
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, 

செயலகம், 

சென்றன - 9. 

 

கடிதம் எண்: 4733 PA (1) 2020-13, தததி 22-09-2020. 

 

அனுப்புனர் 

திரு ஓட்டம்தடாய், ஐ.ஏ.எஸ். 

அரசின் கூடுதல் தறலறமச் செயலாளர். 

 

சபறுநர் 

முதல்வரின் செயலாளர், சென்றன - 9. 

 

துறை முதல்வரின் தனி உதவியாளர், சென்றன – 9. 

 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அறமச்ெரின் தனி உதவியாளர்,  

சென்றன – 9.  

 

தறலறமச் செயலாளர், சென்றன – 9. 

 

கூடுதல் தறலறமச் செயலாளர், சென்றன – 9 

உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை, சென்றன – 9 

 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சென்றன - 9 

சென்றன கூடுதல் தறலறமச் செயலாளரின் தனிச் செயலாளர் – 9 

 

திரு. என். ெந்திரதெகரன்,  

மாநிலங்களறவ உறுப்பினர், 

பறழய எண். 37/135, புதிய எண். 10/135, தெலம் சமயின் தராடு, 

தமட்டூர் அறை, தெலம் - 636402. 

 

டாக்டர் தக. செயக்குமார், 

மக்களறவ உறுப்பினர், 

189 பிறனயூர் காலனி,, பிறனயூர் கிராமம், 

உத்திரதமரூர் தாலுக்கா, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். 

 

திரு. பி.ஆறுமுகம், ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(கந்தர்வதகாட்றட) 

எண். 46 ஹரிெனா சதரு, நார்த்தாமறல, நார்த்தாமறல அஞ்ெல், 

குளத்தூர் தாலுக்கா, புதுக்தகாட்றட மாவட்டம். 

பி.பலராமன், ெட்டமன்ை உறுப்பினர் திரு 

(சபான்தனரி), 

எண். 1 1, சென்றன புலிகாட் ொறல, தச்சூர் கிராமம், 

பஞ்செட்டி அஞ்ெல், சபான்தனரி தாலுக்கா, 

திருவள்ளூர் மாவட்டம் - 601204. 

 

திருமதி. எம். ெந்திரபாரபா, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(வில்லிபுத்தூர்) 

1F7, சதற்கு குளம்பட்டி, அப்றபயநாயக்கர்பட்டி அஞ்ெல், 

வில்லிபுத்தூர் தாலுகா, விருதுநகர் மாவட்டம் - 626141. 

 

திரு. எஸ். ஈஸ்வரன், ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(பவானிொகர்) 

எண். 148F227, புெங்கனூர், பறனயம்பள்ளி அஞ்ெல், 

திங்கள். புளியம்பட்டி (வழி), ெத்தியமங்கலம் - 638459. 

 

திருமதி மா கீதா, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(கிருஷ்ைராயபுரம்), 

எண். 48, சநரூர் வடக்கு, பறழயூர் அஞ்ெல், மண்மங்கலம் தாலுக்கா,  

கரூர் மாவட்டம் - 639 004. 

 

திருமதி. வி. கஸ்தூரி வாசு, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், ( 

வால்பாறை), 

எண். 2F2, ராமர் தகாயில் ொறல, ரமைமுதலியார் புதூர் அஞ்ெல்,  

சபாள்ளாச்சி தாலுக்கா, தகாயம்புத்தூர் மாவட்டம் - 642 134. 

 

திரு. என். முருகுமாைன், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்,  

(காட்டுமன்னார்தகாயில்), 

எண். 66F15, தமிழ் இல்லம், பிடாரி சதரு, காட்டுமன்னார்தகாயில் - 608 301,  



கடலூர் மாவட்டம். செல் 94436 65991. 

 

திரு. எஸ்.ரவி, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(அரக்தகாைம்), 

எண். 262F1, புதிய காலணிகள், அரிகிலபாடி கிராமம், அரக்தகாைம் தாலுக்கா,  

தவலூர் மாவட்டம் 631 151. 

 

திரு. எஸ். நாகராென், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்,  

(மானாமதுறர), 

எண். 40, கீழ சநட்டூர், தமல சநட்டூர் அஞ்ெல், 

இறளயாங்குடி தாலுக்கா, சிவகங்றக மாவட்டம். 

 

திரு.வி.ெம்பத்குமார், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்,  

(அரூர்), 

சபாய்யப்பட்டி கிராமம் மற்றும் அஞ்ெல், 

அரூர் தாலுக்கா,, தர்மபுரி மாவட்டம் - 636 906. செல் 86100 30525. 

 

திரு. என். ொத்தான் பிரபாகர், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்,  

(பரமக்குடி), 

வடக்குத் சதரு, தபறரயூர், கமுதி தாலுக்கா,, 

இராமநாதபுரம் - 623 708. 

 

திருமதி எஸ். ததன்சமாழி, ெட்டமன்ை உறுப்பினர்,  

எண். 6-2-29, மதுறர சமயின் தராடு, 

நிலக்தகாட்றட தாலுகா, - 624 208. 

 

திருமதி கு சித்ரா, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

(ஏற்காடு), 

மஞ்ெக்குட்றட அஞ்ெல், 

ஏற்காடு தாலுக்கா, தெலம் மாவட்டம். 

 

காவல்துறை தறலறம இயக்குனர், 

சென்றன - 600 004. 

 

கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர், 

ெமூக நீதி மற்றும் மனித உரிறமகள், 

சென்றன - 4. 

 

இயக்குனர் மற்றும் துறை இயக்குனர், 

ததசிய பட்டியல் ொதி ஆறையம், 

சென்றன - 6. 

 

இயக்குனர் / துறை இயக்குனர், 

பட்டியல் பழங்குடியினருக்கான ததசிய ஆறையம், 

புவதனஸ்வர் - 751015. 

 

ஐயா / தமடம், 

 

சபாருள்: ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன் – வன்சகாடுறமகள் தடுப்புச் ெட்டம் மற்றும் 1995 விதிகள் 

16ன் படி 08.09.2020 அன்று மாநில உயர்நிறலக் விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவின் கூட்டம் 

கூட்டப்பட்டது - கூட்டம் நடவடிக்றக குறிப்பு – அனுப்புதல் - சதாடர்பாக. 

கவனம்: 1. அரொறை (நறடமுறையிலுள்ள) எண். 113, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, தததி 

23.09.2019. 

2. அரசு கடிதம் எண். 4733/PA 1/2020-13, தததி 05.09.2020. 

------------- 

08.09.2020 அன்று மாண்புமிகு முதலறமச்ெர் அவர்கள் தறலறமயில் நறடசபற்ை மாநில அளவிலான விழிப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டத்தின் அறிக்றககள் தகவல் மற்றும் உரிய நடவடிக்றககளுக்காக அனுப்பப்படுகிைது. 

 

                                                                                                    தங்கள் உண்றமயுள்ள, 

                                                                                                      எஸ். உமா மதகஸ்வரி 

                                                                                (25/9/2020 அன்று றகசயாப்பமிடப்பட்டது) 

                                                                              அரசின் கூடுதல் தறலறமச் செயலருக்காக 

 

மாண்புமிகு முதலறமச்ெர் அவர்கள் தறலறமயில் 08.09.2020 அன்று தறலறமச் செயலகத்தில் நறடசபற்ை மாநில 

உயர்மட்ட விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்ட நடவடிக்றகக் குறிப்புகள் 

------------- 

 



மாநில உயர்மட்ட விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டம் 08.309.2020 மதியம் 12.30 மணிக்கு நாமக்கல் கவிஞர் 

மாளிறகயில் உள்ள 10-வது மாடியில் உள்ள கூட்ட அரங்கில் நறடசபற்ைது. கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்ட 

உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் விவரம்:- 

------------- 

 

வ.எண் மதிப்பிற்குரிய தலைவர்/ 

உறுப்பினர் 

1 மாண்புமிகு முதலறமச்ெர் தறலவர் 

2 மாண்புமிகு துறை முதல்வர் உறுப்பினர் 

3 மாண்புமிகு அறமச்ெர் 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை 

உறுப்பினர் 

4 திரு. என். ெந்திரதெகரன், 

நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் (மாநிலங்களறவ) 

உறுப்பினர் 

5 டாக்டர் தக. செயக்குமார், 

நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் (மக்களறவ) 

உறுப்பினர் 

6 திரு. பி. பலராமன், 

ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

சபான்தனரி சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

7 திருமதி. வி. கஸ்தூரி வாசு, 

ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

வால்பாறை சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

8 திரு . முருகுமாைன்,  

ெட்டமன்ை உறுப்பினர் 

காட்டுமன்னார்தகாயில் சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

9 திரு. எஸ்.ரவி, ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

அரக்தகாைம் சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

10 திரு.எஸ்.நாகராென், ெட்டமன்ை உறுப்பினர், 

மானாமதுறர சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

11 திரு . வி.ெம்பத்குமார், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்  

அரூர் சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

12 திரு . ொத்தான் பிரபாகர், ெட்டமன்ை உறுப்பினர்  

பரமக்குடி சதாகுதி 

உறுப்பினர் 

13 தறலறமச் செயலாளர் உறுப்பினர் 

14 உள்துறை செயலாளர் உறுப்பினர் 

15 நிதி செயலாளர் உறுப்பினர் 

16 காவல்துறை தறலறம இயக்குனர், 

ெமூக நீதி மற்றும் மனித உரிறமகள், 

சென்றன - 4. 

உறுப்பினர் 

17 கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர், 

ெமூக நீதி மற்றும் மனித உரிறமகள், 

சென்றன - 4. 

உறுப்பினர் 

18 செயலாளர், (தறலறம கூடுதல் சபாறுப்பு) 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை 

உறுப்பினர் 

19 கமிஷனர் 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை 

சிைப்பு 

அறழப்பாளர் 

20 நிர்வாக இயக்குனர்,  

தாட்தகா 

சிைப்பு 

அறழப்பாளர் 

21 இயக்குனர்,  

பழங்குடியினர் நலம் 

சிைப்பு 

அறழப்பாளர் 

 

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலச் செயலாளர் (கூடுதல் முழுப் சபாறுப்பு) திருமதி எஸ்.மதுமதி அவர்கள் 

மாண்புமிகு முதலறமச்ெர், மாண்புமிகு துறை முதலறமச்ெர், மாண்புமிகு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 

நலத்துறை அறமச்ெர், நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கள், தறலறமச் செயலாளர் மற்றும் பிை அரசு அலுவலர்கறள 

வரதவற்ைார். 

 

மாண்புமிகு முதலறமச்ெரின் அனுமதியுடன், திறரயில் காட்டப்படும் பவர் பாயின்ட் விளக்கக்காட்சி மூலம் 

கீழ்க்கண்ட விஷயங்கள் முன்றவக்கப்பட்டு மாநிலச் செயலாளரால் விளக்கப்பட்டது. 

 

1. பட்டியல் ொதி மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமகள் தடுப்பு) ெட்டம், 1981 அமலாக்கம் குறித்த 

ஆய்வு; 

 

2. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் ொட்சிகள் நீதிறயப் சபறுவதற்கான உரிறமறய நிறுவுதல்; 

 

3. வன்சகாடுறமகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரைம், மறுவாழ்வு மற்றும் பிை உதவிகள் 

பற்றிய விவரங்கள்;   

 

4. இந்தச் ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள் குறித்து; 

5. இந்தச் ெட்டத்றத செயல்படுத்தும் பல்தவறு அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் செயல்பாடு;  



 

6. மாநில அரசு சபற்ை பல்தவறு அறிக்றககள்; மற்றும், 

 

7. பட்டியல் ொதி மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமகள் தடுப்பு) திருத்தச் ெட்டம் 2015-ன் அத்தியாயம் IV - A ன் 

பிரிவு 15A (11) ன் படி வன்சகாடுறமகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிறமகள் பற்றிய ஆய்வு. 

 

தமிழ்நாட்டில் மாதந்ததாறும் பதிவு செய்யப்படும் ெராெரி வழக்குகளின் எண்ணிக்றக, இவ்வழக்குகளின் விொரறை 

அலுவலர்கள், கண்காணிப்பு அலுவலர்கள், வன்சகாடுறமகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தமிழக அரொல் 

வழங்கப்படும் நிவாரைம் மற்றும் மறுவாழ்வு, சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள் மற்றும் புதிதாக அறமக்கப்படவுள்ள சிைப்பு 

நீதிமன்ைங்கள் ஆகியவற்ைால் விொரிக்கப்படும் வழக்குகள் குறித்து செயலாளர் விளக்கினார். 

 

நடப்பு ஆண்டில் காவல் துறையில் விொரறையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் நீதிமன்ைத்தில் நறடசபற்று வரும் 

வழக்குகள் குறித்து குழுவுக்கு விளக்கப்பட்டது. இறதத் சதாடர்ந்து வன்சகாடுறம தடுப்புச் ெட்டத்தின் அமலாக்க 

அதிகாரிகள் குறித்து மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. 

 

தமிழகத்தில் தீண்டாறமறய ஒழிக்கவும், விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தவும் அறனத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட 

அளவிலான விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக்கள் மற்றும் துறை தகாட்ட அளவிலான விழிப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்பு குழுக்கள் குறித்து ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை செயலாளர் (தறலறம கூடுதல் 

சபாறுப்பு) விளக்கினார். 

 

அதன்பின், வன்சகாடுறம தடுப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் பதிவான வழக்குகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றககள் மற்றும் 

அது சதாடர்பான விஷயங்கள் குறித்து ெமூக நீதி மற்றும் மனித உரிறமகள் கூடுதல் காவல் இயக்குநர் விளக்கினார். 

இதறனத் சதாடர்ந்து, மாண்புமிகு முதலறமச்ெர் அவர்கள் தமற்படி உறர குறித்து குழு உறுப்பினர்களின் 

கருத்துக்கறளக் தகட்டறிந்தார். 

 

திருவள்ளூர் சதாகுதி நாடாளுமன்ை உறுப்பினர் டாக்டர் செயக்குமார் தபசும்தபாது, தனி சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள், 

துப்புரவுப் பணியாளர்கள் இைப்பு, திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமறலப்தபட்றட ெங்கர் வழக்கில் ெமீபத்திய தீர்ப்பு, ஒரு 

வீடு ஒரு குழாய் திட்டம். பட்டியல் ொதி மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறம தடுப்பு) ெட்டத்தின் கீழ் 

தண்டறனகறள அதிகரிப்பது, வன்சகாடுறமகள் நிகழாமல் தடுப்பது, தீண்டாறம ஒழிப்புக்கான புதிய விதிகறள 

அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அறனத்து ொதிகளுக்கு இறடதயயான திருமைங்களுக்கும் அதிக சதாறக வழங்குதல் 

மற்றும் தவறலவாய்ப்றப வழங்குதல் , ஆட்டுப்பாக்கம் தறலவர் ததசியக் சகாடி ஏற்றுவறதத் தடுப்பது, ஆதி 

திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறையின் நிதிறய தவறு திட்டங்களுக்கு திருப்புவது குறித்தும் 

ஆதலாசிக்கப்பட்டது. 

 

அதற்கு பதிலளித்த தறலறமச் செயலாளர், தற்தபாது 16 பிரத்தயக சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள் 

அறமக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 4 தனி சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள் விறரவில் அறமக்கப்படும் என்றும், ஊரக வளர்ச்சி 

மற்றும் உள்ளாட்சி அலுவலகங்களால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அறனத்து துப்புரவு பணியாளர்களும் பணிபுரிய 

நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ைார். பாதுகாப்பான முறையில் மற்றும் தனியார் வீடுகள் மற்றும் 

நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அங்கீகரிக்கப்படாத சதாழிலாளர்கள் பாதுகாக்கப்படாமல் இைக்கின்ைனர். தமலும் 

குடிநீர் தட்டுப்பாட்றடப் தபாக்க நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், ஆட்டுப்பாக்கம் ஊராட்சி மன்ைத் 

தறலவர் தாக்கல் செய்த ததசிய ரீதியில் ஏற்றிச் செல்ல மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்டக் கண்காணிப்பாளர் ஆகிதயார் 

வெதி செய்து குற்ைவாளிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். 

 

இதுகுறித்து, உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்றவ கூடுதல் தறலறமச் செயலாளரும், உடுமறல ெங்கர் வழக்கில் 

தமிழக அரசு ொர்பில் உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் தமல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

 

தமலும், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான திட்ட ஒதுக்கீடுகறள தவறு திட்டங்களுக்கு மாற்ை 

வாய்ப்பில்றல என்று நிதித்துறை கூடுதல் தறலறமச் செயலாளர் சதளிவுபடுத்தினார். 

 

துப்புரவு பணியாளர்கள் இைப்பு குறித்து டாக்டர்.தக.செயக்குமார் கருத்து தகட்டதற்கு, தாட்தகா நிர்வாக இயக்குனர் 

பதில் அளித்து, துப்புரவு பணியாளர்கள் குறித்த மத்திய அரசின் ஆய்வின்படி, 2013ல் 367 தபரும், 2018ல் 422 தபரும் 

இருந்தனர். சகாடுக்கப்பட்ட ரூ. 40,000 / - தமிழ்நாட்டில் ஒரு முறை உதவியாக. அறனத்து துப்புரவு 

பணியாளர்களுக்கும் இந்த சதாறக வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், துப்புரவு பணியாளர்கள் பணியின் தபாது இைந்தது 

சதாடர்பாக தறலறம செயலாளர் தறலறமயில் இரண்டு முறை கூட்டம் கூட்டப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார். 

தமலும், தமற்கண்ட பணிகறள கும்பதகாைம் நகராட்சியில் தராதபா இயந்திரம் மற்றும் ரூ. இயந்திரம் வழங்க, 15 

லட்ெம் ரூபாய் செலவாகும், இது குறித்து ெடாய் கரஞ்ெரிகளின் இயக்குநருடன் ஆதலாசிக்கப்பட்டது 

ததர்வு மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் தமற்கண்ட இயந்திரங்கறள வழங்க முடியும் என்று பதிலளித்தது குடிநீர் வழங்கல் 

திறைக்களத்தின் அங்கீகாரத்துடன் துப்பரவுப் பணியாளர்கள் மற்றும் அந்த நபர்கள் துப்புரவுப் பணிறயச் செய்து 

சகாண்டிருந்ததபாது இைந்தவர்கள் துப்புரவுப் பணியாளர்களால் கைக்சகடுக்கப்பட்டவர்களில் எவரும் அல்லர்.  

 

அப்தபாது, காட்டுமன்னார்தகாவில் ெட்டப் தபரறவ உறுப்பினர் திரு.என்.முருகுமாைன், சகாதரானா றவரஸ் 

காலத்தில் தமிழகம் தமற்சகாண்ட தடுப்பு நடவடிக்றககறளப் பாராட்டி, பிரத்தயக சிைப்பு நீதிமன்ைங்களின் 

எண்ணிக்றகறய 6ல் இருந்து 16 ஆக உயர்த்தியதற்கு நன்றி சதரிவித்தததாடு, உடுமறல ெங்கர் சகாறலவழக்கு 

சதாடர்பாக உச்ெ நீதிமன்ைத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த தமல்முறையீட்டு மனு சதாடர்பாக கவனம் 

செலுத்துமாறும் தகட்டுக் சகாண்டார். 

 

குழு உறுப்பினர்களின் உறரக்குப் பிைகு மாண்புமிகு முதலறமச்ெர் அவர்கள் கூட்டத்தில் உறரயாற்றினார்கள். அவர் 

தனது உறரயில் மாண்புமிகு துறை முதலறமச்ெர், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அறமச்ெர், 

மக்களறவ உறுப்பினர் டாக்டர் தக.எஸ்.செயக்குமார் மற்றும் அறனத்து உறுப்பினர்களுக்கும் குழுக் கூட்டத்தில் 



பல்தவறு ஆதலாெறனகறள வழங்கியதற்காக நன்றி சதரிவித்தார்.  இந்த அரசு எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு பல்தவறு 

நலத்திட்டங்கறள வழங்கி வருகிைது, மின்ொரம் இல்லாத பழங்குடியின மக்களுக்கு மின்ொரம், ொறல, குடிநீர் வெதி 

உள்ளிட்ட வெதிகறள செய்து தருவதுடன், மாைவர்களின் நலனுக்காக பல கல்லூரிகறள சதாடங்கியுள்ளது. 

வாழ்க்றகயின் அறனத்து தரப்பிலிருந்தும். இதனால், படிப்பவர்களின் எண்ணிக்றக அதிகரித்துள்ளது. 2011 ஆம் 

ஆண்டிற்குப் பிைகு, உயர்கல்விறய முடித்த ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாைவர்களின் எண்ணிக்றக 

அதிகரித்துள்ளது, பல பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன, தமலும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 

குடும்பங்களில் பிைந்த மாைவர்களின் கல்விறய தமம்படுத்த அதிக பள்ளிகள் திைக்கப்பட்டுள்ளன, இது 

அவர்களுக்கு ெமுதாயத்தில் ஒரு இடத்றத வழங்கும்.  தமலும், தமிழகத்தில் ஏற்கனதவ வாழ்ந்து மறைந்த 

தறலவர்கறளப் பின்பற்றி மாைவர்களுக்கு சீருறட, காலணிகள், தநாட்டுப் புத்தகம், றெக்கிள், மடிக்கணினிகள் 

வழங்கி பழங்குடியினருக்கான உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகளும் சபரிய அளவில் திைக்கப்பட்டுள்ளன என்ைார். 

மாைவர்களின் விறளயாட்டுத்திைறன ஊக்குவிக்கும் வறகயில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ொர்பில் 5 தகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் விறளயாட்டு திைன் தமம்பாட்டு றமயம் கட்டப்பட்டு வருகிைது. தமிழகத்தில் பழங்குடியின 

மாைவர்களுக்காக 5 இடங்களில் சதாழில்நுட்ப பயிற்சி றமயங்களும் அறமக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனதவ சிைப்பு 

நீதிமன்ைங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளதாகவும், ததறவயான இடங்களில் நீதிமன்ைங்கள் அறமக்கப்படும் என்றும் அவர் 

கூறினார். தமலும், வன்சகாடுறம தடுப்புச் ெட்டம் ஒரு ெட்டமாக இருந்தாலும், வன்முறை என்ை நிறல தமிழகத்தில் 

இருக்கக் கூடாது என்றும், அறத தமிழகத்தில் இருந்து முற்றிலும் ஒழிக்க தவண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். 

இலட்ெக்கைக்கான மக்கள் மத்தியில், பதிவான வழக்குகளின் எண்ணிக்றக மட்டும் 772. மக்களிறடதய 

விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு, ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எதிர்காலத்தில் பாதுகாப்தபாடு வாழ இந்த அரசு துறை 

நிற்கும். கூட்டத்தில் கலந்து சகாண்ட நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கள், ெட்டப்தபரறவ உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய 

பிரமுகர்களின் கருத்துகள் மற்றும் தகாரிக்றககள் மீது நடவடிக்றக எடுக்கப்படும் என்ைார். இந்த அரசு SC/ST மக்களின் 

முன்தனற்ைத்திற்காக பாடுபடும் என்றும், அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கான தகாட்றடயாக இருக்கும் என்றும் அவர் 

இறுதியாக கூறினார்.  

 

இறுதியாக ஆதி திராவிடர் நலத்துறை ஆறையர் அவர்கள் பல்தவறு பணிகளுக்கு மத்தியில் சிைப்பாக பணியாற்றிய 

மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும், கூட்டத்திற்கு வருறக தந்த அறனத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி 

சதரிவித்து கூட்டம் மகிழ்ச்சியுடன் முடிந்தது. 

 

                                                                                             ஒட்டம்தடாய், 

                                                                      அரசின் கூடுதல் தறலறமச் செயலாளர் 

                                                                                  //உண்றமயான நகல்// 

 

                                                                                  எஸ். உமா மதகஸ்வரி 

                                                               (26/9/2020 அன்று றகசயாப்பமிடப்பட்டது) 

                                                                                         பிரிவு அதிகாரி 

 

மாநிை அளவிைான விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட வவண்டிய வகாரிக்லக மனு 

மற்றும் வன்ககாடுலமத் தடுப்புச் சட்டம் 1989, விதிகள் 1955 

 

1. அறிமுகம் 

ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு எதிரான தீண்டாறம மற்றும் வன்முறைறயத் தடுக்க.இந்திய 

அரசு சிவில் உரிறமகள் பாதுகாப்புச் ெட்டம், 1955, பட்டியல் ொதியினர் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியினர் 

(வன்சகாடுறம தடுப்பு) ெட்டம் மற்றும் திருத்தச் ெட்டம், 2015, (திருத்த விதிகள், 1995 மற்றும் திருத்த விதிகள், 

2016) ஆகிய ெட்டங்கறள இயற்றியுள்ளது. 

 

இந்திய அரசியலறமப்புச் ெட்டத்தின் 17வது பிரிவின்படி, தீண்டாறம ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.  அது எந்த 

வடிவத்திலும். தீண்டாறமயால் ஏற்படும் எந்த பாதிப்பும் ெட்டப்படி குற்ைமாகும். தீண்டாறமயால் ஏற்படும் 

எந்தத் தாக்கமும் ெட்டத்தின் கீழ் குற்ைமாகும். அந்தப் பிரிவு அது தண்டறனக்குரியது என்று கூறுகிைது. 

 

2011 மக்கள் சதாறக கைக்சகடுப்பின்படி, தமிழகத்தில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் சதாறக 

1.44 தகாடி. மற்றும் முறைதய 0.08 தகாடி. இது மாநிலத்தின் சமாத்த மக்கள் சதாறகயில் 21 (20 + 1) ெதவீதம் 

ஆகும். 

 

இந்த ெட்டத்றத முறையாக அமல்படுத்த தமிழக அரசு பல்தவறு நடவடிக்றககறள எடுத்து வருகிைது. 

 

2. மாநிை அளவிைான உயர்மட்ட விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு  

குடியுரிறம பாதுகாப்புச் ெட்டம், 1955 மற்றும் வன்சகாடுறமத் தடுப்புச் ெட்டம், 1989 ஆகியவற்றின் மூலம் 

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு எதிரான அநீதிகறள தமிழக அரசு ஒழித்து வருகிைது.  

 

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமத் தடுப்பு) விதிகள், 1955 மற்றும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் நலத்துறை (நிறல) எண்.113, நாள் 23.09.2019 தததியிட்ட அரொறை எண்.113ன்படி, மாநில 

அளவிலான விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு மறுசீரறமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

3. இக்குழுவின் வ ாக்கம்  

I. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமத் தடுப்பு) ெட்டம், 1989 மற்றும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமத் தடுப்பு) திருத்தச் ெட்டம், 2015 ஆகியவற்றின் அமலாக்கத்றத மறுஆய்வு 

செய்தல்;  

II. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் ொட்சிகளுக்கு நீதி வழங்கும் உரிறமறய நிறுவுதல்;  

III. வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரைம், மறுவாழ்வு மற்றும் பிை உதவிகளின் 

விவரங்கள்;  



IV. இச்ெட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகறள விொரித்தல்; 

V. இச்ெட்டத்றத அமுல்படுத்தும் பல்தவறு அலுவலர்கள் மற்றும் கட்டறமப்புகளின் பங்கும் பணியும்;  

VI. மாநில அரொல் சபைப்பட்ட பல்தவறு அறிக்றககள்; மற்றும்  

VII. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்சகாடுறமத் தடுப்பு) திருத்தச் ெட்டம், 2015ன் அத்தியாயம் IV-A-

ன் 15A (11) பிரிவின் கீழ் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிறமகறள ஆராய்தல்.  

 

4. வன்முலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் இதர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினரின் வமம்பாட்டிற்கான 

திட்டங்கலளச் கசயல்படுத்துதல்  

2020-2021-ம் ஆண்டில் மாநில நலச் செலவினங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூ.64,255.97 தகாடியில், ஆதிதிராவிடர் 

துறைத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.13,680.14 தகாடி (21.29 ெதவீதம்) மற்றும் பழங்குடியினர் துறைத் திட்டத்தின் கீழ் 

ரூ.1,299.47 (2.02 ெதவீதம்) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் கல்வி முன்தனற்ைம்குறித்து அக்கறை சகாண்ட அரசு, 2020-2021-

ம் ஆண்டிற்கான வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீட்டில் ரூ .4,109.53 தகாடியில் 84.14 ெதவீதத்றத ஒதுக்கியுள்ளது, 

அதாவது கல்வி மற்றும் கல்வி சதாடர்பான திட்டங்களுக்காக ரூ .3,457.56 தகாடி; 

 

இந்த அரசு கல்விக் கட்டைமாக ரூ.2,014 தகாடிறய வழங்குகிைது, அத்துடன் முதுகறல, ப்ரீ சமட்ரிக், உயர்கல்வி, 

சிைப்பு கல்வி, கல்வி உதவித்சதாறக, சவளிநாட்டில் முதுகறல மற்றும் ஆராய்ச்சி மாைவர்களுக்கான 

உதவித்சதாறக மற்றும் முழுதநர முறனவர் ஆராய்ச்சிக்கான ஊக்கத்சதாறககள் தபான்ை பல்தவறு கல்வி 

உதவித் சதாறககறளயும் வழங்குகிைது. 

 

ஆதிதிராவிடர் வாழும் பகுதிகளில் அடிப்பறட வெதிகறள தமம்படுத்தும் சபாருட்டு, 2018-2019 முதல் 2020-2021 

வறரயிலான மூன்ைாண்டுகளுக்கு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ரூ.100 தகாடி செலவில் சமாத்தம் ரூ.300 தகாடி 

மதிப்பிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன; மற்றும்.  

 

2020-2021-ம் ஆண்டில் பழங்குடியினர் கிராமப்புைங்களில் 8,803 பயனாளிகளுக்கு ரூ .265 தகாடி மதிப்பீட்டில் 

வீடுகள் கட்டுவதற்கான உத்தரவுகளுடன் திட்டம் நடந்து வருகிைது. 

 

5. வன்ககாடுலம தடுப்புச் சட்டத்லத அமுல்படுத்துதல்  

• வன்சகாடுறம தடுப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் சபைப்படும் முறைப்பாடுகள் முதலாவது தகவல் அறிக்றகயாகப் 

பதிவு செய்யப்படுகின்ைன;  

• இந்த வழக்குகளின் விொரறை அதிகாரி துறை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் / உதவி காவல்துறை 

கண்காணிப்பாளர்; மற்றும் 

• இந்த வழக்குகளின் மீதான நீதிமன்ை விொரறைகள் பிரத்தயக சிைப்பு நீதிமன்ைங்களால் நடத்தப்படுகின்ைன.   

 

I. ககாலை / கற்பழிப்பு (வபாக்வசா உட்பட) மற்றும் தீ விபத்து வழக்குகளின் நிலை 

வ.எண் குற்ைத்தின் தன்லம  2018 2019 7/220 

1 சகாறல 50 65 43 

2 பாலியல் வன்முறை மற்றும் தபாக்தொ ெட்டம்  97 123 73 

3 தீ பற்ைறவப்பு (சநருப்றப பற்ைறவத்தல் மூலம் 

வன்சகாடுறம 

– ஐபிசி பிரிவு 436) 

2 5 - 

4 சகாறல முயற்சி (307 ஐபிசி) 37 68 49 

5 வன்சகாடுறமத் தடுப்புச் ெட்டம், 1989 பிரிவு 3(1) ® அல்லது 

3(1)(s) 

997 941 585 

6 வன்சகாடுறமத் தடுப்புச் ெட்டம், 1989 

– ஏறனய ஏற்பாடுகள் 

55 62 22 

7 சிவில் உரிறமகள் 2 - - 

 கமாத்தம் 1240 1264 772 

 

II. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989 கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகளின் முன்வனற்ைம் 

வழக்குகளின் எண்ணிக்றக 

வருடம் ஆரம்ப கட்டங்கள்  

 

 

    இறுதி நிறலகள்  

     

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

2018 507 1490 1240 311 1008 71 833 426 4594 7.83% 

2019 426 1591 1264 291 1072 72 658 327 4936 9.86% 

2020 427 1936 772 127 46 37 247 546 5078 13.02% 

 

(1) புலன் விொரறை (காவல்) 

(2) புலன் விொரறை (நீதித்துறை) 

(3) பதிவு செய்யப்பட்டறவ 

(4) புலன் விொரறைக்குப் பிைகு நிறைவறடந்தது / டி.எல்.வி.எம்.சி 

(5) பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்.ஐ.ஆர் 

(6) தண்டறன வழங்கப்பட்டது 

(7) விடுவிக்கப்பட்டது 



(8) புலன் விொரறை (காவல்) 

(9) புலன் விொரறை (நீதித்துறை) 

(10) தண்டறன விழுக்காடு 

குறிப்பு 

சமாத்தமுள்ள 546 புலன்விொரறை வழக்குகளில், 60 நாட்களுக்கும் குறைவானறவ = 305,  

60 நாட்களுக்கு தமல் = 241  

சமாத்த நீதிமன்ை விொரறை வழக்குகள் 5078 

 

III. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989ன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட ககாலை 

வழக்குகளின் நிலை. 
வருடம் சகாறல 

வழக்குகளின் 

எண்pைக்றக 

புலன் 

விொரறை 

நீதிமன்ை 

விொரறை 

நீக்கப்பட்ட 

ெட்ட பிரிவு 

ரத்து 

செய்யப்பட்ட 

குற்ைம் 

விடுதறல வழங்கப்பட்ட 

தண்டறன 

2018 50 - 43 2 - 4 1 

2019 65 3 69 12 - - - 

7/2020 43 25 19 - - - - 
கமாத்தம் 158 28 123 3 - 4 1 

 

குறிப்பு 

(அ) சமாத்தம் உள்ள 158 புலன்விொரறை வழக்குகளில், 60 நாட்களுக்கும் குறைவானறவ = 13 

60 நாட்கள் = 15 

(ஆ) சமாத்த நீதிமன்ை விொரறை வழக்குகள் 123 

 

IV. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989ன் கீழ் பாலியல் வன்முலை மற்றும் 

வபாஸ்வகா வழக்குகள் பதிவு கசய்யப்பட்ட வழக்குகளின் நிலை. 
வருடம் கற்பழிப்பு 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்றக 

புலன் விொரறை பரிசீலறனயில் 

ஏற்பட்ட பிறழ 

நீதிமன்ை 

விொரறை 

றகவிடப்பட்ட 

நடவடிக்றக 

விடுதறல வழங்கப்பட்ட 

தண்டறன 

2018 97 - 4 77 1 13 2 

2019 123 - 3 115 - 5 - 

7/2020 73 36 2 36 - - - 

கமாத்தம் 293 36 9 227 1 18 2 

 

குறிப்பு 

சமாத்தம் உள்ள 203 புலன்விொரறை வழக்குகளில், 60 நாட்களுக்கும் குறைவானறவ = 12, 

60 நாட்களுக்கு தமல் = 24, நீதி விொரறை வழக்குகள் = 227 

 

V. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989ன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட தீ லவப்பு 

வழக்குகளின் நிலை (தீ லவப்பதன் மூைம் வன்முலை). 
வருடம் கற்பழிப்பு 

வழக்குகளின் 

எண்ணிக்றக 

புலன் விொரறை பரிசீலறனயில் 

ஏற்பட்ட பிறழ 

நீதிமன்ை 

விொரறை 

றகவிடப்பட்ட 

நடவடிக்றக 

விடுதறல வழங்கப்பட்ட 

தண்டறன 

2018 2 - 1 1 - - - 

2019 5 - 2 3 - - - 

7/2020 - - - - - - - 

கமாத்தம் 7 - 3 4 - - - 

 

VI. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989-ன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகளின் நிலை, சசாதிகளுக்கிலடவயயான திருமணப் பிரச்சிலனகள் காரணமாக. 

வ.எண் வருடம் பதிவு 

கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகள் 

1 2018 46 

2 2019 49 

3 7/2020 13 

கமாத்தம்  108 

 

VII. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலமத் தடுப்பு) சட்டம், 1989-ன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகளின் நிலை, சாதி மறுப்புப் பிரச்சிலனகள் காரணமாக. 

வ.எண் வருடம் பதிவு 

கசய்யப்பட்ட 

வழக்குகள் 

1 2018 2 

2 2019 4 

3 7/2020 - 

கமாத்தம்  6 

 

6. பிரத்வயக சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள்: 

தமிழ்நாட்டில் திருச்சி, தஞ்ொவூர், மதுறர, திருசநல்தவலி, விழுப்புரம் மற்றும் சிவகங்றக ஆகிய 

மாவட்டங்களில் 1981-ம் ஆண்டு முதல் 6 தனி நீதிமன்ைங்கள் மட்டுதம செயல்பட்டு வருகின்ைன.  

 



2016-2017 முதல் 2019-2020 வறர ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் திண்டுக்கல், இராமநாதபுரம் மற்றும் விருதுநகர் 

மாவட்டங்களிலும், புதுக்தகாட்றட, கடலூர், நாமக்கல், ததனி மற்றும் திருவண்ைாமறல மாவட்டங்களிலும் 8 

சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள் அறமக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்ைன.  

 

மூன்ைாம் கட்டமாக சபரம்பலூர், தவலூர், தூத்துக்குடி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் 4 புதிய 

சிைப்பு நீதிமன்ைங்கள் அறமக்க ஆறை பிைப்பிக்கப்பட்டு நீதிமன்ைங்கள் விறரவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.  

 

நான்காம் கட்டமாக காஞ்சிபுரம், திருப்பூர், திருவாரூர் மற்றும் தகாயம்புத்தூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் 4 சிைப்பு 

நீதிமன்ைங்கள் அறமக்க ஆறை சவளியிடப்படும்.  

 

பிை மாவட்டங்களில் தற்தபாதுள்ள குற்ைவியல் அமர்வு நீதிமன்ைங்கள் பின்வருவனவற்றை விொரிக்கும் 

அதிகாரத்றத சபற்றுள்ளன. 

 

7.  வன்முலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான மறுவாழ்வு மற்றும் வழங்கப்படும்  மறுவாழ்வு விவரங்கள் 

• வன்சகாடுறமத் தடுப்பு விதிகளின் விதி 12 (1)-ன்படி, வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாவட்ட 

நிர்வாகத் தறலவரால் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிைது.  

• இந்த நிவாரைத்திற்காக குறைந்தபட்ெம் ரூ.1,00,000/- மற்றும் அதிகபட்ெம் ரூ.8,25,000/- வழங்கப்படுகிைது.  

• வழங்கப்பட்ட நிவாரண விவரங்கள். 

நிதியாண்டு ஒதுக்கப்பட்ட 

நிதிகள் 

(வகாடிகளில்) 

வழங்கப்பட்ட 

நிவாரணத் கதாலக 

(வகாடிகளில்) 

பயனாளிகள்/ 

குடும்பங்கள் 

எண்ணிக்லக 

2011-2012 முதல் 2016-2017 வறர 46.82 46.21 8362 

2017-2018 முதல் 2019-2020 வறர  63.92 63.31 8321 

2011-2021 முதல் (05/09/2020 வறர) 20.00 17.40  

 

• விதிகளின்படி சகாறல மரைம் மற்றும் பாலியல் துன்புறுத்தல் தபான்ை குற்ைங்களால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு தவறலகள் ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் வீட்டுவெதி மற்றும் பிை 

நிவாரை உதவிகள் தபான்ை மறுவாழ்வு உதவிகள் வழங்கப்படுகின்ைன.  

 

• 2016-ம் ஆண்டு முதல் இன்று வறர 244 தபர் வன்முறையால் சகால்லப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 34 தபருக்கு 

இைந்தவர்களின் வாரிசுகள் அரசு தவறல வழங்கினர். மாதாந்திர ஓய்வூதியம்: 57 நபர்கள் மற்றும் 7 

நபர்களுக்கு வீட்டு மறனகள் வழங்கப்பட்டன. தமலும் தகுதியான அறனத்து நபர்களுக்கும் 

தவறலவாய்ப்பு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் வீட்டுமறனகள் வழங்க மாவட்ட நிர்வாக ஆட்சியர்கள் 

நடவடிக்றக எடுத்து வருகின்ைனர். 

 

8. இச்சட்டத்லத கசயல்படுத்தும் பல்வவறு அலுவைர்கள் மற்றும் அலமப்புகளின் பங்கு மற்றும் கசயல்பாடுகள் 

மற்றும் மாநிை அரசால் கபைப்பட்ட பல்வவறு அறிக்லககள் 

• இச்ெட்டத்தின் அமுலாக்கத்றத தமற்பார்றவயிடுவதற்காக கூடுதல் காவல் இயக்குநர் ஒருவரின் 

தறலறமயில் ெமூக நீதி மற்றும் மனித உரிறமகள் பணிப்பாளர் அலுவலகம் காவல்துறை துறைத் 

தறலவர் மற்றும் உதவி காவல்துறைத் தறலவர் இறைந்து செயற்பட்டு வருகின்ைது.  

 

• இச்ெட்டங்கறள 38 துறைக் கண்காணிப்பாளர்கள்/காவல் உதவி ஆறையர்கள் கண்காணித்து 

செயல்படுத்தி வருகின்ைனர். அவர்கள் தநரடியாக மாநகர ஆறையர்கள் / மாவட்ட காவல் 

கண்காணிப்பாளர்களின் கீழ் மாநகராட்சிகள் மற்றும் மாவட்டங்களில் பணிபுரிகின்ைனர்.  

 

• இச்ெட்ட விதி 17ன் கீழ், மாவட்ட ஆட்சியரின் தறலறமயில் மாவட்ட அளவிலான விழிப்பு மற்றும் 

கண்காணிப்புக் குழு அறமக்கப்பட்டு, இக்குழு ஆண்டுக்கு 4 முறை கூடுகிைது. குழு ெட்ட செயல்முறைறய 

ஆராய்ந்து வருகிைது. 

 

•  டாத்தப்பட்ட குழுக் கூட்டங்களின் விபரங்கள் 

வருடம் கூட்டங்களின் 

எண்ணிக்லக 

2016 55 

2017 87 

2018 109 

2019 63 

மார்ச் 2020 வறர 10 

 

9. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்ககாடுலம தடுப்பு) திருத்தச் சட்டம், 2015-ன் அத்தியாயம் IV-A பிரிவு 15A 

(11)-ன் கீழ் வன்முலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிலமகள் பற்றிய ஆய்வு. 

• பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் ொட்சிகளின் உரிறமகள் மற்றும் உரிறமகள், வன்சகாடுறமத் தடுப்புச் 

ெட்டத்தின் அத்தியாயம் IV-A பிரிவு 45A மற்றும் உட்பிரிவு 11-ல் வறரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. இது சதாடர்பாக 

தமிழக அரசு 01.09.2017 நாளிட்ட அறிவிக்றகறய சவளியிட்டு, அதன்படி அறனத்து காவல் 

நிறலயங்களுக்கும் கீழ்க்கண்ட திட்டங்கறள செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 



• வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு முதல் தகவல் அறிக்றகறய வழங்குதல்;  

 

• பதிவு செய்யும் தபாது இலவெமாக பிரதிசயான்றை வழங்குதல் மற்றும் உரிறமகள் பற்றிய தகவல்கறள 

வழங்குதல்;  

 

• வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடி நிவாரைம் வழங்குதல்;  

 

• வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ொட்சிகளுக்குத் ததறவயான பாதுகாப்றப வழங்குதல்; 

 

• மரைம் அல்லது காயம் அல்லது சொத்துக்களுக்கு தெதம் ஏற்படுவதற்கு நிவாரைம் வழங்குதல்;  

 

• பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ததறவயான அறனத்து ஏற்பாடுகறளயும் செய்தல்;  

 

• துஷ்பிரதயாகத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பராமரிப்பு செலவுகறள வழங்குதல்; 

 

• அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் துன்புறுத்தல்களுக்கு எதிராக வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கறளப் 

பாதுகாத்தல்;  

 

• மருத்துவ பரிதொதறனயின் தபாது ததறவயான முன்சனச்ெரிக்றக நடவடிக்றககறள எடுத்தல்; 

 

• இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டின் அறனத்து மாவட்டங்களிலும் காவல் கண்காணிப்பாளர்களால் 

செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிைது; மற்றும்  

 

• பல்தவறு மாவட்டங்களில் நறடசபறும் வன்முறைச் ெம்பவங்கள் குறித்த அறிக்றககள் கூடுதல் காவல் 

துறை இயக்குநரால் தினந்ததாறும் அரசுக்குச் ெமர்ப்பிக்கப்படுகின்ைன. அந்த அறிக்றககளின் 

அடிப்பறடயில், வன்சகாடுறம வழக்குகளில் கூடுதல் காவல் துறை இயக்குநரால் எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்றககள் குறித்து தமிழக அரொல் ெட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் மாதாந்திர கூட்டங்களில் ஆய்வு 

செய்யப்படுகிைது.  

 

10. வன்முலையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் இதர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினரின் வமம்பாட்டிற்காக 

கசயல்படுத்தப்படும் பிை திட்டங்கள் 

• 2020-ம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தில் 372 கிராமங்கள் வன்சகாடுறமக்கு ஆளாகும் கிராமங்களாக அறடயாளம் 

காைப்படும். 307 கிராமங்கள் செயலற்ை வன்முறை நடந்த கிராமங்களாக அறடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

ஊரக வளர்ச்சித் துறையால் இக்கிராமங்களில் ரூ.3,200 தகாடி மதிப்பிலான உள்கட்டறமப்பு தமம்பாட்டுப் 

பணிகள் தமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்ைன.  

 

• 2013-2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வறர, தமிழ்நாடு திைன் தமம்பாட்டுக் கழகத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 123 நிறுவனங்கள் மூலம் 28,521 ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறிஸ்துவ மதம் 

மாறிய ஆதிதிராவிடர் இறளஞர்கள் ரூ.42.21 தகாடி செலவில் பல்தவறு திைன் தமம்பாட்டுப் பயிற்சிகறளப் 

சபற்றுள்ளனர். 

 

• 2017-18 முதல் 2019-2020 வறர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சதாழில் முறனதவாருக்கு தாட்தகா 

மூலம் ரூ.340.21 தகாடி கடனுதவியும்இ ரூ.154.54 தகாடி மானியமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

• தீண்டாறமறய ஒழிப்பதன் மூலம் சபாதுமக்கள் நல்லிைக்கத்துடன் வாழும் சென்றன நீங்கலாக 

தமிழகத்தின் அறனத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு அடிப்பறட வெதிகறள ஏற்படுத்த 

ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ரூ.10.00 இலட்ெம் ஒப்பளிக்கப்படுகிைது.  

 

• ஆதிதிராவிடர் மக்கள் சதாறகயில் 50 ெதவீதத்திற்கும் அதிகமாதனார் வசிக்கும் 477 கிராமங்களில், பிரதான் 

மந்திரி ஆதர்ஷ் கிராம தயாெனா (PMAGY) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.50.44 தகாடி மதிப்பிலான அடிப்பறட 

உள்கட்டறமப்பு வெதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

 

• தீண்டாறமக்கு எதிரான விழிப்புைர்றவ சபாதுமக்களிறடதய ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுததாறும் 

ெனவரி 24 முதல் 30 வறர அறனத்து மாவட்டங்களிலும் மனிதாபிமான வாரம் நடத்தப்படுகிைது. ஒவ்சவாரு 

ஆண்டும் மாவட்டத்திற்கு தலா 50,000 ரூபாயும், மாநில அளவில் 1,00,000 ரூபாயும் மனிதாபிமான வாரத்றத 

நடத்துவதற்கு வழங்கப்படுகிைது.  

 

• ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ெனவரி 26, ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் அக்தடாபர் 2 ஆகிய நாட்களிலும், அந்தந்த மாவட்டங்களில் 

முக்கிய விடுமுறை நாட்களிலும் ெம பந்தி விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 


