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234த& ச(ட5 
இ*ேகாைவ0\ அட^_5 எைவa5 bரண வefைடய தாக 

அைமவேதாW இைவகi1 ஏkபா(81ப8ேய ெதாடSYைடய 
V2க[ெபா3[ெகா[ளXபW5. த#$ழ ச(ட* ேகாைவ0\ 
நைடpைற0\ இ3qT வqத rல Vடய^க[ Q* கXபடf5, rல 
Vடய^க[ 2342 அைம*கXபWவதk_மான ஒ3ச(ட5. 

 
இ&ச(ட5 த#$ழ ேதrய4தைலவS 23.ேவ.vரபாகர1  
அவSகi1 ஒXYதZ1 அ8Xபைட0\ ச(டமா*கXபWwறT. 
இ&ச(ட5, ‘த#$ழ ச(ட*ேகாைவ01 234த&ச(ட5’   
எனXபW5. 
 
இT 1993 ஆ5 ஆ7W நவ5பS மாத5 pதலாq 2க2 pத\     
நைடpைற*_ வ35. 
 
01 .  Q2ம1ற ெமா~a5, ஆவண^க�5 நைடpைறa5 v�f 7.   
ப*க5 021 Vடய5 Q*கXப(W ��வ3வன  
ேசS*கXபWw1றன. 

“_80ய\ வழ*_கi1 Rக�fக[, இைண*கXப(ட 
ஆவண^க[, �SXY, 2ன*_�XY ஆwயவk�1 vர2கைள ஒ3 
ப*க42k_ �பா 15/ -�த5 ெசe42 க(r*காரSக[ ம1�1 
அeவலக42\ ெபk�* ெகா[ளலா5. _kறVய\ வழ*_கi\ 
Vள*க5 p8fkற v1னேர ேமk_�Xv(ட ஆவண^கi1 
vர2கைள க(r*காரSக[ ெபk�*ெகா[ளலா5.” 

 
02 .  Q2ம1ற அைமXY V2க[ ப*க5 08,  v�f 21 ‘அ’ V\ 

_�XvடXப(W இ3qதைவ v1வ3மா� 234த5 
ெச�யXப(W[ளன. 

 

“த_2 வா�qத Vசாரைண அைமXvனா\ (இண*கம1�க[ 
உ(பட) ஏkகனேவ Vசாரைண ெச�யXப(W காணXப(ட இண*க5 
அ\லT வழ^கXப(ட �SXY, �Sைவ எ1பவkைற ெதாடSYைடய 
தரXvனS ஏk�*ெகா783Xv1 அவkைற Rைறேவk� 
வதkகாகேவா அ\லT �[Vசாரைண ெச�வதkகாகேவா த#$ழ 
Q2ம1ற^கi\ தா*க\ ெச�ய இயலாT. 

 



 

 

'('ல*+ 
 
தாப�XY வழ*_க[ இ�V2a[ அட^காT. 
 
03 .  த#$ழ ச(ட*ேகாைவ01 ப*க5 15,  v�f 16 pkறாக              
     Q*கXப(W v1வ35 V2க[ ேசS*கXபWw1றன. 
 

“த#$ழ காவ\Tைற0னS சqேதக நபS ஒ3வைர*ைகT 
ெச�தா\ 48 ம�42யால4T[ த_2வா�qத Q2ம1�1 p1 R�4த 
ேவ7W5. அ�வா� ெச�ய இயலாதVட4T அT பk�ய ‘ஆ’ 
அ�*ைகைய _�4த Q2ம1�\ சமSXv*க ேவ7W5. அ4Tட1 
_�4த நபைர* ைகT ெச�த 2ன42\ இ3qT ஏ� (07)  நா(க�*_[ 
த_2வா�qத Q2ம1�1 p1 pkபW4த ேவ7W5. ஆனா\ 
_kறXYலனா�f ெதாடSபாக சqேதக நபS ஒ3வைர Q2யாள�1 p1 
அ�ம2aட1 21 நா(க�*_5, ேதைவ ஏkப81 ேமe5 21 
நா(க�*_5 Q2யாள�1 அ�ம2ையXெபk� தW4T 
ைவ423*கலா5.” 

 
04 .  _kறVய\ வழ*_ நடவ8*ைக pைறக[ ப*க5 18,  v�f 6 

‘            அ’ v1வ3மா� 234த5 ெச�யXப(W[ளT. 

“த#$ழ ச(ட V2க�*_(ப(ட எqத ஒ3 _kறVய\. 
வழ*ைகa5 த� நபS எவ35 த�Xப(ட வழ*காக Q2ம1�\ 
ெதாW*கலா5. ஆ0�5 _kறVய\ வழ*_ நடவ8*ைக pைறக[, 
Vசாரைண நைடpைறக[ v�f 1\ _�XvடXப(ட 
நடவ8*ைககைள v1பkற p1Y வழ*காiைய ம1� Vசா�4T 
_kற5 ஒ1� Y�யXப(W[ளதாக ம1� கா�#ட4T v�f 11ப8 
நடவ8*ைகக[ ெதாட35.” 

 
05 .  _80ய\ வழ*_ நடவ8*ைக pைறக[ ப*க5 19,  v�f 1 

‘அ’ fட1 v1வ35 Vடய5 ேசS*கXப(W[ளT. 

“_80ய\ வழ*_& ச5பqதமாக சமாதான42k_ ப^க5 
ஏkபW5 எ1� க3T5ப(ச42\ த#$ழகாவ\Tைற0னS 
தைல0(W ச5பqதXப(ட தரXvன�ைடேய சமாதான4ைத 
ஏkபW4TவS. அ�Vத5 சமாதான5 ெச�ய p8யாதVட4T 
ச5பqதXப(ட vண*wைன Q2ம1�*_, த#$ழ காவ\Tைற0னS 
பாரXபW4த\ ேவ7W5.” 



 

 

 
06 .  த#$ழ ச(ட* ேகாைவ01 ‘_80ய\ வழ*_ நடவ8*ைக 

pைறக[’ ப*க5 19,  v�f 1\ உ[ள உபV2 ‘ஆ’ V\ உ[ள 
“வழ*w1 ெப�ம20\ 5 சத�த5 த#$ழ Rவாரண வ�யாக& 
ெசe42” எ1�5 Vடய5 ம(W5 Q*கXப(W அதkகாக ��வ3வன 
ேசS*கXப(W[ளன. 

 

“ெதா~\ Q2ம1ற V7ணXப^க[, Vவாகர4T, தாப�XY, 
வழ*_க[ தVSqத ஏைனய _80ய\ வழ*_கைள தா*க\ 
ெச�a5ேபாT ஆக* _ைறqத க(டணமாக �பா 250/ -
ெசe4தXபடேவ7W5. வழ*w1 ெப�ம2 �பா 5 ,000/ -  k_ 
ேமkபW5 ேபாT ஒ�ெவா3 1000/ -k_5 �பா 50/ -  ேமல2கமாக& 
ெசe4தXபடேவ7W5. ஆ0�5 வழ*_X ெப�ம2 �பா 20,000/ -
k_ ேமkபW5ேபாT �பா 1000-k_ ேமல2கமாக எ�Vத க(டணp5 
ெசe4தXபட4ேதைவ0\ைல.” 

 
07 .  ‘_80ய\ வழ*_ நடவ8*ைக pைறக[’ எ1ற தைலXv1 

��வ35 “எ2ராi*கா அைழXY*க(டைள சா(r*கார3*கான 
அைழXY*க(டைள''  (ப*க5 19 -  21)  எ1பT நா1_ (4)  vர2கi\ 
இ3qT இர7W (2)  vர2களாக* _ைற*கXப(W[ளT. 
ஆ0�5ேமல2கமாக ம1�k_4ேதைவ ஏkப81 உ�யவ�ட5 
இ3qT அதைனX ெபk�*ெகா[�5. 

 
08 .  ‘_80ய\ வழ*_ நடவ8*ைக pைறக[’ ப*க5 19,  v�f, 1  

‘இ’ V\ �றXப(ட “Q2ம1�\ ஒXபைட*கXபW5 vர2க[ யாf5 
ச(ட அ�ஞரா\ உ�2XபW4தXப(W இ3*க ேவ7W5''  
எ1பTட1 “ச(ட அ�ஞS ஏkபW4தXபடாத வழ*_4 
ெதாWXபவரா\ Q2ம1�\ ஒXபைட*கXபW5 vர2க[ யாf5 
உ�2XபW4தXப(834த\ ேபாTமானT.” எ1பT 
ேசS*கXப(W[ளT 

 
09 .  _80ய\ தவ�க�5, Rவாரண^க�5 ப*க5 25,  v�f 5 ‘அ’ 

fட1 v1வ3வன ேசS*கXப(W[ளன. 
 

“18 வயTைடய ஆ�5, 16  வயTைடய ெப7�5, த4தமT 
ெபkேறாரT அ\லT த4தமT பாTகாவல�1 ச5மத4Tட1 
23மண5 ெச�T ெகா[ளலா5.” 



 

 

 
10 .  த#$ழ& ச(ட*ேகாைவ ப*க5 25\ _80ய\ தவ�க�5, 

Rவாரண^க�5 எ1�5 Vடய42\ அட^_5 v�f 5,ஆ, 
_kறVய\ Vடயமாக*ெகா[ளXபWwறT. 

 
11 .  _80ய\ தவ�க�5, Rவாரண^க�5 ப*க5 26,  v�f 5,  ‘  
இ’ V1 pதலாவT பq2 v1வ3மா� 234தXப(W[ளT. 

    “‘இ’ 2வT பq2 pkறாக Q*கXபWwறT” 
 
ஒ3 ஆ�5, ெப7�5 23மண5 p8Xபதாக உட1 ப(W 

23மணXப2f ெச�T ெகா7ட v1னS Rயாய மkற எ*காரண4ைத* 
ெகா7டாவT ப_20னS எவரா வT _W5பமாக ேசSqT 
வாழம�4தா\ �பா.  5 ,000/ -  k_ _ைறயாத இழX (ைடa5, 
Vவாகர4ைதa5 ெபற4- த_2aைடயவS. 

 
12 .  த#$ழ ச(ட*ேகாைவ01 ப*க5 31\ காணXபW5 ‘23மண 

ஏமாkற5’ எ1�5 ப_201 v�f 3kகான த7டைன0\ 
'தகXப�1 ெசா42\ v[ைள*_ அைரXப^_' எ1�5 அ5ச5 
Q*கXபWwறT. 

 
13 .  த#$ழ_kறXெபா�XY*க�5, த7டைனக�5 ப*க5 33,  

v�f 1,  v1வ3மா� 234த5 ெச�யXப(W[ளT. 
 

“23(W, ெகா[ைள”  
    ச5பqதXப(ட ெபா3[ அ\லT ெப�ம2இழX டாகf5,  
 

அ4Tட1 �பா 100/ -k_ _ைறயாத _kறXபண5 அ\லT ஒ3 
வ3ட42k_ ேமkபடாத rைற அ\லT இர7W5. 

 
14 .  த#$ழ ச(ட*ேகாைவ ப*க5 10 v�f ‘6’  உப v�f ‘அ’  
     v1வ3மா� 2342 அைம*கXபWwறT. 
 

“_kறVய\ வழ*_கikகான Q2ம1�1 அைழXY*  
    க(டைள*_ அைமய வ3ைக தர4 தவ�5 எவ3*_   
    எ2ராகf5 Q2ம1ற5 v8யாைண VW*கலா5” 
 
15 .  த#$ழ ச(ட*ேகாைவ ப*க5 12 v�f -8 '  உப v�f ‘ஆ’ இ\ 



 

 

காணXபW5 '”Rயாயமான கால42�[” எ1�5 அ5ச5 Q*கXப(W 
அதkகாக “21 நா(க�*_[’’  எ1�5 Vடய5 ேசS*கXபWwறT. 

 
16 .  _80ய\ தவ�க�5 Rவாரண^க�5 ப*க5 26 v�f ‘5’  உப 

v�f ‘ஈ’  பராம�XYX பண5 எ1பதkகான ஏkபா(Wட1 v1வ35 
ஏkபாW5 ேசS*கXபWw1றT. '”ச(டpைறய\லாத வ~0\ vறqத 
21 வயT Rர5பாத v[ைளக(_ தqைத இ1னாS என R�v*கXபW5 
ப(ச42\ அ4தqைத0ட5 இ3qT _�4த v[ைள*_ Q2ம1ற5 
Rயாயமாக* க3T5 பராம�XYX பண4ைத ெபk�* ெகாW*_5” 

 
17 .  த#$ழ _kறX ெபா�XY*க�5, த7டைனக�5ப*க5 35,  

v�f 14,151- _kறXபண5 �பா 500/ -k_ _ைறயாத _kறXபணமாக 
மாkறXப(W[ளT. 

 
18 .  ‘த#$ழ _kறX ெபா�XY*க�5 த7டைனக�5’ எ1ப2\  
       ��வ3வன Y2ய _kற^களாக இைண*கXப(W[ளT. 
 
31 .  ச¢க ஒ�*க*ேகW -  �பா 500/ -  k_ _ைறயாத 
_kறXபண5அ\லT இர7W (02)  வ3ட42k_ ேமkபடாத 
rைற அ\லT இர7W5. 
 
32 .  ‘அ’ அ�ம2யi*கXப(ட ேபாைத£(W5 _8வைககைள 
அ�வ*கால^கi\ _�*கX ப(ட ஒ�^_ V2கைள �� 
உkப42 ெச�த\, கட4த\ எ1பவk�k_ -  �பா 100/ -k_ 
_ைறயாத _kறX பண5, 
 
ஆ’ அ�ம2யi*கXபடாத ேபாைத£(W5 _8வைககைள 
உkப42 ெச�த\, Vkபைன ெச�த\ கட4Tத\ பாவைன.-  
இதkகான த7டைன ஏkபாWக[.  
 
த#$ழ_kறXெபா�XY*க�5 த7டைனக�5 v�f 14,  15*_ 
அைமய, க�*கXபW5. 
 
19 .  த#$ழ& ச(ட*ேகாைவ ப*க5 13 ‘v�f 11 _kறXv�f’ 

எ1பத1 உபv�f அ,35 ஏனயைவ' எ1பTட1 “ச¢கQ2*_ மாறான 
ெசய\க[” எ1�5 Vள*க5 ேசS*கXபWwறT. 

 



 

 

20.  த#$ழ ச(ட*ேகாைவ0\ 555,  565 ப*க^கi\ 
காணXபW5 அைழXபாைண மா2�Xப8வ5 Q*கXப(W [ளT. உ�ய 
ப8வ^க[ த#$ழ Q2ம1ற^கi\ ெபk�*ெகா[ளலா5. 

 
21 .  த#$ழ _kறX ெபா�XYக�5 த7டைனக�5 ப_20\ 

‘ப*க5 37’  \ 30வT v�ைவ அW4T* காணXபW5 Vடயமான 
“த7டXபண5 ெசe4த p8யாத ஒ3வS ஏ� (7)  நா(க�*_ 
_ைறயாத ஐqT (5)  ஆ7Wக�*_ ேமkபடாத காலXப_2*_ 
க(டாய ச¢க ேசைவ Y�aமா� க(டைள0டXபWவாS” எ1ப2\ 
உ[ள ஐqT ஆ7Wக�*_ ேமkபடாத' '  எ1�5 Vடய5 
Q*கXபWwறT. 

 
08 .  ¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^க[, ெபாT 

அைமXY*கi1 ேமா(டாS ஊS2கைளX ப2f*_(பW4த\. 
 
¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^க[, ெபாT அைமXY*கi1 

ேமா(டாS ஊS2க[ அைன4T5 அ� அரச,  அரச �(W4தாபன^க[, 
ெபாT அைமXY*கi1 ெபய�ேலேய ப2f*_(பW4Tத\ 
ேவ7W5. ¥ல^கா அரச,  அரச  �(W4தாபன^களா01 
ெபா�XYவா�qத அ2கா� (தைலவS),  ெபாT  அைமXபா01 
தைலவ35 ெசயலாள35 அ\லT அ�வைமXv1 அ^�கார5 அi* 
கXப(ட இ3வS த#$ழ ேமா(டாS ஊS2Xப8வ42\ 
ைகெயாXப#(W உ�2XபW4TவTட1, தமT     பதV 
p42ைரையa5 இWதeட1 _�4த ஊS2ையX ப2f* 
_(பW4Tத\ ேவ7W5. 

 

'ள*க. 
pk�p�தாக ¥ல^கா அரச,அரச �(W4தாபன^க[, ெபாT 

அைமXY*கi1 ெபய�\ ப2f*_(பW4தXப(ட ஊS2க[, 
¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^க[, ெபாT அைமXY*கi1 
ஊS2க[ எ1� அைழ*கXபW5. pk�p�தாக ¥ல^கா அரச,  அரச 
�(W4தாபன^க[, ெபாT அைமXY*கi1 ேதைவக�*_ ம(W5 
பாV*கXபW5 அ\லT ஈWபW4தXபW5 ேமா(டாS ஊS2க[ 
எ*காரண^ெகா7W5 ¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^கi1 
அ\லT ெபாT அைமXY*கiனா\, அத1 தைலவS அ\லT ேவ� 
எவேர�5 ஒ3வS அ\லT _�*கi1 ெபய�\ 
ப2f*_(பW4தலாகாT. 



 

 

 
09 .  ¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^களா\ அ\லT ெபாT 

அைமXY*கiனா\ ஆ�வ� அரச,அரச �(W4தாபன5, ெபாT 
அைமXY*கi1 ேவைலகைள இல_வா*_வதk_ அ\லT T�தமாக 
p8Xபதk_ அ\லT vறகாரண^க�*காக அ^_ ப�Y�a5 நபS 
ஒ3வ3*_ கட1 அ8Xபைட0\ அ\லT ந1ெகாைடயாக 
வழ^கXப(ட ேமா(டாS ஊS2ைய அqநபS தனT ெபய�ேலேய 
ப2f*_(பW4தலா5. 

'ள*க. 
 

ப2f*_(பW4தXபWவதk_, உ�ய 2ைண*கள5 அ\லT உ�ய 
ெபாTR�வன அ2கா� ஒ3வS ¢ல5 உ� 2XபW4தXப(ட 
உ�2Xப42ர5 சமSXv*கXபட\ ேவ7W5. 

¥ல^கா அரச,  அரச �(W4தாபன^க[, ெபாT அைமXY*க[, 
கட1 அ8Xபைட0\ ஒ3 நப3*_ வழ^wய ஊS2ைய* 
கட1ெசe42 p8a5வைர ப2fXY4தக42\ p1��ைமaைடய -  
அைமXv1 ெபயS _�XvடXபWத\ ேவ7W5. 

 

ஆ01வ3 அ5ம(7ப9(ர. 
 

10.  ப2f ெச�யXப(ட உ�ைமயாள�னா\, ப2f ெச�யXப(ட 
ஊS2யானT அW4Tவ35 ஆ78\ பாV*க p8யாத (ெத3 �20\) 
Rைல0\ இ3*_மானா\ அTபk� நடXY ஆ781 மாSக~ 31-5 
2க2 அ1ேறா,  அதk_ p1ேபா _�Xv(ட ப8வ421 ¢ல5 
த#$ழ ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள3*_ அ�V*கேவ7W5. 
அXப8& ெச�ய4 தவ�5 ப(ச42\ அ�§S2*_�ய ஆ7Wவ� 
அ�ம2*கான க(டண4ைத& ெசe4தேவ7W5. அ�வா� 
ெச�ய4தவ�த\ த7டைன*_�ய _kறமா_5. 

 
11 .  ஓS ஊS201 அ8&ச(ட5, இயq2ர5 ஆwயன தVSqத 

ஏைனய ஊS2க[ ெதாடSv\ த#$ழ ேமா(டாS 
ஊS2Xப2வாள�னா\ வைரய�*கXப(ட ஆ7W வ� 
அ�ம2Xப42ர4ைத ெபk�*ெகா[ளாத ஊS2க[ எைதa5 ெத3 
�2கi\ பாVXபT அ\லT ெசe42& ெச\வT த7டைன*_�ய 
_kறமா_5. 

 



 

 

12.  த#$ழ42\ ப2f*_(பW4தXப(ட ஊS2 வைகக�5, 
ஆ7W*கான வ�ய�ம2Xப42ர* க(டணp5 ��*க7ட வா� 
அைமq23*_5. 

 
01 .  ேமா(டாS காS,  ஆ7W வ� அ�ம2Xப42ர க(டண5   
      (அரrைற உ�ம5) 

அ. ேநாயாளS ஊS2,                                                      �பா 1000/ -  
ஆ. vேரத ஊS2,                                                        �பா 1000/  -  
இ.  ©Xவ78,                                                           �பா 1000/  -  
ஈ.  ஏைனய vர42ேயக vரயாண5 ஊS2க[ (சார2 உ(பட 9  
    ஆசன^கைள*ெகா7டT),                                         �பா 1000/ -  
 

02 .  ெலா� 
அ. r�ய ெலா� (எ\� ஆ01 ஆ� r\eக�*_  
உ(ப(டT),                                                                   �பா 2000/ -  
ஆ. நW4தர ெலா� நா1_r\e க�*_ உ(ப(டT,    �பா 3000/ -  
இ.  ெப�ய ெலா� நா1_ r\eக�*_ ேமkப(டT,   �பா 5000/ -  
 
03 .  Vவசாய உபேயாக ஊS2க[ 
அ. உழf இயq2ர5,                                                      �பா 500/ -  
ஆ. உழf இயq2ர இ�ைவ வ78 (ெர0லS),                �பா 350/ -  
இ.  இ3 ச*கர இ�ெபா� ஊS2  
     (ைக உளf இயq2ர5),                                               �பா 300/ -  
ஈ.  இ3 ச*கர இ�ைவ வ78  
    (இ�ைவ வ78 r�யT),                                           �பா 200/ -  
 
04 .  ெபாTம*க[ vரயாண ஊS2 
அ. வா1 (சார2 உ(பட 14  
      ஆசன^க�*_ உ(ப(டT),                                    �பா 1500/ -  
ஆ. #�பª (சரா2 உ(பட 29  
      ஆசன^க�*_ உ(ப(டT),                                    �பா 2000/ -  
இ.  ேப3qT (சார2 உ(பட 29  
      ஆசன^க�*_ உ(ப(டT),                                    �பா 2500/ -  
 
05 .  ேமா(டாS ைச*w[, p&ச*கர ஊS2 
அ. ேமா(டாS ைச*w[,                                                  �பா 200/ -  
ஆ. p&ச*கர ஊS2 (ஆ(ேடா),                                        �பா 500/ -  



 

 

 
13 .  v�f 31 ப8 ேமா(டாS ஊS2ையேயா அ\லT அ8& 

ச(ட4ைதேயா அ\லT இயq2ர4ைதேயா ப2f ெச�T ெகா[ள4 
தவ�5 எவ35 த#$ழ மாவ(ட Q2ம1�1 p1பாக «3*க pைற 
Vள*க42k_ pkபW4தXப(ட த1 v1னS �பா 500/ -k_ 
ேமkபடாத _kறXபண5 த7டைனயாக V2*கXபW5 அ4Tட1 
_�4த தவைற இைளXபவS தனT ஊS2*கான ப2f*க(டண4ைத 
த#$ழ ேமா(டாS ஊS2X ப2f& ெசயலக42\ ெசe42 ேமா(டாS 
ஊS2ையX ப2fெச�T, அதkகான பk�& ¬(8ைன 
ெபk�*ெகா[ள\ ேவ7W5. 

 
14 .  v�f 10e5, 11e5 _�Xv(டவாறான _kற4ைத Y�a5 

எவ35, _�4த ஊS2*கான ெசe4தXபடாத ஆ7W வ� 
அ�ம2Xப42ர* க(டண4ைத ெசe4த ேவ7W5 எ1பTட1 அேத 
அளf ெதாைக* _kறX பண5 அ\லT ெபா34தமான கால42k_* 
க(டாய ச¢க ேசைவ த7டைனயாக V2*கXபW5. 

 
15 .  ஏதாவT தவெறா1�*_ இ&ச(ட42\ _�Xபாக எ4 

த7டைனa5 ெவiXபைடயாக ஏkபாW ெச�யXப(8 ராதVட4T, 
அqத4 தவ�k_ _kறவாiயாகf[ள எவேர�5 ஒ3வS த#$ழ 
மாவ(ட Q2ம1ற Q2ப2 p1 னரான «3*கpைற Vள*க421 
அ\லT Vசாரைண01 v1னS _kற4�SXY அi*கXப(டத1ேம\ 
�பா 200/ -  k_ ேமkபடாத _kறXபணp5, இர7டாவT தட 
ைவயாகf5 அேத_kற5 Y�qதாெர�\ அதkகாகX v1 னW4த 
தடைவயாக _kற4�SXY அi*கXப(டா\, �பா400/ -  k_ 
ேமkபடாத _kறXபண5 அ\லT ெபா34தமான ஒ3 கால42k_ 
க(டாய ச¢கேசைவ த7டைனயாக V2*கXபW5. 

 
16 .  எவேர�5 ஆெளா3வS ேமா(டாS ஊS2 ஒ1� ெதாடS பாக 

ஏேத�5 அைடயாள4 தக(8ைன, ப2f&சா1� தைழ, ஆ7W வ� 
அ�ம2Xப42ர42ைன அ\லT ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள�னா\ 
வழ^கXப(ட ேவ� ஏதாவT அ�ம2Xப42ர^கைள அ\லT 
இ&ச(ட4 21�� அ\லT ஏேத�5 ஒ�^_ V201 �� வழ^ 
கXப(ட அ\லT வழ^கXப(டதாக* ெகா[ளXபW5 அ4தைகய 
அ�ம2Xப42ர42ைன, சா1�தைழ உ�ம421 இைணXvர2ைய 
ேமாச8யாக பய1பW4T w1ற அ\லT ேவ� நபS அதைனX 
பய1பW4Tவதk_ அ�ம2*w1ற அ\லT அ~*w1றதானெதா3 



 

 

ெசய\ _kறமான ெசயலா_5. இ*_kற^கi\ ஒ1�ைனேயா 
அ\லT பலவkைறேயா Y�a5 எவ3*_5 �பா 1000/ -  வைர0லான 
_kறXபண5 அ\லT ஒ3வ3ட கால5வைர க(டாய ச¢கேசைவ 
அ\லT இைவ இர7W5 த7டைன யாக V2*கXபW5. 

 
17 .  ேமா(டாS ஊS2 உ�ைமமாkற5 
1.  த#$ழX vரேதச42\ ப2f*_(பW4தXப(ட ேமா(டாS 

ஊS201 ப2fெச�யXப(ட உ�ைமயாளS தானாகேவ 
இ1ெனா3வ3*_ அ4தைகய ெதா3 ைகமாkற5 ெச�வத1¢ல5 
உ�ைமமாkற5 ெச�a5ேபாT, அXப8யானெதா3 உ�ைமமாkற5 
ெச�யXப(டத1 v1Y ‘7 '  (ஏ�) நா(க�*_[ளாக அதk_�ய 
ப8வ5 8-\ அ�§S2*கான ஆ7Wவ�X ப42ர4Tட1 த#$ழ 
ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள 3*_ ேந�ேல ைகயi4த\ ேவ7W5 
எ1பTட1, அ�§S2*கான ப2f&சா1�த� அ\லT அத1 
இைணXvர2ையX Y2ய உ�ைமயாள�ட5 ஒXபைட4த\ ேவ7W5. 

 
2 .  அ�வாறான ேமா(டாS ஊS201 Y2ய உ�ைமயாளS,  

அ�§S201 Y2ய உ�ைமயாளராகX ப2f ெச�யXப(டால1� 
அ4தைகய உ�ைமமாkற421 v1னS 30 நா(க[ க~qத21ேம\ 
அ�§S2ையX பய1பW4TதலாகாT. அ�வா� பய1பW4TவT 
அ\லT தனT உடைம0\ைவ423XபT த7டைன* _�ய 
_kறமா_5. 

 
18 .  Y2ய உ�ைமயாளைரX ப2fெச�த\ 
1.  ேமா(டாS ஊS2ெயா1� ைக மாkற5 ெச�யX ப(டத1ேம\ 

14 நா(க�*_[ளாக அதk_�ய ப8வ5 “ேமா(டாS ஊS2 09” 
இ1¢ல5 Y2ய உ�ைமயாளS தனT ெபய�\ ப2fெச�T ெகா[வ 
தkகாக4 த#$ழ ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள3*_ V7ணXv4த\ 
ேவ7W5. 

2 .  அ�§S2*கான ப2f&சா1�த� அ\லT அத1 
இைணXvர20ைன ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள3*_ 
அ�XYத\ேவ7W5. 

 
3 .  அ�§S2*கான ப2fமாkற42kகாக V2*கXப(ட 

க(டண4ைதa5 Y2ய உ�ைமயாளS ெசe4203*க ேவ7W5. 
 
4 .  அ�§S2*கான ஆ7Wவ� அ�ம2Xப42ர5 அ\லT அத1 



 

 

இைணXvர2 Y2ய உ�ைமயாளரா\ அ�Xv ைவ*கXபWத\ 
ேவ7W5 அ\லT அ4தைகய ஆ7W வ� அ�ம2Xப42ர5 எTf5 
இ\லா23Xv1 அ4தைகய ஆ7Wவ�  அ�ம2Xப42ர5 
ெசe42யதk கான பk�&¬(W ஒ1� அ\லT அ4தைகய ஊS2 
ெதாடSபாக இ&ச(ட421 10-5 v�V1 �ழான 
பய1பW4தாைமபk�ய அ�V4த\ ெகாW*கXப(W[ளெதன, 
த#$ழ ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள�ட #3qT ெபறXப(ட சா1�த� 
ஒ1� ேமா(டாS ஊS2Xப2வாள3*_ அ�XபXபWத\ ேவ7W5. 

 
5 .  ேமா(டாS ஊS2 ஒ1�1 Y2ய உ�ைமயாளைரX ப2f 

ெச�தத1ேம\ ப2f&சா1�த~\ அ\லT அத1 இைணXvர20\ 
ேவ78ய 234த^கைள ெச�T அதைன Y2ய -  உ�ைமயாள�ட5 
ேந�\ ஒXபைட4த\ேவ7W5. 

6 .  அqத ேமா(டாS ஊS201 ஆ7Wவ� அ�ம2X ப42ர42e5 
அவrயமான 234த^கைள& ெச�T Y2ய உ�ைமயாள�ட5 
ஒXபைட4த\ ேவ7W5. 

 
7 .  ேமk��ய v�f 18 (1)  ெதாட*க5 18  (4)வைர0லான 

Rபqதைனக�*_[ அைமயாத ேமா(டாS ஊS2 எதைனa5 உ�ைம 
மாkற421v1னS Y2ய  உ�ைமயாள�1 ெபய�\ 
ப2f*_(பW4தலாகாT. 

 
19 .  உ�ைம மாkற421ேம\ Y2ய உ�ைமயாளைர ப2f       
     ெச�வதkகான க(டண^க[ 
01.  ேமா(டாS-காS                                                          �பா 650/ -  
02 .  ெலா�                                                                       �பா 800/ -  
03 .  Vவசாய உபேயாக ஊS2க[                                      �பா 300/ -  
04 .  ெபாTம*க[ vரயாண ஊS2க[                             �பா 750/  -   
05 .  ேமா(டாS ைச*w[                                                �பா 100/ -  
06 .  p&r\e வாகன5                                                 �பா 350/ -  
 
20 .  அைடயாள5 கா(W5 தகW, ஊS201 p1�*_5, 

v1�*_5 ெபா34தXப(W இ34த\ேவ7W5. அXப8X 
ெபா34தXபடாT ெத3, �2 எ2e5 ஊS2 ஒ1�ைன ெசe42& 
ெச\வT த7டைன*_�ய _kறமா_5. 

 
21 .  ேமா(டாS ஊS2 ஒ�ெவா1�e5 ெபா34தXபட ேவ78ய 



 

 

அைடயாள5 கா(W5 தகWகi[ மா2�. 
 

1 .  எ\லா ஊS2கie5 ெபா34தXபW5 அைடயாள5 
கா(W5 தகWகi1 ேமkபரXY p�வ2e5 “மச[” 
வSண5 �(டXப(W இ34த\ ேவ7W5. இ2\ 
ெபா�*கXபW5 அைடயாள5 கா(W5 எ�4T*க[, 
எ7க[ யாf5 ‘க�XY’;  வSண42\ ெபா�*கXப(W 
இ34த\ ேவ7W5. 

2 .   
3 .  அைடயாள5 கா(W5 தகWகi\ ெபா�*கXபW5 

எ7க[, எ�4T*க[ யாf5 ஒேர அளfைடயதாக 
இ34த\ ேவ7W5. 
 

3 .  ேமா(டாS ைச*w[ தVSqத ஏைனய ஊS2கi\, 
ெபா34தXப(W இ3*_5 அைடயாள5 கா(W5 தகWகi\ 
ெபா�*கXபW5 அ\லT எ�தXபW5 எ�4T*க[ அ\லT எ7க[ 
எ1பவk�1 உயர5 3½"(அ^_ல42k_) _ைறயாமe5 எ7க[, 

எ�4T*க[ ஆwய ஒ�ெவா1�னT5 அகல5 (த8XY) ⅝"  
(அ^_ல42k_5) _ைற யாமe5 இல*க5 ‘1’  ஐ தVSqத ஏைனய 
ஒ�ெவா3 எ7�k_5 அ\லT எ�42k_5 எW*க* �8ய 
இட421 vரமாண5 (அளf) 2½" (அ^_ல42k_) _ைறயாமe5 
இ34த\ ேவ7W5. 

 
4 .  ேமா(டாS ைச*w[ தVSqத ஏைனய ஊS2கi1 எ7க[ 

அ\லT எ�4T*க[ ஆwயனவk�k_ இைட0\ _ைறqதT ⅛"  
(அ^_ல) இைட ெவiயாவT இ34த\ ேவ7W5. அைடயாள5 
கா(W5 எ7க[ அ\லT எ�4T*க[ எ�தX பW5ெபா�T ேமe5 
��5 ½ "  (அ^_ல) இைட ெவiயாவT இ34த\ ேவ7W5. தக(81 
p1�5, v1�5 1" (அ^_ல) இைடெவiயாவT இ34த\ 
ேவ7W5. இர7W வ�கi\ எ�தXபW5 ேபாT இர7W 
வ�க�*_#ைட0\ ¾" (அ^_ல) இைடெவiயாவT இ34த\ 
ேவ7W5. 

5 .  அைடயாள5 கா(W5 தகWகi\ எ�தXபW5 எ�4 
T*க�*_5, எ7க�*_5 இைட0\ 1½" (அ^_ல) 
இைடெவiயாவT இ34த\ ேவ7W5. 

6 .  ேமா(டாS (ைச*w[),  ஊS20\ ெபா�*கXபW5 எ�4T*க[ 
அ\லT எ7க[ ஆwய ஒ�ெவா1�னT5 உயர5 2½" 



 

 

(அ^_ல42k_) _ைறயாமe5, எ7 1ஐ தVSqத ஏைனய 
எ�4T*க[ அ\லT எ7 க[ ஆwய ஒ�ெவா1�னT5 அகல5 

(த8XY) ⅖"  (அ^_ல42k_) _ைறயாமe5 எ7 1 ஐ தVSqத ஏைனய 
ஒ�ெவா3 எ7�k_5 அ\லT எ�42k_5 எW*க*�8ய 

இட421 vரமாண5 (அளf )  1  ⅘"  (அ^_ல42k_) _ைறயாமe5 
இ34த\ ேவ7W5. 

7 .  ேமா(டாS (ைச*w[) ஊS20\ ெபா�*கXபW5 எ�4T*க[ 

அ\லT எ7க�*_ இைட0லான இைடெவi 1 ⅖"  (அ^_ல42k_) 
_ைறயாமe5, அைடயாள5 கா(W5 தக(81 எ7க[ அ\லT 
எ�4T*க[ எ�தXபW5ெபா�T ேமe5, ��5p1�5, v1�5 
½" (அ^_ல) இைடெவi யாவT இ34த\ேவ7W5. இர7W 
வ�கi\ எ�தXபW5ெபா�T இர7W வ�க�*_#ைட0\ 3/5"  
(அ^_ல) இைடெவiயாவT இ34த\ேவ7W5. 

 
8 .  ஊS2கi\ ெபா34தXப(W இ3*_5 அைடயாள5 கா(W5 

தகWக[ யாf5 பக\ ேநர42\ சாதாரண க7பாSைவ உைடய ஒ3வS 
50 யாS ²ர42\ R1� பாS*_5ேபாT ெத�ய*�8யதாக எ7க[, 
எ�4T*க[ யாf5 ெதiவாக எ�தXப(W ஊS2கi\ p1�*_5 
v1�*_5 ெபா34தXப(W இ34த\ேவ7W5. 

 
9 .  இ&ச(ட421 v�f '20 '\ p1�5, v1�5 அைடயாள5 

கா(W5 தகWக[ ெபா34தXப(W இ3*க ேவ7Wெம1� 
�றXப(W இ3qதேபா2e5, எ�வாறா0�5 அைடயாள5 கா(W5 
தகW ஒ1�*_X ப2 லாகVடய42k_ ஏkறவா� அைடயாள5 
கா(W5 தகWக[ ெபா34தXபட*�8ய அதkெகன ஒT*கX 
ப(W[ள இட^கi\ 21 (1)  \ �றXப(W[ளவா� மச[ Rற 
ைம0னா\ வSண5 �(டXப(W அத1 ேம\ த#$ழ ஊS2X 
ப2வாள�னா\ அ�§S2*_ v�4T*ெகாW*கXப(ட அைடயாள5 
கா(W5 எ7க[ அ\லT எ�4T*க[ க�XY Rற ைம0னா\ 
எ�தXபடலாெமனf5 VதqTைர*கXபWwறT. 

 
22 .  த#$ழ காவkTைற0\, ேபா*_வர4T* க(WXபா(W 

நடவ8*ைககைள ேமkெகா[�5 காவkTைற அeவலSக[ 
இ&ச(ட421 �� VதqTைர*கXப(ட தவ�கைள Y�பவS�T 
அ�Vட42ேலேய,   இ&ச(ட42\ �றX ப(டவாறான 
_kறXபண42ைன. அதk_�ய  பk�& ¬(W  ஒ1�ைன 
வழ^_வத1¢ல5 அறVடXபடலாெமன  இ&ச(ட42னா\ 



 

 

VதqTைர*கXபWw1றT. ெதாடSYைடய 
தவ�க[அ�Vட42ேலேய அறVட*�8ய _kறXபண4ெதாைக. 

 
1 .  அைடயாள5 கா(W5 தகW                                          �பா 25/ -  
2 .  ஆ7W வ� அ�ம2X ப42ர5                                   �பா 25/ -  
3 .  ெப3வ~0\ ேமா(டாS ஊS2கைள R�4Tத\ அ\லT   
    R�42 ைவ4த\                                                          �பா 50/ -  
04  அைடயாள5 காண\ தக(81 வ8வ5                       �பா 25/ -  

 

ேமா=டா? ஊ?(கA  

ெதாட?பான பEவFகA  

 
i .  ேமா(டாS ஊS2*கான உ�2&சா1�த� இ3Xv1 

த#$ழ ப2fX ப8வ5 (ேமா.  ஊ. 01)  
 

i i .  ேமா(டாS ஊS2*கான உ�2&சா1�த� 
இ\லாV81 த#$ழ ப2fX ப8வ5 (ேமா.  ஊ. 02)  

 
 

i i i .  ேமா(டாS ஊS2 உ�ைமயாளS மரண5 பk� 
அ�V4த\ ப8வ5 (ேமா.  ஊ, 03)  
 

i v .  ேமா(டாS ஊS2X ப2fX Y4தக421 நகe*கான 
V7ணXபXப8வ5 (ேமா,  ஊ, 04)  

 
 

V .         ேமா(டாS ஊS2 அ8&ச(ட5 அ\லT இயq2ர5 
           ைவ423Xபதkகான த#$ழ ப8வ5 (ேமா ஊ. 05)  
 

v .  ேமா(டாS ஊS2 வ� V7ணXபXப8வ5 (ேமா,  ஊ, 
06)  
 

v i .  ேமா(டாS ஊS2 வ� அ(ைட நகe* கான 
V7ணXபXப8வ5 (ேமா,  ஊ, 07)  

 
 



 

 

v i i .  ேமா(டாS ஊS2 மாk�*ெகாWXபதk கான 
V7ணXபXப8வ5 (ேமா,  உ.  08)  
 

v i i i .  ேமா(டாS ஊS2 ெகா[வனV1 v1 த#$ழ 
ப2Vkகான V7ணXபXப8வ5 (ேமா,  ஊ, (09)  

 
 

x        ேமா(டாS ஊS2X ப2fகைள Q*_வதkகான 
V7ணXபXப8வ5 (ேமா.  ஊ. 10)  
 
x i .      த#$ழ ேமா(டாS ஊS2 வ3டாqத வ� பணவரf& 
சா1�த� (ேமா,  ஊ. 11)  
 
x i i     த#$ழ ேமா(டாS ஊS2X ப2fX பண வரf& சா1�த� 
(ேமா.  ஊ. 12)  
 
x i i i .  இயq2ர5 /  அ8&ச(ட5 ைவ423Xபதkகான த#$ழ 
அ�ம2Xப42ர5 (ேமா.ஊ, 13)  
 
x iv .  த#$ழ ேமா(டாS ஊS2X ப�ேசாதக�1சா1�த� (ேமா.  
ஊ. 14)  
XV.  த#$ழ ேமா(டாS ஊS2 வ3டாqத வ�ெசe4Tதkகான 
பணவரf& சா1�த� (ேமா.  ஊ. 15)  
xv i .  அ8&ச(ட5 /  இயq2ர5 ப2fX பணவரfX பk�&¬(W       
(ேமா.  ஊ. 16)  
 
xv i i .  த#$ழ ேமா(டாS ஊS2X ப2fX ப8வVRேயாக& 
சா1�த� (ேமா,  ஊ, 17)  
 
xv i i i .  ஊS2கைள& ெச1� ப�ேசாதைன ெச�வதkகான 
பணவரf& சா1�த� (ேமா.  ஊ; 18)  
 


