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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற ததர்தல் அறிக்கக  

 
இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ல தரசு. 
திருக்குறள் 385 

-  
ப ாருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும் வந்த 
ப ாருள்களைச் மேர்த்தலும், காத்தலும் காத்தவற்ளற வகுத்துச் 
பேலவு பேய்தலும் வல்லவன் அரேன், என்கிறார் திருவள்ளுவர்.   

அதிமுக, திமுக கட்சிகளின் மமோசமோன ஆட்சியோலும் தவறோன 
நிதிநிர்வோகத்தோலும் தமிழகத்தின் கடன் சுமம 1 லட்ேம் மகாடி 
கடனில் இருந்து 5.75 இலட்சம் மகோடிகளோய்ப் பெருகியது.  அதிமுக 
திமுக கட்சிகள் ஒவ்பவோரு முமற மதர்தல் அறிக்மக 
பகோடுக்கும்மெோதும், தமிழகத்தின் கடன் சுமம  அதிகரித்துக்பகோண்மட 
மெோனது. அமனத்து மதர்தல் அறிக்மககளும் மசர்ந்து தமிழர்களின் 
தமலயில்; வரலோறு கோணோத 5.75 மகோடி கடன் சுமமகமள 
பகோண்டுவந்தன.  இந்த ஆண்ட கட்சிகளின் வரலோற்மறத் திரும்ெிப் 
ெோர்த்தோல், இவர்களின் மதர்தல் அறிக்மககள் பெரும் கடன் 
சுமமகமளமய தமிழர்களின் தமலயில் ஏற்றி மவத்தன.  
கடன்சுமமயின் விமளவுகள் ஒவ்பவோன்றோக பவளிவர 
ஆரம்ெித்திருக்கின்றன - அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்ெளம் பகோடுக்க 
முடியோமம, ஓய்வூதியம் தருவதில் ெிரச்சிமன, வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 
ெின்தங்குவது, கல்வி நிமலயங்களில் மெோதிய ஆசிரியர்கள் 
இல்லோமம, ெள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் மதமவயோன கட்டமமப்பு 
இல்லோமம, மவளலவாய்ப் ின்ளே, விவோய ேற்றும் பதாழில் துளற 
நேிவு,  ணப்புழக்கம் இல்லாளே, 50 ஆண்டுகைாக இன்னும் 
அடிப்ெமட வசதிகள் கூட நிளறமவற்றப் டாத நிளலளே, சுகோதோர 
வசதிகள் குமறெோடு என்று பசோல்லிக்பகோண்மட மெோகலோம். 

  

https://www.ytamizh.com/thirukural/kural-385/
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ஒரு மதசத்மத வளர்ச்சிப்ெோமதயில் ெயணிக்க, வளர்ச்சித்திட்ட 
அறிக்மககள் மிக முக்கியமோனமவ.  அதிமுக திமுக கட்சிகளின் 
தவறோன அணுகுமுமறயோல் ப ாருைாதார வளர்ச்சித்திட்டங்கள் 
ெின்னுக்குத்தள்ளப்ெட்டு, மதர்தல் அறிக்மககள் மதர்தல் முடிந்தவுடன் 
முக்கியத்துவத்மத இழந்து, தமிழகம் உற்ெத்தி துமற, மசமவத்துமற, 
பதோழில்துமற ஆகியவற்றில் ெோதிக்கப்ெட்டு நோளுக்கு நோள் கீழ் 
மநோக்கி ெயணித்துக்பகோண்டிருக்கிறது. 

மோறி மோறி ஆண்டிக்பகோண்டிருக்கும் அதிமுக, திமுக கட்சிகளுக்கு 
மதர்தல் அறிக்மக என்ெது பவறும் பவற்று கோகித அறிக்மகயோகி, 
அமரகுமறயோக அமல்ெடுத்தப்ெட்டு, வணீோகிப் மெோனதோல், நிதியும் 
விரயமோகி கடனில் தள்ளப்ெட்டு விட்டது.  தேிழ்நாடு விஷன் 2023 
மிகப் பெரிய கனவுடன் உருவோனது, ஆனோல் குறுகிய 
மநோக்கங்களுக்கோகவும், தவறோன ஆட்சியோலும் தவறோன நிதி 
நிர்வோகத்தோலும் குமற ெிரசவமோனது.  அமத ம ால திமுக வின் 7 
பதாளலமநாக்கு  ார்ளவ திட்டத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகைில் 
ஒவ்மவாரு 10 ஆண்டுகைில் ப ாருைாதாரத்ளத 4 ேடங்காக 
உயர்த்தியவர்கள் களலஞர், எம்.ஜி.ஆர், பஜயலலிதா அவர்கள். இளத 
கூட 2031ல் எய்தும் இலக்ளக நிர்ணயிக்காேல், அடுத்த 10 
ஆண்டுகைில் 1.7 ேடங்கு தான் திரு ஸ்டாலினால் எய்த முடியும் 
என்ற இலக்ளக நிர்ணயித்திருக்கிறது திமுக.   

எனமவ அதிமுகவும், திமுகவும் வரிவருோனத்ளத ேட்டுமே நம் ி, 
ோநில நிர்வாகத்ளத நடத்துவதற்கு கடன் வாங்கித்தான் 
நடத்தமுடியும் என்ற நிளலயில் தான் இருக்கிறார்கள் என் து 
பவைிப் ளடயாக பதரிகிறது.  

பதோமல மநோக்குப் ெோர்மவ இல்லோத தமலவர்களோல் வளர்ச்சித் 
திட்டங்கமள எடுத்துச்பசல்ல முடியோது.  பவறும் ஓட்டுக்கோக மதர்தல் 
அறிக்மககமள பகோடுத்துவிட்டுச் பசல்லும் கட்சிகளோல் எந்த ஒரு 
பதோமல மநோக்குத் திட்டங்கமளயும் தர முடியோது,  தந்தோலும் அந்த 
திட்டத்தின் தன்மம மோறோமல் அமல்ெடுத்த முடியோது.  
அமரகுமறயோக உருவோக்கப்ெட்ட மதர்தல் அறிக்மககளோல் தமிழ்நோடு 
தோழ்ந்தும் கடன் சுமமயோல் வழீ்ந்தும் மெோனது இந்த ஆண்ட 
கட்சிகளோல்.  
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எனமவ இவர்கைது  ிடியில் இருந்து தேிழகத்ளத ேீட்படடுக்க 
இரண்டாவது சுதந்திர ம ாராட்டத்ளத ேக்கைாகிய நாம் 
நடத்தமவண்டும். அந்த மவள்வியில் ஒரு அங்கம் தான் தேிழ்நாடு 
2021 ேட்டேன்ற மதர்தல்.  

எனமவ, தேிழகத்ளத வைோன நாடுகளுக்கு இளணயான நாடாக 
உருவாக்க, எங்கைது அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கான ேக்கள் நீதி 
ேய்யத்தின் மதர்தல் அறிக்ளக 2021  
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உள்ளடக்கம் 

1. ப ொருளொதொரம்  

2. பெண்மம ் புரட்சி – நேர்மை காத்தல் மற்றும் ஊழல் ஒழி ்பு 

3. நீல ்புரட்சி\ 

4. நிரந்தர  சுமம புரட்சி 

5. தமிழ் பமொழி ெளர்சச்ி 

6. கிரொம ்புற சுயசொர்பிற்கும், மறுமலர்சச்ிக்கும் அ ்துல் 

கலொமின் இலட்சிய புரொ திட்டம் 

7. சசழுகமக் தகாடு  

8. ஒன்றியம், ப ரூரொட்சி, நகரொட்சிகளில் 

9. கல்விக்பகொள்மக 

10. மருத்துெக் பகொள்மக 

11. எரிசக்தி சுதந்திர பகொள்மக 

12. ப ொக்குெரத்து பகொள்மக 

13. நகர்புற பமம் ொடு 

14. பிளொஸ்டிக் மற்றும்  ொலிதீன் ம கள் தமட 
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15. ப ொருளொதொர ெளரச்ச்ிக்கொன ப ொருளொதொர கட்டமம ்பு 

பகொள்மக 

16. பதொழில்துமற சீரமம ்பு 

17. பதொழில் மற்றும் பதொழிலொளரக்ள் ேலன் 

18. ப ண்கள் ேல்ெொழ்வுக்கொன 7 பசயல்திட்டங்கள் 

19.  த்திரிமகயொளர் ேலன் 

20. திமர ் டத்துமற 

21. தகெல் பதொழில் நுட் த் துமற நமம் ொடு 

22. ஜவுளி துமற 

23. கொெல்துமற சீரமம ்பு 

24. அரசு ஊழியரக்ள் ேலன் 

25. பதொண்டு ேிறுெனங்கள் மற்றும் சமூக ஆர்ெலரக்ள் 

அறிவுத்திறன் 

26.  ொல் ெளத்தில் மீண்டும் ஓரு பெண்மம புரட்சி 

27. அறேிமலயத்துமற 

28. விமளயொட்டுத்துமற 

29. சுற்றுலொ நமம் ொடு 

30. முதிநயொரக்ள் மற்றும் ஆதரெற்நறொர் ேலன் 
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31. தொழ்த்த ் ட்ட,  ழங்குடியினர்,  மிகவும் பிற் டுத்த ் ட்ட 

மற்றும் சிறு ொன்மமயினர் ேலன் 

32. ெரிசச்ீரமம ்பு 

33. ெணிகரக்ள் ேலன் 

34. தமிழ்ேொடு தினக்கடன் மற்றும் நமம் ொட்டு ெங்கி 

35. தமிழ்ேொடு அறிவுசொர் பசொத்து நமம் ொட்டு ெங்கி 

36. தனித்திறன் ப ற்றெரக்ள் 

37. மணல் பகொள்மக . 

38. சுற்றுசச்ூழல் ொதுகொ ்பு  

39. கனிம ெள நமம் ொட்டு பகொள்மக 

40. தீரக்்க முடியொத பிரசச்மனகளுக்கு தீர்வு 

41. இலெசம் அல்ல சமூக, ப ொருளொதொர நமம் ொட்டு திட்டங்கள் 
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ச ாருளாதாரம் 
 
• விவோயம், பதாழில்துளற ேற்றும் உற் த்தி துளற, 

மேளவத்துளறயின்  ப ாருைாதார வைர்ச்ேிளய உறுதி பேய்து 15 
முதல் 20 ேதவிகித வைர்ச்ேிளய அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு 
நிளலயாக பதாடர நடவடிக்ளக எடுத்து, தேிழகத்தின் ஒட்டு 
போத்த ப ாருைாதாரம் $1 டிரில்லியன் (ரூ 70 லட்ேம் மகாடி) 
அைவில் இன்ளறய நிளலயில் இருந்து சுோர் 4 ேடங்கு உயர்த்தி 
தேிழ்நாட்ளட வைர்ந்த நாடுகளுக்கு இளணயான நாடாக ோற்ற 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். இதன் மூலம் தனிந ர் வருோனத்ளத 
ரூ 7 முதல் 10 லட்ேோக உயர்த்துமவாம்.   

• முதல் 5 ஆண்டுகைில் தேிழகத்தின் 5.7 லட்ேம் மகாடி கடளன 
அளடக்கும் விதத்தில், ப ாருைாதாரக் பகாள்ளககளை வகுத்து 
விவோயம், பதாழில் துளறயில் ேிகப்ப ரும் ோற்றத்ளத 
உருவாக்கி வரிஇல்லா வருோனத்ளத உறுதி பேய்து. அதன் 
மூலம் தேிழ்நாட்டின் கடளன குளறக்க கடும் நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும்.  

• அடுத்த 5 ஆண்டுகைில் வரிக்கு நிகரான வருோனத்ளத உயர்த்த 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• முதல் 3 ஆண்டுகைில் நட்டத்தில் இயங்கும் தேிழக ப ாதுதுளற 
நிறுவனங்கள் முற்றிலும் ேீரளேக்கப் டும், அதில்  ணியாற்றும் 
 ணியாைர்களை அதன்  ங்கு தாரர்கைாக்குமவாம். உலக 
பதாழில் நுட் ம், மேலாண்ளே, ேிக்கனம், உற் த்தி திறன் 
அதிகரிப்பு, தனியார் முதலீடு ம ான்ற நடவடிக்ளககளை எடுத்து  
நட்டத்தில் இயங்கும் அளனத்து நிறுவனங்களையும் லா ோக்கும் 
நடவடிக்ளக தீவிரோக எடுக்கப் டும்.  

• நிரந்திர  சுளேப்புரட்ேிக்கு வித்திடுமவாம்.  டித்த 
ோணவர்களுக்கு  ிடித்த துளறயாக விவோயத்ளத 
உருவாக்குமவாம். SRI, SSI, PRECISION FARMING பதாழில்நுட் த்ளத 
 யன் டுத்தி பநல், கரும்பு ேற்றும்  ணப் யிர்கள் உற் த்திளய 
இரண்டு ேடங்காக்கி, விவோயிகளுக்கு மவைாண் விஞ்ஞானி 
டாக்டர் M.S. சுவாேிநாதன்  ரிந்துளறத்த (MSP) குளறந்த  ட்ே 
ஆதார விளலளய தேிழகத்தில் உறுதி பேய்து அமுல் 
 டுத்துமவாம். 

• கார்ப் மரட்டுகளுக்கு ஆதரவான இந்திய ஒன்றிய அரேின் FARM 
BILL 2020 யால்  ாதிக்கப் டும் விவோயிகளை ேீட்படடுக்கவும், 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

ோநில சுயாட்ேிளய ேீட்படடுக்கவும், ோநில  ட்டியலில் 
இருக்கும் விவோயத்ளத – ோநில அரேின் விவோய மேம் ாட்டு 
ேட்டேியற்றி தேிழக விவோயிகளை  ாதுகாக்க உறுதியான 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• விவோயிகளை  ங்கு தாரர்கைாக பகாண்டு பவறும் விவோய 
உற் த்தி நிறுவனங்கைாக இயங்கும் FPO ளவ, விவோய உற் த்தி, 
விற் ளன ேற்றும் ஏற்றுேதி நிறுவங்கைாக ோற்றி அளேத்து 
(FPMEO – FARMER PRODUCER, MARKETING AND EXPORT ORGANISATION) 
–  ாரம் ரிய விவோயத்மதாடு, நவனீ அறிவியல் ோர்ந்த இயற்ளக 
மவைாண்ளே - SMART CLIMATE CHANGE AGRICULTURE FARMING 
ஊக்குவிக்கப் டும். அதில் விவோயிகள்  ங்குதாரர்கைாக ஆக்கி 
அவர்கள் உலகைாவிய வர்த்தகத்தில் ஈடு ட்டு மேம் ாடு அளடய 
வழிவளக பேய்யப் டும், இதில் வர்த்தகர்களும்  ங்குதாரர்கள் 
ஆக்கப் டுவார்கள். ஒட்டு போத்த வருோனம் அதில் வரும் 
லா ம் அரேிற்கும், விவோயிகளுக்கும் ேற்றும் வர்த்தகர்களுக்கும் 
பேன்று மேரும் வளகயில் – ேிறப் ாக பேயல் டும் அரசு 
லா ம்தரும் உலக நிறுவனங்கமைாடு ம ாட்டி ம ாடும் அரசு-
விவோயிகள் கார்ப் மரட் நிறுவனோக உருவாக்கப் டும்.  234 
பதாகுதிகைிலும் 10 FPMEO உருவாக்கப் ட்டு – 2340 FPMEO க்கைில் 
10,000 விவோயிகள் முதல் கட்டோக இதில்  ங்கு தாரர்கைாக 
இளணக்கப் டுவார்கள்.  

• எங்பகல்லாம் வறட்ேி, தண்ணரீ் குளற ாடு இருக்கிறமதா 
அங்பகல்லாம், குளறந்த தண்ணளீர  யன் டுத்தி அறிவியல் 
ோர்ந்த இயற்ளக விவோயம் - SMART AGRICULTURE – HYDROPONICS, 
AEROPHONICS, AQUAPHOMICS ம ான்ற பதாழில் நுட் ங்களை 
 யன் டுத்தி இரோயண உரம் இல்லா, பூச்ேி பகால்லி 
ேருந்தில்லா - ேண்ணில்லா விவோயம், மநர் அடுக்கு விவோயம் 
– VERTICAL FARMING IN GREEN HOUSE முளறயில் 
பேயல் டுத்துமவாம். அதன் மூலம் விவோய உற் த்திளய 
 ன்ேடங்கு உயர்த்தி – உள் நாட்டு மதளவக்கும், ஏற்றுேதிக்கு 
மதளவயான ஒரு ப ாருைாதார மேம் ாட்டு விற் ளன 
ேங்கிலிளய உருவாக்கி விவோயத்ளத ேீட்படடுத்து 2 இலக்க 
ப ாருைாதார வைர்ச்ேிளய உறுதிபேய்மவாம்.  

• ஆட்மடாமோள ல் துளற, படக்ஸ்ளடல் துளற, ஆயத்த ஆளட 
துளற,  ின்னலாளட துளற, பலதர் பதாழில் துளற,  வுண்டரி 
பதாழில், ஜிவல்லரி பதாழில், இலகுரக ேற்றும் கனரக 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

இயந்திரங்கள் துளற, பதாழில் டூல்ஸ் பதாழில், எலக்ட்ரானிக்ஸ் 
துளற, ோப்ட்மவர் துளற, தகவல் பதாழில்நுட்  துளற,  ட்டாசு 
பதாழில், தீப்ப ட்டி பதாழில்,  ிரிண்டிங் பதாழில் ம ான்ற  
அளனத்து பதாழில் துளறகளையும் 3 ேடங்கு உயரும் 
வளகயிலும், உலகத்மதாடு ம ாட்டி ம ாட்டு வைரக்கூடிய 
பதாழில்நுட் த்ளதயும், உற் த்தி திறன் மேம் ாட்ளடயும், 
அன்னிய  முதலீட்ளடயும் பகாண்டு வருமவாம்.  

• தரோன மூலப்ப ாருள்களை அரசு மரஷன் முளறயில் ேிறு, குறு 
ேற்றும் நடுத்தர பதாழில் நிறுவனங்களுக்கு குளறந்த விளலயில் 
பதாடர்ந்து கிளடக்கும் வளகயில் ஒரு MSME SUPPORT SYSYTEM 
உருவாக்கப் ட்டு, ரூ 1000 மகாடி முதலீட்டில் ேிறு, குறு ேற்றும் 
நடுத்தர பதாழில்களை ேீட்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• GST – வரிளய 16% க்குள் பகாண்டு வரவும், தவறான GST filling 
system ோற்றி அளேக்கப் டவும், GST RETURNS ஒவ்பவாரு 
ோதமும் கிளடக்கவும் நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• ஜி.எஸ்.டி வரியால் நேிவளடந்த பதாழிளல ேீட்படடுக்க 
மதளவயான அளனத்து நடவடிக்ளககளையும் எடுப்ம ாம்.  
அதிகோன பதாழில்களை ஏற்றுேதிக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுத்து 
அதற்கு மதளவயான அளனத்து உதவிகளையும் பதாழில்துளற 
ேற்றும் உற் த்தி துளறயினருக்கும், ேிறு, குறு ேற்றும் நடுத்தர 
நிறுவனங்களுக்கும் டான்ேியா, பகாடிேியா, ேட்டிேியா, மேம் ர் 
ஆப் காேர்ஸ் ம ான்ற அளேப்புகைின் ஆமலாேளன ப ற்று 3 
ேடங்கு உயர நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும், அதற்கு மதளவயான 
 ட்பஜட் ஒதுக்கப் டும்.  

• இந்திய ஒன்றிய ேற்றும் ோநில அரசு நிறுவனங்கள் MSME 
பேக்டாருக்கு நிலுளவத்பதாளக ளவக்காேல் உடனடியாக 
வழங்க ேட்ட நளட முளற உருவாக்கப் டும். SARFASI ACT ன் கால 
அைவு 2 ேடங்காக உயர்த்த ஒன்றிய அரளே வலியுறுத்தி 
அரேியல் ேட்ட ம ாராட்டம் நடத்தப் டும்.   

• உலகைாவிய ேன் ளரஸ் பேக்ட்டாளர மதர்ந்பதடுத்து, INDUSTRY 
3.0 TO INDUSTRY 5.0 பதாழில்நுட்  தரம் உயர்ந்த பதாழிற்ோளலகள் 
தேிழகத்தில்  பகாண்டு வரப் டும். முக்கியோக விவோய 
உற் த்தி  ன் ேடங்கு அதிகரிப்பு ேற்றும் விவோய உற் த்தி 
ப ாருள்கள் ேதிப்பு கூட்டுதல் மும்முரோக பேயல் டுத்தப் டும். 
பதாழில் மேம் ாடு, உற் த்தி மேம் ாடு முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்கப் ட்டு, மவளலவாய்ப்பு  ன்ேடங்கு உயர்த்தப் டும்.  
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• பதாழில் நுட்  மேம் ாட்ளட ARTIFICAL INTELLIGENCE, ROBOTICS, 
MACHINE LEARNING, BLOCK CHAIN, BIOTECHNOLOGY, QUANTUM 
COMPUTING                                                                                                      
ம ான்ற உலகைாவிய தீவிர நவனீ பதாழில்நுட் ங்களை (DEEP 
TECHNOLOGIES) அளனத்து துளறகைிலும் பகாண்டுவந்து 
ப ாருைாதார மேம் ாட்ளடயும்,  டித்த ோணவர்களை இந்த 
பதாழில்நுட் த்தில் உலகஅைவில் ேிறந்த தனித்திறன் 
ப ற்றவர்கைாக உருவாக்கி, அவர்களுக்கு உலக தரத்தில் ேதிப்பு 
கூட்டப் ட்ட மவளலவாய்ப்ள யும் அதற்மகற்ற ேதிப்பு 
கூட்டப் ட்ட ஊதியத்ளதயும், நவனீ பதாழில் 
முளனமவார்களையும் உருவாக்குமவாம். 

• முக்கியோக எங்கைது இலக்கு - உயிரி எரிப ாருள், எத்தனால், 
விோன எரிப ாருள்,  ார்ேச்சூட்டிகள் துளற, எலக்கட்டிரிக்கல் 
வாகனம் ேற்றும் ம ட்டரி உற் த்தி, மோலார் பேல் ேற்றும் 
ம னல் உற் த்தி, பேேி கண்டக்டர், 5G துளற ோர்ந்த பதாழில்கள், 
AI HUB, AUTOMATION & ROBOTICS, DATA CENTRE, OIL & GAS, ENERGY 
& UTILTIES, SMART WASTE MANAGEMENT, LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT, WORLD LEVEL TOURISM INFRASTRUCTURE, IOT &IIOT 
RESEARCH HUB, SMART VILLAGES, FINTECH CAPITAL, SAAS CAPITAL, 
AERO DEFENCE & MRO HUB, RETAIL HUB, TRAVEL & TRANSPORT, 
CULTURAL HUB ேற்றும் நவனீ புது ேருந்துகள் கண்டு ிடிப்பு, ேித்த 
ேருத்துவம் ேற்றும் ஆராய்ச்ேி மேம் ாடு உறுதி பேய்ப் ட்டு ேித்த 
ேருத்துவம் உலக தரம் வாய்ந்த ேருத்துவோக உருவாக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். எலக்ட்ரானிக் ேிப் வடிவளேப்பு 
ேற்றும் உற் த்தி துளறக்கும் முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப் டும். 
இளத எல்லாம் உலகதரம் வாய்ந்த நிறுவனங்கமைாடு இளணந்து 
உருவாக்கப் டும்.  

• இறக்குேதிக்கு இளணயான ப ாருள்களை ஆராய்ச்ேி ேற்றும் 
மேம் ாட்டு துளறயுடன் இளணந்து புது கண்டு ிடிப்புகளை 
ஊக்குவிக்கப் டும். அப்துல்கலாேின் இலட்ேிய புராதிட்டத்ளத 
ஒருங்கிளணந்த கூட்டு  ண்ளணயங்கள் (ஆட்டு  ண்ளண, 
ோட்டு  ாண்ளண, மகாழி  ண்ளண, ேீன்  ண்ளண, SMART 
AGRICULTURE FARMING – அதிதிறன் மவைாண்ளே  ண்ளண) மூலம் 
பேயல் டுத்துமவாம். அமதாடு மேர்த்து இறக்குேதிக்கு 
இளணயான ப ாருள்களை உலகதரம் வாய்ந்த 
பதாழில்நுட்ட த்ளத  யன் டுத்தி FMGC/RETAIL துளறயில் 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

உற் த்திளய உலகத்தரத்தில் கிராேப்புரத்தில்  ரவலாக உற் த்தி 
பேய்ய அப்துல் கலாம் புராதிட்டத்தின் (PURA – PROVIDING URBAN 
AMENITIES IN RURAL AREAS)  மூலம் 234 பதாகுதிகைிலும் ஆளும் 
கட்ேி, எதிர்கட்ேி என்ற மவறு ாடு கருதாேல், 234 PURA CLUSTERS 
உருவாக்கப் ட்டு, உள்நாட்டு ேற்றும் பவைிநாட்டு ஏற்றுேதி 
வர்த்தகத்தின் கிராேப்புற தற்ோர்பு ப ாருைாதாரம் உறுதி 
பேய்யப் டும். 

• UNO MODEL – UNORGANISED TO ORGANISED. அளனத்து அளேப்பு 
ோரா பதாழிலாைர்களையும் அளேப் ாக ோற்றியளேக்கப் டும். 
அளனத்து பதாழிலாைர் நலவாரியங்களும், நல மேம் ாட்டு 
நிறுவனங்கைாக ோற்றியளேத்து அவர்களுக்கு ேமூக, 
ப ாருைாதார ேற்றும் அரேியல் மேம் ாடு ேற்றும் அதிகாரம் 
உறுதி பேய்யப் டும். அளேப்பு ோரா பதாழில்கள் ப யர் ோற்றி 
அளேக்கப் டும், அது ேட்டுேல்ல அவர்கைது வாழ்க்ளக தரம் 
உயரும் வளகயில் தனித்திட்டம் பகாண்டு வரப் ட்டு, அதன் 
மூலோக நிறுவனங்கள் உருவாக்கப் ட்டு அதில் இந்த 
பதாழிலாைர்களை  ங்குதாரர்கைாக ஆக்குமவாம். மவளலக்கு 
ேம் ைம், லா த்தில்  ங்கு. Carpenter to Space Saving furniture makers, 
Potters to World Earth ware makers, Brick & Tiles makers to Latest Construction 
materials makers, Barbers to Style makers, Weavers to Fashion Designers, 
Fishermen to Sea Fearers, Jewelry makers to Fashion makers, Dhobi to Hygiene 
Providers, Construction workers, Fitters, Electricians & Plumbers to Lifestyle 
improvers, Diploma holders (Civil, Electronics, Electronics, Computer, textile etc) 
to Industry 5.0 creators, Salt workers to health enhancers, Drivers and conductors 
to Transport Ambassadors, Municipal workers to Clean Green Ambassadors, 
Media personal & Jornalists to Awakening Ambassoders ஆக ோற்றுமவாம்.  

• குடிளேயில்லா தேிழகத்ளத உருவாக்க தேிழ்நாடு வடீ்டு வேதி 
கார்ப் மரஷன் – நவனீ  சுளே வடீுகள் கட்டளேப்பு நிறுவனோக 
ோற்றி அளேக்கப் ட்டு அதன் மூலம் ஆயத்த கட்டளேப்புகளை 
நவனீ முளறயில் பேயல் டுத்தி –  20 லட்ேம் நவனீ  சுளே 
வடீுகள் கட்டிக்பகாடுக்கப் ட்டு குடிளேயில்லா தேிழகத்ளத 
உருவாக்குவமதாடு, நடுத்தர ேக்களுக்கு  லன் அைிக்கும் 
வளகயிலும் இந்த திட்டம் பேயல் டுத்தப் ட்டு, தேிழ்நாட்டின் 
ப ாருைாதார வைர்ச்ேிக்கு வித்திடும். இதற்கான ோனியம் ரூ 4 
லட்ேம் வழங்கப் டும்.  ஏற்கனமவ குடிளே ோற்று வாரியம் 
கட்டிய இடியும் நிளலயில் உள்ை வடீுகளுக்கு  தில் அடுக்குோடி 
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 சுளே வடீுகள் கட்டிக்பகாடுக்கப் டும்.  ஆற்றங்களரமயாரம் 
வேிக்கும் குடிளே வாேிகளுக்கு அந்த ஆற்றங்களறயில் அடுக்கு 
ோடி வடீுகள் கட்டிக்பகாடுத்து அவர்கள் வாழ்வாதாரத்ளத 
 ாதுகாப்ம ாம். அதில் விளையாட்டு ளேதானம்,  ள்ைி, 
ேருத்துவேளன ேற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள், ஜமேக்ஸ் 
ேினிோ திமயட்டர் உட் ட வடீுகள் கட்டிக்பகாடுக்கப் டும்.  

• மேற்கண்ட வைர்ச்ேிக்கான திட்டங்கைின் மூலம் அடுத்த 10 
ஆண்டுகைில் விவோயம், உணவு  தப் டுத்துதல், ேதிப்பு 
கூட்டுதல், வாகனம் ேற்றும் விோனத்திற்கான உயிரி எரிப ாருள் 
ேற்றும் ஏற்றுேதி துளறயில் வருடத்திற்கு ரு 1 லட்ேம் மகாடி 
வரியில்லா வருோனத்ளத தேிழக அரேிற்கு வரும் டி 
உறுதிபேய்மவாம். பதாழில் ேற்றும் உற் த்தி துளறயில் 
 ல்மவறு துளறகைில் உலகைாவிய நிறுவனங்கமைாடு 
இளணந்து  வருடத்திற்கு ரூ 2 லட்ேம் மகாடிளய வரியில்லா 
வருோனோக தேிழகத்திற்கு பகாண்டு வந்து அதிமுக, திமுக 
அரசுகைால் ரூ 5.7 லட்ேம் மகாடி கடனாைியாக்கப் ட்ட 
தேிழகத்தின் ஒட்டுபோத்த கடளன அளடத்து முதல் 5 
ஆண்டுகைில் அளடத்து, அடுத்த 5 ஆண்டுகைில் வரிக்கு நிகரான 
வருோனத்ளத உறுதி பேய்மவாம்.  

• இதன் மூலம் 15-20 ேதவிகித ப ாருைாதார வைர்ச்ேிளய 
உருவாக்கி, தேிழகத்தின் ஒட்டு போத்த ப ாருைாதாரத்ளத $1 
TRILLION (சுோர் ரூ 70-80 லட்ேம் மகாடி) அைவில் எட்டுமவாம். 
தனிந ர் வருோனம் 7-10 லட்ேோக உயர்த்தி அளனத்து தரப்பு 
ேக்கைின் வைோன வாழ்க்ளகக்கு உத்திரவாதம் பகாடுப்ம ாம்.  

• மேற்கண்ட நடவடிக்ளககள் மூலம் 50 லட்ேம் முதல் 1 
மகாடிப்ம ருக்கு ேதிப்புக்கூட்டப் ட்ட மநரடி மவளலவாய்ப்பும், 
ேற்றும் 1 மகாடிப்ம ருக்கு ேளறமுக மவளலவாய்ப்பும் அடுத்த 
10 ஆண்டுகைில் உருவாக்கப் டும்.   

• அப்துல்கலாம் கனவு கண்ட NPI – NATIONAL PROSPERITY INDEX ஐ 
எட்டும் வளகயில் தேிழகத்தின் ப ாருைாதார வைர்ச்ேி மேடு 
 ள்ைம் இல்லாேல்,  ணக்காரர், எளழ என்ற நிலளேயில்லாேல் 
– அளனவரும் ஒருங்கிளணந்து வைர்ச்ேியின்  லளன 
அனு விக்க, மநர்ளேயான முளறயில் ேக்கைாட்ேிளய 
தருமவாம்.  
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செண்கமப் புரட்சி – தநர்கம நேர்மை காத்தல் மற்றும் ஊழல் 
ஒழிப்பு 

 
• மநர்ளேயான, ஊழலற்ற, விளரந்து பேயல் டக்கூடிய தூய ஆட்ேி 

முளற நிர்வாகம் அளேக்கப் டும். 
• ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் ேட்டங்கைின் ஒட்ளடகளும் கண்டறிந்து 

ஒழிக்கப் டும். ஊழளல ஒழிக்க பவைிப் ளடயான பகாள்ளககள், 
ேட்டங்கள் உருவாக்கப் டும். 

• ஊழளல ஒழிக்க கிராே நிர்வாக அலுவலர் முதல் முதல்வர் 
வளர காகிதம் இல்லா  ாதுகாப் ான, பவைிப் ளடயான, உடன் 
 திலைிக்கும், ப ாறுப் ான, விளரந்து நடவடிக்ளக எடுக்கும் 
ேின்ஆளுளே அரோட்ேி திட்டம் (e-Governance) அேலாக்கப் டும். 

• ஊழல் புகார்களை பதரிவிக்க கால் பேன்டர் ேற்றும் நடவடிக்ளக 
ளேயம் முதல்வர் அலுவலகம் முதல், ோவட்ட ஆட்ேிதளலவர் 
அலுவலகம் வளர இளணக்கப் டும்.  

• நாட்டின் எந்த மூளலயில் இருந்தாலும் ேக்கள் பேன்ளன மநாக்கி 
தங்கள்  ணிக்காக அரேின் தளலளேச்பேயலகம் 
வரத்மதளவயில்ளல. எல்லாம் உங்கள் ளகம ேியிமலமய, 
வடீ்டில் இருக்கும் கணிணியில்  ார்த்து பதரிந்து பகாள்ைலாம்.  

• மலாக் ஆயுக்தா ேட்டம் ேீர்திறுத்தம் பேய்யப் ட்டு ேீண்டும் 
பகாண்டு வரப் டும். 

• அரசு ஊழியர்கைின்  ணி வயளத குளறக்க SPECIAL APPRAISAL 
முளற பகாண்டுவரப் டும். லஞ்ேம் ப றாேல் மநர்ளே ேற்றும் 
திறளேயுடன், அரசுக்கு நட்டம் ஏற் டாேல்  ணி புரியும் அரசு 
ஊழியர்களுக்கு, அவர்கைது  2-5 ஆண்டுகள்  ணி நீட்டிப்பு,  ணி 
ஓய்வுக்கு  ின் ேிறப்பு ேலுளககள் அறிவிக்கப் டும். 

• அரசு  ணியில் இலஞ்ேம், ஊழலுக்காக தாேதம் பேய்து, அரசு 
திட்டங்களை பேயலிலக்க பேய்து, நீதிேன்ற வழக்ளக ேந்திக்கும் 
நிளலளேளய உருவாக்கும் அலுவலர்கள், அதிகாரிகள் தக்க 
தண்டளனக்கு உள்ைாக்கப் டுவார்கள். அமத ம ால மநர்ளேயாக 
இருப்ம ன் என்று போல்லிக்பகாண்டு அரேின் எந்த 
திட்டத்ளதயும் பேயல் டுத்த விடாேல் பேயல் டும் 
அதிகாரிகளும் தக்க தண்டளனக்கு உள்ைாவார்கள். அரேின் ேட்ட 
திட்டங்களை  யன் டுத்தி மநர்ளேயாக பேயல் டுத்தும் 
அதிகாரிகள், அரசு ஊழியர்கள் பகைரவிக்கப் டுவார்கள். இந்த 
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 ழிவாங்கும் அதிகாரிகளை கண்டறிய குழு அளேக்கப் ட்டு 
உடனடி நீதி (ADMINISTRATIVE JUSTICE) வழங்கப் டும்.   

•  டித்த இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு உருவாக்கி தரப் டும், 
அளனத்து அரசு  ணிகளும் தேிழக அரேின் ேமூக நீதியின் 
அடிப் ளடயில் நிரப்  டும்.  

• தரோன மேளவ உரிளேச்ேட்டம் (RTQOS -Right to Quality of 
Service) பகாண்டு வரப் டும். ஒவ்பவாரு மேளவக்கும் 
காலநிர்ணயம் பேய்யப் டும், அளத பகாடுக்க தவறும்  ட்ேத்தில் 
நடவடிக்ளக அவர்கள் PAR – PERFORMANCE APPRIASAL REPORTல் 
ேதிப்ப ண் குளறக்கப் ட்டு, அதற்மகற்  அவர்கள் அரசு 
 ணிக்காலம் குளறக்கப் டும்.  

• அரசு மவளலளய குறித்த மநரத்தில் பேய்து முடிக்க 
பதரியாதவர்களுக்கு ோற்று திறன்  யிற்ேி அைிக்கப் ட்டு, அரேின் 
ேற்ற துளறகைில் அவர்கைது திறளேக்மகற்ற வளகயில் 
 ணிோற்றம் பேய்யப் டுவார்கள். 

• அரசு ஊழியர்கள் - லஞ்ேம், ஊழலில் ஈடு டு வர்கள், எந்த 
மவளலளயயும் குறித்த காலத்தில் பேய்யாதவர்கள்,  ழிவாங்கும் 
மநாக்கில் பேயல் டு வர்கள், திறளேயற்றவர்கள், ேக்களுக்கு 
விமராதிகைாக எண்ணப் ட்டு, 3 முளற எச்ேரிக்ளகக்கும்,  ணி 
ோறுதலுக்கும் உள்ைாக்கப் டுவார்கள், அதிலும் திருந்தவில்ளல 
என்றால்  ணி நீக்கம் பேய்யப் டுவார்கள். 

• நீதித்துளற முற்றிலும் கணிணி ேயோக்கப் ட்டு, மதங்கும் 
வழக்குகளை விளரந்து முடிக்க மதளவயான நடவடிக்ளககள் 
ோத்தியமுள்ை நடவடிக்ளககள் எடுக்கப் டும். நீதிதுளறக்கு 
மதளவயான கட்டளேப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப் ட்டு 
அது மேம் டுத்தப் டும்.  வழக்கறிஞர்கைின் மேே நல நிதி 2 
ேடங்காக உயர்த்தப் டும்.  
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நீலப்புரட்சி 

• தண்ணரீ் புரட்ேி ஒன்மற தேிழகத்தில் ேறுேலர்ச்ேிளய 
உருவாக்கும். 

• நீலப்புரட்ேிக்கு தனி அளேச்ேகம் ேற்றும் ேிறப்பு  ட்பஜட் 
ஒதுக்கீடு பேய்யப் டும். 

• அளனத்து நீர்நிளல ஆக்கிரேிப்புகளும் இரும்புக்கரம் 
பகாண்டு  அகற்றப் டும். 

• தேிழக நதிகளை இளணத்து தேிழ்நாடு அதிதிறன் 
நீர்வழிச்ோளலளய அளேப்ம ாம். அண்ளட ோநிலங்களுடன் 
(ஆந்திரா, மகரைா, கர்நாடகம்) இணக்கோன சூழளல ஏற் டுத்தி 
அதிதிறன் நீர்வழிச்ோளல உருவாக்க முயற்ேி எடுத்து வணீாக 
கடலுக்குச் பேல்லும் 3000 TMC பவள்ை நீளர  கிர்ந்து பகாள்ை 
முயற்ேிப்ம ாம்.               . 

• இந்த திட்டம் ஐந்து கட்டங்களாக நிகறதெற்றப் டும். 
• முதல் கட்டத்தில் மேட்டூரும், ளவளகயும் 350 கி.ேீ நீர் 

வழியால் இளணக்கப் டும். 
• இரண்டாம் கட்டோக மேட்டூளரயும்  ாலாளறயும் 250 கி.ேீ 

தூரத்தில் இளணக்கப் டும் 
• மூன்றாம்  கட்டோக 130 கி.ேீ நீைத்தில் 

ளவளகயும், தாேிர ரணியும் இளணக்கப் டும். 
• நான்காம் கட்டத்தில் தாேிர ரணிளயயும் 

ப ருஞ்ோணிளயயும் இளணக்கப் டும். 
• ஐந்தாம் கட்டத்தில் ேேகாலத்தில் ஆறுகள்,  துளண 

ஆறுகள், ஏரிகள் இளணக்கப் டும். 
• இந்த திட்டம்  த்தாண்டுகைில் ரூ ாய் 50,000 மகாடி பேலவில் 

ஆண்டுக்கு 5,000 மகாடி என்ற அைவில் கட்டி விடுமவாம். தேிழ்நாடு 
அதிதிறன் நீர்வழிச்ோளல திட்டம் (Tamilnadu Smart Waterways 
Grid) இயங்கினால் ஆண்படான்றுக்கு ரூ.5000 மகாடி லா ம் 
கிளடக்கும். இதில் ேின்ேக்தி ஆதாயம் ரூ.2350 மகாடி, ம ாக்குவரத்து 
ஆதாயம் ரூ.1450 மகாடி, குடிநீர், ேீன்வைம் சுற்றுலா ஆதாயங்கள் 
ரூ.1200 மகாடியாகும். 
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• இந்த திட்டத்தினால் கூடுதலாக 2150 பேகாவாட் நீர் ேின் ேக்தி, 
900கி.ேீ நீை நீர் வழித்திட்டம் ேரக்கு ம ாக்குவரத்துக்காக 
 யன் டுத்தப் டும். ோளலகமைாடு ஒப் ிடுளகயில் நீர் 
வழிப்ம ாக்குவரத்துக்கான எரிப ாருள் 90 ேதவிகிதம் ேிச்ேோகும். 

• இந்த நீர் வழிச்ோளலயில் நீர் வழி ம ாக்குவரத்து ப ருக்கப் ட்டு 
வியா ாரம் குளறந்த பேலவில் இரு ேடங்காக ப ருகும். 

•  த்தாண்டுகளுக்கு மேலாக கிடப் ில் ம ாடப் ட்டுள்ை  ின்வரும் 
 ாேன கால்வாய் திட்டங்களை நான்கு ஆண்டுகைில் 
பேயல் ாட்டிற்கு பகாண்டு வர ஆவண பேய்யப் டும். 

• அத்திக்கடவு, அவினாேி திட்டம் – வரன்முளற  டுத்தப் ட்டு 
முழுளேயாக பேயல் டுத்தப் டும் 

• மகாதவரி – காமவரி இளணப்பு குழாய்கள் மூலம் 
இளணக்கப் ட விளரந்து நடவடிக்ளக எடுப்ம ாம்.  

• தாேிர ரணி – 6 ஆறுகள் இளணப்பு 
• மேட்டூர் – எடப் ாடி – நாேக்கல் திட்டம் 
• ளவளக – குண்டாறு திட்டம் 
• பேன்னம் ட்டி கால்வாய் திட்டம் ேீரளேக்கப் ட்டு – 

மதாணுகால் வளர இளணக்கப் டும்.  
• உேிலம் ட்டி – 58 கிராே கால்வாய்  ாேன திட்டம் 

ேீரளேக்கப் ட்டு உண்ளேயாக தண்ணரீ வர நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும்.  

• கம் ிகுடி – நிளலயூர் கால்வாய் திட்டம் பேயல் டுத்தப் ட்டு 
ேீரளேக்கப் ட்டு தண்ணரீ் வர நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

•  ாண்டியாறு – புன்னம்புழா திட்டம் 
• நந்தன் கால்வாய் திட்டம் 
• என்மனமகால்புத்தூர்  ாேன திட்டம் 
•  மட தலா கால்வாய் திட்டம் 
•  ாமல குனி  ாேன திட்டம் 

• ஏரிகள், கண்ோய்கள், ஊருணிகள், குைங்கள்  ேற்றும் அளனத்து நீர் நி
ளலகளும் தூர் வாரப் டும். 

• தேிழக ஆறுகைில் மதளவயான தடுப் ளணகள் கட்டுவதன் மூலம் 
பவள்ைநீளர வரன்முளறப் டுத்தி நீர் ாோனத்ளத கண்ோய்கள், 
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குைங்கள், ஏரிகள், ஊரணிகள் மூலம் நிரப்புமவாம். நிலத்தடி நீளர 
உயர்த்தி சுத்தோன குடிநீளர தருமவாம்  

• 30 ஆண்டுகைாக நிளறமவற்றப் டாத நீர்ப் ாேன திட்டங்கள் 
விளரவில் முடித்து  யன் ாட்டுக்கு பகாண்டு வரப் டும்.  

• நீர்மேலாண்ளேளய  களடப் ிடித்து நீர் நிளலகளுக்கு 
உயிரூட்டுமவாம். ேளழயால் வரும் தண்ணளீர வணீாக கடலில் 
கலக்க விடோட்மடாம், அது விவோயத்திற்கும், குடிதண்ணரீுக்கும் 
 யன் ட ளவப்ம ாம். அதன் அவேியத்ளத ேக்களுக்கு 
வலியுறுத்துமவாம், பேயல் டுத்துமவாம்.  

• அதிதிறன் நீர்வழிச் ோளல திட்டத்ளத  பேயல் டுத்துமவாம். 
ஒவ்பவாரு வருடமும் வணீாகும் 50 டி.எம்.ேி பவள்ை நீளர 
மேேித்து விவோய உற் த்திக்கு, வழி வளக பேய்யப் டும். 

• அளனத்து நீர் வழித்தடங்கள், கால்வாய்கள், ஊரணிகள், குைங்கள், 
குட்ளடகள், கண்ோய்கள், ஏந்தல்கள், தாங்கல்கள், ேளழ தண்ணரீ் 
மதங்கும் இடங்கள், சுரங்கப் ாளதகள், கிராே ஊராட்ேி பதருக்கள், 
வார்டுகள், நகராட்ேி ேற்றும் ோநகராட்ேி வார்டுகைில் INJECTION 
BOREWELL உருவாக்கப் டும். நிலத்தடி நீளர மேேிக்கும் வளகயில் 
20 அடி ஆழத்தில், 20 அடி நீைத்தில், 6 அடி அகலத்தில் ஆழ்துளை 
கிணறுகள் தேிழகம் முழுவதும் உருவாக்கப் ட்டு, தேிழ்நாட்டின் 
ஒட்டு போத்த நிலத்தடி நீர் ஆண்டுமதாறும் ப ய்யும் 900 ேி.ேீ 
ேளழளய பூேிக்கு அடியில் மேேித்து, உப்பு தண்ணளீர நல்ல 
தண்ணரீாக ோற்றி அளேத்தும், ப ாது குடிதண்ணரீ் மடங்க் 
மூலமும் – ஒவ்பவாரு வடீ்டிலும் குழாய் மூலம் நல்ல தண்ணரீ் 
கிளடக்க பேய்வமத இலட்ேியம். இளத பேய்யாேல் நல்ல 
குடிதண்ணளீர குழாய் மூலம் பகாடுப் பதன் து கனவு தான். இளத 
ோத்தியப் டுத்தி நல்ல குடிதண்ணளீர இலவேோக ஒவ்பவாரு 
வடீ்டிற்கும் குழாய் மூலம் வழங்குமவாம்.  

• குைங்களை சுற்றியுள்ை வடீுகைில் வரும் ேளழ நீளர குைங்கைில் 
மேேிக்கும் கட்டளேப்பு கிராேங்கள் ேற்றும் நகரங்கள் மதாறும் 
உருவாக்கப் டும்.  
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நகரங்களில் ஓடும் சாக்ககடகளான நதிகள். 

• நகரங்கைில் ேிக்கலில்லா  ாதாை ோக்களடத் திட்டம் ோநிலம் 
முழுவதும் பேயல் டுத்தப் டும். 

• நகரத்தில் ஒடும் நதிகைில் ோக்களட கழிவுகள் கலக்கா வண்ணம் 
நதிகைின் இரு களரகைிலும் ஆக்கிரேிப்புகள் அகற்றப் ட்டு, 
ோக்களட வடிகால்கள் உருவாக்கப் ட்டு அளத சுத்திகரித்து, 
சுத்திகரிக்கப் ட்ட நீர் ேட்டுமே ஆற்றில் கலக்கும் 
வண்ணம்  திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும். நகரப் குதிகளை கடக்கும் 
இந்த நதிகைில் தடுப் ளணகள் கட்டப் ட்டு தண்ணரீ் முகப்பு 
சுற்றுலா தைங்கைாக ோற்றப் டும். அது கீழ்கண்ட நதிகைில், 
நகரங்கைில் பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 
• சசன்கன கூெம், அகடயாறு,  க்கிங்காம் கால்ொய்  - சா

க்ககட 
• சநாய்யலாறு – சாயக்கழிவு 
• சகடிலம் ஆறு – கழிவு நீர் 
• குண்டாறு, கெகக, தெம் ாறு,  ச்கசயாறு,  ாலாறு 

• ேனிதக்ககழிவுகளை ேனிதமன அகற்றும் முளற ஒழிக்கவும், 
 ாதாை ோக்களடகளை சுத்தப் டுத்த  ாண்டிக்மகாட் மரா ட் 
ம ான்ற பதாழில் நுட் ம் உடனடி பேயலாக்கத்திற்கு வரும்.  

  



 
   

 
 

Page 19 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

நிரந்தர  சுகம புரட்சி 
 
பவண்ளே புரட்ேி ேற்றும் நீலப்புரட்ேி ேீரிய முளறயில் 
பேயல் டுத்தப் ட்டால் தான் அது நிரந்தர  சுளேப் புரட்ேிக்கு வழி 
வகுக்கும். அறிவியல் ேற்றும் இயற்ளக ோர்ந்த நவனீ 
மவைாண்ளேக்கான அடிப் ளட பகாள்ளககள் உருவாகும். 

• இயற்ளக மவைாண்ளே திட்டம் ேற்றும் அறிவியல் ோர்ந்த 
மவைாண்ளே புரட்ேிக்கு  வித்திடும் வளகயில், கட்டளேப்பு, 
ஆராய்ச்ேியுடன் கூடிய பேயலாக்க தனி  ிரிவு. 

• விவோயத்ளத ளேயோக ளவத்து விவோயம் ோர்ந்த 
பதாழில்துளற, உற் த்திதுளற, மேளவத்துளற ஊக்குவிக்கப் ட்டு“ 
ப ாது ப ாருைாதார பகாள்ளக” வகுக்கப் டும். 

• தரோன விளதகள், உரம், ேற்றும் இடு ப ாருட்கள் , உயிர் 
உரங்கள் விவோயத்திற்கு ஏற்ற 
மவளையில்  குளறவின்றி, நியாயோன விளலயில் கிளடக்க 
வழிவளக பேய்யப் டும். 

• விளை நிலங்களை ேறு நில  ாகு ாடு பேய்ய தளட 
விதிக்கப் டும். விவோய நிலங்கள் எப்ம ாதுமே விவோயத்திற்கு 
ேட்டுமே என்கிற நிளலளய எட்ட  ாடு டுமவாம். 

• ேமூக ப ாருைாதார கூட்டுப் ண்ளண (Sustainable Socio – Economic 
Natural Farming) அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு அதில் விவோயிகள் 
 ங்குதாரர்கைாக ஆக்கப் டுவார்கள்.                                 .   

• பநல் (SRI) ேற்றும் கரும்பு (SSI) உற் த்தி திறனில் வைர்ந்த 
நாடுகளைவிட தேிழ்நாடு திறளே வாய்ந்த நாடு. திருந்திய பநல் 
ோகு டி  ரப் ைளவ 20 லட்ேம் எக்மடருக்கு  டிப் டியாக விரிவு 
 டுத்துமவாம். SSI மூலம் கரும்பு உற் த்திளய  உயர்த்துமவாம். 

• எத்தனால் பகாள்ளகளய அேல் டுத்தி – 20 முதல் 50 ேதவிகிதம் 
வளர எத்தனாளல எேல்ஸி ிமகஷன் முளறயில் வாகனம் 
பகடாத வளகயில் உ மயாகிக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ 5000 ம் பகாடுக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும்.  விவோயிக்கு விளல நிர்ணய உரிளே 
 ரவலாக்கப் டும். 
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•  ருத்தி உற் த்திக்பகன்று தனி திட்டம் உருவாக்கப் ட்டு, 
இன்ளறக்கு 1.4 லட்ேம் பெட்மடரில் விளையும்  ருத்தி 
உற் த்திளய 10 லட்ேம் பெட்மடர் நிலத்தில்  யிரிட 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.   ி.டி காட்டன், ேீட் காட்டன் ம ான்ற 
உற் த்திதிறளன மேம் டுத்தும் அறிவியல் ோர்ந்த முளறயில், 
நீலோன  ஞ்சு, நூல் உற் த்தியாகும் ரகங்களை  யிரிட்டு, 
போட்டு நீர்  ாேனம் ம ான்றவற்ளற உ மயாகித்து  ருத்தி 
உற் த்தி ேற்றும் திறன் அதிகரிக்கப் டும். அளனத்து பநேவு 
ேில்கைின் உற் த்தி திறளன மேம் டுத்தி – படக்ஸ்ளடல், 
 ின்னலாளட, ஆயத்த ஆளடகள் உற் த்தி நிறுவனங்களை 
உலகத்மதாடு ம ாட்டி ம ாட்டு ரூ 140 லட்ேம் மகாடி வர்த்தகம் 
உள்ை இந்த துளறயில் 5 முதல் 10 ேதவிகிதத்ளத ேந்ளதளய 
தேிழ்நாட்டின் ேந்ளதயாக்க ேிறப்பு திட்டம் அேலாக்கப் டும்.   

• ேிறு, குறு தானியங்கள் இயற்ளக மவைாண்ளே முளறயில் 
 யிரிட்டு அளத ேந்ளதப் டுத்துவதற்கு ஊக்கப் டுத்தப் டும். 

• அளனத்து விவோய  ம்புபேட்களுக்கு மதளவயான சூரிய ேின் 
ேக்தி  இளணப்பு விளலயில்லாேல் பகாடுக்கப் டும். 

• விளத முதல் உலக ேந்ளத வளர விவோயிகள், பதாழில் 
துளறயினர், மேளவத் துளறயினர் இளணப்பு ேங்கிலி கட்டளேப்பு 
உருவாக்கப் டும். 

• விவோய விளை ப ாருட்கள் வணீாகாேல் மேேிக்க 
ளேமலாஸ் (SILOs) என்ற தானிய கிடங்குகள் நவனீ முளறயில் 
விவோயத்திற்கு ஏற் டுத்தப் டும். முளறயான குைிர் தன 
மேேிப் ரங்கங்கள் எல்லா ோவட்டங்கைிலும் அரசு 
அளேத்துக்பகாடுத்து விவோயிகள் நல்ல விளலயில் விற் ளன 
பேய்வதற்கு வழிவளக அளேத்து தரப் டும்.   

• விவோய உற் த்தி ப ாருள்கள் வணீாகாேல்   தப் டுத்தி, ேதிப்பு 
கூட்டும் பதாழிற் ோளலகள்  ோவட்டம் மதாறும் 
அளேத்து, ஏற்றுேதி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப் டும். 

• விவோய உற் த்தி ப ாருள்கைான  ழங்கள், காய் 
கனிகள், எண்பணய் வித்துக்கள், ேிறுதானியப்  யிர்கள், பதன்ளன 
இைநீர்,  ளன, பநாங்கு,  தனரீ், ேீன்கள் ேற்றும் இளறச்ேி ேதிப்பு 
கூட்டும் பதாழிற் ோளலகள்  ோவட்டம் மதாறும் 
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அளேக்கப் டும், அளத  தப் டுத்தப் டும் பதாழிற்ோளலகள் 
அளேக்கப் டும், ஏற்றுேதி நிறுவனங்கள் உருவாக்கப் டும்.  

• இந்த ேண்ணின் ேருத்துவம் விஞ்ஞான முளறயில் 
மேம் டுத்தப் டும்.  மூலிளககள் 
வைர்ச்ேி,  ாதுகாப்பு, மேம் ாடு, ேற்றும் ஆராய்ச்ேி 
ேருத்துவத்திட்டம் வகுத்து  ரம் ளர ேித்தர்கள் மூலம் வந்த 
ேித்த ேருந்து, ஆயுர்மவத ேருத்துவம், அளத அறிவியல் ோர்ந்து 
அறிவியல் முளறயில் வியாதிக்கு ஏற்ற ேருந்தாக 
உருவாக்கத்திற்கு ஏற்ற ஆராய்ச்ேிக்கு முதலீடு பேய்யப் டும். 

• ேர ணு ோற்றப் ட்ட  யிர் (GM Crops) தேிழ்நாடு விவோய 
 ல்களலகழக ஆராய்ச்ேி மூலம் உருவாக்கப் டும். இதன் மூலம் 
விவோயத்ளத பூச்ேி பகால்லி ேருந்து 
உ மயாகத்திலிருந்து,  யிளரயும் ேனித உயிளரயும் காப்ம ாம். 
பூச்ேிக்பகால்லி ேருந்து கம்ப னிகள் முன்பனடுக்கும் தவறான 
 ிரச்ோரத்ளத முறியடித்து, விவாோயிகைின் அச்ேம் 
ம ாக்கப் ட்ட  ிறகு நேது மவைாண் விஞ்ஞானிகைின் ஆராய்ச்ேி 
ஊக்குவிக்கப் ட்டு, விவாேயப்ப ாருள்கைின் உற் த்தி திறன் 
மேம் ட நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  நம் நாட்டின் ேர ணு ோற்ற  
அறிவியல் ஆராய்ச்ேிளய தளட பேய்து  ன்நாட்டின் 
கார்ப் மரட்டுகளுக்கு துளணயாக இருக்கும் RSS ன் துளண 
அளேப்பு எதிர்ப் தாலும், காங்கிரஸ்,  ி.மஜ. ி அரசுகள் இளத 
தளட பேய்வதாலும் ஒரு உண்ளே விைங்கும்,. இது 
நளடமுளறக்கு வந்தால், பூச்ேி பகால்லி ேற்றும் இராோயண 
உரக்கம்ப னிகைின் ஆதிக்கம் குளறயும், விவோயிகள் வைம் 
ப றுவார்கள்.  

• தேிழ்நாட்டுக்கு மதளவயான உணவு உற் த்தி  அரிேி 15%, உணவு 
எண்பணய் 60%,  ருப்பு 50%,  ருத்தி 90%, உற் த்தி 
 ற்றாக்குளறயினால் பவைிோநிலங்கைில் இருந்தும், ேத்திய 
பதாகுப் ில் இருந்தும், பவைிநாடுகைில் இருந்தும் வாங்கும் 
அவல நிளல நிலவுகிறது. இந்தியா உணவு உற் த்தியில் 
தன்னிளறவளடந்த நிளலயில், இளத உற் த்தி பேய்ய 
வாய்ப் ிருந்தும், அடுத்த ோநிலத்ளத, நாட்ளட நம் ி தேிழகத்ளத 
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ளவத்திருக்கும் நிளலளய ோற்ற உணவுப் ாதுகாப்பு திட்டம் 
பூரணோக அேல் டுத்தப் டும். 

• இயற்ளக முளறயில்  ருத்தி உற் த்தி ப ருக்க ேிறப்பு திட்டம். 
இயற்ளக முளற காய்கறிகள்,  ழங்கள், பூக்கள் ேற்றும் 
வடீ்டுத்மதாட்டம், ளெமராம ானிக் முளறயில் பேய்யப் டும் 
விவோயம் ஊக்குவிப்பு. இயற்ளக மவைாண்ளே அங்காடிகள் 
கிராேம் முதல் நகரம் வளர. 

• இளவ அளனத்ளதயும் உருவாக்கும் அடிப் ளட 
கட்டளேப்புகளை அரசு பேய்து தரும். ஆனால் இந்த பதாழிளல 
விவோயிகளும், இளைஞர்களும் உலக ேந்ளதயில் ம ாட்டி 
ம ாடும் விதத்தில் பேய்ய ஆக்கமும், ஊக்கமும் பகாடுக்கப் டும். 

• பதாழில்துளற, உற் த்தித் துளற ேற்றும் மேளவத்துளறகளை 
ஒருங்கிளணத்து முளறப் டுத்திய மவைாண்ளேப் ப ாருைாதாரம் 
காண் மத நிரந்தர  சுளேப் புரட்ேிளய உருவாக்கும். 

 
ெிெசாயக்கடன் 

தேிழக விவோயக்கடன் அளடத்தால் அவர்களுக்கு வட்டி 4 
ேதவிகிதம் ேட்டுமே. ஆனால் ேரியான விளைச்ேல் இல்ளல. ஒரு 
ம ாகம் கூட விளைச்ேல் ேரியாக இல்ளல. எனமவ விவோயக்கடன் 
தள்ளு டி என்ற மகாரிக்ளக நியாயோன மகாரிக்ளக. ஆனால் 
தேிழநாட்ளட 5.70 லட்ேம்  மகாடி கடனில் தத்தைிக்க விட்ட 
அரசு  எப் டி அளத தள்ளு டி பேய்யும். ஆனால் கூட்டுறவு 
வங்கிகைில் விவோயிகள் வாங்கிய ரூ 12,000 மகாடி உடமன தள்ளு டி 
பேய்மவாம் என்று முதல்வர் அறிவித்து விட்டார்.  இதில் 
ப ரும் ாலும்  யன் அளடவது ஆளும் கட்ேிளய மேர்ந்த 
விவோயிகள் தான், அளனத்து தரப்பு விவோயிகள் அல்ல.  

விவோயிகளுக்கு நதிகளை இளணத்து, எரி குைங்களை 
தூர்வாரி, ேளழநீளரயும், பவள்ை நீளரயும் மேேித்து அவர்கைது 
விவோய விளைச்ேளல 2 ம ாகோவது பவற்றிகரோக 
விளைவித்து, அவர்கள் உற் த்தி ப ாருள்களை, அவர்கமை விளல 
நிர்ணயம்  ண்ணும் உரிளேளய ஏற் டுத்தி பகாடுக்கும் வளர – கடன் 
வசூல் நிறுத்தம், அதுவளர வட்டி தள்ளு டி. – இது ோத்தியம். இதற்கு 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

மேல் விவோய ப ாருைாதார வைர்ச்ேிளய உருவாக்கி 
விவோயிகைின் வாழ்வாதாரம் உயர்ந்தால்,  விவோய கடன் தள்ளு டி 
 ண்ண மவண்டிய அவேியம் இல்ளல. அவர்கள் கடளன கட்டிய ின் 
லா ம் உருவாக்கி பகாடுப் மத எங்கள் இலட்ேியம். ஆனால் இளத 
பேய்வதற்கு 3 ஆண்டுகள் ஆகும். இளத பேய்ய முடியும் என்ற 
நம் ிக்ளக பகாண்ட நாங்கள் ஆட்ேிக்கு வந்தால், அளனத்து 
வங்கிகைிலும் உள்ை ேிறு, குறு விவோயிகைின் கடளன தள்ளு டி 
பேய்மவாம். அடுத்த முளற கடளன கட்டும் வளகயில் 
விவோயிகளை உருவாக்குமவாம்.  

மகலகளில், காடுகளில், நீர் நிகலகளில் மரம் ெளர்ப்பு சிறப்பு 
திட்டம் 

• Forest Cover of the State is 26,364 sq.km which is 20.27% of the State's 
geographical area. In terms of forest canopy density classes, the State has 
3,605 sq.km (2.77 % of GA) very dense forest, 11,030 sq.km (8.48% of GA) 
moderately dense forest and open forest and 11,729 sq.km (9.02 % of GA) 
respectively. 

• ேளலகைில் ேரம் வைர்த்தால் ேளழ வரும், ேளலகைில் ேரம் 
அடர்த்தியாக வைர்க்க ேிறப்பு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும். 

• காடுகள், ேளலகள், ஏரிகள், குைங்கள், ஆற்றங்களரமயாரங்கள், வ
னங்கள் ம ான்றவற்றில் ேரத்தின் அடர்த்திளய கூட்டுவதற்கு 
பகாள்ளக வகுக்கப் ட்டு, வைம் பகாடுக்கும், நிழல் பகாடுக்கும் 
ேரங்கள் நட்டு, வைர்த்து,  ாதுகாக்கப் டும். 

• அடர்வனம் ேற்றும் காடுகள் வைர்ப்பு திட்டத்தின் கூடுதலாக கீழ்  
5000 ேதுர கி.ேீ காடுகள் (VDF/MDF/OF) வைர்க்கும் ேிறப்பு திட்டம் 
பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 

சமூக ச ாருளாதார தமம் ாட்டுக்கு ததகெயான சிறப்பு மரம் 
ெளர்ப்பு திட்டம் சசயல்  டுத்தப் டும். 

சந்தன மரம், சசம்மரம் ெளர்க்க சிறப்புத்திட்டம். 

கீழ்க்கண்ட ோவட்டங்கைில் ேமூக நல காடுகள், வடீுகைில் நட்டு 
வைர்த்து  ின் அரேின் அனுேதிமயாடு விற்க ப ாருைாதார 
மேம் ாட்டு ேிறப்பு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும் 
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ேந்தனேரம் பேம்ேரம் 

மகாளவ, ஈமராடு, மேலம், 
தர்ேபுரி 

  

பேங்கல் ட்டு, மவலூர், 
திருவள்ளூர், மேலம், 
மகாயம்புத்தூர் 

விவோய மேம் ாட்டிற்காக விவோய அளேச்ேகத்தின் கீழ், கீழ்க்கண்ட 
துளறகள் ஒருங்கிளணக்கப் டும். 

• அளணகைின் தண்ணரீ் மேலாண்ளே, நீர் திறப்பு, அளடப்பு, நதிநீர் 
மேலாண்ளே கால்வாய் மேலாண்ளே. 

• விளத ேற்றும் இடுப ாருட்கள் பகாள்முதல், விவோய உற் த்தி 
• தேிழ்நாடு ேிவில் ேப்ளை கார் மரேன் 
• விவோய உற் த்தி ப ாருட்கள் பகாள்முதல் 
• விவோய ேிறப்பு ஏற்றுேதி ேற்றும் இறக்குேதி கவுன்ேில். 

 
மதிப்புக் கூட்டப் ட்ட தெகல ொய்ப்பு 
• விவோயம்  டித்த ேற்றும் அளனத்து துளற ோர்ந்த 

ோணவர்களுக்கும்  அவர்கள்  டித்த  முக்கிய அடிப் ளடத் 
துளறயிமலமய ேதிப்புக் கூட்டப் ட்ட மவளல வாய்ப்பு 
வழங்கப் டும். 

• கல்வியில் இளட நின்ற இளைஞர்களுக்கு  யிற்ேியைித்து 
அவர்களுக்கு ேதிப்புக் கூட்டப் ட்ட மவளல வாய்ப்பு 
வழங்கப் டும்.விவோயம் அது ோர்ந்த பதாழில்கள் உற் த்தி 
ேற்றும் மேளவ துளறகைில் மவளல 
வாய்ப்புகள்உருவாக்கப் டும்.  

• விவோயம் ேற்றும் ேதிப்பு கூட்டப் ட்ட உணவு உற் த்தி 
பதாழில், விவோயம் ோர்ந்த பதாழில், விவோயம் ோர்ந்த 
உற் த்தி பதாழில், விவோயம் ோர்ந்த மேளவத்துளறயில் ரூ 1 
லட்ேம் மகாடி முதலீடு ஈர்க்கப் டும், இதன் மூலம் 45 லட்ேம் 
ம ருக்கு மநரடி மவளலவாய்ப்பும், 65 லட்ேம் ம ருக்கு ேளறமுக 
மவளலவாய்ப்பும் உருவாக்கப் டும்.                            
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• இனிமேல் விவோய நிலங்களை அரசு வாங்கி பதாழில் 
துளறயினருக்கு பகாடுப் து தடுக்கப் டும். இந்த காலகட்டத்தில் 
எந்த ஒரு பதாழிலுக்கும் சுயவாழ்வு குளறவு என்ற 
காரணத்தால், விவோய நிலங்களை பதாழிலுக்கு  ங்குதார்கைாக 
ேட்டுமே மேர்க்க முடியும். பதாழிற்ோளலகளுக்காக 
வாங்கமவா, விற்கமவா, குத்தளகக்மகா விடுவது தளட 
பேய்யப் டும். பதாழிலில் இருந்து வருோனம்,  ங்குத்பதாளக 
விவோயிகளுக்கு வருடா வருடம் அவர்கள்  ங்கிற்மகற்   ிரித்து 
பகாடுக்கப் டும். 
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தமிழ் சமாழி ெளர்ச்சி 
• எங்கும் தேிழ், எதிலும் தேிழ் என் து கட்டாயோக்கப் டும். தேிழ் 

போழி ஆட்ேி போழி, அறிவியல் போழி, பதாழில் நுட்  
போழி, ஆராய்ச்ேி போழி, ேட்ட போழி, அன்றாட  யன் ாட்டு 
ேற்றும் அரசு போழியாக்குமவாம். 

• இரு போழிக்பகாள்ளக பதாடரும்.  
• தேிழில்  டித்தவர்களுக்கு மவளலவாய்ப் ில் முன்னுரிளே 

அைிக்கப் டும். தேிழ்போழி மூலம் உலகம் ேந்திக்கும் 
 ிரச்ேளனகளுக்கு அறிவுோர் தீர்வுகாண ஆராய்ச்ேி கல்வி மூலம் 
கட்டளேக்கப் ட்டு ஆக்கபூர்வ நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும் 

• தேிழ்  ண் ாடு, நாகரீகம், கலாச்ோரம், வரலாறு ம ாற்றி 
 ாதுகாக்கப் டும், வைர்க்கப் டும், மேம் டுத்தப் டும். 

• தேிழ் போழிளய – அறிவியல், பதாழில் 
நுட் ம், ேருத்துவம், ேட்டம் ம ான்ற மேல்  டிப்புக்கான 
போழியாக, ஆராய்ச்ேி போழியாக ோற்றம் பேய்து, அளத 
 டிப் டியாக அ ே ல் டுத்துமவாம். அமத மநரத்தில் 
உயர்கல்வியில் தேிழில்  டித்தவர்களுக்கு மவளலவாய்ப் ில் 
முன்னுரிளே அைிக்கப் டும். 

• தேிழ்வழி கல்வி ேற்றும் ஆராய்ச்ேி மூலம் அறிவு ோர்ந்த 
கண்டு ிடிப்புகளை ஊக்குவிப்ம ாம். 

• ேீனா, பஜர்ேனி, ரஷ்யா ம ான்ற நாடுகள் தங்கள் போழியில் 
 ள்ைி  டிப்பு முதல் ஆராய்ச்ேி  டிப்பு வளர கற்று அறிவியல் 
ஆராய்ச்ேியில்  ோதளன  ளடக்கும் ம ாது, போந்த தாய் போழி 
தேிழ் போழியால்  டிக்கவும், கற் ளன பேய்யவும், ேிந்திக்கவும் 
பேய்தால்தான்,  புது வித கண்டு ிடிப்புகள், உலளக பவல்லும் 
அறிவு ோர்ந்த கண்டு ிடிப்புகள் ோத்தியம்.  அது தான் 
தேிழகத்ளத உலக நாடுகமைாடு ம ாட்டி ம ாட ளவக்கும் 
அடிப் ளட வாய்ப்ள  உருவாக்கும், தேிழகத்ளத அறிவார்ந்த 
நாடாக உருோற்றும். 

• எனமவ தேிழ் போழிளய மதர்வு நிளல  ாடோக உயர் கல்விக்கு 
கணக்கீடு பேய்யப் டும். 
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• ோநிலங்கைின் போழிளயமய அதிகாரபூர்வ போழியாக 
ஒவ்பவாரு ோநிலத்திலும் அறிவிப் தற்கு நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும். 

• பவவ்மவறு போழி ம சும் ேக்கைிடம் 
ஒற்றுளேளயயும், ஒருங்கிளணந்து வலிளேயாகச் பேயல் டும் 
உணர்ளவயும் உருவாக்க, போழிவாரி ோநிலங்கைின் 
போழிளயமய அந்த ோநிலத்தின் அதிகாரபூர்வ போழியாக 
அறிவிப் தற்குத் மதளவயான அரேியல் ேட்டத்திருத்தத்ளதக் 
பகாண்டு வருவதற்கு நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• நீண்ட காலோக ஆங்கில போழி நம்  யன் ாட்டில் மவரூன்றி 
இருப் ளதக் கருத்தில் பகாண்டு போழிவாரி 
ோநிலங்களுக்கிளடயிலும், ேத்திய ோநில 
அரசுகளுக்கிளடயிலும், ஆங்கிலத்ளதத் தகவல்  ரிோற்ற 
போழியாகத் பதாடரும்.   

• ஆங்கில போழி அறிவு, ம ச்சுத்திறன், எழுத்து திறன், வாதாடும் 
திறன், அளனத்து அரசு  ள்ைிகைில் 8ம் வகுப்புக்குள் ப றும் 
வளகயில் புது வித ஆங்கில போழி  ாட திட்டம் 
அறிமுகப் டுத்தப் டும்.  8 ம் வகுப்பு முடித்து பவைிமய 
வரும்  அரசு  ள்ைி ோணவர்கள் ேரைோக ஆங்கிலம் ம ே 
முடியும் என்ற நிளல வரும். 

• இந்தி, கன்னடம், ேளையாைம், பதலுங்கு, ோராட்டி, ஒடிஸா 
ம ான்ற போழி வழி ேக்கள் தங்கள் போழிளய விருப்   ாடோக 
எடுத்து  டிக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• அளனத்து ேக்களுக்கும் ேேோன வாய்ப்புகளை ஏற் டுத்தி 
 ரஸ் ர ஒத்துளழப்பு, விட்டுபகாடுத்தல், பகாள்ளகயிளன 
ஏற் டுத்தி அதன் மூலம் அரேியல், ப ாருைாதார, ேமுக 
துளறகைின் நீடித்த வைர்ச்ேியிளன ஏற் டுத்த தீவிர முயற்ேி 
எடுக்கப் டும். 
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கிராமப்புற சுயசார் ிற்கும், மறுமலர்ச்சிக்கும் அப்துல் கலாமின் 
இலட்சிய புரா திட்டம் 

• கிராேப்புற ேறுேலர்ச்ேிக்கு அப்துல் கலாேின் புரா திட்டம். (PURA 
– Providing Urban Amenities in Rural Areas) உருவாக்கப் டும். 

• புரா திட்டத்தில் (ப ரு நிறுவன ேமூக ப ாறுப்பு) பதாழில் 
பதாடங்குமவாருக்கு வரிச்ேலுளகயும், CSR மூலம் 
மேளவகள் பேய்மவாருக்கு ேலுளககள் பகாடுக்கப் டும். 

• 30 முதல் 50 கிராேங்களை இளணத்து 234 புரா கிராே குழுேங்கள் 
உருவாக்கப் டும்.  நீடித்த, நிளலயான வைர்ச்ேி, மவளல 
வாய்ப்புடன் கூடிய வருோனம். தூய்ளேயான,  சுளே 
கிராேங்கள் உருவாக்கப் டும்.  ஒவ்பவாரு கிராேமும் புரா திட்ட 
குழுேங்களுக்கு கீழ் பகாண்டு வரப் டும். 

• கிராே குழுேங்கைில் இருக்கும் இளைஞர்கள், சுய 
உதவிக்குழுக்களை ளவத்து இலா  மநாக்கேற்ற ேமூக நிறுவனம் 
மதாற்றுவிக்கப் டும். அது கிராே  ஞ்ோயத்துடன் புரிந்துணர்வு 
ஒப் ந்தங்கள் பேய்யப் ட்டு 75:25 விகிதத்தில் லா த்ளத ேமூக 
நிறுவனமும், கிராே  ஞ்ோயத்தும்  ங்கீடு பேய்து மவளல 
வாய்ப்ள யும், கிராே வைர்ச்ேிக்கு உதவும் வளகயிலும் 
பேயல் டுத்தப் டும். 

• ேிக்கலில்லா நவனீ ோக்களட, ேளழநீர் வடிகால், ேின்ோரம் 
ேற்றும் மக ிள்  இளணப்புகள் அளனத்தும் ேர்வமதே தரத்திற்கு 
நவனீேயோக்கப் டும். அதன்  ின் கிராேங்கள் மதாறும் 
 ிைாஸ்டிக் மராடு ம ாடப் டும். 

• அப்துல் கலாேின் புரா கனவு திட்டங்களை (Physical, Electronic, 
Knowledge and Economic Connectivity) புரா குழுேத்தில் 
நிளறமவற்றுவதின் மூலம்,  கிராே  ஞ்ோயத்தில் ோதம் மதாறும் 
ரூ 3 லட்ேம் முதல் 5 லட்ேம் வளர புதிய வருோனம் ப ற வழி 
வளக பேய்யப் டும். கீழ்கண்ட திட்டங்கள் அரசு ேற்றும் தனியார் 
துளறயின் ேமூக கடளே உதவியுடன் நிளறமவற்றப் டும். 

• ோக்களடயும், கழிவு நீரும் கிராே ஊரணியில் கலப் து 
தடுக்கப் ட்டு இயற்ளக முளறயில் சுத்திகரிக்கப் டும். ேளழநீர் 
மேகரிப்பு ளேயப் டுத்தப் ட்டு  ஊரணியில் மேேிக்கப் டும். 
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ஊரணிகள், குைங்கள் ஏரிகள்  ாதுகாப்பு சுவர்கள் மூலம் 
 ாதுகாக்கப் டும். அளதச் சுற்றி ேரங்கள் நட்டு  ாதுகாக்கப் டும். 

• ஒவ்பவாரு கிராேத்திற்கும் 20,000 முதல் 50,000 லிட்டர் சுத்தோன 
குடி தண்ணரீ் ேவ்வூடு  ரவல் மூலம் உற் த்தி பேய்யப் டும். 
இத்திட்டத்தின் மூலம் கிராே  ஞ்ோயத்திற்கு ோதம் மதாறும் 
ரூ 1,20,000 வளர வருோனமும், ஒரு கிராேத்திற்கு 10 ம ருக்கு 
மவளலவாய்ப்பும் உருவாகும்.                              . 

• கழிவளற கழிவுகள் ளேயப் குதிக்கு எடுத்துச் பேல்லப் ட்டு 
 மயா ளடஜஸ்டர் முளறயில்  ேின்ோரம் உற் த்தி பேய்யப் டும். 
குளறந்தது 1000 வடீுகளை பகாண்ட கிராேத்தில் இது முதல் 
கட்டோக நளடமுளறக்கு வரும். இதன்மூலம் 50 கி.வாட் 
முதல் 100 கி.வாட் வளர  மயா எரிேக்தி ேின்ோரம் உற் த்தி 
பேய்யப் டும். 

• குப்ள ளய  ிரித்து திட ேற்றும் திரவ ப ாருள்கள் மேலாண்ளே 
திட்டம் (SLRM) மூலம் சுத்தோன கிராேம் ேற்றும் நிரந்தர 
வருோனத்திற்கு வளக பேய்யப் டும்.  

• SLRM திட்டத்தின்  மூலம் கிராே  ஞ்ோயத்திற்கு ோதம் மதாறும் 
ரூ 9 லட்ேம் வளர வருோனமும், ஒரு  ஞ்ோயத்திற்கு 10 ம ருக்கு 
மவளலவாய்ப்பு உருவாகும். 

• ேீளேக்கருமவல ேரம் ேற்றும் இளல, தளழ ேற்றும்  மயாோஸ் 
ப ாருள்கள் மூலம் 0.5 பே.வாட்  முதல் 1 பே.வாட் வளர 
ேின்ோரம் உற் த்தி பேய்யப் டும். 

• பதருக்களுக்கும், கிராேப்புற வடீுகளுக்கும், விவோயத்திற்கும் 
அரசு பேலவில் சூரிய ஒைி ேின்ோரம் பகாடுக்கப் டும். 

• கிராேப்புற விவோய உற் த்தி ப ாருள்களுக்கு ஏற்றுேதி 
ப ாருைாதார ேண்டலங்கள் அளேத்து  யிற்ேி ளேயங்கள் 
உருவாக்கப் டும்.அறிவுோர் ளேயங்கள் ஏற் டுத்தப் டும் – இதன் 
மூலம் அரேிற்கும், ேக்களுக்கும் மநரடி பதாடர்பு நளடமுளறக்கு 
வரும். 

• பதாளலத்பதாடர்பு ேருத்துவ வேதி அளனத்து கிராேங்களுக்கும் 
ஏற் டுத்தப் டும். 
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• கிராேப்புறத்திமல விளைவிக்கப் டும் விவோய உற் த்தி 
ப ாருள்கள் –
 ளன, பதன்ளன, வாளழ, ேணல், மூங்கில், ேண் ாண்டங்கள், படர
க்மகாட்டா 
ேிற் ங்கள், ேிளலகள், பேங்கல், ஒடு, ளகத்தறிபநேவு, ளகவிளனப்
ப ாருள்கள்,  ால்  ழங்கள், காய்கறிகள் ேற்ற அளனத்து 
ளகவிளன ப ாருள்களையும் ேர்வ மதேத்திலும் ம ாட்டியிடும் 
பதாழில்நுட் த்தால் ேதிப்பு கூட்டி, அளத விற்கும் விற் ளன 
ளேயங்கள், ேற்றும் ஏற்றுேதி ப ாருைாதார ேண்டலங்கள் 
ஒவ்பவாரு புரா குழுேத்திலும் நிறுவப் டும்.  இதற்கு தனித்திறன் 
 யிற்ேி ளேயங்கள் உருவாக்கப் டும். 

• இதன் மூலம் கிராேப்புறத்திமல மவளல வாய்ப்ள  எதிர் மநாக்கி 
இருக்கும் அத்துளண ம ர்களுக்கும் மவளல வாய்ப்பு. கிராேத்தில் 
வாழும் ஒவ்பவாரு குடும் த்தின் தளலவியான மகளிரின்  மாத 
ெருமானத்கத ரூ 20,000 முதல் ரூ 30,000  ெருமானம் ப றும் 
வளகயில் புரா திட்டங்கள் பேயல் டுத்தப் டும். 

• இந்த புரா 
திட்டங்கள், ம ரூராட்ேிகள், நகராட்ேிகள், ோநகராட்ேிகைிலும் 
பேயல் டுத்தப் டும் – இளைஞர்களுக்கும், ேக்களுக்கும் 
மவளலவாய்ப்ள யும், நிரந்தர பதாடர்ந்த வருோனத்ளதயும் 
உறுதிப் டுத்துமவாம். அது ேட்டுேல்ல, இது வளர வரி 
வருோனத்ளத ேட்டுமே நம் ி இருந்த இந்த கிராே, நகர, ோநகர 
 ஞ்ோயத்து அளேப்புகள் வருோனம் உருவாக்கும் 
அளேப்புகைாக ோற்றப் டும். 

• ஒவ்பவாரு கிராே  ஞ்ோயத்திலும் ேமூக நீதிளய உறுதிபேய்ய 
வறுளேக்மகாட்டிற்கு கீழ் வாழும் ேக்களுக்கு 100 வடீுகளைக் 
பகாண்ட ஒரு நவனீ  சுளே குடியிருப்பு வைாகம் கட்டப் டும். 
அங்மக 1 முதல் 7 வயது வளர உள்ை கற்கும் இைம்கல்வி  ள்ைி 
ஏற் டுத்தப் டும், ேகல வேதிகமைாடு விளையாட்டு ளேதானம் 
ஏற் டுத்தப் டும். அங்மக ஒரு திருேண ேண்ட மும் 
கட்டித்தரப் டும். 

• மரஷன் களடகளை நவனீோக்கி ேின் ஆளுளேயில் சூப் ர் 
ோர்பகட்  ல்ப ாருள் அங்காடிகைாக ோற்றப் டும். மரஷன் 



 
   

 
 

Page 31 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 
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அட்ளடதாரர்களுக்கு சுோர்ட் மரஷன் கார்டு 
வழங்கப் டும். நடுத்தர ேக்களுக்கு ேந்ளத விளலளய விட 
குளறவான விளலயில் தரோன ப ாருட்கள் சுோர்ட் கார்டு 
மூலம் விற்கப் டும். மதளவயானவற்ளற ேக்கள் அளலம ேி 
மூலம் வடீ்டுக்கு ஆர்டர் பேய்தால், வடீ்டிமலமய அந்த 
ப ாருள்கள் படலிவரி பேய்யப் டும். இது அளனத்து ேக்களுக்கும் 
ப ாருந்தும். 

• அரசு வழங்கும் மரேன் ப ாருட்கள் குடும் த்திற்கு தனித்தனியாக 
ேரியான எளடயில்  ாக்பகட்கைில் அளடத்து வழங்கப் டும். 
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சசழுகமக் தகாடு : 

வறுளேக்மகாட்டிற்கு கீமழ இருக்கும் ேக்களை பேழுளேக்மகாட்டிற்கு 
பகாண்டு வரும் முதல் அரோக எங்கள் அரசு பேயல் டும். ஒவ்பவாரு 
குடிேகனின் அறிவும், திறனும் ேரிவர பவைிக் பகாண்டுவரப் ட்டு 
அதற்கு ஏற்ற வளகயிலான திட்டங்கள் அளேக்கப் டும். 
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ஒன்றியம், த ரூராட்சி, நகராட்சிகளில் 

• ஒரு நவனீ ஸாப் ிங் ோல், அதாவது புரா வணிக ேற்றும் 
ஏற்றுேதி வைாகம் கட்டப் டும்அமதாடு ஒரு திருேண 
ேண்ட மும் கட்டப் டும்.  

• 300 ேீட் பகாண்ட iMax திமயட்டர் – ேினிோ ேற்றும் தனித்திறன் 
கல்வி  யிற்ேிக்கு கட்டப் டும்.  அது தேிழகம் முழுவதும் 
ேின்அணு முளறயில் இளணக்கப் ட்டு, புரா கல்வி - ேற்றும் 
ப ாழுதும ாக்கு பநட்ஒர்க் ஏற் டுத்தப் டும். 

•  ல்களலக்கழகங்கள், ேற்றும் பதாழில் நுட்  கல்வி, ேருத்துவ 
கல்வி ேற்றும் தனித்திறன் மேம் ாட்டு  யிற்ேி ளேயங்கள் (Cloud 
Computing) மேக கணிணி பேயல் ாட்டு ளேயம் மூலம் 
பேயல் டும் . ோணவர்கள் இதில் இளணந்து கல்வி ேற்றும் 
தனித்திறன்  யிற்ேி, மவளலவாய்ப் ிற்கான 
 யிற்ேி, ம ாட்டித்மதர்வுகளுக்கான  யிற்ேி, மேல் ட்ட 
 டிப் ிற்கான  யிற்ேி ம ான்றளவகளை கற்றுக்பகாள்ை முடியும் . 

• அமத மநரத்தில் இரவில் ேினிோ ஒைி ரப்பு பேன்ளனயில் 
இருந்து மநரடி ஒைி ரப்பு வடீ்டிற்கு கண்ணாடி கம் ி வழி 
இளணப்பு (ள  ர்-டூ-மகாம் - FTH) மூலம், புதுவித பதாழில் 
நுட் த்தில்,  ாதுகாப் ான கைவாடாத முளறயில் ஏற் டுத்தப் ட்ட 
பதாழில் நுட் த்தில் பேயல் டுத்தப் டும். 

• அளனத்து கிராே, நகர, ோநகர  ஞ்ோயத்துக்கைில் ள  ர் மக ிள் 
கட்டளேப்புகள் ேற்றும் ளவ-ள  (Wi--fi) இளணய தை வேதி 
ஏற் டுத்தப் ட்டு, அதன் மூலம் வடீுகள்,  ள்ைிகள் ேற்றும் 
விற் ளன வைாகங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் இளணப்பு 
 ரவலாக்கப் டும். 
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• அது ேட்டுேல்ல கிராேங்களுக்கும், நகரங்களுக்கும் 
 சுளேயான, தூய்ளேயான, சுத்தோன குடிநீர் 
கிளடக்கும்,  அளேதியான, நீடித்த, நிளலயான வைர்ச்ேி ப றும் 
கிராேோக ோறும்.  அப்துல் கலாேின் கனவான கார் ன் நியூட்ரல் 
கிராேங்கள், நகரங்கள் உருவாக்கப் டும். முதல் முயற்ேியாக இது 
வடிவம் ப றும். 
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கல்ெிக்சகாள்கக 
• கல்வித்தர மேம் ாட்டுக்கு தேிழக ஒட்டு போத்த ப ாருைாதார 

உற் த்தி ேதிப் ில் 6% (GSDP) ஒதுக்கப் டும். 
• கல்விளய ோநில  ட்டியலுக்கு பகாண்டுவரும் வளகயில் 

அரேியல், ேட்ட நடவடிக்ளககள், பகாள்ளக கூட்டணிகள் மூலம் 
முன்னுரிளேயைித்து நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• தேிழ்நாட்ளட அறிவார்ந்த நாடாக உலகத்தின் வைர்ந்த 
நாடுகளுடன் ம ாட்டிம ாடும் வளகயில் ோற்ற மதளவயான 
கல்விளய அடிப் ளடக் பகாள்ளகயாக பகாண்டு, தேிழ்நாட்ளட 
உலக ப ாருைாதரத்தின்  ன்முகத் தன்ளேமயாடு ம ாட்டி 
ம ாட்டு பவற்றி ப றும் ேனித வைத்ளத உருவாக்குமவாம் 
வளகயிலும் கல்விக்பகாள்ளக வகுக்கப் டும்.. 

• தரோன கல்விளய அரசு  ள்ைியிலும், கல்லூரியிலும் அரசு 
பகாடுத்தால் தனியார் கல்விக்கு ஏன் ம ாட்டி? ேக்களுக்கு ஏன் 
பேலவு?  இளத உடனடியாக ோற்றுமவாம். 

• அளனவருக்கும் தரோன இலவே கல்வி இலட்ேியம் அளத 
தேிழ்நாட்டின் கடளன அளடத்த  ிறகு தான்  டிப் டியாக அந்த 
இலக்கு அடுத்த 10 ஆண்டுகைில் நிளறமவற்றப் டும்.  

• அரேின் இலவே கல்விளய தரோன கல்வியாக ோற்றி அரசு 
 ள்ைியிமலமய தேிழகம் முழுவதும், ஒமர ோதிரியாக பதாழில் 
நுட்  உதவியுடன் உலக தரத்துடன் கூடிய  பேயல்திட்டக் 
பகாள்ளக  வகுப்ம ாம்.  

• தேிழர் வரலாறு,  ண் ாடு, கலாச்ோரம், நாகரீகம், இலக்கண, 
இலக்கியங்கள், திருக்குறள் முதல் அளனத்து தேிழ் நன்பநறி 
நூல்கள், அளத உருவாக்கியவர்கைின் வரலாறு,  நாட்டு 
நலனுக்குத் தங்களை முற்றாக அர்ப் ணித்த தளலவர்கைின் 
வாழ்க்ளக வரலாறு  ள்ைி  ாடத்தில் மேர்க்கப் டும்.  ல்மவறு 
துளறகைில் தேிழர்கைின் பவற்றி வரலாறு  ள்ைிப் ாடங்கைில் 
மேர்க்கப் டும்.  

• பேன்ளனயில் டாக்டர் கலாம் அறிவுோர் ஆராய்ச்ேி ேற்றும் 
மேம் ாட்டு ளேயம் ேற்றும் டிஜிட்டல் நூலகம் அளேக்கப் டும் 

•  ள்ைிகள், கல்லூரிகள்,  ல்களலக்கழகங்கள் – தங்களை ேர்வ மதே 
தரத்துடன்கூடிய கட்டளேப்ம ாடு தகுதிப் டுத்திக்பகாள்ை 
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மதளவயான கற்றல்,  யிற்ேி, ஆராய்ச்ேி, ேர்வ மதே தகுதித் 
ோன்றிதழ்  ப ற்று மேம் ாடு அளடய மதளவயான 
ேீர்திருத்த பகாள்ளக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டு 
பேயல் டுத்தப் டும்.                                  

• இலவேோன அரசுக்கல்விளய தரோன அரசுக் கல்வியாக 
ோற்றி, ேக்கள் விரும்பும் கல்வியாக ோற்றி அளேக்கப் டும். 
ேக்கள் குழந்ளதகளை அரசுப் ள்ைியில் ம ாட்டி ம ாட்டு 
மேர்க்கும் விதோக பதாழில்நுட் த்தின் உதவி பகாண்டு ோற்றி 
அளேக்கப் டும்.. 

• ேனப் ாட கல்விளய அகற்றி, CBSE  ாடத்திட்டம் ேற்றும் ேர்வ 
மதே  ாடத்திட்டங்கைின் மேம் ட்ட கற்றல் வழிமுளறகளை 
அடிப் ளடயாக பகாண்டு நேது தேிழகத்தின் 
கல்விக்பகாள்ளகக்கு ஏற்ற அடித்தைத்மதாடு, இந்தியாவின் 
 ன்முகத்தன்ளேளயயும்  ிரதி லிக்கும்  வண்ணம், அடிப் ளட 
அறிவியளல உணர்ந்து ஆராய்ந்து, கற் ளனயின் ேக்தி பகாண்டு 
புது கண்டு ிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் கல்விமுளற 
உருவாக்கப் டும். 

• தேிழ்நாட்டின்  ண் ாட்ளடயும், கலாச்ோரத்ளதயும், 
நாகரீகத்ளதயும், வரலாற்ளறயும், தேிழ் இலக்கியத்ளதயும், 
இலக்கணங்களையும், திருக்குறளையும்,  ாரதிளயயும், 
 ாரதிதாேளனயும் ேற்ற தேிழ் ோன்மறார்கள், கவிஞர்களையும் 
 டித்து தேிழின் ப ருளேளய உணரும் 
வளகயிலும்   ாடத்திட்டங்கள் ோற்றி அளேக்கப் டும். 

• யாதும் ஊமர. யாவரும் மகைிர் – என்ற  ண் ாட்ளட ேதிக்கும் 
வளகயில் ேற்ற 
ோநிலத்தவளரயும், அடுத்தநாட்டவளரயும், அவர்தம் 
களலளயயும், கலாச்ோரத்ளதயும் ம ாற்றும் வளகயிலும் 
 ாடத்திட்டங்கள் மதர்ந்பதடுத்து கற்றல்  ளு இல்லாத வளகயில் 
அறிமுகப் டுத்தப் டும்.                  . 

• ஆேிரியர்களுக்கு ேர்வ மதே தரத்தில், ேர்வமதே கற் ித்தல் 
முளறயில் ேிறப்பு  யிற்ேி பகாடுக்கப் டும். ேிறப் ாக 
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 ணியாற்றி, ோணவர்களுக்கு முன்னுதாரணோக விைங்கும் 
ஆேிரியர்களுக்கு ேிறப்பு ஊக்கத்பதாளக வழங்கப் டும். 

• ஆேிரியர்  ணிளய அறப் ணியாக்கி, ஆேிரியர்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப் டும். ஆேிரியர்களுக்கு 
டாக்டர்கள், வக்கீல்கள் ம ான்று ேிறப்பு ேீருளட பகாடுத்து தனி 
ேரியாளத ஏற் டுத்தப் டும். 

• ஆேிரியர்களுக்கு இப்ம ாது இருக்கும் ேம் ந்தேில்லாத 
மவளலப் ளு முற்றிலுோக அகற்றப் டும். ஆேிரியர்கள் 
ஆேிரியப் ணி ேட்டும்  ார்த்தால் ம ாதும். 

• ேத்திய அரசுக்கு இளணயான ஊதியம் ஆேிரியர்களுக்கு 
வழங்கப் டும். ஆேிரியர்கள் கணவனும், ேளனவியும் ஒமர 
இடத்தில் இருக்க வழி வளக பேய்யப் டும்.  ணிோற்றம் 
மநர்ளேயாக பவைிப் ளடயாக நளடப றும். 

• ஆேிரியர்கள் தங்கைது தனித்திறளேகளை வைர்த்துக்பகாள்ளும் 
 யிற்ேி பகாடுக்கப் டுவார்கள்.   ள்ைி 
கல்வி, மேல்நிளலக்கல்விக்கான ஆேிரியர்கள் தகுதிகள் 
உயர்த்தப் டும்,   யிற்ேியின் தன்ளே கல்விக்பகாள்ளகக்மகற்ற 
 டி ோற்றியளேக்கப் டும். 

• தேிழகத்தின் கடளன அளடத்து வரிக்கு நிகரான வருோனத்ளத 
உருவாக்கினால் தான் ஆேிரியர்கைின் நீண்டநாள் 
மகாரிக்ளகயான புது  ங்கைிப்பு ஒய்வூதியத்திட்டத்ளத ரத்து 
பேய்யவும்,  ளழய ஒய்வூதிய திட்டத்ளத புதுப் ிக்கவும் முடியும். 
அமதாடு ஊதிய முரண் ாடுகளை களையவும் முடியும். இளத 
ேக்கள் நீதி ேய்யத்தின் பகாள்ளககளை, திட்டங்களை 
பேயல் டுத்தினால் ேட்டுமே முடியும். அஇஅதிமுக, திமுக 
பகாடுக்கும் பவற்று வாக்குறுதிகைால் இது ோத்தியம் இல்ளல.  

• கற்றலில் மகட்டமல நன்று, மகட்டலின்  ார்த்தமல 
நன்று,  ார்த்தலின்  கிர்தமல நன்று என்ற நிளல ஒவ்பவாரு 
வகுப் ளறயிலும் நவனீ பதாழில் நுட் த்துடன் உருவாக்கப் டும். 

• ோணவர்களுக்கு மேகக் கணிணிமுளறயில் நவனீ மடப்லட் ளவ-
ள  வகுப் ளறகள் அளனத்து அரசு  ள்ைியிலும் 
உருவாக்கப் ட்டு, தேிழக அரசு  ள்ைிகள் இளணக்கப் டும். அதன் 
மூலம் ஆேிரியர்-ோணவர் விகிதம் 1:1 என்ற அைவில் 
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எய்தப் டும். 
ஆேிரியர்களையும், ப ற்மறார்களையும்,  ோணவர்களையும் 
இளணத்து, கற்றல் முளற சுல ோக்கப் டும். கற்றல் திறன் 
மேம் டுத்தப் டும்.  9-12ம் வகுப்பு ோணவர்களுக்கு 10 இஞ்சு மடப் 
விளலயில்லாேல் வழங்கப் டும். ோணவர்களுக்கு மேகக் 
கணிணிமுளறயில் நவனீ மடப், ளவ-ள (Wi-fi) வகுப் ளற 
அளேக்கப் ட்டு கற்றல் திறன் மேம் டுத்தப் டும். 

• கல்வி மேலாண்ளே, சுல ோக்கப் ட்டு, கற்றலுக்கும், 
கற் ித்தலுக்கும், மேற் ார்ளவக்கும் இன்படர்பநட் மூலம் 
கணிணி முளறயில் இளணக்கப் டும்.  

• அரசு  ள்ைிகைில் மயாகா, தியானம், ேற்றும் தனித்திறன்  யிற்ேி 
அைிக்கப் டும். 

 
கல்ெி கடன் 
• ோணவர்கள் கல்வி கடன் ப றுவதும் திரும்  பேலுத்துவதும் 

எைிதாக்கப் டும். 
• 15 ோர்ச் 2021ல் தேிழ்நாட்டில் சுோர் 10 லட்ேம் ோணவர்கள் 

ரூ 17,193 மகாடி கல்விக்கடன் ப ற்றிருக்கிறார்கள். இதில் 3 லட்ேம் 
ோணவர்களுக்கு மவளல இல்லாததால்,  அவர்கள் ரூ 3,490 மகாடி 
NPA (Non Performing Asset), அதாவது  யனில்லா போத்தாக 
அறிவிக்கப் ட்டு இன்ளறக்கு மவளலக்காக நடுத்பதருவில் 
இருக்கிறார்கள். 

• ோணவர்கள் அளனவருக்கும் அவரவர்  டிப் ிற்மகற்ற மவளல 
வாய்ப்ள  அரசு தனது ப ாருைாதார மேம் ாட்டு பகாள்ளக 
பேயல்திட்ட அேலாக்கத்தால் ஏற் டுத்தி பகாடுக்கும் வளர 
அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு கல்விக்கடன் வசூல் நிறுத்தி 
ளவப்பு, அதுவளர வட்டி தள்ளு டி – இது ோத்தியம்.  

• 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ப ாருைாதாரத்ளத மேம் டுத்த 
காலதாேதம் ஏற் ட்டால்  அளனத்து கல்விகடனும் வட்டிமயாடு 
தள்ளு டி பேய்யப் டும்.  

• அரசு  ள்ைி ோணவர்களுக்கு  ள்ைி பேன்று வர தனி ம ருந்து 
வேதி. 
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• வறுளே மகாட்டிற்க்கு கீழ் உள்ை குழந்ளதகள் தங்கி கல்வி  யில 
உண்டு, உளறவிட  ள்ைி (Residential School) ோவட்டம் மதாறும் 
உருவாக்கப் டும். 

• அரசு  ள்ைி ோணவர்கள் 8-ம் வகுப்பு முடிப் தற்குள் ேரைோக 
ஆங்கிலம் ம ே புது வித ஆங்கில போழி  ாட திட்டம் 
அறிமுகப் டுத்தப் டும். 

•  ிற போழி ோணவர்கள் தங்கள் போழிளய விருப்   ாடோக   டிக்
க ஆவன பேய்மவாம். 

• அரசு  ள்ைி அளேந்திருக்கும் இடத்தில் இருந்து 5 கி.ேீ சுற்றைவில் 
தனியார்  ள்ைி பதாடங்க அனுேதியில்ளல. 

 
இளம் கல்ெி 
• Pre KG, LKG, UKG, 1 ேற்றும் 2ம் வகுப்புகள் ோற்றப் ட்டு 7 வயது 

வளர இைம்கல்வி ஒருங்கிளணந்த குழந்ளதகள் மேம் ாட்டு 
வைர்ப்பு ளேயம் (Integrated Child Development Care Centre) புதிய 
 ாடத்திட்டத்துடன் அரசு பேலவில் பேயல் டுத்தப் டும். 
ப ற்மறார்களுக்கு இனிமேல் இதில் எவ்வித பேலவும் இல்ளல. 

• ேருத்துவ  ரிமோதளன, ஊட்டச்ேத்து, தனித்திறன் வைர்த்தல், நீதி 
ம ாதளன,  ார்த்து கற்றுக்பகாள்ளும் முளற ம ான்றளவ 
ஒருங்கிளணந்த கவனிப்புடன் ஆக்கமும், ஊக்கமும் பகாடுத்து 
வைர்க்கப் டும். 

• நற் ண்புகள் என் து பவறும் கற்றல் மூலம் வருவதில்ளல, நாம் 
அளத வாழ்வில் களடப் ிடிப் தன் மூலம் வருங்கால 
ேந்ததிகைால் உணர்ந்து, களடப் ிடிக்க ளவக்கும். அளத 
நளடமுளறயாக்குமவாம். 

• நற் ண்புகள், கற் ளனத்திறன், போழித்திறன்,  ாட்டுத்திறன், 
ம ச்சுத்திறன், எழுத்துத்திறன், வளரவுத்திறன், தனித்திறன், 
விளையாட்டுத்திறன், மயாகா ேற்றும் ேனஅளேதி திறன், 
ம ாட்டித்திறன் ம ான்றளவ  ழக்க வழக்கோக்கப் டும். 
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இகட நிகலக் கல்ெி 
• 3 முதல் 8 ம் வகுப்பு வளர அடிப் ளடக்கல்வி - அறிவியல் 

கல்வியாக, ேமூக ப ாருைாதார 
கல்வியாக, ஆதாரக்கல்வியாக, தனித்திறன் வைர்ப்பு 
கல்வியாக, மவளல பேய்து பதரிந்து கற்றுணரும் கல்வியாக 
ோற்றப் டும்.                           

• அளனத்து ோணவர்களும் 8ம் வகுப் ிற்குள் ேரைோக ஆங்கிலம் 
 டிக்க, ம ே, எழுத, விவாதிக்கும் திறன் ப ற்றவர்கைாக ோறும் 
புது வித கற் ித்தல் திட்டம் அேல் டுத்தப் டும். 

• தேிழ் கட்டாயம், ஆங்கிலம் இளணப்பு போழி, விருப்  போழியா 
ஏதாவது ஒரு இந்திய போழி – மும்போழி பகாள்ளக அேல். 

• 25 ேதவிகித ோணவர்களுக்கு கல்வி உரிளேச்ேட்டம் 
பேயல் ாட்டில் இருக்கும் குழப் ம் களலயப் ட்டு, முழுளேயாக 
அேல். 

• நூலகத்தில்  டிப் து, வாேிப் து வாரத்தில் 4 ேணி மநரம் 
கட்டாயோக்கப் டும். 

 
 
தமல்  ட்டப் டிப்புக்கு தகுதிக்கல்ெி 
• இன்ளறய  ோணவர்களுக்கும், ப ற்மறார்களுக்கும் 

ேனஅழுத்தளத பகாடுக்கும் 10ம் வகுப்பு (SSLC), +2 மதர்வு 
ப ாதுத்மதர்வு முளற ஒழிக்கப் ட்டு 9-ம் வகுப்பு 
முதல் 4 வருடத்திற்கு  ருவமுளற  ாடத்திட்டம் (Pre Graduation 
Course)  ேர்வ மதே தரத்தில் உருவாக்கப் ட்டு, அதில்  ல்மவறு 
விருப்   ாடங்கள் ஏற் டுத்தப் டும். ப ாதுத்மதர்வு ேற்றும் 
நுளழவுத்மதர்வு – இரண்டும் கூடுதல் சுளே. ஏதாவது ஒன்று தான் 
முடிவு. நுளழவுத்மதர்வுதான் என்றால் ப ாது மதர்வு 
ஒழிக்கப் டும். ப ாதுத்மதர்ளவ ஒழித்து எந்த 
நுளழவுத்மதர்ளவயும் எழுதும் வளகயில் ோணவர்கள் 
அடிப் ளட கல்வி மேம் டுத்தப் டும். ப ாதுமதர்வுதான் என்றால் 
நுளழவுத்மதர்வு ஒழிக்கப் டும்.  

• அதுவளர   ோநில அரேின் ோநில சுயாட்ேிக்கான ேட்ட ேற்றும் 
அரேியல் ம ாரட்டத்தின் மூலம் நீட் (NEET) மதர்வு ரத்து பேய்ய, 
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ேட்டேன்றத்தில் ேட்டம் இயற்றி, SEET மதர்வு முளற ேட்டம் 
பகாண்டு வரப் டும். ேீட் நுளழவு மதர்வு  ோநில அரேின் 
 ாடத்திட்டத்தின் மூலம் பேயல் டுத்தப் ட்டு 100 ேதவிகிதம் 
(85:15) ேருத்துவ ோணவர்கள் தேிழ்நாட்டின் 
ேருத்துவகல்லூரிகைில்  டிக்கும் வாய்ப்பு உருவாக்கப் டும். 7.5 
ேதவிகிதம் என்ற உள்ஒதுக்கீடு ஏோற்று முளற ஒழிக்கப் ட்டு 
85% MBBS ஒதுக்கீட்டில் 100 ேதவிகதம் ப றும் நிளல 
உருவாக்கப் டும்.  

• ோணவர்கைின் திறனறிந்து  ாடம்  டித்து பவற்றி ப றும் சூழல் 
உருவாக்கப் டும். ேதிப்ப ண் முளற ஒழிக்கப் டும், கிமரடு 
முளறயில் ேதிப் டீு பேய்யப் டும்.                                 .                      

• 15 ேதவகீித ேதிப்ப ண் விளையாட்டு, மயாகா, நீதி 
ம ாதளன, தனித்திறன் பதாழிற்  யிற்ேி, ம ச்சு, மேலாண்ளே 
 யிற்ேி, ேமூக  ணி, சுற்றுப்புற சுகாதாரம், அடுத்தவளர ம ாற்றும் 
 ண்பு, ஒழுக்கம் ோர்ந்த நளடமுளறக்கு  ன்முக மதர்வு முளற 
அறிமுகப் டுத்தப் டும். 

• ம ாட்டி மதர்வில் ேர்வ மதே ோணவர்களுடன் ம ாட்டி ம ாட்டு 
பவற்றி ப றும் வளகயில் அவர்களுக்கு தனித்திறன்  யிற்ேி 
அைித்து அவர்களை ேர்வ மதே அைவில் கல்வி 
தகுதிப் டுத்தப் டும். பவைிநாட்டு ோணவர்களும் நம் நாட்டில் 
 டிக்கும் வளகயில் கல்விக்பகாள்ளகளய ோற்றி அளேப்ம ாம். 

• ேருத்துவம், ப ாறியியல், மவைாண்ளே கல்லூரிகளுக்கு தேிழக 
அரசு நடத்தும் நுளழவுத்மதர்வு நடத்தப் டும். தேிழக 
ோணவர்கள் அகில இந்தியாவின் கல்வி நிறுவனங்கைிலும் 
அவர்கள் ம ாட்டி மதர்பவழுதி பவற்றி ப ற தயார் 
பேய்யப் டுவார்கள். 

• அரசு  ள்ைியிமல ஐ.ஐ.டி, ஐ.ஐ.எம், ம ான்ற கல்வி 
நிறுவனங்கைின் நுளழவு மதர்வுகளுக்கும், அகில இந்திய 
ேருத்துவ கல்லூரிகளுக்கான ம ாட்டி மதர்வுகளுக்கும் 
தயார் டுத்திக்பகாள்ை  9-ம் வகுப்பு முதல் ேிறப்பு  யிற்ேி. 
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கமாண்தடா  யிற்சி 

•  ள்ைிப் டிப்ள  விட்டு இளடநிற்கும்இளைஞர்கள் 
அளனவருக்கும் 4 வருட கட்டாய கோண்மடா  யிற்ேி 
பகாடுக்கப் டும். அமதாடு தனிதிறன் மேம் ாட்டு  யிற்ேி 
பகாடுக்கப் டும், அவர்கள் அரேின் ஆக்க  ணியில் 
ஈடு டுத்தப் ட்டு,  ின்னர் தனித்பதாழில் பதாடங்குவதற்கும், 
அரசுப் ணிகளுக்கு தயார் பேய்வதற்கும், அவர்களுக்கு  யிற்ேி 
பகாடுக்கப் டும். 

 
உயர்கல்ெி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
 
• ஆராய்ச்ேி ோர்ந்த கல்வியாக  ல்களலக்கழகங்கள் தரம் 

உயர்த்தப் டும்.  ல்களலக்கழகங்கள் ஆராய்ச்ேிக்கு ேட்டும் தான். 
 ல்களலக்கழக இளணப்புக் கல்லூரிகள்  டிப் ிற்கு ேட்டும்தான் 
என்று  ாகு ாடு பேய்யப் டும்.  அதற்மகற்   ல்களலழக்கழக 
ேீர்திருத்த ேட்டம் நிளறமவற்றப் டும். 

• களல, அறிவியல், பதாழில்நுட் ம், ப ாறியியல்  டிப்புகைில்  ஒரு 
வருடம் (1 Year) கூட்டப் ட்டு, தனித்திறன், மநரடி பதாழில் 
ேற்றும், மவளலவாய்ப்பு  யிற்ேி பகாடுக்கப் டும். 

• IAS, IPS ம ான்ற அரசு  ணி மதர்வுகளுக்கு புதிய தகவல் 
பதாழில்நுட் த்தின் மூலம் ேிறப்பு  யிற்ேி அைிக்கப் டும் 

• அங்கீகாரம் இல்லாத  ள்ைி, கல்லூரிகளுக்கு அனுேதி ரத்து 
பேய்யப் ட்டு ோணவர்களுக்கு ோற்று ஏற் ாடு பேய்யப் டும். 
அரசு நிர்ணயித்த கட்டளேப்பு தரம் இருந்தால் ஒரு ோதத்தில் 
அங்கீகாரம் வழங்கப் டும். அங்கீகாரம் இல்லாேல் 
 ள்ைி, கல்லூரிகள் பேயல்  ட அனுேதி இல்ளல 

•  ல்களலகழக ம ராேிரியர்கள்,  ணியாைர்கள்  மதர்விற்கு தனி 
ஆளணயம் அளேக்கப் டும். இவர்களை மதர்வு 
பேய்வது  பவைிப் ளடயாகவும், மநர்ளேயாகவும் நடக்க 
வழிவளக பேய்மவாம். 

• மவளலவாய்ப்புக்கு ஒவ்பவாரு  டித்த ோணவனும் தகுதி திறன் 
ஏற் டுத்தப் டுவார்கள். அளனவருக்கும் மவளல பகாடுக்கும் 
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பகாள்ளக வகுக்கப் ட்டு அதற்மகற்ற வளகயில் 3 ப ாருைாதர 
துளறகள்  லப் டுத்தப் டும். 

• ோநில Ease of Doing Business Index தரம் உயர்த்தும் வளகயில் ஆட்ேி 
முளற நிர்வாகம் ேீரளேக்கப் ட்டு, உயர்கல்வி கற்ற 
ோணவர்களுக்கு மவளல கிளடக்கும் வளகயில் 3 ப ாருைாதார 
துளறகைில் பதாழிற்ோளலகள் உருவாக்கம், அன்னிய 
முதலீடுகள் ஈர்க்கப் டும்.   

• கல்லூரிகைின் ேிறந்த ஆராய்ச்ேி துளறகள் ேட்டும் 
 ல்களலக்கழகத்மதாடு இளணந்து பேயல் டும்.  ஒவ்பவாரு 
கல்லூரி ோணவனும்,  ல்களலக்கழகத்தின் ஆராய்ச்ேிதுளறயில் 
ஆராய்ச்ேி பதாடர் ான ேிறப்பு  டிப்ள  3 ோதம் 
 ல்களலக்கழகத்தில் பேன்று கற்க 
மவண்டும்.                                            . 

• ஒவ்பவாரு ோணவனும்  ல்களலக்கழக ஆராய்ச்ேிதுளறமயாடு 
இளணந்து Scopus Journalsல், high citation index உள்ை ஆராய்ச்ேி 
பஜர்னல்கைில் ஒரு ஆராய்ச்ேி கட்டுளரயாவது ேேர் ிப் து 
கட்டாயோக்கப் டும். 

• அதுேட்டுேல்ல, ஒவ்பவாரு ோணவனும் தனது துளறயின் 
மேம் ாட்டுக்காக ஒரு அறிவுோர் போத்ளத உருவாக்க 
ஊக்குவிக்கப் டுவார்கள். 

  
துகைதெந்தர் ததர்வு முகறயில் அடிப் கட மாற்றம் 

•  ல்களலகழக துளணமவந்தர்கள் நியேனத்தில் 
மநர்ளேயான, பவைிப் ளடயான பகாள்ளககள் 
களட ிடிக்கப் டும் . 

•  ல்களலக்கழக ஆராய்ச்ேி மேம் ாட்டிற்கு பதாளலமநாக்கு 
திட்டங்கள் ேேர் ிக்கப் ட்டு, இலக்கு நிர்ணயிக்கப் ட்டு, அளத 
அளடயும் வல்லளே ப ற்றவர்களை மதர்வு பேய்து 
துளணமவந்தர் தகுதி குழுேம் உருவாக்கப் டும். அதில் இருந்து 
 ல்களலக்கழகங்களுக்கு துளணமவந்தர்கள் 
 ரிந்துளரக்கப் ட்டு, மதர்வு பேய்யப் டுவார்கள். அதற்மகற்  
மதர்வுக் பகாள்ளக ோற்றி அளேக்கப் டும். 
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• ஆராய்ச்ேிக்கு முக்கியத்துவம். அறிவு ோர் போத்து உருவாக்க 
பகாள்ளக, அறிளவ விரிவு பேய்மவாம், விோலப் ார்ளவயால் 
உலளக பவல்ல புது பகாள்ளக வகுப்ம ாம்.  ல்களலக்கழகங்கள் 
ேற்றும் உயர்கல்வி நிறுவனங்கைின் பேயல்  ாட்ளட ஆராய 
குழு அளேத்து, அது பகாடுக்கும்  ரிந்துளரளய 
ேட்டோக்கி 12 அம்ே திட்டங்கைின் அடிப் ளடயில் அறிவுோர் 
ஆளணயம் (Knowledge Commission) அளேக்கப் டும். 

• நிரந்தர விவோய புரட்ேி பகாள்ளகக்கு ஏற்   ப ாறியியல் 
கல்லூரிகளை 250 விவோயம் ோர்ந்த ப ாரியியல் கல்லூரிகைாக 
ோற்ற நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். இதன் மூலோக நிரந்தர 
விவோய புரட்ேி திட்டங்கள் பேயல் ாட்டுக்கு  பகாண்டு 
வரப் டும். 

• தேிழ்நாடு விவோய  ல்களலக்கழகத்தில் ேர ணு ோற்ற 
ஆராய்ச்ேி   ஊக்குவிக்கப் டும். அளத  டிப் டியாக பகாண்டு வந்து 
விவோயம் பேழிக்கவும், உலகநாடுகமைாடு ம ாட்டியிடும் 
வல்லளேளய உருவாக்க  ாடு டுமவாம். 

• தேிழ்நாடு அறிவியல் ேற்றும் பதாழில்நுட்  ஆராய்ச்ேி 
மேம் ாட்டு ளேயம் (TNSIR) அளேக்கப் டும். அதற்கு 
முதன்முதலாக ரூ 1000 மகாடி நிதி ஒதுக்கப் டும். இந்தியாவின் 
வைர்ச்ேிக்கு, வைரும் நாடுகளுக்கின் வைர்ச்ேிக்மகற்ற முக்கிய 
ஆராய்ச்ேி பதாளலமநாக்கு  ார்ளவ உருவாக்கப் டும்.  

• இந்த ளேயத்தின் கீழ், பதாளலமநாக்கு  ார்ளவயின் 
அடிப் ளடயில் அளனத்து  ல்களலக்கழகங்கைின் ஆராய்ச்ேி 
ேற்றும் மேம் ாட்டு வைர்ச்ேி இளணக்கப் டும். ஒவ்பவாரு 
 ல்களலகழகத்தின், கல்லூரியின் தனித்துவம் 
கண்டறியப் ட்டு, ஆராய்ச்ேி பதாளல மநாக்கு இலக்குகள் அடுத்த 
15 ஆண்டுகளுக்கு வகுக்கப் டும். 
 ல்களலக்கழகம், பதாழிற்ோளல இளணப்பு ஆராய்ச்ேி 
மேம் ாட்டு திட்டங்கள் ேர்வ மதே அைவில் ஊக்குவிக்கப் டும். 

•  ல்களலக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் அரசு ேற்றும் தனியார் என்று 
வித்தியாேம்  ார்க்காேல், ஆராய்ச்ேியின் தன்ளே ேற்றும் 
திறளேளய கண்டறிந்து, ஆராய்ச்ேி மேம் ாடு ஊக்குவிக்கப் டும். 
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• TNSIRல் – 1000 ோணவர்கள் மதர்ந்பதடுக்கப் ட்டு, அவர்கள் 
உலகத்தில் தளலேிறந்த ஆராய்ச்ேி  ல்களலக்கழகங்கைில் 
ஆராய்ச்ேி, மேல்  ட்ட ஆராய்ச்ேி பேய்ய அனுப்   டுவார்கள். 
அவர்கைது  ணி, மதர்ந்பதடுத்த 10 முக்கிய அறிவியல் ஆராய்ச்ேி 
துளறகைிமல குளறந்தது 1000 உலகைாவிய அறிவுோர் 
போத்துரிளேகளை TNSIR உடன் இணந்து உருவாக்குவதுதான் 
அவர்கைது  ணியாகும். அந்த அறிவுோர் 
போத்ளத, பதாழில்நுட் ோக, உலக தரம் வாய்ந்த ப ாருள்கைாக 
ோற்ற தேிழக அரசு உதவும். 

• இந்த திட்டத்தின் பவற்றிதான் தேிழக  ல்களலக்கழகங்களை 
அகில உலகதரத்திற்கு ஆராய்ச்ேியில் உயர்த்தும். இது அளனத்து 
 ல்களலக்கழகத்ளதயும் ஒரு துளறயில் முதலில் ஆராய்ச்ேியில் 
ேிறந்து விைங்க வழி வளகபேய்யும். 

ெிெசாய கல்ெி மற்றும் ஆராய்ச்சி 
• நிரந்தர விவோய புரட்ேி பகாள்ளகக்கு ஏற்  ப ாறியியல் 

கல்லூரிகைில்  ாதிளய விவோய கல்லூரிகைாக ோற்ற 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். அதன் டி விவோய கல்லூரிகளுக்கு 
உ மயாகப் டுத்தப் டாத நிலங்களை, நிரந்திர விவோய புரட்ேி 
திட்டங்கைில் ஈடு டுத்தி, விவோயிகள்  ங்கு 
தாரர்கைாக  ஆக்கப் டுவார்கள். 

• விவோய புரட்ேி இலக்ளக எட்ட விவோய நிலங்கள் நிரந்திர 
 சுளேப்புரட்ேி உற் த்தி ப ாருைாதார ேண்டலங்களுடன் 
இளணக்கப் டும். 

• விவோய ஆராய்ச்ேி, தேிழ்நாட்டின் போந்த  யிர்கைின் ேர ணு 
ோற்ற ஆராய்ச்ேி தேிழக விவோய  ல்களலக்கழகத்தில் 
ஊக்குவிக்கப் டும். 

• விவோய உற் த்தி ப ாருள்களை ேதிப்பு கூட்டும் நவனீ பதாழில் 
நுட்  ஆராய்ச்ேி, மேம் ாடு, வடிவளேப்பு வைர்ந்த நாடுகமைாடு 
இளணந்து பேயல் டுத்தப் டும் 

• பூச்ேிகைில் இருந்தும், பூச்ேிக்பகால்லி ேருந்துகைில் இருந்தும் 
 யிர்களை காப் தற்கு ேர ணு ோற்று ஆராய்ச்ேிக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்து, பூச்ேிக்பகால்லி ேருந்து 



 
   

 
 

Page 46 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

கம்ப னிகைின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து விவோயிகளை காப் து 
ேிகவும் முக்கியம். அதற்கு நம் நாட்டில் ேர ணு ஆராய்ச்ேிக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுப்ம ாம். 

• ேர ணு ோற்றப் யிர்களைப் ற்றிய அச்ேங்களை ம ாக்கி, அதன் 
மூலம் விளையும் நன்ளேகளை நம் நாட்டு ேர ணு 
ஆராய்ச்ேியின் மூலம் விவோய மேம் ாடு அளடந்து உலக 
நாடுகமைாடு ம ாட்டி ம ாட வழிவளக பேய்யப் டும். 

• BT Cotton, BT Brinjaal, BT Rice,  ருத்தி, ேக்காமோைம் ம ான்ற  GMCrops 
TNAU மூலம் உருவாக்கி  யன் ாட்டிற்கு பகாண்டு வருமவாம். 

• உலக பவப் ேயோதலினால் பவப் ம் அதிகரித்து  யிரின் 
உற் த்திதிறன் ோறும், அதற்மகற்ற சூழலில் விளையும் 
 யிர்களை  ல்மவறு உற் த்தி அறிவியல், பதாழில்நுட்  
 ரிணாேங்கைில் உருவாக்கும் ஆராய்ச்ேிக்கு முக்கியத்துவம் 
அைிக்கப் டும்.  பவப் த்ளத தாங்கி வைரக்கூடிய கால்நளட 
ஆராய்ச்ேிக்கும் முக்கியத்துவம் அைிக்கப் டும். 

• விவோய வழீ்ச்ேிக்கு கடந்த கால அரசுகள் 
வித்திட்டதால், விவோய பதாழிைார்கள் குளறந்து 
விட்டார்கள், இப்ப ாழுது விவோயம் நடவு முதல் அறுவளட 
எந்திரேயோக்கப் ட்டு வருகிறது. ஆனால் எந்திரேயோக்கலுக்கு 
உட் ட்ட  யிர் ரகங்களும், பதாழில் நுட் ங்களும் உருவாக்கப் ட 
மவண்டும். 

• நீலப்புரட்ேியும், நிரந்திர  சுளேப்புரட்ேியும் 
வரும்ம ாது, ஏற்றுேதிக்கான  யிர் 
ரகங்களையும், பதாழில்நுட் ங்களையும், நாமனா 
பதாழில்நுட் த்தின் மூலோக  ாதுகாக்கப் ட்ட ப ட்டிகைில் 
அளடக்கும் பதாழில் நுட் த்ளதயும் உருவாக்க மவண்டும். 

• ப ாதுவாக அரிேியின் மேற் ரப் ில் இருக்கும் விட்டேின்-ஏ, அரிேி 
அரளவ ேில்லில் நீக்கப் டுகிறது, அதனால் அரிேி 
உண் வர்களுக்கு விட்டேின்-ஏ குளற ாடு ஏற் ட்டு கண்  ார்ளவ 
குளறகிறது. இளத விட்டேின்-ஏ ஐ அரிேியின் உள்மை 
பேரிவூட்டப் ட்ட ரகங்களை உருவாக்குமவாம். 
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• ேிறு, குறு தானியங்களை இயற்ளக மவைாண்ளே முளறயில் 
அதிகைவில்  யிரிடுவதற்கும், அளத ேந்ளதப் டுத்துவதற்கும் 
ஊக்கப் டுத்தப் டும். வாளழப் ழம், இைநீர்,  தனரீ் ேதிப்பு 
கூட்டப் ட்டு நேது  யன் ாட்டிற்கும், ஏற்றுேதிக்கும் 
ஊக்குவிக்கப் டும். 

• ேர்க்களர மநாயாைிகள், இதய மநாயாைிகள், உடல்  ருேன், கண் 
 ார்ளவ ம ான்ற குளற ாடு உள்ைவர்களுக்கு ேிறுதானிய 
டிளஸனர் உணவு ப ாருள்கள், அளத ேளேயல் 
குறிப்ம ாடு, ஒவ்பவாரு ோதத்திற்கும், அவர்கைது மதளவக்மகற்  
அளனத்து தரப் ினருக்கும் மரஷன் களடகைில் நியாய 
விளலயில் கிளடக்கும். இந்த ேிறுதானியங்களை, அளலம ேி 
மூலோக ஆர்டர் பேய்தால், அவர்கள் வடீ்டிற்மக படலிவரி 
பகாடுக்கப் டும்.  வறுளேக்மகாட்டிற்கு கீமழ உள்ை ேக்களுக்கு 
விளலயற்ற முளறயில் மரஷன் களடகைில் கிளடக்கும். 
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மருத்துெக் சகாள்கக 
• ேருத்துவ கல்வி ோநில ட்டியலுக்கு பகாண்டு வரும் வளகயில் 

அரேியல், ேட்ட நடவடிக்ளககள் எடுக்கப் டும். 
• அரசு ேருத்துவேளனளய ேர்வ மதே தரத்திற்கு தரம் உயர்த்தி 

தரோன ேருத்துவ மேளவ ேக்கள் அளனவருக்கும் 
ேமூக, ப ாருைாதார மவறு ாடின்றி கிளடக்கும் பகாள்ளக 
உருவாக்கப் டும். ோவட்ட அரசு ேருத்துவேளனகள் சூப் ர் 
ஸ்ப ஷாலிட்டியாக  தரம் உயர்த்தப் டும். 

• ோவட்டத்திற்கு இரண்டு ேருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் 
 ங்கைிப்ம ாடு பதாடங்கப் டும்.  அளவ அரசு ோவட்ட 
ேருத்துவேளனளய அடிப் ளடயாக பகாண்டு பதாடங்கப் டும் 

• திருப்பூரில் ரூ 250 மகாடி ேதிப் ில் அரசு  ல்மநாக்கு 
ேருத்துவேளன அளேக்கப் டும்.                              . 

• ேருத்துவம்  டிக்க விரும்பும் தகுதியுள்ை அளனவருக்கும் 
வாய்ப்பு அைிக்கப் டும் . ேருத்துவ உயர்கல்வியில் இட ஒதுக்கீடு 
பகாண்டுவரப் டும்.  

• தனியார் ேருத்துவ கல்லூரிகள் அரசு 
ேருத்துவேளனகளை, ஆரம்  சுகாதார நிளலயங்களை தத்து 
எடுக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• ஒவ்பவாரு கிராேத்திற்கும் பதாளல பதாடர்பு ேருத்துவேளன 
ேற்றும் நடோடும் ேருத்துவ  ணியாைர்கள். ஒவ்பவாரு புரா 
கிராே குழுேத்திற்கும் நடோடும் ேருத்துவேளன ேற்றும் 
ேருத்துவ  ரிமோதளன ளேயம் அளேக்கப் டும்.      

• அரசு ஆரம்  சுகாதார நிளலயம் ேற்றும் அது இல்லாத 
ஊர்கைில்   கிராேத்தில் படலிபேடிேன் பேன்டர் ஐந்து 
வருடங்கைில் பதாடங்கப் டும். இந்த வேதிளய ப ற்று 24ேணி 
மநரமும் ேருத்துவம் ேற்றும் அவேர முதலுதவி ேிகிச்ளேயும் 
கிளடக்கும் வளகயில் அளேப்ம ாம் . 

• தரோன ேருந்து குளறந்த விளலயில் கிளடக்க பஜனிரிக் 
ேருந்துகள்  உ மயாகம், கலப் ட ேருந்து விற் ளன ேட்டம் 
தீவரீோக அேல் டுத்தப் டும். தளட பேய்யப் ட்ட ேருந்துகள், 
ம ாலி ேருந்துகள் விற் ளனளய தடுக்க ஆயுள் தண்டளன 
ேட்டம் பகாண்டு வரப் டும். 
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• அரசு ேருத்துவர்கள் தன்னிடம் வரும் மநாயாைிகளை அரசு 
ேருத்துவேளனயிமல ளவத்து தரோன ேிகிச்ளே அைித்து 
குணப் டுத்தும் கணக்கு எடுக்கப் ட்டு, ஓவ்பவாரு 
வருடமும்  ேிறப்பு ஊக்கத்பதாளக  ார ட்ேேின்றி அைிக்கப் டும். 
அந்த ஊக்கபதாளக தனியார் ேருத்துவேளனயில் கிளடப் ளத 
விட அதிகோக வழங்கப் டும். 

• அளனத்து தரப் ினருக்கும்  ேருத்துவ காப் டீ்டு திட்டம் மவறு 
 ாடின்றி ேறு ேீரளேக்கப் டும். 

• ஆண்டுமதாறும் ோணவ, ோணவியர்களுக்கு ஆயுள் காப் டீு 
ேற்றும் முழு உடல்  ரிமோதளன வழங்கப் டும். 

• ஆண்டுமதாறும் ப ாது ேக்கள் அளனவருக்கும் அரசு 
பேலவில்  முழு உடல்  ரிமோதளன கட்டாயம் ஆக்கப் டும். 

• பெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் ேருத்துவ மேளவகள் 
அறிமுகப் டுத்தப் டும். 

• விளரந்த  உடனடி ேருத்துவ மேளவக்கு ஆைில்லா 
விோனம்   யன்  டுத்தப் டும். 

• புற்று மநாய் ேற்றும் இதர பகாடிய மநாய்களுக்கு அதிக விளல 
பகாண்ட ேருந்துகள் அரசு ேருத்துவேளனகைில் கிளடக்க 
பேய்யப் டும்.                          

• ேருத்துவ ம ராேிரியர்   ற்றாகுளறளய ம ாக்க அரசு ேருத்துவ 
கல்லூரிகள் இந்திய ேற்றும் ேர்வமதே ேருத்துவேளனகளுடன் 
ஒருங்கிளணக்கப் ட்டு பதாடர் ேருத்துவ கல்வி  யிற்ேி (Continue 
Medical Education) மூலம் ேருத்துவம்  யிலும் ோணவர்களுக்கு 
ேர்வமதே தர ேருத்துவ கல்வி வழங்கப் டும்.  ேருத்துவ 
 டிப் ிற்கான இடங்கள் அதிகரித்து, ேருத்துவம்  டிக்க விரும்பும் 
தகுதியுள்ை அளனவருக்கும் வாய்ப்பு. 

• பதாளல பதாடர்பு ேருத்துவம்(Tele-Medicine) மூலம் 
ேிளறச்ோளலகைில் உள்ை ளகதிகளுக்கு ேருத்துவ 
மேளவயும்,  ாதுகாப்பும் உறுதிபேய்யப் டும். 

• அரசு ோவட்ட ேருத்துவேளனகைிமலமய ப ரிய 
ளடயக்னாஸ்டிக் வேதி – PET SCAN and Linear Accelerator வேதி 
பேய்யப் டும். 
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• தேிழக அரசு காப் டீ்டு கழகம் உருவாக்கப் டும். ேருத்துவ 
காப் டீ்டு திட்டம் ேறு ேீரளேக்கப் டும். ேருத்துவ காப் டீு 
குடும் த்திற்கு ரூ 10 லட்ேோக உயர்த்தப் ட்டு, அளனவருக்கும் 
தரோன ேருத்துவம் இலவேோக வழங்கப் டும்.   

• வறுளேக்மகாட்டிற்கு கீழ்வாழும் 82 லட்ேம் ஏளழகளுக்கு - ஆண்டு 
 ிரிேியம் அரமே பேலுத்தும்.   

• நடுத்தர குடும் த்தில் வேிக்கும் அளனவருக்கும் நவனீ ேருத்துவ 
காப் டீ்டு திட்டம். ஒவ்பவாருவரும் ஒரு நாளைக்கு ரூ 10 என்ற 
அைவில், ஆண்டு  ிரிேியம் பேலுத்தி உலக தரம் வாய்ந்த 
ேருத்துவத்ளத அரசு ேருத்துவேளனகைில் ப றலாம். 

• அளனவருக்கும் தரோன ேருத்துவ வேதி அவர்கள் வடீ்டிமலமய 
கிளடக்கும் வழி வளக பேய்யப் டும். 

• ஒவ்பவாரு ேருத்துவ ேளனயிலும் ஒரு மநாயாைி வரும் ம ாது 
அந்த மநாயாைிளய ஆமலா தி, ேித்தா, ஆயுர் 
மவதம், வர்ோ, அக்கு ிரஷர், அக்கு ஞ்ேர்,  ஞ்ேபூத ேருந்தில்லா 
ேருத்துவம் ம ான்ற  ல் துளற நிபுணர்கள் மநாயாைிளய 
 ரிமோதித்து, எந்த முளற ளவத்தியம் இப்ப ாழுது இவருக்கு 
ேரியாக இருக்கும் என்று முடிபவத்து அதற்மகற்ற ேருத்துவ 
முளறளய  ின்  ற்ற வழி வளக பேய்யப் டும். 
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எரிசக்தி சுதந்திர சகாள்கக 
• தேிழ்நாடு எரிேக்தி சுதந்திர பகாள்ளக வகுக்கப் டும்.  அதற்மகற்ற 

ேின்ோர, எரிப ாருள் உற் த்தி மேம் ாட்டு கட்டளேப்பு 
உருவாக்கப் டும்.  35,000 பேகாவாட் உற் த்தி இலக்கு 
நிர்ணயிக்கப் டும். 

• ேின்ோரத்துளற ஒட்டு போத்த ேறு ேீரளேப்பு. கடனில் இருந்து 
ேீட்க அவேர கால அறிவார்ந்த நடவடிக்ளக.   

• ேின்ோர உற் த்தி, ேின்ோர டிரான்ஸ்ேிஷன், ேின்ோர  கிர்ோனம் 
ஆகியன தனியாக  ிரிக்கப் டும். 

• ள  ர் ஆப்டிகல் மக ிள் ேற்றும் ேின்ோர மக ிள் மேர்ந்த 
இளணப்பு ஏற் டுத்தி சுோர்ட் கிரீடு  (SMART GRID) மூலம்  ாதாை 
ேின்ோர மக ிள்  திப்பு வளரவு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும்.  இது 
பவற்றி ப ற்றால் தேிழகம் முழுவதும் பேயல் டுத்தப் டும். 

• ேின்ோர கட்டளேப்பு வலுவுட்டப் டும், ேின் 
அனுப்புதல்  (Transmission) ேற்றும்  கிர்ோன (Distribution) இழப்பு 
குளறக்கப் டும். துளண ேின் நிளலயங்கள் 
நவனீப் டுத்தப் ட்டு, அதன் திறன் அைவு மேம் டுத்தப் டும். 
ேின்ோர திருட்டு கண்டறிந்து தடுக்கப் டும். 

• தற்ம ாதய ேின்ோர உற் த்தி திட்டங்கைின் பேயல் ாட்டு 
திறளன மேம் டுத்த மேலாண்ளே திட்டம்.  ேின்ோர வாரியம் 
நஷ்டேில்லாேல் பேயல் டும் வாரியோக 
ோற்றப் டும், இல்ளலபயன்றால் களலக்கப் ட்டுவிட்டு, விளரந்து 
பேயல் டும் புதிய நிர்வாக அளேப்பு ஏற் டுத்தப் டும். ேின்ோர 
 ணியாைர்கள்  ணி வரன் முளற பேய்யப் ட்டு, அவர்கள் TNEB 
ல்  ங்குதாரர்கள் ஆக்கப் டுவார்கள்.  

• வடீ்டு ேின் விநிமயாகத்திற்கு 100 யூனிட் இலவேம், 500 யூனிட் 
வளர ஒமர ஸ்லாப், வியா ாரத்திற்கும், பதாழிலுக்கும் ேின்ோர 
கட்டணம் 1000 யூனிட் வளர ஒமர ஸ்லாப் முளற 3 
வருடத்திற்குள் அமுல் டுத்தப் டும். வடீ்டுக்கும், பதாழிலுக்கும் 
மோலார் ேின் ேக்தி ஊக்குவிக்கப் டும். ோதம் மதாறும் ேின் 
கட்டணம் கணக்கீடு பேய்யப் டும்.  
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• காற்றாளல ேின்ோரம் உற் த்தி பேய்யப் டும் இடத்தில் இருந்து 
ேின் கட்டளேப்புக்கு பகாண்டு பேல்ல உடனடி நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும் . 

• ப ரிய காற்றாளலகளுக்கு இளடயில்  க்கவாட்டில் சுற்றும் 
புதுவித ேிறு காற்றாளல ேின்ோர உற் த்தி நளடமுளறக்கு 
பகாண்டு வந்து  காற்றாளல ேின் உற் த்தி ப ருக்கப் டும். 

• நீர் ேின் நிளலயங்கள் பேயல் டும் திறன் கூட்டப் டும். நீர் 
வழிச்ோளலகள் உருவாக்கப் ட்டு நீர் ேின்ோர உற் த்தி திறன் 
அதிகரிக்கப் டும். நீர்வழிச்ோளலகள், கால்வாய்கள், நீர் 
நிளலகைின் மேல் சூரிய ஒைி உற் த்தி பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 

• பேயல் டும் சூரிய ஒைி ேின்ோர பகாள்ளக 
உருவாக்கப் டும்.  சூரிய ேின் உற் த்தியில் தேிழகத்தின் 
தன்ளேக்மகற்  ேரியான பதாழில்நுட் ங்கள்  SPV, Thermal 
concentrator technologies such as Tower, A dish Stirling, Parabolic trough, Fresnel 
reflectors,  novel solar CPV/CSP hybrid systems and Solar Cascade 
Systems  ஆராயப் ட்டு மதர்ந்பதடுக்கப் டும். 

• ேின் நிளலயங்கள், அணுேின் நிளலயங்கள்,  மயா மகஸ் ேற்றும் 
ேரபு ோரா  எரிேக்தி ேின் நிளலயங்கள் கட்டளேப்பு 
உருவாக்க  இலக்கு நிர்ணயிக்கப் டும். 

• எரிப ாருைில் எத்தனால் உ மயாகம் 10-50 ேதவிகிதம் வளர 
 டிப் டியாக உயர்த்தப் ட்டு 10 ஆண்டுகைில் அந்த இலக்ளக 
எட்ட முயற்ேிக்கப் டும்.  எத்தனால் பகாள்ளகக்மகற்  கரும்பு 
உற் த்தி, ேக்காச்மோைம் உற் த்தி, ஸ்டார்ச் ப ாருள் உள்ை 
உணவுப்ப ாருள் உற் த்தி ஊக்கு விக்கப் டும் 

• நவனீ அனல்ேின் நிளலயங்கள்– தூய நிலக்கரி ேற்றும் வாயு 
மூலம் உற் த்தியாகும் வாய்ப்புகள் ஆராயப் ட்டு 
பேயல் ாட்டிற்கு பகாண்டு வரப் டும். 

• கழிவுப் ப ாருள் இல்லா கரும்பு ஆளலகள் 
உருவாக்கப் டும், பேயல் டும் கரும்பு ஆளலகள் நவனீப் டுத்த 
ஊக்கப் டுத்தப் டும். 

• விோன எரிப ாருளுக்கு மதளவயான   மயா எண்ளண தயாரிப்பு 
ஊக்கப் டுத்தப் டும்.  
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த ாக்குெரத்து சகாள்கக 

• சுோர் 1.7 மகாடி  யணிகள் 20,944 அரசு ம ருந்தில்  யணம் 
பேய்கிறார்கள், அதில் 1448 ஸ்ம ர்  ஸ்கள்.  

• ம ாக்குவரத்து கழகத்திற்கு வருோனம் சுோர் ரூ 35000 மகாடி. 
டிக்பகட் விற் ளன மூலம் தினமும் ரூ 25 மகாடி வருோனம் 
வருகிறது. ோர்ச் 2019 வளர மதய்ோன இழப்பு ₹4,650 மகாடிளய 
கழித்த ின் போத்த நட்டம் ₹21,530 மகாடி.  லாக்டவுன் காலத்தில் 
நட்டம் ரூ 1000 மகாடி.   

• மே 2019 வளர கிட்டதட்ட 6200 ஒய்வுப ற்ற டிளரவர்கள், 
கண்டக்டர்கள், அலுவலர்களுக்கு ஒய்வூதிய  லன்கள் 
பகாடுக்காேல்,  ல ம ர் ேரணித்து விட்டார்கள்.  

• அரசு ம ாக்குவரத்து துளற ஒரு ம ருந்ளத 6.48 ந ர்கள் மூலம் 
தேிழக அரேின் எட்டு ம ாக்குவரத்து கழகங்களை மேலாண்ளே 
பேய்து, ரூ 1,200 மகாடி ரூ ாய் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. 

• 2017ல் ஒரு நாளைக்கு 90 லட்ேம் கிேீ ம ருந்துகள் 
இயக்கப் டுகிறது. 2020ல் 80 லட்ேம் கி.ேீ ஆக குளறந்து விட்டது.  
ஒரு லிட்டருக்கு 5.30 கி.ேீ எரிப ாருள் ேிக்கனம் 0.05 ேிச்ேம் 2011ல் 
இருந்து எட்டப் ட்டிருக்கிறது. 

• ஒரு கி.ேீ  ஸ் ஒட்ட ரூ 40 ஆகிறது, ஒரு கி.ேீ வருோனம் ரூ 
25, ஒவ்பவாரு கி.ேீ நட்டம் ரூ 14. இதில் நட்டத்திலிருந்து லா ம் 
ஈட்ட நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• போத்த பேலவில் 53% ேம் ைம் & 
ஒய்வூதியமும், 33.5% டீஸலுக்கும் பேலவிடப் டுகிறது. 
ரிப்ம ருக்கும்,  ராேரிப்புக்கும் 4.1 %.  

• ஒரு நாளைக்கு 1 லட்ேம்  யணிகளுக்கு தேிழ்நாடு ோநில 
விளரவு ம ாக்குவரத்து மேளவயைித்து வருகிறது. 

• ஆனால் ேக்களுக்கு கிளடப் து தரம் குளறந்த ம ருந்து 
மேளவ,  யத்துடன்  யணம், ேளழ ப ய்தால் ஒழுகும், பவயிலில் 
காய்ந்து பகாண்டு பேல்லும் நிளலளே. புது ம ருந்துகள் அரசு 
வாங்கி பகாடுத்தாலும், அளத ஒழுங்காக  ாரேரிக்காததால், புதிய 
ம ருந்துகள் ேீக்கரம்  ளழய ம ருந்துகைாக ோறிவிடுகிறது. 

• ம ருந்துகள் வாங்குவதில் இருந்து மதளவயில்ளல என்று 
விற்கும் வளர ஊழல், திறளேயின்ளேயின் 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

ளேயப்ப ாருைாக, ேின்ோர வாரியத்திற்கு  ிறகு ம ாக்குவரத்து 
துளற இயங்குகிறது. 

• ேின் வாரியத்தின் துளண நிறுவனோன, தேிழ்நாடு ேின் உற் த்தி 
ேற்றும்  கிர்ோன கழகத்தின் நஷ்டம், 11000 மகாடி ரூ ாய், தேிழக 
அரேின் எட்டு ம ாக்குவரத்து கழகங்கைின் நஷ்டம், 1,200 மகாடி 
ரூ ாய். இந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் மூலம், 13 ஆயிரம் மகாடி 
ரூ ாய் நஷ்டம் ஏற் ட்டுஉள்ைது. 

• ம ாக்குவரத்து கழகங்கைின் நிர்வாக மேலாண்ளே அதிகாரம் 
ேீர்திருத்தப் ட்டு ோற்றி அளேக்கப் டும். ம ரூந்து  ராேரிப்பு 
நிர்வாகம் முற்றிலும் ேீரளேக்கப் டும். ம ாக்குவரத்து கழகம் 
நட்டத்தில் இருந்து ேீட்க அதி தீவிர நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• ோற்று எரிப ாருள் உ மயாகம் உடனடி அறிமுகம் 
• எரிப ாருளுக்கு 33.5% பேலவிடப் டும் 

நிளலயில், அளதக்குளறத்து CNG Gas திட்டம்  டிப் டியாக 
அேல் டுத்தப் ட்டு, ம ருந்துகள் CNG ம ருந்துகைாக ோற்றி 
அளேக்கப் டும். இதன் மூலம் எரிப ாருள் பேலவு 
குளறயும், சுற்றப்புற ோசு குளறயும். 

• 10 ேதவிகித எத்தனால் உ மயாகம் அேலுக்கு வரும், அது 
 டிப் டியாக எத்தனால் உற் த்தி பகாள்ளகக்மகற்  50 ேதவிகித 
உயர்த்தப் டும். 

•  மயா எரிப ாருள் தயாரிப்ள  ஊக்குவித்து பஜட் எரிப ாருள் 
உற் த்திளய ஊக்குவிப்ம ாம். அதன் மூலம் ேர்வ மதே 
ேந்ளதயில் ம ாட்டியிட தேிழக விவோயிகளை தயார் 
பேய்மவாம். 

• எேல்ஸி ிமகஷன் பதாழில்நுட் த்ளத  யன் டுத்தி 
ம ருந்துகைின் டீஸல்  யன் ாட்ளட குளறக்க  ரிச்ோர்த்த 
மோதளன நடத்தி, பவற்றி ப ற்றால் தேிழகம் முழுவதும் 
அேலுக்கு வரும். 

• ேக்கள் ம ருந்து  யணத்திற்கு ரீ-ோர்ஜ ில் சுோர்ட் கார்டு 
அறிமுகப் டுத்தப் டும் 

• அரசு ம ாக்குவரத்து கழகங்கைின் ஊழல்களையும், அரேியல் 
தளலயடீுகளையும், அரேியல் ேங்கங்கைின் ப யரில் 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

மவளலயின்றி அரேியல் பேய்யும் சூழல் முற்றிலும் 
ஒழிக்கப் டும். 

• ம ாக்குவரத்து துளறயின் கடளன அளடக்க, ேரக்கு 
ம ாக்குவரத்து துளறயிலும் கால் திக்கும், இது தனியாமராடு 
மேர்ந்து பேயல் டும். 

• ம ாக்குவரத்து  ணியாைர்களுக்கு அதிக  ணிசுளேயால் ஏற் ட்ட 
ேன அழுத்தத்ளத குளறக்க  யிற்ேி அைித்து தங்கைின்  ணியில் 
திறளேயுடன் பேயல் ட வழி பேய்யப் டும். 

• டவுன்  ஸ் ேற்றும் நீண்ட தூர  யணப் டும் வாகனங்கள், ேிறிய 
போகுசு ம ருந்துகள்  ழயன கழித்து தானியங்கி புது வாகனங்கள் 
வாங்கப் டும். அளத ேரியாக  ராேரிக்க புது பகாள்ளக 
வகுக்கப் டும். 

• அரேின் பதாளல தூர ம ாக்குவரத்து தனியார்துளறளய விட 
போகுசு  யணோக, நவனீோக,  ாதுகாப் ாக ோற்றி 
அளேக்கப் டும். 

• குைிர்ோதன ம ருந்துகைின் எண்ணிக்ளக அளனத்து 
ோநகரங்கைிலும், பதாளலதூர ம ருந்துகளுக்கும் 
அதிகரிக்கப் டும். 

• பதாளலதூரம் பேல்லும் அரசு ம ருந்து நல்ல முளறயில் 
 ராேரித்து, தரம் உயர்த்தி ஆம்னி ம ருந்துகளுக்கு இளணயாக 
பேயல் டுத்தப் டும்.பதாழில் நுட்  உதவியுடன் ம ாக்குவரத்து 
கண்காணிக்கப் டும். மேளவகள் தரம் உயர்த்தப் டும். 

• தனியார் ம ருந்து நிறுவனங்கள் ஒரு ம ருந்ளத 2.7 ந ர்களை 
ளவத்து மேலாண்ளே பேய்து அதிக லா த்ளத ஈட்டுகிறது. ஒரு 
ம ருந்திற்கு 2 ந ர்களை ளவத்து மேலாண்ளே பேய்யும் இலக்கு 
எட்டப் டும். போத்தம் 1,44,818  ணியாைர்கள் இளத மேலாண்ளே 
பேய்கிறார்கள்  அரசு ம ாக்குவரத்து கழகத்தில்  ணிபுரியும் 
ஊழியர்கள்  ணி வரன் முளற பேய்யப் ட்டு, அவர்கள் 
ம ாக்குவரத்து கழகத்தில்  ங்குதாரர்கைாக்கப் டுவார்கள். 

ஆட்தடா ஒட்டுனர்கள் நலன் 
• எலக்ட்ரிக்கல் ஆட்மடா உற் த்தி ஊக்குவிக்கப் ட்டு, அளத 3 

ஆணடுகைில் அறிமுகப் டுத்தும். அரமே M-ஆட்மடா மேளவ (M-
Auto) முளறளய அறிமுகப் டுத்தும்.  அவர்களுக்கு M-ஆட்மடா 
வழங்கப் டும். இந்த திட்டத்தில் இளணயும் ஆட்மடா 
ஒட்டுனர்கள் இந்த நிறுவனத்தில்  ங்குதாரர்கைாக 
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ஆக்கப் டுவார்கள், .  இதற்கு மதளவயான பேன்ப ாருள் (Mobile 
App) ேற்றும் கால் பேன்டர் மேளவ மூலம் மேலாண்ளே 
பேய்யப் டும்.  

• அளனந்து ஆட்மடா ஒட்டுனர்கள், இதில் உறுப் ினர்கைாக்கப் ட்டு 
ேிறப்பு வாழ்வாதரம் கடன் ேற்றும் ஆயுள் காப் டீு திட்டம் 
பேயல் டுத்தப் டும். 

• ஆட்மடா ஒட்டுனர்கள் குளறந்த  ட்ேம் ரூ 30,000 முதல் ரூ 50,000 
ோத வருோனம் ஈட்ட நடவடிக்ளக ஏற் டுத்தப் டும். அளத 
தாண்டி அவர்களுக்கு லா த்தில்  ங்கு வழங்கப் டும்.   
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நகர்புற தமம் ாடு 
• திட ேற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்ளே (SLRM) திட்டம் 

மூலம், அளனத்து ோநகர் ேற்றும்  நகராட்ேிகைில் சுத்தோன 
குடிநீர், நவனீ கழிப் ளற ேற்றும் இலவே ப ாது கழிப் ிட 
வேதிகள் பேயல் டுத்த  டும். ஏற்கனமவ இருக்கும் இலவே 
ப ாது கழிப் ிடங்களை ேீராக  ராேரிக்கப் டும். அதில் ோற்று 
திறனாைிகள் உ மயாகப் டுத்தும் வளகயில் ோற்றி 
அளேக்கப் டும். 

• ோநகரங்கைில், ேக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கைில் அதிமவக 
ளவ-ள (Wi-Fi) வேதி பேயல் ாட்டுக்கு பகாண்டு வரப் டும். 

• நகர ோளலகைில்  ாதோரிகளுக்கு தனி  ாளத அளேத்து 
தரப் டும். 

• ோளலயில் நடப் வர்க்கு முதல் உரிளேயும், ளேக்கிைில் 
பேல்மவாருக்கு இரண்டாவது உரிளேயும், மோட்டார் 
வாகனங்கைில் பேல்மவாருக்கு மூன்றாவதுஉரிளேயும் 
வழங்கப் ட்டு நளடமுளற டுத்தப் டும். 

• ேளழநீர் மேகரிப்பு கட்டளேப்புகள் முதல் கட்டோக காஞ்ேிபுரம், 
மவலூர், ராணிப்ம ட்ளட, கடலூர் ேற்றும் ஓசூர் ம ான்ற 
நகரங்கைில் நிறுவப் ட்டு ேளழநீர் வடிகால்  அளேப்பு 
பேய்யப் டும். 

• அளனத்து ோநகரங்கைிலும்  ாதாை ோக்களட ேறு 
ேீரளேக்கப் டும். குறிப் ிட்ட இளடபவைியில் வடிகட்டிகள் 
அளேத்து ேிக்கலில்லா  ாதாை ோக்களட ேிறப் ாக பேயல் ட 
வழி வகுக்கப் டும். 

• நவனீ புறநகரங்கள் அளேக்கப் டும், அது ஒரு கார் ன் நீயுட்ரல் 
 சுளே நகரோக உருவாக்கப் டும். 

• தற்ம ாதய பநருக்கடி ேிகுந்த பதருக்கள் கண்டறியப் ட்டு 
ஆக்கிரேிப்புகள் அகற்றப் ட்டு அகலப் டுத்தப் டும், அங்கு 
மதளவயான வேதிகள் உருவாக்கப் டும்.  வடீு மதாறும்  ழம், கனி 
பகாடுக்கும் ேரங்கள் நடுவது கட்டாயாேக்கப் டும். 
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• ேல்டிபலவல்  ஸ் நிளலயங்கள்,  ார்க்கிங் வேதிகமைாடு 
பேயல் ாட்டிற்கு வரும்.  
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 ிளாஸ்டிக் மற்றும்  ாலிதனீ் க கள் தகட 
• இன்ளறக்கு அளனத்து ோசு  டுதலுக்கும், ேண் வைம், நீர் வைம், 

நில வைம், கடலில் ேீன் வைம், விலங்குகள் அளனத்ளதயும் 
அழிக்கும் ப ாருைாக  ிைாஸ்டிக்,  ாலிதீன் ள கள் 
ோறிவிட்டது.  ேத்திய அரசு 50 ளேக்ரான் அைவுக்கும் மேல் 
உள்ை  ிைாஸ்டிக்,  ாலிதீன் ள களை அனுேதித்து இருக்கிறது. 
அளத 80 ளேக்ரானுக்கும் மேல் இருந்தால் ேறுசுழற்ச்ேிக்கு 
ோத்தியம். ஆனால் இது எதுவும் நடக்கப்ம ாவதில்ளல. இந்த 
ஊழல் அரசுகைிளடமய. 

• எனமவ  ிைாஸ்டிக் ேற்றும்  ாலிதீன் ள கள் ேற்றும் ப ாருள்கள் 
உ மயாகம் முற்றிலும் தளட பேய்யப் டும். 

• ஏற்கனமவ  ாழ்  ட்டுப்ம ான்  ாலிதீன் 
ள கள்,  ிைாஸ்டிக் ோசுகளை முற்றிலும் இந்த ேண்ணில் 
இருந்து அகற்றி,  SLRM - திர ேற்றும் திரவ ப ாருள் மேலாண்ளே 
திட்டத்தின் மூலம் ேறுசுழற்ேி பேய்வதற்கு கிராேத்திலும், 
நகரத்திலும் நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.   

• அளனத்து கால்வாய்கள், ோக்களடகைிலும் அது ஆற்று ேற்றும் 
கடல் முகத்துவாரத்தில் தடுப்பு வளல  ின்னப் ட்டு, பதாடர்ந்து 
 ிலாஸ்டிக் கழிவுகள், நீர் நிளலகள் அசுத்தப் டுத்தாேல் 
 ாதுகாக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• அதுேட்டேல்ல, உடனடி நடவடிக்ளகயாக, இளைஞர்களை 
ேக்கும் ப ாருள்கைில் இருந்து, ேஞ்ேள் ள , துணிப்ள , ம ப் ர் 
ள , ம ப் ர் ப ாருள்கள், ேணல், வாளழேட்ளட, ம ான்ற ேக்கும் 
ப ாருள்களை தயாரிக்கும் கம்ப னிகள் உருவாக்க ேிறப்பு நிதி 
ஒதுக்கப் ட்டு, தளல ேிறந்த பதாழில் நுட் த்தில் இதற்கு ேேோன 
ேக்கும் ப ாருள்கைில் நவனீ வடீ்டு உ மயாக ப ாருள்கள், டீ கப், 
தட்டு, ள கள், கரண்டிகள் ம ான்றளவகள் உருவாக்கப் டும். 

•  ிைாஸ்டிக் ேற்றும்  ாலீதீன் கம்ப னிகள் மூடப் டும், 
இல்ளலபயன்றால் ேக்கும்ப ாருள்கள் கம்ப னிகைாக ோற 
உதவிபேய்யப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

ச ாருளாதார ெளர்ச்சிக்கான ச ாருளாதார கட்டகமப்பு 
சகாள்கக 

• நீடித்த நிளலயான அடிப் ளட 
கட்டளேப்புகைான  விவோயம், தண்ணரீ், ம ாக்குவரத்து (நீர், நிலம்
, ஆகாயம்), ோக்களட, ேளழநீர் 
மேகரிப்பு, பதாழில், மேளவ, பதாளலபதாடர்பு ேற்றும் ளவ-ள  (Wi-
Fi) இளணயம், ேின்ோர ஸ்ோர்ட் கிரிடு கட்டளேப்புகளை 
ேர்வமதே தரத்தில் ோற்றி அளேக்கப் டும். 

• வரும் 10-ஆண்டுகைில்  ின் வரும் கட்டளேப்பு வேதி ஏற் டுத்தி 
நிதி  வரமவற்கப் டும். 

• எரிசக்தி கட்டகமப்பு - (திட்ட கணிப்பு முதலீடு :1.92.000 எரிேக்தி 
உற் த்திளய 50,000 MW ஆக உயர்த்தப் டும். (கூடுதலாக சூரிய 
ஒைி ேக்தி –10000 MW, அனல்ேின்ேக்தி - 
20,000 MW, காற்றாளல – 10000 MW,  மயா காஸ் - 10000 MW) – அடுத்த 
10 ஆண்டுகைில்.  

• மாநில மாெட்ட சநடுஞ்சாகலகள் – (திட்ட கணிப்பு 
முதலீடு : 3,10,000 மகாடி (2 முதல் 8 வழி ோளலகள் அளேத்து 
 யன் ாட்டிற்கு பகாண்டு வரப் டும். (ோநில 
பநடுஞ்ோளல 1000 கி.ேீ – 8 வழிச்ோளல,  2000 கி.ேீ – 6 வழிச்ோளல, 
7000 கி.ேீ – 4  வழிச்ோளல, ோவட்ட பநடுஞ்ோளல 5000 கி.ேீ – 
4 வழிச்ோளல,  ிற  ோவட்டங்கைில் 20000 கி.ேீ – 2 வழிச்ோளல). 

• ோநில ோளலகள்,  நீண்ட நாள் உளழக்க உலகத்தரத்துடன் அளேக்
கப் டும். 

• பநடுஞ்ோளல ஓரங்கைில் நவனீ, சுகாதாரோன கழிப் ளற 
வேதிகள், ேருத்துவ ளேயங்கள், ஓய்வு விடுதிகள், சுகாதாரோன 
உணவு விடுதிகள், ஆம்புலன்ஸ் மேளவகள் மதளவக்கு ஏற்  
ஏற் டுத்தப் டும் 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

A.        ெிமான நிகலய கட்டகமப்பு  

• தனிந ர் விோன ம ாக்குவரத்து Trips Per Capita-India (0.04) [ேீனா 
(0.5),  ிமரேில்  (0.25), ேற்றும் ேமலேியா  (0.54)] 0.55 அதிகரிக்க 
வழிவகுப்ம ாம்.                                  . 

• தற்ேேயம் விோன ம ாக்குவரத்தில் (Flight Traffic Frequency) 
இந்தியாவில் 2.89 ேில்லியன் ேக்களுக்கு 1 விோனம் என்ற 
அைவில் இருக்கிறது. (ேீனா 1.14 ேில்லியன் 
ேக்கள், இந்மதாமனேியா 0.89 ேில்லியன்,  ிமரேில் 0.63 ேில்லியன் 
ேக்களுக்கு1 விோனம்) விோன  யணம் வைர்ச்ேியளடந்தால் 
தான் ப ாருைாதாரம் வைர்ச்ேியளடகிறது என்று அர்த்தம். 
1  ேில்லியன் ேக்களுக்கு 1 விோனம் கட்டளேக்கப் ட மவண்டும். 

• பேன்ளன விோன நிளலயத்தின்  கட்டளேப்ள   20  ேில்லியன் 
 யணிகள் இருந்து 50 ேில்லியன்  யணிகள் உ மயாககிக்கும் 
வளகயில் உயர்த்துமவாம். 

• மகாளவ, திருச்ேி  ேற்றும் ேதுளர விோன 
மேளவளய 12 ேில்லியன்  யணிகள் உ மயாகிக்கும் வளகயில் 
உயர்த்துமவாம். 

• இந்திய அரேின் விோன வடிளேப்பு ேற்றும் உற் த்தி திட்டத்தில் 
தேிழக அரசு இளணந்து, விோனம் கட்டும் பதாழில் தனியார் 
 ங்கைிப்ம ாடு,  ிமரஸில் நாட்டு ோதிரியில், இந்தியா  யணிகள் 
 யணிக்கும் விோன கட்டுோனத்தில், இந்தியா முதல் 
ோநிலோக திகழும். அதனால், விோன 
பதாழில்நுட்  ஆராய்ச்ேி பேன்மேலும்  லப் டும், 
வலுப்ப றும்.  அதுேட்டுேல்ல, விோன கட்டுோன மகந்திரோக 
தேிழகம் உருவாக நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். விோனம் ேற்றும் 
வான்பவைி துளறயில்  ல்துளற ஆராய்ச்ேி ஊக்குவிக்கப் டும். 

• பதாழில் துளற, உற் த்தி துளற ேற்றும் மேளவத்துளறயின் 
வைர்ச்ேி ோநிலம் முழுவதும்  ரவலாக்கப் ட்டு, 15% - 20 
% வைர்ச்ேிளய பதாடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு அளேயும் வளகயில் 
நீடித்த ப ாருைாதார பகாள்ளக வகுக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

B.         சரக்கு த ாக்குெரத்துக்கான இரயில் தசகெ 
கட்டகமப்பு திட்டம் மற்றும் தமாதனா ரயில் திட்டம்  

• தேிழக அரசு அகில உலக ேரக்கு ம ாக்குவரத்துக்கான  புதிய 
ரயில் மேளவளய பதாடங்கும். 

• நவனீ பதாழில்நுட் ம், அதிமவகம், துரித மேளவ, இலா  
மநாக்மகாடு பேயல் டும். 

• இரயில்  ாளதளய அதிக அைவில் (Maximization) ேரக்கு மேளவக்கு 
 யன் டுத்த வழி பேய்யப் டும்.                                        . 

• குளறவாக  யன் டுத்தப் டும் இரயில்  ாளதகளை 
மதளவக்மகற்  அதிவிளரவு இரயில் மேளவகளுக்கு  யன் டுத்த 
முயற்ேி எடுக்கப் டும்.                  

• 10 ேரக்கு ரயில் மேளவ அறிமுக டுத்தப் டும். . 
• மோமனா ரயில் திட்டம் அளனத்து ோநகராட்ேிகைிலும் 

பேயல் டுத்தப் டும்.  

C.        துகறமுக கட்டகமப்பு  

• இந்திய துளறமுகங்கள் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 930 ேில்லியன் டன் 
ேரக்குகளை ளகயாள்கிறது. 

• தேிழ்நாட்டு துளறமுகங்கைில் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 150 ேில்லியன் 
டன் அைவில் ேரக்கு ம ாக்குவரத்து 
நளடப றுகிறது.                                              

• துளறமுக ம ாக்குவரத்ளத 15%  அைவில் உயர்த்துமவாம். 
• ேிகச்ேிறிய துளறமுகங்கைின் (Minor Ports) 

வணிகப்ம ாக்குவரத்ளத 25% அைவில் உயர்த்துமவாம். 
• குைச்ேல் துளறமுகத்ளத ேிங்கப்பூர் துளறமுகம் ம ால் 

கட்டளேக்க 10,000 மகாடியில் ேிறப்பு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும் 
• பதாழில் துளற, உற் த்தி துளற ேற்றும் மேளவத்துளறயின் 

வைர்ச்ேி ோநிலம் முழவதும்  ரவலாக்கப் ட்டு, 15 ேதவிகித 
வைர்ச்ேிளய, பதாடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு நீடித்த நிளலக்கும் 
வளகயில் ப ாருைாதார பகாள்ளக வகுக்கப் டும். 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

சதாழில்துகற சரீகமப்பு 

• EASE OF DOING BUSINESS ல் தேிழகம் 2020ல் 14 வது இடத்தில் 
இருக்கிறது. அளத முதலிடத்திற்கு பகாண்டு வர தீவிர 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• பதாழிற்துளற பேயல் ாட்டல் அரசு தளலயடீு ப ரும் அைவில் 
குளறக்கப் டும், ஒழுங்காக வரி கட்டி, ோசு ஏற் டுத்தாத 
நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்கப் டும்.  

• தேிழ்நாட்டில் 2% குளறவான  ருத்தி விளைகிறது இருப் ினும் 
நாட்டின் போத்த உற் த்தியில் 40% க்கும் அதிகோக  ருத்தி இளழ 
உற் த்தி பேய்யப் டுகிறது. தண்ணரீ் ேற்றும் ேின்ோர 
 ற்றாகுளறயால் இது மேலும்  ாதிக்கப் டுகிறது. 

•  ருத்தி உற் த்திக்கு BTCOTTON முளறயில் 50% உற் த்திக்கு 
ப ரியதிட்டம் பேயல் ாட்டுக்கு வரும். 

• ேதுளர–தூத்துக்குடி, மகாளவ–மேலம், பேன்ளன-ராணிம ட்ளட, 
பேன்ளன– திருச்ேி, ராணிப்ம ட்ளட- ஓசூர், மகாளவ–ேதுளர 
“இன்டஸ்ரியல் காரிடார்” ஆக அறிவிக்கப் ட்டு அதற்கு 
மதளவயான கட்டளேப்புகள் உருவாக்கப் டும். 

• ஒரு பதாழிற்ோளல ேீது ப ாய்யான குற்றச்ோட்டு போல்லி, அது 
ப ாய் என்று நிரூ ிக்கப் ட்டால், அந்த அரசு அதிகாரி ேீது 
துளறோர்ந்த நடவடிக்ளக  ாயும்.   

• மகாயம்புத்தூரில் ஏற்றுேதிளய ளேயோக ளவத்து ஜிவல்லரி 
 ார்க் உருவாக்கப் டும். தங்கம் இறக்குேதி வரி 7.5 
ேதவிகிதித்தில் இருந்து 4 ேதவிகிதோக குளறக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும். அமதாடு ஜி.எஸ்.டி ேீதான பலவிளய 3% TO 1.5% 
குளறக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• இந்த “இன்டஸ்ரியல் காரிடரில்” விவோய உணவு   தப் டுத்தும் 
பதாழிற்ோளல (Agro Food Processing Unit), உ கரணங்கள் தயாரிப்பு 
பதாழிற்ோளலகளுக்கு  முன்னுரிளே அைித்து மவளல வாய்ப்பு 
உருவாக்கப் டும். அமதாடு அளனத்து பதாழிற்ோளலகள், 
பதாழிற்ோளல  ார்க்குகளுக்கு,  தங்கள் நிலத்ளத அைிக்கும் 
விவோயிகளை, அந்த பதாழிலில்  ங்குதாரர்கைாக்குமவாம்.   
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

• SIDCO, TIDCO, TANSIDCO ேீரளேக்கப் ட்டு ேிறு, குறு ேற்றும் ப ரும் 
பதாழில் வைர்ச்ேிக்கு வித்திட்டு 15%-20% வைர்ச்ேிளய எட்டும் 
வளகயில் ேறு ேீரளேக்கப் டும். 

• MSME ேறுேலர்ச்ேிக்கு ரூ2500 மகாடி நிதி ஒதுக்கி ேீட்படடுக்கும் 
ேிறப்பு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும். 

• குறுந்பதாழில்களுக்கு அடுக்கு ோடி பதாழிற்ம ட்ளட 
உருவாக்கப் டும்.  அரசு பதாழிற்ம ட்ளடகளுக்கு நிகராக 
தனியார் பதாழிற்ம ட்ளட அளேக்க ஊக்கவிப்பு.  

• மகாளவயில் ேிறு உற் த்தி ப ாருள்களை விற் ளன பேய்ய 
ப ரியஅைவில் பதாழிற்ேந்ளத உருவாக்கப் டும்.  

• MOTD யில் இருந்து ேிறு ேற்றும் குறுந்பதாழில்களுக்கு விலக்கு 
அைிக்கப் டும்.  

• ோநகராட்ேி வழங்கும் RUNNING LICENSE முளற முற்றிலும் 
நீக்கப் டும்.  

• மகாளவயில் ரயில் ப ட்டி தயாரிக்கும் பதாழிற்ோளல 
பகாண்டுவரப் டும்.  

• தேிழகத்தில் “ஏமரா  ார்க்”  ேறுேீரளேப்பு பேய்யப் ட்டு, 
பேயல் ாட்டிற்கு மதளவயான உடனடி நடவடிக்ளககள் 
உருவாக்கப் டும். 

• MSME பேக்டாருக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி, நிதி ேற்றும் நவனீ 

பதாழில் நுட் த்தால் மேம் டுத்தவும், நலிந்த ேிறு பதாழில் 
நிறுவனங்களை ேீட்கவும் நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• தேிழகத்ளத கப் ல் கட்டும் துளறயில் முன்மனாடியாக்குமவாம். 
• ேிறப்பு பதாழில் பகாள்ளக உருவாக்கப் ட்டு, ஓற்ளற ோரை 

முளறயில் பவைிநாட்டு முதலீட்ளட கவர திட்டம்.                    . 
• திருப்பூர் ோயக்கழிவுகளை சுத்தகரிக்க மதளவயான பதாழில் 

நுட் த்துடன் விஞ்ஞான வழியில் கழிவு அகற்றும் நிளலயம் 
உருவாக்கப் டும்.  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

சதாழில் மற்றும் சதாழிலாளர்கள் நலன் 

• தேிழக  ட்டாசு பதாழிளல காக்க பவைிநாட்டு  ட்டாசு 
இறக்குேதி முற் 
ற்றிலும் தளட பேய்யப் டும். 

•  ட்டாசு பதாழிளல நவனீப் டுத்த 1985  ட்டாசு உற் த்தி 
ேட்டங்கள் ோற்றி அளேக்கப் டும். ேிவகாேி  ட்டாசு 
பதாழிற்ோளலகள் உலக தரத்திற்கு உயர்த்தி நவனீ  ட்டாசு 
பதாழிற்ோளலகள் ேீனாவுடன் ம ாட்டி ம ாட்டு உலக ேந்ளதயில் 
பவற்றி ப ற நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• ேிவகாேி SPF City (Safety matches, Printing and Fireworks)  - ரூ 2500 
மகாடியில் உருவாக்கப் டும். அதன் மூலம் 1.60 லட்ேம் ம ருக்கு 
ேதிப்பு கூட்டப் ட்ட மநரடி மவளலவாய்ப்பு ஏற் டுத்தப் டும். 
இதன் மூலம் ேளறமுக மவளலவாய்ப்பும் 2 ேடங்கு 
உருவாக்கப் டும். 

• வி த்தில் ேிக்கும்  ட்டாசு பதாழிலாைர்களுக்கு TERM INSURANCE 
அறிமுகப் டுத்தப் டும்.  

• ஏற்றுேதிளய ஊக்குவிக்க தேிழ்நாடு ஏற்றுேதி கவுன்ேில் 
ேதுளரயில் நிறுவப் டும். 

•  ல்லுயிர் ப ருக்கம் ேற்றும் குழுேம் (Tamilnadu Bio Diversity 
Board) ேதுளரயில் நிறுவப் டும். 

 
அகமப்பு சாரா சதாழிலாளர்கள் நலொரியம் – UNO – UNORGANISED 
TO ORGANISED  

• தேிழ்நாட்டின் அளனத்து அளேப்பு ோரா பதாழிலாைர்கள் 
நலவாரியம் பேயல் டாேல் இருக்கிறது. எனமவ அது 
களலக்கப் ட்டு அளனத்து பதாழிலாைர்களையும் உள்ைடக்கிய 
ேமூக நல மேம் ாட்டு நிறுவனம் அளேக்கப் ட்டு (UNO)  அதிக 
நிதி உதவியுடன் பேயல் டும் நிர்வாகம் ஏற் டுத்தி அளேப்பு ோரா 
பதாழிலாைர்கைின் நலன் ம ணிகாக்கப் டும். இதில் 
பதாழிலாைர்கள் அளனவரும்  ங்கு 
தாரர்கைாக்கப் டுவார்கள்.                               



 
   

 
 

Page 66 of 105 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

• அடிப் ளடத் மதளவகளை நிளறமவற்றும்  நலவாழ்வு திட்டங்கள் 
பதாடரும். 

• கல்வி,  டிப்பு, திருேண உதவித்பதாளக கூட்டி வழங்கப் டும். 
• பதாழில் பேய்யவதற்கு மதளவயான கடனுதவி தினக்கடன் 

வங்கிகைில் வாங்கிக்பகாள்ைலாம். 
• நலத்திட்டங்கைின்   யன்கள்  அளேப்பு ோரா பதாழிலாைர்களுக்கு 

எைிய முளறயில் கிளடக்க அளனவருக்கும் சுோர்ட் கார்டு 
வழங்கப் ட்டு வங்கியிமல பேன்று வாங்கி பகாள்ளும் வளகயில் 
எைிதாக்கப் டும். 

• வாழ்நாள் உறுப் ினர் கட்டணோக ஒரு ந ருக்கு ரூ 2500 வதீம் 
ளவப்பு நிதியாக (Life Time Reserve Premium) அரமே  பேலுத்தும். இந்த 
ளவப்பு நிதியில் இருந்து வரும் வட்டியில் ஒவ்பவாரு 
உறுப் ினருக்கும் ஆயுள் ேற்றும் வி த்து காப் டீு அரசு பேலவில் 
பேய்யப் டும்.  ணியில் இறந்தால் ரூ 10 லட்ேம் வழங்கப் டும்.. 

• அளனவருக்கும் ேருத்தவ காப் டீ்டு திட்டத்தில் 
இளணக்கப் டுவார்கள். இவர்களுக்கு மவளல வாய்ப்பு 
உறுதிபேய்யப் டும், நிரந்திர வருோனம் கிளடக்கும் வளகயில் 
ப ாருைாதார முன்மனற்றம் இவர்கள் வாழ்வில் ேறுேலர்ச்ேிளய 
பகாண்டு வரும். 
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ச ண்கள் நல்ொழ்வுக்கான 7 சசயல்திட்டங்கள் 

இல்லத்தரேிகளுக்கும் வருோனம்: இல்லத்தரேிகைின் கண்ணியம் 
காக்கப் டுவது ேற்றும் அங்கீகாரம் வழங்கப் டுவளத ேக்கள் நீதி 
ேய்யம் உறுதி பேய்யும்.  

1. ேீருளடப்  ணியில் 50% ப ண்கள்: அரசு மேளவயில் இருக்கும் 
ஒவ்பவாரு ேீருளடத் துளறயிலும் 50% ப ண்கள் 
 ிரதிநிதித்துவம் உறுதிபேய்யப் டும்.   

2. துன் த்தில் இருக்கும் ப ண்களுக்கு  ாதுகாப்பு: துன் த்தில் 
இருக்கும் ப ண்கள் இரவு மநரங்கைில் தங்குவதற்பகன்மற 
அவேரகால இலவே விடுதிகள் ஒவ்பவாரு ோவட்டத்திலும் 
அளேக்கப் டுவதுடன், 181 ப ண்கள் உதவி எண்ணில்  திவு 
பேய்யப் டும் புகார்கள் அளனத்தும் பதாடர்ந்து கண்காணிக்கும் 
பேயல்முளற நிறுவப் டும். 

3. ப ண்களுக்கான தயாரிப்புகைின் ப ாது விநிமயாகம்: 
ப ண்களுக்கான சுகாதார நாப்கின்களை அரோங்கமே 
பகாள்முதல் பேய்து, கிராேம் ேற்றும் நகர்ப்புற ஏளழப் ப ண்கள் 
ேற்றும் இைம் ருவ ப ண் குழந்ளதகளுக்கு ப ாது விநிமயாக 
முளறயில் வழங்கப் டும். 

4. ப ண்களுக்கான ோவட்ட அைவிலான ேகைிர் வங்கி: 
ப ண்கைால்… ப ண்களுக்காக… ப ண்களுக்பகன்று… இயங்கும் 
ேகைிர் வங்கி உருவாக்கப் டும்.  

5. ஒற்ளற தாய்ோர்களுக்கான ஆதரவின் குளட: கல்வி, மவளல, 
திறன் மேம் ாடு, ேற்றும் ேமூக ப ாருைாதார ஆதரவு ம ான்ற 
அளனத்து உதவிகளும் தனித்து வாழும் தாய்ோர்களுக்கு 
வழங்கப் டுவது உறுதி பேய்யப் டும்.  

6.  ேிறப்பு  ராேரிப்பு கட்டளேப்புகள்: அரோங்கம், தன்னார்வ 
பதாண்டு நிறுவனங்களுடன் இளணந்து ப ாது இடங்கைில் 
ப ண்களுக்கான ேிறப்பு உள்கட்டளேப்பு வழங்குவளத உறுதி 
பேய்தல். ( ஸ் நிறுத்தங்கள், ரயில் நிளலயங்கள் ம ான்றளவ..) 

7. இலவே ஆமராக்கியம் ேற்றும் கருத்தரிப்பு  ரிமோதளனகள்: 
ஒவ்பவாரு ஆறு ோதங்களுக்கும் ஒரு முளறயாவது அளனத்து 
ப ண்களுக்கும் இலவே ஆமராக்கியம் ேற்றும் கருத்தரிப்பு 
 ரிமோதளன வழங்க அரோங்கம் ஏற் ாடு பேய்யும். 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

  
 த்திரிககயாளர் நலன் 

 
• அங்கிகரிக்கப் ட்ட  த்திரிக்ளகயாைர்கைின் திறன் ேற்றும் 

தனித்திறன்களை மேம் டுத்த இந்திய மேலாண்ளே கல்வி 
நிறுவனத்தில் (IIM) ஊக்கத்பதாளகயுடன் கூடிய 6 ோதம் 
முதல் 1 வருட  டிப்பு ேற்றும்  யிற்ேி வழங்கப் டும். 

• அங்கிகரிக்கப் ட்ட  த்திரிக்ளகயாைர்களுக்கு நவனீ  சுளே 
வடீுகள் (Smart Green House) கட்டிக்பகாடுக்கப் டும்.  

• அங்கிகரிக்கப் ட்ட  த்திரிக்ளகயாைர்களுக்கு ஆயுள் ேற்றும் 
வி த்து காப் டீு ேற்றும்  ணியில் இருந்து ேரணேளடயும் 
 த்திரிக்ளகயாைர்களுக்கு ரூ 10 லட்ேம்.  

• அங்கிகரிக்கப் ட்ட  த்திரிக்ளகயாைர்களுக்கு ஒய்வூதியம் ரூ 
20,000 வழங்கப் டும். 

• அங்கிகரிக்கப் ட்ட  த்திரிக்ளகயாைர்களுக்கு Accridation Card 
வழங்கும் நளடமுளற ேீரளேக்கப் டும்.  
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திகரப் டத்துகற 
 
• தேிழக  திளரயரங்குகள் ள  ர்–டு-மொம் (Fiber to 

Home) முளறயில் இளணக்கப் ட்டு ேின் 
ஆளுளேயில்,  ாதுகாப்புடன், யாரும், யாளரயும் ஏோற்றுவதற்கு 
வழியின்றி, ேினிோ பதாழிலில் வரும் வருோனம் 
அளனவருக்கும் நியாயோக, பவைிப் ளடயாக கிளடக்கும் 
வளகயில் ேின்அணு கட்டளேப்பு உருவாக்கப் ட்டு, அதன் கீழ் 
அளனத்து திமயட்டர்களும் பகாண்டுவரப் ட்டு, திளரப் டங்கள் 
பவைியிட நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• கிராேப்புறத்தில் ஒன்றிய அைவில் 
கட்டளேக்கப் டவிருக்கும்                            I-
Max திமயட்டர்கைில் ஒமர மநரத்தில் புதிய திளரப் டம் 
பவைியிடும் வேதி. 

• திளரத்துளற களலஞர்கைின் 
 ளடப் ாற்றளல (Creativity) காப்புரிளே பேய்து 
அவர்களுக்கு 10% ேதம் விற் ளனயில்  உரிளே 
 ங்கு(Royalty) வழங்கும் ேட்டம் இயற்றப் டும்.  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

தகெல் சதாழில் நுட் த் துகற தமம் ாடு 

• தேிழ்நாட்டு அரசு பேய்ய மவண்டிய அளனத்து தகவல் பதாழில் 
நுட்   ணிகளுக்கும் தேிழ்நாட்டு தகவல் பதாழில் 
நிறுவனங்களுக்குதான் முன்னுரிளே பகாடுத்து  ணி 
வழங்கப் டும்.  கூட்டு குழுேங்கள் படன்டர் எடுத்தால் அதில் 
தேிழ்நாட்டு நிறுவனங்கள் ப ரிய  ங்கு தாரர்கைாக இருக்க 
மவண்டும். 

• தேிழ்நாட்டில் முதல் தளலமுளற தகவல் பதாழில் நுட்  
நிறுவனங்களுக்கு ஐடி பூங்காக்கைில் முன்னுரிளே, படன்டரில் 25 
ேதவிகிதம் ேண்ணின் ளேந்தர்களுக்கு, ம ான்ற ேலுளககள் தான் 
அவர்களை ம ாட்டிகளை ேோைித்து உலகத்மதாடு ம ாட்டி ம ாட 
வழிவகுக்கும் என்று நம்புகிமறாம். 

• பேயல் டாத தகவல் பதாழில்நுட்  பூங்காக்களை 
மேம் டுத்தி, ேிறப் ாக பேயல் டுத்த டும். 

• பேயல் டாத  கிராேப்புற BPO ளேயங்கைின் இன்ளறய 
வடிவத்ளத ோற்றம் பேய்து பேயல் டுத்த டும். 

• ோவட்டம் மதாறும், கிராேங்கைில் 250 கிராேப்புற BPO ளேயங்கள் 
ஏற் டுத்தப் ட்டு, அவர்களுக்கு அரசு ேற்றும் அரசு ோர்ந்த 
நிறுவனங்கள் மூலோக மவளலவாய்ப்பு ஏற் ாடு பேய்யப் டும். 

• இதன் மூலம் 15,000 இளைஞர்களுக்கு மநரடியாகவும் 
ேற்றும் 1 இலட்ேம் கிராே ேக்களுக்கு கூடுதல் மவளலவாய்ப்பும் 
ஏற் டுத்தப் டும். 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

ஜவுளி துகற 

A.       ருத்தி உற் த்தி இரண்டு மடங்கு 

•  ாதியாக குளறந்துவிட்ட  ருத்தி உற் த்தி ேற்றும் விளைச்ேளல 
இரண்டு ேடங்காக்க நடவடிக்ளககள் எடுக்கப் டும். 

•  ருத்தி விவோயிகைின் தனிந ர் வருோனம் 2 ேடங்காக உயர்த்த 
ேிறப்பு திட்டங்கள் தீட்டப் டும் . 

• 100 லட்ேம் ம ல் மதளவப் டும் தேிழகத்தில், 5 லட்ேம் ம ல் தான் 
உற் த்தியாகிறது. எனமவ வரும் 10 ஆண்டுகைில்  ருத்தி 
உற் த்தியில் சுயோர்பு எட்ட நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

 
B.      ஆகட அலங்கார ச ாருட்களுக்கான சிறப்பு ச ாருளாதார 

மண்டலங்கள் 

• விவோயிகளைப்  ங்குதாராகக் பகாண்ட 6 ஆளட 
அலங்கார (GARMENT) ேிறப்பு ப ாருைாதார ேண்டலங்கள்(மகாளவ, 
ேதுளர, கரூர்,ப ரம் லூர், திருச்ேி, விருதுநகர்) துவக்கப் டும். 

• இதன் மூலம் 8 லட்ேம் ம ருக்கு புதிய மவளல வாய்ப்பு 
உருவாக்கப் டும். 

 

C.      ககத்தறித் துகற மறுசரீகமப்பு 

• நலிவளடந்த ளகத்தறித் துளற, ளகத்தறி கூட்டுறவு ேங்கங்களை 
ேீண்டும் ேீரளேத்து, பநேவாைர்களுக்கு புதிய டிளேனில் 
ஆளடகள், உளடகள், வடீ்டு அலங்காரப் ப ாருள்கள் உருவாக்க 
ேிறப்பு  யிற்ேி. 

• 6 ஆளட அலங்கார பூங்காக்கள் (Apparel Parks) உருவாக்கப் டும்.  
• ளகத்தறிப் ப ாருள்கள் ஏற்றுேதிக்கு ளகத்தறி ஏற்றுேதி 

கார்ப் மரஷன் உருவாக்கப் டும். 
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காெல்துகற சரீகமப்பு 

• அளனத்து காவல் நிளலயங்களும் ேின்னனு ஆளுளேயின் கீழ் 
பகாண்டு வரப் டும். 

• புலனாய்வு ேற்றும் ளே ர் குற்றங்களை விோரிக்கும் 
அளேப்ள  (intelligence and Cybercrime cell) நவனீப் டுத்தப் டும். 

• காவல் துளற ோர்ந்த  ளழய  ேட்டங்கள் ேறு ரிேீலளன 
பேய்யப் ட்டு, நவனீ குற்றச்பேயல்களை தடுக்கும் வளகயில் 
மதளவயான ேட்டம் திருத்தம் பேய்ய நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• அதிரடிப் ளட, ேிறப்பு காவல்  ளட ம ான்றளவகைின் 
எண்ணிக்ளககள் கூடுதலாக 1 லட்ேம் உயர்த்தப் ட்டு, பேயல் 
 ாடுகள்  நவனீ  டுத்தப் டும். 

• ேட்டம் ஓழுங்கு, ம ாக்குவரத்து, VIP  ாதுகாப்பு  ளடகள் தனியாக 
 ிரிக்கப் ட்டு, அவர்கைது எண்ணிக்ளக இரண்டு ேடங்காக 
உயர்த்த வழி வளக பேய்யப் டும். தற்ம ாளதய VIP  ாதுகாப்பு 
முளற ோற்றியளேக்கப் ட்டு மோட்டார் ள க் எஸ்கார்ட்ஸ் 
ம ார்ஸ்(Motor Bike Escorts) ஆக ோற்றப் டும். VVIP, VIP ரூட் 
 ாதுகாப்பு முளற Motor Bike Escorts மூலம் ோற்றி அளேக்கப் டும்.   

• முக்கியோன  ாதுகாப்பு  ணியில் ஈடு டும் ப ண் 
காவலர்களுக்கு அளழப் ின் ம ரில் நடோடும் கழிப் ளற வேதி 
பேய்து தரப் டும்.  

• ப ண் காவலர்களுக்கு ஏற்ற முளறயில் ேீருளட ோற்றி அளேக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• மதேிய  ாதுகாப்பு கல்வி நிளலயதிற்கு (National Defence Academy) 
இளணயாக தேிழ்நாடு காவல்துளற குற்றவியல் புலனாய்வு 
ேற்றும் ளே ர் கிளரம் கல்லூரி (TN Police Academy for Investigation, 
Crime & Cyber Crime College) பதாடங்கப் டும் 

• நவனீ புதுவளக விோரளண  ளட (Investigation 
Wing) உருவாக்கப் டும். அவர்கள் நவனீ முளறயில் விோரித்து, 
குற்றவாைிகளுக்கு தண்டளன வாங்கிக்பகாடுக்கும்  ணிளய 
ேட்டும் பேய்வார்கள். இவர்கள் ேர்வ மதே காவல்துளறயின் 
அளனத்து தகுதிகளும் ப ற்றவர்கைாக இருப் ார்கள். 
ம ாக்குவரத்து காவல்துளற  ணிச்சுளே ேர்வ மதே 
பதாழில்நுட் த்தின் மூலம் குளறக்கப் டும்.  



 
   

 
 

Page 73 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

• ஆைில்லா விோனம் மூலம் உைவு கண்காணிப்பு  ளட(MOBILE 
UAV Force) ோவட்டம் மதாறும் உருவாக்கப் டும். 

•  ணியில் ேரணேளடயும் காவலர்கைின் குடும் த்திற்கு ரூ 20 
லட்ேம் ேிறப்பு திட்டம். வாரிசு மவளலகள் வழங்க துரித 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• வரீ, தீர பேயல்களுக்கு ேிறப்பு ஊக்கத்பதாளக வழங்கப் டும்.  
• காவலர்களுக்கு 3 ஷிப்ட் முளற மவளல பகாண்டு வரப் டும். 

வாரத்தில் ஒரு நாள் விடுமுளற பகாண்டுவரப் டும். தேிழ்நாடு 
முழுவதும் விடுமுளற நாைில்  ணி பேய்யும் அளனவருக்கும் 
ETR (Extra Time Remuneration) ரூ 1000 பகாடுக்கப் டும்.    ேற்ற 
துளறகளைப்ம ால ஊதிய முரண் ாடு களையவும், ஊதியம் 
உயர்த்த உயர்ேட்ட குழு அளேத்து அதன்  ரிந்துளற 3 ஆம் 
ஆண்டிற்குள் அேல் டுத்தப் டும்.  

•  தவி உயர்வு காவலர்களுக்கு ேிகவும்  ிரச்ேளன. காவலர் முதல் 
உயர் அதிகாரிகள் வளர அவர்கைது  தவி உயர்ளவ வரன்முளற 
 டுத்த உயர்ேட்ட குழு அளேத்து ேீரளேக்கப் டும். இப்ம ாது 
இருக்கும்  தவி உயர்வு கால அைளவ குளறத்து அவர்களுக்கு 
 ணியில் ஆர்வம் ஏற் டுத்தப் டும்.   

• ப ண் காவலர்கள்  ாலியல் பதால்ளலக்கு உள்ைாக்கப் டுவளத 
தடுப் தற்கு ேிறப்பு திட்டம் அேலாக்கப் டும்.  

• காவலர்கள்  ணியில் ஏற் டும் குளற, நிளறகளை களலவதற்கு 
– ோவட்டம் மதாறும் ேிறப்பு நீதிேன்ற குழு ஏற் டுத்தப் டும்.  

• காவல் துளறயினர் அவர்கள் குடும் த்திற்கும்  ேிறப்பு ேன 
வைக்களல  யிற்ேி, ேிறப்பு ேருத்துவ முகாம் நடத்தப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

அரசு ஊழியர்கள் நலன் 

• அரசு ஊழியர்களுக்கு தனி கடன் வங்கி பதாடங்கப் டும். 
குளறந்த வட்டியில் ேம் ைப் ிடித்ததில் தனிக்கடன் 
வாங்கிக்பகாள்ைலாம். 

• அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியத் திருத்தம்  த்தாண்டு 
துவக்கத்திமலமய அேலாக்கம். ஊதியக்குழு  ரிந்துளரப் டிமய 
ஊதிய நிர்ணயம். 

• நல ளவப்புநிதிளய முன்ம ால் ோற்றலுக்கு ோற்று திட்டம் 
 ரிேீலித்து நடவடிக்ளக. 

• அவேியம் தவிர்த்து ேற்றவர்களுக்கு மவண்டுதல் இடோற்றம் 
ேட்டும். 

• அரேின் அளனத்து காலிப்  ணியிடமும் பவைிப் ளடயாக, 
மநர்ளேயாக ேமூக நீதியின் அடிப் ளடயில் நிரப்புதல். 

• தற்காலிக அரசு ஊழியர் ேற்றும் தற்காலிக ஆேிரியர்  ணி 
நிரந்தரம். 

• லஞ்ேம் ப றாத அரசு ஊழியர்கள் 
 ாராட்டப் ட்டு, கவுரவிக்கப் டுவார்கள்,  5 ஆண்டு  ணி நீடிப்பு 
வழங்கப் டும்.  அவர்கைது மநர்ளேளய  ாராட்டி, அவர்கைது 
வாரிசுகளுக்கு அரசு மவளல வாய்ப்பு, தகுதி மதர்வில், 
மநர்முகத்மதர்வில் கூடுதலாக 5 ேதிப்ப ண்கள் வழங்கப் டும். 

• லஞ்ேம், திறளேயின்ளே, பவட்டி ம ச்சு,  அடுத்தவர்களை 
 ழிவாங்கும் எண்ணம் பகாண்டவர்கள் 
கண்டறியப் டுவார்கள், அவர்களுக்கு  ணி ோற்றல், இளடநீக்கம். 
இதில் 3க்கும் மேற் ட்ட இளடநீக்கம் ப ற்றால் அவர்கள் 
 ணியில் இருந்து நீக்கம். உயர் அதிகாரிகள், ேரியான காரணம் 
இன்றி ேற்ற உடன் மவளல பேய்யும் அதிகாரிகளை  ணி நீக்கம் 
பேய்தார்கள் என்று பதரியவந்தால், அவர்கள்  ணி நீக்கம் 
பேய்யப் டுவார்கள். 

• மதளவயில்லாேல் அதிகாரிகைின் மேல் நிலுளவயில் உள்ை 
வழக்குகள் திரும்  ப றப் டும். 

• ேக்களுக்கும், ோவட்ட ஆட்ேித்தளலவர்களுக்கும் ேற்றும் அரசு 
அதிகாரிகளுக்கும், அளேச்ேர்களும் உள்ை இளடமவைி 
குளறக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

• அதிகாரிகைின் பேயல் ாடுகள் அவர்கைது திறளேயின் 
அடிப் ளடயில் ேதிப் ிடப் டுவார்கள், கட்ேி ோர் ற்ற முளறயில் 
திறளேக்கும், பேயல் ாட்டிற்கும், ோதளனகளுக்கும் 
ேதிப்பும், பகைரவமும் வழங்கப் டும். 

•  ணியிலிருக்கும் ப ாது அரசு ஊழியர்கள் இறந்தால் ரூ 20 லட்ேம் 
வழங்கும் ேிறப்பு திட்டம் அேலாக்கப் டும். 

 
 
  



 
   

 
 

Page 76 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

சதாண்டு நிறுெனங்கள் மற்றும் சமூக ஆர்ெலர்கள் 
அறிவுத்திறன் 

• பதாணடு நிறுவனங்கள் ேற்றும் ேமூக ஆர்வலர்கள், ேக்கள் 
 ணியாற்ற வருவளத வரமவற்று, அவர்களை அரேின்  ணிக்கு 
இளடயூறு என்று கருதாேல், அவர்கமைாடு இளணந்து ேக்கள் 
 ணியாற்றும் பேயல் ாட்டு வழிமுளற வகுக்கப் டும். நல்ல 
மநாக்கத்மதாடு  ணியாற்றும் பதாண்டு நிறுவனங்களையும், 
ேமூக ஆர்வலர்களையும் ஊக்கப் டுத்தி, அவர்கைது மேளவகளை 
பேன்மேலும் பேருகூட்டும் வளகயில் திட்டங்கள் தீட்டப் ட்டு, 
அளத நிளறமவற்ற ஒரு குழு அளேக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

 ால் ெளத்தில் மீண்டும் ஓரு செண்கம புரட்சி 

• 19 ோவட்ட கூட்டுறவு  ால் உற் த்தியாைர்கள் யூனியன்கள் 
மூலம் தினமும் 2018-19ல் 33.23 லட்ேம் லிட்டர் 
உற் த்திபேய்யப் டுகிறது. இது 3 ேடங்காக உயர்த்த நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் ட்டு, இந்தியா முழுவதும் விற் ளன பேய்யும் இலக்கு 
நிர்ணயிக்கப் ட்டு, ேதிப்புகூட்டப் ட்டு ஏற்றுேதிக்கு 
வித்திடப் டும்.   

• 12500 கிராே ஊராட்ேிகைில் ேீரளேக்கப் ட்ட  ால்  ண்ளணகள் 
பதாடங்கப் டும் . 

• 100 ப ரிய  ால்  ண்ளணகள்,  ால்  தப் டுத்தும் 
நிளலயங்கள், ோவட்டந்மதாறும் ேதிப்பு கூட்டப் ட்ட  ால் 
ப ாருட்கள் தயாரிக்கும் பதாழிற்ோளலகள் உருவாக்கப் டும் . 

• இதன் மூலம்  50,000 முதல் 1 லட்ேம் ம ருக்கு மவளல வாய்ப்பு 
உருவாக்கப் டும். 

• ோனாவாரியாக வைரும் புல், கரும்பு மோளக ளேமலாவில் 
மேேித்து, கால்நளட அதிகோக உள்ை கிராேத்திற்கு கூட்டு 
முயற்ேியில் (PPP)  சுந்தீவனம் மேகரித்து விநிமயாகிக்கப் டும். 

• ோட்டுத் தீவனம்  யிரிட 5 ோடுகளுக்கு ஒரு ஏக்கர் என்ற 
அைவில் குத்தளகக்கு  பகாடுக்கப் டும். 

• பகட்டி தீவனம் (Concentrate)  ஒரு கன்றுகுட்டிக்கு ஒரு கிமலா என்ற 
அைவில் 30 லட்ேம் கன்றுகளுக்கு  6 மகாடி ரூ ாய் நிதி ஒதுக்கீடு 
பேய்யப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

அறநிகலயத்துகற 

• ஆக்கிரேிக்கப் ட்ட மகாவில் நிலங்கள் ேீட்கப் ட்டு வருோனம் 
அதிகரிக்கப் டும். 

• ேீட்கப் ட்ட மகாவில் நிலங்கைில் எரிேக்தி 
மதாட்டங்கள், மதாப்புகள் உருவாக்கப் ட்டு அதன் மூலம் வரும் 
வருவாய் மகாவில்களுக்கு பகாடுக்கப் டும். 

•  ாழளடந்த மகாவில்கள், புராதான மகாவில்கள் 
ேறுபுனரளேக்கப் டும்.  அது வரலாற்றின் பதான்ளே ோறாேல், 
ஆவனப் டுத்தப் ட்டு, அப் டிமய உயிர் ிக்கப் டும் 

• அளனத்து மகாயில்கைிலும் தேிழில் அர்ச்ேளன 
கட்டாயோக்கப் டும். ேற்ற போழிகைில் மவண்டுமவாருக்கு அந்த 
போழியில் அர்ச்ேளன பேய்ய வழி வளக பேய்யப் டும். 

• கிராே பூோரிகைின் வழி வழி வந்த உரிளே, அவர்கைது குல 
பதய்வ மகாயில்களை நிர்வகிக்கும் உரிளே அவர்களுக்கு 
கிளடக்க ேட்ட நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  அவர்களுக்கு ோத 
ஊக்கத்பதாளக வழங்க அறநிளலயத்துளறயின் ோர் ாக 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• அளனத்து கிராே குலபதய்வ மகாவில்கைில் கும் ா ிமஷகம் 
பேய்யவும், அதன் கட்டளேப்ம ா மேம் டுத்த நிதிஉதவி 
அைிக்கப் டும்.  

• இந்து மகாவில்கள், ளேவம், ளவணவ மகாவில்கள் ேற்றும் அது 
ோர்ந்த குைங்கள் புணரளேக்கப் ட்டு ேீரளேக்கப் டும்.  

• அளனத்து ோதியினரும் அர்ச்ேகர் ஆகலாம் என்ற ேட்டம் 
நளடமுளறக்கு பகாண்டுவரப் டும். மகாவில் பூோரி  யிற்ேி 
ப ற்றவர்களுக்கு மவளல வாய்ப்பு உருவாக்கப் டும். 

• மகாவில் பூோரிகைின்  நிரந்தர வருோனத்திற்கு அரசு வழிவளக 
பேய்யப் டும், அதன் மூலம் அவர்கைது பதய்வகீ  ணி 
 ாதிக்காேல் இருக்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• தேிழக மகாவில் ேற்றும் ஆன்ேீக சுற்றுலாவிற்கு ேிறப்பு திட்டம் 
அேலாக்கப் டும். அங்கு  யணம் பேய்மவார்களுக்கு மதளவயான 
ேலுளககள் வழங்கப் டும்.  

• ேிறு ான்ளேயினர் வழி ாட்டிற்கு எந்த வித இளடயூறுகளையும் 
அனுேதிக்காது  ேற்றும் அவர்கைது  ாதுகாப்பு முற்றிலும் உறுதி 
பேய்யப் டும்.  ேிறு ான்ளேயினரின் பஜருேமலம் ேற்றும் ேக்கா 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

 யணத்திற்கு இப்ம ாது இருக்கும் நிதி உதவி ேலுளககள் 
அவர்கைிடம் கலந்தாமலாேித்து அதன் அடிப் ளடயில் உயர்த்தி 
வழங்கப் டும். இதற்கான ோணியங்கள் இரண்டு ேடங்காக 
உயர்த்தப் டும்.  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

ெிகளயாட்டுத்துகற 

• தேிழ்நாட்டில் ஒலிம் ிக் ம ாட்டிக்கான தகுதிளய ஏற் டுத்தும் 
வளகயில் ஒரு உலகதரம் வாய்ந்த அகாடேி உருவாக்கப் டும். 
இந்த ஒலிம் ிக் ம ாட்டிகைில் மதர்வு ப ற கிராேங்கள், நகரத்தில் 
மதடி பேன்று வரீ்ர்களை கண்டறியும் ேிறப்பு திட்டம் 
வருந்மதாரும் நளடப றும். அவர்கைது  டிப் ிற்கும், ஒலிம் ிக் 
ம ாட்டியில் கலந்து பகாள்வதற்கான அளனத்து பேலவுகளையும் 
அரசு ேற்றும் தனியார் இளணந்து உருவாக்கும் நிதியில் 
பேயல் டுத்தப் டும். அவர்களுக்கு மவளலவாய்ப்ள யும் உறுதி 
பேய்யும்  

• இந்த ஒலிம் ிக் ம ாட்டிகைில் கலந்து பகாள்ளும் விளையாட்டு 
வரீ்ர்களுக்கு உதவும் நிறுவனங்களுக்கு வரி விலக்கு 
அைிக்கப் டும். 

•  ாரம் ரிய விளையாட்டுப் ம ாட்டிகள் 
ஊக்குவிக்கப் டும்.   ாரம் ரிய களலகள் ம ாற்றி வைர்க்கப் டும்.  

• ேிலம் ம், க டி, கைரி, வாள்வசீ்சு, ேற்ம ார், வர்ேம், ோன்பகாம்பு, நீ
ச்ேல், ஒட்டப் ந்தயம் ஊக்குவிக்கப் டும் நீைம் தாண்டுதல், உயரம் 
தாண்டுதல், ஜிம்னாஸ்டிக், மடக்வான்மடா ம ான்ற அளனத்து 
ஒலிம் ிக் விளையாட்டு ம ாட்டிகளுக்கும் ோவட்டம் மதாறும் 
ேிறப்பு விளையாட்டு திடல் ஒன்று அளேக்கப் ட்டு 
 ராேரிக்கப் டும். 

• உலக தரம் வாய்ந்த  யிற்ேியாைர்களை பகாண்டு விளையாட்டு 
உ கரணங்கள், ேிறப்பு  யிற்ேிகள் அைிக்கப் டும்.  

• மதேிய, ேர்வமதே அைவிலான ம ாட்டிகைில் திறளேளய 
பவைி டுத்தும் விளையாட்டு வரீர்கள் ஊக்குவிக்கப் ட்டு ேிறப்பு 
கல்வி, மவளலவாய்ப்பு ேலுளககள் வழங்கப் டும். அது 
ேட்டுேல்ல அவர்களுக்கு தேிழ்நாடு ேிறப்பு விளையாட்டு விருது 
ேற்றும்  ணமுடிப்பு வழங்கப் டும். 

• அவர்களை ோநில ேிறப்பு தூதர்கைாக அங்கிகரிக்கப் ட்டு 
 ல்மவறு துளறகைில் கவுரவப் டுத்தப் டுவார்கள். 

• மநர்ளேயான, பவைிப் ளடயான மதர்வின் மூலம் விளையாட்டு 
வரீர்கள் அடிேட்டத்திலிருந்து மதர்வு பேய்யப் டுவார்கள். அளத 
பதரிந்பதடுக்கும் குழுவிற்கு தகுதி வளரயருக்கப் டும், அதில் 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

 ல்மவறு தரப் ட்ட வல்லூனர்கள் இடம் ப ற வழி வளக 
பேய்யப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

சுற்றுலா தமம் ாடு 

• பகாளடக்கானல், ஊட்டி,  ஏற்காடு, மதனி, ஒமகனக்கல், 
குற்றாலம், ேகா லிபுரம், பேன்ளன, கன்னியாகுேரி, இராமேஸ்வர
ம், ேதுளர, தஞ்ோவூர் – ரூ 5000 மகாடியில் மேம் ாடு பேய்யப் டும். 
இது ோலத்தீவு சுற்றுலா பகாள்ளக ோடலில் 
பேயல் டுத்தப் டும். 

•  க்தி சுற்றுலா, புரதான சுற்றுலா, ேளல ேற்றும் அருவி 
சுற்றுலா, கடற்களர சுற்றுலா, கல்வி சுற்றுலா, ேருத்துவ சுற்றுலா 
ம ான்ற சுற்றுலா திட்டங்கள் அதற்குரிய 
கட்டளேப்புகள், ம ாக்குவரத்து வாய்ப்புகள் உருவாக்கப் டும், 

• பேன்ளன, ேதுளர, மகாளவ, திருச்ேி ேற்றும் மேலம் ஆகிய 
நகரங்கைில் அறிவியல் பூங்காவும்,  ப ாழுது ம ாக்கு பூங்காவும் 
அளேக்கப் டும்.   

• இந்தியா சுற்றுலாப் யணிகைில் தேிழகத்தின்  ங்கு 15% ேதம் 
ஆகும். 2015 -ம் ஆண்டு தேிழக சுற்றுலாதுளறயின் 
வைர்ச்ேி 16% ஆகும் . இளத 20% ேதம் என்ற அைவில் 
உயர்த்துமவாம் . 

• தேிழ்நாட்டில் 2023ல் தினமும் பவைிநாட்டு சுற்றுலா  யணிகள் 
வருளக 41,000 ஆக உயரும் என்றும், உள்நாட்டு சுற்றுலா 
 யணிகள் வருளக தினமும் 13 லட்ேோக உயரும் என்று 
கணிக்கப் ட்டிருக்கிறது, ஒவ்பவாரு 10 லட்ேம் சுற்றுலா 
 ணிகைின் வருளகக்கு சுோர் 30,000 கூடுதல்  யணிகள் தங்கும் 
அளறகள் உருவாக்கப் ட மவண்டும், அதனால் 6300 ம ருக்கு 
கூடுதல் மவளலவாய்ப்பு உருவாகும்.    

• ஆண்டு மதாறும் 15 ேில்லியன் பவைிநாட்டு சுற்றுலா  யணிகள் 
ேற்றும் 400 ேில்லியன் உள்நாட்டு சுற்றுலா  யணிகள் மூலம் 
மொட்டல் ேற்றும் பரஸ்ட்ரான்ட் துளறயில் முதலீடு ேற்றும் 
மேம் ாடு எய்த நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும், அடுத்த 10 
ஆண்டுகைில் இளத இரண்டு ேடங்கிற்கு மேல் உருவாக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• இதனால் அடுத்த 10 ஆண்டுகைில் இந்த துளறயில் ேட்டும் சுோர் 
1  மகாடி ம ருக்கு மவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும். 
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

முதிதயார்கள் மற்றும் ஆதரெற்தறார் நலன் 

• ஒவ்பவாரு ோவட்ட தளலநகரங்கைிலும், முதிமயார்கள் ேற்றும் 
ஆதரவற்ற முதிய ஆண்கள் ேற்றும் ப ண்கள், ேற்றும் 
ஆதரவற்ற குழந்ளதகள் தங்குவதற்கு ேிறப்பு தங்கும் விடுதிகள் 
ஏற் டுத்தப் டும். 

• ோவட்டங்கைில் ேிறப் ாக  ணிபேய்யும் NGO-க்கள் 
மதர்ந்பதடுக்கப் ட்டு, அவர்களுடன் அரசு இந்த திட்டத்ளத 
அேல் டுத்தும். 

• வறுளேக்மகாட்டிற்கு கீமழ உள்ை முதிமயார், உடல் 
ஊனமுற்மறார், ோதஒய்வூதியம் ரூ 3000 ஆக 
உயர்த்திக்பகாடுக்கப் டும். 

• கணவனால் ளகவிடப் ட்மடாருக்கு, ளகம்ப ண்களுக்கு ோதம் 
குளறந்தது ரூ 10,000 ேம் ாதிக்கும் அைவில்  யிற்ேியுடன் கூடிய 
மவளலவாய்ப்பு ஏற் டுத்தி தரப் டும் 

• 75 வயதான முதிமயார்கள் அளனவருக்கும்,  80 ேதவிகிதம் உடல் 
ஊனமுற்மறார், கணவனால் ளகவிடப் ட்ட மவளல பேய்ய 
இயலாத ப ண்கள் ேற்றும் ளகம்ப ண்களுக்கு ோத 
உதவித்பதாளக ரூ 5000 வழங்கப் டும். 

• ேர்க்களர மநாயாைிகள், இதய மநாயாைிகள், உடல்  ருேன், கண் 
 ார்ளவ ம ான்ற குளற ாடு உள்ைவர்களுக்கு ேிறுதானிய 
டிளஸனர் உணவு ப ாருள்கள், அளத ேளேயல் 
குறிப்ம ாடு, ஒவ்பவாரு ோதத்திற்கும், அவர்கைது மதளவக்மகற்  
அளனத்து தரப் ினருக்கும் மரஷன் களடகைில் நியாய 
விளலயில் கிளடக்கும். இந்த ேிறுதானியங்களை, அளலம ேி 
மூலோக ஆர்டர் பேய்தால், அவர்கள் வடீ்டிற்மக படலிவரி 
பகாடுக்கப் டும்.    
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ததர்தல் அறிக்கக  
 

தாழ்த்தப் ட்ட,  ழங்குடியினர்,  மிகவும்  ிற் டுத்தப் ட்ட மற்றும் 
சிறு ான்கமயினர் நலன் 

• ோவட்டம் மதாறும் ஒரு உளறவிட  ள்ைி ேர்வமேத தரத்தில் 
உருவாக்கப் ட்டு அதில் இந்த  ிரிளவ மேர்ந்த ோணவர்கள் தரம் 
உயர்த்த முதல் நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். இமத ம ால் 
அரசுப் ள்ைிகள் தரமும் உலக தரத்தில் அடுத்த 10 ஆண்டுகைில் 
தரம் உயர்த்தப் டும்.  

• மவளலவாய்ப்பு உள்ை துளறகைில் ேிறப்பு  யிற்ேி அைிக்க ட்டு 
அவர்கள் மவளலவாய்ப்புக்கு தகுதி உளடயவர்கைாக 
உருவாக்கப் டுவர் .  

• சுய பதாழில் பதாடங்க முளனமவாருக்கு, 25% ோனியத்தில் கடன் 
உதவித்பதாளக வழங்கப் டும். 

• சுய பதாழில் முளனமவார்  யிற்ேி, அரசு  ணி ேற்றும் புதிய 
மவளலவாய்ப் ில் முன்னுரிளே வழங்கப் டும். 

• தனித்திறன் மேம் ாட்டு  யிற்ேி அைிக்கப் ட்டு அவர்களை உலக 
தரத்தில் ேிறந்த தனித்திறன் ப ற்றவர்கைாக 
உருவாக்கப் டுவார்கள்,  மேல் டிப் ிற்கு ஊக்குவிக்கப் டுவார்கள். 

• ேிகவும்  ிற் டுத்தப் ட்ட  ிரிவில் ோதிவாரி கணக்பகடுப் ிற்கு 
 ின் யாளரயும்  ாதிக்காத வளகயில் நியாோன உள் ஒதுக்கீடு 
பேய்ய நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

  



 
   

 
 

Page 85 of 105 
 

மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

ெரிச்சரீகமப்பு 
• ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் வரி விதிப்பு முளற 

நீக்கப் ட்டு, பவைிப் ளடயான வரிக்பகாள்ளக அேலாக்கப் டும் . 
• பவைிப் ளடயான வரிக்பகாள்ளக, மநர்ளேயாக உளழக்கும் 

ேக்களை வரிகட்ட ஊக்குவிப் தன் 
மூலமும், விவோயம், பதாழில், உற் த்தி, மேளவத்துளறகளை 
பதாடர்ந்து வைர்ச்ேிப் ாளதக்கு பகாண்டு பேல்வதின் 
மூலமும், பதாழில் வைத்ளத அதிகரிப் தன் மூலம் 
வரிவருவாளய அதிகப் டுத்த முடியும் என்று நம்புகிமறாம். 

• அதுேட்டுேல்ல, ஊழளல ஒழிக்கும் ேட்டங்கள் இயற்றுவதின் 
மூலம், 40 ேதவிகிதம் வரி வருோனம் ஊழல் வாதிகைின் 
ளககைில் இருந்து அரசுக்கு வரும் வளகயில் ேட்டங்கள் 
உருவாக்கப் டும்.  

• இதன் மூலம் நீடித்த பதாழில் ேற்றும் உற் த்தி திட்டங்களை 
பதாடங்குவதின் மூலம் ரூ 50,000 மகாடி கூடுதல் இலக்கு 
நிர்ணயித்து பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 3 வது ஆண்டில் இந்த 
இலக்கு எட்டப் டும். 

•  த்திரப் திவு, DTCP, CMDA வில் நடக்கும் ஊழல் முற்றிலும் 
களலயப் ட்டு, வரி விதிப்பு குளறக்கப் டும்.  

• ேத்தியில் வருோன வரி நீக்க முயற்ேி 
மேற்பகாள்ைப் டும், பேலவு வரிளய அேல் டுத்த முயற்ேி 
ேற்றும் நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும் 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

ெைிகர்கள் நலன் 

• ேில்லளர வியா ாரத்தில் அன்னிய முதலீடு தளட பதாடரும். 
• ஆன் ளலன் வர்த்தகம் தளடபேய்யப் டும் அல்லது 

வளரமுளறப் டுத்த ேட்டம் பகாண்டு வரப் ட்டு அதன் மூலம் 
ஆன்ளலன் வர்த்தகத்தில் ஈடு டும் நிறுவனங்கள், உள்ளூர் 
வணிகர்களுடன் ஒப் ந்தம் பேய்து, அவர்கள் மூலோக 
வியா ாரம் நடக்க இருவரும் பவற்றி ப ரும் (win-win 
situation) ஒப் ந்தம் நளடமுளறக்கு வந்தால் அனுேதி 
வழங்கப் டும். 

• அளனத்து வேதிகளும் பகாண்ட நவனீ ேக்கள் ேந்ளத 
உருவாக்கப் டும் .  

• வியா ரிகள் தங்கள் திறளேளய  யன் டுத்தி வியா ாரம் 
பேய்யமவண்டும், அரசு வியா ாரத்ளத ப ருக்க மதளவயான 
கட்டளேப்புகள், நிதி உதவிளய முதலீடாக ஏற் ாடு பேய்து 
பகாடுக்கும். 

•  திவு பேய்து வியா ாரம் பேய்யும் வணிகர்களுக்கு, தங்கள் 
வணிகத்ளத ப ருக்க மதளவயான முதலீடு, தனிக்கடன் 
வங்கிகள் மூலோக பகாடுக்கப் டும். அதன்  ற்று 
 ணப் ரிோற்றம் மூலம் நளடப ற வழிவளக 
பேய்து  வியா ாரத்ளத ப ருக்கவும் ேிறப்பு திட்டம் 
பேயல் டுத்தப் டும். 

• ேிறுவணிகத்ளத நலிவளடயச் பேய்யும் FDI யின் தளலயடீு 
தடுக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

தமிழ்நாடு தினக்கடன் மற்றும் தமம் ாட்டு ெங்கி 
• உளழப் வளரத் துயரத்திலும், உறிஞ்சு வளர உயரத்திலும் 

ளவக்கும் கந்து வட்டிக் பகாடுளேயால், உளழக்கும் வர்க்கம் 
கண்ணரீில் கலங்குவளதயும், தற்பகாளலக்குத் 
தள்ைப் டுவளதயும் கருத்தில் பகாண்டு, முதன்முளறயாக 
"தினக்கடன் வங்கி" (DLB - Daily Loan & Development 
Bank) பதாடங்கப் ட்டு தினேரி வியா ாரிகளுக்கு குளறந்த 
வட்டியில் (6  ேதவிகிதம் ஆண்டு வட்டியில்) தினக்கடன் 
கிளடக்கும்.  

• தினக்கடனில் 1 ேதவிகிதம் காப் டீு பேய்ய 
நளடமுளறப் டுத்தப் டும். 

• இதற்கு அளனத்து வங்கிகைிலும் தனிப் ிரிவு ஏற் டுத்தி 
பேயல் டுத்த நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• இதற்கு மதளவயான  ட்பஜட் முதலில் ரூ 1000 மகாடி 
ஒதுக்கப் டும். அளத ப றுவதற்கான நளடமுளற 
எைிதாக்கப் ட்டு, ஒவ்பவாரு வங்கியிலும் இதற்பகன மேளவ 
ளேயங்கள் உருவாக்கப் டும். 

• தினக்கடனில் 1 ேதவிகிதத்ளத காப் டீு பேய்து, அதன்  லன் இந்த 
திட்டத்ளத உ மயாகிப் வர்கைின் குடும் த்திற்கு  லன் ஏற் டும் 
வளகயில் நளடமுளறப் டுத்தப் டும். 

• வருடாவருடம் இளத தினமும் ஒழுங்காக கட்டி வரும் 
வியா ாரிகளுக்கும், ேிறு, குறுந் பதாழில் புரிமவாருக்கு வட்டி 
குளறந்து வழங்க நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும் 

• இதற்பகன  ட்பஜட்டில் மதளவயான நிதி ஒதுக்கீடு 
பேய்யப் டும்.  

• நிலத்ளதயும், ேண்ளணயும் போத்தாக ேதித்துதான் வங்கி கடன் 
பகாடுக்கும் என்ற நிளலளய ோற்றி, அறிளவ போத்தாக 
ேதித்து, மநர்ளேக்கு ேதிப் ைித்து குளறந்த வட்டியில் கடன் 
பகாடுத்து, நாட்ளட அறிவு ோர்ந்த நாடாக ோற்ற நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும் 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

தமிழ்நாடு அறிவுசார் சசாத்து தமம் ாட்டு ெங்கி 
• ோணவர்களும், இளைஞர்களும், பதாழில்முளனமவார்களும், ேக்

களும் தனது அறிவால் கண்டு ிடிக்கும் புது கண்டு ிடிப்புகளை 
ஊக்கப் டுத்தும் விதோக “அறிவுோர் போத்து மேம் ாட்டு வங்கி” 
(Intellectual Property Development Bank)  ரூ 5000 மகாடியில் 
உருவாக்கப் டும்.                                       . 

• இதில் 25% அரசும், 75% தனியார் (PPP) என்ற வளகயில் முதலீடு 
பேய்யப் டும். 

• இந்த வங்கியில், கல்வி நிறுவனங்கள், பதாழில் 
நிறுவனங்கள், அறிவுோர் போத்து உரிளே நிறுவனங்களை 
இளணத்து – புது கண்டு ிடிப்புகளுக்கு காப்புரிளே ப ற்று, அளத 
பதாழில்நுட் ோக ோற்றும் நிறுவனங்களை கண்டறிந்து 
தேிழகத்தின் அறிவுோர்ந்த போத்தாக ோற்றி, அதன் மூலம் 
தேிழகம் உலகத்து நாடுகைில் ம ாட்டி ம ாட்டு வைரும் 
விதத்தில் உருவாக்கப் டும். 

• அறிவுோர் போத்து – வர்த்தக பதாழில்நுட் ோக ோற்றம் 
ப ரும்ப ாழுது, அளத தேிழகத்திமலமய வர்த்தக ப ாருைாக 
உற் த்தி பேய்து, ஏற்றுேதி பேய்ய முன்னுரிளே பகாடுத்து 
ஊக்குவிக்கப் டும். இந்த புது அறிவுோர் போத்ளத 
கண்டு ிடித்தவருக்கும், அளத வர்த்தகோக ோற்றி ப ாருைாதார 
வைர்ச்ேிக்கு வித்திட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்பதாளக பகாடுக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

தனித்திறன் ச ற்றெர்கள் 
• ோற்றுத்திறனாைிகள் ேற்றும் திருநங்ளககளுக்கு தகுதித்திறன் 

 யிற்ேியைித்து மவளலவாய்ப் ில் முன்னுரிளேயும், அரசு 
ேற்றும் தனியார் துளறயில் மவளலவாய்ப்ள யும் உறுதி 
பேய்மவாம். 

• கல்வி ேற்றும் மவளலவாய்ப் ில் ோற்று 
திறனாைிகளுக்கு 3% இட ஒதுக்கீடு உறுதியாக உடனடியாக 
அேல் டுத்தப் டும். 

• சுய பதாழில் பேய்ய முன்வரும் ோற்றுத்திறனாைிகளுக்கு ஐ-
மேக்ஸ் திமயட்டர், கிராே/நகர BPO/KPO, ஐடி  ார்க், விவோய 
ேதிப்பு கூட்டும் பதாழிற்ோளல  ார்க் ேற்றும் வணிக 
வைாகங்கைில் முன்னுரிளே. 

• ோற்றுத்திறனாைிகைின்,  ார்ளவயற்மறாருக்கு BPO/KPO ளேயங்க
ைில் மவளல வாய்ப் ில் 30 ேதவிகித முன்னுரிளே. 

• ோற்றுத்திறனாைிகைின் அடிப் ளட உதவித்பதாளக ரூ 1000 
கூட்டி வழங்கப் டும். 

• ப ாது ேற்றும் தனியார் கட்டிடங்கள், ம ருந்து நிறுத்தங்கைில் 
உள்ை கழிப் ளற வேதிகள் நவனீ  டுத்தப் ட்டு, ோற்று 
திறனாைிகைின் மதளவளய பூர்த்தி பேய்யும் வளகயில் அளேக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 
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மக்கள் நீதி மய்யம்  
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற 

ததர்தல் அறிக்கக  
 

மைல் சகாள்கக. 

• பவைிநாடுகைில் இருந்து ேட்டும் ேணல் இறக்குேதி பேய்வது 
ேட்டோகும்.   

• ேணல் விளல நிர்ணயம் பேய்யப் ட்டு, ேக்களுக்கு குளறந்த 
விளலயில் இறக்குேதி ேணல் விற் ளன பேய்யப் டும்.  

• எம்-ோண்டு எடுத்தல் முற்றிலும் தளட பேய்யப் டும். எம்-ோண்டு 
எடுக்கும் அளணத்து காண்ட்ர்களும் ரத்து பேய்யப் ட்டு ேளல 
வைம் காக்கப் டும். 

• ோற்று கட்டுோன ப ாருள்கள் ேற்றும் விஞ்ஞான 
வைர்ச்ேியினால் விளைந்த உறுதியான 
காம்ம ாஸிட்  கட்டுோனம் ஊக்குவிக்கப் ட்டு, ேணலின் மதளவ 
கணிேோக குளறக்கப் டும் . 

•  சுளே கட்டிடங்கள் ோர்ந்த பதாழில் நுட்  வழிமுளற 
ஊக்குவிக்கப் டும் .   

• ேணலுக்கும், கண்ோய் ேண்ணுக்கும் மவறு ாடு பதரியாத 
ஆட்ேிளய ோற்றி ேண்ணால்  ிளழக்கும் ேக்கைின் – குறிப் ாக 
ேண் ாண்டம், பேங்கல் ேற்றும் ஒடு உற் த்தி பதாழிலில் 
 ரம் ளறயாக ஈடு டுமவாருக்கு முன்னுரிளே அைிக்கப் டும், 
ேற்றும் விவோய நிலங்களை பேறிவூட்ட ேண் மதவப் டும் 
விவோயிகள் கண்ோய்கள், குைங்கைில் இலவேோகவும், 
தனியார் நிலங்கைில் ேண் தளடயில்லாேல் எடுக்கவும் வழி 
வளக பேய்யப் டும். காவல்துளற வழக்குகள் அளனத்தும் 
தள்ளு டி பேய்யப் ட்டு, புது வழக்குகள் ம ாடா வண்ணம் 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  அழிக்கப் ட்ட ேண் ாண்டம், பேங்கல் 
ேற்றும் ஒடு பதாழில் ேீட்படடுக்கப் டும். அவர்கைின் 
வாழ்வாதாரம் ேீட்படடுக்கப் டும். இந்த பதாழிலில் ஈடு டும் 
ேற்றவர்களுக்கும் வரன் முளற பேய்து பதாழிளல ேீட்படடுக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  
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சுற்றுச்சூழல் ாதுகாப்பு 

• சுழற்சி ச ாருளாதாரத்கத நிறுவுதல்:  

ேறுசுழற்ேி ேற்றும் ேறு யன் ாடு விதிகளை வகுப் தன் மூலம் 
நீர், பநகிழி ேற்றும் ேின் கழிவு ம ான்ற ம ான்ற ப ாருட்களுக்கு 
ஒரு சுழற்ேி ப ாருைாதாரத்ளத நிறுவுதல்   .குடிளேத்  பதாழில்கள் 
ேற்றும் சுய உதவிக்குழுக்கைால் பநகிழி இல்லாத ோற்று 
உற் த்திகளை ஊக்குவித்தல் . 

• மாசு ாட்டின் தரங்ககள கண்காைித்தல் மற்றும் 
சசயல் டுத்துதல் : 

2017-ஆம் ஆண்டின் உச்ே நீதிேன்ற வழிகாட்டுதலின்  டி 
அளனத்து ோசு கண்காணிப்புத் தரவுகளும் பதாடர்ச்ேியாக  
“OCEMS – ஆன்ளலன் பதாடர்ச்ேியான உேிழ்வு ேற்றும் 
கண்காணிப்பு அளேப்புகள் மூலோக பதாடர்ச்ேியாக   திமவற்றம் 
பேய்யப் ட்டு கண்காணிக்கப் டும். 

• கடுகமயான நிலத்தடி நீர் கட்டுப் ாடு : 

விவோயிகள், ப ாதுேக்கள் ேற்றும் எதிர்கால ேந்ததியினர் 
நலனுக்காக  விரிவான ேற்றும் கடுளேயான நிலத்தடி நீர் 
கட்டுப் ாடுகள் விதிக்கப் ட்டு ப ரிய அைவிலான நிலத்தடி நீர் 
உற் த்திக்கு வழிவகுக்கப் டும். ஏரிகள், கண்ோய்கள், நீர் 
நிளலகள், நீர்வழிகள்  ேற்றும் ேதுப்புநில  ாதுகாப்ள  உறுதி 
பேய்ய விதிகள் திருத்தி அளேக்கப் டும். 

• மாநிலம் தழுெிய சுற்றுச்சூழல் நிலப் டம் உருொக்கப் டும் : 

ேத்திய ோசு கட்டுப் ாடு வாரியத்தின்  ரிந்துளரகைின் 
அடிப் ளடயில் பதாழில்துளற தைங்களுக்பகன தனி 
அைவுமகால்கள் வடிவளேக்கப் டும். 

• நிகலயான ெளர்ச்சி இலக்குகளுடன் முன்தனற்றம் : 
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சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கோன ேற்றும் சுளேத் பதாழில்களை 
பேயல் டுத்த பவகுவாக ஊக்குவிப்ம ாம். 

• உள்ளூர் மக்களின்  ங்தகற்க  உறுதி சசய்தல் : 

உள்ளூர்ேக்கள் அடங்கிய சுற்றுச்சூழல் குழுக்கள் துவங்கப் ட்டு ,
TNPCB ேற்றும் ோவட்ட நிர்வாக உதவியுடன்   ,ப ருேைவு 
ோசு டுத்தும் இடங்கள் கண்டறியப் ட்டு பதாழில்துளற 
ோசுக்கள் கட்டுப் டுத்தப் டும். 

• உயிர்ச்சூழல் அகமப்புகள்  ாதுகாப்பு : 

பதாழிோளலகள் ேற்றும் ப ாதுேக்கள் இளடமய உயிர்ச்சூழல் 
 ாதுகாக்கப் ட மவண்டியதன் அவேியம்  ற்றிய விழிப்புணர்வு 
உண்டாக்கப் ட்டு சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் 
 ாதுகாக்கப் டும் . 
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கனிம ெள தமம் ாட்டு சகாள்கக 

• கனிே வைக்பகாள்ளக ோற்றி அளேக்கப் ட்டு, ேதிப்பு 
கூட்டப் டும் பதாழில்கள் உருவாக ஊக்குவிக்கப் டும். இதற்கு 
மதளவயான ேர்வ மதே பதாழில் நுட் ங்கள், ேர்வ மதே பதாழில் 
நிறுவனங்களுடன் இளணந்த பதாழிற்ோளலகள் 
உருவாக்கப் டும்.  இதன் மூலம்,  அரேிற்கு வருோனம் வரும் 
வளகயில் மநர்ளேயான பகாள்ளககள் உருவாக்கப் டும்.  

• கனிே வை அரசு நிறுவனங்கைின் ஆட்ேிமுளற நிர்வாகம் ோற்றி 
அளேக்கப் டும். 

• கனிே வை ஏற்றுேதி 50 
ேதவிகிதோகவும், ேதிப்பு கூட்டப் ட்டு ஏற்றுேதி 50 
ேதவிகிதோகவும் – பகாள்ளக வடிவளேக்கப் டும். அது 
 டிப் டியாக முழுவதும் ேதிப்பு கூட்டப் ட்டு ஏற்றேதி 
பேய்யப் டும் என்ற நிளல எய்த வழி வளக பேய்யப் டும். 

• அரசு ேற்றும் தனியார் இளணந்து கனிே வைம் உற் த்தி, ேதிப்பு 
கூட்டுதல், ஏற்றேதி பதாழிலில் ஈடு டும்.  

• அரசு கனிே வைம் இருக்கும் இடம் கண்டறிந்து, ஒதுக்கீடு 
பேய்து, ஆரம்  முதலீடு பேய்து  ங்கு தாரர் ஆகும். 

• தனியார்கள் பதாழில்நுட் ம், மதாண்டுதல், ேனித வை 
மேம் ாடு, ேதிப்பு கூட்டுதல், ஏற்றுேதியில் ஈடு டுவார்கள். 

• கனிே வை மதாண்டுதல் பதாழில்நுட்  மேம் ாட்டிற்கும், 
ஆராய்ச்ேிக்கும், ேதிப்பு கூட்டுதல் துளறக்கும் மேர்த்து ரூ 10,000 
மகாடி அரசு முதலீடு பேய்யும். 

• கிராளனட் உற் த்தி, ேதிப்பு கூட்டுதல் ேற்றும் ஏற்றுேதிக்கு அரசு 
ேற்றும் தனியார் இளணந்து பேய்யும் பதாழிலில் ரூ 10,000 மகாடி 
அரசு முதலீடு பேய்து, பவைிநாட்டு ேற்றும் உள்நாட்டு 
நிறுவனங்கமைாடு இளணந்த பதாழில்கள் உருவாக்கப் டும் 
ேற்றும் அன்னிய மூலதனத்திற்கு ஏற் ாடு பேய்யும். 
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தரீ்க்க முடியாத  ிரச்சகனகளுக்கு தரீ்வு 
 
கச்ச தவீு மற்றும் மீனெர்நலன்  ிரச்சிகனக்கு தரீ்வு- 
• கச்ே தீவு நேது தீவு. இது  ாராளுேன்றத்தில் ஒப்புதல் ப ற்று 

அேல் டுத்தாத காரணத்தால்,  ாரளுேன்றத்தில் தீர்ோனம் 
நிளறமவற்றி திரும்  ப ற மவண்டும், இல்ளலபயன்றால் சுப்ரீம் 
மகார்ட் மூலம் மேற்கு வங்காைத் தீவு தாளர வார்க்கப் ட்டளத 
முன்னுதாரணோக காட்டி திரும்  ப ற நடவடிக்ளக எடுக்க 
மவண்டும். 

• ஆனால் இந்த இரண்ளடயும் ஆண்ட கட்ேிகள் பேய்திருந்தால் 
இந்த இழி நிளல தேிழக ேீனவர்களுக்கு வந்திருக்காது.  கடந்த 
30 வருடங்கைாக முடியாத  ிரச்ேிளன இந்த அரேியல் கட்ேிகைின் 
நிளறமவற்ற முடியாத மதர்தல் அறிக்ளககைால் நடக்கும் என்று 
நாங்கள் நம் வில்ளல. எது உடனடி ோத்தியமோ, ோற்று தீர்மவா, 
அது தான் எங்கள் வழி. 

• எனமவ கட்ே தீவு இப்ம ாது  ிரச்ேிளன அல்ல. ேீனவர்களுக்கு 
வாழ்வாதாரத்ளத உறுதிப் டுத்துவது தான் முக்கிய  ிரச்ேிளன. 
எனமவ உடனடியாக ேீன் ிடித்தலுக்கு தனி அளேச்ேகம் 
உருவாக்கப் டும். 

• ேீனவர் நலக்பகாள்ளக உருவாக்கப் டும். அதில் கீழ்கண்ட 
மூன்று முக்கிய ப ரிய திட்டங்கள் பேயல்  ாட்டிற்கு வரும். 

• ஆழ்கடல் ேீன்  ிடிப்பு முளற அறிமுகம். அதற்கு ஆழ்கடல் 
ேீன் டி டிராலர்ஸ் 1000 டன் எளட பகாண்ட – 4 கப் ல்கள் 
ேீனவர்களுக்கு ஆழ்கடல் ேீன்  ிடிப்பு  டகுகள் 13 கடற்களர 
ோவட்டங்களுக்கு 150 டன் எளட பகாண்ட 130  டகுகள், 
ஆழ்கடல் ேீன்  ிடிக்க ேிறப்பு  யிற்ேிகள்,  கப் லில் 
 தப் டுத்துதல், ேதிப்பு கூட்டுதல், ஏற்றுேதி எல்லாம் கடலிமல 
நளடப ற நடவடிக்ளக. 

• ேீன் ிடி தளட காலங்கைில் ேீனவர்கள் வருோனத்திற்காக ேீனவ 
ப ண்களுக்கு கடல்  ாேி வைர்ப்பு  யிற்ேியும், நிதி உதவியும் 
அைிக்கப் டும். 

• 1076 கிேீ கடற்களரயில் கடலில் கூண்டு ேீன்வைர்ப்பு திட்டம். 
ேீனவர்கைின் பதாடர்ந்த வருோனத்திற்கு உறுதி பேய்யும். 

• ேீனவர்கைின்  டித்த ோணவர்களுக்கு தனித்திறன்  யிற்ேி 
சுற்றுலாதுளறயில் அைிக்கப் டும். 
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• ேீனவர் நலவாரியத்தில் உறுப் ினர்கைாக இருப் வர்கள் 
அளனவருக்கும் ேிறப்பு நலவாழ்வு திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும். 
அதன்  டி அவர்கைது,  டிப்பு, ேருத்துவம், வி த்து காப் டீு, உயிர் 
காப் டீு திட்டம், அளனத்து ேீனவர்களுக்கும்  சுளே வடீு திட்டம் 
முழுளேயாக அேலுக்கு வரும். ேீன்  ிடிக்கும் ம ாது இறந்தால் 
ரூ 10 லட்ேம். 

• கடற்களர சுற்றுலா திட்டமும், ேீனவர்களுக்கு 
ேதிப்புக்கூட்டப் ட்ட வாழ்வாதரத்ளத உறுதி பேய்யும் 
நிறுவனங்களை உருவாக்கி அதில் ேீனவர்களும்  ங்கு 
தாரர்கைாக ஆக்கும் வளகயில் பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 
ேீனவர்கைின் வாழ்வில் முன்மனற்றம் ஏற் ட கச்ே தீவு ேட்டப் டி 
நேக்கு வரும் முன் இந்த திட்டங்கள் கண்டிப் ாக 
பேயல் ாட்டிற்கு வரும். 

• இலங்ளக ேற்றும் இந்திய ேீனவர்கள் வாரத்தில்  ாதி நாள் 
 கிர்ந்து பகாண்டு ேீன்  ிடித்தல் பேயல்திட்டம் வகுத்து 
நளடமுளறப் டுத்தப் டும். 

• இந்திய கடற் ளட இந்திய ேீனவர்களை காக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும். தேிழக கடற்களர ேிறப்பு அதிரடிப் ளட 
உருவாக்கப் டும், இதன் மூலம் தேிழக ேீனவர்களை காக்கும் 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

 
காெிரி, முல்கல ச ரியார் நதி நீர்  ிரச்சிகனகளுக்கு தரீ்வு 
• அதிதிறன் நீர் வழிச்ோளல உருவாக்கி 

தேிழகம், கர்நாடகா, ஆந்திரா ேற்றும் மகரைா மூலம் 3000 டி.எம்.ேி 
பவள்ை நீளர  கிர்ந்து பகாள்ை ஏற் ாடு. 

• முல்ளல ப ரியார் அளணயில் 152 அடி தண்ணரீ் மதக்குவதற்கு 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.  

• முல்ளல ப ரியார் அளணயில் இருந்து தேிழக  குதியில் குைம் 
உருவாக்க வாய்ப் ிருக்கிறது. அளத உருவாக்க நடவடிக்ளக 
எடுத்து ேளழ நீளர மேேித்து அளத அந்த  குதி நீர்  ாேனத்திற்கு 
பகாடுக்க மதளவயான அளண ேற்றும் கால்வாய்கள் 
உருவாக்கப் டும். இதற்கு ISRO வின் உதவியுடன் திட்டம் 
உருவாக்கப் ட்டு ஒன்றிய ேற்றும் மகரைா அரசுகைின் 
உதவிமயாடு இத்திட்டம் பேயல் டுத்தப் டும்.  
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எரிொயு திட்டம் 

• ேீத்மதன் ேற்றும் மஷல் எரி வாயுத்திட்டம் நிலத்ளத, நிலத்தடி 
நீளர  ாழ் டுத்தும் என் தால் எதிர்ப்பு.  

• பகயிலுக்கு மதேிய பநடுஞ்ோளலயில் ோற்றுப் ாளத அளேக்க 
நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும். 

• ளெட்மரா கார் ன் திட்டம் படல்டா ோவடங்கைில் 
பேயல் டுத்த அனுேதிக்க முடியாது. மவைாண்  சுளே 
ேண்டலோக அளத தேிழக அரசு அறிவித்தளத வரன் 
முளற டுத்தி பேயலாக்கத்திற்கு பகாண்டு வருமவாம். அளத 
ஆழ்கடலில் பேயல் டுத்தினாமல மதளவயான எரிவாயு 
கிளடக்கும் எனமவ அளத பேயல் டுத்த இந்திய ஒன்றிய அரளே 
வலியுறுத்துமவாம்.  

மதுெிலக்கு  ிரச்சிகன  
• ேதுவிலக்கு அேல் இலட்ேியம். ஆட்ேிக்கு வந்தவுடன் டாஸ்ோக் 

ேதுக்களடகள்  ாதியாக குளறக்கப் டும்.  ள்ைி, கல்லூரிகள், 
ோளலகைில், ப ாதுேக்கள் வாழும் இடங்கைில் முதலில் 
மூடப் டும். ேதுக்களடகைின் அருகாளே குளறக்கப் டும்.  

• டாஸ்ோக் ேது விற் ளன துளற அரேின்  ங்கு ஒரு குறிப் ிட்ட 
அைவில் தனியாருக்கு விற்கப் டும். ேது ான விளல 
அதிகரிக்கப் ட்டு, ஒரு  ங்கு தனியாருக்கும், ஒரு  ங்கு 
அரேிற்கும், ஒரு  ங்கு குடிக்கும் குடிேகன்கைின் ேளனவிகைின் 
அல்லது தாய்ோர்கைின் அல்லது வடீ்டின் முதிமயார்கள் ேக்கள் 
மகன்டீனில் ப ாருள்கள் வாங்கி பகாள்ைலாம்.  

• ேதுவால்  ாதிக்கப் ட்டவர்களுக்கு ேருத்துவ ேிகிச்ளே ேற்றும் 
ேறுவாழ்வு ளேயங்கள் உருவாக்கப் டும்.  

• கள்ளை தளட பேய்யும் ேட்டம் நீக்கப் டும். அளத உணவு 
 ானோக அறிவிக்கப் டும். பதன்ளன ேற்றும்  ளன ேரத்தில் 
இருந்து நவனீ முளறயில் ோராயத்திற்கு  தில் உடல்நலத்ளத 
 ாதிக்காத கள்ளை  ானோக சுத்திகரித்து வழங்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும். 

• ேதுவினால் வரும் வருோன இழப்ள  சுத்தோன குடிதண்ணரீ் 
உற் த்தி திட்டத்தால் ேரி பேய்யப் டும். 
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செளிநாட்டு ொழ் இந்தியர்கள் 
• பவைிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள், அங்கு தங்கள் உளழப் ினால் 

மேேித்த  ணத்ளத FDR – FOREIGN DIRECT REMITTANCE மூலம் 2018-
19ல் இந்தியாவிற்கு அனுப் ியது ேட்டும் ரூ 5,60,000 மகாடி. ($80 
Billion). இதில் 60 ேதவிகிதம் மகரைா, தேிழ்நாடு, ேகாராஷ்டிரா, 
கர்நாடகா ோநில பவைிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கைிடம் இருந்து 
வருகிறது. 2014-19 வளர இந்தியாவில் அன்னிய முதலீடு ேட்டும் 
21 லட்ேம் மகாடி, அமத காலகட்டத்தில் FDR ேட்டும் 26.5 லட்ேம் 
மகாடி  

• இதில் அதிக ேக்கள் பவைிநாட்டில் வேித்து,  ணத்ளத தங்கள் 
போந்த நாடுகளுக்கு அனுப்பும்  ட்டியலில், இந்தியா 
முதலிடத்திலும், ேீனா இரண்டாம் இடத்தில், அடுத்து 
 ிலிப்ள ன்ஸ், பேக்ஸிமகா, ிரான்ஸ், ளநஜரீியா,  ாகிஸ்தான், 
பஜர்ேனி, வியட்நாம், ஸ்ப யின், பல னான், இந்மதாமனஸியா 
ம ான்ற நாடுகள் வருகிறது. 

• இதில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருக்கிறது என்றால், இங்கிருந்து 
பேன்ற இந்தியர்கள் அதிகம் ம ர் இந்தியாவிற்கு ேீண்டும் 
வரமவண்டும் என்று விரும்பும் பவைிநாட்டு வாழ் இந்திய 
குடிேக்கள். இங்கு அவர்கள் திறளேக்மகற்ற மவளலவாய்ப்பு 
ஏற் டுத்தி, அவர்கள்  டிப் ிற்மகற்ற ேதிப்புக்கூட்டப் ட்ட மவளல 
வாய்ப் ில்லாேல், பவைிநாடு பேன்று  ல ம ர் தாய், தந்ளதயளர 
 ிரிந்து, ேளனவி, குழந்ளதகளை  ிரிந்து கடுளேயாக உளழத்து, 
தாங்கள்  ட்ட கடன்களை அளடப் தற்கும், உற்றார், உறவினரது 
நல்வாழ்க்ளகக்கும் தங்களை அர் ணிக்கின்ற நல் உள்ைங்கள். 

• அவர்களுக்கு  ல்மவறு  ிரச்ேிளனகள், மவளல  ார்க்கும் 
இடத்தில்  ிரச்ேிளன, மவளலக்கு அளழத்து பேன்று ஏோற்றும் 
இளடத்தரகர்கைால்  ிரச்ேிளன,  ஏோற்றப் ட்டு  ாஸ்ம ார்ட்ளட 
இழந்து பஜயிலில் வாடும் ம ர் எத்தளனமயா,  மவளலயில் 
 ிரச்ேிளன, தங்கும் இடத்தில்  ிரச்ேிளன, உடல்நலக்குளறவு 
ஏற் ட்டால், வி த்து ஏற் ட்டால், ேரணேளடந்தால் இப் டி 
 ல்மவறு  ிரச்ேளனகளை தினமும் அனு வித்து இந்தியாவிற்கு 
2 ோநில  ட்பஜட் பதாளக அனுப் ி இந்திய ப ாருைாதாரத்ளத 
 லப் டுத்தும் அவர்களுக்கு ேரியான, மதளவயான உதவிளய 
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அன்ம ாடு பேய்து தரும் இந்திய தூதரகங்கள் ேிகக் குளறவு. இது 
வரக்கூடிய அம் ாஸிடளர அல்லது கவுன்ஸல் பஜனரளலப் 
ப ாருத்தது . 

• இதில் அதிகம்  ாதிக்கப் டுவது பவைிநாட்டு வாழ் தேிழர்கள் 
தான்.அவர்கள் தான் போழியால், ம ச்ோல் இரண்டாம் தர 
குடிேக்கள் ம ான்று  ார்க்கும் நிளலளே இருக்கிறது. அவர்கள் 
 டும் துயரம் அதிகம். 

• பவைிநாட்டு வாழ் தேிழர்கைின் குடும் ங்களுக்கு தேிழகத்தில் 
மதளவயான அளனத்து ேட்ட உதவிகளையும், பவைிநாட்டு வாழ் 
தேிழர்கைின் வாழ்வாதாரத்ளத உறுதிப் டுத்த, மேன்ளேப் டுத்த 
ேிறப்பு வி த்து ேற்றும் ேருத்துவ காப் டீ்டு திட்டத்ளத 
அேல் டுத்தும். தனிந ர் கடன் திட்டத்ளதயும் அேல் டுத்தும். 

• அவர்கைது தற்ம ாளதய துயரங்களை ம ாக்கும் முயற்ேியாக, 
இதற்பகன்று பவைிநாட்டு வாழ் தேிழர்கள் நலவாழ்வுக்கு தனி 
ேட்டேன்ற, தனி  ாராளுேன்ற குழுவும் அளேக்கப் டும். 
அவர்களுது  ிரச்ேிளனகளை உடனுக்குடன் பவைிநாட்டு இந்திய 
தூதரகங்கைின் கவனத்திற்கு எடுத்து பேன்று உடனடி தீர்வுக்கு 
வழிபேய்யும்.  ஏபனன்றால் இந்த  ிரச்ேளன 5 ஆண்டுகளுக்குள் 
முடிவுக்கு பகாண்டுவரப் டும். 

• இனி 10 ஆண்டுகைில் பவைிநாட்டில் வாழும் தேிழர்கள், 
தேிழ்நாட்டில் வாழ்வளத ப ருளேயாக எண்ணும் சூழளல, 
பவைிநாட்டில் கிளடக்கும் ேம் ைத்மதாடு மவளலவாய்ப்ள யும் 
உருவாக்குவமத எங்கள் இலட்ேியம். 

• தேிழகம் வைர்ந்த நாட்டுக்கு இளணயான நாடாக ோறும் ம ாது, 
பவைிநாட்டினர் தேிழகத்திற்கு அதிக எண்ணிக்ளகயில் வந்து 
மவளல பேய்யும் நிளலளே ஏற் டுத்தப் டும். 

 
ஈழப்  ிரச்சகன 
• இந்தியாளவ சுற்றி உள்ை எந்த ோர்க் நாடுகைிடமும் ஐனநாயக 

ஆட்ேிமுளற நிர்வாகம் இல்ளல. இனத்ளத ோர்ந்மதா, ேதத்ளத 
ோர்ந்மதா இல்ளல. போழிளய ோர்ந்மத தான் நம்ளே சுற்றி 
ஆளுகின்ற அரசுகள் இயங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது. அங்கு 
ேிறு ான்ளேயினருக்கு வாழ உரிளேயில்ளல எனும் ப ாழுது 
அங்மக எப் டி அளேதி நிலவும். அளதத்தான் இலங்ளகயில் 2 
லட்ேம் இலங்ளகயின் போந்த தேிழ் குடிேக்கள் பகால்லப் ட்டு, 
ேர்வ மதே குற்றம் அந்த நாடு புரிந்தது, ஒரு ஈனச்பேயலாக, 
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ேனித உரிளேளய ேதிக்கிற உலக ேக்கள் பவட்கி தளல 
குனியும் பேயலாக  ார்க்கிறார்கள். 

• கடந்த 28 ஆண்டுகைாக இந்திய அரசு களடப் ிடித்த பவைியுறவு 
பகாள்ளகயின் காரணோகவும், நம்ளேச்சுற்றி உள்ை எந்த நாடும், 
இந்தியாவுடன் ளககுலுக்கி பகாண்டு, ளேனாவுடன் மேர்ந்து 
பகாண்டு இந்தியாவிற்கு எதிராகத்தான பேயல் ட்டுக்பகாண்டு 
வருகிறது. இந்திய பவைியுறவு அதிகாரிகள், வைர்ந்த நாடுகைிடம் 
வாலாட்டவும், நம்ளே சுற்றி உள்ை அண்ளட நாடுகைிடம் 
ப ரியண்ணன் மதாரளணயுடன் பேயல் டுவதால், இந்தியாளவச் 
சுற்றி உள்ை நாடுகள் நேக்கு எதிரான ேனநிளலயில், ேர்வமதே 
அைவில் பேயல்  டுகிறார்கள். இதற்கு உதாரணம், இலங்ளக 
 ிரச்ேிளனயில் இந்தியா தளலயிட்டு, ஈழத்தேிழ் ேக்கள் 
அழிவிற்கு காரணோக இருந்தது இந்தியாவின் ேத்திய அரசு 
காங்கிரஸ் கட்ேிதான்.  ின் ஆட்ேிக்கு வந்த  ா.ஜ.கவும் அதில் 
இருந்து ேிறிதும் ோறாேல் அமத பகாள்ளககளுடன் அண்ளட 
நாடுகளை அணுகுவதால், நம்ளேச்சுற்றி ஆ த்து தான் 
காத்திருக்கிறது என் து பவள்ைிளட ேளல. 

• இந்தியா  ாதுகாப் ாக இருக்க மவண்டுபேன்றால், இந்தியாவின் 
பவைியுறவுக்பகாள்ளகயில் ேிகப்ப ரிய ோற்றம் வரமவண்டும். 

• இந்தியாளவச் சுற்றியுள்ை நாடுகைில் இந்தியாளவப்ம ால் 
இல்ளல அபேரிக்காளவப்ம ால் ஜனநாயகம் ேத்திய, ோநில 
ஆட்ேிமுளற நிர்வாகம், அளனத்து  ிரிளவ மேர்ந்த ேக்கள் 
ேேத்துவோக வாழ வழி, இனம், போழி, ேதம் கடந்து, 
அளனவருக்கும், அளனத்திலும்  ிரதிநித்துவம் கிளடக்கும் 
வளகயில் ஜனநாயகம் ேலர, இந்தியா அந்த நாடுகமைாடு 
இளணந்து உதவ மவண்டும். இல்ளல என்றால், இந்த நாடுகைில் 
அளேதி நிலவாது, தீவரவாதமும்,  யங்கரவாதமும் 
தளலதூக்கும், அளத ேீனா ம ான்ற மேளல நாடுகள், தங்கைது 
ப ாருைாதார வைர்ச்ேிக்கு ோதகோக  ார்க்கும், அது இந்தியாவின் 
 ாதுகாப் ிற்கு அச்சுறுத்தலாக ோறும். 

• எனமவ குறிப் ாக இலங்ளகயில், ேத்திய, ோநில ஆட்ேிமுளற 
நிர்வாகம் ஏற் டுத்தப் ட்டு ப டரல் ஜனநாயக ஆட்ேி முளற 
நிர்வாகம் அளேய இந்தியா உடனடி நடவடிக்ளக எடுக்க 
மவண்டும்.  இலங்ளக தேிழர்களுக்கு நில உரிளே, காவல்துளற 
உரிளே, 13+ அரேியல் ோேன ேட்ட ோற்றத்ளத அேல் டுத்த 
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ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்ளகளய உடனடியாக பவைியுறவு துளற 
ேட்டத்தில், ேர்வ மதே அழுத்தம் பகாடுத்து, ஐக்கிய நாடுகள் 
ேள யின் மூலம் நடவடிக்ளக எடுக்க மவண்டும். 

• இளத பேய்ய இந்தியாவிற்கு முடியவில்ளல என்று போன்னால், 
 ங்கைாமதேம் எப் டி  ாகிஸ்தானில் இருந்து  ிரிவதற்கு இந்தியா 
உதவியமதா, அளதப்ம ால் இலங்ளகயில் இருந்து ஈழமதேம் 
உருவாக இந்தியா அதிரடி நடவடிக்ளக எடுக்க மவண்டும். இது 
காலத்தின் கட்டாயம். இளத இந்தியா பேய்ய மவண்டிய சூழல் 
வரும்ம ாது  ின்வாங்ககூடாது.  முதல் முயற்ேிளய இந்தியா 
எடுக்க மவண்டும், தவறும்  ட்ேத்தில் இரண்டாம் முயற்ேி 
கண்டிப் ாக எடுக்கப் ட மவண்டும்.  

• இந்த பகாள்ளககளை இந்திய அரேிடமும், இந்திய அரேியல் 
கட்ேிகைிடமும் இலங்ளக  ிரச்ேிளனயின் உண்ளே 
 ரிணாேத்ளத புரிய ளவக்க முயற்ேி எடுத்து, இந்திய அரேின் 
பவைியுறவுக் பகாள்ளகளய ோற்ற முயற்ேி பேய்யப் டும். 

• இலங்ளக தேிழ் ேக்கள் இந்தியாவில் அகதிகைாக, இலங்ளகளய 
விட பகாடுளேயான சுழலில் வாழும் நிளல ோற்றி 
அளேக்கப் ட்டு,  அவர்களை இங்கு அடிளே ோதிரி நடத்தும் 
சூழல் நீக்கப் ட்டு, அவர்கள் வாழ்வாதரம் மேம் ட கல்வி, 
ேருத்துவம், சுத்தோன சுகாதாரோன குடியிருப்பு, மவளலவாய்ப்பு 
ப ற, ேற்ற நலதிட்ட உதவிகள் ப ற மதளவயான 
நடவடிக்ளககளை தேிழகஅரசு எடுக்கும். 

• முன்னாள் தேிழக முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள் ஈழத்தேிழ் 
ேக்கள் மேல் ளவத்த அமத அன்பு,  ற்று,  ாேம் ேீண்டும் 
அவர்களுக்கு தேிழகத்தில் கிளடக்கும். 

• இல்லாத ஒன்றுக்கு எப் டி தளட?, விடுதளலப்புலிகமை இல்ளல 
என்றான ம ாது அதற்கு எதற்கு தளட?, அளதச்போல்லிமய 
அப் ாவி ஈழேக்களை  லிகடா ஆக்குவது இந்தியாவில் 
நடக்கிறது. எனமவ விடுதளலப்புலிகைின் ேீதான தளடளய 
நீக்கமவண்டும், அளத நீக்க அளனத்து ேட்ட 
நடவடிக்ளககளையும் எடுப்ம ாம். அளத நீக்கி விட்டால் 
இலங்ளக தேிழ் அகதிகைாக இருக்கும் ேக்களுக்கு இந்திய 
குடியுரிளே ோத்தியம். 

• எனமவ அவர்களுக்கு இன்ளறய மதளவ இந்திய குடியுரிளே. 
அளத ப ற்று தர ஆக்கப்பூர்வோன நடவடிக்ளக 
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எடுக்கப் டும்.  இலங்ளகயில் வாழும் சூழ்நிளல ஏற் டும் வளர 
அவர்களை ேற்ற வைர்ந்த நாடுகள் எப் டி குடியுரிளே பகாடுத்து 
அவர்கைது  ாதுகாத்தமதா அளதப்ம ால்  ாதுகாக்க நடவடிக்ளக 
எடுக்கப் டும்.  இதற்காக இந்தியாவின் அளனத்து கட்ேிகைிடம் 
ஒருேித்த கருத்ளத ஏற் டுத்தி,  ாராளுேன்றத்தில் இளத 
ேட்டோக்கி பேயல் டுத்த மவண்டிய  ணிளய நாம் பேய்மவாம்.  

• ஈழப்ம ாரில் இலங்ளக அரேின் ேனித உரிளே ேீறல் ேர்வ மதே 
நீதி ேன்றத்தில் நிறுத்தி நீதி ப ற்று தருவதற்கு இந்தியாவின் 
பவைியுறவுக்பகாள்ளகயில் ோற்றம் பேய்ய மவண்டிய 
வழிவளககளை களடப் ிடிப்ம ாம்ய   

• இலங்ளகயில் வட கிழக்கு ோநிலங்கைில், இந்திய நிறுவனங்கள் 
ேற்றும் பவைிநாட்டில் வாழும் ஈழத்தேிழர்கைின் நிறுவனங்கள் 
இளணந்து அன்னிய நாட்டு மூலதனம் 
கல்வியிலும், விவோயத்திலும், ேீன் ிடித்தலிலும், பதாழில் 
ேற்றும் மேளவத்துளறகைில் பவைிநாட்டு மூலதனம் 
உருவாக்கப் ட்டால் தான் இலங்ளக தேிழர்கைின் வாழ்வு 
ேலரும். அவர்களுக்கு  ாதுகாப்பு கிளடக்கும். இளத பேய்து 
இலங்ளக தேிழர்கள், ஈழத்தில் வாழ வழி வளக 
பேய்யப் டமவண்டும். 

• இதில் எதுவும்  நடக்காவிட்டால் ஈழத்ளத ேலரச் பேய்யும் ஆட்ேி 
இந்தியாவில் ேலரச் பேய்மவாம். 
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இலெசம் அல்ல சமூக, ச ாருளாதார தமம் ாட்டு திட்டங்கள் 

• தேிழகத்தில் 11 ேதவிகிதம் வறுளேக்மகாட்டுக்கு கீமழ இருக்கும் 
ேக்களுக்காக ேில ேக்கள் நல திட்டங்கள்  

• தேிழக அரசுடன் அரேின் திட்டங்களையும் மேளவகளையும் 
ேக்கள் உடனுக்குடன் ப றுவதற்கும் அரசுக்கும் ேக்களுக்கும் 
மநரடி இளணப் ாக இருப் தற்கும் வறுளேக்மகாட்டுக்கு கீமழ 
இருக்கும் அளனத்து ேக்களுக்கும் வடீ்டிற்கு ஒரு கணிணி 
வழங்கப் ட்டு e-governance முளறயில் ேக்களும் அரசும் மநரடி 
பதாடர் ில் இருப் ளத உறுதி பேய்யப் டும். இதன் மூலம் ேக்கள் 
தங்கைது தனித்திறளன வைர்த்துக் பகாள்வதற்கும் புதிதாக 
கற்றுக் பகாள்வதற்கும் ேருத்துவர்கள் உடன்  ேருத்துவ 
ஆமலாேளன, ேருந்து, ரத்த  ரிமோதளன ம ான்ற வேதிகளைப் 
ப ற்றுக் பகாள்வதற்கும் உ மயாகப் டுத்தப் டும்.   

•  டித்த ேகைிருக்கு GIG Workers மவளலவாய்ப்பு உருவாக்கப் ட்டு 
இதன் மூலம் அவர்கள் ஒய்வு மநரத்தில் குறந்தது ரூ 10,000 
முதல் ரூ 20,000 ேம் ாதிக்க வழி வளக பேய்யப் டும். அதற்கான 
திறன் மேம் ாட்டு  யிற்ேி அைிக்கப் டும்.  

• வடீ்டு மவளல ேட்டும் பேய்யும் இல்லத்தரேிகளுக்கு ேதிப்பு 
உரிளேத்பதாளகயாக ரூ 3000 வழங்கப் டும்.  

• ஓர் இளைஞர் 5 அல்லது அதற்கு மேற் ட்ட இளைஞர்களுக்கு 
மவளலவாய்ப்பு வழங்கினால், அவர் ேிறப்பு நிதி ேலுளககள் 
ப றுவதற்கு தகுதியுளடயவர் ஆகிறார். 

• முதல்முளற பதாழிலாைர்களுக்கு வட்டியில்லா ேின் ள க்குகள் 
வழங்கப் டும். 

• ோணவ ோணவிகளுக்கு 10 இன்ச் ஸ்ோர்ட் மடப்லட் 
வழங்கப் ட்டு அரசு  ள்ைிக்கூடம் ளவ-ள  இளணப்ம ாடு ஒரு 
டிஜிட்டல்  ள்ைி ஆேிரியர்களும் ோணவர்களும் 1:1 என்ற 
முளறயில்  யிற்றுவிக்கப் டும்.  

• ஆதரவற்ற ோணவர்களை அரமே தத்பதடுத்து,  டிக்க ளவத்து 
மவளல வாய்ப்ள  உருவாக்கிபகாடுக்கும்.   

• தேிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 12,500 ஊராட்ேிகள் ேற்றும் அதளன 
உள்ைடக்கிய கிராேங்கைில் அப்துல் கலாம் கிராேப்புற சுயோர்ப்பு 
திட்டங்கள் உருவாக்கப் டும். அதில் ப ண்கள் ேற்றும் ஆண்கள் 
சுய உதவி குழுக்கள் உருவாக்கப் ட்டு, அதன் மூலம் 
ஒருங்கிளணந்த  ண்ளணகள் - ோட்டுப் ண்ளண, 
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ஆட்டுப் ண்ளண மகாழிப்  ண்ளண,  ேீன்  ண்ளண, SMART 
FARMING & VERTICAL FARMING,  ாரம் ரிய கிராேப்புற பதாழில்கள் 
போளேட்டி அளேக்கப் டும்.  

• அளத மேலாண்ளே பேய்வதும் நிர்வாகம் பேய்வதும் அளத 
லா ோக பகாண்டுவருவதற்கு சுய உதவிக் குழுக்கள் போளேட்டி 
மூலோக மதளவயான பதாழில் நுட்  உதவி, மேலாண்ளே, 
விற் ளன ேற்றும் ஏற்றுேதி  யிற்ேிகள் பகாடுக்கப் டும். இந்த 
போளேட்டியில் ேம் ைத்துடன் கூடிய மவளலயும், வரும் 
லா த்தில்  ங்கும் அந்த சுய உதவி குழுக்களுக்கு 
 கிர்ந்தைிக்கப் டும்.  

• இந்த  ண்ணகளுக்கு மதளவயான தீவனங்கள் உருவாக்குவதற்கு 
ஒவ்பவாரு கிராேத்திலும் அரசு புறம்ம ாக்கு நிலங்கள் 
ஒதுக்கப் ட்டு அதற்கு அந்த தீவனத்ளத உருவாக்குவதற்கு ஒரு 
அளேப்பு ஏற் டுத்தப் டும் இளைஞர்களை பகாண்ட ஒரு 
மவைாண்ளே அளேப்பு ஏற் டுத்தப் டும்.  

• இவர்கள் அரசு திட்டத்திலும் காண்ராக்ட் எடுத்து பேய்ய 
வழிவளக பேய்யப் டும்.  ப ட்மரால்  ங்குகள், டீஸல்  ங்குகள், 
எரிவாயு ஏபஜன்ஸி ளவக்க சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 
மதளவயான உதவி பேய்யப் ட்டு அவர்கள் வாழ்வாதார 
மேம் ாட்டிற்கு நடவடிக்ளக எடுக்கப் டும்.   

• இதில் உற் த்தியாகும் ப ாருட்கள் ேதிப்பு கூட்டப் ட்ட அந்த 
ோவட்டத்தில் அளேந்திருக்கக் கூடிய பதாழிற்ோளலகள் 
மூலோக தேிழ்நாட்டுக்கும், இந்தியாவிற்கும், ஏற்றுேதி 
பேய்யக்கூடிய ஒரு ஈமகா ேிஸ்டம் உருவாக்கப் ட்டு அதன் 
மூலோக  ல லட்ேம் ம ருக்கு மவளல வாய்ப்பு உருவாக்கித் 
தரப் ட்டு 234 அப்துல்கலாம் புரா குழுே திட்டத்தின் மூலம் 
பேயல் டுத்தப் டும் 

• ஏளழ எைிய ேக்களுக்கு தேிழர் திருநாைான்று  ட்டு மேளல, 
 ட்டு மவஷ்டி வழங்கப் டும் இதன் மூலம் ளகத்தறி பநேவு 
ஊக்குவிக்கப் டும், அதனால் பநேவாைர்கள் வாழ்வு ஊக்கம் 
ப றும்.  

• ஏளழ எைிய ேக்களுக்கு சூரிய ஒைி ேின்ோர கட்டளேப்பு 
உருவாக்கித் தரப் டும் அதன்மூலம் மூன்று எல்இடி  ல்ப் ஒரு 
ஃம ன் ஒரு டிவி ேற்றும் போள ல் ோர்ஜர் பகாண்ட ஒரு கிட் 
மோலார் கிட் வழங்கப் டும் இதன் மூலம்   சுளே ேின்ோர 
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உருவாக்கம் நளடப றும் இதன் மூலம் ஏளழ எைிய ேக்களுக்கு 
ேின்ோர கட்டணத்தின் சுளேயிலிருந்து அவர்கள் ஒட்டு 
போத்தோக விடுவிக்கப் டுவார்கள் 

• மூன்று ஏக்கருக்கு கீமழ இருக்கக்கூடிய அளனத்து 
விவோயிகளுக்கும் டீேல் ேின்ோர  ம்பு பேட்டுகளுக்கு  திலாக 
மோலார் கட்டளேப்பு உருவாக்கித் தரப் டும். 

• ேின்ோர கட்டணம் ோதம் ஒருமுளற கணக்கிடப் ட்டு அதிக 
ேின்ோர கட்டணம் சுளேயிலிருந்து ேக்கள் 
விடுவிக்கப் டுவார்கள்.  

• ராணுவத்தில் இயங்கும் ேலுளக விளல 
மகண்டிளனப்ம ால்  “மக்கள் தகன்டீன்” ஒவ்பவாரு கிராே 
ஊராட்ேியிலும் உருவாக்கப் டும். மரஷன் களடகள் 
நவனீப் டுத்தப் ட்டு, மரஷன் ப ாருட்கள் வாங்குவதிலும் 
விற் திலும் நளடப றும் ஊழல் முற்றிலும் ஒழிக்கப் ட்டு ேக்கள் 
மகண்டீன் உடன் இளணக்கப் டும். ேக்கள் 
கிராேங்கைிமலமய  உற் த்தி பேய்யும் ப ாருட்கள், காய்கறிகள், 
 ழங்கள் முற்றும் FMGC  ேில்லளற விற் ளனக்கான அளனத்து 
ப ாருட்களும், பவைிப் ளடயான மநர்ளேயுடன் பேயல் டும் 
பேயல் டக்கூடிய பகாள்முதல் முளறளய அளேத்து, அரசு 
பகாள்முதல் பேய்து ேக்களுக்கு ராணுவத்தில் கிளடக்கும் 
ேலுளக விளலயில் ேக்கள் மகன்டீன் மூலோகவும், மரஷன் 
களட மூலோகவும் ேக்களுக்கு கிளடக்கும்  டி பேய்யப் டும். 
ஆன்ளலன் மூலோக ஆர்டர் பேய்து இந்தப் ப ாருள்கள் 
மநரடியாக வடீ்டுக்மக ேப்ளை பேய்யப் டும். ேக்கள் சுய உதவி 
குழு மூலோகவும் வடீ்டிமலமய ப ாருட்களை உற் த்தி 
பேய்யக்கூடிய தனித் திறன்  யிற்ேி பகாடுக்கப் ட்டு  ண உதவி 
முதலீடு பேய்யப் ட்டு உற் த்தி தர நிர்ணயம் பேய்து 
உயர்த்தக்கூடிய நடவடிக்ளகயாக இது அளேயும். 

• ஒவ்பவாரு கிராேமும் ளவஃள  வேதி பகாண்ட கிராேோக 
இளணக்கப் டும் 

• அளனத்து ஊராட்ேி ஒன்றியங்கைிலும் ஆதரவு ப ற்ற முதிமயார் 
ளகவிடப் ட்ட ப ண்கள் ளகவிடப் ட்ட குழந்ளதகள் காப் கங்கள் 
அரசு நிதி உதவியுடன் சுய உதவி குழு ேற்றும் இன்று தனியார் 
பதாண்டு நிறுவனங்கள் மூலோக உருவாக்கப் டும். 
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• ேத்துணவு திட்டத்தில்  ால்,  ழம், காய்கறிகள், முட்ளட மேர்த்து 
வழங்கப் டும், OAP ப ன்ஷன் ப றும் முதிமயார்களை ேத்துணவு 
திட்டத்தில் இளணத்து ேதிய உணவு வழங்கப் டும்.  

• ேத்துணவு திட்டத்தில் வழங்கப் டும் முட்ளடகள்,  ால்,  ழங்கள், 
காய்கறிகள் அளனத்தும் அந்தந்த கிராே சுய உதவிக்குழுக்கைிடம் 
இருந்து பகாள்முதல் பேய்யப் டும்.  

• ஒய்வூதியம் இல்லாத 60 வயளத கடந்த அளனவருக்கும் 
ஒய்வூதியம்.  

• திருேண நிதியுதவி திட்டம் தாலிக்கு தங்கம்,  ட்டதாரி 
ப ண்களுக்கு ரூ 60000,  ட்டாதாரி அல்லாத ப ண்களுக்கு ரூ 
70,000 ஆகவும் உயர்த்தி வழங்கப் டும்.  

• நலிந்த நாட்டுபுறக் களலஞர்களுக்கு நிகழ்ச்ேி இல்லாத 
காலங்கைில் ரூ 10,000 வழங்கப் டும்.  

• ஏற்கனமவ பேயல் டுத்தப் டும் ேக்கள் நல திட்டங்கள் 
மேம் டுத்தப் ட்டு பதாடரும்.  

 
தமிழக  ிரச்சிகனகளுக்கு தரீ்கெ தநாக்கி 

நம்ளே விட நாடு உயர்ந்தது என்ற எண்ணத்ளத அளனவரிடமும் 
வைர்ப்ம ாம். 

 
ஒரு நல்ல அகடமகழ, சாக்ககடகய சுத்தப் டுத்தும்! 

இகளஞர்கதள, ச ற்தறார்கதள, 
ொருங்கள் நல்ல அகடமகழயாய் மாறுதொம்! 

தமிழக அரசியல் சாக்ககடகய சுத்தப் டுத்துதொம்!.   
தமிழகத்கத சரீகமப்த ாம்.  
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