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அ�பா��த சேகாதர சேகாத�கேள,

வண�க�.
 
த�ழக��� பார�ய ஜனதா க�� ஆ�� அ�கார��� இ���டாத ேபா�� த�� உ�ள�கைள 
ச���க மற�த�� இ�ைல; த�� ம�க�� வா�� ேம�பட உைழ�க தவ�ய�� இ�ைல. ம�க� 
ப��காகேவ த�ைன அ��ப���� ெகா�ட பார�ய ஜனதா க�� அ��ைண ேப�ட� 
கால�க��� உடேன கள�ற�� ம�க��� ேதைவயான ப�கைள ெச�வேன ெச���ள�.

எ�ெபா��� ம�க�� ���ப��� ெசய�ப�� பார�ய ஜனதா க�� வர����� 2021 ச�டம�ற 
ெபா�� ேத�த�� 20 ெதா��க�� கள� கா��ற�. இ� த�ண��� த�ழக ம�க��� எ�ன 
ேதைவ எ�பைத ந�� உண��� அத�காக தயா��த அ��ைகேய எ�க� ெதாைலேநா�� 
ப��ர�.

கால� காலமாக ம�க��கான ப��� ம�கேளா� இைண�� ெசய�ப�� த�ழக பார�ய 
ஜனதா க�� இ�த ப��ர��� ெகா����ள வா����கைள ப�ேவ� தர��னைர ேந�� 
ச���� அவ�கள� க����கைள�� ம��� ேதைவகைள�� அ��� ப��ய����ள�.

ஆ� - உ�க� ���ப� எ�க� அ��ைக - எ�ற ம�க� ���பம��� பயண��� �ல� 
க�ட��த ம�க�� ேதைவகைள ெச�ைம�ப��� ெசய�வ�வ� ெகா��க�ப�� 
தயா��க�ப�டேத த�ழக பார�ய ஜனதா க���� ெதாைலேநா�� ப��ர�.

த�ழக��� �வசா�க� நல�, �ரண ம��ல��, ெப�க� நல� ம��� பா�கா��, 
இைளஞ�க�� க�� ம��� ேவைலவா��� ப��ய�ன ம�க�� பா�கா�� ம��� அவ�கள� 
உ�ைம ���, ச�க �� ம��� மத ந��ண�க� ஆ�யவ���� த� கவன� ெச��� 
இ�ெதாைலேநா�� ப��ர� தயா��க�ப���ள�.

நா� அைனவ�� ஒ��ைண�� த�ழக��� ��ேன�ற���காக�� த�ழ�க�� 
ேம�பா���காக�� பா�ப�ேவா�.

மலர��� தாமைர, வளர��� த�ழக� !

எ��� ம�க� ப���

�ைனவ� எ�.��க�
தைலவ�, பார�ய ஜனதா க��, த��நா� 





• 50 ல�ச� ��ய ேவைல வா���க� உ�வா�க�ப��.

• �வசா�க��� வழ�க�ப�வ� ேபால �னவ�க���� வ�டா�தர உத��ெதாைக ₹6000 

வழ�க�ப��.

• ெதா�� ெச�ய ஏ�வான ���ைலைய உ�வா�� ெத� இ��யா�� �த�ைம மா�லமாக 

த�ழக�ைத உ�வா��ேவா�.

• த�ழக��� உ�ள 12 ல�ச� ஏ�க� ப�ச� �ல�கைள ��� ப��ய�ன ம�க�டேம வழ�க�ப��.

• மத� சா�ப�ற அர�, ����க�� வ�பா��� தல�கைள ம��� த�வச� ைவ����பைத மா��, 

����ேகா��க�� ��வாக�, ��� ஆ�ேறா�, சா�ேறா� ம��� �ற�க� அட��ய த��� 

இய��� வா�ய��ட� ஒ�பைட�க�ப��.

• �ரண ம��ல�� த�ழக��� அம�ப��த�ப��.

• 18 �த� 23 வய� வைர உ�ள இள� ெப�க��� இ� ச�கர வாகன ஓ��ந� உ�ம� இலவசமாக 

வழ�க�ப��.

• 8ஆ� வ���  9ஆ� வ��� ப���� மாணவ, மாண�ய���, இலவசமாக ‘ேட�ெல�’ (Tablet) 

வழ�க�ப��.

• அ�கமான �� ஒ�����ட� �வசாய���ெகன த� ப�ெஜ� ேபாட�ப��.

• ��ன� ���ப அ�ைடதார�க��� ����ைம ெபா��க� இ�ல�ேதா�� ேநர�யாக 

வழ�க�ப��.

• த�யா� ம���வமைனக��� �கரான அர� ப�ேநா�� ம���வமைனக� ஒ�ெவா� மாவ�ட� 

தைலநக��� ��வ�ப��, அைனவ���� இலவச ���ைச அ��க�ப��.

• த�ழக���  உ�ள அைன�� �ராம�க����, நகர�க���� ஜ� �வ� ��ட� �ல� 2022 ���  

���க��க�ப�ட �� ��  �ழா�க� �ல� இலவசமாக வழ�க�ப��.

• �ல�த�  ��ம�ட� உயர��, ஆ�க�� �ேரா�ட� �ராக இ��க��, ����மாக 5 ஆ��க��� 

ஆ��� ப�ைகக�� மண� அ��வ� தைட ெச�ய�ப��. இ�த� காலக�ட��� ம�க���� 

ேதைவயான மண� இற��ம� ெச�ய அ�ம��க�ப��.

• ெச�ைன மாநகரா�� ��� மாநகரா��களாக� ���க�ப��.

• ச�ட�கைள �வா���� �சய��� அ�வா��த ப�ேவ� �ைறக�� ��ண�களட��ய ச�ட 

ேமலைவ இ��ப� பய��ளதாக இ��பதா�, ச�ட ேமலைவ ���� ெகா��வர�ப��.

அ��ைக�� �ற�ப�ச�க�



1.  �வசாய� ம��� �வசா�க� நல�

• பார�ய ஜனதா க�� ஆ�� மா�ல�க�� உ�ள� ேபா� அ�கமான �� ஒ�����ட� 

�வசாய���ெகன த� ப�ெஜ� ேபாட�ப��.

• வ����லா� ப��� கட��, �வசாய� க��க� வா�க� �ைற�த வ���� தவைண �ைற� 

கட�� வழ�க�ப��.

• �வசாய உ�ப��� ெபா��க��� லாபகரமான �ைல ��ணய� ெச�ய�ப��.

• �வசா�க� ந�டமைட�� வைக�� ெவ�� ச�ைத�� �ைல� ச�� ஏ�ப�டா�, 

�வசா�க�ட� அரேச ேநர�யாக� ெகா��த� ெச���.

• �வசாய �ைளெபா��க��� �ைல ��ணய� ெச��� வைக�� �ைற�த ப�ச� ஐ�� 

�வசாய� �ர���கைள உ�ளட��ய “�ைல ��ணய� ��” அைம�க�ப��.

• கா�க�க� அ�கமாக உ�ப��யா�� ���ய� ப��க���, ெப�ய ேவளா� ச�ைதக��� 

கா�க�க�, பழ�கைள� பா�கா�க� ���பதன� �ட��கைள அரேச ஏ�ப���, �ைற�த 

வாடைக�� �வசா�க��� வழ���.

• 100 நா� ேவைலவா���� ��ட����� ப�யா��� ெதா�லாள�க�, �வசாய ப�வ கால�க�� 

�வசாய� ெதா����� பய�ப��த� ப�வா�க�.

I. �வசாய� ம��� �வசா�க� நல�
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• த�ழக அர��  ெபா��ப��  �ைற��  ��  ��  ேமலா�ைம�ெகன “�வசாய ��� பாசன� 

�ைற” உ�வா�க�ப��.

• அைன�� ஊரா��க��� ேவளா� ப�க��கான ப���ய��க��, ந�ன உபகரண�க� 

பய�ப���வத�காக�� ப��� ைமய�க� (Vocational Training Centres) அைம�க�ப��.

• ெத�ைன, பைன மர�க�� க� இற��, பத�ப���, உழவ� உ�ப�� ��வன�க� (FPO) �லமாக 

ெவ�நா�க��� ஏ��ம� ெச�ய வ�வைக ெச�ய�ப��.

• த�� �ல�க�� மர� வள��க மா�ய� வழ�க�ப��.

• பாசன �ைர� ��கனமாக� பய�ப��த��, �வசாய �ைள�ல�க�� பர�ைப அ�க��க��, 

ெசா�� �� ம��� ெத��� �� பாசன���� ����ைம��, ஊ�க��, அ��க�ப��. இதனா� 

�ல�த� �� அ�கமாக உ���வ� த��க�ப��.

ii. �வசாய� க�டைம�� :

• �வசாய���கான ��ய ேவளா� இய��ர�க� க�� ����� ஆ�� ��வன�க����, இள� 

ப�டதா�க���� ஊ�க� ெதாைக வழ�க�ப��.

• ��தாக� க�����க�ப�� �வசாய� க��க��� வ� �ல�� அ��க�ப��.

• �வசாய� ச�ைதக�� ேபா�மான க�டைம�� வச�க� ேம�ெகா�ள�ப��.

• ெசய�படாத ���ற� �வசாய ��பைன� �ட�க� �ரைம�க�ப��.

• �வசாய உ�ப��� ெபா��க�� (���பாக� கா�க�க�) உ�ப�� ���யா� அவ��� �ைல 

���� க��, �வசா�க���� ப��� �ட� �ைட�காத �ைலைம பல சமய�க�� 

ஏ�ப��ற�. அ�மா��� ���ைலகைள� த���க உ�ப��  ���யா� �வசா�க� பா��காத 

வைக�� எ�ெத�த கால��� எ��தமான �வசாய� ெபா��கைள உ�ப�� ெச�யலா� எ�ற 

தகவைல “�வசாய� தகவ� ைமய�” அைம�க�ப��. 

•  உழவ� ேசைவ ைமய�  ஒ�ெவா� �ராம ��வாக அ�கா� அ�வலக���� அைம�க�ப��. உழவ� 

ேசைவ ைமய� �லமாக �வசா�க��� �ல உடைம ஆவண�க� இலவசமாக வழ�க�ப��.

• �வசாய �ைளெபா��க� ம���� ��ட�ப�ட� ெபா��களாக ஆ�க�ப��.

iii. இய�ைக �வசாய�

• இய�ைக �வசாய���� என� த�� ெகா�ைக வ��க�ப��.

• ஆ��ேதா�� இய�ைக �வசா� ேகா.ந�மா�வா� �ைன� �ன��� இய�ைக �வசாய��� 

�ல� அ�க மக�� ெப�� சாதைன பைட��� �வசா��� “ந�மா�வா� ���” வழ�க�ப��.

• �ல�� மாவ�ட� இய�ைக �வசாய மாவ�டமாக அ���க�ப��.

• இய�ைக ேவளா�ைம�� மா�ய� வழ�க�ப�� �ைள�ச� �ல�க� மல��� த�ைம 

அைடவ������ பா�கா�க�ப��.

• இய�ைக �வசாய� ெச�ேவா��� இ�ெபா��க� இலவசமாக� தர�ப��.

• இய�ைக �வசாய �ைளெபா��க��� இய�ைக அ�கா�க� ஏ�ப��த�ப���.

• அ�க �ல�கைள இய�ைக �வசாய���� மா�� பார�ப�ய  �ைற�ப� ப�வ கால�����, ம� 

வைக��� ஏ�ற ��தா�ய� ப��கைள��, எ�ெண� ����கைள�� �ைற�த ெசல�� 
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• ப����, அ�க வ�மான� �ைட�க �வசா�க���� ேதைவயான ெதா����ப உத���, 

ெச��ைற� ப����� வழ�க�ப��.

• ெந� ம��� �� தா�ய�க�� பார�ப�ய �ைதகைள� பா�கா�க “பார�ப�ய  �ைத வ��க�” 

ஏ�ப��த�ப��, �வசா�க��� தரமான �ைதக� இலவசமாக வழ�க�ப��.

• ரசாயன உர�க���� ப�லாக ம��� உர�,  ப��தா� இய�ைக  உர� ஆ�யன உ�ப�� ெச�ய 

அ�க அள�� மா�ய� வழ�� இய�ைக உர� பய�பா� அ�க��க�ப��.

iv. க��� :

• ச��கைர ஆைலக� �ற�பட� ெசய�ப�� வைக�� �ரைம�க�ப��.

• ���ற�  ம���  த�யா�  ச��கைர  ஆைலக��  க���  �வசா�க���  வழ�க�பட 

ேவ��ய ��ைவ� ெதாைக உடன�யாக வழ�க�ப��.

• க����� ம��ய அர� ஆதர� �ைலைய உய���� ெகா��க உடன�யாக ஆவன ெச�ய�ப��. 

க����� ட� ஒ����� �ைற�தப�ச ஆதார �ைலயாக �.3,500/-  வழ�க�ப��.

• ���ற� ச��கைர ஆைலக� லாபகரமாக இய�க��, �வசா�க��� லாப��� ப�� 

�ைட�க�� வ� வைக ெச�ய�ப��. 

• ெப�ேரா���� �கரான எ� ெபா�ளான 'எ�தனா�’ தயா��பத�கான க���பா�க� உடன�யாக� 

தள��த�ப��. 

v. ம�ச�  :

• ெத�ைன வள���� கழக� ேபா� ம�ச� �வசா�க��  நல��காக “ம�ச� நல வா�ய�” 

அைம�க�ப��.

• ம�ச��� ���டா� 1�� �15,000 �ைல ��ணய� ெச�ய�ப��.

• ெவ�நா�க�� ேதைவகைள�� கவன��� ெகா�� ம�ச�  உ�ப����� ��ட� 

வ��க�ப��.

• ம�ச� �வசா�க�� ��ட நா� ேகா��ைகயான “ஒ���ைண�த ம�ச� வளாக�” 

அைம�க�ப��.

vi ெந� 

• த�ழக��� அைன�� மாவ�ட�க��� ெந� ெகா��த� �ைலய�க��,  ேச���� 

�ட��க�� ேதைவ�ேக�ப அைம�க�ப��.

• ஒ� ���டா� ெந����� �ைற�த ப�ச ஆதார �ைல � 2,500 ஆக ��ண��க�ப��.

vii. இதர ப��க� 

• ப��� ��� வள���� �வசா�க��� லாபகரமான �ைல �ைட��� வைக��, “ப�����க� 

ஒ��� �ைற ��பைன� �ட�” த�ழக��� அைம�க�ப��.

• ஒ� �ேலா ெகா�பைர� ேத�கா���� �ைற�த ப�ச ஆதார �ைல   � 150   �ைட�க வ� 

ெச�ய�ப��.
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• மா, பலா, ெகா�யா ேபா�ற பழ�கைள� பய�ப���� பழ��� தயா��க���ய ஆைலக� 

த�ழக��� ��வ�ப��.

• ேத�ைல��� �ைற�தப�ச ஆதார �ைல �ைட�க ஆவன ெச�ய�ப��.

• �� ேத�ைல �வசா�க�� நல�கைள� பா�கா�க� ேதைவயான �ய��க� 

ேம�ெகா�ள�ப��.

• � உ�ப�� ெச��� �வசா�க� அ�க� பய� ெப�� வைக�� ேதைவ�ப�� இட�க�� ந�மண 

வாசைன� ெபா��க� உ�ப�� ெச��� ெதா��சாைலக� அைம�க�ப��.

• �� தா�ய உ�ப��ைய� ெப��க, �வசா�க��� ஊ�க� ெதாைக வழ�க�ப��.

• �� தா�ய உ�ப��ைய��, பய�பா�ைட�� அ�க��க “�� தா�ய வள���” வா�ய� 

அைம�க�ப��.

• ேகர� உ���ட ப�ேவ� கா�க�� �ைதகைள� த�யா� ��வன�க� அ�க �ைல�� ��� 

�வசா�கைள� �ர��வைத� த��க, அரேச �யாயமான �ைலக�� �ைதக� வழ���.

viii. கா�நைட :

• கா�நைட உ�ப��ைய அ�க��க ந� நா��� பார�ப�ய கா�நைட இன�க�� 

அ�������� த� வா�ய� அைம�க�ப��.

• பார�ப�ய� கா�நைட� ெப��க���� மா�ய� வழ�க�ப��.

• கறைவ மா�க� ம��� கா�நைடக� வள��பத��� ச� ��த� �வன� �ைற�த �ைல�� 

வழ�க�ப��.

• பா� உ�ப��யாள�க��� உ�ப��� ெசல�� அ��பைட�� 50% ��தலாக �ைல ��ணய�  

ெச�ய�ப��.

• பா� உ�ப��யாள�கேள ம���� ��� ��பைன ெச�ய� ேதைவயான வ� வைகக� 

ெச�ய�ப��

• கா�நைட இன� ெப��க�ைத அ�க���� �தமாக� கா�நைட� க�கா�� நட�த உ�க�டைம�� 

வச�க� ஏ�ப��த�ப��.

• கா�நைட பராம�����காக ேம��ச� த��க� உ�வா�க மா�ய��ட� ��ய கட� வழ�க�ப��.

• ��தலான அர� கா�நைட ம���வமைனக� அைம�க�ப��. த�ெபா�� இய��வ�� கா�நைட 

ம���வமைனக� தர� உய��த�ப��.

• கா�நைட வள����� மா�ய� வழ�க�ப��, கா�நைட� க��க� உரமாக� பய�ப��த�ப�வ� 

ஊ����க�ப��.

ix. �னவ� நல�

• �வசா�க��� வழ�க�ப�வ� ேபால �னவ�க���� வ�டா�தர உத��ெதாைக ₹6000 

வழ�க�ப��.

• கடேலார� ப��க�� வா�� �னவ�க�� வள��ைன அ�க���� வைக�� ெச�ைன 

கா�ேம�, கட��, ���ேச�, நாக�ப��ன�, த�சா��, ���ேகா�ைட, ராமநாத�ர�, க��யா�ம�, 

ம��� ������ மாவ�ட�க�� உ�ள ����� �ைற�க�க� ந�னமயமா�க�ப��.

• பழேவ�கா� �த� க��யா�ம� வைர உ�ள அைன��� கடேலார மாவ�ட�க��� உ�ள ந� 

�க��வார�க� �ைறயாக� ��வார�ப��.

• எ���, கட��, ���கா�, நாக�ப��ன�, ������, ��ெந�ேவ�, க��யா�ம� ம��� 
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• ராமநாத�ர� உ���ட ப��க�� கட� அ��ைப த��க ���� வைள� ஏ�ப��த�ப��•

•  �னவ�க���� ெகா��க�ப�� �ச� மா�ய� �ைறயாக��, ேந�ைமயாக�� �ைட�க வ� வைக 

ெச�ய�ப��.

• ��கைள உல���வத�காக உல� ைமய�க� ம��� ேச����  �ட��க� அைம�க�ப��.

• வைலக� ம��� ��கைள உல���வத��� ��ய �� ச�� பய�ப��த�ப��.

• அ�க அள�� �� ���க�ப�� இட�க�� ந�ன வச�யட� ��ய �� ச�ைதக� 

அைம�க�ப��.

• அைன�� �னவ� �ராம�க��� ச�தாய� �ட�க��, �ய� பா�கா��� �ட�க�� 

அைம�க�ப��.

• �னவ�� �ழ�ைதக���� தரமான க����, மா��� ெதா��க�� ஈ�ப�வத�கான �ற� 

ேம�பா��� க���� �ைட��ட ஆவன ெச�ய�ப��.

• ���� சா��த ெதா��க�� ஈ�ப�� அைன��� ெப�கைள�� �னவ� ெதா�லாள�களாக 

அ��கார� ெச��, அவ�க� உ�ப�� ெச��� ச��, பா� ம� ேபா�ற ெபா��க��� ச�ைத 

ஏ�ப���� ெகா��க�ப��.

• �னவ ம�கைள� கட�சா� பழ���களாக  (Coastal Tribes) அ���� இட ஒ���� உ���ட ச�க �� 

உ�ைமக� வழ�க�ப��.

• 25 ஆ�� காலமாக� கட�ைர� ப���� ������� �னவ�க���� ச�ட �� 

�ைறக����ப��  ப�டா வழ�க�ப��.

• 60 வய� �ர��ய ��ய �னவ�க���, மாத�ேதா�� ஓ���யமாக �.3,000 வழ�க�ப��.

• �னவ�க� ந��கட�� வ� தவ�டாம� இ��க��, எ�ைல கட�காம� இ��க�� ஒ�ெவா� 

பட��� ��சா�� ������ க�� (�.�.எ�) ெபா��த�ப��.

• �னவ�க��� ந� நா��� கட� எ�ைலைய உண���� வைக�� அைடயாள �தைவக� 

பய�ப��த�ப��.
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2.  மக�� நல�

• ெப� ��� ெகாைல ��வ�மாக� த��க�ப��.

• ெப� �ழ�ைத பா�கா����  ஆவன ெச�வேதா�, வ�ைம  ேகா������ ��  உ�ள  

���ப��� �ற��� ெப� �ழ�ைத�� ெபய�� � 1 ல�ச� ைவ�� �� ஏ�ப��த�ப��.

• ��ைம  இ��யா  ��ட���ப� ப��  ம��� க���க�� உடன�யாக மாண�ய��� த�� 

க��பைற க��� ெகா��க�ப��.

• மக�� �ய உத�� ���க��� �காதாரமான ேச��ட� நா���க�  தயா��க �ைறயான 

ப��� அ��� அவ�களா�   தயா��க�ப�� நா���க� வ�ைம� ேகா���� �� உ�ள ம�க� 

வா�� அைன�� �ராம� ப��க���, ப�� க���க��� ம��� ெபா� ��ேயாக� 

கைடக��� தா�ய�� இய��ர�க� (Vending Machines) �லமாக� ெப�க��� இலவசமாக 

��ேயா��க�ப��.

• த�யா� ெசய�ைக க��த��� ைமய�க���� ெச�ல வச���லாத ஏைழ ம��� ந��தர� 

ெப�க��� உத�� �தமாக மாவ�ட� தைலைம ம���வமைன�� ெசய�ைக க��த��� 

ைமய�  �வ�க�ப��.

• ெப�க� �ற� ேம�பா���காக� �ற�� ைமய�க� ��வ�ப��.

• 18 �த� 23 வய� வைர உ�ள இள� ெப�க��� இ� ச�கர வாகன ஓ��ந� உ�ம� இலவசமாக 

வழ�க�ப��.
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3.  எ�ேலா����  எ�லா�� 

• த�ழக��� உ�ள 12 ல�ச� ஏ�க� ப�ச� �ல�கைள ��� ப��ய�ன ம�க�டேம வழ�க�ப��.

• ஆ� �ரா�ட� நல� �ைற எ�ப� இ�ேம� “ப��ய�ன ம�க� ந�வா��� �ைற” என� ெபய� 

மா�ற� ெச�ய�ப��.

• ப��ய�ன ச�தாய��� ��ேன�ற���காக த�ைம அ��ப���� ெகா�ட தவ���. �வா� 

சகஜான�த�� �ற�த நா� ”தா��த�ப�ேடா� உ�ைம கா��� நா�” என அர�� சா��� 

கைட����க�ப��.

• ப��ய�ன  ம�க��  �க��  ��  த����ள  அ��த�ய�க��  வா��ைத�  தர�ைத 

ேம�ப��த  ‘அ��த�ய� நல வா�ய�’ அைம�க�ப��.

I. ப��ய�ன ம�க� நல�

• ப�க� இன ம�க��  ��டகால ேகா��ைகயான த�கைள மைலவா� ம�க� ( Schedule Tribes)  

ப��ய�� ேச��க ேவ��� எ�ற ேவ��ேகா�  �ைறேவ�ற�ப��.

• ெதா�� ���தமாக �ல�ெபய��த மைலவா� ம�க�� �ழ�ைதக��� சா�� சா��த� 

வழ�க�ப��.

ii. ம�வா� ம�க� நல�
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iii. ெபா�ளாதார��� ந���ற ���ன��கான இடஒ���� (EWS)

• த�ேபா�  இடஒ������  ச�ைக ெபறாத ��பா�ைம மத��ன�  உ�பட 67 ���ன�� 

பய�ெப�� வ�ண� ம��ய அர� ெகா��வ���ள ெபா�ளாதார ��யாக ந�வைட�த 

���ன��� வழ����ள 10% இட ஒ���� அம�ப��த�ப��.

iv. ெபா� ��ேயாக� 

• ��ன� ���ப அ�ைடதார�க��� ����ைம ெபா��க� இ�ல�ேதா�� ேநர�யாக 

வழ�க�ப��.

v. ெதா�லாள� நல�

• ெவ� மா�ல�க����� அ�க எ���ைக�� வ�� ப� ���� ெதா�லாள�க��� 

ேதைவயான ������ வச�க� ெச�� தர�ப��. �ல� ெபய��த ெப� ெதா�லாள�க�  எ�த 

ேநர����  ப���� ெச�ல உ�ய  பா�கா�� வழ�க�ப��.

• ப�லா�ர� கண�கான ெதா�லாள�க� ப� ���� அைன��  ெதா�� நகர�க���, அைன�� 

வச�க�ட� ��ய ந�ன இ.எ�.ஐ. (ESI) ம���வமைனக� ம��ய அர� உத��ட� ெகா�� 

வர�ப��.

vi. ெவ�நா� வா� த�ழ�க� நல�

• ஆ��ேலய� ஆ��� கால�ெதா�� த�ழக������ �ல� ெபய��தவ�க� ம��� 

ெவ�நா�க�� வா��� வ�� த�ழ�க�ட� ெதாட��கைள ஏ�ப��த��, வ��ப��த�� 

த�யாக ஒ� �ைற உ�வா�க�ப��.

• பல தைல�ைறகளாக ெவ�நா�க�� வா��� வ�� த�ழ�க�� வா��க� த�� ப��க��, 

கலா�சார உற�கைள ேம�ப��த�� �ய��க� ேம� ெகா�ள�ப��.

• ெவ�நா�க�� வா�� த�ழ�க� இய�ைக எ��னா�, அவ�க�� �த உட�, �ைரவாக� 

ெகா��வர �ைர�� நடவ��ைக எ��க ெச�ைன�� அத�ெகன �ர�தரமான க���பா�� 

அைற அைம�க�ப��.

vii. ச�க நல�

• ��னா� ரா�வ��ன� ���ப��ன����, ேபா� �தைவக����  இலவச� ேப���� பயண� 

ச�ைக வழ�க�ப��.

• அைன�� அர� ஊ�ய�க�� 25% த��ப��ட� கா�� ெபா��கைள வா�க  ஊ����க�ப�வ�.

• ந���வ�� �ரா�ய� கைலகைள� ேப�� கா�க �ராம��ற� கைலஞ�க��� ஓ���ய� 

வழ�க�ப��.

• ��ப��த�ப�ேடா� ப��ய������ 24 �ர ைசவ�க�, ��தைரய�, ேதவா�க ெநசவாள�க�, 

ெத��� ேதவா�க� ஆ�ய ச�க��ன� �க�� ��ப��த� ப�ேடா� ப��ய�� 

ேச��க�ப�வா�க�.
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• �தைவக� நலவா�ய�  அைம�க�ப��.

• �தைவக��கான ஓ���ய� �.1,000������, �.3,000மாக உய��த�ப��.

• ேபாய� இன�தவ��� ேபாய� நல வா�ய� அைம�க�ப��.

viii. ம��ல�� 

• �ரண ம��ல�� த�ழக��� அம�ப��த�ப��.

• ேவைல இழ��� டா�மா� ஊ�ய�க� மா�ல அர�� ேவ� �ற �ைறக�� 

ப�யம��த�ப�வ�.
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4.  க��  ம��� ��யா��

•  ேத�ய க�� ெகா�ைக ��ைமயாக அம�ப��த�ப��.

• ப��� பாட���ட��� ஆ�����, ெகா�ைற ேவ�த�, நால�யா�, �ேவக ��தாம� ேபா�ற 

�� ��க� ம��� ேதவார�, ��வாசக�, நாலா�ர ��ய �ரப�த� ேபா�ற ஆ��க ��க� 

ேச��க�ப��. 

• ம��ய அர�� �.�.எ�.இ. பாட� ��ட���� �கராக அர�� ப�� மாணவ�க�� த��ைய 

ேம�ப���� �தமாக க�� �ைற �ரைம�க�ப��.

• உலக� ேபா��� வைக�� உ�னத ஆ�����த ம�ன�களா�ய ேசர, ேசாழ, பா��ய, ப�லவ 

ேபரர�க�� வரலா�க� பாட���ட��� ேச��க�ப��.

• அர�� ப��க��  தர�, உ�க�டைம�� வச�க� ம��� க����� �ைறக� ேம�ப��த�ப��.

• அைன�� அர�� ப��க��� ���ட� க���ைற ெகா�� வர�ப�� �மா�� ப��களாக 

மா�ற�ப��.

• ந��ைல ம��� உய��ைல� ப��க�� பாட� ��ட�ேதா� �வசாய� க���� ேபா��க�ப��.

• ந��ைல ம��� உய��ைல� ப�� மாணவ மாண�ய��� அர�யலைம��� ச�ட� ம��� இதர 

ச�ட� ���� அ��பைட அ�ச�க� க���க�ப��.

• தா� ெமா��� ம���வ�க�� ம��� ெதா��க�� ப�����க�ப��.

I. க��

10



• ஒ�றா� வ��� �த� ஐ�தா� வ��� வைர ப��� ெமா�யாக� த�� ெமா� க���க�ப�� எ�ற 

அரசாைண அர� ம��� த�யா� ப��க�� �ைறயாக� ெசய�ப��த�ப��.

• மாணவ�க� �ற  ெமா�கைள� ப��க ����னா�, அவ�க���� ப��க�� த� வ���க� 

நட�த உ�ய வச�க� ெச�� தர�ப��.

• ‘�ெர��’ �ைற ம�ற க�� �ைற�� ஏ�றா�ேபா� தர� உய��த�ப�� ஒ��ப��க�, ‘�ெர��’ 

ப��க� த��தைட��� �ைட�க வ�வைக  ெச�ய�ப��.

• த�ழக��� உ�ள ஊரா�� ஒ��ய�க�, ேப�ரா�� ம��� நகரா��� ப��க�� அர�� 

�லமாக ெதா�� ப��� ைமய�க� (ஐ.�.ஐ) அைம�க�ப��.

• ப���� ப���� மாணவ, மாண�யைர ஒ��க��, க���பா�� �ைற�தவ�களாக உ�வா�க, 

இ�கா�� ைக�ட�ப�ட �� ேபாதைன வ���க� ���� �வ�க�ப��. ஆறா� வ��� �த� 

ப��க�� ேயாகாசன� ம��� �யான வ���க� அ��க�ப��த�ப��.

• க�� ��வன�க� ஆர���ப���, நட��வ���, எ��த மத� பா�பா����, அைன�� 

மத��ன���� சம உ�ைம�� வா���� வழ�க�ப��.

• NEET, JEE, CLAT ம��� இ�ேபா�ற  அ�ல இ��ய அ��� �ற� ேபா��� ேத��க�� கல�� 

ெகா��� மாணவ மாண�ய�க��� �ைறயான, �றைமயான ப��� அ��பத�� அைன�� 

மாவ�ட�க��� ப��� �ைலய�க� அைம�க�ப��.

• எ�.�., எ�.�., �.�. மாணவ, மாண�ய�க�� த��� ���க�� தர��ைன உய���வ�ட�, அர� 

வழ��� உத��ெதாைக  உய���� தர�ப��.

• �.�.எ�.இ பாட� ��ட��� �� இய��� ப��க� ��றா���� ஒ� �ைற மா�ல அர�ட� 

தைட��லா� சா��த� ெபற ேவ��� எ�ற �ைற ைக�ட�ப��.

• ேத�ய மாணவ� பைட (NCC)  ம��� சாரண� பைட  (SCOUT) ஆ�யைவ அைன��� ப�� ம��� 

க���க�� உத��ெதாைக��அம�ப��த�ப��.

• 8ஆ� வ���  9ஆ� வ��� ப���� மாணவ, மாண�ய���, இலவசமாக ‘ேட�ெல�’ (Tablet) 

வழ�க�ப��.

• தாரா�ர� உ���ட ப�ேவ� நகர�க�� ��தலாக ��ய அர� ெப�க� க���க� 

�வ�க�ப��.

ii. ��யா��

• ச�வேதச �ைளயா��� ேபா��க��� சாதைன பைட���� வைக�� ந�ல உட� வ�ைம ��க 

மைலவா� ம��� �ராம��ற இைளஞ�க��� ����ைம அ��� �ைறயாக� ப��� 

அ��க�ப��.

• �ராம�  �ற  இைளஞ�க��� மாவ�ட�ேதா��  �ைளயா��  வளாக�க�  ஏ�ப��த�ப��.

• த�ழக அர�� ப� �யமன�க�� �ைளயா�� �ர�க���  ர�� ெச�ய�ப�ட 10 ���கா� இட 

ஒ����� �ைற ���� அம�ப��த�ப��.

• த�ழ�க�� பார�ப�ய �ைளயா��க� அர� க�� ��வன�க�� அ��க�ப��த�ப��.

• ஜ���க�� �ர�க��� ஊ�க� அ���� �த��� அர� ேவைலவா���� �ைளயா�� 

�ர�க��கான இட ஒ������ ஜ���க�� �ர�க�� இைண�க�ப�வா�க�.

• �ல�ப �ைளயா�ைட ேத�ய �ைளயா�டாக அ��க��க நடவ��ைக எ��க�ப��.
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5.  ம�க� ந� வா��
• த�யா� ம���வமைனக��� �கராக அர� ப�ேநா�� ம���வமைனக� ஒ�ெவா� மாவ�ட� 

தைலநக��� ��வ�ப��, அைனவ���� இலவச� ���ைச அ��க�ப��.

• வ�ட அள�� அைன�� அர� ம���வமைனக��� ர�த வ����, ந�ன �� உட� ம���வ� 

ப�ேசாதைன� �ட�க�� ��வ�ப��.

• ெச�ைன, ம�ைர, ேகாைவ, ���� ேபா�ற நகர�க�� இய��� தைலைம அர� 

ம���வமைனக�� வா�ெவ� ஆ��ல�� ேசைவ �வ�க�ப��.

• �ராம ம�க� ம���வ���காக ெப�� ெசல� ெச�� நகர�க� ம��� ெப� நகர�கைள ேநா�� 

ெச�வைத  த����ட �ராம� ப��க��  ‘ஈ ���ைச ைமய�க� (Tele Medicine Centres) 

அைம�க�ப��.
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6.  உ�க�டைம�� ம��� வள��� 

• த�ழக���  உ�ள அைன�� �ராம�க����, நகர�க���� ஜ� �வ� ��ட� �ல� 2022 ���  

���க��க�ப�ட �� ��  �ழா�க� �ல� இலவசமாக வழ�க�ப��.

• �ட�க��  ேமலா�ைம� ��ட� ��ைமயாக� ெசய�ப��த�ப��.

• க��மான� ப�க��� ஒ�ைற� சாளர �ைற �ல� அைன��  உ�ம�கைள�� வழ�க  

வ�வைக ெச�ய�ப��. 

• ம�காத �ளா��� ெபா��க� ��பைன ����மாக� தைட ெச�ய�ப��.

• ஒ��ைற ம��ேம பய�ப��த�ப��  �ளா��� க��கைள� ெகா�� சாைலக� 

அைம�க� ��ட�ட�ப��.

• அைன�� மாவ�ட� தைலநகர�க�� நா�� வ�� சாைலகளா� இைண�க�ப��.

• எ�லா மா�ல ெந��சாைலக�� நா�� வ�� சாைலகளாக மா�ற�ப��.

• நக���ற�க�� க�� �� ���க���  �ைலய�க� அைம�க�ப�� �� �ைலக�  மா�ப�வ� 

த��க�ப��.

• தாரா�ர� வ�ட� ெகாள���பாைளய��� �ட�ப���ள ���ற� ��பாைல ���� 

ெசய�பா���� ெகா��வர�ப��.

• ஈேரா� - தாரா�ர� - பழ� அகல ர�� பாைத ��ட� உ�பட ��ைவ��  உ�ள ��ய ர��ேவ 

��ட�க� ம��ய, மா�ல அர�க�� 50:50 ப�க��� ��ட��� �� ேச��� அம�ப��த�ப��.

I. ����, நக���ற வள���, உ�க�டைம��
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ii. �����ழ�

• த�ழக��� சாய� ப�டைறக� ம��� ேதா� பத��� ெதா��சாைலக����� ெவ�ேய�� 

க��களா� �வசாய �ல�க� ெப��� பா��க�ப�வைத� த��க, ேம�ப� ெதா��சாைலக� 

இய��� ப��க��, ெபா� ���க��� �ைலய�க� அைம�க�ப��. ம��ழ��   �ல� 

�ைட��� �ைர �வசாய����� பய�ப��த நடவ��ைக எ��க�ப��.

• க���� கட�� கல��� ��ேப ���க��� அ�த ��, ��க� உ�� வாழ� த��யான� என� 

ேசா��த��த ��னேர கட�� கல��� ��ட� நைட�ைற� ப��த�ப��.

• ���க��� �ைலய�கைள� ெதா�� �ைனேவா� ம��ேம �வ�க இயலா� எ�பதா� ெதா�� 

�ைனேவா�ட�, மா�ல அர� ெபா�� ���க��� �ைலய�க� உ�வா�க�ப��.

iii. க�ம வள�

• �ல�த�  ��ம�ட� உயர��, ஆ�க�� �ேரா�ட� �ராக இ��க��, ����மாக ஐ�� 

ஆ��க��� ஆ��� ப�ைகக�� மண� அ��வ� தைட ெச�ய�ப��. இ�த� காலக�ட��� 

ம�க���� ேதைவயான மண� இற��ம� ெச�ய அ�ம��க�ப��.

• க�ள� தனமாக மண� அ��பவ�க� ���, அத��� �ைண ேபா�� அ�கா�க� ��� 

க�ைமயான நடவ��ைக எ��க�ப��.

• த�ழக��� நட�� வ�� தா� மண�, �ராைன� ெகா�ைளக� ��ைமயாக� த��க�ப��.

• இய�ைக ம��� ���� �ழ� பா��காத வைக�� தா� மண�, �ராைன� �யாபார�ைத அரேச 

ேம�ெகா���.

iv. �� ேமலா�ைம

• 23.02.2006� ேத���ட உ�ச��ம�ற ����� அ��பைட��, ஏ�, �ள�க�, க�மா�க�, 

ஆ�ற�கைர ஓர�க�� உ�ள ஆ��ர��க�ப�ட இட�க� ����� ��க�ப��.

• வற�� �ட��� �ள�, ��ைடக� க�ட�ய�ப��, அைணக����� ெவ�ேய�� உப� �� 

ம��ய அர�� ‘ஜ� ச��’ ��ட��� �ல� �ழா�க�� ெகா��வ��, �ர�ப�ப��.

• த�ேபா� ஏ�, �ள�க� ம��� அர� த�� �ல�க�� வள����ள ம�வள�ைத அ���� �ைம� 

க�ேவல மர�க� உடன�யாக அ��ற�ப��த�ப��.

• . �ல�த� �ைர��, �����ழ� வா�ம�டல��� ஈர� பத�ைத�� உ����ற த�ைம 

ெகா�ட  ‘�க��ட�’ மர�க� வள��ப� தைட ெச�ய�ப�� மா�� மர�க� வள��க 

ஊ����க�ப��.

• பாசனதார� ச�க� எ�பத�லாம� �ராம ம�க� அைனவைர�� உ�ளட�� “ஏ��� பய� 

ப���ேவா� ச�க�க�” உ�வா�க�ப��.

• ஏ�, �ள�கைள� ��வார �வசா�க��� அ�ம� அ����  “�� மராம�� �ைற” 

ேம�� வ��ப��த�ப��.

• �ள�க�, க�மா�க�� ப����ள வ�ட� ம�ைண இலவசமாக எ���� ெச�� த�கள� 

�வசாய �ல�க��� பய�ப����ெகா�ள  �வசா�க��� அ�ம� அ��க�ப��.
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• ெபா�� ���க��� �ைலய�க� அைம�க�ப��, �� �ைலக�� �காதாரம�ற க��க� கல�ப� 

��ைமயாக� தைட ெச�ய�ப��.

• க��ட� க��க��, ஊ�� ��ைபக�� �� �ைலக�� ெகா�ட�ப�வைத� த���ட உ�ளா�� 

அைம��க���� ேதைவயான �ட�க�� ேமலா�ைம� ��ட� ஏ�ப���� தர�ப��.

• ஊரா��� க��க����� ��சார� தயா��க உ�ய நடவ��ைக எ��க�ப��.

• �ல�த� �� ம�ட� உயர த�ழக��� கா�� ேபா�ற ஆ�க�� ���ேக ஒ� ல�ச� த��பைணக� 

க�ட�ப��.

• ெச�ைன, ������ ேபா�ற கடேலார� ெப�நகர ம�க�� ����� ேதைவைய� ���� ெச��� 

வ�ண� கட��ைர ந��ரா��� (Desa l inat ion P lants )  ��ட� ேபா��கால அ��பைட�� 

�ைறேவ�ற�ப��.

• �ல�த� ��� பா�கா��� ச�ட� அ����� ெகா�� வர�ப��.

• �ல�த� �� �யாபாரமா�க�ப�வ� க���ப��த�ப��.

• மானாவா� ம��� �ண��� பாசன� ப��க�� மைழ �ைர� ேச��க� ப�ைண� ��ைடகைள 

அரேச அைம�� த��.

• நக���ற�க�� க�� மைழ� கால�க�� ெத��க�� த��� ��தலாக� ேத��� 

ப��கைள� க�ட���, அ�� ஆழமாக� ேதா�� உப� மைழ �ைர �ல�த� �ராக� ேச��க 

நடவ��ைக எ��க�ப��.

v. ந�க� இ���

• ேகாதாவ�, ���ணா, ெப�ணா�, கா�� ஆ�கைள இைண�பத�கான ம��ய அர�� �.60,361 

ேகா� ெசய� ��ட�ைத  உடேன  அம�ப��த நடவ��ைக எ��க�ப�� 

• கா��  - ��டா� உப� �� இைண��� ��ட�, தா�ரபர� - க�ேம�யா� – ந��யா�, 

இைண��� ��ட�, ெத�ெப�ைண  - ெச�யா� இைண��� ��ட� ேபா�றைவ �ைர�� 

ெசய�ப��த�ப��. 

• தாரா�ர� வ�ட� உ�பா� அைண���, ெபா��வா� �ராம ந�லத�கா�  அைண��� கா�ேகய� 

வ�ட� வ�டமைல கைர���, அமராவ� அைண�� �ர�� ெவ�ேய�� உப��� �ைட�க 

நடவ��ைக எ��க�ப��.

• ேம���, அ���� ப��க�� ேதா� ம�� ��ட�ைத �ைறேவ�� �ள�, ��ைடக� �ர�ப�ப��.

• தா�ரபர� ஆ�, க�ேம� ஆ�, ந��யா�, ப�ைசயா�, ேகாைதயா�, எ���ைசயா� உ���ட 

பல ஆ�க� / ந�கைள இைண��� ெவ�ள �� கா�வா�� ��ட� ெசய�ப��த�ப��.

• வட�ழ��� ப�வ மைழ�� ேபா� அ�க அள�� ெப��� மைழ �ரா� ஏ�ப�� ெவ�ள� 

ெப��ைக� த��க சரப�கா ந�, ��ம���தா�, அ�யா� ந�கைள இைண��� கா�வா� 

�ல� இைண��, ேசல�, நாம�க� ம��� ���� மாவ�ட�க�� உ�ள க�மா�க� ம��� 

�ள�க�� உப� �� ேத�� ைவ�க�ப��.

• ஆைனமைல ஆ� – ந�லா� இைண�����ட�, பா��யா� – ��ன��ழா, ேமாயா� 

இைண�����ட� ஆ�யன அம�ப��த நடவ��ைக எ��க�ப��.

• பர��� �ள� ஆ�யா� ��ட��� த�ேபாைதய பாசன �லபர�ைப  இர��  மட�காக உய���� 

�தமாக ஆைனமைல� ப���� உ�ள இ��யா������ அ�க�ப�யாக� கட�� கல�� 

�ணா�� ��, ��ைர ஆ�� அைண, பாலா� அைணக���� ���� �ட�ப��.
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• ந�க� இைண�� �ல� ேபா��வர�� ெந�சைல� �ைற��� �தமாக மா�ல �� வ�� 

ேபா��வர�� உ�வா�க�ப��.

• ��பவா� பாசன� த�ைத��, இ��ய �த��ர� ேபா��, 11½   ஆ��க� �ைற ெச�றவ��, 

��னா� ச�டம�ற உ���ன�மான �யா�  M A .  ஈ�வர� அவ�க��� ம� ம�டப� 

அைம�க�ப��.

vi. ��சார�

• ைக�ட�ப�ட ம��� அ���க�ப�� �ட��� ேபாட�ப�ட �� ��ட�க� அவசர� கால 

அ��பைட�� ம� �ரா�� ெச�ய�ப��, உடன�யாக� �வ�க�ப��.

• ��ய ஒ� ம��� கா�றாைல ��சார���� ���ய��வ� ெகா��க�ப��.

• �� ��கன�ைத ��ைமயாக� கைட���க, ��க��� �.எஃ�.எ� (C F L) ம��� எ�.இ.� (L E D) 

ப��க� ���ப அ�ைட�� ��� இலவசமாக வழ�க�ப��.

vii. கா��� ��சார�

• கா�றாைல ��சார�ைத ��ைமயாக பய�ப���� ெகா�ள ��சார�ைத எ���� ெச�ல� 

ேபா�ய அள� ��பாைதக��, �� ெதா���க�� (GRID) அைம�க�ப��.

• கா�றாைல ��சார�ைத� ேச��க� ேதைவயான �ைண �� �ைலய�க� அைம�க�ப��.

• கா�றாைல �� உ�ப��யாள���� ெகா��க ேவ��ய ��ைவ� ெதாைகைய உடன�யாக� 

ெகா��க ஏ�பா� ெச�ய�ப��.

• கா�றாைல �� உ�ப��யாள�க� உ�ப��யா��� ��சார���� உ�ய �ைல �ைட�க ஆவன 

ெச�ய�ப��.

viii. ��ய ஒ� ��சார�

• ம��ய அர�� 30% மா�ய��ட� ��க�� ��ய ஒ� ��சார� ��ட� அமலா�க�ப��.

• அைன�� அர� அ�வலக�க�, ஊரா�� அ�வலக�க�, ேப�ரா�� அ�வலக�க�� 

ேம��ைர�� ��ய ஒ� �� தக�க� ெபா��த�ப��.

• த�ழக��� த�சாக உ�ள �ல�க�� ��ய ஒ� �� தக�க� ெபா��த�ப��, ��ய ஒ� 

��சார� தயா��க�ப��.
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7.  ெதா�� வள��� ம��� ேவ�வா���

• 50 ல�ச� ��ய ேவைல வா���க� உ�வா�க�ப��.

• ெதா�� ெச�ய ஏ�வான ���ைலைய உ�வா�� ெத� இ��யா�� �த�ைம மா�லமாக 

த�ழக�ைத உ�வா��ேவா�.

• எ�ைமயான, ெவ��பைடயான, ெதாைல ேநா��ட� ��ய ெதா�� ெகா�ைக, ஒ�ைற� சாளர 

�ைற (Single Window System)  கைட���க�ப��.

• ெதா�� �ைற�� �� த������� ெத�மாவ�ட�க� உ���ட த�ழக��� ெதா�� வள� 

�ைற�த ப��க�� ெதா�� �வ�க ��வ�ேவா� ஊ����க�ப�வ�.

• ர�ப�  அ�க அள�� உ�ப��யா�� க��யா�ம� மாவ�ட��� ர�ப� ��கா அைம�க�ப��.

• த�ேபா��ள ெதா�� ேப�ைட ம��� ெதா�� ��கா ெகா�ைக மா�த� ெச�ய�ப��. அத� 

��� �றைன உபேயாக� ப��த வ�வைக ெச�ய�ப��.

I. ெதா�� வள���

• ��, �� ம��� ந��தரவைக� ெதா��க� ெதாட��� ெதா�� �ைனேவா��� ஒ�ைற� சாளர 

�ைற�� 30 நா�க���� அ�ம� அ��க�ப��.

• ��, �� ம��� ந��தர வைக� ெதா��க�� ெபா��கைள� ச�ைத�ப��த��, ச�வேதச 

அள�� ச�ைதகைள உ�வா�க�� �ய��க� ேம�ெகா�ள�ப��.

• த�ழக அர� ��வன�க� த�க��கான ேதைவ�� �ைற�த ப�ச� 30 சத�த� ெபா��கைள� 

��, �� ம��� ந��தர� ெதா�� ��வன�க�ட� ெகா��த� ெச���.

ii. ��, �� ம��� ந��தரவைக� ெதா��க�
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• இய�ைக� ��ற�க�� காரணமாக� ெப�மள� பா��க�ப�� ��, �� ம��� ந��தர� ெதா�� 

�ைனேவா��� �வாரண உத�க� உடன�யாக வழ�க�ப��.

• அ��ய� ெசலவா�ைய அ�க அள�� ஈ���த�� ��னலாைட� ெதா�ைல ேம�ப��த� 

“��னலாைட வா�ய�” ஏ�ப��த�ப��.

• த�ழக��� “ேத�ய �லதன� ம��� உ�ப�� ைமய�” �வ�க�ப��, அத��� த� வா�ய� (MSME 

Board) ஏ�ப��த�ப��.

iii. ைக�த�

• ைக�த�, �ைச�த� ம��� ��பாைல �ர���க� அட��ய ��தர��� ���� �ல� ரக 

ஒ������� �ர��ர� ��� காண�ப��

• ைக�த� ெநசவாள�க�� எவேர�� ��வாக ஒ� அைம��� �ல� �ைச�த��� மாற 

����னா�, அவ�க��� ஊ�க� த�� வைக�� கட�த� ெச�� தர�ப��.

• மாத�ேதா��  ஏ�  வ��  ��  �ைலைய�  க���ப��த,  �ர�தரமான �� வ�� 

ஏ�ப��த�ப��.

• மாத� ஒ��ைற �� �ைல ஒ���ப��த�ப��.

• ��பாைலக�� உ�ப�� ெச�ய�ப�� ��க�� ைக�த� ெநசவாள�க���� பய�ப�� ��டா 

�� �ைற�த ப�ச� 25 சத�தேம�� உ�ப�� ெச�ய�ப��.

• ���ற� ��பாைலக�� தரமான ப�� ெகா��த� ெச�ய வ�வைக ெச�ய�ப��.

• ஆ���� ஒ� �ைற ைக�த� ெநசவாள�க�� �� உய��த�ப��.

• ைக�த� ெநச��� வழ�க�ப�� இலவச ��சார����� ப�லாக, ஒ� த��� 500 வா�� �த� 

��சார� �ைட��� வைக��, அர� உத� �ல� ��ய ஒ� �� ��ட� ெசய� ப��த�ப��.

• 60 வய�  கட�த ெநசவாள�க��கான ஓ���ய�  மாத� ஒ���� �2,000மாக அ�க��க�ப��.

• ெநசவாள�க�� இற�� மா�ய� ெதாைக �60,000 ���� � 1 ல�சமாக உய��த�ப��.

• ேபா�யான ைக�த� ����� தைட ெச�ய�ப��.

iv. �ைச�த�

• ஒ���ைண�த ஜ��� ��கா ேசல�, ேவ��, க�� , ஈேரா�  மாவ�ட�க�� அைம�க�ப��.

• �வசா�க� கட� ெபற �வசாய ���ற� வ��க� அைம�க�ப���ள� ேபா� ஜ��� 

�ைற��� த�யாக ���ற�வ�� உ�வா�க�ப��.

• �ைச�த� ேம�பா���� மா�ய��ட� கட� வழ�க�ப��.

• �ைச�த��� த� ரக�க� ஒ����தர நடவ��ைக எ��க�ப��.

v. ���ற�

• ���ற�� ச�க�க� �ைறயாக� ெசய�பட உ�ைமயான ெதா�� ெச�பவ�க� ம��� 

அ�க��ன�களாக� ேச��க�ப�வ�க�.

• அர�ய� க���� உ�ளவ�க�� தைல�� இ�லாம�, ச�க�க� த���ைசயாக ெசய�பட உ�ய 

ச�ட� ���த� ெகா�� வர�ப��.

• ���ற� ச�க�க��கான ேத�த�க� �ைறயாக  நட�த�ப��.
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• இைளஞ�க��காக மாவ�ட�ேதா�� �ற� ேம�பா�� ைமய�க� அைம�க�ப��.

• ப��த இைளஞ�க� தம� �ைற சா��த �றைமகைள வள���� ெகா�ள க�� ��ன�க� ம��� 

ெதா�� �ைற�ன�ட� இைண�� �ற��� ப���க� அ��க�ப��.

• இைணயவ� �ற� ேம�பா�� ப�கைல�கழக� அைம�க�ப��.

• இைளஞ�கைள ேவைல ேத�பவ�களாக இ�லாம� ேவைல உ�வா��பவ�களாக மா��� 

ேநா�க��ட� ெதா�� �ைனேவா� அைடகா�பக� அைம�� அவ�க��� ேதைவயான ப���, 

�� உத� ம��� க�டைம�� வச�க� ெச�� தர�ப��.

vi. �ற� ேம�பா� ம��� ேவ�வா���
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8.  ஆ�� ம��� ஆ�ைம

• ெச�ைன உய��� ம�ற� �ைள (Circuit Bench) ேகாய������ அைம�க�ப��.

• த�ழக��� �ழைம ��ம�ற�க�� ேத����ட��� வழ��கைள �ைர�� ���க  ��தலான 

��ம�ற�க� �ற�க��, ��ப�க� �ய��க�படாம� கா�யாக உ�ள �ழைம ��ம�ற�க��� 

��ப�க� �ய��க�� உய���ம�ற�ேதா� இைண�� உ�ய நடவ��ைக எ��க�ப��.

• த��நா� பா� க����� வழ�க�ஞ�களாக� ப�� ெச��ெகா�� வழ�க�ஞ�களாக� 

ப���பவ�க� இய�ைக எ��னா�, அவ�கள� ���ப���� வழ�க�ப��வ�� ேசமநல �� 

�.7 ல�ச������ �.10 ல�சமாக உய��� வழ�க�ப��.

• ச�ட� ப���, இள� வழ�க�ஞ�களாக த��நா� பா�க����� ப��� ப� 

�வ��பவ�க��� இர�� ஆ��க��� மாத�ேதா�� �.3000/-வழ�க�ப�� வ�� 

உத��ெதாைக �.5,000/-ஆக உய��த�ப�� ��� ஆ��க��� வழ�க�ப��.

I. ச�ட� ம��� ��

• ம�க� ெதாைக ��த���� ஏ�ப ��ய காவ� �ைலய�க� �வ�க�ப��.

• காவல�க�� எ���ைக ��தா�சார அ��பைட�� அ�க��க�ப��.

ii. காவ��ைற
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iii. க�� மயமா�க�

• அர� அ�வல�க�� ெச�� கா�க��க� கா������ ெபா� ம�க�� க�ட�கைள� ேபா�க, 

மா�ல��� 38 மாவ�ட�க�� உ�ள அைன��  மாநகரா��க�, நகரா��க�, ஒ��ய�க�, 

ேப�ரா��க� ம��� �ராம� ப�சாய��க� க��களா� இைண�க�ப��.

• ������ேத த�க���� ேதைவயான ��ட�கைள அ��� ெகா�ள��, அர���� 

ெச��தேவ��ய வ�கைள� ெச��த��, அர�� நல� ��ட�கைள� ெபற�� உ�ய வச� 

ெச�ய�ப��.

• ம� அ���ய 24 ம�  ேநர���  சா��  சா��த�, இ���ட� சா��த�, வ�மான� சா��த� 

ம��� �ல���கான ப�டா ஆ�யைவ வழ�க�ப��.

• காவ�  �ைலய�க�,  அர�  ம���வ மைனக� ம��� ேபா��வர�� அ�வக�க� உ���ட 

ம�க� பய�பா� அ�க��ள பல �ைறக���  க��  வச�க� ேம�ப��த�ப�� 

����க�ப��.

• காவ��ைற�ன�� ச�பள ��த�க� �ரைம�க�ப�� உய��� வழ�க�ப��.

• காவ��ைற�ன��� �ைறயான ந�ன ஆ�த� ப��� வழ�க�ப��.

• காவல�கள� மன அ��த�ைத� �ைற�க ேதைவயான ப���க� வழ�க�ப��.

• அவசரகால� ேதைவ�� ஏ�ப ஓ�� ஒ����� ப�யா��� காவல�க�� உட� 

ஆேரா��ய�ைத� பா�கா�க ��ய ��ட�க� அம�ப��த�ப��.

I. ���லா

• த�ழக��� ஆ��க ைமய�களாக �ள��� நவ��ரக� தல�க�, அ�பைட ��க�, ைவணவ 

��ய ேதச�க� ேபா�றவ����� ப�த�க� ெச�� வ�� �தமாக ஆ��க� ���லா� ��ட� 

ெகா�� வர�ப��.

• 60 வய� �ர��ய ��த� ��ம�க��� ஆ��க� ���லா ெச�ல மா�ய� வழ�க�ப��.

• பார�ப�ய ம��� கலா�சார இட�கைள இைண��� வைக���, ��பா�ைம மத�தவ� 

வ�பா��� தல�கைள இைண��� வைக��� த��த�ேய ��ட�க� அ���க�ப��.

ii. க�

• ஆ��ேதா�� உலகள�� தைல�ற�த இைசேமைதக��கான ��தாக (M.S.���ல��� ���) 

��வ�ப��.

•  இய�, இைச, நாடக�ைத ஊ����க�� வள��க�� மாவ�ட� ேதா��(கலா ேஷ�ரா) ��வ�ப��.  

• 60 வய���� ேம��ப�ட �ைர�பட ெதா�லாள�க��� ஓ���யமாக மாத� � 1,500 வழ�க�ப��.  

9.  ���லா ம��� க�
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10.  பார�ப�ய� ம��� ப�பா� 

• வ�பா�� உ�ைம எ�ப� க�டாயமாக மத� மா����ற உ�ைமயாகா�. ஆைச வா��ைத கா��  

ம��� அ����� மத� மா��வ� ���ன� ��றமாக� க�த�ப��, க�டாய மத மா�ற� தைட� 

ச�ட� ெகா�� வர�ப��.

• மத� கலவர�க� ஏ�படாம� த��க ��ப� ��. ேவ�ேகாபா� தைலைம�லான ஆைணய��� 

ப���ைரக� ��ைமயாக அம�ப��த�ப��.

I. மத� �த��ர� ச�ட�

• அர�யலைம��� ச�ட��� வ�கா�� ெந��ைறக�� �������ளப�, ப��ன�ைத� 

பா�கா�க� ப�வைத� தைட� ச�ட� �ைறயாக அம� ப��த�ப��.

• இைற���காகேகரள� உ���ட �ற மா�ல�க���� ப��க� கட�த�ப�வ� ����� 

த��க�ப��.

• ��க�ப�� ப��கைள� த�ழக� ேகா��க�� ேகாசாைலக� அைம��� பராம��க 

ஏ�பா� ெச�ய�ப��.

ii. ப�� பா�கா�� 

22



iii. ���� ேகா��க��� த� வா�ய�

• மத� சா�ப�ற அர�, ����க�� வ�பா��� தல�கைள ம��� த�வச� ைவ����பைத மா��, 

மைற�த தவ���. ��ற��� அ�களா� தைலைம�லான க����� ப���ைர��ப�, 

����ேகா��க�� ��வாக�, ��� ஆ�ேறா�, சா�ேறா� ம��� �ற�க� அட��ய த��� 

இய��� வா�ய��ட� ஒ�பைட�க�ப��.

• 12-02-2018 அ�� ெச�ைன உய���ம�ற��� ம�ைர��ைள ��� ஆலய�க� ��வாக� 

ச�ப�தமான வழ��� �ற�����ள ���� ��ைமயாக அம�ப��த�ப��.

• G.O. Ms. No.689 Home Dt.18-02-1958இ�ப�, ��� அ�லாதவ�க���� ேகா�� �ல�கைள வாடைக 

அ�ல� ��தைக�� �ட��டா� எ�ற ��ைய ��ைமயாக� கைட�����, ஆ��ர��பாள�க� 

உடன�யாக அ��ற�ப��த� ப�வா�க�.

• ஆ���� � 2 ல�ச����ேம� வ�வா� உ�ள ஆலய�க� ப�டய� கண�காய� �ல� த��ைக 

ெச�ய�ப��. த��ைக ஆ�ேசபைணக� ��� மாத����� ச� ெச�ய�ப��.

• ஆ�வா�க�, நாய�மா�க� அவதார� ��நா� ம��� �ைன� நா� ஆ�யவ��� ம��� 

ஆலய�க�� சம ப�� ேபாஜன� நட�த�ப��.

• ேகா��க���� ெசா�தமான �வசாய �ல�க�, வ�க வளாக�க�, மைன�க��க� 

ஆ�யவ�ைற ஆ��ர������� ���, ச�ப�த�ப�ட ஆலய�க�ட� ஒ�பைட�க�ப��.

• ேகா��க�� த�சன க�டண� ��ைமயாக ர�� ெச�ய�ப��.

• த�டா�தபா� �வா� ஆலய� அைம���ள பழ� நக��, ��த ம���வ ப�கைல� கழக� 

��வ�ப��.

• ஆகம ��க� க���பத���, ஆரா���க� ெச�வத���� த�� ப�கைல� கழக� �வ�க�ப��.

iv. அ��சக�க� ம��� �சா�க� நல�

• �ராம� ேகா��க�� �சா�யாக� ப���ேவா����, ���ேகா�� அ��சக�க� ம��� 

ப�டா�சா�யா�க���� மாத� ஒ���� �ைற�த ப�ச ஊ�யமாக � 5,000 வழ�க�ப��.

• �ராம� ேகா�� �சா�க�� ���ப உத�� ெதாைக உய��த�ப��.

• ���ேகா��க�� �ர�ப�படாம� உ�ள அ��சக�, �ய�பாக�, ஓ�வா� ம��� நாத�வர� 

கைலஞ�க� ஆ�ேயா��கான ப��ட�க� உடன�யாக �ர�ப�ப��.

• பல ஆ��களாக� �ன� ��யாக� ப�யா��� ���ேகா�� ஊ�ய�க� ப� �ர�தர� 

ெச�ய�ப�வா�க�.

• ஆலய அ��சக�க� ���ப�க���� ��மண உத��ெதாைக வழ��� ��ட� 

ெகா��வர�ப��. 

• �சா�க� நல வா�ய��� �ல� த�ேபா� 2,000 �சா�க��� ம��ேம வழ�க�ப�� ஓ���ய� 

��ட� 60 வய�  �ர��ய அைன��� �ராம� ேகா�� �சா�க���� 

���ப��த�ப��.

• அவ�க�� ஓ���ய� ெதாைக � 2,000 ஆக உய��த�ப��.

• ஆலய�க�� நாத�வர இைச�� மா�றாக� ெபா��த�ப���ள ��சார இைச� க��க� 

ஆலய�க����� அக�ற�ப�� ���� நாத�வர கைலஞ�க��� வா��ப��க�ப��.   

• அைன�� ஆலய�க��� ��� சமய� க����கைள��, அற வ�பா�கைள�� வள�� 

�ழ�ைதக���� ேபா���� �தமாக� சமய வ���க� நட�த�ப��.

• க��யா�ம� மாவ�ட� ெவ��மைல ஆ�ரம� �ல� ��யா ேஜா� ப�ட� ெப�ற 

மாணவ�க� சமய வ���க�� ஆ��ய�களாக �ய��க�ப�வா�க�.
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11.  த�� வள���
• 1330 ����றைள�� �ள�க�க�ட� க�ெவ��� ப��� ����ற� மாமைல ��கா 

உ�வா�க�ப��.

• ஈேரா� மாவ�ட�, ந���� வ�ட� மைலய� பாைளய��� �மா� 20 ஏ�க� பர�பள� ெகா�ட ஒேர 

க�லா� ஆன மைல��, ����ற� க�ெவ��� ��கா அைம�க அைன�� ஏ�பா�க�� ெச�� 

தர�ப��.

• உய���ம�ற வழ�கா� ெமா�யாக த��ெமா� அ���க�ப��.

• உலக ��வ����ள அைன��� ப�கைல� கழக�க��� த�� ெமா��கான இ��ைகக� 

அைம�க�ப��.

• த�ழக��� அக�க� �கா�� வா���ெகா������ த�� ம�க��� இ��ய� ����ைம 

வழ�க ப���ைர ெச�ய�ப��.

12.  இல�ைக� த�ழ�க� 
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• தைலநக� ெட���� உ�ள� ேபா� ெச�ைன மாநகரா���� ��� மாநகரா��களாக� 

���க�ப��.

• ெச�ைன��  ஓ�� �வ� ஆ� ��த�ப��த�ப�� ��வ� ேபா��வர����� பய�ப���� 

வைக�� �ரைம�க�ப��.

• ச�ட�கைள �வா���� �சய��� அ�வா��த ப�ேவ� �ைறக�� ��ண�களட��ய ச�ட 

ேமலைவ இ��ப� பய��ளதாக இ��பதா�, ச�ட ேமலைவ ���� ெகா��வர�ப��.

14.  ச�ட ேமலைவ
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13.   ெச�� மாநகரா��




