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முஸ்லிம்களின் 
நலனுக்கு முன்னுரிைம

ேதசிய பாதுகாப்பில் 
சமரசம் இல்ைல

௧௦௦ புதிய நகரங்கள் 
உருவாக்கப்படும்

CßÝ®

நாட்கள்
15
ேதர்தல்

கிசு... கிசு...

சூரிய கட்சிக்கு, ெசன்ைனக்கு அருகில்
இருக்கும் வள்ளூர் ெதாகுதிைய ஒதுக்க

வில்ைல என்றதும், ேசார்ந்திருந்த கட்சிக்
காரர்கைளெயல்லாம், சுதர்சனமான மாவட்ட

நிர்வாகி உசுப்பிவிட, சிறுத்ைத கட்சி
ேவட்பாளர் ரவியானவருக்கு, ேவகமாக
பணியாற்ற ஆரம்பித்து விட்டனராம்.
இதனால், ரவியானவர் டில்லியிலும்

உறுமுேவாம் என்கிறாராம்.

தீவிர பிரசார சுற்றுப்பயணத்தில்
இருக்கும், ைக கட்சியின் முன்னாள்
தைலவரான, தங்கமான பாலுவுக்கு,

ஆங்காங்ேக அதிர்ச்சி ைவத்தியம் ெகாடுக்
கின்றனராம், கட்சி ேவட்பாளர்கள். அவர்
களில் பலரும் கட்சியின் வாசமான தைல

வரின் ஆதரவாளர்களாக இருப்பதால்,
தங்கமானவர், பிரசாரத்துக்கு அைழக்கும்

ேபாது, வர மறுக்கின்றனர்.

ேசலத்தில் ேகப்டனின் மச்சானுக்கு
எதிராக மாம்பழக் கட்சிக்காரர்கள்

ெதாடர்ந்து உள்ளடி ேவைல ெசய்து
ெகாண்ேட இருக்கின்றனராம். இைத,
மாம்பழ கட்சித் தைலைமக்கு எடுத்துச்

ெசால்லியும், எந்த ரியாக்ஸனும்
இல்ைலயாம். அதனால், மாம்பழ ஏரியா
விலும் ேவகமாக முரசு ெகாட்டுவதற்கு

தைட ேபாட்டிருக்கின்றனராம்.
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ஒேர பாரதம்
உன்னத பாரதம்

– நமது சிறப்பு நிருபர் –
ஏகப்பட்ட எதிர்பார்ப் புக்கு இைடயில் ேநற்று, 
பா.ஜ.,வின் ேதர்தல் அறிக்ைக ெவளி யி டப்-
பட்டது. அைனத்து கட் சி களும் அறிக்ைக 
ெவளி யிட்ட பின், முதல் கட்ட ேதர்தல் 
துவங் கிய பின் ெவளி யி டப்பட்ட அறிக்ைக, 
‘ஒேர பாரதம், உன்ன த மான பாரதம்’ மற்றும் 
‘அைன வ ருக்கும் அர வ ைணப்பு, அைன வ-
ருக்கும் முன்ேனற்றம்’ என்ற, ேகாஷங்களின் 
அடிப்ப ைடயில் தயா ரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இதில், விைல வாசி உயர்வு, ேவைல-
வாய்ப்பு, ஊழல், அரசு ேசைவகள் கிைடப்-
பதில் மக்க ளுக்கு உள்ள சிர மங்கள், ெகாள்ைக 
முடி வுகள் மற்றும் திட்டங்கைள அமல்ப-
டுத் து வதில் அரசு இயந் தி ரங்களின் ெமத்-
தன ேபாக்கு, அரசு மீதான நம்ப க த்தன்ைம  
குைறந் து வ ரு வது ஆகி யைவ, உட ன டி யாக 
தீர்க்க ேவண் டிய பிரச்ைன க ளாக முன்ைவக்-
கப்பட்டு உள்ளன. அதா வது, பா.ஜ., ஆட்சி 
அைமத்தால் இவற்ைற தீர்க்க, உட ன டி யாக 
நட வ டிக்ைக எடுக்கப்படும் என, ெதரி விக்கப்-
பட்டு உள்ளது.

பா.ஜ.,வின் ஆட்சி – மக்கைள ைமய மாக 
ைவத்து, ெகாள்ைக முடி வு களின் அடிப்ப-
ைடயில், தடா லடி நட வ டிக்ைககள் இல்லாமல் 
இருக்கும். அேத ேநரத்தில், அைனத்து விஷ-
யங்க ளிலும் அரசு தைல யி டா த வாறு, சிறிய 
அரசு இயந் திரம்; ஆனால், திட்டங்க ைளயும், 
பணி க ைளயும் உட னுக் குடன் முடிக்கக் கூ டிய 
ஆட்சி திறன் ஏற்ப டுத்தப்படும் என, உத்த ர-
வாதம் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அேதேபால், எந்த கட் சியால் ஆட்சி ெசய்-
யப்படும் மாநி லமும், தங்கள் முன்ேனற்றத்-
துக்கு மத் திய அரசு தைட யாக உள்ளது என்ற, 
புகார் வராத அள விற்கு; பிர த ம ருக்கு நிக ராக, 
முதல்வர்க ளுக்கும் முக் கி யத் துவம் ெகாடுக்-
கப்படும். ‘டீம் இந் தியா’ என்று, மத் திய அரசு 
உட்பட அைனத்து மாநில அர சு களும் இந் திய 
அணி என, கரு தப்பட்டு, ஆட்சி நடத்தப்படும் 
என, பா.ஜ., ெதரி வித்து உள்ளது.

சிறு பான்ைம யி ன ருக்காக நிைறய சிறப்பு 
திட்டங்கள் அறி விக்கப்பட்டு உள்ளன. வழி-
பாட்டு தல புன ர ைமப்பு முதல், உருது ெமாழி 
பாது காப்பு வைர, திட்டங்கைள வகுத்து, 
சிறு பான்ைம யி ன ருக்கும், பா.ஜ.,விற்கும் 
படு துாரம் என்ற, ேதாற்றத்ைத உைடக்கும் 
வைகயில், அறிக்ைக அைமந்து உள்ளது.

இதுதவிர, நாட்ைட ஒருங் கி ைணப்பது, 
ஆட்சி கட்ட ைமப்பு சீர் தி ருத்தம், ஆட் சியால் 
பயன் அைடய கூடி ய வர்களின் எண் ணிக்-
ைகைய அதி க ரித்தல், இந் திய நாட்ைடயும், 
சமூ கத்ைதயும் ெபரும் வளர்ச்சி பாைதயில் 

உட ன டி யாக ெகாண்டு ெசல்வது என, நான்கு 
முக் கிய ஆட்சி ேநாக்கங்கள் வைர ய றுக்கப்-
பட்டு உள்ளன. இதன் அடிப்ப ைடயில் ெசயல்-
ப டுத்தப்படக் கூடிய நுாற் றுக்க ணக்கான 
திட்டங்களும், நட வ டிக்ைக களும் அறி விக்கப்-
பட்டு உள்ளன. அதில் மிக மிக கவர்ச் சி யாக 
உள்ளைவ;

1 ேதைவ யில்லாத சட்டங்கள், அரசு 
அனு ம திகள் மற்றும் அரசு கட்ட ைமப் புகள் 

ஒழிக்கப்படும் 
இந் தி யாவில், இந் திய சமு தா யத் திற்கு 

ெபாருத்த மில்லாத ஏகப்பட்ட பிரிட்டிஷ் கால 
சட்டங்கள், சுதந் தி ரத் திற்கு பிறகு இயற்றப்-
பட்ட, கம் யூனிஸ்ட்  ெகாள்ைகைய அடிப்ப-
ைட யாக ைவத் துள்ள சட்டங்களும் உள்ளன. 
இேதேபால் தான் அரசு அனு ம திகள் உள் ளிட்-
டைவ. இைவ அைனத்தும் அரசு அதி கா ரி-
களின் ஆதிக்கத்ைதயும், அதி கார பலத்ைதயும் 
நிைல நாட்ட மட்டும் தான் இயற்றப்பட்டு உள்-
ளன. இவற்றால் ெதாழில்க ளுக்கும், தனி ந பர்-
க ளுக்கும் நிைறய சிக்கல்கள் ஏற்ப டு கின்றன. 
ேகார்ட்களில் வழக் கு களும் அதி க ரிக் கின்றன. 
இவற்ைற ஒழிப்பதன் மூலம், ெபாரு ளா தாரம் 
சுல ப மாக ேமம்படும்.

2 கீழ் ேகார்ட்டுகள் மற்றும் அவற்றின் நீதி ப தி-
களின் எண் ணிக்ைக இரட் டிப்பு/ நீதி ப திகள் 

ேதர் வுக்கு ேதசிய அள வி லான ஆைணயம்/  
குற்ற வியல் விசா ரைண முைறகள் சீர் தி ருத்தம்/ 
அைனத்து மட்டங்க ளிலும் விைரவு ேகார்ட்டுகள்/ 
சட்ட ெமாழிைய எளி ைமப்ப டுத் துதல் 

இதன் மூலம் ேதங்கும் வழக் கு களின் எண்-
ணிக்ைக குைறக்கப்ப டு வ ேதாடு, உட னுக்-
குடன் நீதி கிைடக்கும். அைனத்து தரப்பு மக்-
களும் சட்டத்ைத புரிந்து ெகாள்ளும் சூழல் 
ஏற்ப டுத்தப்படும். விைர வாக நீதி கிைடத்தால், 
குற்ற சம்ப வங்கள் மற்றும் ஊழல் குைறயும். 
அேதாடு, அர சியல் தைல யீடு இல்லாமல் நீதி-
ப தி களின் நிய மனம் நடக்கும்.

3 விவ சா யி க ளுக்கு 50 சதவீதம் அள விற்கு லாப 
விகிதம் இருக் கு மாறு ஏற்பாடு/ விைள ெபா-

ருட்க ளுக்காக சிறப்பு ரயில் வழித்த டங்கள், விவ சா-
ய ேமம்பாடு 

மானி யங்கைள அள்ளிக் ெகாடுப்ப தற்கு 
பதில், விவ சாயம் லாப க ர மான ெதாழி லாக 
மாறு வ தற்கு வழி வைக ெசய்ய முயற்சி எடுக்-
கப்படும் என, ெதரி கி றது. விைள ெபா ருட்க-
ளுக்காக சிறப்பு ரயில் தடங்கள் அைமப்பது, 
புது ைம யான முயற்சி. இது தவிர, பாசனம் உள்-
ளிட்ட விவ சாய ேதைவ க ளுக்கு முக் கி யத் துவம் 
ெகாடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

4 இந் தியா முழு வதும் 100 புதிய நக ரங்கள் 
அைமத்தல்/ ெபரிய நக ரங்க ளுக்கு துைண 

நக ரங்கள் அைமத்தல் 

இந் தி யாவில் ெபரும்பா லான நக ரங்கள் திட்-
ட மி டப்ப டாமல் தானா கேவ உரு வா னைவ. 
இதனால் தான், ெபரும்பா லான பிரச்ைனகள் 
எழு கின்றன. 100 நக ரங்கைள புதி தாக உரு வாக்-
கினால், ஒவ்ெ வாரு மாநி லத் திலும் 3 திட்ட மி-
டப்பட்ட நக ரங்க ளா வது புதி தாக அைமக்கப்-
படும். இைவ ஒரு சீரான நகர்ப் புற வளர்ச் சிக்கு 
வழி வைக ெசய்யும். துைண நக ரங்கள் அைமப்-
பதன் மூலம், ெபரிய நக ரங்களில் ெநரிசல் 
குைறயும்.

5 அதி ேவக புல்லட் ரயில் விடப்படும் 
ெசன்ைன – மதுைர இரண்டைர மணி 

ேநரம். காைல, முதல் வண் டிைய பிடித்தால், முருகன் 
இட்லி கைடயில் டிபன் சாப் பிட ேபாய் வி டலாம்!

இைவ தவிர, பா.ஜ.,விடம் இருந்து வழக்க-
மாக எதிர்பார்க்கக் கூடிய முற்ே பாக்கு ெதாழில் 
துைற திட்டங்கள் இடம் பிடித்து உள்ளன. 
அவற்றில், மின்சார உற்பத் திைய அதி க ரிப்-
பது, உற்பத் திக்கு உள்ள முட் டுக்கட்ைட கைள 
அகற் று வது உள் ளிட்டைவ பற்றி குறிப் பி டப்-
பட்டு உள்ளன.

அேதேபால், கல் விக்கு, ெமாத்த உள்-
நாட்டு உற்பத் தியில் 6 சத வீதம் ஒதுக் கீடு 
ெசய்யப்படும் என, கூறப்பட்டு உள்ளது. இது 
தவிர, மாற் றுத் தி ற னா ளி களின் உரி ைம கைள 
பாது காக்க தனி சட்டம், முதி ேயா ருக்கான 
திட்டங்கள் என, இது ஒரு முற்ே பாக்கான 
ேதர்தல் அறிக்ைக யாக இருப்ப தாக அர சியல் 
பார்ைவ யா ளர்கள் ெதரி விக் கின்றனர்.

பா.ஜ., ேதர்தல் அறிக்ைக 
முழு விவரம்...உள்ேள

   மது ைர   ெசவ்வாய்    ஏப்ரல் 8,  2014
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ஊழல் இல்லாத ஆட்சி அைமய ேவண்டும்.
விவசாயத்ைத ஊக்குவிக்கும் வைகயில், அவர்
களின் வாழ்வாதாரம் உயர்வதற்கு உதவியாகவும்,
உறுதுைணயாகவும் இருக்க ேவண்டும். எனேவ
எனது ஓட்டு நேரந்திர ேமாடிக்கு தான்.

ரியாஸ்
பாலிெடக்னிக் மாணவர், புதுச்ேசரி

நாட்டில் அைனத்து துைறகளிலும் புைரேயாடி உள்ள
லஞ்சம், வளர்ச்சிக்கு தைடயாக உள்ளது. இந்தியா
விற்கு ேதைவ, உறுதியான மாற்றம். லஞ்சம் வாங்குவைத
தடுக்கும் கடுைமயான சட்டத்ைத இயற் றுேவாம் என, 
அறிவிக்கும் கட்சிக்ேக ஓட்டு ேபாடுேவன்.

விேனாதினி
பாலிெடக்னிக் மாணவி, புதுச்ேசரி

முதல் குரல்

8.4.2014

ேதர்தல் கவிைத

ஓட்டா...! ேநாட்டா...!

ேவட்பாளர் ேகட்டு வர்றார் ஓட்டு

ேவகமாக நீட்டுகிறார் ேநாட்டு

ேகாடி கட்டி வாங்கினாரு சீட்டு

மக்களுக்கு ைவப்பாரு ேவட்டு

அரசியலில் ேபாடுறாரு ரூட்டு

ஆட்சியில சம்பாதிப்பாரு கட்டு

ஜனநாயகத்த காப்பாத்த

வாக்குச் சாவடிக்கு நைடய கட்டு

ெகாள்ைளயருக்கு காட்டிடு ‘டாட்டா’

ேவகமாக அழுத்து ‘ேநாட்டா’

மா.ெசந்தில் குமரன்
திண்டுக்கல்
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ேதர்தல்‘தமாசு’

ெதாண்டர் 1: ெசாத்ைத வித்து
ேதர்தல்ல ேபாட்டியிடேறன்னு ெசான்ன
தைலவர் ஏன் ேகாபமா இருக்காரு?

ெதா 2: அடுத்தவங்கேளாட ெசாத்ைதயா
தைலவேரன்னு கட்சிக்காரன் ஒருத்தன்
ேகட்டுட்டானாம்!

வி.ெவங்கட், சீர்காழி

ெதாண்டர் 1: கூட்டணிகளுக்கு சீட்டு
ெகாடுத்தைத ெநனச்சு தைலவர்
இப்ப வருத்தப்படுறார் பா!

ெதா. 2: அப்ேபா அள்ளி அள்ளி
ெகாடுத்துட்டு, இப்ேபா... வருத்தப்பட்டு
என்ன பிரேயாஜனம்?

ெதா. ௧: புரியாம ேபசாத, இன்னும்
பத்து சீட் ேசர்த்து ெகாடுத்திருக்கலாேமன்னு
வருத்தப்படுறாரு

ஏ.ஆர்.நாகராஜன், ெசன்ைன

ெதாண்டர் 1: தைலவர் ேதர்தல்ல
ெஜயிச்சா ேகாவிலுக்கு ேதங்காய்
உைடப்பாராம்

ெதா 2: ேதாத்தா?

ெதா 1: பைழயபடிேய உண்டியைல
உைடப்பாராம்

ரா.திரிபுரசுந்தரி, திருக்ேகாவிலுார்

அரசின் அணுகுமுைற
� இந்தியாேவ முதன்ைம என்பேத, பா.ஜ.,

தைலைமயிலான அரசின், தத்துவம்
மற்றும் மத மாக இருக்கும்.

� அரசு ஆவணங்கைள கணினி மயமாக்கு
வதற்கு முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்.

� இந்திய அரசியல் சட்டேம, அரசின் ெநறி
முைறகளாக இருக்கும்

� மக்களுக்கான அதி கா ரேம, அரசின்
அதிகாரமாக இருக்கும்.

� மக்களின் நலேன, அரசின் பிரார்த்த ைன
யாக இருக்கும்.

� அைனத்து தரப்பினரும் வளர்ச்சி அைடய
ேவண்டும் என்பேத, அரசின் லட்சியமாக
இருக்கும்.

� அரசின் அைனத்து திட்டங்களும் எப்
படி ெசயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பது
குறித்து, ெதாடர்ந்து ஆய்வு ெசய்யப்படும்.
சமூக மற்றும் சுற் றுச்சூழல் தணிக்ைக
களும் கட்டாயமாக்கப்படும்.

� நைடமுைறயில் இல்லாத அல்லது நைட
முைறக்கு ஒவ்வாத சட்டங்கள், விதிகள் 
மற்றும் நிர்வாக கட்டைமப்புகள் மற்றும்
நைடமுைறகள் மாற்றி அைமக்கப்படும்.

� தரமான மற்றும் பலன் தரக்கூடிய ெபாதுச்
ேசைவகள் மூலேம, மக்களின் வாழ்க்ைகத்-
தரமும், அவர்களின் உற்பத்தித் திறனும் 
ேமம்படும் என்பதால், ெபாது ஊழியர்கள்
மத்தியில், கடைமைய உணர்ச் சிைய அதி
கரிக்க நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

� ெமாத்தத்தில், பா.ஜ., தைலைமயில்
அைமயும் அரசின் நிர்வா கம், மக்கைள
ைமயமாக ெகாண்ட தாகவும், ெகாள்ைக
கைள முழு அளவில் ெசயல்ப டுத்தக்கூடி
யதாகவும், திட்டங்கைள உரிய காலகட்
டத்திற்குள் ெசயல்ப டுத்தக் கூடியதாகவும்,
குைறவான நபர்களுடன், அதிகபட்ச அள
விலான நல்ல நிர்வாகத்ைத தரக்கூடிய
தாகவும் அைமயும்.

மின்னணுநிர்வாகம்
� அகண்ட அைலவரிைச ேசைவயின்

பயன்பாட்ைட அதிகரிக்க, நடவடிக்ைக
எடுக்கப்படும். ஒவ்ெவாரு கிராமத்திற்கும்
இந்த ேசைவ கிைடக்க முக் கியத்துவம்
அளிக்கப்படும்.

� மக்கள் குைற தீர்க்கும் அைமப்புகள்
திறைமயாக ெசயல்படும் வைகயில், 

மின்னணு நிர்வாக முைறகள், ெதாழில் 
நுட்ப ரீதியாக ேமம்படுத்தப்படும்.

� கிராமப்புறங்களிலும், சிறு நக ரங்க ளிலும்
தகவல் ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த ேவைல-
வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப்படும்.

� மாணவர்களுக்கு ெதாழில்நுட்பம் சார்ந்த
ேசைவகள் எளிதில் கிைடக்க நட வடிக்ைக 
எடுக்கப்படும்.

� பள்ளிகளில் பாடப் புத்தக சுைமைய
குைறக்க, ெதாழில் ரீதி யான புதுைமகள்
புகுத்தப்படும். அைனத்து கல்வி நிறுவ
னங்களும், படிப்படியாக இந்த வசதிகைள
ெபற நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும். கணினி
மூலமான கல்வி மற்றும் பயிற்சிகள் விரிவு
படுத்தப்படும்.

� கிராமப்புற மக்களுக்கு எளி தாக மருத்-
துவ வசதி கிைடக்க, நடமாடும் உடல்நல
ேசைவப் பிரிவு துவக்கப்படும். ‘ெடலி-
ெமடிசி’ன் வச திகைள அதிக அளவில்
பயன்படுத்த, ‘ேதசிய ஊரக இைண யதள
மற்றும் ெதாழில்நுட்ப இயக்ககம்’ ஒன்று 
உருவாக்கப்படும்.

� மத்திய அரசு அலு வலகங்கள் முதல் பஞ்
சாயத்து அலுவலகங்கள் வைர, அைனத்து
நிர்வாக அைமப் புகளும், பயன்ெபறும் 
வைகயில், ேதசிய மின்னணு நிர்வாக
திட்டம் ஒன்று துவக்கப்படும். குஜராத்தில், 
தற்ேபாது ெசயல்பாட்டில் உள்ள, ‘இ –
கிராம், விஸ்வா கிராமம்’ திட்டம், நாடு தழு
விய அளவில் அமல்ப டுத்தப்படும்.

� இந்திய ெமாழிகளில், தகவல் ெதாழில்
நுட்பத்ைத ேமம்படுத்த, ேதசிய இயக்கம் 
ஒன்று துவக்கப்படும்.

� தாழ்த்தப்பட்ேடார், மைலவாழ் பழங்குடி
யினர், இதர பிற்பட்ட வகுப் பினர் மற்றும்
சமூகத்தின் நலிந்த பிரி வினைரயும்,
தகவல் ெதாழில்நுட்ப ேமம்பாட்டு வரம்
பிற்குள் ெகாண்டு வர அதிக முக் கியத்
துவம் அளிக்கப்படும்.

� நாட்டின் விைலமதிப்புமிக்க கலாசாரம்
மற்றும் பாரம்பரிய கைல கைள பாது காக்க, 
தகவல் ெதாழில் நுட்பம் பயன்ப டுத்தப்-
படும். குறிப்பாக, அைனத்து ஆவண 
காப்ப கங்களும், அருங்காட் சியகங்களும் 
கணினி மயமாக்கப்படும்.

� ஊழல் மற்றும் காலதாமதத்ைத தடுக்க, 
அைனத்து அரசு பணிகைளயும், டிஜிட்டல் 
மயமாக்குவது கட்டா யப்படுத்தப்படும்.

� நாட்ைட ஒன்றிைணக்க, அதி ேவக
‘டிஜிட்டல் ைஹேவஸ்’கள் அைமக்கப்-
படும்.

� உலக அறிவு ைமயமாக இந் தியாைவ 
மாற்ற ேவண்டும்; ஒவ்ெ வாரு குடும்பத்-
தினரும், ‘டிஜிட்டல்’ அடிப்பைடயிலான
விஷயங்கைள கற்று அறிந்த வர்க ளா கவும்
இருக்க ேவண்டும் என்பேத, பாரதிய ஜன
தாவின் லட்சியம்.

அரசின் ெசயல்பாடுகள்
எப்படி இருக்கும்?

நிர்வாகம்�

மதுைர, ெசவ்வாய், ஏப்ரல் 8, 2014

ெமடிசின்’
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ஈ.வி.ேக.எஸ்.இளங்ே காவன் ேபட்டி 
'நச்' என்று இருந்தது. ெசால்ல
ேவண்டிய ெசய்திகைள சரி யான
ேநரத்தில் ெவளிப்ப டுத்தி இருக்-
கிறார். உதாரணமாக, காங். ஆதரேவாடு
தமிழகத்தில் ைமனா ரிடி அரசு 
நடத்திக் ெகாண்டிருந்த நிைலயிலும்,
மத்திய கூட்டணி அரசில் முக் கிய
துைறகைளப்ெபற்று அங்கம் 
வகித்த தி.மு.க.வினரின் சமீபத்திய
குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதி லாக
அைமந்திருந்தது.

வி.சந்திரேமாகன்
ேகாைவ

ேகாவில் கணக்கு தணிக்ைக 
அவலட்சணங்கள் கட்டுைர ‘பகீர்’ 
உண்ைமகைள ெவளிப்படுத்தியது. 
நம் ஊரில் ேவலிேய பயிைர 
ேமயும் கைத புதியது அல்லேவ. 
இப்படிெயல்லாம் ெசய்ய ‘ரூம்’ 
ேபாட்டு ேயாசிப்பாங்கேளா.

ேகா.சு.சுேரஷ்
ேகாைவ

இன்று ேமேல இருப்ப வர்கள், 
நாைள கீேழ இருப்பார்கள்; இன்று 
கீேழ இருப்ப வர்கள் நாைள ேமேல
இருப்பர் என்று ேபட் டியில் கார்த்திக் 
கூறியுள்ளார்; ஆனால், கீேழ 
ேபான காங்கிரஸ் படு பா தாளத்துக்கு
அல்லவா இப்ே பாது ேபாய்
ெகாண்டிருக்கிறது?

எல்.ேக.மதிநிைறெசல்வன்
ெசன்ைன

முகவரி:
‘தினமலர்’ – ேதர்தல் களம்,

39, ஒயிட்ஸ் சாைல, ெசன்ைன – 600 014

மின் அஞ்சல்: election@dinamalar.in
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கடிதம்வாசகர்
என்னமாேயாசிக்கிறாய்ங்க!

நல்லா
அளக்கிறீங்கய்யா...

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு, ெஜயலலிதா
மீதான பாசம் அதிகம்.
அதனால் தான் ‘௨ஜி’ வழக்கு
ேவறு ெசாத்து குவிப்பு ேவறு 
என்று வாதிடுகின்றனர். 
கம்யூனிஸ்டுகளின் ேநர்ைம 
இதில் ெவளிப்படுகிறது.

ெபா.கேணசன்
மும்ைப

ேதர்தல் கவிைதயில் வாசகர்கள்
பட்டய கிளப்புறாங்க. இத்தைன
கவிஞர்கள் எங்கு இருந்தார்கள் 
என, எண்ணத் ேதான்றுகிறது.
சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும் ைவக்கிறது. 
வாசகர்களின் ேதர்தல் கவிைத.

சா.ஜான் பிரிட்ேடா
திண்டுக்கல்

மத்தியில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் 
சரி, நம் மாநிலத்தின் ேதைவக்காக 
குரல் ெகாடுக்கும் கட் சிக்கு தான் 
வாக்கு. அந்த வைகயில், இங்கு 
ஆட்சியில் இருக்கும் அ.தி.மு.க.,
ெவற்றி ெபற்றால் நல்லது.

பி.பாலாஜிகேணஷ்
சிதம்பரம்

� எளிதாக ெதாழில் ெதாடங்கவும்,
வர்த்தகம் ெசய்யவும் சாதகமான சூழல்
உருவாக்கப்படும்

� அதிகாரிகளின் ஆதிக்க மேனாபாவத்
திற்கு முற்றுப்புள்ளி ைவக்கப்படும்

� ேதைவயான கட்டைமப்பு வசதிகைள
ேமம்படுத்தி, நிைலயான மின்சாரம்
தரப்படும்

� ஒேர குைடயின் கீழ் அைனத்து அனுமதி
கைளயும் ெபறும் வைகயில், ஒற்ைறச்
சாளர முைறக்கு மாநில அளவில்
ைமயங்கள் அைமக்கப்படும்.

� சுற்றுச்சூழல் துைற அனுமதி, ெவளிப்
பைட தன்ைமயுடன், குறித்த காலத்
திற்குள் தரப்படும்

� உயர் தரத்திலான ெதாழில் மண்டலங்கள்
ஏற்படுத்தப்படும்

� சிறு, குறு, நடுத்தர ெதாழில்கைள ேமம்
படுத்த, தனி பணிக்குழு அைமத்து ஆய்வு
ேமற்ெகாள்ளப்படும்

� ெதாழில்களுக்கான வட்டி விகிதம்
குைறக்கப்படும்

� ெதளிவான வரி திட்டம் ெகாண்டு
வரப்படும். மிரட்டல் இல்லாமல் வரி
வசூலிக்கப்படும்

� வர்த்தக உரிமங்கள் வழங்குவதில்
உள்ள சிக்கல்கள் தீர்க்கப்பட்டு,
எளிைமயாக்கப்படும்

� ெமன்ெபாருள் மற்றும் மின்னணு 
பாகங்கள் துைறகளுக்கு ேதைவயான
வசதிகள் ெசய்து தரப்படும்

� சரக்கு மற்றும் ேசைவ வரி (ஜி.எஸ்.டி.,)
அமல்படுத்தப்படும்

� எரிசக்தி உட்கட்டைமப்ைப முன்ேனற்ற,
மனிதவளம் ேமம்படுத்துதலுடன், புதிய
ெதாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்

� எண்ெணய், எரிவாயு, நீர், காற்றாைல 
மற்றும் அணு சக்தி ஆகியவற்றின் மூலம்
அதிகளவில் மின் உற்பத்தி ெசய்ய நடவ
டிக்ைக எடுக்கப்படும்

� சிறிய அளவிலான நீர் மின் திட்டங்க
ளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்

� உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்திைய
அதிகரித்து, இறக்குமதி ெசலவினம்
குைறக்கப்படும்

� புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்திக்கு
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்

� சூரிய சக்தி மின் உற்பத்திைய நாடு
முழுவதும் விரிவுபடுத்த நடவடிக்ைக
எடுக்கப்படும்

� எரிவாயு ேதைவைய பூர்த்தி ெசய்ய
குறிப்பிட்ட நபர்கைள சார்ந்திருப்பைத
தவிர்க்க உரிய நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்

� நகரமயமாக்கைல அச்சுறுத்தலாக 
ேநாக்காமல் வாய்ப்பாக கருதுதல்

� ேபாக்குவரத்து மற்றும் குடியிருப்பு
வசதிகைள ஏற்படுத்தி தருதலில், முக்கிய
நடவடிக்ைககைள எடுத்தல்

� நவீன ெதாழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும்
கட்டைமப்புகேளாடு கூடிய ௧௦௦ புதிய 
நகரங்கைள உருவாக்குதல்

� இரட்ைட நகரங்கள் மற்றும் துைண
நகரங்கள் அைமத்தைல ஊக்குவித்தல்

� திடக்கழிவு ேமலாண்ைம முைற களில்,
ேமம்படுத்தப்பட்ட, திறன் கூடிய
முைறகள் அமல்படுத்தப்படும். 
ஒருங்கிைணந்த திடக்க ழிவு
ேமலாண்ைம உட்கட்டைமப்ைப 
அமல்படுத்துவதற்கான மாதிரி நகரங்கள் 
அைடயாளம் கண்டறியப்படும்

� ெபாது இடங்கள் மற்றும் வணிக 
வளாகங்களில், ‘ைவ –ைப’ வசதிகள்
ஏற்படுத்தப்படும்

� தரமான, ஒருங்கிைணந்த ேசைவைய 
தரவல்ல ெபாது ேபாக்குவரத்து

முைறகள் உருவாக்கப்படும். 
இதன் மூலம் தனியார் வாகனங்கைள
பயன்படுத்தல் குைறயும்

� தரமான கல்வி மற்றும் ஆராய்ச் சிைய
ஊக்குவிக்கும் வைகயில்,  அதி களவில் 
ஏற்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும்
ஆய்வாளர்கள் பற்றாக் குைறைய தீர்க்க
அதிக முக்கியத் துவம் அளிக்கப்படும்

� கல்வித்திட்டம், ஆசிரியர்களுக்கான ஊதிய
விகிதம் ஆகியைவ, ஆய்வு ெசய்யப்பட்டு,
மாற்றி அைமக்கப்படும்

� ‘அைனவருக்கும் கல்வி திட்டம் – சர்வ
சிக்ஷ அபியான்’ திட்டத்ைத ஆய்வு ெசய்
யவும், அன்றாட தகவல்கைள பதிவு 
ெசய்யவும் புதிய அைமப்பு உருவாக்கப்
படும். ேமலும், கல்வியறிவின்ைமைய
முற்றிலும் ஒழிக்கும் வித மாக, அைனவ
ருக்கும் கல்வித் திட்டம் விரி வுபடுத்து
வதுடன், வலுப்படுத்தவும் நட வடிக்ைக
எடுக்கப்படும்

� இைடநிைல கல்வி, தனித்திறன் 
ேமம்பாடு ஆகியவற்ைற பரவலாக்கி,
பள்ளிகள் வாயிலாக, கிராமப்புற, பழங்கு
டியின மற்றும் பிற சிக்கலான பகுதிகளில்
ெதாடர்ந்து ெசயல்படுத்தப்படும்

� பள்ளிக் கல்வித்திட்டம் முழுைமயாக
ஆய்வு ெசய்யப்பட்டு, நாட்டின் ேதைவக்-

ேகற்ப, ஆற்றல் வாய்ந்த, மன அழுத்தம் 
இல்லாத, கவர்ச்சியான திட்டமாக மாற்றி
அைமக்கப்படும்

� பள்ளிக் கல்விைய ெதாட ரவும், இறுதி 
ெசய்யவும், ெபண் குழந்ைத களுக்கு 
ேதைவயான அைனத்து உதவிகளும்
ெசய்யப்படும்

� மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு,
சிறப்பு ஆசிரியர் திட்டம்
ஏற்படுத்தப்படும்

� பள்ளிக் குழந்ைத களின் புத்தக
சுைமைய குைறக்கும் வைகயில், 
ெதாழில்நுட்பம் சார் கல்விதிட்டம் 
ஏற்படுத்தப்படும்

� பள்ளியில் ேதசிய மின்னணு– நுாலகம் 
(இ – ைலப்ரரி) ஏற்ப டுத்தப்படும்

� பள்ளி ெசல்லும் குழந்ைதகளின் அறிவு
எல்ைலைய விரிவாக்கும் விதமாக,
நாடுகளுக்கிைடயிலான மாணவர்கள்
பரிமாற்ற திட்டத்திற்கு முன்னுரிைம
அளிக்கப்படும்.

� மாணவர்களின், கற்பைனத் திறன்,
அங்கீகரிக்கப்படுவதுடன், 
ஊக்குவிக்கப்படும்.

நகர பகுதிகள்

கல்வி

மின்சாரம்

ெதாழில் துைற

]Ó¨¤uÌ

கிராமப்புறங்களுக்கு...
� தனிநபர், ெபாருளாதாரம் மற்றும் 

சமூகம் ஆகியவற்றிற்கான முழுைம
யான திட்டங்கைள உள்ளடக் கிய, கிரா
மப்புற ேமம்பாட்டு திட்டம், தீவிரமாக
அமல்படுத்தப்படும்

� நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அைனத்து வச
திகளும், கிராம சூழ்நிைலைய, ஆன்
மாைவ ெகடுக்காமல், கிரா மங்களில்
ெகாண்டு வரப்படும்

� விவசாயம், கிராம ேமம்பாடு மற்றும்
வறுைம ஒழிப்பு ஆகியைவ ஒன்றுக்கு
ஒன்று ெதாடர்புைடயைவ. அதனால்,
சாைல வசதி, குடிநீர் வசதி, கல்வி, சுகா
தாரம், மின்சாரம், அகன்ற அைலவரிைச,
ேவைலவாய்ப்பு உருவாக்கம், பாதுகாப்பு,
சந்ைதகள் இைணப்பு ஆகியைவ கிராமங்
களில் ேமம்படுத்தப்படும்

திருச்சி ேலாக்சபா அ.தி.மு.க., ேவட்பாளர் குமாைர ஆதரித்து,

தமிழக முதல்வர் ெஜயலலிதா பிரசாரக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்கும்

முன், அவர் ேபசும் ‘ைமக்’ உய ரத்ைத ேடப் மூலம் அளந்து பார்த்து

சரி ெசய்தனர்.

சூரிய மின்சக்திக்கு
முக்கியத்துவம்

ேதசிய அளவில் மின்னணுநுாலகம்

எளிதாக ெதாழில்
துவங்க வசதி

100 புதிய நகரங்கள்

மதுைர, ெசவ்வாய், ஏப்ரல் 8, 2014

சிக்ஷஅபியான்

ஈ.வி.ேக.எஸ்.இளங்ே காவன் ேபட்டி
'நச்' என் றுஇருந்தது. ெசால்ல 
ேவண்டிய ெசய்திகைள சரியான
ேநரத்தில் ெவளிப்ப டுத்தி இருக்
கிறார்.உதாரணமாக,காங்.ஆதரேவாடு
தமிழகத்தில்ைமனாரிடி அரசு
நடத்திக்ெகாண்டிருந்தநிைலயிலும்,
மத்திய கூட்டணிஅரசில்முக்கிய
துைறகைளப்ெபற்று அங்கம்
வகித்த தி.மு.க.வினரின் சமீ பத்திய
குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலாக
அைமந்திருந்தது.

வி.சந்திரேமாகன்
ேகாைவ

ேகாவில் கணக்கு தணிக்ைக
அவலட்சணங்கள் கட்டுைர ‘பகீர்’ 
உண்ைமகைளெவளிப்படுத்தியது.
நம்ஊரில் ேவலிேய பயிைர 
ேமயும் கைத புதியது அல்லேவ. 
இப்படிெயல்லாம் ெசய்ய ‘ரூம்’
ேபாட்டு ேயாசிப்பாங்கேளா.

ேகா.சு.சுேரஷ்
ேகாைவ

இன்று ேமேல இருப்ப வர்கள், 
நாைள கீேழ இருப்பார்கள்; 
இன்று கீேழ இருப்ப வர்கள்
நாைள ேமேலஇருப்பர் என்று
ேபட்டியில் கார்த்திக் கூறி யுள்ளார்; 
ஆனால், கீேழ  ேபான 
காங்கிரஸ் படுபாதாளத்துக்கு 
அல்லவா இப்ே பாது ேபாய் 
ெகாண்டிருக்கிறது?

எல்.ேக.மதிநிைறெசல்வன்
ெசன்ைன

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு,ெஜயலலிதா
மீதான பாசம் அதிகம்.
அதனால் தான் ‘௨ஜி’ வழக்கு 
ேவறு ெசாத்து குவிப்பு ேவறு
என்றுவாதிடுகின்றனர். 
கம்யூனிஸ்டுகளின் ேநர்ைம 
இதில்ெவளிப்படுகிறது.

ெபா.கேணசன்
மும்ைப

ேதர்தல் கவிைதயில்வாசகர்கள்
பட்டய கிளப்புறாங்க. இத்தைன 
கவிஞர்கள் எங்குஇருந்தார்கள் 
என, எண்ணத் ேதான்றுகிறது.
சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும்ைவக்கிறது.
வாசகர்களின் ேதர்தல் கவிைத.

சா.ஜான் பிரிட்ேடா
திண்டுக்கல்

முகவரி:
‘தின மலர்’ – ேதர்தல் களம்,

39, ஒயிட்ஸ் சாைல, ெசன்ைன – 600 014

election@dinamalar.in

ேதைவக்கு

88700 07712

கடிதம்வாசகர்
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சுகாதாரம் வறுைம ஒழிப்பு

தாழ்த்தப்பட்ேடார் நலன்

ெதாழிற்பயிற்சி

ெதாழிலாளர் நலன்

உணவு பாதுகாப்பு

திறன் ேமம்பாட்டு பயிற்சி

பழங்குடியினர் நலன்

உயர்கல்வி

அைனத்து மாநிலங்களிலும் ‘எய்ம்ஸ்’

ெதாழிலாளர்கள் பயன்ெபறும் வைகயில்,
ெதாழிலாளர்களுக்கான பிரத்ேகய வங்கி
ெதாடங்கப்படும்.

� அைமப்பு சாரா ெதாழிலாளர்கள் அைன
வருக்கும் அைடயாள அட்ைட தரப்படும்.
அவர்களுக்கு நல்ல, தரமான மருத்துவ
வசதிகள் மற்றும் கல்வி வசதிகளும்
ஏற்படுத்தப்படும். அவர்களின் திறன் ேமம்
பாட்டுக்கான பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படும்

� நவீன நிதி ேசைவகைள ெதாழிலாளர்கள் 
பயன்படுத்தும் வைகயில், ெதாழி-
லாளர்களுக்கான பிரத்ேயக வங்கி
உருவாக்கப்படும்

� காலத்திற்கு ெபாருந்தாதம், சிக்க
லான மற்றும் ஏற்றுக்ெகாள்ள இயலாத
வைகயில் உள்ள ெதாழிலாளர் நலச்
சட்டங்கள், சம்பந்தபட்ட ெதாழிலாளர்,
நிறுவனங்களுடன் ஆேலாசித்து ஆய்வு
ெசய்யப்படும்

� ெதாழிலாளர் ெதாழிலாளர்களுக்கான
ஓய்வூதியம், சுகாதார காப்பீட்டு திட்டம்
திட்டமும் பலப்படுத்தப்படும்

� ெபாது வினிேயாக முைறயில், ெவற்றி
ெபற்ற நைடமுைறகைள அமல்படுத்த
பரிசீலித்தல்; தற்ேபாைதய ெபாது
வினிேயாக முைறயில், சிறந்த நைடமுைற
கைள அமல்படுத்தல்

� ஊட்டச் சத்து குைறபாடு மற்றும்
ஊட்டச்சத்து இன்ைம பிரச்ைனகைள
தீர்க்க வழிகாணல்

� தானியம், பருப்பு மற்றும் எண்ெணய்
உற்பத்திைய அதிகரிக்க ஊக்குவித்தல்

� இந்திய உணவுக் கழக நிர்வாகத்ைத
முற்றிலும் மாற்றி அைமத்தல்

� ேதசிய ேபரிடர் மற்றும் மற்ற காரணங்
களால் ஏற்படும் அவசர ேதைவகளுக்கு
ஏற்பட உணவு தானிய இருப்பிைன
உறுதிப்படுத்துதல்

� சமுதாய சைமயல்கூட திட்டத்தில்,
தனியார் தன்னார்வ நிறுவனங்கள்
பங்ேகற்க ஊக்கப்படுத்துதல்

� அதீத வறுைம மற்றும் ஊட்டச்சத்து
குைறபாடு ஆகிய பிரச்ைன கைள தீர்க்க,
முன்னுரிைம அளிக்கப்படும்

� ஒேர குறிக்ேகாளாக, ெவளிப்பைடயான,
திறைமயான முைறயில், வறுைம ஒழிப்பு
திட்டங்கள் அமல்ப டுத்தப்படும்

� மிகவும் பின்தங்கிய ௧௦௦ மாவட்டங்கள்
அைட யாளம் கண்ட றியப்பட்டு, அைவ
மற்ற வளர்ந்த மாவட்டங்க ளுக்கு இைண
யாக ேமம்படுத்தப்படும்

� கிராமப்புற ஏைழகளுக்கு, விவசாயம்
மற்றும் அதுசார்ந்த ெதாழில்களின் அடிப்-
பைடயில் லாபம் ெபறக் கூடிய ேவைல
வாய்ப்புகைள அளித்தல்

� நகர்புற ஏைழகளுக்கு, அவர்களது திறன்
கைள வளர்த்துக் ெகாள்ளும் விதத்தில்,
பயிற்சியளித்தல். இதன் மூலம் அவர்கள்
தங்களுக்கான வாய்ப்புகைள ேதர்ந்ெத
டுத்துக் ெகாள்ள முடியும்

� வறுைமைய முற்றிலும் ஒழிக்க, அரசின்
அைனத்து மட்டங்க ளிலும், சமூகத்திலும்,
கல்வி மற்றும் நிதி அைமப்புகளிலும்
தனியார் பங்க ளிப்ைப ஊக் குவித்தல்

சுயெதாழிலுக்கு
முக்கியத்துவம்
� எஸ்.சி., – எஸ்.டி., ஓ.பி.சி., மற்றும் பிற

பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான
கல்வி மற்றும் சுய ெதாழில்வாய்ப்பு ஆகிய
வற்றில் அதிக கவனம் ெசலுத்தப்படும்

� சமூகத்தின் அைனத்து மட்டங்களிலும்,
தீண்டாைமைய ேபாக்க பா.ஜ., முழு-
வீச்சில் ெசயல்படும்

� மனித மலத்ைத மனிதேன அள்ளும்
அவலம் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும்

� எஸ்.சி., உள்ளிட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட
சமூகத்தினைர வறுைமயில் இருந்து மீட்க
பா.ஜ., பல்ேவறு வழி களில் பாடுபடும்

� எஸ்.சி., உள்ளிட்ேடார் நலனுக்காக
ஒதுக்கப்படும் நிதிைய, அவற் றுக்காக 
மட்டுேம ெசலவழிக்கப்படுவது உறுதி
ெசய்யப்படும்

� எஸ்.சி., உள்ளிட்ேடாருக்கான, வீடுகள்
கட்டித் தருவது, கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும்
திறன் ேமம்பாடு ஆகியைவ ெசயல் 
படுத்தப்படும்

� எஸ்.சி., உள்ளிட்ேடாரின் குழந்ைதகள்
குறிப்பாக ெபண் குழந்ைத களுக்கான
கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் திறன் ேமம்
பாட்டில் கவனம் ெசலுத்தப்படும்

கல்வி, சுகாதாரம், மின்சாரம்உறுதி

யு.ஜி.சி.,யில் மாற்றம்

நகர்ப்புற ஏைழகளுக்கு
திறன் வளர்ப்பு

பிரத்ேயக பயிற்சி

நிர்வாக மாற்றம்

அயல்நாட்டு ெமாழிகள்

� இந்தியாவில், 2002ல் கைடசியாக
சுகாதார ெகாள்ைக ெகாண்டு வரப்
பட்டது. தற்ேபாது, இந்தியா சுகா
தாரத் திட்டத்தில் பல்ேவறு சவால்
கைளச் சந்தித்து வரு கிறது. இதற்கு
தீர்வு காணும் வைகயில், பா.ஜ., 
புதிய சுகாதார ெகாள்ைகையக் 
ெகாண்டு வரும்

� அரசு மருத்துவமைனகள் 
அைனத்தும் நவீனப்படுத்தப்படும்; 
அதி நவீன ெதாழில்நுட்பங்களுடன்
கட்டைமப்பு வசதிகளும்
ேமம்படுத்தப்படும்

� மருத்துவம், மருத் துவம் சார் பல்
கைலகளின் எண்ணிக்ைக
உயர்த்தப்படும். எல்லா மாநி லங்
களிலும், ‘எய்ம்ஸ்’ ைமயங்கள்
உருவாக்கப்படும்

� ேயாகா மற்றும் இந்திய மருத்துவ
முைறகளில், ெபாதுமக்களின் முத-
லீகைள அதிகரிக்க முயற்சி ேமற்-
ெகாள்ளப்படும். இந்திய மருத்துவம்
சார்ந்த படிப்புகள் ெதாடங்கப்படும்

� பள்ளி கல்வி பாடத்திட்டத்தில், சுகா-
தாரம் சார்ந்த கல்வி ஒரு பகுதியாக
ைவக்கப்படும்

� 108 ஆம்புலன்ஸ் ேசைவத் திட்டம் 
நாடு முழுவதும் பரவலாக்கப்படும்

� ேதசிய அளவில், ெகாசுக்கைளக் 
கட்டுப்ப டுத்தும் திட்டம் அறி முகம்
ெசய்யப்படும்

� திறந்த ெவளியில் மலம் கழிக்கும்
நிைலக்கு முடிவு கட்டப்படும் இது
குறித்து ெபாது மக்களிடம் விழிப்
புணர்வு ஏற்படுத்தப்படம், வீடு,
பள்ளி, ெபாது இடங்களிலும் கழிப்
பிடங்கள் அைமக்கப்படும்

� நவீன மற்றும் அறிவியல் ரீதியாக, 
கழிவுநீர் ெவளிேயற்றுதல் மற்றும்
திடக்கழிவு ேமலாண்ைமத் திட்டம் 
ெசயல்படுத்தப்படும்

� சுகாதார திட்டங்கைள ெசயல்ப
டுத்தும் மாநகரம், நகரங்களுக்கு
மதிப்பீட்டுத் திட்டம் (ராங்க் முைற)
அறிமுகம் ெசய்யப்படும். 
சிறப்பாக ெசயல்படும் நகரம்,
மாநகரங்களுக்கு ஊக்கத்ெதாைக 
அளிக்கப்படும்

� குடிநீர் மூலம் பரவும் ேநாய்கள்
கட்டுப்ப டுத்தப்படும். இதனால், 
வயிற்றுப்ேபாக்கு இல்லாத இந்தியா
உருவாக்கப்படும்

� ேதசிய அளவில், ‘பழங்குடியினர்
ேமம்பாட்டு வாரியம்’ அைமக்கப்
பட்டு அதன் மூலம், ‘வனபந்து
கல்யாண் ேயாஜனா’ திட்டம் அமல்
படுத்தப்படும்

� பழங்குடியினருக்கான, முழு ைம
யான கல்வி கட்டைமப்பு
உருவாக்கப்படும்

� குடியிருப்புகள், குடிநீர் மற்றும்
சுகாதார வசதிகைள ேமம்ப டுத்தல்

� பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில்
மின்சார வசதி ஏற்படுத்தல் மற்றும்
எந்த வானிைலயிலும் ேபாக் குவ
ரத்திற்கு ஏற்ற சாைல வசதிகள்
ஏற்படுத்தல்

� பழங்குடியினருக்கான ெபாரு ளாதார
வசதிகைள ஏற்ப டுத்தல்

� பழங்குடி மரபு சார்ந்த உற்பத்தி 
ெபாருட்கைள, சுற்றுலா தலங்கள்
மற்றும் பிற நகரங்களில் விற்பதற்கு
சந்ைதகைள உரு வாக்குதல்

� பழங்குடியினரின் நிலங்கள், பிறரின் 
ஆக்கிரமிப்பில் சிக்காமல் பாது
காத்தல்

� மரப் ெபாருட்கள் அல்லாத பிற 
உற்பத்தி ெபாருட்கைள சந்ைதப்-
படுத்தல் மற்றும் பழங்குடி கிராம
சந்ைதகைள ஒருங் கிைணத்தல்

� பழங்குடி பண்பாடு மற்றும் 
ெமாழிகைள காப்பதற்காக, ேதசிய 
அளவில், பழங்குடி பண்பாட்டு 
ஆராய்ச்சி ைமயம் நிறுவுதல்

� பழங்குடியினர் ேமம்பாட்டிற்கான
நிதிைய அதிகரித்தல்

� பணியாளர்கள் மற்றும் வீட்டில் இருக்கும்
ெபண்கள் தங்கள் அறி ைவயும், கல்வித்
தகுதிையயும் ேமம்படுத்திக்ெகாள்ளும்
வைகயில், மிகப்ெப ரிய அளவில்,
ஆன் _ைலன் கல்வித்திட்டம்
ஏற்படுத்தப்படும்

� சுயெதாழில், குடும்பத் ெதாழில், ெதாழில்
முைனேவார் மற்றம் புதிய கண்டுபிடிப்
புகள் இைவ ெதாடர்பான, ெதாைல துார 
கல்வித் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும்

� கல்வி ேமம்பாட்டிற்கு, ேதசிய கல்வி
ெகாள்ைக அமல்படுத்தப்படும்

� ஆசிரியர்களின் திறைன ேமம்
படுத்தவும், சிறந்த ஆசிரியர்கைள
உருவாக்கவும், ஆசிரியர் பயிற்சி
ைமயங்களில் பணிச்சூழல் திருத்தி
அைமக்கப்படும்

� ேதைவயான இடங்களில்
மனிதவளம் முைறயாக பயன்
படுத்தப்படும்

� ெதாழில்பிரிவு, கல்வி நிறு வனம், 
சமூகம் இவற்றிற்கிைடேய, 
ெநருங்கிய உறவு ஏற்படுத்த புதிய
கட்டைமப்பு உருவாக்கப்படும்

� எதிர்கால ேதைவகைள கருத்தில் 
ெகாண்டு, உயர்கல்வித்துைறயில்
உள்ள துைறகள் ேமம்ப டுத்தப்படும்

� உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு
அவற்றின் ெவளிப்பைடத் தன்
ைமைய உறுதிப்படுத்தும் விதமாக,

தன்னாட்சி அங்கீகாரம் வழங்கப்படும்

� கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியின்
தரத்ைத உயர்த்துவதன் மூலம், இந்திய
பல்கைலகைள, உலக பல்கைல
கைள விட உயர் தரத்திற்கு ெகாண்டு
வர நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்

� ஒழுங்கு முைற அைமப்புகளின்
நம்பகத்தன்ைம மீட்ெடடுக்கப்படும். 
இந்த அைமப்புகளின் உயர்ந்த 
ெபாறுப்புகளில் தகுதியானவர்
கைள நியமிப்பதில் ெவளிப்பைடத்
தன்ைம, உரிய தகுதி, திறைம
ஆகியைவ அடிப்ப ைடயாக
ெகாள்ளப்படும்

� மானியம் வழங்கும் அைமப்பாக 
இல்லாமல், பல்கைல மானியக் குழு
மாற்றியைமக்கப்பட்டு, உயர்கல்வி 
கமிஷனாக மாற்றப்படும்

� திறன் ேமம்பாட்டு, சிறப்பு ெசயல்திட்ட

மாக ெகாண்டுவரப்படுகிறது.

� ேதசிய பலமுக– திறன் திட்டம்

ஏற்படுத்தப்படும்.

� மாைல ேவைளகளில், பணியாளர்கள்

திறைன ேமம்படுத்த, குறுகிய கால

கல்வித்திட்டம் உருவாக்கப்படும்.

� ெதாழில் நிறுவனங்களுக்கு ேதைவயான

மனித வளம் உருவாக்குவது உறுதி

ெசய்யப்படும்.

� ேவைல வாய்ப்ைப அதிகரிக்கும் விதமாக,

தனித்திறனுடன், அயல்நாட்டு ெமாழிகள்

ேசர்க்கப்படும்.

ேதசிய கல்வி
ெகாள்ைக
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லீடுகள்

ஏற்படுத்தபடும்





அைனத்து வீடுகள், விவசாய நிலங்கள்,
ெதாழிற்சாைலகளுக்கும்நீர்!

வாய்ஸ்... நாய்ஸ்

இந்த ேதர்தலில், பிர தான 
ேபாட்டியில், ஏற்க னேவ 
காங்கிரஸ் இல்ைல.
அதனால், அந்த கட்சிக்கு
வாக்களிப்பதன் மூலம், 
உங்கள் ஓட்டுகைள
வீணாக்க ேவண்டாம்

– மாயாவதி

நாய்ஸ்: இப்ப என்னா ெசால்றீங்க...
‘ேநாட்டா’வுக்கு ேபாடணுமா?

தமிழனுக்கு, நாட்டின் நிதி
அைமச்சர் என்ற ெபரு
ைமையப் ெபற்றுத் தந்தது
தமிழகம். மாநில
கட்சிகளுக்கு வாக்க
ளித்தால், மத்திய அரசில்,
தமிழர் இடம் ெபற மாட்டார்.

– ப.சிதம்பரம்

நாய்ஸ்: தி.மு.க.,ேவாடஇருக்குறப்ப,அது
உங்களுக்குெதரியலயாக்கும்...!

நாங்கள், எங்ெகல்லாம்
ஊழைல கண்டுபிடிக்கி
ேறாேமா, அங்ெகல்லாம் நடவ
டிக்ைக எடுத்து வருகிேறாம்.

– ராகுல்

நாய்ஸ்: பங்கு ேகட்கும்
நடவடிக்ைகயா?
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குடிநீர் வசதி

மத்திய, மாநிலஉறவு

ஊழல் ஒழிப்பு

கறுப்பு பணம்

விைலவாசிஉயர்வு

ேவைலவாய்ப்பு

ஒேர ேதசிய சந்ைத
� விைலவாசி உயர்ைவ தடுக்க, கடு

ைமயான நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்
படும். பதுக்கல் மற்றும் முைற ேகடான
வர்த்தகத்ைத தடுப்பதற்காக, சிறப்பு
ேகார்ட்டுகள் அைமக்கப்படும்.

� விைல ஸ்திர தன்ைமைய ஏற்படுத்தும்
வைகயிலான சிறப்பு நிதியம் அைமக்
கப்படும்

� இந்திய உணவு கழகத்தின் (எப்.சி.ஐ.,)
ெசயல்பாடுகைள தீவிரப்படுத்தும்
வைகயில், அவற்றின் முக்கிய பணி
களான, ெகாள்முதல், ேசமிப்பு கிடங்
குகள், வினிேயாகம் ஆகியைவ, தனித்
தனியாக பிரிக்கப்படும்.

� உணவு தானியங்களின் விைளச்சல்,
விைல, இறக்குமதி, இருப்பு ஆகி
யவற்றின் விவரங்கைள, விவசாயி
களுக்கு சரியான ேநரத்தில் ெதரியப்ப
டுத்தும் வைகயிலான, ெதாழில்நுட்ப
வசதி ேமம்படுத்தப்படும்.

� விவசாய ெபாருட்களுக்காக, ேதசிய
அளவில் ஒேர சந்ைத அைமக்கப்படும்.

� ஒவ்ெவாரு பகுதிகளிலும், அந்தந்த பகு
திகைளச் ேசர்ந்த மக்கள் அதிகமாக
உண்ணும் காய்கறிகள் மற்றும் தானி
யங்களின் விைளச்சைல அதிகரிப்ப
தற்கான ஊக்குவிப்பு நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்படும்.

துைறகளில் கவனம்
� அதிகமான ெதாழிலாளர்களுக்கு

ேவைல வாய்ப்பு அளிக்கும், ஜவுளி,
காலணி தயாரிப்பு, மின்னணு
ெபாருட்கள் உருவாக்கம் மற்றும் சுற்
றுலா ஆகிய துைறகள்
ேமம்படுத்தப்படும்.

� விவசாயம், ெதாழில், சில்லைர வர்த்
தகம் ஆகிய துைறகைள நவீனப்படுத்
துவதன் மூலமும், சந்ைத இைணப்ைப
ஏற்படுத்துவதன் மூலம், அவற்றின்
அடிப்பைட பாரம்பரிய ேவைல வாய்ப்பு
கைள பலப்படுத்த நடவடிக்ைக எடுக்
கப்படும்.

� உள் கட்டைமப்பு மற்றும் வீட்டு வசதி 
துைறகைள ேமம்படுத்தி, அதன் மூலம்,
அதிக ேவைல வாய்ப்புகைள உரு
வாக்க நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

� இைளஞர்களிடம் சுய ேவைல வாய்ப்பு
மனப்பான்ைமைய ஊக்குவிப்பதற்காக,
அவர்களுக்கு ேதைவயான கடன் உள்
ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தி தரப்படும்.

� நகர் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் ேவைல
வாய்ப்புகைள உருவாக்குவதற்கும்,
ெதாழில் முைனேவாைர உருவாக் குவ
தற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.

� இைளஞர்களின் ேவைலவாய்ப்பு 
திறைன ேமம்படுத்தும் விதமாக, அவர்
ககளுக்கு பன்முக திறைமைய ேமம்ப
டுத்தும் பயிற்சி அளிக்க நடவடிக்ைக
எடுக்கப்படும்.

� நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு ேவைல 
வாய்ப்பு ைமயங்கள், இைளஞர்களின்
எதிர்கால ெதாழில் திறைன ேமம்ப
டுத்தும் ைமயங்களாக மாற்றப்படும்.
ேவைல வாய்ப்பு குறித்த தகவல்கைள, 
இைளஞர்களுக்கு ெதரி யப்படுத்துவது,
ஆேலாசைன வழங்குவது, பயிற்சி
அளிப்பது ஆகிய நடவடிக்ைககள்,
இந்த ைமயங்களில் ேமற்ெகாள்
ளப்படும்.

ெவளிப்பைட ெகாள்ைக
� காங்., தைலைமயிலான மத்திய

அரசு, அைனத்து துைறகளிலும்
ஊழல் மலிந்து விட்டது. காங்.,
ஆட்சியின் ெமகா ஊழல், ேதசிய
அளவிலான ெநருக்கடிைய ஏற்படுத்
தியுள்ளது. கீழ்கண்ட நடவடிக்ைககள்
மூலம், ஊழைல ஒழிக்க நடவடிக்ைக
எடுக்கப்படும்.

� ெபாதுமக்களிைடேய விழிப்புணர்ைவ
ஏற்படுத்துதல்

� இைணயம் மூலம் அரசு நிர்வா கத்ைத
ஏற்படுத்துவதற்கு, நவீன ெதாழில்
நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்.

� நிர்வாக அடிப்பைடயிலான, ெவளிப்
பைடயான ெகாள்ைககள் உருவாக்
கப்படும்.

� தற்ேபாைதய வரி விதிப்பு முைற, வரி 
ெசலுத்துேவாருக்கு ெவறுப்பூட்டும்
விதமாக உள்ளன. ஊழலுக்கு,
இது முக்கிய கார ணமாக உள்ளது.
எனேவ, வரி விதிப்பு முைறைய
முைறப்படுத்தவும், எளிைமப்படுத்
தவும் நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

ஆட்சியில் ‘டீம் இந்தியா’
� நம் நாடு, பல்ேவறு, மதம், ஜாதி, ெமாழி,

கலாசாரம் உைடயது. மாநில அரசுக
ளுடன், மத்திய அரசு ஒருங் கிைணந்து
ெசயல்பட்டால் தான், அைனத்து தரப் பி
னரின் நலைனயும் பாதுகாக்க முடியும்

� ஒவ்ெவாரு மாநில அரசுக்கும் உள்ள 
பிரச்ைனையயும், ஆேராக்கியமான
முைறயில் தீர்த்து ைவக்க ேவண் டியது
மத்திய அரசின் கடைம. இதற்கான நட
வடிக்ைக ேமற்ெ காள்ளப்படும். மத் திய
– மாநில அரசுகளுக்கு இைடேய, சுமு
கமான உறைவ ஏற்படுத்துவதற்கான
நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்படும்.

� அைனத்து மாநிலங்களிலும், விைரவான
ெபாருளாதார வளர்ச்சிைய ஏற்படுத்துவ
தற்கான நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்படும். 
மாநில அரசுகளின் உதவியுடன், இதற்
கான முயற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்படும்.

� ‘ஒன்றுபட்ட இந்தியா’ (டீம் இந் தியா)
என்பது, பிரதமர் தைல ைம யிலான
ஒரு குழு, டில்லியில் அமர்ந்து, ேமற்
ெகாள்ளும் ெசயல்கைள குறிக்காது. 
அைனத்து மாநில முதல்வர்கள் மற்றும்
சமந்தபட்ட அதிகா ரிகைள இைணத்து,
ேமற்ெகாள்ளப்படும் நடவடிக்ைகேய,
‘டீம் இந்தியா’ ஆகும். இந்த நடவ
டிக்ைக, சாத்தியமாக்கப்படும்.

� மாநில அரசுகளுக்கு, நிதி அதிகாரம்
வழங்குவது உறுதி ெசய்யப்படும்.

� நாடு முழுவதும் உள்ள ெபாதுவான
பிரச்ைனகளுக்கு தீர்வு காண, ‘மாநி லங்

களுக்கான பிராந்திய கவுன்சில்’ என்ற 
அைமப்பு உருவாக்கப்படும்

� மாநில அரசுகளின் பாதுகாப்பு குறித்த
பிரச்ைன, மாநிலங்களுக்கு இைடேய உள்ள
பிரச்ைன ஆகிய விஷயங்களுக்கு தீர்வு
காண, மாநில அரசுகள் ஒருங்கிைணந்து
ெசயல்படுவைத, ஊக்குவிப்ேபாம்.

� மைலப் பகுதிகைள உைடய மாநி
லங்கள், வறட்சி நிலவும் மாநி லங்களில்
உள்ள பிரச்ைனகளுக்கு தீர்வு காண, 
சிறப்பு கவனம் ெசலுத்தப்படும்.

� யூனியன் பிரேதசங்களில் ெபாரு ளாதார
வசதிைய விைரவு படுத்துவதற்காகவும், 
அங்கு சுற்றுலாைவ ேமம்படுத்துவதற்
காகவும், முக் கியத்துவம் அளிப்பேதாடு,
சம்பந்தப்பட்ட யூனியன் பிரேதசங்க
ளுக்கு தனி அந்தஸ்தும் அளிக்கப்படும்.

� தீவுப் பகுதிகைள பாதுகாக்கவும், ஒருங்
கிைணந்த வளர்ச் சிைய ஏற்படுத்தவும்
நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

� ேதசிய ேமம்பாட்டு கவுன்சில் மற்றும்
மாநிலங்களுக்கு இைடேயயான
கவுன்சில் ஆகியவற்றின் பணிகள் மறு 
ஆய்வு ெசய்யப்பட்டு, அவற்ைற ெசயல்-
பாடு மிகுந்த கவுன்சில்களாக மாற்றுவ
தற்கான நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

� ெதாழில், விவசாயம், கட்டைமப்பு உள்
ளிட்ட துைறகளில், முத லீடுகைள உரு
வாக்குவதற்கு, மாநில அரசுகளுக்கு
ேதைவயான உதவிகள் அளிக்கப்படும்.

குடிநீர், பாசனம் மற்றும் ெதாழிற்சா ைல
களுக்கு ேதைவயான நீர் குறித்து, பா.ஜ.,
ேதர்தல் அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட்டு 
உள்ளதாவது:

வரும், ௨௦௫௦ம் ஆண்டில், இந்தியாவில், 
குடிநீருக்கு ெபரிய அளவில் தட் டுப்பாடு
ஏற்படும். ேதைவக்கும் வினிேயாகத்திற்கு
மான இைடெவளி ௫௦ சதவீதமாக இருக்கும்.

இந்த பிரச்ைனயின் முக் கியத்துவத்ைத
பா.ஜ., உணர்ந் திருக்கிறது. விடுதைல
ெபற்று, ௬௦ ஆண்டுகளுக்கு ேமலாகியும்
கூட, குடிக்கும் தரமுள்ள நீர், அைனவ
ருக்கும் கிைடக்கவில்ைல.

அதனால், பல்ேவறு நைட முைறகைள 
ஒருங்கிைணத்து இப் பிரச்ைனைய எதிர்-
ெகாள்ள ேவண்டியுள்ளது. குடிநீர் பாது காப்
பிற்கு பா.ஜ., உத்தரவாதம் அளிக்கும்.
� ஒவ்ெவாரு பண்ைணக்கும் குடிநீர் என்ற 

அடிப்பைடயில், ‘பிரதமர் கிராம நீர்பா-
சன திட்டம்’ அமல்படுத்தப்படும்.

� விவசாயத்திற்கு பரு வமைழைய மட்
டுேம நம்பியிருக்கும் நிைலைய மாற்ற, 
நீர் ேமலாண்ைம திட்டங்கள் அமல்ப
டுத்தப்படும். நீண்ட காலமாக கிடப்பில்
ேபாடப்பட்டுள்ள நீர்பாசன திட்டங்
கைள நிைறேவற்றுவதன் மூலம்,
பாசனப் பரப்ைப அதிகரிக்க நடவ
டிக்ைக எடுத்தல்.

� மைழநீைர ேசமிப்பதன் மூலம், நிலத்தடி
நீர் மட்டத்ைத உயர்த்த நடவடிக்ைக

� நீைர அளேவாடு பயன்படுத்தல், மறு சு
ழற்சி ெசய்தல் உள் ளிட்டவற்ைற ஊக்
கப்படுத் துதல்

� கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிைல யங்கைள
அைமத்து, ஆறுகள் மாசு படுவைத
தடுத்தல்

� கடற்கைர நகரங்களில், கடநீைர குடிநீ
ராக்கும் நிைல யங்கைள அைமத்தல்

� வாய்ப்பு வசதிகைள ெபாறுத்து, நதி
கைள இைணத்தல்

� நிலத்தடி நீரில், ஆர்சானிக் மற்றும்
ப்ளூைரடு அமிலங்கள் கலப்பைத 
தடுக்கும் வைகயில் அவ்வப்ேபாது
நிலத்தடி நீைர பரிேசாதித்தல்

� குடிநீர் பற்றாக்குைற உள்ள இடங்களில், 
குடிநீர் வினிேயாகத் ெதாகுப்ைப உரு
வாக்குதல்

� கிராமங்கைள ைமயமாக ெகாண்ட,
ேதைவயின் அடிப்ப ைடயில் ெசயல்-
படக் கூடிய, அந்தந்த பகுதியினர்
நிர்வகிக்க கூடிய அள விலான நீர்
ேமலாண்ைம, குடிநீர் வினி ேயாகம்
மற்றும் அதன் அடிப்ப ைட யிலான சுற்
றுச்சூழல் சுகாதாரம் அைமய ஊக்கப்ப-
டுத்தப்படும்

� அைனத்து குடியிருப்புகளுக்கும், குழாய்
மூலமான குடிநீர் வசதி ெசய்து தரப்
படும்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டு

உள்ளது.

சிறப்பு குழு
� ெவளிநாட்டு வங்கிகளில், இந்தியர்

களால் பதுக்கி ைவக்கப்பட் டுள்ள
கறுப்பு பணத்ைத மீட்க நட வடிக்ைக
எடுக்கப்படும்.

� இதற்காக, சிறப்பு விசா ரைண குழு
அைமக்கப்படுவதுடன், புதிய சட்டம்
இயற்றேவா அல்லது சட்ட திருத்தம் 
ேமற்ெகாள்ளேவா நடவடிக்ைக எடுக்
கப்படும்.

� கறுப்பு பணம் குறித்த தக வல்கைள
ெபறுவற்காக, சம்பந்தப்பட்ட ெவளி-
நாட்டு அரசுகளுடன், ஆக்கப்பூர்
வமான வைகயில் ஆேலாசைன
நடத்தப்படும்.

மதுைர, ெசவ்வாய், ஏப்ரல் 8, 2014

கடல்நீைர

சம்பந்தப்பட்ட
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நிர்வாக ேமம்பாடு

ேதர்தல் துைற

மாற்றுத்திறனாளிகள்

நீதித்துைற

குழந்ைதகள் நலன்

மூத்த குடிமக்கள் நலன்

இைளஞர் நலன்காவல் துைற

மக்கள் குரல்
ேநர்ைமயான,லஞ்சம்வாங்காதஅரசியல்வாதி
களின்ைகயில்,நாட்ைடஒப்பைடக்கேவண்டும்.
நமதுைகயில்ஓட்டுஅளித்ததற்கானகைற
படுவதற்கு, கைறபடாதஒருவைரேதர்ந்ெதடுப்பது
தாேனநல்லது.அதுதாேனநியாயம்

டி.ராஜன்
மதுைர

ஏைழமக்கள்கட்சியாகஆரம்பிக்கப்பட்டஆம்
ஆத்மியின்தைலவர்ெகஜ்ரிவால், தன்னுடன்
உண்பதற்குகூடநிதிதிரட்டுகிறார். மத்தியில்
ஆளும்கட்சியாகஇருக்கும் காங்.,கிற்குஎனதுஓட்டு
கிைடயாது.மாற்றுகட்சிக்ேகஎனதுஓட்டு

மு.ெசல்லதுைர
ெசன்ைன

� அைனவருக்கும் நீதி என்பதில், பா.ஜ., 
உறுதி ெகாண்டுள்ளது. தாமதமான நீதி,
மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம். ேகார்ட்
டுகளில், வழக்குகள் ேதங்குவைத
தடுப்பதற்காக, சில நைட முைறகைள
ெகாண்டு வருகிேறாம்

� நீதிபதிகள் நிய மனம், காலியிடங்
கைள நிரப்புதல், புதிய ேகார்ட் டுகைள
திறத்தல் ஆகி யவற்றுக்கு அதிக முக்
கியத்துவம் வழங்கப்படும். ேகார்ட் டு
களில் நிலுைவயில் உள்ள வழக் குகைள
விைரந்து ைபசல் ெசய்வ தற்கு, புதிய
முைற ெகாண்டு வரப்படும்

� நீதித்துைறயில் காலி பணியிடங்கைள
நிரப்ப, விைரவு திட்டம் ெகாண்டு வரப்
படும். கீழைம ேகார்ட்டுகளில், ேகார்ட்
டுகள் மற்றும் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ைக,
இரண்டு மடங்காக உயர்த்தப்படும்.

� நீதிபதிகள் நிய மனம் ெதாடர்பாக, ேதசிய
நீதித்துைற கமிஷன் ஏற்படுத்தப்படும்.

� ேகார்ட்டுகள் திறன்பட ெசயல்படும்
வைகயில், அவற்ைற நவீனப்ப டுத்துவ
தற்கு, நிதி ஒதுக்கப்படும்

� வர்த்தக சட்டங்கள் ெதாடர்பான வழக்
குகைள விசாரிக்க, தனி ேகார்ட் டுகள்
உருவாக்கப்படும்

� நீதி பரிபா லன முைறைய எளிதாக,
விைரந்து, திறன்பட ஆக் குவதற்காக,
குற்றவியல் நீதி நைடமுைறயில்
திருத்தம் ெகாண்டு வரப்படும்.

� இந்தியாவில் உள்ள அைனத்து ேகார்ட் டு
கைளயும், கணினிமயமாக்குதல் மற்றும்
இைணயம் மூலம் இைணக்கும் திட்டம்
ெசயல்படுத்தப்படும்

� நீதித்துைறயின் அைனத்து மட்டங்
களிலும், விைரவு ேகார்ட்டுகள்
ஏற்படுத்தப்படும்

� ேலாக் அதாலத் மற்றும் தீர்ப்பா யங்கள்

மூலம், மாற்று முைற தீர்வு அைமப்புகள் 
விரிவுபடுத்தப்படும்

� நிலுைவயில் உள்ள வழக்குகளின் எண்
ணிக்ைகைய குைறப்பதற்காக, ேதசிய 
வழக்காடும் ெகாள்ைக, கண்டிப்புடன்
அமல்படுத்தப்படும்

� அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், அரசு 
தரப்பில் ெதாடுக்கப்பட்ட வழக்குகளின்
எண்ணிக்ைக மறுஆய்வு ெசய்யப்பட்டு, 
குைறக்கப்படும்

� காலத்துக்கு உதவாத சட்டங்கைள அவ்
வப்ேபாது மறு ஆய்வு ெசய்து, அதில் சீர்
திருத்தம் அல்லது நீக்கம் ெசய்யப்படும்.

� அறிவுசார் ெசாத்துரிைம வழக்கு
கைள விசாரிக்க, தனி ேகார்ட் டுகள்
ஏற்படுத்தப்படும்

� வழக்கறிஞர்களுக்காக, ேதசிய அளவில்,
மின்னணு நுாலகம் ஏற்ப டுத்தப்படும்.

� ெபண் வழக்கறிஞர்கள், ெபண் நீதி ப
திகளின் எண்ணிக்ைகைய உயர்த்த,
நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்

� தடய துைற, ஆர்பிட்ேரஷன், அறி வுசார்
ெசாத்துரிைம, சர்வேதச சட்டம் ஆகிய
துைறகளில், நிபுணத்துவம் ெகாண்ட 
தனி பல்கைல கழகங்கள், ேதசிய 
அளவில் இைணக்கப்படும்

� சமரச ைமயம் மற்றும் சட்ட நைடமுைற
கைள பயன்ப டுத்துவதற்கான, உலக 
ைமயமாக, இந்தியா உருவாக்கப்படும்.

� சட்ட நைடமுைறகள் மற்றும் ெமாழிகள் 
எளிைமயாக்கப்படும்

� சட்டம் குறித்த தகவல்கள், எளி தாக
கிைடக்க வைக ெசய்யப்படும்

� சாதாரண மக்க ளுக்கு, தங்களின் உரி
ைமகள், கடைமகைள ெதரிந்து ெகாள்ள,
சட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச் சிகள் நடத்-
தப்படும். பள்ளி பாடத் திட்டத்தில், சட்ட 
விழிப்புணர்வு பாடங்கள் இடம் ெபறும்

� மக்களுக்கும், ஒப்பைடக்கப்பட்டுள்ள
பணிகளுக்கும், நிர்வாகமும், அதன்
உறுப்பினர்களும் ெபாறுப்ேபற்க
ேவண்டும். கடுைமயான மதிப்பீட்டு
நடவடிக்ைககள் மூலம், இைத
நிைறேவற்ற முடியும்

� நன்றாக ெசயல்படுபவர்களுக்கு,
உரிய பரிசு கிைடக்கும். அேதேந
ரத்தில், ெசயல்படாதவர்களுக்கு,
சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். அவர்கைள
ேமம்படுத்திக் ெகாள்ள, பயிற்சி
உதவி வழங்கப்படும்

� மக்களுக்கு பலன் ேபாய் ேசர்வைத
உறுதி ெசய்ய, அைமச்சரைவ,
துைறகள், அரசின் மற்ற அங்கங்க
ளுக்கு இைடேய, விேவகமான ெசயல்
பாடு, ஒருங்கிைணப்பு ெசய்யப்படும்

� ெதாழில், கல்வி துைறகள் மற்றும்
சமூகத்தில் இருந்து, நிபுணர்கைள
ெகாண்டு வந்து, ஈடுபடுத்தப்படும்

� பல்ேவறு நிைலகளில் அறிமுகப்படுத்
தப்படும் திட்டங்களுக்காக, இைள ஞர்
களின் ேசைவகள் பயன்படுத்தப்படும்

ேவைல ெசய்தால் பரிசு

புத்தகசுைமகுைறயும்

கிரிமினல்களுக்கு ஆப்பு
� ேதர்தலில், கிரிமினல்கள் ேபாட்டியி

டுவைத ஒழிக்க, ேதர்தல் சீர்திருத்தம்
ெகாண்டு வர, பா.ஜ., உறுதி பூண்டு
உள்ளது

� சட்டசைபகளுக்கும், ேலாக்சபாவுக்கும்
ஒேர ேநரத்தில் ேதர்தல் நடத்துவதற்
கான வழிமுைற, மற்ற கட்சிகளுடன்
ஆேலாசித்து, ெகாண்டு வரப்படும்

� இதனால், அரசியல் கட்சிகள்
மற்றும் அரசுக்கு, ேதர்தல் ெசல
வுகள் குைறயும். மாநில அரசுகளின்
ஸ்திரத்தன்ைம உறுதி ெசய்யப்படும்.
ேதர்தல் ெசலவு வரம்ைப, மாற்றிய
ைமக்கவும், ஆராயப்படும்

வழக்கு ேதக்கத்ைத குைறக்க
ேதசிய வழக்காடும் ெகாள்ைக

புலனாய்வுமுைறயில்மாற்றம்
� சர்வேதச ேபாலீசுக்கு இைண யாக, இந்

திய ேபாலீஸ் துைறைய ெகாண்டு வர,
ஒருங்கிைணந்த யுக்தி வகுக்கப்படும்.

� ேபாலீசாருக்கு பயிற்சி அளிக்கவும், 
திறைமைய உருவாக்கவும், வசதிகள்
ெசய்யப்படும்

� நவீன ெதாழில்நுட்ப வசதிகைள
ெகாண்டு வந்து, ேபாலீஸ் துைற, நவீ
னப்படுத்தப்படும்

� புலனாய்வு தகவல்கள் பரிமாற்றம், குற்ற
நிகழ்வுகைள கட் டுப்படுத்த, ேபாலீஸ் 
நிைலயங்கள் இைணப்பு

� குற்ற வழக்குகள் விசாரைணைய
விைரவாக்க புலனாய்வு முைறகள்
மாற்றப்படும்

� ெதாடர் பயிற்சி மூலம், புலனாய்வில்

நிபுணத்துவம் ஏற்ப டுத்தப்படும்
� ெதாழில்நுட்பம் மற்றும் உள்கட்ட-

ைமப்பு மூலம், சிைற துைற, நவீனப்
படுத்தப்படும்

� ைசபர் குற்றங்கைள கண்டுபிடித்து, தடுக்க,
ேபாலீசாருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.

� கடேலார பாது காப்பு பிரச்ைனகள் பற்றி 
விவாதிக்க, கடேலார மாவட்டங்கள்
ஒருங்கிைணக்கப்படும்

� ெபாது மக்களுக்கு நம் பிக்ைக ஏற்ப-
டுத்தும் விதத்தில், ெபாது மக்கைள
ேசரும் விதத்தில், ேபாலீஸ் துைறயின் 
ெசயல்பாடுகள் அைமக்கப்படும்

� ேபாலீசாருக்கு, பணிச் சூழல் மற்றும் 
நலத் திட்டங்களுக்கு, முக்கியத் துவம்
அளிக்கப்படும்

� தாழ்த்தப்பட்ட – பழங்குடியின, பிற்ப
டுத்தப்பட்ட, இடம் ெபயர்ந்த மற்றும் 
ெதருேவாரம் வாழும் குழந்ைதகள் 
மற்றும் மாற் றுத் திறனாளி குழந்ைதக
ளுக்காக சிறப்புத் திட்டம்

� கல்வி உரிைம, உணவு பாது காப்புச் 
சட்டங்கள் தீவி ரமாக ெசயல்படுத்
தப்படும்

� ஒருங்கிைணந்த குழந்ைதகள் பாது
காப்புத் திட்டம் மற்றும் குழந்ைத 
ெதாழிலாளர் முைற ஒழிப்பு சட்டம் 
2012 ஆகியன திருத்தப்பட்டு, 
வலுப்ப டுத்தப்படும்

� ‘அனீமியா’ ேநாய் தடுப் புக்கு உரிய
நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

� குழந்ைதகளுக்கு தரமான கல்வி
அளிப்பேதாடு, புத்தகச் சுைம 
குைறக்கப்படும்

� குழந்ைதகளிைடேய நாட்டின் பண்
பாடு, கலா சார மதிப் பீடுகள்
ேமம்படுத்தப்படும்

அனுபவத்துக்குவாய்ப்பு
� மூத்த குடிமக்களுக்கு நிதி உதவி

அளிக்கப்படும்.
� முதிேயார் காப்பக வச திகைள ேமம்ப

டுத்த முதலீடுகள் அதிகரிக்கப்படும்.
� மூத்த குடிமக்களின் முதலீடுகளுக்கு

கூடுதல் வட்டி அளிக்கப்படும்.
� மூத்த குடிமக்களின் அனு பவங்கைள,

நாட்டின் நலனுக்கு பயன்படுத்த,
புதிய திட்டங்கள் உருவாக்கப்படும். 
நகர் மற்றும் கிரா மப்புற
அரசு திட்டங்களில், இவர்கள்
பயன்படுத்தப்படுவர்.

எளிைமயானகல்விகடன்
� இைளஞர்களின் திறைன ஊக்கு

விக்கும் வைகயில், அைனத்து துைற-

களிலும், ‘இளம் தைலவர்கள் திட்டம்’

அறிமுகப்படுத்தி, விருதுகளும் வழங்

கப்படும்.

� ேதசிய இைளஞர் ஆேலா சைன 

கவுன்சில் அைமக்கப்படும்.

� புதிய ெதாழில் முைன ேவாைர ஊக்

கப்படுத்த, மாவட்ட அள விலான திட்

டங்கள், அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

� கல்வி கடனுக்கான விதிகள் எளிைமப்

படுத்தப்பட்டு, குைறந்த வட்டியில்

கடன் அளிக்கப்படும்.

� இைளஞர் சமூகத்ைத தயார் ெசய்ய,

நாடு முழுவதும் குழந்ைதகள் மற்றும்

இைளஞர் பார்லிெமன்ட் குழுக்கள்

அைமக்கப்படும்.

வருகிறதுஅைடயாளஎண்
� மாற்றுத் திறனாளிகளின் உரிைமகைள

உறுதி ெசய்ய தனி சட்டம் இயற்றப்படும்
� வீடுகளில் இருந்ேத மாற்றுத்திறனாளிகள்

கல்வி கற்க இைணய தள கல்வி
ேமம்படுத்தப்படும்

� மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ேதசிய
அைடயாள எண் வழங்கி, மருத்
துவம், ேபாக்குவரத்து, கல்வி, ேவைல
வாய்ப்பில் அவர்களுக்கான சலுைககள்
அளிக்கப்படும்

� ெபாது இடங்கள், ேபாக்குவரத்து ஆகிய
வற்றில் பிரத்ேயக வசதிகள்

� சுய ெதாழிலுக்கு முக்கியத்துவம்; அதிக
பட்ச வரி சலுைக

� மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் தன்
னார்வ நிறுவனங்கள் ஊக்கப்படுத்தப்படும்

��
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