமாை தீரனவக் சகாடுக்கும்.

ஆைால், நிலத்டி நீர ஆ்ாரதன்ப சபருக்குவ்ைால் 
மட்டுதம நிரந்்ரத தீரனவக் காண முடியும். அ்ற்கு, 
நமது ஊராட்சிக்கு உட்பட்்ட ஏரி, குளம், குட்ன்டகனளத 
தூரவாரதவண்டியது அவசியம். அத்தபால, நீர வரததுப 
பான்கள், கால்வாயகள் ஆகியவற்ன்றயும் ச்ா்டரந்து 
பராமரிதது வரதவண்டும். தமலும் மனழக் காலங்களில் 
நல்ல நீதராட்்டமுள்ள இ்டங்களில் ஆழதுனளக் 
கிணறுகனள அனமதத்ா அல்லது மனழநீரத ச்ாட்டி 
அனமதத்ா மனழ நீனரச் தெமிக்கலாம்.

இபபணிகள் அனைததும் ஊராட்சியின் அதிகாரங்களுக்கு 
உட்பட்்டத்.
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26.2	 நைது	கிரொைத்தில்	உள்்ள	ஏரி	கு்ளஙகள்	எந்�	அரசுத்	
துமறயின	கீழ்	வருகினறது?	அ�ம்னப்	பரொைரிக்க	
்வணடிய	சபொறுப்பு	யொரும்டயது?

சிறு குளம், குட்ன்ட தபான்்ற சிறிய நீரநினலகள் 
அனைததும் ஊரக வளரச்சி மற்றும் ஊராட்சித துன்றயின் 
கீழ வருகி்றது. ஆைால் ஓர ஏரியின் நீர பயன்பா்டாைது 100 
ஏக்கருக்கு அதிகமாை்ாக இருந்்ால் அது சபாதுபபணித 
துன்றயின் பராமரிபபின் கீழ வரும்.

ஆைால் ஒரு சபரிய ஏரி, ஒதரசயாரு அரசுத துன்றயின் 
கீழ வரும் எைச் சொல்லிவி்ட முடியாது. அது பல அரசுத 
துன்றகளின் கட்டுபபாட்டின் கீழ வரும்.

உ்ாரணமாக, ஓர ஏரியின் பராமரிபபு சபாதுபபணித 
துன்றயின் கீழ வந்்ாலும் அந்் ஏரியில் உள்ள மண் 
வருவாயத துன்றயின் சபாறுபபாகும்.

இங்கு ் ான் ஓ ர  ஊர ாட்சியின் பணி மிகவும் 
முக்கியமாைது. ஊராட்சி நிரவாகம் என்பது ஓர அரசுத 
துன்ற அல்ல அது ஓர அரொங்கம். எைதவ அ்ன் 
எல்னலக்குட்பட்்ட பகுதியிலுள்ள அனைதது ஏரி, 
குளம், குட்ன்ட ஆகியவற்ன்றக் கண்காணிபபது மற்றும் 
பாதுகாபபது கிராமப பஞொயததின் சபாறுபபு ஆகும்.

26.3	 ஊரொடசி	மூலம்	எத்�ம்னக்	குடிநீர	குழொய	இமைப்புகள்	
சகொடுக்கலொம்?

எண்ணிக்னக வரம்பு ஏதும் இல்னல. குடிநீர ்ட்டுபபாடு 
ஏற்ப்டா் வனகயில் த்னவபபடும் அளவிற்கு 
இனணபபுகள் சகாடுக்கலாம். இதுபற்றி முடிசவடுக்க 
தவண்டியது ெம்மந்்பபட்்ட ஊராட்சி நிரவாகததின் 
சபாறுபபாகும்.
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27.		 ஊைாட்சியில்	நிறு்னங்கள

27.1	 ந ைது 	 கி ர ொ ைத்தில் 	 ஒரு 	 நிறுவ்னம் 	 துவஙக	
்வணடுசைனறொல்	பஞசொயத்தி்டம்	சபற்வணடிய	
ஒப்பு�ல்கள்	எனச்னன்ன?	சசலுத்�	் வணடிய	வரிகள்	
எனச்னன்ன?

கிராம ஊராட்சிக்குள் அனமக்கபப்டவிருக்கும் அனைதது 
சிறு மற்றும் குறு மற்றும் சபருநிறுவைங்கள் அனைததுதம 
ஊராட்சி நிரவாகததி்டம் ்ன்டயில்லாச் ொன்று 
சப்றதவண்டும்.

குடிநீர வரி, உரிமக் கட்்டணம், கட்டி்ட வனரப்டக் 
கட்்டணம், ச்ாழில் வரி தபான்்றனவ செலுத் தவண்டும்.

(பாரக்க: ் மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, பிரிவு 159) 

27.2	 நிறுவ்னத்தின	சசயல்பொடுகள்	கிரொைத்தில்	சூழலுக்கு	
்கடு	 விம்ளவிக்கும்	 ்பொது	 அந்நிறுவ்னத்தின	
சசயல்பொடுகம்ள	நிறுத்�	ஊரொடசி	உத்�ரவி்டலொைொ?	
்வறு	எந்�	வி�ைொ்ன	ந்டவடிக்மககள்	எடுக்கலொம்?

நிறுத் முடியும். ்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் 1994, 
பிரிவு 159 இன் படி, ்ைது ஊராட்சியில் இயங்கும் ஒரு 
நிறுவைம், கிராம மக்களுக்குக் தகடு வினளவிக்கும் 
செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகி்றது அல்லது மனி் 
உயிரகளுக்குத தீங்கு வினளவிக்கும் வனகயில் அ்ன் 
பணிகள் அனமகி்றது அல்லது சபாதுச் சொதன்ச் 
தெ்பபடுததும் வி்ததில் செயல்படுகி்றது என்று கிராம 
ஊராட்சி நிரவாகம் நினைத்ால் அந்் குறிபபிட்்ட 
நிறுவைததிற்கு வழங்கபபட்்ட ்ன்டயில்லாச் ொன்ன்றத 
்ைது தீரமாைததின் மூலம் ரதது செயலாம் மற்றும் 
உரிமதன்த ் ற்காலிகமாக நிறுததி னவக்கலாம்.
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இது ஊராட்சிக்குக் சகாடுக்கபபட்டுள்ள மிக முக்கியப 
சபாறுபபாகும்.

27.3	 ஒரு	நிறுவ்னம்,	ஊரொடசியில்	வொஙகும்	உரிைத்ம�	
(Running	License)	எத்�ம்ன	ஆணடுகளுக்கு	ஒரு	
முமற	புதுப்பித்துக்சகொள்்ள	் வணடும்?

ஒவ்சவாரு ஆண்டு இறுதியிலும் புதுபபிததுக்சகாள்ள 
தவண்டும்.

கி ர ாம  ஊர ாட்சி  நி ரவ ா கம்  சில  குறிபபிட்்ட 
காரணங்களுக்காக உரிமதன் ரதது செயயலாம். 
த்னவபபட்்டால் உரிமம் மற்றும் அனுமதி காலம் 
முடியும் முன்ைதர ரதது செயயலாம்.

27.4	 நி ல த் � டி 	 நீ ம ர 	 அ தி க ை ொ க ச் 	 சு ர ண டு ம்	
நிறுவ்னஙகம்ள்யொ	 �னியொரகம்ள்யொ	 �டுக்க	
ஊரொடசி	சட்டப்படி	ந்டவடிக்மக	எடுக்கலொைொ?

நிச்ெயமாக எடுக்கலாம். அபபடிபபட்்ட நிறுவைங்களுக்கு 
வழங்கபபடும் ்ன்டயில்லாச் ொன்று மற்றும் உரிமதன் 
ரதது செயவ்ன் மூலம் ந்டவடிக்னக எடுக்க முடியும்.

கிர ாம ஊராட்சி நிரவாகம் ,  நிறுவைங்களுக்கு 
வழங்கபபட்்ட ்ன்டயில்லாச் ொன்ன்ற ரதது செயய 
மறுத்ால், சுரண்்டபபடும் நிலத்டி நீனரப பாதுகாக்க, 
மக்கள் ்ாமாக முன்வந்து கிராமெனபயில் தீரமாைங்கள் 
நின்றதவற்றி இந்நிறுவைதன் மூ்ட ந்டவடிக்னக 
எடுக்கலாம்.

நிலத்டி நீனரச் சுரண்டி விற்கும் ்னியார நிறுவைங்கள் 
தமல் ஊராட்சி நிரவாகமும், கிராம மக்களும் 
தமற்குறிபபிட்்ட செயல்பாடுகள் மூலம் ந்டவடிக்னக 
எடுக்கலாம்.
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28.	பதாழில்்கள

28.1	 ஊரொடசி , 	 அ�ன	 சபயரில் 	 வஙகியில் 	 க்டன	
வொஙகலொைொ?	

வாங்கலாம். ஓர ஊராட்சி அ்ன் சபயரில், த்சிய 
மயமாக்கபபட்்ட சபாதுததுன்ற வங்கிகளில் மற்றும் 
கூட்டு்றவுச் ெங்கங்களில் க்டன் சப்றமுடியும். உரிய 
ஊராட்சி மன்்றத தீரமாைம் மற்றும் கிராமெனபயின் 
ஒபபு்தலாடு சப்றமுடியும்.

28.2	 ஊரொடசி	சசொந்�ைொகத்	ச�ொழில்	ந்டத்�லொைொ?

ந்டத்லாம். மக்களின் வாழவா்ாரதன் தமம்படுததுவ்ற்காக 
ஊராட்சியின் மூலம் ச்ாழில்கள் ந்டத்லாம். 

28.3	 ஊரொடசிக்கு	உடபட்ட	பகுதியில்	புதிய	ஆழ்தும்ளக்	
கிைறுகள் 	 அம ை க் க 	 எ வ ரி ்ட ம் 	 அனு ைதி	
சபற்வணடும்?

விவொயப பயன்பாட்டிற்கு மற்றும் குடிநீரத த்னவக்கு 
ஒருவர ்ைது சொந்் நிலததில் ஆழதுனளக் கிணறு 
அனமக்கும் தபாது, அவர ஊராட்சி நிரவாகததி்டம் 
அனுமதி சப்ற தவண்டும்.

அத் தபால, விற்பனை தநாக்கதது்டன் ஆழதுனளக் 
கி ண று  அ ன ம க் கு ம்  ப ட் ெ த தி ல்  ஊ ர ா ட் சி 
நிரவாகததி்டமிருந்து முன்றயாை அனுமதி சப்றதவண்டும். 
தமலும், சபாது இ்டங்களில் ஊராட்சி நிரவாகதமா 
அல்லது அரசுததுன்ற நிறுவைதமா மட்டும்்ான் 
ஆழதுனளக் கிணறுகள் அனமததுக்சகாள்ள முடியும். 
்னிநபரகதளா அல்லது ்னியார நிறுவைங்கதளா 
அவ்வாறு அனமக்க முடியாது.
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29.	்கட்டுமானங்கள

29.1	 பழு�ம்டந்�	 கிரொைச்	 சொமலகம்ள	 ்ைம்படுத்�	
நொம்	 யொரி்டம்	முமறயி்ட	 ்வணடும்?	அ�றகொ்ன	
வழிமுமறகள்	எனச்னன்ன?

ெம்மந்்பபட்்ட ொனல கிராம ொனலயா, ஊராட்சி ஒன்றிய 
ொனலயா அல்லது சநடுஞொனலத துன்றயின் (்மிழக 
அரசு) ொனலயா என்்ற ் கவனலப சப்ற தவண்டும்.

கிராம ொனலயாக இருந்்ால் கிராம ஊராட்சியின் 
மூலமாகவும், ஊராட்சி ஒன்றிய ொனலயாக இருந்்ால் 
ஒன்றிய நிரவாகததின் மூலமாகவும் பழுதினை ெரி 
செயய முடியும். சநடுஞொனலயாக இருந்்ால் கிராம 
ஊராட்சி அததுன்றக்குக் தகாரிக்னக (கிராம ஊராட்சி 
மன்்ற தீரமாைம் மற்றும் கிராமெனப தீரமாைம்) 
னவக்கதவண்டும்.

29.2	 ச�ருவி்ளக்குகள்	எரியொைல்	இருப்பது	ச�ொ்டரகம�யொக	
இருக்கிறது.	அ�ம்ன	முமறப்படுத்துவது	எப்படி?

ச்ருவிளக்கு அனமததுத ்ருவது, பழுது நீக்குவது 
ஆகியனவ ஊராட்சிகளின் கட்்டாயக் க்டனம என்று 
்மிழநாடு ஊராட்சிகள் ெட்்டம் பிரிவு 110(2) ச்ளிவாகக் 
குறிபபிடுகி்றது. எைதவ ச்ருவிளக்குகள் ச்ா்டரந்து 
எரியா் பட்ெததில் கிராம ஊராட்சி நிரவாகததி்டம் 
முன்றயிடுவ்ன் மூலம் ச்ருவிளக்குகனள மறு 
பயன்பாட்டிற்குக் சகாண்டுவரலாம்.
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30.	இதை	வ்களவி்கள

30.1	 எஙகள்	ஊரொடசிமய	அருகில்	உள்்ள	நகரொடசி்யொடு	
இமைக்கத்	திட்டமிடுகிறொரகள்?	அ�ம்னத்	�டுப்பது	
எப்படி?

்ங்கள் கிராமம், ச்ா்டரந்து கிராம ஊராட்சியாகதவ 
இருக்க  தவண்டும் எை முடிசவடுததிருபபது 
வரதவற்கத்க்கது. அதுதவ பாதுகாபபாைது. ஊராட்சி 
நிரவாகம் சிறிய அளவிலாை நிரவாகம். நிரவாகதன் 
மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய வாயபபு ஊராட்சியாக 
இருக்கும் தபாது்ான் ொததியம். நகராட்சியாக 
மாறிவிட்்டால் இது ொததியதமயில்னல. மிக முக்கியமாக, 
கிராமெனப மூலம் ஊராட்சி நிரவாகதன் மக்கள் 
கண்காணிக்கலாம், வலுபபடுத்லாம். ஊழலற்்ற 
நிரவாகததிற்கும் இயற்னக வளங்கள் பாதுகாபபிற்கும் 
கிராமெனபதய அடித்ளமாக விளங்கும். ஆைால் ஒரு 
நகராட்சியிதலா, தபரூராட்சியிதலா, மாநகராட்சியிதலா 
இ்ற்காை வாயபபுகதள இல்னல.

கீழக்கண்்ட ந்டவடிக்னககனள தமற்சகாள்ளலாம் 

• ்கவல் சபறும் உரினமச் ெட்்டம் (RTI) மூலம் 
நகராட்சி நிரவாகததிற்கு விண்ணபபிதது (ஆனணயர, 
நகராட்சி நிரவாகததுன்ற, எழிலகம், தெபபாக்கம், 
சென்னை - 600 005), ்ங்கள் ஊராட்சி நகராட்சிதயாடு 
இனணக்கபபடுகி்ற்ா என்பன் உறுதிபபடுததிக் 
சகாள்ளவும்.

• ந ாங் கள்  கி ர ாம  ஊர ாட்சிய ா க தவ  ச ் ா்ட ர 
விரும்புகித்றாம் என்பன் மக்களின் தகாரிக்னகயாக 
மாற்்றதவண்டும். அ்ற்கு, மக்களி்டம் விழிபபுணரவு 
ஏற்படுத் தவண்டும்.
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• னகசயழுதது இயக்கம் ந்டத் தவண்டும்.
• கிராம ஊராட்சி மன்்றக் கூட்்டததில் தீரமாைம் 

நின்றதவற்்ற தவண்டும். ்ங்கள் ஊராட்சி ச்ா்டரந்து 
கிராம ஊராட்சியாகதவ இருக்கதவண்டுசமன்்ற 
மக்களின் கருதன்த தீரமாைமாக நின்றதவற்்ற 
தவண்டும்.

• அத்தபால, கிராமெனபயிலும் தீரமாைம் நின்றதவற்்ற 
தவண்டும்.

• சபாது மக்கள் ொரபாக மாவட்்ட ஆட்சியருக்குக் 
தகாரிக்னக னவக்க தவண்டும். மக்களி்டம் சப்றபபட்்ட 
னகசயழுததுக்கனளத ச்ாகுதது, அதில் இனணக்க 
தவண்டும்.

• கிராம ஊராட்சி தீரமாைதன்யும் கிராமெனப 
தீரமாைதன்யும் சுட்டிக்காட்டி மாவட்்ட ஆட்சியருக்குக் 
தகாரிக்னக னவக்க தவண்டும்.

• ஆனணயர, நகராட்சி நிரவாகததுன்ற, எழிலகம், 
தெபபாக்கம், சென்னை - 600 005 என்்ற முகவரிக்கு 
உரிய ஆவணங்கனளயும் தீரமாைங்கனளயும் இனணதது 
தகாரிக்னக னவக்க தவண்டும்.

• ச்ா்டரந்து அ்றவழியில் ் ங்கள் தகாரிக்னகனய னவக்க 
தவண்டும்.

30.2	 ஊரொடசிகளுக்கு	சட்டரீதியொகக்	சகொடுக்க	்வணடிய	
கூடு�ல்	சபொறுப்புகள்	எனச்னன்ன?

ஓர ஊராட்சி 29 இைங்கள் ொரந்து தவனல செயயலாம் 
எைப பட்டியலி்டபபட்டுள்ளது. ஆைால், ்மிழகதன்ப 
சபாறுத்வனரயில் இந்் இைங்கள் ஒன்றிற்குக் கூ்ட 
ஊராட்சிக்கு தநரடியாை சபாறுபபு வழங்கபப்டவில்னல. 
தமற்பாரனவயிடும் சபாறுபபு்ான் ஊராட்சிக்குக் 
சகாடுக்கபபட்டுள்ளது. இந்நினல மாறிைாதல ஊராட்சிகள் 
வலுபசபறும்.
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உ்ாரணமாக துவக்கக்கல்வி, சபாது விநிதயாக முன்ற 
(நியாயவினலக்கன்ட) தபான்்ற துன்றகளில் கிராம 
அளவிலாை பணியாளரகள் பலர உள்ளைர. ஆைால் 
அவரகள் கிராம ஊராட்சிக்குக் கீழ வருபவரகள் அல்ல. 
அவரகள் மாவட்்டததிதலா அல்லது மாநிலததிதலா உள்ள 
்ங்கள் துன்ற அதிகாரிகளுக்குத்ான் கட்டுபபட்்டவரகளாக 
இருக்கி்றாரகள். கிராம மக்களுக்குக் கட்டுபபட்்டவரகளாக 
இல்னல.

கிராம அளவில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியரகள் 
ஊராட்சியின் நிரவாகததின் கீழ வரும்தபாது்ான் 
கிராமததின் வளரச்சினயத துரி்பபடுத் முடியும். 
அபதபாது்ான் அவரகள் கிராமெனபக்கும் கட்டுபபட்டு 
இயங்குவாரகள்.

கிராம நிரவாக அலுவலர (வி.ஏ.ஓ), நியாயவினலக்கன்ட 
ஊழியர, ெததுணவு பணியாளர, அங்கன்வாடி பணியாளர, 
துவக்கப பள்ளி ஆசிரியரகள் ஆகிதயார ஊராட்சி 
நிரவாகததின் கீழ வரதவண்டும். இது ொததியதம.

29 இனஙகள்
1. தவளாண்னம (தவளாண்னம விரிவாக்கம் உட்ப்ட).

2. நில தமம்பாடு, நிலச் சீரதிருத்தன்க் சகாண்டுவரு்ல், 
நில ஒருங்கினணபபு மற்றும் மண்வளம் காத்ல்.

3. சிறு பாெைம், நீர தமலாண்னம மற்றும் நீரபபிடிபபு 
தமம்பாடு.

4. கால்நன்ட பராமரிபபு, பால் பண்னண மற்றும் தகாழிப 
பண்னண.

5. மீன்வளம்.

6. ெமூகக் காடுகள் மற்றும் பண்னணக் காடுகள்.

7. சிறிய காடுகளின் உற்பததிப சபாருள்கள்.
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8. உணனவப ப்பபடுததும் ச்ாழில், உள்ள்டங்கலாை 
சிறு ச்ாழில்கள்.

9. க்ர கிராம மற்றும் குடினெத ச்ாழில்கள்.
10. ஊரக வீட்டு வெதி.
11. குடிநீர.
12. எரிசபாருள் மற்றும் தீவைம்.
13. ொனலகள், சிறுபாலங்கள், பாலங்கள், நீரவழிகள் 

மற்றும் பி்ற ் கவல் ச்ா்டரபு வழிகள்.
14. மின்ொர விநிதயாகம் உட்ப்ட ஊரக மின் மயமாக்கல்.
15. மரபுொரா எரிெக்தி ஆ்ாரங்கள்.
16. வறுனம ஒழிபபுத திட்்டங்கள்.
17. ச்ா்டக்கப பள்ளிகள் மற்றும் இன்டநினல பள்ளிகள் 

உள்ள்டக்கிய கல்வி.
18. ச்ாழில் நுட்பப பயிற்சி மற்றும் ச்ாழில் கல்வி.
19. வயது வந்த்ார மற்றும் முன்றொராக் கல்வி.
20. நூலகங்கள்.
21. கலாச்ொரச் செயல்பாடுகள்.
22. ெந்ன்கள் மற்றும் கண்காட்சிகள்.
23. மருததுவமனைகள், ஆரம்பச் சுகா்ார நினலயங்கள் 

மற்றும் மருந்்கங்கள் உள்ள்டக்கிய சுகா்ாரம் மற்றும் 
துபபுரவு பணிகள்.

24. குடும்ப நல வாழவு.
25. மகளிர மற்றும் குழந்ன்கள் தமம்பாடு.
26. உ்டல் ஊைமுற்த்றார மற்றும் மைநலம் பாதிக்கப 

பட்்டவரகளின் நலம் உள்ள்டக்கிய ெமூக நலன்.
27. நலிவுற்்ற பிரிவிைரகளின் நலம், குறிபபாக ஆதிதிராவி்ட 

வகுபபிைர மற்றும் பழங்குடியிைர நலம்.
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28. சபாது விநிதயாக முன்ற.
29. ெமூகச் சொததுக்கனளப பராமரித்ல்.

30.3	 எந்ச�ந்�	 ைொநிலஙகளில்	ஊரொடசி	அமைப்புகள்	
சிறப்பொகச்	 சசயல்படுகினற்ன?	அ�றகு	 என்ன	
கொரைஙகள்?

இந்திய அளவில் ்ற்தபாது சி்றபபாகச் செயல்படும் 
மாநிலங்களில் குறிபபி்டத்க்கது தகரளமும், கரநா்டகமும்.

1996 ஆம் ஆண்டு புதிய ஊராட்சிச் ெட்்டம் வந்் துவக்கக் 
காலததிதலதய தகரளாவில், ஒவ்சவாரு ஊராட்சியும் 
்ைக்காை வளரச்சித திட்்டங்கனளத ்யாரிக்கதவண்டும் 
எை ஒரு மக்கள் இயக்கதன்தய ந்டததிைாரகள். சபாது 
அனமபபுகள் முன்சைடுத் இந்் முயற்சிக்கு அரசு 
பக்கபலமாக இருந்்து.

அடுத்டுதது வந்் அரசுகளும் மாநில அளவிலாை 
திட்்டங்கனளப படிபபடியாகக் குன்றததுக்சகாண்டு 
ஒவ்சவாரு ஊராட்சிகளி்டமிருந்தும் சப்றபபட்்ட 
திட்்டங்களுக்கு மதிபபளிதது அ்ற்காை நிதி மற்றும் பி்ற 
உ்விகனளத ச்ா்டரந்து வழங்கி வருகின்்றைர.

தகரளா மற்றும் கரநா்டகா எை இரு மாநிலங்களிலும் 
கிராமெனபகள் வலுபசபற்று உள்ளை.

கரநா்டக பஞொயதது ராஜ் ெட்்டததில் ெமீபததில் 
சகாண்டுவரபபட்்ட ெட்்டததிருத்ததின் மூலம் 
கிராமெனபக்குக் கூடு்ல் அதிகாரங்கனளக் சகாடுதது 
அ்னை வலுபபடுததியுள்ளைர. அங்கு, ஓர ஊராட்சி 
தமற்சகாள்ளும் சிறு செலவிைங்களும் கிராமெனபயின் 
ஒபபு்னலப சப்றதவண்டும் எைச் ெட்்டததிருத்ம் 
சகாண்டுவந்துள்ளைர.

்மிழக ஊராட்சிகனள வலுபபடுத் தவண்டிய அவசியம் 
இருக்கின்்றது.
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்மிழக ஊராட்சிகள் ெட்்டததில் திருத்ங்கள் சகாண்டுவர, 
ஊராட்சி நிரவாகம் மக்களுக்காை நிரவாகமாக அனமய, 
கிராமெனபகள் வலுபசப்ற, நம் ஒவ்சவாருவரின் 
பங்களிபபும் த்னவபபடுகி்ற காலகட்்டம் இது.

30.4	 ஊரொடசியின	வமரப்டம்	 (outline	map)	எப்படிப்	
சபறுவது?

• ெம்மந்்பபட்்ட கிராம நிரவாக அலுவலரி்டம் 
சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.

 தமலும், அரொனண 220 ஊரக வளரச்சி மற்றும் 
ஊராட்சித துன்ற நாள் 20.10.1999 மூலம் கிராம நிரவாக 
அலுவலரி்டமிருந்து ஊராட்சியில் உள்ள சபாது 
நிலங்கள், பி்ற பு்றம்தபாக்குகள், ஆக்கிரமிபபு நிலங்கள், 
பயிர ொகுபடி விவரம் உள்ளிட்்ட ஊராட்சியில் உள்ள 
நிலங்கள் ச்ா்டரபாை ்கவல்கள் அனைதன்யும் 
கிராம ஊராட்சி சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.

• சென்னை தெபபாக்கததில் உள்ள நில அளனவ மற்றும் 
நிலவரிததிட்்ட ஆனணயரகததிலும் (ெரதவ ஹவுஸ்) 
சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.

• tnlandsurvey.tn.gov.in என்்ற இனணய்ளம் வழியாகவும் 
உரிய ச்ானக செலுததிப சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.

• வருவாயததுன்றக்குக் ்கவல் சபறும் உரினமச் 
ெட்்ட விண்ணபபம் அனுபபி அ்ன் மூலம் சபற்றுக் 
சகாள்ளலாம்.

30.5	 கிரொை	வறுமை	ஒழிப்பு	சஙகம்	எனறொல்	என்ன?

உலக வங்கியின் நிதி உ்வியு்டன் செயல்பட்்டது புது 
வாழவுத திட்்டம். அ்ன் அங்கதம கிராம வறுனம ஒழிபபு 
ெங்கம். எந்ச்ந்் மாவட்்டங்களில் அல்லது பகுதிகளில் 
புதுவாழவுத திட்்டம் செயல்பட்்டத்ா அந்்ந்்ப பகுதி 
கிராமங்களில் இச்ெங்கம் இயங்கியது. இச்ெங்கததின் 
மூலம்,
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• இனளஞரகளின் தி்றன் தமம்பாட்டிற்குப பயிற்சிகள் 
வழங்கு்ல்,

• மகளிர சுய உ்விக் குழுக்கள் அனமத்ல்,

தபான்்ற பணிகனள தமற்சகாண்்ட புதுவாழவுத 
திட்்டம், க்டந்் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மா்தத்ாடு 
நின்றவன்டந்்து.

30.6	 கிரொைத்தில்	உள்்ள	கிரொை	நிரவொக	அலுவலர	(வி.ஏ.ஓ)	
ஊரொடசிக்கு	 ஆறற்வணடிய	 பணிகள்	 ைறறும்	
க்டமைகள்	எனச்னன்ன	உள்்ளது?

1. அரொனண 220 ஊரக வளரச்சி மற்றும் ஊராட்சித 
துன்ற நாள் 20.10.1999 யின்படி கிராம நிரவாக 
அலுவலர, ஊராட்சியில் உள்ள சபாது நிலங்கள், பி்ற 
பு்றம்தபாக்குகள், ஆக்கிரமிபபு நிலங்கள், பயிர ொகுபடி 
விவரம் உள்ளிட்்ட நிலங்கள் ச்ா்டரபாை ்கவல்கள் 
அனைதன்யும் கிராம ஊராட்சிக்கு வழங்க தவண்டும்.

2. ஊராட்சியில் உள்ள பு்றம்தபாக்கு நிலங்கனள 
முன்றயாக வனகபபடுததிக் சகாடுக்க தவண்டும்.

3. ஆக்கிரமிபபில் உள்ள சபாது நிலங்கனள ஊராட்சி 
னகயகபபடுத் உ்வ தவண்டும்.

4. ஊராட்சி மூலம் குடிமராமததுப பணி தமற்சகாண்்டால் 
அ்ற்காை வரி வசூல் செயய உ்வலாம்.

5. ஊராட்சி தகட்டுக்சகாண்்ட்ன் தபரில் அவரி்டம் 
உள்ள ஆவணங்கனள ஊராட்சியி்டம் பகிரந்து சகாள்ள 
தவண்டும்.

QR Code: அரெடாடை 220  
ஊரே ெ்ர்சசி மற்றும் ஊரடாட்சித துட்ற  
நடாள்: 20.10.1999
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1980 முன், தமிழகத்தில் கிராை ்ளரச்சிக்காக  
்ட்்டார அளவில் ச்சயல்்பட்்ட அலு்லரகள்  

- சிறு குறிபபு
	 1.	விவசாய	விஸேரிப்பு	அலுவலர
கிரடாமஙேளுககு கநரடியடாேச தெனறு ஆயவுேட் கமற்தேடாள்், 
விெெடாயிேட்ச ெநதிதது ஆகைடாெட்ேள் ெழஙே விெெடாய 
விஸ்தரிபபு அலுெைர் ஒருெர் ஒனறிய ேட்டுப்படாட்டின கீழ 
இயஙகி ெநதுள்்டார். இவ கெ்டாண அலுெைர் 1982 ஆம் 
ஆணடு கெ்டாண துட்றககு மடாற்்றப்பட்டு விட்ைடார்.

	 2.	கால்்நபட	விஸேரிப்பு	அலுவலர
ேடாலநடை கநடாயத தடுபபு, ேடாலநடை ெ்ர்பபு, கேடாழிப 
த்பருகேம் க்படான்ற நைெடிகடேேளுகேடாேக கிரடாம மகேளிடைகய 
்பணியடாற்றிைக ேடாலநடை விஸ்தரிபபு அலுெைர் மற்றும் 
அெருககு உதவியடாே ஸ்ைடாக கமன (Stockmen)* ஒனறிய 
ேட்டுப்படாட்டினகீழ இயஙகி ெநதுள்்்ர். தற்க்படாது அெர்ேள் 
இலடை.

	 3.	மீன்	வளரச்சி	அலுவலர
மீன ெ்ஙேட்ப த்பருகே மீன ெ்ர்சசி அலுெைர் ஒருெரும் 
கிரடாம அ்வில ்பணியடாற்றியிருககி்றடார். ஒனறிய அ்விைடா்ப 
்பணிேட் கமற்தேடாணை இநத அலுெைர் ஒனறிய நிர்ெடாே 
ேட்டுப்படாட்டின கீழ இருநதுள்்டார். தற்க்படாது அெர் மீனெ்த 
துட்றககு மடாற்்றப்பட்டுள்்டார்.

	 4.	தோழில்	விஸேரிப்பு	அலுவலர
ததடாழில விஸ்தரிபபு அலுெைர் கிரடாம அ்விைடா் 
சிறுததடாழில கமம்்படாட்டிற்குக டேவிட் ேடைஞர்ேளுககு 
உதவியடாேப ்பணியடாற்றி ெநதுள்்டார். இெரும் ஒனறிய 
நிர்ெடாேக ேட்டுப்படாட்டுககுள் இயஙகி ெநதுள்்டார். சிறிய சிறிய 
ததடாழில முயற்சிேளுககு ெழிேடாட்டுெதில, ததடாழிலநுட்்பஙேட் 
அறிமுேப்படுததுெதில த்பரும் ்பஙேடாற்றி ெநததடாேத ததரிகி்றது. 
இநதப ்பதவி தற்க்படாது இருப்பதடாேத ததரியவிலடை.
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	 5.	கேர	விஸேரிப்பு	அலுவலர
ேதர் விஸ்தரிபபு அலுெைர், ேதர் ஆயெடா்ர் எ் இரு 
அலுெைர்ேள் கிரடாமம் கிரடாமமடாேச தெனறு ேதர் கமம்்படாட்டுப 
்பணிேட்ப ்படார்தது இருககி்றடார்ேள். இெர்ேள் இபக்படாது எஙகே?

	 6.	கிராமப்புை	நூலக	்நலன்
நூைே நைனுகேடா் ஊகேதததடாடே ஊரடாட்சிேளுககு 
ெழஙேப்பட்டு ெநதது. இபக்படாது வீட்டு ெரியில 10 ெதவீதம் 
நூைே ெரியடாே ெசூலிததுத தரும் ஊரடாட்சிககு என் 
கிடைககி்றது? நூைேஙேளின நிடை என்?* கிரடாமபபு்ற 
நூைேஙேட் கமம்்படுதத ஊரடாட்சிேளுககுக கூடுதல 
த்படாறுபபுேளும் நிதிேளும் ெழஙே கெணைடாமடா?

	 7.	கல்வி	விஸேரிப்பு	அலுவலர	மற்றும்	துபை	ஆயவாளர
மிே முககியமடா் த்படாறுபபு ெகிதத அலுெைர்ேள் ேலவி 
விஸ்தரிபபு அலுெைர் மற்றும் துடை ஆயெடா்ர்ேள் 
ஆகிகயடார். 1960 ேளில ேலவி கமம்்படாட்டில இெர்ேளின 
்பஙகு மிே முககியமடா்தடாே இருநதிருககி்றது. ஆசிரியர்ேள் 
முட்றயடாேப ்பள்ளிககு ெருெது, ்படாைஙேட் நைததுெது, 
மதிய உைவு ெழஙகுெது க்படான்ற ்பணிேட்க ேணேடாணிதது 
முட்றப்படுததுதலில த்பரும்்பஙகு ஆற்றியிருககி்றடார்ேள். 
இபக்படாது இெர்ேள் எஙகே?

்பள்ளிகேலவிததுட்றககுச தெனறுவிட்ைடார்ேள்! ஒனறிய 
அ்வில த்படாறுபபுேட்ப த்பற்று ஒனறிய நிர்ெடாேததின 
ேட்டுப்படாட்டிலிருநத இெர்ேள் தற்க்படாது ேலவித துட்றககுச 
தெனறு விட்ைடார்ேள். கமலும் அபக்படாது துெகேக ேலவி ஊரடாட்சி 
நிர்ெடாேததின கீழ இருநதது என்படதக ேெனிகே கெணடும்!

	 8.	சமூகக	கல்வி	அலுவலர	(தைண்)	மற்றும்	கிராமச்	சமூகக	கல்வி	
உேவியாளரகள்
கிரடாமஙேள் கதடாறும் தெனறு ெமூே நைக ேலவிடய மேளிர் 
மற்றும் குழநடதேள் நைன க்படான்ற விழிபபுைர்டெ ஏற்்படுததி 
இருககி்றடார்ேள் இநத அலுெைர்ேள். கமலும் ்பை ெஙேஙேள், 
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த்பணேள் ம்மகிழ மன்றம் ஆகியெற்ட்ற ஏற்்படுததிப ்பை 
கிரடாம ெமூே விழிபபுைர்வு நிேழசசிேட் நைததி இருககி்றடார்ேள். 
ஊரடாட்சி ஒனறிய நிர்ெடாேததின கீழ ெநத இெர்ேள் எஙகே?

	 9.	யூனியன்	கிராம	டாகடரகள்	இருநதிருககிைாரகள்.
ஊரடாட்சி ஒனறியம் அெர்ேளுககுச ெம்்ப்ம் ெழஙகியிருககி்றது. 
அபக்படாதிருநத கிரடாம மருததுெமட்ேளில அெர்ேள் ்பணியடாற்றி 
மகேட்க குைப்படுததி இருககி்றடார்ேள்.

	 10.	ஊரக	்நல	ஊழியரகள்
ஓர் ஒனறியததில ்பததுககும் கமற்்பட்ை ஊரே நை 
ஊழியர்ேள் ்பணியடாற்றியிருககி்றடார்ேள் .  கிரடாமஙேள் 
கதடாறும் தெனறு விெெடாயிேளுககும் த்படாதுமகேளுககும் 
கதடெயடா் உதவிேட்ச தெயது ெநதிருககி்றடார்ேள். 
கிரடாம மகேள் கதடெயினறி ஒனறிய அலுெைேததிற்குச 
தெனறு சிரமப்படுெடதத தவிர்ககும்்படி நைததிட்ைஙேட்க 
கிரடாமஙேளுககு கநரடியடாேச தெனறு கெர்ததிருககி்றடார்ேள். 
இபக்படாது ஒனறிய அலுெைேததில ஊரே நை ஊழியர்ேள் 
இருககி்றடார்ே்டா?

என்ன ச்சயய ந்ணடும் �ாம்?!
என்ன ச்சயயபந்பாகிநறாம் �ாம்?!
29 இைங்களின் கீழ ஊராட்சிகளுக்குப சபாறுபபுகளும் 
த்னவயாை நிதிகனளயும் பணியாளரகனளயும் வழங்க 
வனக செயய தவண்டுசமைச் ெட்்டம் சொன்ைாலும் 
அ்ற்கு தநரமா்றாை நினலதய இபதபாது இருக்கி்றது. 
த்னவயாை அலுவலரகள் இல்னல, நிதி இல்னல.

இன்ன்றய சூழலுக்கும் த்னவக்கும் ஏற்ப ஊராட்சிகள் 
வலுபபடுத்பப்ட தவண்டும்.

கிராமபபு்ற மற்றும் நகரபபு்ற உள்ளாட்சிகளில் 
தமற்சகாள்ளதவண்டிய சீரதிருத்ங்கள் ச்ா்டரபாகத 
்ன்ைாட்சி உள்ளிட்்ட ெமூக இயக்கங்கள் ஒன்றினணந்து 
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சவளியிட்்ட உள்ளாட்சிகளுக்காை அதிகாரபபரவல் 
த்ர்ல் அறிக்னக. 

QR CODE:  
அதிேடாரப்பரெல கதர்தல அறிகடே


