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1.  பதரதபரர அதறறதத்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம்  

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் பதரதபரர அதறறதத்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகௌ றனக் ரதண (றசரபர்) 

பகௌ னக்ஷ்ன் பசணறத்ண 

பகப (கனரறற) யர்  சறல்ர 

பகப அதந்றக்க தர்ணரந்து 

பகௌ கதரத்ண தறரண 

பகௌ றல் னரன்சர 

பகப தந்துன குர்ண 

பகப ரசும ரரக்கர 

பகௌ சுணறல் யந்துன்பணத்ற 

பகௌ ட்ட் குமசக 

பகௌ மே.ம். ஆணந் குரசறநற 

பகௌ மக.மக. தறரம 

பகௌ க. துறபட்சறங்கம் 

பகப தைத்றக தத்றந 

பகப ஈ. சதன் 

பகப ம்.. சுந்றன் 

பகௌ தொயட் ற 

பகௌ ஸ்.ம். ரறக்கரர் 

பகௌ யர்ண ரேகதர 

பகௌ (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள் ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

மசற பகரள்றககள் * 

ற்தம் பதரதபரர 

அலுல்கள் 

1. மசற றட்டறடல் 

றறக்கபம் 

2. இனங்றக த்ற 

ங்கற 

3. பபறரட்டு பங்கள் 

றறக்கபம் 

4. பரறகறப்தை, 

தைள்பறறதறல் 

றறக்கபம் 

5. பகரள்றக கற்றககள் 

றதணம் 

6. மசற டடிக்றகக் 

கூடம் 

7. கதத்றட்ட 

தொகரறத்தும் 

ற்தம் கண்கரறப்தை 

றறக்கபம் 

8. இனங்றக 

தறறங்கள் ற்தம் 

பசனரற 

ஆறக்குல 

9. இனங்றக கடன் 

கல் தறகம் 

10. மசற சம்தபங்கள் 

ஆறக்குல 

11. மசற கரப்தைதற 

பதரதப்தை றறம் 

12. மதரரட்டம், 

கனம், சறறல் 

தறச்சறறண ற்தம் 

தங்கரம் 

பரடர்தரண றறம் 

13. ஊறர் ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தை  றறம் 

14. இனங்றக பதரதுப் 

தன்தரட்டு   

ஆறக்குல 

15. மசற ணறப 

அதறறதத்ற ன்நம் 

1. பகரள்றககள் ற்தம் பதரதபரர 

அலுல்கள் தற்நற றடங்கலக்கு 

உரறரக றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் கதத் 

றட்டங்கறப த்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத் லும் றப்தறடுலும் 

2. லுரர அதறறதத்றற இனக்கரகக் 

பகரண்ட மசறக் பகரள்றககறபத் 

ரரறத்ல் 

3. இனங்றக த்ற ங்கறத்டணரண 

பரடர்தைகள் தோனம் றறக் பகரள்றககறபத் 

ரரறத்ல் ற்தம் அறணத்துபரற 

பதரதபரர தொகரறத்துதொம் 

4. மசற அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத்றட்டங் கள் 

ற்தம் கதத்றட்டங்கறபத் ரரறத்ல் 

5. பதரதபரர அதறறதத்றறல் ணறரர்த் 

துறநறன் தங்கபறப்தைக்கு சறபறத்லும் 

அசரங்க ற்தம் ணறரர் 

துறநறணரறறடம எதங்கறறப்றத 

ற்தடுத்துலும் 

6. பரடர்தைறட மசற மரக்கங்கறப 

அறடற்கரக மசறத் றட்டறடல் 

அறகரரறகலடன் எதறப்தரட்டுக்கு ந் 

கரனப் தகுறத்ம் வுபசனவுடணரண 

பங்கபறன் அபறதள் 

மற்குநறப்தறட்டுள்ப பகரள்றககள், 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ற்தம் 

கதத்றட்டங்கறபச் பசற்தடுத்ல் 

7. சறநந் தொறநறத்டன் பங்கறபப் 

தன்தடுத்ற அச பகரள்றககள் 

பசற்தடுத்ப்தடுற உதறபசய்க் 

கூடிரக தைற தொகரறத்து தட்த 

தொறநகறபப் தன்தடுத்ற உகந் 

றநதொறநகறபத் ரரறத்ல் 

8. சர்மச தறறறற றதணங்கலடணரண 

கூட்டிறப்தைம் பதரதபரர 

அதறறதத்றக்கரக பபறரட்டு 

பங்கறபப் தன்தடுத்துலும். 

9. றற ங்கும் றதணங்கள் ற்தம் 

சர்மச றற றதணங்கலடணரண 

டடிக்றககறப எதங்கறறத்ல் 

10. சம்தபங்கள் றர்ம் பசய்து தற்நற 

 (1949 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் 

இனக்க) றறசரர் லறச் சட்டம் 

 (1950 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் இனக்க) 

குடிசண றப்தேட்டுச் சட்டம் 

 இனங்றக பகரள்றககள் கற்றக 

றதணச் சட்டம் (1988 ஆம் 

ஆண்டின் 53 ஆம் இனக்க) 

 (2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக பதரதுப் 

தன்தரட்டு ஆறக்குலச் சட்டம் 

 (1957 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இனக்க) பபறரட்டுக் கடன்கள் 

சட்டம் 

 (1953 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இனக்க) பசனரறக் 

கட்டுப்தரட்டுச் சட்டம் 

 (1987 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் 

இனக்க) இனங்றகறன் 

தறறங்கள் ற்தம் பசனரற 

ஆறக்குலச் சட்டம்  

 (1997 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க) மசற ணறப 

அதறறதத்ற ன்நச் சட்டம் 

 (2006 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இனக்க) மசற கரப்தைதற பதரதப்தை 

றறச் சட்டம் 

 (1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் 

இனக்க) ஊறர் ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தை றறச் சட்டம் 

 (1993 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) ஊறர் 

ம்தறக்றகப்பதரதப்தை (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

 (1990 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக கடன் கல் 

தறகக் கட்டறபச் சட்டம் 

 மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1ஆம் ற்தம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

 

*இறபஞர், 

றறபரட்டுத்துறந, 

கறன ற்தம்  

தைரறறகள் தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும்  

ஆமனரசறண அலுல்கள் 

11. மசற ற்தம் ரகர ட்டத்றனரண 

கதத்றட்டங்கறபக் கூட்டிறத்லும் 

பசனரட்சற பசய்லும் றப்தறடுலும் 

12. ரட்ட அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கள் உட்தட தறமச அதறறதத்ற 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபச் பசற்தடுத்துல்  

13. தரண ற்நத்ரழ்வுகறபக் 

குறநப்தற்கரண பகரள்றகத் 

றட்டங்கறப குத்ல் 

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

15. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்  

சட்டங்கலம் 

ரக ற்தம் மல் 

ரகர அதறறதத்ற 

 

1. க அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

2. இனங்றக கரற 

றப்தல் ற்தம் 

அதறறதத்றக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

3. மசற பதௌறக 

றட்டறடல் 

றறக்கபம் 

1. ரக ற்தம் மல் ரகர அதறறதத்ற 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறச்சட்ட 

றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. பகரட்டர, கடுறன ற்தம் கடத்ற 

க அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கலம் 

அமணரடிறந் அலுல்கலம் 

3. கர்தைநங்கபறன் பதரதபரர, சதோக 

ற்தம் பதௌறக அதறறதத்றகறப 

என்நறறத்து றறதொறநரக 

ஊக்குறத்லும் எலங்குதத் லும் 

4. கப்தைந றண்க் கறவுப்பதரதட்கபறன் 

தொகரற 

5. கரற றப்தலும் அதடன் பரடர்தரண 

அதறறதத்றப் தறகலம் 

6. கப் தறமசங்கபறல் அறந்துள்ப 

மசறகலம் சறகலம் குறநந் 

தகுறகள் ற்தம் மசற்த றனங்கறப 

பதரதுரணபரத றட்டத்றற்கற 

அதறறதத்ற பசய்ற்கரக றகரட்டுல் 

7. மசற பதௌறகத் றட்டங்கள் ற்தம் 

தறமச பதௌறகத் றட்டங்கறபத் 

ரரறத்ல் 

8. என்நறறந் க அதறறதத்றறறண 

உதறப்தடுத்துற்கரக மசற பதௌறக 

ரலறறனரண றட்டங்கபறன் அடிப்தறடறல் 

சகன றர்ரப் தறகறபச் பசனரட்சற 

பசய்லும் எலங்குதத்லும் 

 (1978ஆம் ஆண்டின் 41ஆம் இனக்க) 

க அதறறதத்ற அறகரசறதச் 

சட்டம் 

 (1980ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க) 

க அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கள் 

(றமசட ற்தரடுகள்) சட்டம் 

 (1961 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக கரற லட்டல், 

அதறறதத்ற பசய்ல் சட்டம் 

 (1968ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இனக்க) 

பகரலம்தை ரட்ட (ரழ்ந் 

இடப்தப்தைகள்) றப்தல் ற்தம் 

அதறறதத்ற சறதச் சட்டம் 

 1946 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இனக்க 

க, கறர றர்ர கட்டறபச் 

சட்டம் 

 மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு I 

ஆம் ற்தம் II ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

10. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

அச பரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற 

 

1. மதரகன கறரறதட் 

னங்கர லிறட்டட் 

2. னங்கர தேங்கரன் 

கூட்டுத்ரதணம் 

(பசங்கல் ற்தம் 

ஏடுகள் தறரறவு) 

3. றதக்கப்தட்ட 

கயபகரல்ன 

பதரநறறல் 

மசறகள் கம்தணற 

(KESCO) 

4. றதக்கப்தட்ட 

தே.சல.சல. கம்தணற 

5. அச பங்கள் 

தொகரறத்துக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

6. பயரமடல் 

டினப்தர்ஸ் (னங்கர) 

ணறரர் கம்தணற (PQ 

143) 

7. றதக்கப்தட்ட 

ஸ்ரீ னங்கன் ரர் 

னறன் ற்தம் அன் 

துறக் கம்தணறகள் 

8. றதக்கப்தட்ட 

றயறன் னங்கர 

(ணறரர் கம்தணற) 

9. இனங்றக கரப்தைதறக் 

கூட்டுத்ரதணதொம் 

அன் துறக் 

கம்தணறகலம் 

இறந் 

றதணங்கலம் 

10. சகன அச 

ங்கறகலம் அன் 

துறக் கம்தணறகலம் 

இறந் 

றதணங்கலம் 

11. றதக்கப்தட்ட 

1. அச பரறல்தொற்சறகள் அதறறதத்ற 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. அச பரறல்தொற்சறத் துறநறதள் தைற 

அநறறறணத்ம் பரறல்தட்தத்றத்ம் 

அநறதொகப்தடுத்றக் பகரடுக்கத் மறரண 

சறகறப அபறத்ல் 

3. அச பரறல்தொற்சறரபர்கபதும் 

உற்தத்றகபதும் ம் ற்தம் தண்தைசரர் 

ன்றறத்ம் மம்தடுத்த் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல். 

4. பரறல்தொற்சறறறண மசறப் 

பதரதபரர தொன்பணடுப்தைடன் 

இறப்தற்குரற றநதொறநகறபத் 

ரரறத்ல் 

5. பங்கறப உற்தத்றப் பததக்கத்துடன் 

உதமரகறப்ததெடரக உள்ரட்டு 

பரறல்தொற்சறகறப மசறப் 

பதரதபரரத்ற 

லுப்தடுத்துற்கரகப் தன்தடுத்துல். 

6. அச ங்கறகள் ற்தம் றற 

தொகரண்றகலக்குரற பதரது 

றதரகதொம் பசனரட்சறகலம் 

7. றல் 1 இல் குநறப்தறட்டுள்ப அச 

கூட்டுத்ரதணங்கள், றறச்சட்ட 

றதணங்கள் ற்தம் அசுக்குச் 

பசரந்ரண கம்தணறகள் ன்தற்நறன் றற 

றதரகம் 

8. 2011 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இனக்கச் 

சட்டத்றன் கலழ் பதரதுத் றறநமசரறறன் 

பசனரபதக்கு உரறத்ரக்கப்தட்டுள்ப 

தறன்தம் றதணங்கபறன் கலலறப்தை 

உதமரக பசரத்துக்கலக்குப் 

தைத்துறதௐட்டுல் பரடர்தரக 

றறக்கப்தட்டுள்ப குறரய்ந் 

அறகரரறகபறணரல் றறநமற்நப்தடும் 

பசற்தரடுகறபச் பசனரட்சற பசய்லும் 

கண்கரறத்லும் 

 (2011 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் 

இனக்க) கலலறப்தை பசற்தரட்டு 

பரறல் தொற்சறகள் அல்னது 

கலலறப்தை உதமரக பசரத்துக்கள் 

தைத்துறர்ப்தட்டல் சட்டம் 

 (1971 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் 

இனக்க) மசற மசறப்தை ங்கறச் 

சட்டம் 

 (1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் 

இனக்க) ங்கறச் சட்டம் 

 (1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இனக்க) 

ங்கறகபறன் தோனம் ங்கப்தடும் 

கடன் சூலித்ல் சட்டம் (றமசட 

ற்தரடுகள்) 

 (2008 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் 

இனக்க) தறமச அதறறதத்ற ங்கறச் 

சட்டம் 

 (1975ஆம் ஆண்டின் 13ஆம் இனக்க) 

அச ஈட்டு,  தொலீட்டு ங்கறச் 

சட்டம் 

 மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

11 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

னக்ற பதரநறறல் 

கம்தணற 

12. றதக்கப்தட்ட 

மபய 

பதரநறறல் 

மசறகள் கம்தணற 

(WESCO) 

13. க்கள் 

பததந்மரட்ட 

அதறறதத்றச் சறத 

14. அச 

பததந்மரட்டக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

15. றதக்கப்தட்ட 

ல்கடு 

பததந்மரட்டக் 

கம்தணற 

16. றதக்கப்தட்ட 

குதரகல் 

பததந்மரட்டக் 

கம்தணற 

17. றதக்கப்தட்ட 

சறனரதம் 

பததந்மரட்டக் 

கம்தணற 

18. கல்ஏர 

பததந்மரட்டக் 

(ணறரர்) கம்தணற 

19.  இனங்றக 

தொந்றரறறகக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

 

i. பயரமடல் டினப்தஸ் 

(னங்கரலிறட்டட் (PQ143) 

ii. தைநக்மகரட்றடறல் அறந்துள்ப 

பசரத்துகள்- சரரஸ் ரணறக் கபஞ்சறம் 

iii. தைநக்மகரட்றட ற்தம் ரமயன் 

தறட்டிறல் அறந்துள்ப பசரத்துகள் – 

னங்கர நக்ட்பநஸ் லிறட்டட் 

iv. பகரள்லப்தறட்டிறல் அறந்துள்ப 

பசரத்துகள்- தொந்றறக கூட்டுத்ரதணம் 

தொன்ணர் அறந்றதந் கரற  

v. தத்தொல்றனறல் அறந்துள்ப 

பசரத்துகள் -சுச்சறர் பப் தைநபேக்டர் 

தறறநமட் லிறட்டட்  

vi. பகரள்லப்தறட்டிறல் அறந்துள்ப 

பசரத்துகள் - பசலிங்மகர பனமர் 

தைநதட்டீஸ் லிறட்டட் 

vii. றதக்கப்தட்ட பதனத் சலணறக் 

கம்தணற 

viii. றதக்கப்தட்ட பசணகன சலணறக் 

கம்தணற 

ix. ததுறபறல் அறந்துள்ப 

பசரத்துக்கள் – கனம்தை பகரர்சல் கம்தணற  

x.  சறமணரபக்ஸ் (னங்கர) லிறட்டட் 

xi. ேக்கர்னங்கர லிறட்டட் 

xii. தறபய்த் இன்டஸ்நலஸ் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xiii. பகரஸ்பரஸ் பகல இன்டஸ்நலஸ் 

xiv. கரதைல் மனஸ் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xv. இன்டிமநட் னங்கர (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xvi. சலத்ர பதசன்ஸ் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xvii. டி சற அதல் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xviii. லடல் கறரப் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xix. யரய் பதசன் கரன்ட் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xx. பகரலின்ஸ் கரன்ட் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxi. தகுணு தைத்ர அதல் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxii. சன்ே கரட்ஸ் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxiii. பக்தர தல் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxiv. பரதேர மசரவமட்(தறறநமட்) 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

லிறட்டட் 

xxv. றடணறக் குமனரறங்(தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxvi. 609 பதரலிர்ஸ் க்ஸ்மதரட் 

(தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxvii. பகரஸ்மகர பதரலிர் னங்கர 

(தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxviii. கறமட் மரல் றபநட் பததக்சரறன் 

(தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxix. ஆம்ேல க்ஸ்நட்மன் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxx. டரட்டர தளட் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxxi. பன்டன் னங்கர (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxxii. ரறகரன் னங்கர (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxxiii. பகரம்பதரசறட் ர் பசரலிளசன் 

(தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxxiv. பயல்த் தளட் தைடக்ஸ் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxxv. சறநற சறரக் (தறறநமட்) லிறட்டட் 

xxxvi. மநரல் க்ஸ்மதரட்ஸ் (தறறநமட்) 

லிறட்டட் 

xxxvii.பகரன்டிபன்டல் ணஸ்தற 

(தறறநமட்) லிறட்டட் 

9. அச பரறல்தொற்சறகறப 

தொகரறத்தும் பசய்ற்கரக றதணச் 

சட்டகபரன்றநத் ரதறத்ல் 

10. அச பரறல்தொற்சறகள் அதறறதத்றப் 

தறகள் 

11. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

12. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

அதறறதத்ற உதர 

தொறநகள்  ற்தம்  

சர்மச ர்த்கம் 

1. இனங்றக தொலீட்டுச் 

சறத 

2. இனங்றக ற்தற 

அதறறதத்றச் சறத 

3. இநக்குற, ற்தற 

றறக்கபம் 

4. கரபதரன 

ம்தறக்றகப் பதரதப்தை 

றறம் 

1. அதறறதத்ற உதர தொறநகள் ற்தம் 

சர்மச ர்த்க றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும். 

2. தொலீட்டு ஊக்குறப்தை றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

ரரறத்ல் 

3. இனங்றகறதள் பதரதபரர 

 (1978 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இனக்க) 

தரரற பகரலம்தை பதரதபரர 

ஆறக்குலச் சட்டம் (தொலீட்டுச் 

சறதச் சட்டம்) 

 இனங்றக ற்தற அதறறதத்றச் 

சட்டம் (1979ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் 

இனக்க) 

  (1969 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இனக்க) 

இநக்குற ற்தறச் சட்டம் 

 (1981 ஆம் ஆண்டின் 66 ஆம் 

இனக்க) கரபதரன உர்கல்ற 

தைனறப்தரறசறல் சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

 

 

 

ரய்ப்தைக்கறப ஊக்குறத்து மடிரண 

பபறரட்டு தொலீடுகறபத்ம் ணறரர் 

துறநறன் தொலீடுகறபத்ம் ஊக்குறத்ல் 

4. உள்ரட்டு உற்தத்றகலக்கரக சர்மச 

சந்றரய்ப்றத றரறரக்கும் 

றநதொறநகறப குத்றத்ல் 

5. சர்மச ர்த்க உநவுகறப 

லுப்தடுத்த் மறரண டடிக்றக 

டுத்ல் 

6. தறரந்ற பதரதபரர எத்துறப்றத 

உர்த்தும் மரக்கறனரண பகரள்றககள், 

உதரதொறநகள் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் 

ற்தம் கதத்றட்டங்கள் ன்தற்றந 

குத்றத்ல்  

7. தல்ப்தை ற்தம் இதப்தை பதரதபரர 

சரங்கள் பரடர்தரண தறகள் 

8. பதரதபரர அதறறதத்ற னங்கறப 

ஊக்குறத்லும் எலங்குதத்லும் 

கண்கரறத்லும் 

9. ற்தற தல்றகப்தடுத்துறகற 

ஊக்குறத்லும் ற்தற அதறறதத்ற 

ற்தம் ஆமனரசறணச் மசறகறபச் 

பசற்தடுத்லும் 

10. பபறரடுகபறல் இனங்றக ர்த்க 

அலுல்கறப தறறறறத்துப்தடுத்ல் 

11. இபம் சந்றறணதக்கரக உர்கல்ற 

சறகறப ற்தடுத்துல் 

12. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் தட்டுள்ப 

றண சகன றடங் கலக்கரண 

டடிக்றககலம்  

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு I 

ஆம் ற்தம் II ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

சட்டதொம் எலங்கும்* 

ற்தம்  பன் 

அதறறதத்ற   

 

1. கரலி தைரறற 

ன்நம் 

 

*சட்டதொம் எலங்கும் 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் 

குலறன் கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

 

1. பன் அதறறதத்ற பரடர்தறனரண 

றடத்துடதம் றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங் கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. றகத்பரறல் ஊக்குறப்தை உள்படங்கனரக 

பற்குப் பதரதபரர னத்றறண 

லுவூட்டுற்கரக பதரதபரர, சதோக 

அதறறதத்ற ரலறறனரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் எதங்கறறப்தைச் 

பசய்ல் 

3. அம்தரந்மரட்றட பதரதபரர னம், 

 (1994ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இனக்க) 

கரலி தைரறற ன்நச் சட்டம்  

 மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு I 

ஆம் ற்தம் III ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

பற்கு சுற்தனர அதறறதத்ற னம், 

அம்தரந்மரட்றட றரண - 

கப்தற்தறநசரர் அறணத்து றட்ட 

பங்கறப றரகக்பகரண்ட பன் 

ரகரத்றதள்மப உட்கட்டறப்தை 

சறகறப அதறறதத்ற பசய்த்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்துல் 

4. பன் ரகர அதறறதத்றச் சறதறத் 

ரதறத்ல் 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

6. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

உள்பக அலுல்கள்* 

டமல் அதறறதத்ற 

ற்தம்  கனரசர  

 அலுல்கள்**  

 

*உள்பக றதரகம் 

ற்தம் அச 

தொகரறத்தும் தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும் 

 

** இறபஞர், 

றறபரட்டுத்துறந, 

கறன, தைரறறகள் 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் குலறன் 

கலழ் தரர்க்கவும்  

1. டமல் அதறறதத்ற றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பகரள்றக கறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. டமல் னத்றதள் பதரதபரர 

ற்தம் உட்கட்டறப்தை சறகபறன் 

அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கறப 

எதங்கறறத்லும் ற்தம் 

பகரள்றககறபத் ரரறத்லும் 

றடதொறநப்தடுத்துலும் 

3. டமல் அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறப எதங்கறறத்லுக்கரண 

பசனகம் என்நறறணத் ரதறத்ல் 

4. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் தட்டுள்ப 

றண சகன றடங் கலக்கரண 

டடிக்றககலம்  

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

11 ஆம் றலில் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங் கள் சரர்ந் 

மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 

 

றமசட 

தறப்பதரதப்தைக்கள் 

 

1. மசற மறப்தரடுகலக்கற 

அதொல்தடுத்மண்டி ற்தம் உடன் 

கணம் பசலுத்மண்டி துறநகள் 

பரடர்தறனரண றமசட 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கலக்கு தங்கபறப்தைச் 

பசய்ல் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 11 

ஆம் றலில் குநறத் 

துறக்கப்தட்டறத்ரண றடங் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

2. அறத்த்ரம் சணரறதற அர்கபறணரல் 

சந்ர்ப்தத்றற்கு ற்த எப்தறடக்கப்தடும் 

றமசட கதத்றட்டங்கறப பரடர்தைறட 

றண அறச்சுக்கலடன் 

எதங்கறறப்தைச் பசய்ல் 

3. றமசட கதத்றட்டங்கறப 

அதொல்தடுத்துற்கரக றண 

அறச்சர்கலக்கு எத்துறப்தை ல்குல் 

ற்தம் எதங்கறறப்தை டடிக்றககள் 

4. பதரதபரர தொகரறத்தும் 

பரடர்தரண அறச்சறக் குலறன் 

தறகறப எதங்கறறப்தை பசய்ல் 

பரடர்தரண அலுல்கள் 

5. அதறறதத்றத் துறந தற்நற ஆரய்ச்சறப் 

தறகறப மற்பகரள்லல் 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்கரண 

டடிக்றககலம் 

7. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

கள் சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங் 

கலம் 

 

தறமச அதறறதத்ற  

 

1. மசற கத்பரறல் 

தல்றகப் 

தடுத்துறகத்ம், குடிமற்ந 

அறகர சறதத்ம் 

(யதற) 

1. தறமச அதறறதத்றத்டன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம், றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2. தறரந்ற அதறறதத்றற மம்தடத்தும் 

மரக்கறல் பதரதபரர ற்தம் சதோக 

அதறறதத்றத்றட்டங்கறப ஊக்குறத்ல் 

3. தபலிர, கண்டி, ரத்றப,ததுறப, 

றதமகரறன, ட்டக்கபப்தை, 

அம்தரறந, பதரனதற ற்தம் 

அததைம்    

      ஆகற ரட்டங்கபறல் அதறறதத்ற      

       றகழ்ச்சறத்றட்டங் கறப    

      பசற்தடுத்ல். 

4. றசர தல்றகத்ன்றக்கரக 

றட்டங்கறப குத்லும் இறந் 

லமந்து தகுறகள் அதறறதத்றக்கரண 

றட்டங்கறப அதொல்தடுத்ல் 

5. உச்ச தறணப் பததல், சுற்நரடல் 

தரதுகரப்தை,கரற ற்தம் லர்ப 

தரதுகரப்தை,குடிமற்ந அதறறதத்ற 

மரக்கத்துடன் சரட்டப்தட்டுள்ப அல்னது 

றற்தறண பசய்ப்தட்ட கரறகள்  

சகனற்றநத்ம் தொகரறத்துப்தடுத்ல். 

6.  றசரப் பதரதட்கறபப் தணறட்டுச்  

* 1972 இன் 11 ஆம் இனக்க அச 

றறசரக் கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

 

* மமநமதம் அறச்சறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் ற்பநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

சந்றப்தடுத்ல். 

7. றசர தல்றகத் ன்றக்கரக 

குடிமற்ந  மம்தரடு, பசரத்துக்கள் 

ஆகுபசனவு ற்தம் பதரநறகறப 

அறத்ல், தரரறப்தை ற்தம் 

பசற்தடுத்ல் . 

8. றசர தல்றகத் ன்றக்கரக 

குடிமற்ந அதறறதத்ற ற்தம் லர் டிந்து 

பசல்லுல் பரடர்தறல் மறரண  

அவ்ரநரண  அறணத்து 

டடிக்றகறபத்ம் மற்பகரள்பல் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

10. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ரற ண உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் 

குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன் தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல் ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ரற ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந 

றடங்கலடன் தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப குல 

கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந சரல்கறபத்ம் 

அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். அசறனறப்தறன் 

உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட தறகறப 

றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண குல கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண குல 

கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 
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() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககறப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்பல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும். 

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம்  றடதொறநகள் தற்நற றசரரறப்தற்கு அற்நறன் 

அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் அறப்தை 

றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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2. சர்மச பரடர்தைகள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் சர்மச பரடர்தைகள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகௌ ஞ்சறத் அலுறயரம  (றசரபர்) 

பகௌ இந்றக்க தண்டரரக்க 

பகௌ துமணஷ் கங்கந் 

பகப அேறத் தற. பதமர 

பகப இரன் றக்கறத்ண 

பகப ரரரத் தஸ்ரக்க 

பகௌ அதர ேத்ண 

பகௌ றமணஷ் குர்ண 

பகௌ ஸ்.ம். சந்றமசண 

பகௌ தறல் த்ரக்க 

பகௌ அண்ரறன மடசு சறசக்ற 

பகௌ னக்ஷ்ன் ஆணந் றமேரன்ண 

பகப ரல் ரேதக்ஷ 

பகௌ ரனக்க தறசரத் பகரபனரன்மண 

பகௌ லித் ேறனக 

பகௌ (டரக்டர்) கறந் மயரன் ேர்ண 

பகௌ ந் ஸ்ந்த்  றசரரக்க 

பகௌ ஸ்.ம். ரறக்கரர் 

பகௌ தறசன்ண துங்க 

பகௌ சறந் றமேசறநற 

 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

லர்ரணத்றன் தறகரம்,  எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண  றதணங்கலம்  

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம்  

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி 

சட்டங்கள் 

சுற்தனரத்துறந 

அதறறதத்ற ற்தம்  

கறநறஸ் ச 

அலுல்கள்* 

1. இனங்றகச் சுற்தனர 

ஊக்குறப்தைப் 

தறகம் 

2. இனங்றக சுற்தனர 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

3. இனங்றக கண்கரட்சற 

ற்தம்    சம்மபணப் 

தறகம் 

4. இனங்றக சுற்தனர, 

மயரட்டல்    

தொகரறத்து 

றதகம் 

*இறபஞர், கறன, 

றறபரட்டு ற்தம் 

தைரறறகள் தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குறன் கலழ் தரர்க்கவும்  

 

1. சுற்தனரத்துறந அதறறதத்ற 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் I 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

அச கூட்டுத்ரதணங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. சுற்தனரத்துறந றகத்பரறல் 

அதறறதத்றறத்ம் றங்கறபத்ம் 

குத்றத்ல் 

3. சுற்தனரத்துறந தொகரண்றகபறன் 

தறவும் எலங்குதத்துறகத்ம் 

4. ஏய்வுமங்கறபக் கறப்தற்கரக 

பதரலதுமதரக்கு சறகறப 

ங்குற்குரற டடிக்றககறப 

மம்தடுத்துல் 

5.  I ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண  பசற்தரடுகள் 

6. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• (2005 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் 

இனக்க) சுற்தனரத்துறநச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டு 

ப்தடரறத்ம் இங்கு I ஆம்  II  

ஆம் றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

பபறரட்டலுல்கள் 

1. பபறரடு கபறலுள்ப 

தூரண்றக் 

குலக்கள் 

2. னக்ஸ்ன் கறர்கரர் 

சர்மச உநவுகள் 

ற்தம் றநதொறந 

கற்றக றதணம் 

3. மசற கடல்சரர் 

பசற்குலச் பசனகம் 

1. பபறரட்டலுல்கள் தற்நற 

றடங்கள் ற்தம் றல் i  இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும். 
2. பபறரடுகபறல் இனங்றகறன் 

தறறறற உர்த்துன் தோனம் 

இனங்றகக்கு உச்சக்கட்ட சர்மச 

எத்துறப்தைகறப பதற்தக்பகரள்பக் 

கூடிரக பபறரடுகலடன் 

இரேந்ற உநவுகறபப் மதணுல் 

3. இனங்றக தற்நற சரகரண 

தறறறறக் கட்டிபலப்தைற்கரகச் 

பசற்தடுலும் சர்மச ரலறரக 

சரட்டப்தடும் றர்தறசரங்கள் குநறத்து 

• (1981ஆம் ஆண்டின் 04ஆம் இனக்க) 

கரற்தூதுப் தறகள் சட்டம் 

• (1996ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் இனக்க) 

அச தூரண்ற 

சறநப்தைரறறகள் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு  I ஆம்  II  ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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உரறரத தறனபறத்லும் 

4. பபறரடுகலடன் தூரண்ற 

உநவுகறபப் மதணுலும் 

சட்டரக்கங்கள், உடன்தடிக்றககள் 

ற்தம் எப்தந்ங்கள், சரங்கள் 

குநறத் மதச்சுரர்த்றகலம் 

5. தூரண்றக் கரப்தைரறறகறபத்ம் 

சறநப்தைரறறகறபத்ம் 

பதற்தக்பகரடுத்ல் 

6. பபறரட்டு ர்த்கத்றத்ம் சுற்தனர 

டடிக்றககறபத்ம் ஊக்குறப்தறல் 

உறபறத்ல் 

7. இனங்றகறன் பபறரட்டு 

மசறற்தம் பபறரட்டு 

தூரண்றச் சறதகலக்கு 

இறப்தைச் பசய்ப்தடும் 

உத்றமரகத்ர்கபறன் 

பரறல்ரண்றற அறகரறப்தற்கு 

மண்டி டடிக்றககறப டுத்ல். 

8. தைறறல் ரலறரண அசறல் 

மதரக்குகறப கற்நரரய்ந்து 

இனங்றகக்குச் சரகரண றத்றல் 

அந்ப் மதரக்குகறப தொகரற 

பசய்ற்கு மண்டி உதரதொறநகள் 

தற்நற அசுக்கு ஆமனரசறண 

ங்குல். 

9. பபறரடுகபறல் ரலகறன்ந 

இனங்றகர்கபறன் 

னமணரம்தைறகக்கரக மண்டி 

டடிக்றககறப மற்பகரள்பல்  

10. இனங்றகறன் ஆள்தைன எதறப்தரடு 

ற்தம் கடல்சரர் உரறறகறபப் 

தரதுகரப்தற்கரக மண்டி 

பபறரட்டு உநவுகறப 

உதறப்தடுத்ல் 

11. மசறப் தறச்சறறணக்குரற 

      பதரநறதொறந தற்நற க்கற ரடுகபறன் 

அறப்தை உள்பறட்ட சர்மச 

ரடுகலடன் பசற்தடுல் 

12. I ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

     தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

13. றல் I இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக்  கண்கரறத்ல் 

பபறரட்டு 

பரறல்ரய்ப்தை 

 

1. இனங்றக பபறரட்டு   

மறனரய்ப்தைப் 

1. பபறரட்டு பரறல்ரய்ப்தை 

பரடர்தரண றடத்துடதம் றல் i இல் 

ப்தட்டுள்ப றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

• (1985ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் இனக்க) 

இனங்றக பபறரட்டு 

மறனரய்ப்தைப் தறகச் 

சட்டம் 

• பபறரட்டு மறனரய்ப்தை 
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பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக் பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன் தொலறரண 

ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும். 

(ஆ)  iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப குல 

கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந சரல்கறபத்ம்  

அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். அசறனறப்தறன் 

உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட தறகறப 

றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக் பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரடப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

தறகம் 

2. இனங்றக பபறரட்டு 

மறனரய்ப்தை 

தொகரண்ற 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. தைனம்பதர் ஊறர்கபறன் பரறல்சரர் 

தறச்சறறணகலக்குத் லர்வு ங்கலும் 

னமணரம்தைறகற மம்தடுத்லும் 

3. பபறரட்டு மறன ரய்ப்தைகலக்குச் 

பசல்லும் ஊறர்கபறன் தரதுகரப்றத 

உதறப்தடுத்துற்கரக மண்டி 

தைற சட்டங்கறப அநறதொகப்தடுத்துல். 

4. மறனரய்ப்தை தொகரண்ற கபறன் 

எலங்குதத்துறகத்ம் மற்தரர்றத்ம் 

5. பபறரட்டு மறனரய்ப்தை கலக்கரக 

பரறல்ரலறரண றகரட்டல்கறப 

ங்குல் 

6. I ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

7. I ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

தொகரண்றச் சட்டம் (1980 

ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இனக்க) 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டு 

ப்தடரறத்ம் இங்கு I ஆம் II 

ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கல 
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() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நர ண குல 

கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்லல், பரடர்தைறட 

அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் 

ற்தம் கப றேங்கறப மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண 

ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப 

ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகழ்ச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நர ணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறப எலங்குபசய்த்ம் 

 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம்  
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3. மசறப் தரதுகரப்தை தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம்   

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் மசறப் தரதுகரப்தை தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகப லித் ேறனக  (றசரபர்) 

பகப தரலி குர பப்பதத  

பகப சல் ரேதக்ஷ 

பகப டக்பஸ் மரணந்ர 

பகப றேற மயத் 

பகப சந்றசறநற கேல 

பகப ம்.ஸ். பௌதேக் 

பகப தலிங்கம் சறத்ரர்ன் 

பகப .. றமேதுங்க 

பகப தைத்றக தத்றந 

பகப (டரக்டர்) மஷ் தற 

பகப ம்.. சுந்றன் 

பகப பசயரன் மசசறங்க 

பகப சந்ற கமக 

பகப (டரக்டர்) கறந் மயரன் ேர்ண 

பகப ந் ஸ்ந்த்  றசரரக்க 

பகப தந்துன னரல் தண்டரரறபகரட 

பகப தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர் 

பகப (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க 

பகப ச. றரமந்றன் 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண  றதணங்கலம் 

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தரதுகரப்தை 

1. இனங்றகத் 

றப்தறட 

2. இனங்றகக் கடற்தறட 

3. இனங்றக ரன்தறட 

4. சறறல் தரதுகரப்தைத் 

றறக்கபம் 

5. மசர் மேரன் 

பகரத்னரன 

தரதுகரப்தைப் 

தல்கறனக்ககம் 

6. தரதுகரப்தைச் 

மசறகள் கட்டறப, 

தறறறனக் கல்லூரற 

7. றத மசற 

அறகரசறத 

8. தரதுகரப்தைச் 

மசறகள்    

தரடசரறன 

9. மசற தறலிபல் 

சறநப்தற 

10. மசற தரதுகரப்தை 

றறம் 

11. அச இகசற கல் 

மசற 

12. இனங்றக கடமனரப் 

தரதுகரப்தைத் 

றறக்கபம் 

13. னங்கர 

பனரேறஸ்ரறக்ஸ் 

லிறட்டட் 

14. க்ணர ஆக்சண 

னங்கர லிறட்டட் 

1. அச தரதுகரப்தை பரடர்தறனரண 

றடத்துடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கள்  ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங் 

கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. தரதுகரப்தைச் மசறகபறன் கடறகறப 

இனகுரக்குன் தோனம் ரட்டில் 

தரதுகரப்றத ற்தடுத்துல் 

3. உள்பகப் தரதுகரப்றதப் மதணுல் 

4. அசரங்க உள்பகப் தரதுகரப்தை 

பரடர்தறனரண தைனணரய்வுச் 

மசறகறபப் மதணுல் 

5. மசரட்டுப் தறடகலடணரண 

உநவுகள் 

6. சர்மச  ணறரதறரண டடிக்றக 

கலக்கரக எத்துறப்தை ங்குல் 

7. தொறர்ந் மதரர் வீர்கள், ஊணதொற்ந 

தறடவீர் பரடர்தரண அலுல்கள் 

8. படிதந்துகலம் சுடுதறடக் 

கனன்கலம் பரடர்தரண அலுல்கள் 

9. பபறச்சவீடுகபறன் தரரறப்தை 

(துறநதொக அறகர சறதக்குச் 

பசரந்ரண பபறச்சவீடுகள் றர்ந்) 

பரடர்தரண  பசற்தரடுகள் 

10. தரதுகரப்தைச் மசற ஆபறறணதக்கு 

தரதுகரப்தைக் கல்றத்ம் தறன்றண 

மசறக் கல்றத்ம் பதற்தக் 

பகரடுத்ல் 

11. தரதுகரப்தைச் மசற 

ஆபறறணதக்கரண உர்கல்றறப் 

பதற்தக்பகரடுத்ல் 

12. ணறரர் தரதுகரப்தைச் மசறகள் 

பரடர்தறனரண அலுல்கள் 

13. லட்தை டடிக்றககலம் கறமரப் 

 றப்தறடச் சட்டம் (1949 ஆம் 

ஆண்டின் 17ஆம் இனக்க) 

 கடற்தறடச் சட்டம் (1950 ஆம் 

ஆண்டின் 34 ஆம் இனக்க) 

 ரன்தறடச் சட்டம்(1949 ஆம் 

ஆண்டின் 41 ஆம் இனக்க) 

 அப்தறபதபன் அப்தற றறச் 

சட்டம்  (2008ஆம் ஆண்டின் 06 

ஆம் இனக்க) 

 தரதுகரப்தைப் 

தறரட்படரகுறறணரறன் 

றனறறகரரறச் 

சட்டம்(2009ஆம் ஆண்டின் 

35ஆம் இனக்க)  

 தரதுகரப்தைச் மசறகள் ஆற 

ற்தம் தறரட்படரகுறக் 

கல்லூரறச் சட்டம் (2008ஆம் 

ஆண்டின் 05ஆம் இனக்க) 

 கறமரக் தரதுகரப்தைத் 

றறக்கபச் சட்டம்  (2009ஆம் 

ஆண்டின் 41 ஆம் இனக்க)  

 படிப்பதரதட்கள் சட்டம் (1956 

ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இனக்க) 

 சுடுதறடக்கனன்கள் சட்டம்  

(1916 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இனக்க) 

 துப்தரக்கறச்சூட்டு வீச்சறடங்கள் 

ற்தம் இரணுப் தறற்சறச் 

சட்டம்  (1951 ஆம் ஆண்டின் 24 

ஆம் இனக்க) 

 தன்தரடுகள் ற்தம் 

குறநறப்தைச்சட்டம் (1985ஆம் 

ஆண்டின் 40ஆம் இனக்க) 

 லங்கு றறபறக்கும் ஆத்ங்கள் 

சட்டம் (1966 ஆம் ஆண்டின் 18 

ஆம் இனக்க) 

 கடற்பகரள்றபச் சட்டம் (2001 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தரதுகரப்தைச் மசறகபறன் றதரகதொம் 

14. i ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

15. . i ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் இனக்க) 

 தங்கரத் டுப்தைச் சட்டம் 

(1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 

இனக்க) 

 (1998 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் 

இனக்க) ணறரர் தரதுகரப்தை 

தொகர் றறனங்கள் சட்டம் 

 பதரதுக்கள் தரதுகரப்தைக் 

கட்டறபச் சட்டம் (1947 ஆம் 

ஆண்டின் 25 ஆம் இனக்க) 

 றத மசற அறகர சறதச் 

சட்டம்(1999 ஆம் ஆண்டின் 54 

ஆம் இனக்க) 

 மசர் மேரன் பகரத்னரன அச 

தரதுகரப்தைதறற்சறக் கல்லூரற 

சட்டம்(1981 ஆம் ஆண்டின் 68 

ஆம் இனக்க) 

 தங்கரறகபறண குண்டுத் 

ரக்குல்கறப அடக்குல் 

சட்டம்(1999 ஆம் ஆண்டின் 11 

ஆம் இனக்க) 

 கடல்சரர் கடற்பசனறன் 

தரதுகரப்தைக்பகறரண 

சட்டதொறநற்ந பசல்கறப 

அடக்குல் சடடம் (2000 ஆம் 

ஆண்டின் 42 ஆம் இனக்க) 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக்பகரண்டுப்தடர

றதம் இங்கு1 ஆம் 11 ஆம் 

றல்கபறல் குநறத் 

துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் 

சட்டதொம் எலங்கும்  

ற்தம்  

பன் அதறறதத்ற* 

1. பதரலிஸ் 

றறக்கபம் 

2. மசற அதரக 

எபடங்கள் கட்டுப் 

தரட்டுச் சறத 

*பதரதபரர 

அதறறதத்ற தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும்   

 

1. சட்டதொம் எலங்கும் பரடர்தரண 

றடங் கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டகறபத்ம் கதத்றட்டங் கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண் கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. சட்டத்றத்ம் எலங்றகத்ம் மதணுல் 3. 

சதோக எலக்கத்ற உதறப்தடுத்தும் 

றரறரண சலர்றதத்ங்கறபத்றட 

உதர ரர்க்கங்கறப றடதொறநப் 

தடுத்துல் 

• (1865 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் 

இனக்க) பதரலிஸ் கட்டறபச் 

சட்டம் 

• (2008 ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் 

இனக்க) மதரறதௌட்டும் 

எபடங்கபறணதும் உபதட்சற 

ற்தடுத்தும் தரர்த்ங் கபறணதும் 

சட்டதொரண றரதரத்றற்கு 

றரண சரங்கள் சட்டம் 

• (2007 ஆம் ஆண்டின் 54 ஆம் 

இனக்க)எபடங்கலக்கு 

அடிறரண ஆட்கள் (சறகறச்றச 

அபறத்லும் 

தைணர்ரழ்பறத்லும்) தற்நற 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 4. மசற பதரலிஸ் ஆறக்குலறன் 

ஆமனரசறணறன்தடி பதரலிஸ் மசற 

றன் றறணத்றநறண மம்தடுத்த் 

மறரண டடிக்றககறப 

டுத்ல் 

5. சதோகச் சலறரக ரநறத்ள்ப 

தல்மநரண குற்நங்கள் ற்தம் சதோக 

றமர பசற்தரடுகறபத் டுப்த 

ற்கும் றர்ப்தற்கும் டடிக்றக 

டுத்ல் 

6. ரகணப் மதரக்குத்துக் கட்டுப்தரடு 

7. அதரக எபடங்கபறன் தரறணறன் 

டுப்தைம் கட்டுப்தரடும் 

8. i ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

9. . i ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

சட்டம் 

• (1984 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 

இனக்க) மசற அதரகரண 

எபடங்கள் கட்டுப்தரட்டுச் 

சறதச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு I ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம். 

 

சறறநச்சரறனகள் 

தசலறப்தை  

தைணர் ரழ்பறப்தை, 

லள்குடிமற்ந* 

ற்தம்  

இந்து அலுல்கள்** 

 

1. சறறநச்சரறனகள் 

றறக்கபம் 

2. சதோக அப்தறடறனரண 

சலர்றதத்த் 

றறக்கபம் 

3. இபந் 

நரபறகலக்கரண 

தறற்சறப் 

தரடசரறனகள் 

*ல்லிக்கம் ற்தம் 

டக்றகத்ம் கறக்றகத்ம் 

லபக் கட்டிபலப்தைல் 

தற்நற துறநசரர்  

மற்தரர்றக் குலறன் 

கலழ் தரர்க்கவும்  

**இறபஞர், 

றறபரட்டு, கறன 

ற்தம் தைரறறகள் 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் குலறன் 

கலழ் தரர்க்கவும்  

1. சறறநச்சரறனகள் தசலறப்தை 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத்றட்டங் 

கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. சறறநச்சரறன றதரகதொம் 

தசலறப்தைம் 

3. சதொர சலர்றதத்க் கதத்றட்டங்கள் 

பரடர்தரண அலுல்கள் 

4. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• (1877 ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் 

இனக்க) சறறநச்சரறனகள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1939 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இனக்க) இபந் நரபர்கள் 

(தறற்சறப் தரடசரறனகள்) சட்டம் 

மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக் கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம்  அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக் பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் 

றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல 

அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககறப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்லல், பரடர்தைறட 

அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் 

ற்தம் கப றேங்கறப மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண 

ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப 

ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றககறப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 
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ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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4. லுரர அதறறதத்ற, சுற்நரடல் ற்தம் இற்றக பங்கள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் லுரர அதறறதத்ற, சுற்நரடல் ற்தம் இற்றக பங்கள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகப (றதற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற (றசரபர்) 

பகௌ துலீப் றமேமசக்க 

பகப னக்ஷன் சந் பதமர 

பகப (டரக்டர்) (றதற) அமணரர கமக 

பகௌ அேறத் தற. பதமர 

பகௌ டக்பஸ் மரணந்ர 

பகௌ யறந் ரப்தர அமதர்ண 

பகௌ றல் வீங்ச 

பகௌ னக்கற ேர்ண 

பகௌ றயரல் கனப்தத்ற 

பகௌ அப்துல்னர யதௐப் 

பகௌ அத சறட்ணற ேத்ண 

பகௌ பயக்டர் அப்தையரற 

பகௌ சறசற குர அமதமசக 

பகௌ அ. அறந்த் குரர் 

பகௌ கவீந்றன் மகரடீஸ்ன் 

பகௌ உ தறதரத் கம்ன்தறன 

பகௌ இ. சரள்ஸ் றர்னரன் 

பகௌ சறந் றமேசறநற 

பகௌ சந்றத் சசறங்க 

 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப் தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  

மற்தரர்ற பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. 

பதரதத்ரணரத ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் 

பதற்தக்பகரள்லம் அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் 

தகறர்ந்துபகரள்லம். 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 

 

  



 

124 

 

குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண  றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள்  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

லுரர அதறறதத்ற 

ற்தம் 

ணசலரசறகள் 

 

1. மசற 

றதகக்கரட்சறச்சரறன 

றறக்கபம் 

2. மசற ரப் தங்கர 

றறக்கபம் 

3. ணறனங்குகள் 

தரதுகரப்தைத் 

றறக்கபம் 

4. ணசலரசறகள் 

ம்தறக்றகப் பதரதப்தை 

1. லுரர அதறறதத்ற ற்தம் 

ணசலரசறகள் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. சுற்நரடல் ரலறரண ரற்நங்கள் ற்தம் 

றகக்குறநந் அபறனரண கரதன் 

தரறணறக்பகரண்ட பதரதபரர 

ரலறரண லுரர அதறறதத்றற 

ற்தடுத்துற்கரக மண்டி 

சட்டங்கறபத்ம் உதரற 

தொறநகறபத்ம் குத்றத்ல். 

3. லுரர அபறகறபத்ம் சுற்நரடல் 

சரர்ந் குநறகரட்டிகறபத்ம் ரரறத்ல். 

4. லுரர அதறறதத்றக்கரண 

பசனகங்கறப அறத்ல் 

5. இனங்றகறன் ஞ்பசடிகறபப் 

மதணுலும் ரறல் தங்கரக்கறபப் 

தரரறத்லும் தச்பசடி தறர்ச் 

பசய்றகற ஊக்குறத்லும். 

6. றதகங்கள், தநறகள் ற்தம் ஊர்ண 

ஆகற தல்மத றனங்குகறப 

என்தமசர்த்லும் கரட்சறப்தடுத்லும் 

ன்தற்தடன் சம்தந்ப்தட்ட 

அலுனகங்கள். 

7. ணசலரசறகள் பங்கறபப் மதணுல் 

8. ணசலரசறகபறன் தரதுகரப்தை 

தறமசங்கபறல் சுற்தனரக் 

றகத்பரறறன ஊக்குறக்கும்மதரது 

சுற்நரடல் தொறநற 

தரதுகரக்கப்தடுற உதறப்தடுத்த் 

மறரண டடிக்றக டுத்ல் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

10. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

 (1982 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் 

இனக்க  (மசற 

றதகக்கரட்சறச்சரறனச் சட்டம் 

 (1928 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க( ரப் தங்கர 

கட்டறபச் சட்டம் 

 (2009 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் 

இனக்க)  ர,ணறனங்கறண 

தரதுகரப்தைக் கட்டறபச் சட்டம் 

(றதத்ம்) (1937 ஆம் ஆண்டின் 2 

ஆம் இனக்க( 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம்  11 ஆம் 

றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் 

 

1. மசற லர்ங்கல் 

ற்தம் 

டிகரனறப்தைச் சறத 

2. மசற சதொர 

லர்ங்கல் 

றறக்கபம் 

1. கத் றட்டறடல் ற்தம் 

லர்ங்கல் ஆகற றடங்கள் ற்தம் 

றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள், அச 

கூட்டத்ரதணங்கள்  ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2. றமசட கத் றட்டறடுறகத்ம் 

அதறறதத்றத்ம் 

3. க அதறறதத்ற றடங்கறப 

மற்பகரள்ற்கரக மசற பதௌலக 

றட்டங்கபறன் அடிப்தறடறல் சகன 

றர்ரப் தறகறபச் பசனரட்சற 

பசய்லும் பசற்தடுத்லும் 

4. சகன தறறசகலக்கும் சுத்ரண குடிலர் 

பதற்தக்பகரடுப்தற உதறபசய்த் 

மறரண டடிக்றககறப 

மற்பகரள்பல் 

5. லர்ங்கல் மசறகள், டிகரனறப்தை 

தொறநறகள், துப்தைமற்தரட்டு 

சறகள் குநறத் ஆய்வு, றட்டறடுறக, 

உதரக்குல், றர்ரறத்ல், 

பநறப்தடுத்துறக ற்தம் தரரறப்தை 

6. சதொர லர்ங்கல் மசறகள் ற்தம் 

கதத்றட்டங்கறப றறணத்றநணரகவும் 

றறதொறநரகவும் 

மற்பகரள்ற்குரற 

டடிக்றககறப மற்பகரள்லல். 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

8. தொனரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்.  

மசற லர்ங்கல் ற்தம் 

டிகரனறப்தைச் சறதச் சட்டம் 

(1974ஆண்டின் 02ஆம் இனக்க( 

மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு  1ஆம் ற்தம் 11 ஆம் 

றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

அணர்த் தொகரறத்தும் 

1. அணர்த் 

தொகரறத்து மசற 

ன்நம் 

2. அணர்த் 

தொகரறத்து த்ற    

றறனம் 

1. அணர்த் தொகரறத்தும் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், அச 

கூட்டத்ரதணங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன்  

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் 

 (2005ஆம் ஆண்டின் 13ஆம் 

இனக்க( இனங்றக அணர்த் 

தொகரறதுச் சட்டம் 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 



 

126 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

3. மசற அணர்த் 

றர மசறகள் 

றறனம் 

4. பறண்டனறல் 

றறக்கபம். 

5. மசற கட்டிடங்கள் 

ஆரய்ச்சற    அறப்தை 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும். 

2. இற்றக அணர்த்ங்கறபத்ம் 

ணறணரல் றறபறக்கப்தடும் 

அணர்த்ங்கறபத்ம் றத்ல், 

தறனபறத்ல், லபறத்ல் ற்தம் 

றரம் அபறத்ல் பரடர்தரண 

அலுல்கறபக் கூட்டிறத்லும் 

தொகரற பசய்லும். 

3. மசற பகரள்றகறன் 

அடிப்தறடறனரண மசற அணர்த் 

தொகரறத்துத் றட்டத்றத்ம் மசற 

றடீர் அணர்த் டடிக்றகத் 

றட்டத்றத்ம் குத்றத்ல். 

4. அணர்த்ங்கறபத் றத்ல், 

தறனபறத்ல், லட்தை தற்நற 

பபறரட்டு உறக் கதத்றட்டங்கறப 

ஆம்தறத்லும் கூட்டிறத்லும். 

5. மற்மதரந் பசற்தறகள் உரற 

கரனத்றல் பசற்தடுத்ப்தடுற 

உதறபசய்துபகரள்லம் பதரதட்டு 

அறச்சுக்கள், அசரங்க றதணங்கள், 

தொகரண்றகள், ணறரர் 

றதணங்கள், உள்ரட்டு பபறரட்டு 

அச சரர்தற்ந 

அறப்தரண்றகலடன் 

எதங்கறறந்து பசனரற்நல். 

6. சுற்நரடல் ரலறரண அணர்த்ங்கலக்கு 

தொகம்பகரடுக்கக் கூடிறகறல் 

பரறல்தட்தத் வுகறபக்பகரண்ட 

வீடறப்தைக்கறப ஊக்குறத்ல். 

7. வீடறப்தை ற்தம் றர்ரத்துறந 

ஆகறற்தக்குத் குந் 

பரறல்தட்தத்துடன் பரடர்தரண 

ஆரய்ச்சறகறபத்ம் அதறறதத்றப் 

தறகறபத்ம் ஊக்குறத்ல். 

8. பறண்டனறல் அபறகலம் 

ஆரய்ச்சறகலம். 

9. இற்றக அணர்த்ங்கள் தற்நற 

தொன்பணச்சரறக்றக பசய்லும் அது 

பரடர்தரண தறரறவுகறப 

அநறவுதத்லும். 

10. இற்றக அணர்த்ங்கள் ற்தம் 

ணறணரல் இறக்கப்தடும் 

அணர்த்ங்கள் தற்நற அநறவுதத்தும் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபக் 

இங்கு  1ஆம் ற்தம்  11 ஆம் 

றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கூட்டிறத்ல். 

11. இற்றகறக அணர்த்ங்கள் ற்தம் 

ணறணரல் இறக்கப்தடும் அணர்த் 

ங்கபறன்மதரது லட்தை 

டடிக்றககறபச் பசற்தடுத்துல். 

12. சர்மச ணறரதறரண உறச் 

மசறகறப ங்குல். 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன றடங்கலக் 

குரறரண பசற்தரடுகள் 

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

கடற்பநரறல் ற்தம் 

லக பதோன 

அதறறதத்ற 

 

1.  கடற்பநரறல் ற்தம் 

லக ப    தோனங்கள் 

றறக்கபம் 

 

2.  மசற லர் உறண 

பர்ப்தை   அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

3. இனங்றக 

கடற்பநரறல் துறந 

தொகங்கள் 

கூட்டுத்ரதணம் 

4. றதக்கப்தட்ட சல-

மரர் ன்நம் 

5. இனங்றக 

கடற்பநரறல் கூட்டுத்    

ரதணம் 

6. மசற லக 

பதோனங்கள் 

ஆரய்ச்சற,    

அதறறதத்ற றதணம் 

1. கடற்பநரறல் ற்தம் லக பதோனங்கள் 

அதறறதத்ற பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும். 

2. கடல்லர், உர்லர் ற்தம் ன்லர் 

லன்தறடித் பரறலின் அதறறதத்றத்ம் 

தொகரறத்ம் 

3. அசுறடறரண லன்தறடிப் தடகுகபறன் 

தொகரறத்ம் பசனரட்சறத்ம் 

4. தைநலங்கனரண பதரதபரர 

னத்றதள் கடற்பநரறல்சரர் 

அலுல்கபறன் அதறறதத்றத்ம் 

தொகரறத்ம் 

5. கடற்பநரறல் துறநதொகங்கள், ங்கூத் 

பங்கபறன் றதவுறக, தரரறப்தை 

ற்தம் தொகரற 

6. கடற்பநரறலுக்கு அசறரண 

ஸ்பதரநறத் பரகுறகள், குபறர் 

அறநகள் ற்தம் றண 

உட்கட்டறப்தை சறகறப 

றதவுலும் பசற்தடுத்லும். 

7. உறதள்ப, உறற்ந மசற லக 

பதோனங்கபறன் அதறறதத்ற. 

8. கடற்பநரறல் தடகுகள் ற்தம் 

கடற்பநரறல் உதகங்கள் 

ன்தற்நறன் உற்தத்ற, இநக்குற 

ற்தம் றறமரகம். 

• (1996ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் 

இனக்க) கடற்பநரறல் ற்தம் 

லகபதோனங்கள் சட்டம் 

• (1990ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் 

இனக்க) லணர் ஏய்வூற ற்தம் 

சதோகப் தரதுகரப்தை ன்றகள் 

றட்டச் சட்டம் 

• (1998ஆம் ஆண்டின் 53ஆம் 

இனக்க) இனங்றக மசற லர் 

உறரறண பர்ப்தை அதறறதத்ற 

அறகர சறதச் சட்டம் 

• (1981ஆம் ஆண்டின் 54ஆம் 

இனக்க) மசற லக 

பதோனங்கள் ஆரய்ச்சற ற்தம் 

அதறறதத்ற தொகரண்றச் 

சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1ஆம் ற்தம் 11 ஆம் 

றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

9. கடல் லன்பர்ப்தை உள்பறட்ட லர் ரழ் 

உறரறண பர்ப்தை அதறறதத்றத்ம் 

தொகரறத்ம். 

10. லன் ற்தம் லன்சரர்ந் உற்தத்றகபறன் 

றரதரதொம் றறமரகதொம். 

11. கடற்பநரறல் துறநசரர் ஆரய்ச்சறப் 

தறகறப றஸ்ரறத்லும் ற்தம் 

அன் தறறதனன்கறப 

கடற்பநரறலின் தொன்மணற்நத்றற்கரகப் 

தன்தடுத் மண்டி 

டடிக்றககறப டுத்லும். 

12. வீண றஞ்ஞரண றநதொறநகபறன் 

ஊடரக கடல் பங்கள்சரர் ஆரய்ச்சறப் 

தறகறப றஸ்ரறப்தற்குரற 

சறகறப ற்தடுத்துல். 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள்  

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

கறரறப் பதரதபரர 

றகரங்கள் 

 

1. கறரற 

தைத்துறதௐட்டல் 

றறம் 

2. கறரற பதரதபரர 

தைத்துறதௐட்டல் 

றறம் )றறசரர் ) 

3. ேணறரற றறம் 

)கறரமர சறத 

றறம்(  

4. கரல்றட உற்தத்ற 

ற்தம் சுகரரத்  

றறக்கபம் 

5. மசற 

கரல்றடபங்கள் 

அதறறதத்றச் சறதத்ம் 

இறக் 

கம்தணறகலம் 

6. றதக்கப்தட்ட 

கறரறர ஃறல்க் 

இன்டஸ்ரறஸ்னங்கர 

)தறறநமட்(  கம்தணற 

7. றல்க் இன்டஸ்ரறஸ் 

னங்கர கம்தணற 

8. றதக்கப்தட்ட 

கரலி 

1. கறரற பதரதபரர றகரங்கள் 

பரடர்தறனரண றடத்துடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும். 

2. கறரற ரழ்ரர அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்துல். 

3. தறமச ற்தம் கறரற அதறறதத்றக் 

பகரள்றககள் ற்தம் 

உதரறதொறநகபறன் அதறறதத்ற 

4. கறரற உட்கட்டறப்தை சறகள் 

ற்தம் சறநற பரறல்தொற்சறகபறன் 

அதறறதத்ற அலுல்கள். 

5. கறரற பதரதபரர 

அலுல்கலக்கரக றற உறகறப 

ங்குல். 

6. கரல்றட பப்தறரறவு உற்தத்றறறண 

அறகரறப்தற்குத் மறரண 

சறகறப ற்தடுத்ல். 

7. கரல்றட னமணரம்தைறக அலுல்கள் 

ற்தம் அதடன் பரடர்தைறட 

அலுல்கள். 

• (1982 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இனக்க) கறரமர சறதச் 

சட்டம் 

• (1992 ஆம் ஆண்டின் 59ஆம் 

இனக்க) றனங்கு மரய்ச் சட்டம் 

• (1986 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இனக்க) றனங்கு லணறச் சட்டம் 

• (1958 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இனக்க) றனங்குகள் சட்டம் 

• (1956 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் 

இனக்க) றனங்கு தத்து 

பரறல்துறநச் சட்டம் 

• (1971 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் 

இனக்க) பல் சந்றப்தடுத்ல் 

சறதச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

றனவ்ஸ்பரக் 

ன்தறய்ஸ் கம்தணற 

9. பல் சந்றப்தடுத்ல் 

சறத 

10. தறமச பதரதபரர 

த்ற றறனங்கள் 

8. கரல்றட பங்கள் சரர்ந் 

உற்தத்றகறப ஊக்குறத்ல், தறசரம் 

பசய்ல் ற்தம் அதறறதத்ற 

பசய்ற்குரற டடிக்றககறப 

மற்பகரள்லல். 

9. வீண பரறல்தட்தத்ற 

தன்தடுத்துன் தோனம் கரல்றட 

பங்கள் சம்தந்ரண ஆரய்ச்சறப் 

தறரறறறண றரறரக்கல் ற்தம் 

தறறதனன்கள் அடிப்தறடறனரண 

உற்தத்றத்துறநறன் ரலறரணதும் 

அபவுரலறறனரணதுரண றதத்றக்கு 

டடிக்றக டுத்ல். 

10. கரல்றடத் துறநறல் றனங்குகபறன் 

ண்றக்றகறறண அறகரறப்தற்குத் 

மறரண றஞ்ஞரண தொறநறனரண 

இணப்பததக்க தொறநறறண 

தறதல்ப்தடுத்துல் ற்தம் 

அவ்றனங்குகறப மரய்த் 

ரக்கத்றலிதந்து தரதுகரப்ததும் 

பரற்தமரய்த் றடக்கரப்தைம். 

11. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

12. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

கரலி அதறறதத்ற* 

ற்தம் சுற்நரடல் 

1. ணதரதுகரப்தைத் 

றறக்கபம் 

2. த்ற சுற்நரடல் 

அறகரசறத 

3. தைறச்சரறறல் 

அபற, சுங்கப் 

தறகம் 

4. றதக்கப்தட்ட 

     பரறல்தட்த 

மசறகள் )ணறரர்(  

கம்தணற 

5. அச க் 

கூட்டுத்ரதணம் 

6. மசற இத்றணக்கல், 

ஆத அறகரசறத 

7. இத்றணக்கல், 

ஆத ஆரய்ச்சற 

றதகம்  

8.னங்கர ரறம்தர் தறபரன்ட் 

1. சுற்நரடல் தரதுகரப்தை ற்தம் 

தொகரறத்தும் பரடர்தறனரண 

றடத்துடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச் சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும்.  

2. கரடுகலம் கரட்டிலும் 

3. கரடுகள், ணறனங்குகள், ரறட 

றட ஆகறற்நறன் தரதுகரப்தைம் 

மதணுறகத்ம் 

4. ரட்டின் ங்கபறன் மறறப் 

தர்த்றபசய்த்ம் மரக்கறல் றக 

ரலறரண தறர்ச்பசய்றகற 

ஊக்குறத்ல். 

5. சுற்நரடல் ரசறடறத் 

டுப்தற்கரண றகழ்ச்சறத் றட்டங் கறப 

குத்றத்லும் தததற ரய்ந் 

பசற்தடுத்துறகத்ம் 

6. கடல் ரசுநல் டுப்தை மறனகள். 

• 1907 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் 

இனக்க கரடுகள் கட்டறபச் 

சட்டம் (453ஆம் அத்றரரண) 

• (1992 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இனக்க) சுங்கங்கள், கணறப் 

பதரதட்கள் சட்டம் 

• (1980 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் 

இனக்க) மசற சூல் சட்டம் 

• (1988ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் 

இனக்க) மசற தைரறற கரணக 

இடப் தப்தைகள் சட்டம் 

• (1993 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம் 

இனக்க) மசற இத்றணக்கல், 

ஆத அறகர சறதச் சட்டம் 

• (2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் 

இனக்க) கடல் ரசறடல் 

டுப்தைச் சட்டம் 

• (1981ஆம் ஆண்டின் 51ஆம் 

இனக்க) கறமரப் தரதுகரப்தைச் 

சட்டம் 

• மமநமதம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம்  

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

அன்ட் இன்டநலஸ்  

9. கறமர சூல் 

தரதுகரப்தை அறகர 

சறத 

10. றறக்கபம் 

கறமரப் 

தரதுகரப்தைத் 

றறக்கபம் 

*றசரம் ற்தம் கரற 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் 

குலறன்  கலழ் 

தரர்க்கவும்  

7. கறமரப் தரதுகரப்தைம் மதணுலும் 

8. இத்றணக்கல், ஆதக் றகத் 

பரறறனத்ம் ர்த்கத்றத்ம் 

ஊக்குறத்லும் எலங் குதத்துறகத்ம் 

9. றல் 1 இல் உள்ப றதணங்கலக்கு 

உரறத்ரக்கப்தட்ட மபநல்னர 

றடங்கலம் 

10. றல் 1 இல் உள்ப றதணங்கபறன் 

கண்கரறப்தை 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ)   iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம்  அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 
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குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு, பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தத்றலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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5. பதண்கள் ற்தம் தரல்றறன தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் பதண்கள் ற்தம் தரல்றறன தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகௌ(டரக்டர்) (றதற) துவர றமேரன்ண (றசரபர்) 

பகப (டரக்டர்) (றதற) சுர்றணற தர்ணரந்துதைள்மப 

பகௌ (றதற) சுமர ேல. ேமசண 

பகப (டரக்டர்) (றதற) அமணரர கமக 

பகப இரன் றக்கறத்ண 

பகப ன்ேன் ரரக்க 

பகப (றதற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற 

பகௌ சறநறதரன கனத் 

பகௌ டிமல் சுமஷ் 

பகௌ ட்ட் குமசக 

பகௌ பசறட் அலி மரயறர் பௌனரணர  

பகௌ க. துறபட்சறங்கம் 

பகப பரசரன் சறங்க 

பகப (றதற) ஸ்ரீரற றமேறக்கற 

பகௌ (றதற) கலர சன்லீ குரசறங்ய 

பகௌ (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற 

பகௌ தந்துன னரல் தண்டரரறபகரட 

பகௌ தறசன்ண வீ 

பகௌ (றதற)மரயறணற குரரற றமேத்ண 

பகௌ  (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப் தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  

மற்தரர்ற பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. 

பதரதத்ரணரத ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் 

பதற்தக்பகரள்லம் அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரரறக்கத்றப் 

தகறர்ந்துபகரள்லம். 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண  

டடிக்றககறபத்ம்  இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம் 

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கப ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கபறர் ற்தம் சறதர் 

அலுல்கள்  

 

1. இனங்றக கபறர் 

தறகம் 

2. கபறர் பரடர்தரண 

மசற குல 

3. ன்டத்ற ற்தம் 

சறதர் தரதுகரப்தைச் 

மசறகள் 

றறக்கபம் 

4. மசற சறதர் 

தரதுகரப்தை 

அறகரசறத 

5. சறதர் பசனகம் 

 

1. கபறர் ற்தம் சறதர் அலுல்கள் 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங் கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. கபறர்கபறன் ரழ்றன் தண்தைத்த்ற 

உர்த்துற்குத் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

3. அசரங்க அலுல்கபறன் மதரது 

லர்ரணங்கறப டுத்லும் அசறல் 

துறநறதள் பதண்கபறன் 

தங்மகற்றதத்ம் தறறறறத்துத்றத்ம் 

அறகரறப்தற்கரக உதரதொறநகறபத் 

ரரறத்லும் பசற்தடுத்துலும் 

4. குநறப்தரக மரல்கபறணரலும் 

தறறணரலும் றதத்துக்குள்பரண 

குலக்கறப தொக்கற 

மரக்கரகக்பகரண்டு பதண்கறப உடல், 

உப ரலறரக லுப்தடுத்த் மறரண 

டடிக்றக டுத்லும் ஆண், பதண் 

இதப்தைக்கறறடம சறறனறத்ம் 

றரத்றத்ம் ற்தடுத்துற்கு 

அசற டடிக்றககறப டுத்லும் 

5. தரலில் ற்தம் ஆண்கள், பதண்கள் 

தம் சதோகத் ன்றறன் 

அடிப்தறடறனரண துன்தைதத்றனத் 

றர்ப்தற்கரக சட்டங்கறபத்ம் 

பகரள்றக கறபத்ம் லுப்தடுத்துலும் 

பசற்தடுத்லும் 

6. கபறற அடிப்தறடரகக் பகரண்ட 

வீட்டு அனகறறணப் 

தனப்தடுத்துற்குரற பகரள்றககள் 

ற்தம் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறப 

குத்லும் றடதொறநப் தடுத்துலும் 

7. சகத்றந அதறறதத்ற அதறனரறசகறப 

றறநமற்நல் 

8. கபறர் தட்டத்ற 

றடதொறநப்தடுத்துல் 

•  (2005 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் 

இனக்க) வீட்டு ன்தொறநகள் 

றர்ப்தைச் சட்டம் 

• மசற சறதர் தரதுகரப்தை அறகர 

சறதச் சட்டம் (1998 ஆம் 

ஆண்டின் 50 ஆம் இனக்க) 

• (1941 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இனக்க) சறதர் கமற்தைக் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1939 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 

இனக்க) சறதர், இபம் ஆட்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

I ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

9. உடல், உப ரலறரண ஆமரக்கறதொள்ப 

எத தறள்றபற உதரக்கும் 

மரக்குடன் தொன் சறதர்தர 

தரரறப்தை ற்தம் அதறறதத்ற 

பரடர்தரண பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும், ரகரட்ட 

குலக்கலடன் அத்றக 

டடிக்றககறப எதங்கறறத்லும், 

பரடர்தறறத்லும் ற்தம் 

கண்கரறத்லும் 

10. தரதுகரப்தற்ந றறனறலுள்ப 

சறதர்கபறன் உரறறகறப மசற 

பகரள்றககள் ற்தம் சர்மச 

றங்கலக்கு இறதரணரத 

உர்ந் ட்டத்றல் றத்துப் 

மதணுதுடன், அத்றக 

சறதர்கலக்கு சரய்ப்தைகறப 

ற்தடுத்றக் பகரடுப்தற்கரண 

றட்டங்கறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங் கறபத்ம் 

குத்றத்லும் பசற்தடுத்லும் 

11. சறதர் தட்டத்ற 

றடதொறநப்தடுத்துல் 

12. பச ச ஆரறப்தைப் பதற்மநரர் 

றட்டத்ற றடதொறநப்தடுத்துல் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங் கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக் குரறரண பசற்தரடுகள் 

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 
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அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்லல், பரடர்தைறட 

அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் 

ற்தம் கப றேங்கறப மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண 

ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப 

ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றககறப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு, பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறகக் கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 
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2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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6. கல்ற ற்தம் ணற ப அதறறதத்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம்   

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் கல்ற ற்தம் ணற ப அதறறதத்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகௌ டிமல் சுமஷ் (றசரபர்) 

பகௌ தறங்க ேத்ண 

பகௌ னசந் அனகறன்ண 

பகௌ கரறணற பனரக்குமக 

பகௌ றயரல் கனப்தத்ற 

பகௌ சறநறணரல் டி பல் 

பகௌ க. துறபட்சறங்கம் 

பகௌ சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன் 

பகௌ சற. சறநலன் 

பகௌ மலு குரர் 

பகௌ (டரக்டர்) பறந் ேறஸ்ம 

பகௌ சுேறத் சங்ே பதமர 

பகௌ தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர் 

பகௌ (மதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க 

பகௌ தொேறதைர் யளரன் 

பகௌ அங்கேன் இரரன் 

பகௌ (றதற) மரயறணற குரரற றமேத்ண 

பகௌ ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன் 

பகௌ சத்து சந்லத மசணரத்ண 

பகௌ றமேதரன பயட்டிஆச்சற 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம் 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பரறல் ற்தம் 

பரறற்சங்க உநவுகள் 

அறச்சு 

1. பரறல் றறக்கபம் 

2. மசற பரறற் 

கற்றககள் றதகம் 

3. ஊறர் மசனரத 

றறம் 

4. பரறல்சரர் சுகரரம் 

ற்தம் தரதுகரப்தை 

அதறறதத்றக்கரண 

மசற றதகம் 

5. பரறனரபர் ட்டஈட்டு 

ஆறரபர் 

அலுனகம் 

6. சற ரசணர றறம் 

7. ணறலு ற்தம் 

பரறல்துறந 

றறக்கபம் 

8. றதக்கப்தட்ட 

னங்கர பக்கறர 

தறம 

1. பரறல் ற்தம் பரறற்சங்க உநவுகள் 

பரடர்தரண றடங் கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங் கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. சர்மச பரறனரபர் றங்கள், 

தறற றர்ரகம் ற்தம் னன்தைரற 

சம்தந்ரக பகரள்றககறபத் 

ரரறத்லும் பசற்தடுத்துலும் 

3. சர்மச பரறனரபர் அறப்தரண்ற, 

சர்மச சதோகப் தரதுகரப்தை 

அறப்தரண்ற ஆகற ற்தடன் 

எத்துறப்றத மதணுல் 

4. ஊறர் மசனரத றறம், ணறரர் 

மசனரத றறம் ற்தம் ணறரர் 

ஏய்வுதத்ல் றட்டம் ஆகறற்றந 

றர்கறத்ல் 

5. பரறல்தட்த உநவுகலம் றகத்பரறல் 

தறக்குகறபத் லர்த்லும் 

6. பரறல் உநவுகலக்குரற 

சட்டறட்டங்கறபத் ரரறத்லும் 

எலங்குதத்லும் 

7. பரறல்சரர் ற்தம் பரறல்துறந 

றகரட்டி றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்ல் 

8. பரறற்சங்கங்கறபப் தறவு பசய்லும் 

அச ற்தம் ணறரர் தறரறவுகபறன் 

அறணத்துத் பரறற் சங்கங்கபதும் 

அலுல்கறப ரட்டின் 

அதறறதத்றக்குப் தன்தடுத்தும் 

பதரதட்டு மறரண சரகரண 

டடிக்றககறப அநறதொகப்தடுத்துலும் 

தொறநப்தடுத்லும் 

9. மசற ணறலு ற்தம் 

பரறல்துறநக் பகரள்றககறபச் 

பசற்தடுத்துல் 

10. பரறல் றதணங்கபறணரல் 

கட்டங்கள் அநறடப்தடுற 

எலங்குதத்ல் 

• ஊறர் மதறகள் சட்டம் 

(1979ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் 

இனக்க) 

• ஊறர் மசனரத றறச் சட்டம் 

(1958 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இனக்க) 

• (1956ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் இனக்க) 

பதண்கறபத்ம் இபம் 

ஆட்கறபத்ம் சறதர்கறபத்ம் 

மறனக்கர்த்துல் சட்டம் • 

பரறற்சரறனகள் கட்டறபச் 

சட்டம் (1942 ஆம் ஆண்டின் 45 

ஆம் இனக்க) 

• றகத்பரறற் தறக்குகள் சட்டம் 

(1950 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் 

இனக்க) 

• தறச னன்கள் கட்டறபச் சட்டம் 

(1939 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் 

இனக்க) 

• (2009ஆம் ஆண்டின் 38ஆம் இனக்க) 

பரறல்சரர் தரதுகரப்தை ற்தம் 

சுகரரம் தற்நற மசற றதகச் 

சட்டம் 

• தறக்பகரறட பகரடுப்தணவுச் 

சட்டம் (1983 ஆம் ஆண்டின் 12 

ஆம் இனக்க) 

• சரப்தைகள் ற்தம் அலுனக ஊறர் 

(பரறறனத்ம் மணத்றத்ம்) 

றறதொறநப்தடுத்ல் சட்டம் (1954 

ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இனக்க) 

• (1998ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இனக்க) 

சற ரசணர றறச் சட்டம் 

• பரறனரபறகபறன் பரறறன 

தொடிவுதத்துல் (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம்(1971 ஆம் 

ஆண்டின் 45 ஆம் இனக்க) 

• பரறற் சங்கங்கள் கட்டறபச் 

சட்டம் (1935 ஆம் ஆண்டின் 14 

ஆம் இனக்க) 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

11. பரறல்ரய்ப்தறன்ற னன் 

கரப்தைதறத் றட்டங்கலடன் 

பரடர்தைறட தறகள் 

12. பரறல்சரர் றகரட்டி 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்துல் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• (1941ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் இனக்க) 

சம்தப றர் சறதகள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• பரறனரபர் ட்டஈட்டுச் கட்டறபச் 

சட்டம் (1934 ஆம் ஆண்டின் 19 

ஆம் இனக்க) 

• (1956 ஆம் ஆண்டின் 37ஆம் 

இனக்க) கட்டங்கறப அநறடும் 

தொகரண்றகள் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம்  11 ஆம் 

றலில் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 
உர்கல்ற ற்தம் 

படுஞ்சரறனகள்* 

 

1. தல்கறனக்கக 

ரணறங்கள் 

ஆறக்குல 

2. தல்கறனக்கக 

ரணறங்கள் 

ஆறக்குலறன் 

கலலள்ப சகன 

தல்கறனக்ககங்கலம் 

3. தல்கறனக்கக 

ரணறங்கள் 

ஆறக்குலறன் 

கலலள்ப சகன 

தட்டப்தறன் தடிப்தை 

றதணங்கலம் 

றண 

றதணங்கலம் 

4. தைத் சறரக்க 

தறக்குகள் 

தல்கறனக்ககம் 

5. பதௌத் ற்தம் தரபற 

தல்கறனக்ககம் 

6. இனங்றக கல் 

பரறல்தட்த 

றதணம் (SLIIT) 

ற்தம் அந்றதணத் 

துடன் இறந் சகன 

கல் பரறல்தட்த 

றறனங்கலம்  

5. இனங்றக உர் 

1. தல்கறனக்ககக் கல்ற பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங் கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. இனங்றகறல் உர்கல்றறன் 

தண்தைத்த்ற தொன்மணற்தம் 

மரக்குடன் சர்மச கல்ற 

றதணங்கள் ற்தம் றண 

அறப்தரண்றகலடன் இறலும் 

எத்துறப்றத மம்தடுத்லும் 

3. உர்கல்றக்குரற அணுகுதொறந கறப 

றரறவுதடுத்லுக்குரற டடிக்றககறப 

மற்பகரள்லல் 

4. பரறல் சந்றக்குப் பதரதத்ரண 

தட்டரரறகறப உதரக்குற்கு 

தல்கறனக்கக தொறநறற 

லுப்தடுத்து ற்குத் மறரண 

பகரள்றக ரலறரண றதத்ங்கறப 

மற்பகரள்லலும் அற்குத் 

மறரண ணறபங்கறபப் 

பதற்தக் பகரடுத்லும் 

5. இனங்றக தல்கறனக்ககங்கபறணரல்  

ங்கப்தடும் தட்டங்கள் ற்தம் 

டிப்மபரர கற்றகபநறகள் சர்மச 

ட்ட அங்கலகரம் பததற்கரண 

டடிக்றககறப மற்பகரள்பல். 

6. பதௌத் ற்தம் தரபற கல்றறறண 

மம்தடுத்லும், தறக்குரர்கபறன் 

• (1978ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இனக்க) 

தல்கறனக்ககச் சட்டம்  

• (1996ஆம் ஆண்டின் 26ஆம் இனக்க) 

தைத் சறரக்க தறக்கு 

தல்கறனக்ககச் சட்டம் 

• (1981ஆம் ஆண்டின் 74ஆம் இனக்க) 

இனங்றக பதௌத் ற்தம் தரபற 

தல்கறனக்ககச் சட்டம் 

• 1995 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக உர் 

பரறல்தட்தக் கல்றச் சட்டம்'' 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

11 ஆம் றலில் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பரறல்தட்தக் கல்ற 

றதகம். 

* மதரக்குத்து ற்தம் 

பரறனபரடர்தை 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் 

குலறன் கலழ்  

தரர்க்கவும்  

உர்கல்ற டடிக்றககலக்கு 

அசறரண சறரய்ப்தைகறப 

ற்தடுத்றக் பகரடுத்லும். 

7.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற் தரடுகள் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

றஞ்ஞரண, பரறல்தட்த 

ற்தம் ஆரய்ச்சற  

அறச்சு 

 

1.  ஸ்ரீ னங்கர 

இன்ஸ்டிடித்ட் எவ் 

பமணரபடக்பணரமனர

ேற தறறமட் 

லிறட்படட் 

2. மசற அடிப்தறடக் 

கற்றககள் றதகம்  

3. மசற றஞ்ஞரண 

ன்நம்  

4. மசற றஞ்ஞரண, 

பரறதட்தறல் 

ஆறக்குல 

5. மகரள் ண்டனக் 

கரட்சறக்கூடம் 

6. வீண 

பரறதட்தறலுக்

கரண ஆர் சற. கறபரர்க் 

றறனம் 

7. எத்றறசவு றப்தேடு 

தற்நற இனங்றக 

ற்நங்கலகர சறதச் 

சட் 

8. இனங்றக கட்டறபகள் 

றதகம் 

9. இனங்றக தைத்ரக்குர் 

ஆறக்குல 

10. தைத்ரக்குர் றறம் 

11. மசற பதரநறறல் 

ஆரய்ச்சற ற்தம் 

அதறறதத்ற றறனம் 

12. மசற ஆரய்ச்சற 

ன்நம் 

13. பரறல்தட்த ற்தம் 

1. றஞ்ஞரண, பரறல்தட்த ற்தம் 

ஆரய்ச்சற பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும். 

2. சர்மச ரலறறல் றஞ்ஞரண ற்தம் 

பரறல்தட்தத் துறநகபறல் 

மற்பகரள்பப்தடும் ஆரய்ச்சறகபறன் 

தைற கண்டுதறடிப்தைகலக்கு  இறசரகக் 

கூடிரத உள்ரட்டு 

ஆரய்ச்சறகலக்கும் கண்டுதறடிப்தை 

கலக்கும் மறரண சறகறப 

அபறத்ல். 

3. றஞ்ஞரண, பரறல்தட்த, சதோக ற்தம் 

பதரதபரர ஆரய்ச்சறகறபத்ம் 

அதறறதத்றப் தறகறபத்ம் 

றரறவுதடுத்த் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல். 

4. ஆரய்ச்சறகலக்கும் ஆரய்ச்சற 

றதகங்கலக்கும் சறகறப 

அபறப்தன் ஊடரக ஆரய்ச்சறகறபத் 

றட்டறடுலும் மற்பகரள்லலும். 

5. கல், பமணர ற்தம் உறரறண 

பரறல்தட்தறல்  உள்பறட்ட தைற 

ஆரய்ச்சறகபறலிதந்தும் 

கண்டுதறடிப்தைகபறலிதந்தும் 

பதற்தக்பகரள்லம் பததமததகறபத்ம் 

அநறறறணத்ம் றரதர சதோகம் 

உள்பறட்ட ற்றந ப்தைகலக்குப் 

பதற்தக்பகரடுக்கத் மறரண 

டடிக்றக டுத்ல். 

6. ங்கறப றறத்லும் றர்ரகம் 

பரடர்தரண அலுல்கலம். 

7. மத அறச்பசரன்நறன் றட 

ல்றனக்குட்தடர ஆரய்ச்சறகள் ற்தம் 

றதணத்றணரல் 

• அநறறல் ற்தம் 

பரறல்தட்தறல் அதறறதத்றச் 

சட்டம் (1994ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் 

இனக்கம்) 

• இனங்றக அடிப்தறடக் கற்றககள் 

றதகச் சட்டம் (1981ஆம் 

ஆண்டின் 55ஆம் இனக்கம்) 

• எத்றறசவு றப்தேட்டுக்கரண 

இனங்றக ற்நங்கலகர சறதச் 

சட்டம் (2005ஆம் ஆண்டின் 32ஆம் 

இனக்கம்) 

• (1984ஆம் ஆண்டின் 6ஆம் இனக்க) 

இனங்றக றங்கள் றதகச் 

சட்டம் 

• (1979ஆம் ஆண்டின் 53ஆம் இனக்க) 

இனங்றக தைத்ரக்குர் 

ஊக்குறப்தைச் சட்ட 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு  

ஆம் 11 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் ற்பநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பரறல்தட்தறல் 

றதகம் 

பசற்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

ஆரய்ச்சறகலக்கரக பரறல்தட்த 

சறகறப ங்குல் 

8. தைற கண்டுதறடிப்தைககபறல் க்கறப 

ஈடுதடுத்துற்கும் ஊக்குறப்தற்கும் 

மறரண டடிக்றககறப டுத்ல் 

9. கட்டுரண றகத்பரறலின் 

ஊக்குறப்தைக்கும் அதறறதத்றக்குரண 

ஆரய்ச்சறகறபச் பசற்தடுத்ல். 

10. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள். 

11. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

றநன்கள் அதறறதத்ற 

ற்தம் பரறல் 

தறற்சற  

1. தோன்நரம் றறனக் 

கல்ற, ரழ்க்றகத் 

பரறற்கல்ற 

ஆறக்குல 

2. இனங்றக 

பரறற்தறற்சற 

அறகரசறத 

3. மசற தறலுர், 

றகத்பரறற் தறற்சற 

அறகரசறத 

4. றதக்கப் தட்ட 

றநன்கள் அதறறதத்ற 

றறம் 

5. இனங்றக - மேர்ணற 

பரறல்தட்தப் தறற்சற 

றதகம் 

6. மசற றரதர 

தொகரறத்து றத 

கத்துடன் இறந் 

றதணங்கள் 

7. பரறல்சரர் 

பரறல்தட்த 

தல்கறனக்ககம் 

8. இனங்றக அச்சக 

றதகம் 

9. மசற கடற்பநரறல் 

ற்தம் கப்தற்பநரறல் 

பதரநறறல் றதகம் 

(கடல்சரர் 

1. றநன்கள் அதறறதத்ற ற்தம் பரறல் 

தறற்சற பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங் கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங் 

கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும். 

2. தரடசரறனக் கல்றற தொடித்தறன் 

தல்கறனக்கக கல்றக்கரகத் 

றகறபதநர ரர்கபறற்கு 

பரறற்கல்ற ரய்ப்தைகறப 

றரறரக்கக் கூடிரநரண 

பகரள்றககறபத் ரரறத்லும் 

சறகறப அபறத்லும். 

3. பரறற்சந்றக்கு ற்ந ஊறர் 

தறடறறண உதரக்குற்கரக 

பரறல்தட்த ற்தம் 

பரறல்தட்தறல் கல்றற 

வீணப்தடுத்துல். 

4. தறலுர் தறற்சற ரய்ப்தைகறப 

ஊக்குறப்தற்கு டடிக்றக டுத்ல். 

5. பரறல்சரர் கல்றற அணுகுற்கரண 

ஆர்த்ற அறகரறப்தற்கரண 

றநதொறநகறப உதறப்தடுத்துலும் 

றடதொறநப்தடுத்துலும். 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள். 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல். 

• (1998 ஆம் ஆண்டின் 59 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக மசற 

பரறதட்தக் கல்ற றதகச் 

சட்டம். 

• (1984ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இனக்க) 

இனங்றக அச்சக றதகச் சட்டம் 

• (1990ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் இனக்க) 

தோன்நரம் றறன ற்தம் பரறற் 

கல்றச் சட்டம் 

• (1995ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இனக்க) 

இனங்றக பரறற்தறற்சற அறகர 

சறதச் சட்டம் 

• (1976 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் 

இனக்க) மசற றரதர 

தொகரறத்து றதகச் சட்டம் 

• (2008 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) பரறல்சரர் 

பரறல்தட்த தல்கறனக் ககச் 

சட்டம் 

• (2014 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக கடல்சரர் 

தல்கறனக்ககச் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு   

I ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தல்கறனக்ககம்)   

10. மசற 

பரறல்தட்த கல்ற 

றதணம் 

11. றகத்பரறல் 

கல்ற தறற்சற 

றதணம்  

கல்ற*   

 

1. தரலட்றசத் 

றறக்கபம் 

2. கல்ற பபறதௌட்டுத் 

றறக்கபம் 

3. மசற கல்ற றதகம் 

4. இனங்றக தல் 

அதறறதத்றச் சறத 

5. மசற தனகங்கள் 

ற்தம் 

ஆரக்கல் 

மசறகள் சறத 

6. கல்றப் தறப்தரபர் 

அலுனகம் 

7. ஆசறரறர் கல்ற தற்நற 

மசற அறகரசறத 

8. கல்றறற் கல்லூரறகள் 

9. ஆசறரறர் தறற்சறக் 

கனரசரறனகள் 

10. இனங்றக 

த்பணஸ்மகர மசற 

ஆறக்குல 

11. தறரறபணர கல்றச் 

சறத 

 

* றண றதணங்கள் 

பரடர்தறல் இறபஞர், 

றறபரட்டுத்துறந, 

கறன ற்தம்  

தைரறறகள் தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும் 

1. கல்ற பரடர்தரண றடத்துடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கபபறன்றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும். 

2. தொன்சறதர் தர ஆம்த, இண்டரம் 

ற்தம் தோன்நரம் றறனகலக்கறறடறல் 

சறநந் பரடர்தைகள் ற்தடும் றகறல் 

கல்ற அதறறதத்றக்குரறரண துறநசரர் 

பகரள்றககறபப் தகுப்தரய்வு பசய்லும் 

குத்றத்லும். 

3. உனக மதரட்டிக றறனக்கு 

ன்ணம்தறக்றகத்டதம் பற்நறறறன 

தற்நற ம்தறக்றகத்டதம் தறமசறக்கக் 

கூடி றகறல் மசற கல்ற 

தொறநபரன்றந உதரக்குல். 

4. மசற தரடசரறனகலக்குத் மறரண 

பதௌலக ற்தம் ணற பங்கறபப் 

பதற்தக்பகரடுப்தற்குத் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல். 

5. மசறக் கல்ற பகரள்றகக்கு அறரக 

சர்மச தரடசரறனகறப மற்தரர்ற 

பசய்ல். 

6. தொன்தள்பறகலக்கரண மசறக் 

பகரள்றகறப குத்லும் 

றடதொறநப்தடுத்லும். 

7. இனச தரடதல்கள் ற்தம் சலதறட 

றறமரகத் றட்டத்ற 

றடதொறநப்தடுத்துலும் பசனரட்சற 

பசய்லும். 

8. தரடசரறன தனக மசறற 

ஊக்குறத்லும் அதறறதத்ற பசய்லும். 

9. கல்றறன் தண்தைத்ம், ரர்கபறன் 

எலக்கம் ற்தம் றலறங்கறபச் 

சறநந்தொறநறல் மதணுற்குத் 

மறப்தடும் பகரள்றக ரலறரண 

டடிக்றக டுத்ல். 

10. றமசட மறப்தரடுகள் உள்ப 

• (1960ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இனக்க) 

உறபததம் தரடசரறனகள் 

ற்தம் தறற்சறக் கல்லூரறகள் 

சட்டம் 

• (1986ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இனக்க) 

கல்லூரறக் கல்ற றதணச் சட்டம் 

• (1997ஆம் ஆண்டின் 32ஆம் இனக்க) 

மசற ஆசறரறர் கல்ற 

அறகரசறதச் சட்டம் 

• (1985ஆம் ஆண்டின் 28ஆம் இனக்க) 

மசறக் கல்ற றதகச் சட்டம் 

• (1968ஆம் ஆண்டின் 25ஆம் இனக்க) 

தகறங்கப் தரலட்றசகள் சட்டம் 

• (1993ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் இனக்க) 

தரடசரறன அதறறதத்றச் சறதகள் 

சட்டம் 

• (1999ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் இனக்க) 

த்பணஸ்மகர தைனறப் தரறசறல் 

றறச் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம்  11 ஆம் 

றல்கபறல்  குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

ரர்கலக்கரண கல்ற ரய்ப்தைகறப 

உதறப்தடுத்த் மறரண 

டடிக்றக டுத்ல். 

11. இனங்றக கல்ற றதரக மசறறன் 

றதரகதொம் ஆபற தொகரறத்து 

அலுல்கலம். 

12. தததறரக கற்றக ற்தம் 

கற்தறத்ல் பசல்பநறற 

ய்துற்குத் மறரண 

ஆசறரறர்கறப உதரக்குல். 

13. மசற ற்தம் இறந் பரறக் 

கல்றற மம்தடுத்துற்குத் 

மறரண டடிக்றககறப 

டுத்ல். 

14. தரடசரறன அதறறதத்றச் சறதறன் 

றதரகம் 

15. கல்றசரர் றதணங்கறப 

சட்டத்றற்கறரக்கல் 

16.பதௌத் ற்தம் தரலி கல்ற அலுல்கள்  

ஊக்குறப்தை ற்தம் க்கல்ற மரக்கங்ள் 

றறநமற்நப்தடும் றகறல் கல்றற 

மம்தடுத்துல் 

17. 1 ஆம் றலில் கரட்டப் தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

18. 1 ஆம் றலில் கரட்டப் தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல் ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/ அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 
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(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 
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4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம்  எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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7.  சுகரரம் ற்தம் ணற மசனம், சதோக லுவூட்டல் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் சுகரரம் ற்தம் ணற மசனம், சதோக லுவூட்டல் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் 

றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப னக்கற ேர்ண  (றசரபர்) 

பகப (றதற) சுமர ேல. ேமசண   

பகப துலீப் றமேமசக 

பகப அதர ேத்ண 

பகப தறமனரல் ேமசக   

பகப மே.சல. அனத்துன   

பகப ஞ்சறத் அலுறயரம   

பகப சறநறணரல் டி பல்   

பகப .. றமேதுங்க 

பகப (டரக்டர்) மஷ் தற 

பகப றேற மததபகரட 

பகப ஈ. சதன்   

பகப அேறத் ரன்ணப்பதத   

பகப (டரக்டர்) பறந் ேறஸ்ம   

பகப றல்ரகணம் றனகரேர   

பகப இ. சரள்ஸ் றர்னரன்   

பகப இம்ரன் ஹ்தௐப்   

பகப இரக் யளரன்   

பகப (டரக்டர்) (றதற) துவர றமேரன்ண   

பகப (டரக்டர்) சற. சறமரகன்   

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சுக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண  றதணங்கலம் 

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கப  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

சதோக லுவூட்டல் 

ற்தம் னன்தைரற  

 

1. சதோக மசறகள் 

றறக்கபம் 

2. து தொறர்ந் 

ஆட்கலக்கரண மசற 

ன்நதொம் மசற 

து தொறர்ந்மரர் 

பசனகதொம் 

3. னதுகுறநந் 

ஆட்கலக்கரண மசற 

பதரதுச் பசனகம். 

4. னதுகுறநந் 

ஆட்கலக்கரண மசற 

ன்நம். 

5. மசற சதோக 

அதறறதத்ற றதகம். 

6. றற பகு 

அதறறதத்றத் 

றறக்கபம். 

7. கறர அதறறதத்ற, 

தறற்சற ற்தம் 

ஆரய்ச்சற றதணம். 

8. சதோக தரதுகரப்தைச் 

சறத. 

1. சதோக லுவூட்டல்கள் ற்தம் னன்தைரற 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் 

றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கள் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும். 

2. கறரற க்கபறன் ரக்றகத்த்ற 

லுவூட்டுற்கரகத் றநதொறநகறப 

அநறதொகப்தடுத்லும் அற்றந 

பசற்தடுத்துற்கு றறத்ற 

ங்குலும்.  

3. கறரற ற்தம் தறமச பதரதபரர 

அதறறதத்றக் பகரள்றககறப 

றட்டறடுல். 

4. கறரப்தைநங்கபறல் உட்கட்டறப்தை 

சறகறப அதறறதத்ற பசய்ல். 

5. றறபகு றகழ்ச்சறத்றட்டத்றச் 

பசற்தடுத்துல். 

6. றமசட மறத்றடர்கபறன் 

இனரற றறனறகறப 

தொற்கூட்டிம இணங்கரல், அது 

பரடர்தறல் றனறடுல், 

தைணர்ரழ்பறத்ல். 

7. க்கள் உறத்பரறக றட்டங்கறப 

லபரய்வு பசய்லும் லள்ற்தரடு 

பசய்லும் குந் சலர்றதத்ங்கறப 

அநறதொகப்தடுத்லும் ற்தம் க்கள் 

உறப் தம் ங்குலும். 

8. சமரகம், சறதலக மரய், 

பரலமரய், தைற்தமரய், பலிசலறர 

மதரன்ந மரய்கபரல் 

தேடிக்கப்தட்டர்கலக்கும் அர்கபறல் 

ங்கறரழ்மரதக்கும் உவுல். 

9. குடும்த ஆமனரசறண மசறகறப 

றடதொறநப்தடுத்துல். 

10. னதுகுறநந் ஆட்கலக்கு 

ரழ்க்றகத்பரறல் 

தறற்சறபறத்லும், 

மறனரய்ப்தைகறப 

ற்தடுத்துற்கரக மறரண 

உதரதொறநகறபத் றட்டறடுலும். 

• (1907 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இனக்க) டுப்தை இல்னங்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1992ஆம் ஆண்டின் 41ஆம் 

இனக்க) மசற சதோக அதறறதத்ற 

றதகச் சட்டம் 

• (1939 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் 

இனக்க) நறமரர் சட்ட 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (2000ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் 

இனக்க) தொறமரர் உரறறகள் 

தரதுகரப்தைச் சட்டம் 

• (1996ஆம் ஆண்டின் 28ஆம் 

இனக்க) லுறந் ஆட்கபறன் 

உரறறகள் தரதுகரப்தைச் சட்டம் 

• (1841 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் 

இனக்க) அறனந்துறரறமரர் 

கட்டறபச்சட்ட 

• (1992ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் 

இனக்க) கட்தைனன் இந்மரர் 

தைணர்ரழ்பறப்தை ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தை றறச் சட்டம் 

• (2013 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக்க) றற பகு சட்டம் 

• (1985 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் 

இனக்க) தற றரச் 

சட்டம் 

• (1996 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் 

இனக்க) சதோக தரதுகரப்தைச் 

சறதகள் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

11. னதுகுறநந் ஆட்கலக்கரண சதோகக் 

கரப்தைதறத் றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்துல். 

12. து தொறர்ந் ஆட்கபறன் னக் 

கணறப்தைம் சதோக அதறறதத்றப் 

தறகபறல் தொறமரரறன் தங்கபறப்றத 

அறகரறக்கச் பசய்லும் சறமட்ட 

தறறசகபறன் உரறறகறபப் 

தரதுகரப்தற்கரண டடிக்றககறப 

டுத்லும் 

13. 1 ஆம் றலில்கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

14. 1 ஆம் றலில்கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல். 

சுகரரம், மதரசற 

ற்தம் சுமச 

தத்தும்   

 

1. சுகரர மசறகள்  

றறக்கபம். 

2. ஸ்ரீ ேர்ணதை  

பதரது 

தத்துறண. 

3. றே குரதுங்க 

ஞரதகரர்த் 

தத்துறண,  

4. அச தந்கக் 

கூட்டுத்ரதணம். 

5. அச தந்ரக்கல் 

கூட்டுத்ரதணம். 

6. சகன மசற மதரணர 

தத்து றணகலம் 

குநறத்துறக்கப்தட்ட 

அசரங்க 

தத்துறணகலம். 

7. மசற சுகரர 

ன்நம். 

8. சுகரர ஆரய்ச்சற 

றதகம். 

9. மசற சுகரர கல்ற 

றதகம். 

9. அஷ்ப் ஞரதகரர்த் 

தத்துறண. 

10. தத்து ஆய்வுகூட 

பரறல்தட்தப் 

1. சுகரரம், மதரசற ற்தம் சுமச 

தத்தும் பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும். 

2. சகன தத்துறணகபறணதும் 

அற்நறல் இறக்கப்தட்டுள்ப 

தறறணரறணதும் தொகரறத்துதொம் 

(ரகர சறதகபறன் கலலள்பற 

றர்ந்) 

3. தத்தும் ற்தம் குறநறப்தை 

தத்துச் மசறறன் 

தண்தைத்த்றத்ம் றநன்கறபத்ம் 

றதத்ற பசய்ற்குத் மறரண 

தறற்சற ரய்ப்தைகறப றரறவுதடுத்துல் 

சம்தந்ரண டடிக்றககறப 

மற்பகரள்லல். 

4. இனங்றக தத்ச் மசறறன் 

றதரகதொம் ஆபற தொகரறத் 

துதொம். 

5. மசற சுகரர கரப்தைதற 

றகழ்ச்சறத்றட்டத்றற்குரற 

டடிக்றககள். 

6. ணறரர் தத்துறண ற்தம் 

றத்ற மசற றறனங்கபறன் 

ரண தண்தைத்த்றறணத்ம் 

 தங்கள், உதகங்கள் 

ற்தம் அவுடங்கள் சட்டம் 

(1980ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் 

இனக்க) (1952 ஆம் ஆண்டின் 

12 ஆம் இனக்க)  

 சுகரர மசறகள் சட்டம் 

(1927 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் 

இனக்க) தத்துக் கட்டறபச் 

சட்டம் 

 (1912 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 

இனக்க)தத்துத் மறகள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

 (1870 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக்க) ண மரய்க் கட்டறபச் 

சட்டம் 

 (2006ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் 

இனக்க) தைறகறறன ற்தம் 

அற்கமகரல் லரண மசற 

அறகரசறதச் சட்டம் 

 மசற சுகரர அதறறதத்ற 

றறச் சட்டம் (1981ஆம் 

ஆண்டின் 13ஆம் இனக்கம்) 

(1949 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் 

இனக்க) ஆதுனர்றணகள் 

(எலங்குதடுத்ல்) சட்டம் 

 (1929 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் 

இனக்க) ஞ்சுகள், அதறன் 

ற்தம் அதரகரண 

அவுடங்கள் கட்டறபச் சட்டம் 

 (2006ஆம் ஆண்டின் 21ஆம் 

இனக்க) ணறரர் தத்து 

றதண (தறவுச்) சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தரடசரறன. 

11. இனங்றக தத்து 

ன்நம். 

12. இனங்றக தத்துக் 

கல்லூரற ன்நம். 

13. மசற சுகரர 

அதறறதத்ற றறம்  

14. ணறரர் தத்து 

றதக ன்நம் 

15. மசற சறதலக 

சுத்றகரறப்தை 

லள்டுறக றதணம் 

16. றதக்கப்தட்ட 

ஸ்ரீ னங்கர றரறமதரச 

கம்தணற. 

18. தைறகறறன ற்தம் 

மதரறப்பதரதள் 

தற்நற மசற 

அறகரசறத. 

17. ஆத்ர்ம 

றறக்கபம். 

18. இனங்றக ஆத்ர்ம 

தந்துப்பதரதள் 

கூட்டுத்ரதணம். 

19. ஆத்ர்ம தத்து 

ன்நம். 

22. ஆத்ர்ம 

கல்லூரறத்ம் 

தத்துறணச் 

சறதத்ம். 

23. ஆத்ர்ம மதரணர 

தத்துறண. 

24. மயரறமரதற 

தத்துறண, 

பலிசறந.  

25. மயரறமரதற 

தத்து ன்நம். 

 

பறத்ம் ற்தம் றறனகறபத்ம் 

எலங்குதடுத்லும் மற்தரர்ற 

பசய்லும். 

7. தத்து அநக்பகரறட 

றதணங்கபறன் எலங்குதத்துறகத்ம் 

மற்தரர்றத்ம். 

8. தவு மரய்கள், பரற்த மரய்கள் 

ற்தம் பரற்நர மரய்கள் தவுறனக் 

கட்டுப்தடுத்ல், டுத்ல் ற்தம் 

றரத்றற்கரண டடிக்றககறப 

மற்பகரள்லல். 

9. சர்மச பரற்தமரய்த் றடகரப்தை 

ற்தம் துப்தமற்தரட்டு 

எலங்குறறகறபச் பசற்தடுத்துல். 

9. பதரதுச் சுகரர மசறகள் 

சம்தந்ரண பகரள்றககள் ற்தம் 

பவுகறபத் ரரறத்ல் 

10. தந்து றககபறன் உற்தத்ற, 

இநக்குற ற்தம் றறமரகம் 

சம்தந்ரண டடிக்றககள். 

11. தரடசரறனச் சுகரர மசறகள் 

ற்தம் தல்தத்து மசறகறபத்ம் 

றடதொறநப்தடுத்துல். 

12. பதரது துப்தமற்தரடும் தைறகற 

மசற துப்ததமற்தரடும் 

14. மரட்டத் துறநறன் சுகரர தறகள் 

15. மசற குதற ரற்தச் மசறகள் 

பரடர்தரண தறகள் 

13. அட்டறப்தடுத்ப்தட்ட மதரணர 

தத்துறணகபறன் சகன 

றறக்கபங்கபறணதும் 

மசறகபறணதும் தொகரறத்ம் 

எலங்கறப்தைம் அதுசரர்ந் உர் 

தத்துக் கல்ற 

றதணங்கலடணரண 

எதங்கறறப்தைம். 

14. சுகரர துறநறதள் ஆரய்ச்சறக்கரண 

ரய்ப்தைக்கறப றஸ்ரறப்தற்கரண 

தைற உதரரர்க்கங்கறப அநறதொகப் 

தடுத்துல். 

18. றரலமதரசர றறமரகத் றட்டத்றச் 

பசற்தடுத்துல். 

15. பதரதுக்கபறன் சுகரரத்றத்ம் 

மதரசரக்கறறணத்ம் மம்தடுத்துற் 

குத் மறரண றகழ்ச்சறத் றட்டங் 

கறப குத்றத்லும் றடதொறநப் 

தடுத்லும். 

16. தரம்தரற றத்ற தொறநகறபப் 

 ஸ்ரீ ேர்ணதை பதரது 

ஆசுப்தத்றரற சறதச் சட்டம் 

(1983ஆம் ஆண்டின் 54ஆம் 

இனக்கம்) 

 (1988ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் 

இனக்க) இனங்றக ரறகள் 

மதறச் சட்டம் 

 ணற இறங்கறப ரற்நறப் 

பதரதத்துல் சட்டம் (1987ஆம் 

ஆண்டின் 48ஆம் இனக்கம்) 

 (1999ஆம் ஆண்டின் 38ஆம் 

இனக்க) றே குரதுங்க 

ஞரதகரர்த் தத்துறண 

சறதச் சட்டம் 

 (1961 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) ஆர்ம சட்டம் 

• (1970 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் 

இனக்க) மயரறமரதற 

சட்டம் மசற தந்துகள் 

எலங்குதடுத்தும் அறகர 

சறதச் சட்டம் • (2015 ஆம் 

ஆண்டின் 05 ஆம் இனக்க) 

 மமநமதம் அறச்சறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம்,  11 ஆம் 

றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தரதுகரத்லும் அற்றந 

மம்தடுத்துற்கரக 

டடிக்றககறப மற்பகரள்பலும். 

17. ஆத்ர்ம, சறத், த்ணரணற ற்தம் 

மயரறமரதற தந்துப் 

பதரதட்கபறன் உற்தத்ற 

22. ஆத்ர்ம, சறத், த்ணரணற ற்தம் 

மயரறமரதற தத்து 

தொறநகலக்கு அசறரண தந்து 

தோனப்பதரதட்கள் ற்தம் ரரறத் 

தந்துப்பதரதட்கபறன் இநக்குற, 

றற்தறண, றறமரகம் 

23. ஆத்ர்ம, சறத், த்ணரணற ஆகற 

சுமச றத்ற துறநகறப 

மம்தடுத்துற்கரக 

றத்றசரறனகள், ஆரய்ச்சற ற்தம் 

தறற்சற றதணங்கள் ற்தம் 

தந்கங்கறப றதவுலும் தொகரற 

பசய்லும். 

24. தோலிறகச் பசடிகள் ற்தம் 

தணறடப்தட்ட ஆத்ர்ம, சறத், 

த்ணரணற, தந்துப் பதரதட்கபறன் 

ற்தறறன் எலங்குதத்துறக. 

25. ஆத்ர்ம தந்துப்பதரதள் 

ரரறப்தரபர்கபறன் எலங்குதத்துறக 

26. தோலிறகச் பசடிகள் பசய்றகற 

ஊக்குறத்லும் அதடன் 

பரடர்தைறட கதத்றட்டப் தறகலம் 

27. ஆத்ர்ம தந்துகறபத் 

ரரறப்மதரர், ஆத்ர்ம தத்துத் 

பரறல்சரர்ந்மரர், ஆத்ர்ம துற 

தத்து ஆபறறணரறன் தறவு. 

28. ஆத்ர்ம தத்துறணகள், 

ஆத்ர்ம ஆரய்ச்சற றதணங்கள், 

தறற்சற றதகங்கள் ற்தம் 

தந்கங்கறப ரதறத்லும் 

பநறப்தடுத்லும் ஊக்குறத்லும். 

29. சுமச தத்து மசறறன் 

றதரகதொம் ஆபற தொகரறத்து 

அலுல்கலம். 

30. ஆத்ர்ம பரறல்துறநறணர் 

கலக்கரக உர்கல்ற ரய்ப்தைக்கறபப் 

பதற்தக்பகரடுத்ல். 

31. ஆத்ர்ம, சறத், த்ணரணற ற்தம் 

மயரறமரதற தத்துதொறநப் 

தன்தரட்டின் அதறறதத்றத்ம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

எலங்குதத்துறகத்ம் 

32. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள். 

33. 1 ஆம் றலில்கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்\ 

வீடறப்தை ற்தம் 

றர்ரத்துறந   

1. க குடிறதப்தை 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத. 

2. மசற வீடறப்தை 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத. 

3. கூட்டு ஆண 

தொகரறத்து 

அறகரசறத 

(பதரது சறகள் 

சறத). 

4. வீடறப்தைத் 

றட்டறடலும் 

கட்டிட றறனம். 

5. கட்டிடப் பதரதட்கள் 

கூட்டுத்ரதணம். 

6. கட்டடத் 

றறக்கபம். 

7. அசரங்க 

பரறற்சரறன. 

8. றர்ரக் 

றகத்பரறல் 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத. 

9. அச பதரநறறல் 

கூட்டுத்ரதணம். 

10. அச அதறறதத்ற, 

றர்ரக் 

கூட்டுத்ரதணம். 

11. றதக்கப்தட்ட 

படவ்மகர மசரர 

ணறரர் கம்தணற. 

12. மசற 

உதகங்கள் 

ற்தம் 

பதரநறத்பரகுறகள் 

அறப்தரண்ற. 

 

1. வீடறப்தை ற்தம் றர்ரத்துறந 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள், றறச்சட்ட 

றதணங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும். 

2. அசரங்க உத்றமரகதர் றடுறகள் 

ற்தம் றண கட்டிடங்கலக்கரண 

றங்கறபத்ம் ரங்கறபத்ம் 

றறத்துறத்ல்.  

3. குறநந் தரணம் பததமரர் 

ற்தம் றமசட தறறசக் குலக்கள் 

உட்தட பதரதுக்கபறன் வீடறப்தைத் 

மறறப் தர்த்ற பசய்ற்கரக 

வீடறப்தைத் றட்டங்கறபத்ம் 

வீடறப்தை றறசரர் றட்டங்கறபத்ம் 

பசற்தடுத்துல். 

4. சூல் மறக்க பசனவுக்மகற்ந 

ன்றபறக்கும் வீடறப்தை பரறல் 

தட்த தொறநகள் தற்நற கறரற 

க்கலக்கு றகரட்டல். 

5. தறரணரக அசரங்க 

றதணங்கலக்கு பதரநறசரர் 

பதரநறறல் மசறகறப ங்குல் . 

6. பரடர்தைறட சட்டங்கள் ற்தம் 

எலங்கு றறகலக்கும் 

பவுகலக்கும் ற்நரக 

கட்டுரணக் றகத்பரறல் துறநறன் 

தறகறப எலங்குதடுத்லும் தறவு 

பசய்லும் றறதொறநப்தடுத்லும் 

ப்தடுத்லும். 

7. றர்ரக் றகத்பரறலுக்கரண 

றத்றகறபத்ம் எலங்குதத்துறகச் 

மசறகறபத்ம் ங்கலும் கணக 

றர்ர உதகங்கறப 

இக்குலும் தரரறத்லும் 

• (1979ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் 

இனக்க) மசற வீடறப்தை 

அதறறதத்ற அறகரசறதச் 

சட்டம் 

• (2008 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் 

இனக்க) க குடிறதப்தை 

அதறறதத்ற அறகரசறதச் 

சட்டம் 

• (1973 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 

இனக்க) இதப்தறடக்கூத 

உரறறகள் சட்டம் 

• (1999 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் 

இனக்க) இதப்தறடக்கூத 

பசரத்ரண்ற (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• (1973 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 

இனக்க) பதரது சறகள் சறதச் 

சட்டம் 

• (2014 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இனக்க) றர்ரக் றகத்பரறல் 

அதறறதத்றச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு  1ஆம் ற்தம் 11 ஆம் 

றலில் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பரடர்தரண தறற்சற அபறத்லும். 

8. கூட்டரட்சற  தொகரறத்ம் 

எலங்குதத்துறகப் தறகலம். 

9. க்கள் கூட்டரட்சற தசலறப்தைம் 

றறணத்றநதடதம் துரறரகவும் 

வீடுகபறன் உரறத்ற உரறறரற்நம் 

பசய்லும் 

10. 1 ஆம் றலில்கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

11. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

றனரட்டு தைற 

கறரங்கள், 

உட்கட்டறப்தை 

சறகள் ற்தம் 

சதொர அதறறதத்ற 

 

1. கறரற சதொர 

அதறறதத்ற 

(இறபஞர் 

லுவூட்டுறக) 

கதத்றட்டம். 

2. மரட்டத்துறந 

சுபரறல் சுல் 

றறம். 

3. பததந்மரட்ட 

வீடறப்தை 

அதறறதத்ற 

ம்தறக்றகப்பதரத

ப்தை. 

4. பசௌறதோர்த்ற 

பரண்டரன் 

ன்நம். 

 

1. றனரட்டு தைற கறரங்கள், 

உட்கட்டறப்தை சறகள் ற்தம் 

சதொர அதறறதத்ற தற்நற 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும். 

2. அச ற்தம் ணறரர் பததந்மரட்டக் 

கம்தணறகபறல் மசறரற்தம் 

கரறகள் இல்னர க்கலக்கரக 

வீடறப்தை ற்தம் உட்கட்டறப்தை 

சறகறப அதறறதத்ற பசய்த்ம் 

மரக்கறல் தைற கறரங்கறபத்ம் 

கங்கறபத்ம் உதரக்குல். 

3. மரட்டத்துறநறச் மசர்ந் க்கறப 

லுவூட்டுற்கரக ரழ்ரர 

தொறநகறப உதரக்கும் 

கதத்றட்டங்கறபச் பசற்தடுத்துல். 

4. மரட்டத்துறநறச் சரர்ந் க்கறப 

பதரதபரர, சதோக ற்தம் கனரசர 

ரலறறல் உர்றறனக்குக் 

பகரண்டுதம் மரக்கறல் அடிப்தறட 

சறகள் உள்பறட்ட றண 

மறகறபப் தர்த்ற பசய்த் 

மறரண டடிக்றக டுத்ல் 

5. கறரறத் மரட்டப் தறரறவுகபறன் 

உட்கட்டறப்தை சறகறப 

றதத்றபசய்ல். 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு  

1 ற்தம் 11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல். 

 

 

  

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் 

றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல 

அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககறப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்லல், பரடர்தைறட 

அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் 

ற்தம் கப றேங்கறப மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண 

ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப 

ஆம்தறக்கும்.  
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றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு, பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

 

 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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8. மதரக்குத்து ற்தம் பரறனத்  பரடர்தை தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  குலறன் 

மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் மதரக்குத்து ற்தம் பரறனத்  பரடர்தை தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் 

றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம்  

பகப சல் ரேதக்ஷ (றசரபர்) 

பகப னமந் அனகறன்ண 

பகப ரரரத் தஸ்ரக்க 

பகப சுணறல் யந்துன்பணத்ற   

பகப ட்ட் குமசக   

பகப ரற மசர. மசணரறரசர   

பகப மே.சல. அனத்துன   

பகப தலிங்கம் சறத்ரர்ன்   

பகப அத சறட்ணற ேத்ண   

பகப னக்ஷ்ன் ஆணந் றமேரன்ண   

பகப கணக மயத் 

பகப லின் தண்டரந ேய   

பகப அ. அறந்த் குரர்   

பகப ஆணந் அலுத்கமக   

பகப (டரக்டர்) பறந் ேறஸ்ம   

பகப இ. சரள்ஸ் றர்னரன்   

பகப தொயம்து இப்ரயறம் தொயம்து ன்சூர்   

பகப இரக் யளரன்   

பகப ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்   

பகப ம்.ச்.ம். சல்ரன்   

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண  றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கப  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம் 

அறச்சு, 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 

மதரக்குத்து ற்தம் 

றரணச் மசறகள்  

 

1. இனங்றக தைறகறத் 

றறக்கபம், 

2. இனங்றக த்ற 

மதரக்குத்துச் சறத 

3. மசற மதரக்குத்து 

தத்து றதகம் 

4. மரட்டரர் ரகணப் 

மதரக்குத்துத் 

றறக்கபம் 

5. மசற மதரக்குத்து 

ஆறக்குல 

6. சறறல் றரண 

மசறகள் 

அறகரசறத 

7. றதக்கப் தட்ட 

றரண றறன, 

றரண மசறகள் 

(ஸ்ரீனங்கர) கம்தணற 

 

1.  மதரக்குத்து பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2.  தைற பரறல்தட்தத்றப் தன்தடுத்ற 

என்நறறந் தறகள், தண்டப் 

தைறகறப் மதரக்குத்து மசறகறப 

றறணத்றநறரக டரத்த் 

மறரண டடிக்றககறப 

டுத்லும் தைறகற உட்கட்டறப்தை 

சற அதறறதத்றத்ம் தைறகற 

மசறகறப ங்கலும் 

3.  தறகலக்கு தடகுத்துறநச் 

மசறகறப ங்கல் 

4.  தரதுகரப்தரணதும் ம்தகத்குந்துரண 

தறகள் மதரக்குத்துச் மசறகறப 

ங்குல் 

5.  சுற்நரடலுக்குச் சரகரண 

மதரக்குத்து தொறநறபரன்றந 

அநறதொகப்தடுத்துல் 

6.  ணறரர் மதரக்குத்துச் மசறகறப 

எலங்குதடுத்ல் 

7.  தைற தைறகற தரறகறப 

றர்ரறப்தற்குரற கரறகறபக் 

பகரள்பலும் உட்கட்டறப்தை சறகள் 

உள்படங்கனரண சகன 

டடிக்றககலம் 

8.  மரட்டரர் ரகணங்கபறன் தறவும், 

உரறம் ங்கலும் 

9.  சரற அதறப்தத்றம் ங்கல் 

10. மரட்டரர் ரகணங்கலக்கு உரற 

சட்டறட்டங்கள் ற்தம் றகரட்டி 

பநறகறப ங்குலும் 

எலங்குதடுத்லும் 

11. றரண றறனங்கபறன் 

அதறறதத்றத்ம் எலங்குதத்துறகத்ம் 

12. றரண றறனங்கபறல் 

• (1950ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் 

இனக்க) தைறகறச் சட்டம் 

• (2005ம் ஆண்டின் 27ஆம் இனக்க) 

இனங்றக மதரக்குத்துச் சறதச் 

சட்டம் 

• (1997ஆம் ஆண்டின் 25ஆம் 

இனக்க) மசற மதரக்குத்து 

தத்து றதகச் சட்டம் 

• (1951 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் 

இனக்க) மரட்டரர் ரகண 

மதரக்குத்துச் சட்டம் 

• (1991ஆம் ஆண்டின் 37ஆம் 

இனக்க) மசற மதரக்குத்து 

ஆறக் குலச் சட்டம் 

• (1983ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் 

இனக்க) ணறரர் (மததந்து) 

மசறகள் சட்டம் 

• இனங்றக சறறல் றரண 

மசறகள் அறகரசறதச் சட்டம் 

(2002ஆம் ஆண்டின் 34ஆம் 

இனக்க) 

• (2010 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் 

இனக்க) சறறல் றரணச் 

மசறகள் சட்டம் 

• (1982 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 

இனக்க) ரன்பசனவு (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டு 

ப்தடரறத்ம் இங்கு  1ஆம் 

ற்தம் 11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சு, 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

ஆற்நப்தடும் மசறகபறன் 

தொன்மணற்நம், கட்டங்கள் ற்தம் 

தண்தைத்ம் ன்தற்றந 

எலங்குதடுத்ல் 

13. சர்மச றரணப் 

தறரங்கறப றரறவுதடுத்துற்கரக 

றண ரடுகலடன் எப்தந்ங்கறபச் 

பசய்துபகரள்பல்  அடங்கனரக றண  

மறரண டடிக்றககள் 

14. இனங்றகறன் றரண 

றறனங்கறப பபறரடுகள் 

தன்தடுத்துற்குரற 

ஊக்குறப்தறறணத்ம் 

எலங்குதடுத்றனத்ம் மற்பகரள்பல் 

15. ணறரர் றரணப் தறர 

மசறகறபக் கண்கரறத்லும் 

எலங்குதடுத்லும் 

16. ரதெர்றகறபப் தறவு பசய்ல் 

17. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

18. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

உர் கல்ற * ற்தம் 

படுஞ்சரறனகள்   

 

1. வீற அதறறதத்ற 

அறகர சறதத்ம் 

அன் துறக் 

கம்தணறகலம் இறக் 

கம்தணறகலம் 

2. வீற தரரறப்தை 

ம்தறக்றகப் பதரதப்தை 

றறம் 

 

*உர் கல்ற பரடர்தறல் 

கல்ற ற்நம் ணற ப 

அதறறதத்ற தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும்   

1.  படுஞ்சரறனகள் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2.  சறறனரண அதறறதத்ற ற்தடும் 

றகறல் உர் த்றறணக் பகரண்ட 

மசற பததந்பதக்கள் 

தொறநறறறண தொன்மணற்தற்கும் 

உர்த்றமன மதணுற்கும் உரற 

டடிக்றககறப டுத்ல். 

3.  அறமகப் தரறகபறன் தரறணக் 

கட்டங்கறப றறத்லும் 

மசகரறத்லும் கண்கரறத்லும் 

4.  ரகர சறதகள் ற்தம் உள்லரட்சற 

றதணங்கலக்குச் பசரந்ரண வீறகள் 

தற்நற மசற ரலறறனரண 

பகரள்றககறப அடிப் தறடரகக் 

பகரண்ட றகழ்ச்சறத் றட்டங்கள் ற்தம் 

• (2008ஆம் ஆண்டின் 40ஆம் 

இனக்க) மசற பதரது றகள் 

சட்டம் 

• (1981ஆம் ஆண்டின் 73ஆம் 

இனக்க) வீற அதறறதத்ற 

அறகரசறதச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம்11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சு, 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கதத் றட்டங்கறப குத்றத்லும் 

குநறத் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் கதத் 

றட்டங்கறபத்ம் கூட்டிறத்லும் 

பசனரட்சற பசய்லும் 

5.  றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக் குரறரண பசற்தரடுகள் 

6.  றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ன 

 

துறநதொகங்கள் ற்தம் 

கப்தற்தறந அலுல்கள்   

 

1. இனங்றக துறநதொக 

அறகர சறதத்ம் 

அன் துறக் 

கம்தணறகலம் 

இறக் 

கம்தணறகலம் 

2. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக கப்தற் 

கூட்டுத்ரதணதொம் 

அன் துறக் 

கம்தணறகலம் 

இறக் 

கம்தணறகலம் 

3. ரறத கப்தற்தறந 

பசனரபர் 

ரகத்றன் 

அலுனகம் 

4. றதக்கப்தட்ட 

கப்தற்தறந ற்தம் 

றரணமசறகள் 

கல், ஆரய்ச்சற 

ணறரர் கம்தணற 

 

1.  துறநதொகங்கள் ற்தம் கப்தற்தறந 

அலுல்கள் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1இல் 

ப்தட்டுள்ப றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2. கப்தற் தறடரட்சறத் துறநக்குச் 

பசரந்ரணற றர்ந் றண 

துறநதொகங்கபறணதும் பபறச்சவீடுகள் 

கனங்கற றபக்கங்கபறணதும் 

ண்பய் ரங்கற அறவுகபறணதும் 

உதகங்கபறணதும் அதறறதத்றத்ம் 

றதரகதொம் 

3.  கப்தற்மசற ங்குர்கள், 

தரறணரபர்கள் ஆகறமரதக் 

கறறடறனரண தறக்குகறபத் லர்த்ல் 

4.  கப்தற்மசறகலக்கரண மதரட்டி 

றறகறபத் றறத்ல் 

5.  கப்தற்மசற ங்குர்கள், 

தரறணரபர்கள் 

ஆகறமரதக்கறறடறல் 

ஆமனரசறணகறபக் கூட்டிறப்றத 

உதறப்தடுத்துலும் ஆபறத்லும் 

6.  கப்தற்மசங்கபறன் பததறகத்ம் 

சதொத்றப் பதரதள் லட்தைகலம் 

7.  கப்தற்தறந அதறறதத்ற றறத்றன் 

றதரகம் 

8.  கப்தற் கட்டங்கலம் கப்தற்மசற 

அலுல்கலம் 

9.  கறமரம் சரர்ந் தறகள் 

மதரக்குத்து 

10. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

• இனங்றக கப்தற்பநரறற் 

கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

(1971ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் 

இனக்க) 

• (1908 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இனக்க) துறநமறட 

துப்தைரக்குல் ற்தம் 

ஆக்கவுரறறச் சறட்றடக் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1972ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் 

இனக்க) கப்தற்பநரறல் 

தொகர்கலக்கு உரறபறத்ல் 

சட்டம் 

• (1865 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் 

இனக்க) கப்தல் உறரபர்கள் 

கட்டறபச்சட்டம் 

• (1971ஆம் ஆண்டின் 52ஆம் 

இனக்க) றகக் கப்தற்பநரறற் 

சட்டம் 

• (1979ஆண்டின் 51ஆம் இனக்க) 

இனங்றக துறநதொக 

அறகரசறதச் சட்டம் 

 (1900 ஆண்டின் 4 ஆம் இனக்க) 

தடகுக் கட்டறபச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 11 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் 

மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 
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அறச்சு, 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

11.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

 

பரறனத் பரடர்தைகள் 

ற்தம் டிேறட்டல் 

உட்கட்டறப்தை 

சறகள்   

 

1. கல், 

பரடர்தரடல் 

பரறல்தட்த 

தொகரண்றகள் 

2. ஸ்ரீ னங்கர 

பலிபகரம் 

கம்தணறத்ம் அன் 

துறக் 

கம்தணறகலம் இற 

றதணங்கலம் 

3. பரறனத் 

பரடர்தைகள் 

றறக்கபம் 

(எறவுக்குட்தட்ட 

றறனறல் உள்பது) 

4. சகன கல் 

பரறல்தட்தறல் 

தங்கரக்கள் 

 

1.  பரறனத் பரடர்தைகள் ற்தம் 

டிேறட்டல் உள்கட்டறப்தை சறகள் 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2.  தைற பரறல்தட்தத்றப் தன்தடுத்ற 

அறணதக்கும் பரறனத் பரடர்தை 

சறகறப ங்குற்குரற 

டடிக்றக டுத்ல் 

3.  உர் ட்டத்றனரண உற்தத்றப் 

பததக்கத்மரடும் 

றறணத்றநறமரடும் அச துறநறன் 

மசறகறப ங்குற்கரக கல் 

பரறல்தட்தத் லர்வுகறபப் 

தன்தடுத் ஆபறத்ல் 

4.  கறணற அநறற மம்தடுத்தும் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்துல் 

5.  கல் ற்தம் பரடர்தரடல் 

பரறல்தட்தம் தன்தடுத்ப்தடுற 

ஊக்குறப்தற்கரண றநதொறநகறப 

குத்றத்ல் 

6.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரணபசற்தரடுகள் 

7.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப  

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

• (2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் 

இனக்க) கல், பரடர்தரடல் 

பரறல்தட்த சட்டம் 

• (2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) இனத்றணறல் 

பகரடுக்கல் ரங்கல் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1ஆம்   11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம்  அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 
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ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம்.  



 

162 

 

9. கத்பரறல் ற்தம் கரற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் கத்பரறல் ற்தம் கரற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகௌ றேற மயத் (றசரபர்)     

பகப சுசந் தைஞ்சறறனம 

பகப றதமரல் கரசறம் 

பகப துலீப் றமேமசக 

பகப றரந் தொதுபயட்டிகமக 

பகப துமணஷ் கன்கந் 

பகப அமசரக் அமதசறங்க 

பகப மேரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து   

பகப மே.ம். ஆணந் குரசறநற   

பகப மே.சல. அனத்துன   

பகப அண்ரறன மடசு சறசக்ற 

பகப (.) அதுலிம ண மர் 

பகப ேரணக க்கும்தை 

பகப சற. சறநலன் 

பகப ஆணந் அலுத்கமக   

பகப அமசரக்க தறரறந் 

பகப கவீந்றன் மகரடீஸ்ன் 

பகப தொயட் ற 

பகப மக. கரர் ஸ்ரன் 

பகப மயசர றரணமக 

  

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம்  றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கரலி அதறறதத்ற 

ற்தம் சுற்நரடல் * 

 

1.ஸ்ரீ னங்கர கரலி 

அறகர சறதத்ம் 

அன் துறக் 

கம்தணற லம் இறக் 

கம்தணறகலம் (ற, 

கரலி 

னய்வ்ஸ்பரக் 

ன்தறறநஸ் கம்தணற 

றர்ந்) 

2. பரகயகந் ற்தம் 

கல கங்றக 

லர்த்மக்க கதத் 

றட்டம் 

3. குபங்கபறன் 

அறகறபப் 

தரதுகரத்ல், 

லர்பங்கள் றட்ட 

றடல் கதத்றட்டம் 

4. கரலி இறந் (தே 

ன தைணறப்தை) 

கதத்றட்டம் 

5. உடப இடதுதக்க 

கறமரக் 

கதத்றட்டம் 

6. உரஏர 

அதறறதத்றக் கதத் 

றட்டம் 

7. பதரநறறல் 

அலுனகள் தற்நற 

த்ற ஆமனரசறணப் 

தறகம் ற்தம் 

அன் துறக் 

கம்தணற கலம் 

இறக் கம்தணறகலம் 

 

*சுற்நரடல் பரடர்தறல் 

லுரர 

அதறறதத்ற,சுற்நரடல் 

ற்தம் இற்றக 

1. கரலி அதறறதத்ற  பரடர்தரண 

றடங் கலடதம் றல் 1 இல் ப் 

தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதணங்கள் ஆகற ற்நறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தை தட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் றப்தறடுலும் 

2. கரலி  அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபச் பசற்தடுத்ல்  

3. கரலி அறகரசறதச் சட்டத்றன் கலழ் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடங்க லம் 

அன்கலழ் ரதறக்கப்தட்ட 

அறப்தைகலடன் சம்தந்ப்தட்ட 

அலுல்கலம் 

4. லுரர அதறறதத்றகரக 

ஆபறத்ல் 

4. றல் 1 இல் உள்ப றதணங்கலக்கு 

உரறத்ரக்கப்தட்ட மபநல்னர 

றடங்கலம் 

5. றல் 1 இல் உள்ப றதணங்கபறன் 

கண்கரறப்தை 

 

• (1979 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் 

இனக்க) ஸ்ரீ னங்கர கரலி 

அறகரசறதச் சட்டம் 

• மமநமதம் றச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டுப் 

தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பங்கள்  

து.ம.கு.கலழ் 

தரர்க்கவும் 

பததந்மரட்டக் 

றகத்பரறல்   

 

1. இநப்தர் அதறறதத்றத் 

றறக்கபம் 

2. மசற பததந்மரட்ட 

தொகரறத்து 

றதகம் 

3. இனங்றக மறறனச் 

சறத 

4. சறத மறறனத்மரட்ட 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

5. மறறன, இநப்தர் 

மரட்டங்கள் 

(கட்டுப்தரட்டு, 

தறரறத்பரதுக்கு) 

சறத 

6. மறறன சக்ற றறம் 

7. துதசற றறம் 

8. மறறன ஆரய்ச்சற 

றதக 

9. இநப்தர் ஆரய்ச்சற 

றதகம் 

10. பங்கு தறரறடல் சறத 

11. பங்கு அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

12. பங்கு ஆரய்ச்சற 

றதகம் 

13. கதம்தை ஆரய்ச்சற 

றதணம் 

14. றதக்கப்தட்ட 

கலமதரறட்டி ண 

மறறனத் 

பரறற்சரறன 

15. இனங்றக இநப்தர் 

உற்தத்ற ற்தம் 

ற்தறக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

1. பததந்மரட்டக் றகத்பரறல் 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக் கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள், அச 

கூட்டுத் ரதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. பததந்மரட்டப் தறர்கபறன் 

அதறடற அறகரறப்தற்கரக 

மண்டி இறந் றண 

சறகறப ற்தடுத்ல் 

3. பததந்மரட்டக் றகத்பரறல் துறநறன் 

உற்தத்றத்றநறண ற்தடுத்துற்கரக 

சதமச மதரட்டிறறண அறகரறத்ல் 

4. பததந்மரட்டப் தறர்கபறன் அடிப் 

தறடறனரண மசர்பததறற 

அறகரறப்தது பரடர்தரண றகத் 

பரறல்கறப தொன்மணற்தற்கு 

மண்டி டடிக்றக டுத்ல்  

5. மறறன, இநப்தர் ன்தண பரடர்தறல் 

உரறம் ங்கல் 

6. மறறன ற்தறக்கரண அதறப் 

தத்றம் ங்கல் 

7. இநப்தர் மரட்டங்கறபப் தறரறத் 

பரதுக்கல் பரடர்தறல் உரறம் 

ங்கலும் கட்டுப்தடுத்லும் 

8. தல்தறர் பசய்றககள், கூட்டுப் தண்ற 

தொறநகபறதெடரக பததந் மரட்டக் 

கரறகறப உர்ந் ட்டத்றல் 

தன்தடுத்றக் பகரள் பலும், 

அன்தோனம் உற்தத்றறத்ம் 

பரறல்ரய்ப்றதத்ம் அறகரறத்ல் 

9. மறறன, இநப்தர், பங்கு றகத் 

பரறல்கபறன் அதறறதத்றத்ம் 

ஊக்குறப்தைம் ஆரய்ச்சறகலடன் 

பரடர்தரண அலுல்கலம் 

10. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

பரறல்தொற்சறகலக்கரண கட்ட றப்தை 

ரலறரண ரற்நங்கறப 

அநறதொகப்தடுத்துல் 

11. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

• (1979ஆம் ஆண்டின் 45ஆம் இனக்க) 

மசற பததந்மரட்ட 

தொகரறத்து றதகச் சட்டம் 

• (1970ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் 

இனக்க)இனங்றக மறறனச் 

சறதச் சட்டம் 

• (1953 ஆம் ஆண்டின் 36 ஆம் 

இனக்க) இநப்தர் லள்டுறக 

ரணறச் சட்டம் 

• (1930 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் 

இனக்க) இநப்தர் ஆரய்ச்சற 

சறதக் கட்டறபச் சட்டம் 

• (1956 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 

இனக்க) இநப்தர் கட்டுப்தரட்டுச் 

சட்டம் 

• (1959ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இனக்க) 

மறறன (ரற ற்தம் ற்தற 

கட்டுப்தரட்டு) சட்டம் 

• (1958ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க) 

மறறன ற்தம் இநப்தர் 

மரட்டங்கள் (கூதமதரடுறன 

கட்டுப்தடுத்துல்) சட்டம் 

• (1957ஆம் ஆண்டின் 51ஆம் இனக்க) 

மறறன கட்டுப்தரட்டுச் சட்டம் 

• (2000ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் இனக்க) 

மறறன சக்ற றறச் சட்டம் 

• (1975ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இனக்க) 

மறறன சறத தற்த றனங்கள் 

அதறறதத்றச் சட்டம் 

• (1958ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இனக்க) 

மறறன உவுபரறகச் சட்டம் 

• (2000ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இனக்க) 

துத சற றறச் சட்டம் 

• (1993 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் 

இனக்க) மறறன ஆரய்ச்சறச் 

சறத சட்டம் 

• (1971ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இனக்க) 

பங்கு தறர்ச்பசய்றக சறதச் 

சட்டம் 

• (1984 ஆம் ஆண்டின் 45 ஆம் 

இனக்க) பங்கு அதறறதத்றச் 

(றமசட 

ற்தரடுச்) சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தட்டுள்ப றண சகன றடங் 

கலக்குரறரண பசற்தரடுகள்  

12. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• (1971ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இனக்க) 

பங்கு அதறறதத்றச் சட்டம் 

• (1967ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் இனக்க) 

பன்றண ரர்ச் சட்டம் 

• (1935 ஆம் ஆண்டின் 13ஆம் இனக்க) 

பங்கு உற்தத்றப் பதரதட்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1950ஆம் ஆண்டின் 37ஆம் இனக்க) 

பன்றண ஆரய்ச்சற சறதச் 

சட்டம் 

• கதம்தை ஆரய்ச்சற றதணச் சட்டம் 

(1981ஆம் ஆண்டின் 75ஆம் 

இனக்க) 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக் கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

கத்பரறல்   

 

1. கத்பரறல் 

றறக்கபம் 

2. கன அதறறதத்றத் 

றறக்கபம் 

3. மசற உச் பசனகம் 

4. கத்பரறல் ற்தம் 

கன மசறகள் 

கரப்தைதறச் சறத 

5. மசற கத்பரறல் 

தல்றகத்ன்ற 

ற்தம் றத 

பததந்மரட்டப் 

தறர்கள் 

6. மசற உவு 

ஊக்குறப்தைச் சறத 

7. தத றக, ரணற 

ஆரய்ச்சற, உற்தத்ற 

அறகரசறத 

8. பயக்டர் 

பகரப்மதகடு கன 

ஆரய்ச்சற, தறற்சற 

றதகம் 

9. இனங்றக 

1. கத்பரறல் பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல்1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத் லும் 

றப்தறடுலும் 

2. வீண பரறல்தட்தத்றப் தன் 

தடுத்ற கத்பரறல் ரலறரண 

உற்தத்றறத்ம் உற்தத்றப் பததக்கத் 

றத்ம் மம்தடுத்த் மறரண 

உதரறகறபத்ம் றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்ல் 

3. தறர் தல்றகப்தடுத்துறகறன் 

அடிப்தறடறனரண கத்பரறல் 

உற்தத்றகறப அறகரறப்தற்கரண 

டடிக்றக டுத்ல் 

4. தல்மத கத்பரறல் துறநகபறல் 

ஈடுதடுமரதக்கு தொறநசரர் தறற்சற 

பறத்லும் கல்றசரர் ஆரய்ச்சற 

ரய்ப்தைக்கறப றஸ்ரறப்தற்கரண 

றநதொறநகறப குத்றத்லும் 

5. கத்பரறலின் அடிப்தறடறனரண 

பரறல் தொற்சறரபர்கறப 

ஊக்குறத்லும் சந்ற ரய்ப்தைக் கறப 

றஸ்ரறப்தற்கரண டடிக் றககறப 

• (1972ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் 

இனக்க) கத்பரறல் ஆரய்ச்சற 

ற்தம் தறற்சற றதகச் சட்டம் 

• (1980ஆம் ஆண்டின் 33ஆம் 

இனக்க) தேறடக் பகரல்லிகள் 

கட்டுப்தரட்டுச் சட்டம் 

• (1951 ஆம் ஆண்டின் 09 ஆம் 

இனக்க) ங்கறப பட்டிச் 

சரய்த்ல் (கட்டுப்தரட்டுச்) சட்டம் 

• (1973 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இனக்க) மசற தட்டிணற எறப்தை 

இக்கச் சறதச் சட்டம் 

• (1999ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் 

இனக்க) ர தரதுகரப்தைச் 

சட்டம் 

• (2003ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் 

இனக்க) றறபல் சட்டம் 

• (1996ஆம் ஆண்டின்  24ஆம் 

இனக்க) ண்பம் மதல் 

சட்டம் 

• (1987ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் 

இனக்க) இனங்றக கத்பரறல் 

ஆரய்ச்சறக் பகரள்றகக்கரண 

மதறச் சட்டம் 

• (1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் 

இனக்க) உறககறப 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கத்பரறல் 

ஆரய்ச்சறக் 

பகரள்றககலக்கரண 

ன்ந 

10. தறன் அதறடத் 

பரறல்தட்தறல் 

றதகம் 

11. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக 

உக்கம்தணற 

12. பகரலம்தை பகரர்சல் 

தசறபக் கம்தணற 

13. றதக்கப்தட்ட 

ேணர தர்டினய்மர் 

ன்தறநய்சஸ் 

14. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக பதரஸ்மதட் 

கம்தணற 

டுத்லும் 

6. உள்ரட்டு கத்பரறல் உற்தத்ற 

கபறன் தண்தைரலறரண பததற கறப 

தரறணரபர்கபரண தகர்மரதக்கு 

உதறப்தடுத்து ற்குரற 

றநதொறநகறபத் ரரறத்ல் 

7. ல்கரறகள் பரடர்தரண சகன 

டடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்பல் 

8. றசர க்கபறன் னன்தைரற 

மசறகறபத் றட்டறடுலும் சதோகப் 

தரதுகரப்தை டடிக்றககலம் 

9. தண்தைரலறரண த்றக்பகரண்ட 

உறககறப இநக்குற பசய்லும் 

ற்தம் றறமரகத்றன் தோனம் 

உரணற றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

றறணத்றநறத்டன் 

பசற்தடுத்துலும் 

10. இனங்றக கத்பரறல் மசறறன் 

றதரகதொம் ஆபற தொகரறத்ம் 

11. க்கற ரடுகபறன் உவு, 

கத்பரறல் அறப்தரண்ற த்டன் 

பரடர்தைதட்ட தறகள் 

12. க்கநற அதறறதத்றச் சறத ற்தம் 

தங்கள் அதறறதத்றச் சறத 

ன்தணற்நறன் பசரத்துக்கள் ற்தம் 

றண பங்கலக்குரற அலுல்கள் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன றடங்கலக் 

குரறரண பசற்தரடுகள் 

14. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

றறதொறநப்தடுத்ற் சட்டம் 

• (2000 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் 

இனக்க) கன அதறறதத்றச் 

சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம் 11 

றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

கரற   

 

1. கரற ஆறரபர் 

ரகம் றறக்கபம் 

2. கரறச் சலர்றதத் 

ஆறக்குல 

3. கரற றர்த் 

றறக்கபம் 

4. றனஅபறரபர் 

ரகம் றறக்கபம் 

5. றனஅபற, 

றனறதட றதகம் 

6. கரற அபறச் சறத 

1. கரற பரடர்தரண றடத்துடதம் 

றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள் ற்தம் றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. அச கரறகபறன் றதரகம், தொகரற 

ற்தம் கரறப் தன்தரட்டுத் 

றட்டறடுறக 

3. கரற றர்தொம் கரற உரறத்துப் 

தறவு பரடர்தரண தறகலம்  

4. ரட்டின் அதறறதத்றக்குத் மறரண 

• (1950ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் 

இனக்க) கரற பகரள்பல் சட்டம் 

• (1935 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) கரற அதறறதத்றக் 

கட்டறபச்சட்டம் 

• (1942 ஆம் ஆண்டின் 61 ஆம் 

இனக்க) கரற லட்சற கட்டறபச் 

சட்டம் 

• (1931 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் 

இனக்க) கரற றர் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1979 ஆம் ஆண்டின்43 ஆம் 

இனக்க) அச கரற அபறப்தைகள் 

(றமசட ற்தரடுகள்) சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

7. கரற தன்தரட்டு 

பகரள்றகத் 

றட்டறடல் 

றறக்கபம் 

8. கந்பரய் சலணறக் 

கம்தணற 

கரறகறப ரறன்நற சட்டரலறரண 

தொறநறல் ங்குல் 

5. கரறச் சலர்றதத் ஆறக்குலவுக்கு 

றகபறக்கப்தட்டுள்ப கரறகறப 

றர்கறத்லும் சட்டத்றற்கறரக 

தகறர்ந்பறத்லும் 

6. கரற அபற, றதடரக்கல், 

கரறத் கல்கள் ன்தற்தடன் 

பரடர்தைதட்ட மசறகள் 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்  

• (1947 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் 

இனக்க) அச கரறகள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1972 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக்க) கரறச் சலர்றதத் 

ஆறக்குலச் சட்டம் 

• (1979 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் 

இனக்க) அச கரறகள் சட்டம் 

(உறடறற லபப்பததல்) 

• (2002ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் 

இனக்க) றன அபறச் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம் 11 ஆம் 

றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 

லர்ப்தரசண ற்தம் லக 

பதோன 

தொகரறத்து   

 

1. லர்ப்தரசணத் 

றறக்கபம் 

2. லர்பங்கள் சறத 

3. ஆற்மநர தோங்கறல் 

பசய்றக 

கதத்றட்டம் 

1. லர்ப்தரசணம் ற்தம் லக பதோன 

தொகரறத்தும் பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. லர்ப்தரசண ற்தம் டிகரனறப்தை 

தொறநறகறப றர்ரறத்ல் ற்தம் 

தொறநரகப் தரரறப்தன் தோனம் 

கத்பரறலுக்குத் மறரண லர் 

றறமரகத்ற எலங்கு 

தொறநப்தடுத்லும், பள்பப் பததக்குக் 

கட்டுப்தரட்டுத் றட்டங்கபறணரல் 

டிகரனறப்தை ற்தம் பள்பப் 

பததக்கறறணக் கட்டுப்தடுத்துற்குரற 

டடிக்றககறப டுத்லும் 

3. கத்பரறல் ரலறரண அதறறதத்றக்குத் 

மறரண லர்ப்தரசண சறகறபப் 

மதரறபறல் ங்கக் கூடிரத 

சறநந் லர் தொகரறத்து தொறநறறணப் 

மதணுல் 

4. லர் ஆற்தப்தடுக்றகப் தகுறகள் ற்தம் 

ஆற்தப் தள்பத்ரகுப் தகுறகறபத் 

றட்டட்டரக றர்றத்து அற்றந 

லுரர ரலறரகப் மதணுற்குத் 

மறரண றகறப குத்ல். 

• (1946 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் 

இனக்க) லர்ப்தரசணக் 

கட்டறபச்சட்டம் 

• லர்பங்கள் சறதச் சட்டம் (1964 

ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இனக்க) 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு Iஆம் ற்தம் II ஆம் 

றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 
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 மண்டி சட்டங்கள் 

5. லர் ரசறடற கட்டுப்தடுத்லும் 

லரறன் தண்தைத்த்றப் 

தரதுகரப்தற்குரண 

உதரதொறநகறபத் ரரறத்லும் 

6. லர்ப்தரசண அதறறதத்ற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்துல் 

7. உர்லற அகற்தற்கரண 

றட்டங்கறபச் பசற்தடுத்ல் 

8. கங்றககள், கரல்ரய்கள், அதறகள் 

ற்தம் குபங்கள் தொலி லர் 

ஊற்தக்கள் சரர்ந் சூல் 

ரசறடறத் றர்த்ல் 

9. றனக்கலழ் லர் ஊற்தக்கறபப் 

மதணுற்கரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்ல் 

10. றலறச் மசகரறத்துப் மதணுற்கு 

மண்டி டடிக்றக டுத்ல் 

11. பதரநறறல் றத்றச் மசறகலம் 

றர்ரப் தறகலம் 

12. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்-

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

  

 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 
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அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. மறரணமதரது குல கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 
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இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம்  
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10. சட்ட றகரம் (ஊலுக்பகறரண) ற்தம் ஊடகத்துறந  தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் சட்ட றகரம் (ஊலுக்பகறரண) ற்தம் ஊடகத்துறந  தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப அேறத் ரன்ணப்பதத  (றசரபர்) 

பகப அேறத் தற. பதமர 

பகப ன்ேன் ரரக்க 

பகப றல் னரன்சர 

பகப தரலி குர பப்பதத 

பகப றனக் ரதண 

பகப றேற மயத் 

பகப டனஸ் அகப்பதத 

பகப தலிங்கம் சறத்ரர்ன்   

பகப றலம் அதொணுக 

பகப பரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

பகப ம்.. சுந்றன் 

பகப றல்ரகணம் றனகரேர    

பகப அங்கேன் இரரன் 

பகப (கனரறற) ேம்தற றக்த்ண 

பகப மயசரன்  றரணமக 

பகப ச. றரமந்றன்   

பகப ஞரணதொத்து ஸ்ரீமசன்   

பகப ம்.ச்.ம். சல்ரன்    

பகப றமேதரன பயட்டிஆச்சற 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 

 

  



 

172 

 

குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 
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றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 

லற  

1. சட்டர அறதர் 

றறக்கபம் 

2. சட்ட றஞர் 

றறக்கபம் 

3. கடன் றர சறதத் 

றறக்கபம் 

4. அசரங்க இசரணப் 

தகுப்தரய் ரபர் 

றறக்கபம் 

5. உர்லறன்நப் 

தறரபர் அலுனகம் 

6. இனங்றக சட்ட 

ஆறக்குல 

7. உர் லறன்நக் 

கட்டிடத்பரகுற 

தொகரறச் சறத 

8. இனங்றக சட்ட உற 

ஆறக்குல 

9. த்றஸ் சறதகள் 

ஆறக்குல 

10. சட்டக் கல்றச் சறத 

11. ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தரபர் 

றறக்கபம் 

12. பரறனரபர் 

றரன்நத்றன் 

பசனகம் 

13 லறன்நல்ன 

அலுனர்கறப 

தறற்தறக்கும் 

றதகம் 

14 கரற லறன்ந 

ற்தம் 

மற்தொறநதௌட்டு சறத 

15. இனங்றக 

லறதறகபறன் 

றதகம் 

1. லற றதரகத்ற றர்கறக்கும் 

பதரநறதொறந தற்நற றடங்கலடதம் 

றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கள், றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடன் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2. அசறனறப்தறன் தோனம் 

மபநரறடத்தும் சரட்டப்பதநர லற 

றதரகம் பரடர்தரண லறன்நங் 

கபறன் றதரக அலுல்கள் 

3. சதோகத்மறகள் ற்தம் உனகபரற 

மதரக்குகறபக் கணத்றல் பகரண்டு 

சட்ட தொறநறக்குத் மறரண 

சலர்றதத்ங்கறபச் பசய்ல் 

4. லறன்ந தொறநறக்குள் லற 

றதரகத்றல் ற்தடும் ரங்கறபத் 

றர்த்லும் எட்டுபரத் 

றதரகத்துடன் பரடர்தைறட சகன 

தறகறபத்ம் தொறநரகவும் 

றறணத்றநறத்டதம் 

றறநமற்தலும். 

5. அசரங்கம் சரர்தரக குற்நறல் க்கு 

ரக்கல் பசய்லும் சறறல் சட்ட 

டடிக்றககலம் 

6. அசுக்கும் சகன அச 

றறக்கபங்கலக்கும் சட்ட றத்ற 

ங்குல் 

7. சட்ட றவுகறப ரரறத்ல் 

8. ரமதபரத குற்நரபற லது 

றறக்கப்தட்ட ண்டறண பரடர்தறல் 

ன்ணறப்தபறத்ல், குநறத் 

ண்டறணறக் குறநத்ல், 

பர்த்துல், ரறத்ல், 

இறடறதத்ல் ஆகறண பரடர்தறல் 

தரறந்துறகறபச் சர்ப்தறத்ல் 

9. எட்டுபரத் குரசற தொறநறறன் 

உற்தத்றப் பததக்கத்றத்ம் றறணத் 

றநறறத்ம் உர்த்துற்கரக 

• (1987ஆம் ஆண்டின் 50ஆம் 

இனக்க) உர் லறன்நக் 

கட்டிடத் பரகுற தொகரற சறதச் 

சட்டம் 

• (2001ஆம் ஆண்டின் 10ஆம் 

இனக்க) சர்மச சறதர் 

கடத்லின் குடிறல் 

துறநகலக்குரற சரச் 

சட்டம் 

• (1974 ஆம் ஆண்டின் 6ஆம் 

இனக்க) சட்டக் கல்றச் சறதச் 

சட்டம் 

• (1941 ஆம் ஆண்டின் 39 ஆம் 

இனக்க) கடன் றர சறதக் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1956 ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் 

இனக்க) பபறரட்டு க்குத் 

லர்ப்தைக்கறப லுப்தடுத்ல் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1988 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம் 

இனக்க) அசரங்க இசரணப் 

தகுப்தரய்ரபர் (தண்டங்கறப 

அகற்தல்) சட்டம் 

• (1990 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) ரகர மல்லறன்ந 

(றமசட ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• (1978ஆம் ஆண்டின் 33ஆம் 

இனக்க) கூட்டுத்ரதண 

க்குறஞர் றதகச் சட்டம் 

• (1978ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இனக்க) 

லறத்துறந ற்தரட்டுச் சட்டம் 

• (1961 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் 

இனக்க) லறன்ந பரறச் சட்டம் 

• (1969ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இனக்க) 

சட்ட ஆறக்குலச் சட்டம் 

• (1978ஆம் ஆண்டின் 11ஆம் 

இனக்க) சட்ட உறச் சட்டம் 

• (1988ஆம் ஆண்டின் 72ஆம் 

இனக்க) த்றஸ் சறதகள் 

சட்டம் 
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16. குற்நச் 

பசபனரன்நரல் 

தரறக்கப்தட்மடரர் 

ற்தம் சரட்சறகலக்கு 

உவுல் ற்தம் 

தரதுகரத்ல் 

 

குந் மறனத் றட்டபரன்றந 

குத்றத்லும் 

றடதொறநப்தடுத்லும் 

10. பரறல் றர சறதகபறன் 

றதரகதொம் அது பரடர்தரண றண 

தறகலம் 

11. சட்டத்ற லள் ஆப்தடுத்லும் 

மகரறப்தடுத்துலும் 

12. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப் 

தட்டுள்ப றண சகன றடங்கலக் 

கரண டடிக்றககலம் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

• (1840 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் 

இனக்க) மரசடி றர்த்ல் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1957 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் 

இனக்க) சதோக இனரற 

றர்த்ல் சட்டம் 

• (1979ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் 

இனக்க) ஆம்த லறன்ந 

ற்தரட்டுச் சட்டம் 

• (1969 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் 

இனக்க) அசரங்க (சறறல் 

குற்நங்கலக்கரண 

பதரதப்தைக்கள்) சட்டம் 

• (1926 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 

இனக்க) குற்நறல் றர்த்ல் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1965 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 

இனக்க)  குரசற லறன்ந 

(றணங்கறபச் 

பசல்லுதடிரக்கல்) சட்டம் 

• (1922 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் 

இனக்க) ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தரபர் கட்டறபச் சட்டம் 

• (2015 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் 

இனக்க) குற்நச் பசபனரன்நரல் 

தரறக்கப்தட்மடரர் ற்தம் 

சரட்சறகலக்கு உவுல் 

ற்தம் தரதுகரத்ல் சட்டம்  

 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

1 ஆம் ii ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

தரரலன்ந 

தசலறப்தை ற்தம் 

பகுசண  ஊடகம்  

1. கல் றறக்கபம் 

2. அசரங்க அச்சகத் 

றறக்கபம் 

1. தரரலன்ந தசலறப்தை ற்தம் 

பகுசண ஊடகம் பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள், அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

• (1973 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் 

இனக்க) அமசரசறமட்டட் 

றத்{ஸ்மதப்தர்ஸ் எவ் சறமனரன் 

லிறட்படட் (றமசட ற்தரடுகள்) 

சட்டம் 

• (1966 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக எலிதப்தைக் 



 

174 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

3. இனங்றக தத்றரறறகப் 

மதற 

4. இனங்றக எலிதப்தைக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

5. இனங்றக 

தௐதரயறணற 

கூட்டுத்ரதணம் 

6. சுரலண 

பரறனக்கரட்சற 

ஊடக றனறப்தை 

7. அச அச்சகக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

8. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக க்கற 

பசய்றப் தத்றரறறக 

கம்தணற 

9. றதக்கப்தட்ட 

னங்கர தத்றரறறக 

றதணம் 

10. பசனசறமண 

பரறனக்கரட்சற 

றதகம் 

11. கறரறமடிவ் 

பயனன்கர லிறட்டட் 

12. மசற றறப்தடக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

13. இனங்றக 

பரறனக்கரட்சறப் 

தறற்சற றதகம் 

14. யறந் ரேதக்ம 

மசற பலிசறணறர 

தங்கர 

(ன்றயறபன்ண) 

 

பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. தரரலன்நத்றற்கும் தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கபறன் அலுல்கள் 

பரடர்தறல் அசரங்கத்ரல் 

றறநமற்நப்தட மண்டி 

றடங்கள்.  

3. தரரலன்ந உதப்தறணர்கபறன் ரதண 

ரலறரணதும் எலக்க ரலறரணதுரண 

றடங்கறபக் கூட்டிறத்ல் 

4. தரரலன்ந உதப்தறணர்கபறன் 

தறரட்படரகுறறணர் பரடர்தரண  

அலுல்கள் 

5. தொன்ணரள் தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கபறணதும்  அர்கபறன்  

குடும்தங்கபறணதும் னமணரம்தைறக  

அலுல்கள் 

6. தரரலன்நக் கண்கரறப்தை ற்தம் 

தசலறப்தைப் தறகள் 

7. க்கபது உபப்தரங்குகறப ல்றறல் 

றப்தடுத்ற 

பதரதபரர, சதோக, கனரசர ற்தம் 

அசறல் துறநகபறன் தொன்மணற்நக் 

கூநரக பகுசண ஊடகத்றன் 

தங்கபறப்தறற்குத் மறரண 

றநதொறநகறப குத்றத்ல் 

8. க்கபறறடம அநறவு, உபப்தரங்குகள் 

ற்தம் ல்னசறண மதரன்நற்றந 

ற்தடுத்துற்கரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

பசற்தடுத்துல் 

9. சரறரண கல்கறப 

அநறந்துபகரள்லம் க்கபறன் 

உரறறற உதறப்தடுத்த் 

மறரண றதொறநகறபக் 

றகரலல் 

10. உர்த்றனரண ஊடக 

எலக்கத்றறண ற்தடுத்த்மறரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்துல் 

11.. அசரங்க உத்றமரதர் 

அநறறத்ல்கள் ற்தம் பசய்றகறப 

பபறறடுற்குரற டடிக்றககறப 

டுத்ல் 

12. இனங்றக தற்நற கல்கறப 

கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

• (1839 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இனக்க) பசய்றத்ரள்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1996 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக எலிதப்தைக் 

கூட்டுத்ரதண (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• (1973 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இனக்க) இனங்றகப் தத்றரறறகப் 

மதறச் சட்டம் 

• (1982 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக தௐதரயறணறக் 

கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

• (1971 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் 

இனக்க) அச றறப்தட 

கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

• (1968 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இனக்க) அச அச்சக 

கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 1 

ஆம் ற்தம் 11 ஆம்  றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

உள்ரட்டு, பபறரட்டு ஊடக 

றதணங்கலக்கு ங்குல் 

13. பபறரடுகபறலுள்ப இனங்றகத் 

தூரண்றக் குலக்கலக்கு 

அசறரண கல்கறபத்ம் 

றபம்தச் மசறகறபத்ம் ங்குல் 

14. பபறதௌடுகலக்குரற சர்மச 

எப்தந்ங்கறபத்ம் சரங்கறபத்ம் 

றடதொறநப்தடுத்துல் 

15. றறக்கப பபறதௌடுகள் றர்ந் 

அசரங்க பபறதௌடுகபறன் றற்தறண, 

கபஞ்சறப்தடுத்ல் ற்தம் றறமரக 

அலுல்கள் 

16. பசய்றகள், றறப்தடங்கள், ற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் மதரன்நற்றநத் 

ரரறத்லும் கரட்சறப்தடுத்துற்கு 

குந் டடிக்றககறப டுத்லும் 

17. ரறத பரறனக்கரட்சற, ரபணரலி 

எலிதப்தைகள் ற்தம் பபறரட்டு 

அறனரறறசகள் உட்தட ரபணரலிப் 

தறசரப் தறகள் 

18. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

19. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 
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(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 
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இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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11. இறபஞர், றறபரட்டுத்துறந, கறன ற்தம்  தைரறறகள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் இறபஞர், றறபரட்டுத்துறந, கறன ற்தம்  தைரறறகள் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் 

குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப சல. தே. த்ரக்க (றசரபர்)   

பகப னக்ஷன் பசபணறத்ண   

பகப அலர் அலி சறயரப்லன் 

பகப இந்றக தண்டரரக்க 

பகப றரந் தொதுபயட்டிகமக 

பகப தறல் த்ரக்க   

பகப மக.மக.தறரம 

பகப .. றமேதுங்க   

பகப (.) அதுலிம ண மர் 

பகப ரல. ன்ேறத்  பசரய்சர   

பகப சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்   

பகப பனரயரன் த்த்ம   

பகப அ. அறந்த் குரர்   

பகப அமசரக்க தறரறந் 

பகப (றதற) கலர சன்லீ குரசறங்ய   

பகப (றதற) யறதறகர தறமச்சந்ற   

பகப ஸ்.ம். ரறக்கரர்   

பகப தொேறதைர் யளரன்   

பகப யர்ண ரேகதர   

பகப ச. றரமந்றன்   

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்ள்  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தைத்சரசணம்   

 

1. பதௌத் அலுல்கள் 

றறக்கபம் 

2. தைத்சரசண றறம் 

3. சர்மச பதௌத் 

றறனங்கள் 

 

1.  எலக்க தண்தரடரணபரத சதோகத்றக் 

கட்டிபலப்தைற்கரக  

றலறங்கறப க்கள் த்றறல் 

பர்க்கும் பதரதட்டு றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் றப்தறடுலும் 

கண்கரறத்லும். 

2.  பதௌத் சத்றப் தரதுகரத்து, 

மதரசறத்து ஊக்குறப்தற்கரக குந் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் கதத் 

றட்டங்கறபத்ம் பசற்தடுத்துல் 

3.  பதௌத் சரசணத்ற தரதுகரத்து, 

மதரசறப்தற்கரக உகந் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

பசற்தடுத்ல் 

4.  பதௌத் ச அலுல்கள் பரடர்தரண 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்லும் கண்கரறத்லும் 

5.  தைணறதற றட்டறடுலும் அதறறதத்ற 

பசய்லும் 

6.  மனநறவுற ன்நத்றன் மறகறப 

றறநமற்நல் 

7.  சர்மச ரலறறல் மர பதௌத் 

சத்ற தறசரம் பசய்ற்குரற 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

8.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

•  (1990ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் 

இனக்க) தைத் சரசண றறச் சட்டம் 

•  (1931 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) பதௌத் அநறறனங்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

றறபரட்டுத்துறந   

 

1. றறபரட்டுத் துறந 

அதறறதத்றத் 

றறக்கபம் 

1.  றறபரட்டுத்துறந பரடர்தறனரண 

றடத்துடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

•  (1973ஆம் ஆண்டின் 25ஆம் 

இனக்க) றறபரட்டுத்துறநச் 

சட்டம் 

•  (1999ஆம் ஆண்டின் 17ஆம் 

இனக்க) சுகரச மசற 



 

180 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

2. சுகரச மசற 

றறபரட்டுக் 

கட்டிடத்பரகுற 

அறகரசறத 

3. மசற றறபரட்டுத் 

துறந கற்றக றதகம் 

4. மசற றறபரட்டுத் 

துறந ன்நம் 

5. றறபரட்டுத் துறந 

தத்து றதகம் 

6. இனங்றகறன் 

ஊக்கதந்துப் 

பதரதட்கறபத் 

டுப்தற்கரண 

தொகரண்ற 

றதணம் 

 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2.  றறபரட்டுத்துறநற ஊக்குறப்தற்கு 

அசறரண டடிக்றககறப 

டுத்லும் றறபரட்டுத்துறநக்குள் 

உத்மச இனக்குகறப அறடந்து 

பகரள்ற்கரண உட்கட்டறப்தை 

சறகறப றதத்ற பசய்லும் 

3.  றறபரட்டுத்துறநக் கல்றறறண 

ஊக்குறத்ன 

4.  இனங்றக தற்நற தறறறற சர்மச 

ரலறறமன கட்டிபலப்தைற்கரக 

றறபரட்டுத் துறநறறண 

தன்தடுத்க் கூடிரநரண தைற 

றநதொறநகறப குத்றத்லும் உரற 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்லும் 

5.  பதரதுக்கலறட மகரமரக்கற 

னறண ற்தடுத்துற்கு அசறரண 

சறகறப ஊக்குறத்லும் 

கூட்டிறப்தை டடிக்றககறப 

மற்பகரள்லலும் 

6.  றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலக்குரற 

அலுல்கள் 

7.  றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

றறபரட்டுத்துறந கட்டிடத் 

பரகுற அறகரசறதச் சட்டம் 

•  (2013 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இனக்க) றறபரட்டு 

 டடிக்றககபறன்மதரது 

 ஊக்கதந்துப் பதரதட்கறபப் 

தன்தடுத்துற்கு றரண 

இக்கப்தரட்டுச் சட்டம் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

சுற்தனரத்துறந 

அதறறதத்ற* ற்தம் 

கறநறஸ்  

அலுல்கள்   

 

1. கறநறத்  

அலுல்கள் 

றறக்கபம் 

 

* சர்மச உநவுகள் 

தற்நற து துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் 

தரர்க்கவும்   

1.  கறநறஸ் ச அலுல்கள் 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2.  எலக்கப் தண்தரட்டு ரலறரண 

சதோகத்றக் கட்டிபலப்தைற்கரக 

க்கபறறடம சரலறறனரண 

றலறங்கறப றதத்ற 

பசய்ன்பதரதட்டு பகரள்றக 

கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தேடு பசய்லும் 

3.  கறநறத்  அலுல்கள் பரடர்தறனரண 

றகழ்ச்சறத்றட்டங் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கபறன்பசற்தடுத்துறகத்ம் 

கண்கரறப்தைம். 

4.   1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

சறறநச்சரறனகள் 

தசலறப்தை*, 

தைணர்ரழ்பறப்தை, 

லள் குடிமற்ந** ற்தம் 

இந்து அலுல்கள்; 

 

1. இந்து , தண்தரட்டு 

அலுல்கள் 

றறக்கபம் 

 

* சறறநச்சரறனகள் 

தசலறப்தை 

பரடர்தறல் மசற 

தரதுகரப்தை தற்நற 

துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன்  கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

**தைணர்ரழ்பறப்தை, லள் 

குடிமற்நம் 

பரடர்தறல்  
ல்லிக்கம் ற்தம் 

டக்றகத்ம் 

கறக்றகத்ம் லபக் 

கட்டிபலப்தைல்  

துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன்  கலழ் 

தரர்க்கவும்  

1. இந்து  அலுல்கள் பரடர்தரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. இந்து , தண்தரட்டு அலுல்கள் 

பரடர்தறனரண றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபச் 

பசற்தடுத்லும் கண்கரறத்லும் 

3. ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

4. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

•  இந்து தண்தரட்டு றறச் சட்டம் 

(1985 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) 

 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ்குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம்ற்தம் 11ஆம்  றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

தரல், தரல் மசறகள்* 

ற்தம் தொஸ்லிம் ச 

அலுல்கள்  

 

*தரல், தரல் மசறகள் 

பரடர்தறல் உள்பக 

றதரகம் ற்தம் அச 

தொகரறத்தும் 

பரடர்தரண துறநசரர் 

1. தொஸ்லிம் ச அலுல்கள் 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும்  

2. இஸ்னரம்  அலுல்கள் 

பரடர்தறனரண றகழ்ச்சறத் றட்டங்பறன் 

•  (1956ஆம் ஆண்டின் 51ஆம் 

இனக்க) தள்பறரசல் ற்தம் 

தொஸ்லிம் த ம்தறக்றகப் 

பதரதப்தைகள் அல்னது க்தை சட்டம் 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ்குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

11 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

1.  தொஸ்லிம் ச, 

கனரச்சர 

அலுல்கள் றறக்கபம் 

பசற்தடுத்துறகத்ம் கண்கரறப்தைம் 

3. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்க உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

4. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்.  

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

மசற பகரள்றககள் 

ற்தம் பதரதபரர 

அலுல்கள்* 

1. மசற இறபஞர்கள் 

மசறகள் ன்நம் 

2.  இறபஞர் தறடற 

3. மசற இறபஞர் 

றததுங்கல் 

அறகரசறத 

4. றதக்கப் தட்ட 

மசற இறபஞர் 

மசறகள் கூட்டுநவு 

5. றனறத்து 

அதறறதத்ற மசற 

றறனம் 

 

*பதரதபரர 

அலுல்கள் பரடர்தறல் 

பதரதபரர 

அதறறதத்ற பரடர்தரண 

துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும்  

 

 

1. இறபஞர் றகரம்  தற்நற றடங் 

கலக்கு உரறரக றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடன்பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத் றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடுலும் 

2. இபம் சதோகத்றணற சரறரக 

றடரத்துற்கரண மரக்கத்ற 

அடிப்தறடரகக் பகரண்ட 

உறர்ப்தரங்தை அதறறதத்ற றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறப ரரறத்லும் 

றடதொறநப்தடுத்லும்.  

3.இபம் சதோகத்றணற சரறரக 

றடரத்துற்கரண மரக்கத்ற 

அடிப்தறடரகக்பகரண்ட உபப்தரங்கு 

அதறறதத்ற றகழ்ச் சறத்ற;ட்டங்கறபத் 

ரரறத்லும் றடதொறநப்தடுத்துலும். 

4. இபம் சதோகத்றணற றப்தடுத்ற 

சர்மச எத்துறப்தை அதறறதத்ற 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்ல் 

5.  பரறல்ரய்ப்தற்ந இறபஞர்கறப 

றரகக்பகரண்ட ஆக்கத்றநன் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறப 

றடதொறநப்தடுத்துல் 

6.  இறபஞர் அறப்தைகபறன் றடங்கள் 

7.  இறபஞர் சதோகத்ற அடிப்தறடரகக் 

பகரண்டு மசற பரண்டர் மசறத் 

றட்டங்கறப குத்றத்ல் 

8.  றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்க உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

9.  றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்   

 (1979 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம் 

இனக்க) மசற இறபஞர் மசற 

மதறச் சட்டம் 

• (2002 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் 

இனக்க) இறபஞர் தறடறச் 

சட்டம் 

•  (1939 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 

இனக்க) சறதர்கள் ற்தம் இபம் 

ஆட்கள் தற்நற கட்டறபச் சட்டம் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ்குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம்  ற்தம் 11ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

உள்பக அலுல்கள்*, 

டமல் அதறறதத்ற* 

ற்தம் கனரசர 

1. கனரசர அலுல்கள் பரடர்தரண 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட றல் 1 

•  (1988 ஆம் ஆண்டின் 73 ஆம் 

இனக்க) கனரசர பசரத்துக்கள் 

சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

அலுல்கள் 

 

1. கனரசர அலுல்கள் 

றறக்கபம் 

2. மசற தணசரறனத் 

றறக்கபம் 

 

*உள்பக அலுல்கள் 

பரடர்தறல் உள்பக 

றதரகம் ற்தம் அச 

தொகரறத்தும் 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ்  

தரர்க்கவும்  

 

**டமல் அதறறதத்ற 

பரடர்தறல் 

பதரதபரர 

அதறறதத்ற தற்நற 

துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் கலழ் 

தரர்க்கவும்  

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2.  இனங்றகறன் மசறக் கனரசரத்றன் 

அறணத்து அங்கங்கறபத்ம் 

தொன்மணற்தம் பதரதட்டுத் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

3. பபறரடுகலடன் கனரசர 

உநவுகறபப் மதணுல் 

4.  கனரசர ற்தம் பரல்பதரதபறல் 

தைரறறகலக்குப் தங்கம் 

ற்தடரரத கனரசரத்றன் 

அடிப்தறடறனரண சுற்தனர றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறப மம்தடுத்து ற்குத் 

மறரண எத்துறப்தைகறப 

ங்குல் 

5.  சறங்கப கறனக் கபஞ்சறம், சறங்கப 

அகரற ற்தம் கரம்சம் 

ன்தற்றந குத்றப்தற்கரக 

பரடர் டடிக்றககறப டுத்ல் 

6.  இணங்கலக்கறறடறல் எத்துறப்றத 

ற்தடுத்துற்கரக கனரசரத்றன் 

தங்கபறப்றதப் தன்தடுத்தும் 

மதரக்குகறப இணநறந்து அற்றந 

றடதொறநப்தடுத்த் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

7. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்க உரறத்ரக்கப்தட்ட 

மபநல்னர றடங்கலம் 

8.  றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல்   

 (1978ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் 

இனக்க) டர் ண்டத அங்கு 

றறச் சட்டம் 

  (1952 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க)இனங்றக கறனச் சறதப் 

மதறச்  சட்டம் 

  (1998 ஆம் ஆண்டின் 62 ஆம் 

இனக்க) சறகறரறர தைரறற ன்நச் 

சட்டம் 

  (1940 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 

இனக்க) 

பரல்பதரதபறல் கட்டறபச் சட்டம் 

 மசற சுடிக்கரப்தைச் சட்டம் 

(1973ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 

இனக்க) 

 (1980 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் 

இனக்க)த்ற கனரச்சர றறச் 

சட்டம் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

I ஆம் II ஆம் றல்கபறல் குநறத் 

துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

கல்ற  அறச்சு* 

 

1.பரல்பதரதபறல் 

றறக்கபம் 

2. டர்மயரல் ண்டத 

றமட்டர் ன்நம் 

3. தகறங்க 

அங்கரட்டுறகச் சறத 

4. மசற அங்மகற்நற் 

கறன றறனம் 

5. மசற கறன ன்நம் 

6. கறரமர ேணகனர 

ன்நம் 

7. அமத க 

1. னரற்த தொக்கறத்தும் ரய்ந் 

பரல்பதரதள் ற்தம் கனரசர 

தைரறறகறபப் 

தரதுகரப்தற்குத் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

 

2. வீண ற்தம் தரம்தரற 

தொறநப்தடிரண கறன 

ஆக்கங்கறப மம்தடுத்துற்கும் 

கறனதட்தறனரபர்கறப 

ஊக்குறப்தற்கும் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

 

3. ரடக, சங்கல ற்தம் டணத் 

துறநகபறன் தொன்மணற்நத்றற்குரற 

• (1978ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் 

இனக்க) டர் ண்டத அங்கு 

றறச் சட்டம் 

•  (1952 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க)இனங்றக கறனச் சறதப் 

மதறச்  சட்டம் 

•  (1998 ஆம் ஆண்டின் 62 ஆம் 

இனக்க) சறகறரறர தைரறற ன்நச் 

சட்டம் 

•  (1940 ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 

இனக்க) 

பரல்பதரதபறல் கட்டறபச் சட்டம் 

• மசற சுடிக்கரப்தைச் சட்டம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

8. மசற சுடிக்கரப்தைத் 

றறக்கபம் 

9. த்ற கனரச்சர 

றறம் 

 

 

 

*றண றதணங்கள் 

பரடர்தறல் கல்ற ற்தம் 

ணற ப அதறறதத்ற 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் குலறன் 

கலழ் தரர்க்கவும் 

 

 

 

றறககறப இணநறந்து 

பசற்தடுத்துல் 

 

4. அச ஆங்கபறன் 

றறதொறநரண தொகரறத்ம் 

மதணுறகத் 

 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

(1973ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் 

இனக்க) 

• (1980 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் 

இனக்க)த்ற கனரச்சர றறச் 

சட்டம் 

 மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு I ஆம் II ஆம் றல்கபறல் 

குநறத் துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ)  iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் 

றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல 

அற்றநக் கண்கரறக்கும். 
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() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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12. . றரதரம் ற்தம் றகம் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல், 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் றரதரம் ற்தம் றகம் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப பசறட் அலி மரயறர் பௌனரணர (றசரபர்) 

பகப னக்ஷன் சந் பதமர 

பகப றரந் தொதுபயட்டிகமக 

பகப அதந்றக்க தர்ணரந்து  

பகப ச்.ம்.ம். யரலஸ் 

பகப ச்.ஆர். சரல துஷ்ந் 

பகப சுணறல் யந்துன்பணத்ற    

பகப ஸ்.சல. தொத்துகுரண   

பகப மக.மக.தறரம 

பகப சலணறத்ம்தற மரமகஸ்ன்   

பகப (றதற) ஸ்ரீரற றமேறக்கற 

பகப ஆணந் அலுத்கமக   

பகப அமசரக்க தறரறந் 

பகப ரனக்க தறசரத் பகரபனரன்மண 

பகப தறல் றசரந்  சறல்ர 

பகப இரக் யளரன்   

பகப யர்ண ரேகதர   

பகப சறந் றமேசறநற 

பகப மயசர றரணமக 

பகப இந்றக அததத் மயத் 

 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் சட்டங்கள், 

கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரடப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சுக்கலம் றறக்கபங்கலம்  றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

*றகத்பரறல் ற்தம் 

ரறத அலுல்கள்  

 

1. ரறதத் 

றறக்கபம் 

2. கம்தணறப் தறரபர் 

றறக்கபம் 

3. இனங்றக 

தைனறச்பசரத்துக்கள் 

தறகம் 

4. தகர்வு அலுல்கள் 

தற்நற அறகரசறத 

5. றதக்கப்தட்ட 

னங்கர சபரச 

6.றதக்கப்தட்ட 

னங்கர பேணல் 

டிமடிங் கம்தணற 

7 கூட்டுநவு பரத் 

றற்தறண றறனம் 

8. அபவுக்கூதகள் 

கட்டறபகள் ற்தம் 

மசறகள் 

றறக்கபம் 

9. உவு ஆறரபர் 

றறக்கபம் 

10. கூட்டுநவு 

அதறறதத்றத் 

றறக்கபம் 

(கூட்டுநவு சங்கப் 

தறரபர்) 

11. கூட்டுநவு ஊறர்கள் 

ஆறக்குல 

12.உள்பக ர்த்கத் 

றறக்கபம் 

13. மசற கூட்டுநவு 

றதகம் 

14. மசற 

அதங்கறனகள் 

1. ரறத அலுல்கள் பரடர்தறனரண 

றடங் கலடதம் றல் 1 இல் ப் 

தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் றடங் 

கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத் லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. றகத்பரறல் ஊக்குறப்தைம் 

அதறறதத்றத்ம் 

3. உள்ரட்டுச் சந்றறல் தகர்வுப் 

பதரதட்கறப உர்தண்தைத் ம் 

பகரண்டரகவும், தற்நரக்குறந 

இல்னரலும் றரரண றறனக்கு 

ங்குற்குத் மறரண 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

4. 1949 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இனக்க 

ஈட்டுச் சட்டத்றன் 114 ஆம் தறரறறன்கலழ் 

கடன் ங்கும் றதணங்கறப 

அதறத்ல் 

5. தகர்வுப் தண்டங்கள் சரர்ந் மசற 

றறனக் பகரள்றககறப குத்  

றத்லும் பசற்தடுத்லும் 

6. தகர்மரர் தரதுகரப்தைக்கரக 

டடிக்றககறப டுத்ல் 

7. இனங்றகறல் றகறறணக் றகத் 

பரறல் உற்தத்றக்கரண டி 

றப்தைகறப றதத்ற பசய்லும் 

றஸ்ரறத்லும் 

8. தைனறச் பசரத்துக்கள் தற்நற சர்மச 

சரத்ற றதகறத்ல் தற்நற 

கதங்கபறன் பபறதௌட்டு உரறற 

ற்தம் உனகப் தைனறச் பசரத்துக்கள் 

அலுனகத்றன் பபறதௌட்டு உரறற 

பரடர்தரண கதங்கள் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன றடங் 

• (1987ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இனக்க) 

றரதரப் பதர்கள் சட்டம் 

• (2007ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இனக்க) 

கம்பதணறகள் சட்டம் 

• (2003 ஆம் ஆண்டின் 36ஆம் 

இனக்க) தைனறச் பசரத்துக்கள் 

சட்டம்  

• றரதரச் சறன்ணங்கள் சட்டம் 

(1964ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் 

இனக்க) 

• (1935 ஆம் ஆண்டின் 61ஆம் 

இனக்க) சலட்டுக் கட்டறபச்சட்டம் 

• பதரது எப்தந் உடன்தடிக்றக 

சட்டம் (1987 ஆம் ஆண்டின் 3 

ஆம் இனக்க) 

• (2003 ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் இனக்க) 

தகர்மரர் அலுல்கள் அறகர 

சறதச் சட்டம் 

• (1979 ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இனக்க) 

தகர்மரர் தரதுகரப்தைச் சட்டம் 

• (1949 ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் 

இனக்க) கூட்டுநவு பரத் 

றற்தறண கூட்டுத்ரதணச் சட்டம் 

• (1972ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் 

இனக்க) கூட்டுநவு ஊறர் 

ஆறக்குலச் சட்டம் 

• 1972ஆம் ஆண்டின் 5ஆம் இனக்க, 

கூட்டுநவுச் சங்கங்கள் சட்டம் 

• (1961 ஆம் ஆண்டின் 62ஆம் 

இனக்க) றரதரரறகலக்கு 

உரறபறத்ல் சட்டம் 

• (1995ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் 

இனக்க) அபவீட்டுக்கூத 

றங்கள் ற்தம் மசறகள் 

சட்ட 

• (2001 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் 

இனக்க) மசற கூட்டுநவு 

அதறறதத்ற றதக 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

மதற ( னக்சன) 

 

*றகத்பரறல் 

பரடர்தறல் 

உற்தத்றகலம் 

மசறகலம் 

து.ம.கு.கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

கலக்குரறரண பசற்தரடுகள்  

10. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

(கூட்டிறத்ல்) சட்டம் 

• (1980 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் 

இனக்க) இனங்றகச் சந்றப் 

தடுத்ல் றதக 

(கூட்டிறத்ல்) சட்டம் 

• (1946 ஆம் அண்டின் 37 ஆம் 

இனக்க) றதறகள்,அபத்ல்கள் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

11 ஆம் றலில் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் எவ்பரத 

றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல 

ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் றதணங்கள் 

ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் 

லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப குல 

கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந சரல்கறபத்ம்  

அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) 

ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண 

உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் லது 

ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல கண்கரறக்கும். 

ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், எலங்குறறகள், 

றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப 

அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரடப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட 

மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

) அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண குல 

கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபன்தறத்ம் 

குல றர்றக்கும். 
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) இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் ன்தணற்றந குல 

தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

 குல, அன் டடிக்றககறப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்லல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகறப மற்பகரள்றத்ம்  

றகழ்ச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு, பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1) குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2) சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3) குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4) மறரணமதரது குல கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 

  



 

190 

 

13. லுச்சக்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக்  குலறன் மற்தரர்றத்  றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

லுச்சக்ற தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன் உள்படக்கம் 

பகப சந்ற கமக (றசரபர்) 

பகௌ னக்ஷன் பசணறத்ண 

பகப (கனரறற) யர்  சறல்ர 

பகப இரன் றக்கறத்ண 

பகப றல் னரன்சர 

பகப ச்.ஆர். சரல துஷ்ந் 

பகப சரலிந் றசரரக்க 

பகப தந்துன குர்ண 

பகப பகபயலி ம்தைக்பல்ன 

பகப குர பல்க 

பகௌ மரயற அமதகுர்ண 

பகப வீகுர றசரரக்க 

பகப ம்.ஸ். பௌதேக் 

பகப (.) அதுலிம ண மர் 

பகப அேறத் ரன்ணப்பதத   

பகப லின் தண்டரந ேய   

பகப ரனக்க தறசரத் பகரபனரன்மண 

பகப இம்ரன் ஹ்தௐப்  

பகௌ (மதரசறர்) ஆசு ரசறங்க 

பகப (டரக்டர்) சற. சறமரகன்   

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம்  றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும்  அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள்  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

றன்லு ற்தம் 

தைதுப்தறக்கத்க்க 

சக்ற  

 

1. இனங்றக றன்சர 

சறதத்ம் அன் 

துறக் 

கம்தணறகலம் 

2. இனங்றக றன்சரக் 

கம்தணற 

3. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக றனக்கரற 

(ணறரர்) கம்தணற 

4. றதக்கப்தட்ட 

ல்ரலல் 

மயரல்டிங்ஸ் 

(ணறரர்) கம்தணற 

5. இனங்றக 

றறனபததகு சக்ற 

அறகரசறத 

6. இனங்றக அணுசக்ற 

சறத 

7. இனங்றக அணுசக்ற 

எலங்குதத் துறகச் 

சறத 

 

1. றன்லு ற்தம் தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறச் சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கல டன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறப த்ம் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத் லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. றன்லு பதோனங்கபறன் கட்டுப்தரடு, 

எலங்குதத்துறக, தன்தரடு ஆகறற்தக்குத் 

குந் றன்லுக் பகரள்றகபரன்றந 

குத்றத்ல் 

3. லர், அணல், றனக்கரற ற்தம் கரற்த ஆகற 

தோனபங்கபறன்தோனம் றன்சக்றற உற்தத்ற 

பசய்ல் பரடர்தரண அலுல்கள் லரண 

ஆரய்வும், றட்டறடலும் கண் கரறப்தைம் 

அதறறதத்றத்ம் 

4. கறரற றன்லுப்தடுத்துறக 

5. ரறசக்ற றறணத்றநன் மகள்றப் தரட்டின் 

அடிப்தறடறல் மகள்றற தொகரற பசய்லும் 

தைதுப்தறக்கத் க்க றன்சக்றற அதறறதத்ற 

பசய்லும் 

6. தைதுப்தறக்கத்க்க சக்றற அதறறதத்ற பசய்ல் 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

• (2009ஆம் ஆண்டின் 20ஆம் 

இனக்க) இனங்றக றன்சரச் 

சட்டம் 

• (2007 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக 

றறனபததகு சக்ற 

அறகரசறத சட்டம் 

• (1985ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் 

இனக்க) ரறசக்ற மதல் 

றறச் சட்டம் 

• (2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக அணுசக்ற 

சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் ற்தம் 11ஆம்  

றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

பதற்மநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற   

1. இனங்றக 

பதற்மநரலிக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

2. றதக்கப் தட்ட 

இனங்றக 

பதற்மநரலிக் 

கபஞ்சறத் பரகுற 

3. பதற்மநரலி 

பங்கள் 

அதறறதத்ற 

1. பதற்மநரலி பங்கள் அதறறதத்ற 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதண றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும்  

2. பதற்மநரலிம் சரர்ந் உற்தத்றகள், இற்றக 

ரத் ன்தணற்நறன் இநக்குற, சுத்றகரறப்தை, 

கபஞ்சறப்தடுத்ல், றறமரகம் ற்தம் 

றற்தறண 

• றதக்கப்தட்ட இனங்றக 

பதற்மநரலி கூட்டுத்ரதணச் 

சட்டம் (1961 ஆம் ஆண்டின் 

28 ஆம் இனக்க) 

• பதற்மநரலி பங்கள் 

அதறறதத்ற சட்டம் (2003 ஆம் 

ஆண்டின் 26 ஆம் இனக்க) 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

தறகம் 

4. றதக்கப் தட்ட 

பதரலிப்மர னங்கர 

(ணறரர்) கம்தணற 

 

3. பதற்மநரலி உற்தத்றத்ம் சுத்றகரறப்தைத் 

பரடர்தரண தறகலம் 

4. பதற்மநரலிம் ஆரய்ச்சற சம்தந்ரண 

டடிக்றககள் 

5. பதற்மநரலி உற்தத்றகள் தொலி 

பதோனங்கபறலிதந்து ரத் உற்தத்றபசய்லும் 

றறமரகறத்லும் 

6. ரறபதரதள் ங்கலும் றறமரகம் சரர்ந் 

உட்கட்டறப்தை சறகபறன் அதறறதத்றத்ம் 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 

இங்கு  1ஆம் ற்தம் 11ஆம் 

றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங்கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii  ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 
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ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற றசரரறப்தற்கு 

அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் அறப்தை 

றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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14. உற்தத்றகலம் மசறகலம்  தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் உற்தத்றகலம் மசறகலம்  தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற 

உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப லின் தண்டரந ேய  (றசரபர்) 

பகப சுசந் தைஞ்சறறனம 

பகப றதமரல் கரசறம் 

பகப னக்ஷன் சந் பதமர 

பகப துமணஷ் கன்கந் 

பகப (டரக்டர்) (றதற) அமணரர கமக 

பகப ச்.ஆர். சரல துஷ்ந் 

பகப அப்துல்னர யதௐப் 

பகௌ சறநறணரல் டி பல் 

பகப ேந் சவீ 

பகப தத் உசரந் குமசக 

பகப துர இந்துணறல் அமசண 

பகப கவீந்றன் மகரடீஸ்ன் 

பகப சறசற ேபகரடி    

பகப சுேறத் சங்ே பதமர 

பகப ஸ். தறமத்ண 

பகப ரக்க தரனசூரற 

பகப சந்றத் சசறங்க 

பகப (டரக்டர்) சற. சறமரகன்   

பகப சத்து சந்லத மசணரத்ண 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள் ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் பசலுத்தும் 

சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக அறத்ம். 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 றகத்பரறல் ற்தம் 

*ரறத அலுல்கள்  

 

1.றகத்பரறல் 

அதறறதத்ற சறத 

2. இனங்றக பசவுக் 

றகத்பரறல் ற்தம் 

ஆறட றதகங்கலம் 

3. பசவுக் றகத்பரறல் 

றறக்கபம் 

4. கயட்டகய கறரறதட் 

5. னங்கர மனனன்ட் 

லிறட்டட் 

6. னங்கர அமசரக் 

மனனன்ட் லிறட்டட் 

7. றதக்கப்தட்ட 

இனங்றக சலபந்துக் 

கம்தணற 

8. இனங்றக சலபந்துக் 

கூட்டுத்ரதணம் 

9. ரந்ற மசரல்ட் 

லிறட்டட் 

10. ஆறணறநவு உப்தபம் 

11 னங்கர பக்ஸ்றல் 

றல்ஸ் ம்மதரரறம் 

லிறட்டட் 

12. னங்கர சலுசன 

லிறட்டட் 

13.. மசற 

பரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற 

அறகரசறத 

14 மசற அதங்கறனப் 

மதற 

15. மசற டிறப்தை 

றறனம் 

16. சறநற ற்தம் டுத் 

அபவு 

பரறல்தொற்சற தோனணக் 

1. றகத்பரறல் அலுல்கள் 

பரடர்தறனரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கள் ற்தம் அச 

கூட்டுத்ரதணங்கபறன் றடங் 

கலடதம் பரடர்தைதட்ட பகரள்றக 

கறபத்ம் றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. றகத்பரறல் ஊக்குறப்தைம் 

அதறறதத்றத்ம் 

3. சலணறக் றகத்பரறலுக்குரற அச 

பங்கபறன் தொகரறத்துதொம் 

தரதுகரப்தைம் 

4. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்- 

தட்டுள்ப றண சகன றடங் 

கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

5.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

• (1982 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் 

இனக்க) மசற அதங்கறனப் 

மதற ற்தம் 

அமரடிறந் றதகச் 

சட்டம் 

• (1996 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இனக்க) 

மசற அதங்கறனப் மதற 

ற்தம் அமரடிறந் 

றதணங்கள் (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• (2006 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் 

இனக்க) மசற பரறல்தொற்சறகள் 

அதறறதத்ற அறகரசறதச் சட்டம் 

• (2009 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் 

இனக்க) இனங்றக பசவுக் 

றகத்பரறல் ற்தம் ஆறட 

றதணச் சட்டம் 

• (1996 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இனக்க) தைடறப் தங்குச் சறதச் 

சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கம்தணற 

17. சறநற ற்தம் டுத் 

அபவு 

பரறல்தொற்சறகள் 

அறகரசறத 

18. றதக்கப்தட்ட 

யறங்குரண சலணறக் 

றகத்பரறல் கம்தணற 

19.றதக்கப்தட்ட 

னங்கர சலணற (ணறரர்) 

கம்தணற 

20. றதக்கப்தட்ட 

மசற கடரசற 

கூட்டுத்ரதணம் 

21 இனங்றக கணற 

ல் கம்தணற 

22 றதக்கப்தட்ட 

தந்ன் இசரணக் 

கம்தணற 

 

*ரற அலுல்கள் 

பரடர்தறல் றரதரம் 

ற்தம் றகம் 

தற்நற து.ம.கு. கலழ் 

தரர்க்கவும்  

 

ஆம்தக் றகத்பரறல் 

 

1. ற்தற கத்பரறல் 

றறக்கபம் 

 

 

1. ஆம்தக் றகத்பரறல் பரடர்தறனரண 

றடம் ற்தம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறக்கபத்றற்கு உரற 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

குத்றத்லும் கண்கரறத்லும் 

றப்தறடலும் 

2. பததறறச் மசர்த்ல், ற்தறச் 

சந்றரய்ப்தைக்கறப மம்தடுத்ல், 

றகத்பரறல்கபறன் தரதுகரப்றத 

ற்தடுத்துன்தோனம் றசரறகள், 

லணர்கள், சறநற அபறனரண 

கத்பரறல் தொற்சறரபர்கள் 

ஆகறமரற உனபரற 

பதரதபரரத்றன்தரல் 

ஈடுதடுத்துற்கரண பகரள்றககறபத்ம் 

உதர தொறநகறபத்ம் குத்றத்ல் 

3. பததறமசர் உற்தத்ற அடங்கனரக 

றறனரண பங்கபறன் தரறணத்ம் 

ற்தம் உறரறணப் தரதுகரப்றத 

• (1992ஆம் ஆண்டின் 46ஆம் இனக்க) 

ற்தற கத்பரறல் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் இங்கு 

1 ஆம், 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

ஊக்குறக்கத் மறரண 

பகரள்றககறபச் பசற்தடுத்லும் 

4. கத்பரறல் அதறறதத்ற னங்கள் 

ற்தம் கடற்பநரறல் ற்தற 

அதறறதத்ற னங்கள் பரடர்தரண 

தறகள் 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்குரறரண பசற்தரடுகள் 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

 

  

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன்  இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம்  அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற  றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 



 

199 

 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற றசரரறப்தற்கு 

அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் அறப்தை 

றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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15. உள்பக றதரகம் ற்தம் அச தொகரறத்தும் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் 

மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் உள்பக றதரகம் ற்தம் அச தொகரறத்தும் தற்நற துறநசரர் மற்தரர்றக் குலறன் 

றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம்  

பகப கரறணற பனரக்குமக (றசரபர்) 

பகப அலர் அலி சறயரப்லன் 

பகப இந்றக தண்டரரக்க 

பகப றதமரல் கரசறம் 

பகப அமசரக் அமதசறங்க 

பகப சந்றசறநற கேல 

பகப னக்கற ேர்ண   

பகப றயரல் கனப்தத்ற 

பகப ரற மசர. மசணரறரசர   

பகப அத சறட்ணற ேத்ண   

பகப மதக றரணகமக 

பகப சற. சறநலன் 

பகப பயக்டர் அப்தையரற 

பகப சறசற குர அமதமசக 

பகௌ துர இந்துணறல் அமசண 

பகப மலு குரர் 

பகப லித் ேறனக   

பகப மக. கரர் ஸ்ரன் 

பகப (கனரறற) ேம்தற றக்த்ண 

பகப (றதற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சுக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள்  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

அறச்சுக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

உள்ரட்டலுல்கள்  

 

1. சகன ரட்டச் 

பசனகங்கலம் 

2. சகன தறமச 

பசனகங்கலம் 

3. தறரபர் ரகம் 

றறக்கபம் 

 

1. உள்ரட்டலுல்கள் றடங்கலடதம் 

றல்  

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கபறன் 

றடங்கலடன் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றக கறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. அச றரக்கறப ற்தரடு பசய்ல் 

3. கறரங்கள் அடிப்தறடறனரண அச 

றங்கபறன் ல்றனகறப 

றர்றத்ல் 

4. கறரங்கள் அடிப்தறடறல் 

அசரங்கத்ற றரகக் பகரண்ட 

சறதறறணத் ரதறத்ல் 

5. ரட்ட அதறறதத்ற கூட்டிறப்தைச் 

சறதற றதவுல் 

6. தறநப்தை, றரகம் ற்தம் இநப்தை 

ன்தற்றநப் தறவு பசய்ற்கரண 

டடிக்றககள் 

7. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

•  (1992ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் 

இனக்க) த்துங்கறபக் 

றகரற்தல் (தறமசச் 

பசனரபர்கள்) சட்டம் 

• (1951 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் 

இனக்க) தறநப்தை ற்தம் இநப்தை 

தறவுபசய்ல் கட்டறபச் சட்டம் 

• (1952 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் 

இனக்க) றனரட்டு றரக 

ற்தம்  லக்கற் சட்டம் 

• (1951 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் 

இனக்க) தொஸ்லிம் றரக,  

லக்கற் சட்டம் 

• (1907 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இனக்க) 

பரத்ரரறசுகள் கட்டறபச் சட்டம் 

• (1927 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் 

இனக்க) ஆங்கள் தறவுக் 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1907 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் 

இனக்க) சரர றரகப் தறவு 

கட்டறபச் சட்டம் 

• (1971ஆம் ஆண்டின் 29ஆம் இனக்க) 

றடுதொறநகள் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப் தடரறத்ம் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்து றக்கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

உள்பக அலுல்கள், 

டமல் அதறறதத்ற* 

ற்தம் கனரசர 

அலுல்கள்**  

   

1. குடிவு, குடிகல்வுத் 

றறக்கபம் 

2. ஆட்கறபப் 

தறவுபசய்த்ம் 

1. உள்பக அலுல்கள்  பரடர்தரண 

றடங் கலடன் பரடர்தைதட்ட றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக் கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங் 

கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடுலும் 

2. குடிவு, குடிகல்வு அலுல்கள் 

• (1948ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் 

இனக்க) குடிதமரர், குடிகல் 

மரர் சட்டம் 

• (1948ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இனக்க) 

தறசரவுரறறச் சட்டம் 

• (2003 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் 

இனக்க) இந்ற 

றசரறறணரண ஆட்கலக்கு 

தறசரவுரறற ங்குல் சட்டம் 
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அறச்சுக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

றறக்கபம் 

 

*டமல் அதறறதத்ற 

பரடர்தறல்  

பதரதபரர 

அதறறதத்ற தற்நற 

துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

**கனரசர  

அலுல்கள் பரடர்தறல்  

இறபஞர், றறபரட்டுத் 

துறந, கறன, 

தைரறறகள் தற்நற 

துறநசரர் மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும் 

3. இனங்றகப் தறசரவுரறற ற்தம் 

தைநத்பரப்தறடத்ல் பரடர்தரண 

டடிக்றக 

4. ஆட்கறபப் தறவுபசய்ல் 

5.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம். 

6. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கறகரறத்ல் 

 

• (1986 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இனக்க) 

ரடற்ந ஆட்கலக்குப் 

தறசரவுரறற ங்குல் சட்டம் 

• (1988ஆம் ஆண்டின் 39ஆம் இனக்க) 

ரடற்ந ஆட்கலக்குப் 

தறசரவுரறற ங்குல் (றமசட 

ற்தரடுகள்) சட்டம் 

• (1977ஆம் ஆண்டின் 8ஆம் இனக்க) 

தைநத்பரப்தறடத்ல் சட்டம் 

• (1968 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் 

இனக்க) ஆட்கறபப் தறவுபசய்ல் 

சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

11 ஆம் றலில் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண றடங் கள் 

சரர்ந் மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 

 

பதரது றதரக ற்தம் 

தொகரறத்தும்  

 

1. இனங்றக அதறறதத்ற 

றர்ரக றதகம் 

2. டிஸ்டன்ஸ் மனர்ணறங் 

பசன்டர் லிறட்படட் 

3. ஏய்வூறத் 

றறக்கபம் 

4. அச மசறறன் 

ஏய்{றம் 

பததமரர் 

ம்தறக்றகப் பதரதப்தை 

றறம் 

5. உற்தத்றத்றநன் 

பசனகம் 

 

1. பதரது றதரக ற்தம் தொகரறத்தும் 

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 1 

இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள், 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங் கறபத்ம் 

குத்றத்லும் றப்தறடுலும் 

கண்கரறத்லும் 

2. கலழ்க்குநறப்தறடப்தட்டுள்ப ரடபரற 

மசறகபறன் றர்ரகதொம் ஆபற 

தொகரறத்ம்  

இனங்றக றதரக மசற 

இனங்றக கக்கரபர் மசற 

இனங்றக றட்டறடல் மசற 

இனங்றக பதரநறறல் மசற 

இனங்றக றஞ்ஞரண மசற 

இனங்றக கட்டிடக்கறனஞர் மசற 

இனங்றக பரறல்தட்த மசற 

3. இறந் மசறகபறன் றதரகம் 

4. ரதண றறக்மகரறறன் கலரண 

தறகள் 

5. அசரங்க மசறப் தறற்சற 

6. மசற உற்தத்றத்றநறண உர்த்தும் 

மரக்கறல் பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் ரரறத்லும் 

• (1961 ஆம் ஆண்டின் 70 ஆம் 

இனக்க) கட்டர தகறங்க மசறச் 

சட்டம் 

• (1982ஆம் ஆண்டின் 09ஆம் இனக்க) 

இனங்றக அதறறதத்ற றர்ரக 

றதகச் சட்டம் 

• (1983 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இனக்க)தைரர்கள், அணரறகள் 

ஏய்வூறச் சட்டம் 

• (1898 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இனக்க) 

றறகள், அணரறகள் 

ஏய்வூறக் கட்டறபச் சட்டம் 

• (1998 ஆம் ஆண்டின் 60 ஆம் 

இனக்க) தைரர்கள், அணரறகள் 

ஏய்வூறத் றட்டங்கள் 

(ஆத்ந்ரங்கற தறடகள்) சட்டம் 

• (1970 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க) றறகள், அரறகள் 

ஏய்வூறத் றட்டங்கள் 

(ஆத்ந்ரங்கற தறடகள்) சட்டம் 

• (1999 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் 

இனக்க) அச மசறறன் 

ஏய்வூறம் பததமரர் ம்தறக் 

றகப்பதரதப்தை றறச் சட்டம் 

• (1969 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இனக்க) 
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அறச்சுக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

பசற்தடுத்துலும் 

7. ஏய்வூறப் தறரக்குநறப்றத 

பசற்தடுத்ல் 

8. அசரங்கத்றன் சகன 

ஏய்வூறத்றட்டங்கள் பரடர்தரண 

டடிக்றககள் 

9. உத்மச அதறறதத்ற இனக்குகறப 

அறடற்கரக அச துறநறதள் 

ல்னரட்சறற மம்தடுத்ல் 

10. வீண ல்னரட்சற ண்க்கதக்கறப 

அநறதொகப்தடுத்துல் 

11. க்கள் மசறகலக்கு தொன்தரறற 

ங்கும் அச மசறறறண 

உதறப்தடுத்துற்கரக 

பகரள்றககறபத் ரரறத்லும் 

பசற்தடுத்துலும் 

12. 1ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககள் 

13. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

அசரங்க றடுறகள் 

(உறடறற லபப்பததல்) 

சட்டம் 

• (1942 ஆம் ஆண்டிண 18 ஆம் 

இனக்க) தகறங்க மசற மசனரத 

றற கட்டறபச் சட்டம் 

• (1957ஆம் ஆண்டின் 37ஆம் இனக்க) 

தரறசபறப்தைப் மதரட்டிகள் சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

1ஆம் ற்தம் 11 ஆம் றல்கபறல்  

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

தரல், தரல் மசறகள் 

ற்தம் தொஸ்லிம் ச 

அலுல்கள்*   

 

1. தரல் றறக்கபம் 

 

 *இறபஞர், 

றறபரட்டுத் துறந, 

கறன, தைரறறகள் 

தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் 

தரர்க்கவும் 

 

 

1. தரல், தரல் மறகள் ற்தம் தொஸ்லிம் 

ச அலுல்கள் பரடர்தறனரண 

றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப 

றறக்கபங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. உள்ரட்டு ற்தம் பபறரட்டு தரல் 

மசறப் தறகள் 

3. தைற பரறல்தட்தத்றத்ம் 

தொகரறத்து றநதொறநகறபத்ம் 

றகரண்டு தல்தொறநகபறன் தோனம் 

றரதரங்கறப மரக்கரகக்பகரண்ட 

தைற தரற் மசறற ங்குலும் 

அற றறணத்றநன் றக்கரகப் 

மதணுலும் 

4. மத றறக்கபங்கலடணரண 

தொகரண்றக் பகரடுப்தணவுசரர் 

அலுல்கள் 

5. இனங்றக தொத்றறப் தறகத்றன் 

றதரகம் 

6. றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப றதணங் 

• (1909ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் இனக்க) 

தொத்றறச் சட்டம்   

• (1908ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் 

இனக்க) அஞ்சல் அலுனகச்  

சட்டம்   

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

11 ஆம் றலில் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கள் 
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அறச்சுக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

கலக்கு உரறத்ரக்கப்தட்ட மபநல்னர 

றடங்கலம் 

7. றல் 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்ப றதணங் 

கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

ரகர சறதகள் ற்தம் 

உள்லரட்சற   

 

1. உள்லரட்சற  தற்நற 

இனங்றக றதகம் 

2 .உள்ரட்டு கடன்கள் 

ற்தம் அதறறதத்ற 

றறம் 

 

1. ரகர சறதகள் ற்தம் உள்லரட்சற 

ஆகற றடங்கலடதம் றல் 1 இல் 

ப்தட்டுள்ப றறச்சட்ட 

றதணங்கபறன் றடங்கலடதம் 

பரடர்தைதட்ட பகரள்றககறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. ரகர சறதகலக்குரற அலுல்கறப 

எலங்குதடுத்துல் 

3. ரகர சறத உதப்தறணர்கறபத்ம் 

உத்றமரகத்ர்கறபத்ம் 

ஊறர்கறபத்ம் தறற்தறத்ல் 

4. உள்லரட்சற ன்நங்கலக்குரறரண 

அசறன் தறகள் 

5. பதரது சறகள் அதறறதத்ற பரடர்தரக 

உள்லரட்சற றதணங்கலக்கு கடன் 

சறகறபப் பதற்தக் பகரடுத்ல் 

6. உள்லரட்சற றதணங்கபறன் 

உதப்தறணர்கறபத்ம் 

உத்றமரகத்ர்கறபத்ம் 

ஊறர்கறபத்ம் தறற்தறத்ல் 

7. ரகர சறதகள் ற்தம் உள்லரட்சற 

றதணங்கபது றதரகம் பரடர்தரண 

அறணத்துப் தறரறவுகபறணதும் 

ஆரய்ச்சறகறப டரத்துல் 

8. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு 

எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப றண சகன 

றடங்கலக்கரண டடிக்றககலம் 

9. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங் கறபக் கண்கரறத்ல் 

 

• (1956 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இனக்க) ரக சறத கட்டறபச் 

சட்டம் (52 

ஆது அத்றரம்) 

• தறமச சறதகள் சட்டம் (1987ஆம் 

ஆண்டின் 15ஆம் இனக்க) 

• (1999 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) உள்லரட்சற தற்நற 

இனங்றக றதணச் சட்டம் 

• க சறதகள் கட்டறபச் சட்டம் 

(235 ஆம் அத்றரம்) 

• உள்லர் கடன் ற்தம் அதறறதத்ற 

றறச் சட்டம் (1916ஆம் ஆண்டின் 

22 ஆம் இனக்க) 

• (1987 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் 

இனக்க) ரகர சறதகள் சட்டம் 

• (1988 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் 

இனக்க) ரகர சறதகள் 

(சம்தபம் ற்தம் தடிக் 

பகரடுப்தணவு) சட்டம் 

• மமநமதம் அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் குநறப்தரகக் 

பகரண்டு ப்தடரறத்ம் 

இங்கு 

1 ஆம், 11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப் தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் மபநல்னரச் 

சட்டங்கலம் 

 

 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 
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(ஆ)  iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  

 

றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

 

 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 
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ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 

  



 

207 

 

16. ல்லிக்கம் ற்தம் டக்றகத்ம் கறக்றகத்ம் லபக் கட்டிபலப்தைல் தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் குலறன் மற்தரர்றத் றட்டம் 

2015 றபசம்தர் ரம் 19 ஆம் றகற தரரலன்நத்றணரல் றறநமற்நப்தட்ட லர்ரணத்றன் தறகரம் தைற 

துறநசரர் மற்தரர்றக் குல தொறநற என்நறறண அநறதொகப்தடுத்துற்கரண தறன்தம் றகழ்ச்சற றல் 8 ஆது 

தரரன்நத்றன் ல்லிக்கம் ற்தம் டக்றகத்ம் கறக்றகத்ம் லபக் கட்டிபலப்தைல் தற்நற துறநசரர் 

மற்தரர்றக் குலறன் றட்டத்ற உள்படக்கறத்ள்பது. 

குலறன்  உள்படக்கம் 

பகப ரற மசர. மசணரறரசர (றசரபர்)  

பகப சுசந் தைஞ்சறறனம 

பகப (கனரறற) யர்  சறல்ர 

பகப ச்.ம்.ம். யரலஸ் 

பகப கதரத்ண தறரண 

பகப டக்பஸ் மரணந்ர 

பகப றனக் ரதண 

பகப தறல் த்ரக்க 

பகப ம்.ஸ். பௌதேக் 

பகப பசறட் அலி மரயறர் பௌனரணர  

பகப றனவீ றசரரக்க    

பகப அப்துல்னர யதௐப் 

பகப அண்ரறன மடசு சறசக்ற 

பகப ஈ. சதன்   

பகப மக. கரர் ஸ்ரன் 

பகப தொேறதைர் யளரன்   

பகப அங்கேன் இரரன் 

பகப (கனரறற) ேம்தற றக்த்ண 

பகப (டரக்டர்) (றதற) துவர றமேரன்ண   

பகப கஞ்சண றமேமசக 

 

ற்மதரற தரரலன்நம் லுறல் இதக்கும் கரனப்தகுறறல் குலக்கலம் அன் உத குலக்கலம்  மற்தரர்ற 

பசய்ற்கு றட்டறட்டுள்ப அற்நறன் மரக்பகல்றனகறப இத்றட்டம் உள்படக்கறத்ள்பது. பதரதத்ரணரத 

ற்தைறட சந்ர்ப்தங்கபறல் தரரலன்நத்றன் ற்றந குலக்கபறன் ஆமனரசறணகறபப் பதற்தக்பகரள்லம் 

அம மறப தட்டிலிடப்தட்டுள்ப மதம் றடங்கள் பரடர்தறல் றரறக்கத்றப் தகறர்ந்துபகரள்லம். 

 

லர்ரணத்றன் தறகரம் எத குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந தறச்சறறணகறபக் றகரலம் 

சட்டங்கள்,கதத்றட்டங்கள் ற்தம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ஆகறண தரரலன்நத்றன் மரக்கத்றற்கற 

றடதொறநப்தடுத்ப்தட்டு றறநமற்நப்தடுகறன்நணர ன்தறத்ம் அற பரப்தட மண்டுர, 

கட்டுப்தடுத்ப்தட மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கரண 

டடிக்றககறபத்ம் இத்றட்டம் பகரண்டுள்பது. 
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குலறன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் அறச்சறக்கலம் றறக்கபங்கலம் றண றதணங்கலம்  

 

கலழ்க்கரணும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள்  ற்தம் றதணங்கள்  ன்தணற்நறன் தறகள் லது ஆறக்கம் 

பசலுத்தும் சட்டறட்டங்கள் குலறன் றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந  றடங்கலடன் பரடர்தைறடரக 

அறத்ம். 

 

அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 

 சறறநச்சரறனகள் 

தசலறப்தை*, 

தைணர்ரழ்பறப்தை, லள் 

குடிமற்நம்  ற்தம் 

இந்து  அலுல்கள்**  

 

1. லள்குடிமற்ந 

அறகரசறத 

2. ஆட்கள், ஆணங்கள், 

றகத்பரறல் கள் 

தைணர்ரழ்பறப்தை 

அறகரசறத 

3. தைணர்ரழ்பறப்தை 

ஆறரபர் ரகம் 

அலுனகம் 

4. தறண அதறறதத்றச் 

சறத 

5. மரர்த் சல லிறட்படட் 

 

* மசற தரதுகரப்தை 

துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும்  

 

**இந்து  அலுல்கள்  

இறபஞர், 

றறபரட்டுத்துறந, 

கறன, தைரறறகள் 

தற்நற  துறநசரர் 

மற்தரர்றக்  

குலறன் கலழ் தரர்க்கவும் 

 

 

 

1. தைணர்ரழ்பறப்தை, லள் குடிமற்நம்  

பரடர்தரண றடங்கலடதம் றல் 

1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் ற்தம் 

றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத்றட்டங் கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் சலறப்தைம் 

2. தொதகல் றறன கரரக இடம் பதர்ந் 

பதரது க்கறப லபக் குடிர்த்துற்கரண 

அத்றக றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் பசற்தடுத்துலும் 

பசனரட்சற பசய்லும் 

3. தொதகல் றறன கரரக உடல், உப 

ரலறரண தரறப்தைக்குள்பரண ஆட்கறப லபக் 

குடிர்த்துல் ற்தம் அர்கலக்கு தைணர் 

ரழ்பறப்தற்கரண றகழ்ச்சறத் 

றட்டங்கறபத்ம் கதத்றட்டங்கறபத்ம் 

பசற்தடுத்துல் 

4. லள்குடிமற்ந டடிக்றககபறன்மதரது 

அசரங்கத்றற்கும் பகரறடங்கும் 

தொகரண்றகலக்கும் அச 

சரர்தற்நஅறப்தரண்றகலக்கும் சறறல் 

சதோகத்றற்கும் இறடறனரண டடிக்றககறப 

எதங்கறறப்தைச்பசய்ல் 

5. இடம்பதர்ந்மரதக்கரண அத்றரசற 

மசறகறப ங்குற்குரற 

டடிக்றககறப எதங்கறறப்தைச்பசய்ல் 

6. மரல்கபறணரல் மசத்றற்கு உட்தட்ட 

ஆணங்கறபத்ம் ஆட்கறபத்ம் தைணறப்தைச் 

பசய்ற்குத் மறரண டடிக்றககறப 

டுத்ல் 

7. தங்கரச் பசல்கபறல் ஈடுதட்டிதந்மரற 

லப சதோகத்மரடிறப்தற்கரண உதர 

தொறநகறபச் பசற்தடுத்துல் 

8.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள்  

9.  1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

• (2007ஆம் ஆண்டின் 9ஆம் 

இனக்க) 

லபக்குடிர்த்துல் 

அறகரசறதச் சட்டம் 

• (1987ஆம் ஆண்டின் 29ஆம் 

இனக்க) ஆட்கறபத்ம் 

ஆணங்கறபத்ம் 

றகத்பரறல்கறபத்ம் 

தைணறத்ல் 

அறகரசறதச் சட்டம் 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டுப் 

தடரறத்ம் இங்கு 1 ஆம் 

11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக் 

கப்தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் 

மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

 

மசற எதறப்தரடு 

ற்தம் ல்லிக்க  

 

மசற எதறப்தரட்டு 

ல்லிக்கப் தறகம் 

(அறச்சறன் தறகறப 

பசற்தடுத்துகறன்ந 

றதணம் என்நரகும்) 

 

1. ல்லிக்கத்ற தொன்மணற்தம் றகறலும், 

அறணறத்ம் உள்படக்கும் 

சதோகபரன்றநக் கட்டிபலப்தைறதெடரகத் 

மசற க்கறத்ற உதரக்கும் றகறலும் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கறபத்ம், கதத்றட்டங் 

கறபத்ம் குத்றத்ல் 

2 மசற எதறப்தரடு, லபறக்கம், 

சரரணத்றக் கட்டிபலப்தைல் பரடர்தறல் 

பசற்தடும் அறச்சுக்கள், றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றதணங் கலடன் எத்துறப்தரகச் 

பசற்தட்டு, அறச்சுக்கள், 

றறக்கபங்கலக் இறடறல் தறச்சறறணகள் 

இதப்தறன் அற்றநத் லர்த்து றத்ல் 

3. மசற எதங்கறறப்தை ற்தம் லபறக்கம் 

சம்தந்ரகத் ற்மதரது 

றடதொறநக்கறடப்தடும் ற்தம் 

றடதொறநக்கறடப்தடவுள்ப தல்மத 

உத்றகறப லபரய்வு பசய்லும், 

றகரங்கலக்குத் லர்வுகரண்தறல் இறடதௌடு 

பசய்லும் 

4. கற்தக்பகரண்ட தரடங்கள் ற்தம் லபறக்க 

ஆறக்குலறன் றப்தைற கறப 

றடதொறநக்கறடுமரடு பரடர்தைற்ந 

றடங்கபறல் அசறரண றடங்கபறல் 

இறடதௌடு பசய்ல் 

 

• மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன் கலழ் 

குநறப்தரகக் பகரண்டுப் 

தடரறத்ம் இங்கு 1 ஆம் 

11 ஆம் றல்கபறல் 

குநறத்துறக்கப்தட்டறத்

ரண றடங்கள் சரர்ந் 

மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 

 

 

மசற சகரழ்வு, 

கனந்துறரடல் 

ற்தம் அசகத 

பரறகள் 

 

1. அசகத பரறகள் 

றறக்கபம் 

2. அசகத பரறகள் 

ஆறக்குல 

3. பரறக் கல்ற ற்தம் 

தறற்சற தற்நற மசற 

றதகம் 

4. அசசரர்தற்ந 

அறப்தைகலக்கரண 

பசனரபர் அலுனகம் 

 

1.மசற  சகரழ்வு, கனந்துறரடல் ற்தம் 

அசகத பரறகள் தற்நற றடத்துடதம் 

றல் 1 இல் ப்தட்டுள்ப றறக்கபங்கள் 

ற்தம் றறச்சட்ட றதணங்கபறன் 

றடங்கலடதம் பரடர்தைதட்ட 

பகரள்றககறபத்ம் றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் 

கதத்றட்டங்கறபத்ம் குத்றத்லும் 

கண்கரறத்லும் றப்தறடலும் 

2. மசற பரறக் பகரள்றகறச் 

பசற்தடுத்லும் அது பரடர்தரண 

அலுல்கலம் 

3. இணங்கலக்கறறடம எத்துறப்தை ற்தம் 

சகரழ்ற றறனப்தடுத்த் மறரண 

உறரடல்கறபத்ம் 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கறபத்ம் அநறதொகப்தடுத்லும் 

பசற்தடுத்லும் 

4. தறரண மசற பரறகள் ற்தம் 

கூட்டிறப்தை பரறறப் தன்தடுத்ற 

இணங்கலக்கறறடம கனரசர, சதோக,  

ரலறரண தறன்ணறற தஸ்தரகப் தைரறந்து 

பகரள்பக்கூடி சறகறப ற்தடுத்துல் 

• (1956ஆம் ஆண்டின் 33ஆம் 

இனக்க) அசகத 

பரறகள் சட்டம் 

• (1991 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் 

இனக்க) அசகத 

பரறகள் ஆறக்குலச் 

சட்டம் 

• (2007 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் 

இனக்க) மசற 

பரறக்கல்ற ற்தம் 

தறற்சற றதகச் சட்டம் 

• (1980 ஆம் அண்டின் 31 ஆம் 

இனக்க) பரண்டர் சதோக 

மசற இனக்கங்கள் (தறவு 

ற்தம் கண்கரறத்ல்) 

சட்டம் 

•  மமநமதம் 

அறச்சபரதரறன் 

மரக்பகல்றனறன்கலழ் 

குநறப்தரகக் 

பகரண்டுப்தடரறத்ம் 
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அறச்சறக்கலம் 

றறக்கபங்கலம் 

றதணங்கலம் 

கடறகலம் தறகலம் றடதொறநப்தடுத்ப்தட 

 மண்டி சட்டங்கள் 

5. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கலக்கு எப்தறடக்கப்தட்டுள்ப 

றண சகன றடங்கலக்குரறரண 

பசற்தரடுகள் 

6. 1 ஆம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப 

றதணங்கறபக் கண்கரறத்ல் 

இங்கு 1 ஆம் 11 ஆம் 

றல்கபறல் குநறத்துறக்கப் 

தட்டறத்ரண 

றடங்கள் சரர்ந் 

மபநல்னரச் சட்டங்கலம் 

 

 

பதரதுரண டடிக்றககள் 

(அ) அந்ந் றட மரக்பகல்றனகள் தற்நற  தொலறரண தைரறந்துர்றறணப் பதற்தக்பகரள்ற்கும் 

எவ்பரத றதணத்றணதும் இனக்குகள் ற்தம் மரக்கங்கள் ன்தண ரற  ண 

உதறப்தடுத்றக்பகரள்ற்கும் குல ணது றரரறக்கத்றதள் தகறன்ந றடங்கலடன்  

தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக் பகரண்டிதக்கும் 

(ஆ) iii ஆது றலில் குநறத்துறக்கப்தட்டுள்ப ஆலறக சட்டறட்டங்கலக்கு மனறகரக அற்நறன் 

றதணங்கள் ற்தம் தறகபறல்  ரக்கம் பசலுத்தும் றண றறகள், எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் 

ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள்  ரற  ணத் லர்ரணறப்தற்கு குல ணது றரரறக்கத்றதள் 

தகறன்ந றடங்கலடன்  தொலறரண ஈடுதரட்டிறணக்பகரண்டிதக்கும். 

(இ) எவ்பரத றதணதொம் ணது  றரரறக்கத்றன் கலழ் ரரறத் ற்தம்/அல்னது அதொல்தடுத்ற தறரண 

பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் றகச்சறத்றட்டங்கறப  குல இணங்கண்டு பகரள்லம். 

(ஈ) அறச்சரறணரல் றடதொறநப்தடுத்ப்தட மண்டி (இண்டரம் றலில் கரட்டப்தட்டுள்ப) தறகறப 

குல கண்கரறப்ததுடன் இப்தறகறப றடதொறநப்தடுத்தும் மதரது தொகங்பகரடுக்கறன்ந 

சரல்கறபத்ம் அறடரபங் கண்டு பகரள்ற்கரண டிடிக்றககறபத்ம் மற்பகரள்லம். 

அசறனறப்தறன் உதப்தைற 43(1) ற்தம் 44(2) இன் கலழ் அறச்சுக்கு குநறத்பரதுக்கப்தட்ட 

தறகறப றறநமற்தகறன்நரபண உதறப்டுத்றக்பகரள்ற்கரண சறதரரறசுகறபத்ம் குல ங்கும். 

(உ) சரல்கறபத்ம் பதக்கடிகறபத்ம் இணங்கண்டு பகரள்ற்கு அறச்சறன் றடங்கள் ற்தம் துறநகள் 

லது ஆலறக பசலுத்தும் தறரண சட்டறட்டங்கள் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண  குல 

கண்கரறக்கும். 

(ஊ) ற்மதரது அதொல்தடுத்ப்தட்டு தகறன்ந துறநத்டன் பரடர்தைறட அசரங்கத்றன் றறகள், 

எலங்குறறகள், றறச்சட்டங்கள் ற்தம் லறன்நத் லர்ரணங்கள் ன்தற்நரல் சதோகத்றற்கு 

ற்தடுகறன்ந ரக்கங்கறப அடிப்தறடரகக் பகரண்டு அற பரப்தட மண்டுர, கட்டுப்தடுத்ப்தட 

மண்டுர அல்னது லக்கப்தட மண்டுர ன்தறத்ம் றர்றப்தற்கும் றதத்ங்கள் அல்னது தைற 

சட்டரக்கங்கலக்கரண மற உள்பரபண றர்றப்தற்கும் குல அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

() அசரங்கத்றன் தைற றறகள் ற்தம் எலங்குறறகள் அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்நரபண 

குல கணரக அரணறப்ததுடன் றதத்ங்கள் அல்னது தைற சட்டரக்கங்கலக்கரண மற 

உள்பரபன்தறத்ம் குல றர்றக்கும். 

() இற்கு மனறகரக, அறச்சறணரல் அதொல்தடுத்ப்தடுகறன்ந சறன தறரண பசற்நறட்டங்கள் ற்தம் 

றகழ்ச்சறத் றட்டங்கபறன் ற்தைறடத்ன்ற, தததற, பபறப்தறடத்ன்ற ற்தம் பசல்றநன் 

ன்தணற்றந குல தரறசலனறண பசய்துடன் அற்றநக் கண்கரறக்கும். 

குல, அன் டடிக்றககப மற்பகரள்ற்கு அன் றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் றடங்கள் பரடர்தறல் 

லத்துதோன கல்கள் அல்னது ஆங்கறப பதற்தக்பகரள்லம். அத்துடன் குல  தொறநரண கூட்டங்கறப 

எலங்குபசய்ல், அலுனர்கலடன் மர்கரல்கறப மற்பகரள்ல், பரடர்தைறட அறச்சர்/அறச்சர்கபறடம் 

மகள்றகறபக் மகட்டல், றதைத்து ற்தம்  பதரது க்கள் அர்வுகறப டரத்துல் ற்தம் கப றேங்கறப 

மற்பகரள்லல் மதரன்ந றடங்கறப மற்பகரள்லம். குல சுரலணரண ஆய்வுகறபத்ம் தகுப்தரய்வுகறபத்ம் 

மற்பகரள்துடன்  மறரணரத ஆய்வு ற்தம் கற்றககறப ஆம்தறக்கும்.  
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றமட டடிக்றககள் 

குல, றதணங்கபறன் டடிக்றககறபப் தரறசலலிப்ததுடன் பதரதத்ரண றகறல் பபறப்தறடத்ன்ற, 

தததற ற்தம் றறணத்றநதடன் கூடி றகறல் ணது டடிக்றகறகப மற்பகரள்றத்ம்  

றகச்சறகறப டரத்துறத்ம் றர்றத்துக் பகரள்ற்கரக தொக்கறரண மற்தரர்றறறண மற்பகரள்லம்.  

குல, றதணங்கபறன் கறதங்கு,பதரதப்தைக்கள், இனக்குகள், மரக்கங்கள் ற்தம் றறபவுகள் பரடர்தறல் 

அற்நறன் தங்கபறப்தை ன்தண பரடர்தரக றதணங்கபறன் ஆலறக கட்டறப்தரணது ற்தைறட றகறல் 

உள்பரபண உதறபசய்து பகரள்ற்கரக அக் கட்டறப்தறறண தரறசலனறண பசய்த்ம். 

ரட்டின் ற்மதரற றகழ்வுகபறன் மதரது  றதணங்கபறன் கடறகள் 

றதணங்கள்  ணது டடிக்றககறப பற்நறகரக மற்பகரள்கறன்நரபணவும் அன் றரரறக்கத்றன் 

கலழ் தம் ற்மதரற றகழ்வுகலக்கு பற்நறகரக தொகங்பகரடுக்கறன்நரபணவும் குல தரறசலலிக்கும். 

ஆய்வு டடிக்றகள் 

குல, ணது றரரறக்கத்றன் கலழ் தம் துறநகள் தற்நற றர்வு கூநலுடன் ஆய்வுகறப மற்பகரள்லம். 

குலக் கூட்டங்கள் 

1. குல, சம்தந்ப்தட்ட றதணங்கள் தறன்தற்தம் டிதடிதொறநகள் ற்தம் றடதொறநகள் தற்நற 

றசரரறப்தற்கு அற்நறன் அலுனர்கறப றக்கும். 

2. சம்தந்ப்தட்ட எத தறற றறநமற்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட அறச்சரறன் தறக ததள்பரக 

அறத்ம் ணக் குல அரணறத்ரல் குநறப்தறட்ட சறன கூட்டங்கலக்கு குல அந் அறச்சதக்கும் 

அறப்தை றடுக்கும் 

3. குல லர்ரணறக்கும் ச்சந்ர்ப்தறலும் பதரது க்கள் அர்வுகறபத்ம் டரத்தும். 

4. குல மறரணமதரது கப றேங்கறபத்ம் எலங்குபசய்த்ம் 

 

ஆமனரசறணத்ம் எத்துறப்தைம் 

இந் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரரறத்து அதொல்தடுத்துறல் குல றண குலக்கபறன் ஆமனரசறணறத்ம் 

எத்துறப்றதத்ம் பதற்தக்பகரள்லம் 

 

குல கரனத்றற்குக் கரனம் அன் மற்தரர்றத் றட்டத்ற ரற்நறறக்கனரம் 
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