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ந��ண�க� ம��� சகவா�� ெதாட�பான ேதசிய ெகா�ைக 

இல�ைக, 2017 
       

1. அறி�க� 

 

இ� நா�,  நா��� அைன�� ச�க�க����, ம�க���� பாாிய பாதி���கைள��, 

அழி�கைள�� ஏ�ப��திய ��� தசா�தகால ��த� ஒ�றிைன எதி�ெகா����த�. 

இ� ஆ�த� ேபாரா�ட� 2009  ஆ��� இ�தியி� ����� ெகா�� வர�ப�ட 

ேபாதி��, அ� ச�க�களிைடேய நிலவிய ந�பி�ைககளி��, உற�களி�� பாாிய 

விாிச�கைள ஏ�ப��தி அவ�களிைடேய  ெவ���ண�ைவ��, பிைழயான 

�ாித�கைள��  எ�ச�களாக வி��� ெச���ள�.  

2015 ஆ��� இல�ைக அரசா�கமான�,  ந��ண�க� ெதாட�பான தன� 

அ��பணி���� �திய ேதா�ற�பாெடா�ைற வழ�கிய�ட�, ேதசிய 

ந��ண�க�தி�கான �ய�சிைய��   ��ென��த�. அ��ட� ந��ண�க�  ப�றி 

வ�����கி�ற பர��ப�ட ேதசிய ெகா�ைகெயா���கான  அவசிய� இ�ன�� 

நில�வ�ட�,   ேம�ப�  ெகா�ைகயி�டாக  அ� �றி�ேகாைள அைட�� ெகா�ள��  

க��கி�ற� எனலா�. 

 

2. ���ைர 

 

��� தசா�த�களாக நிலவிய ஆ�தேம�திய ேபாரா�ட� உ�ளட�கலாக 

நீ�டகாலமாக நிலவிய ச�க, அரசிய�  அ��த�க� காரணமாக�� இ�நா��� 

அைன�� ம�களின�� உயி�க����, ெகௗரவ�தி���, பா�கா����� ஏ�ப�ட 

பாதி��, ேசத� ம��� அழி� எ�பன ப�றி கவன�தி� ெகா���; 

ேமாத� ����� ெகா��வர�ப�ட தின� ெதா��, ம�களிைடேய 

ந�பி�ைக�ன�க�, ெவ���ண��, பிைழயான �ாித�க�  எ�பன நிலவி வ�கி�றன 

எ�பைத ஏ���ெகா���; 

 பிர�சிைன�கான உ�ைமயான காரண� நா����ள அைன�� ம�கைள�� 

தி��தி�ப���கி�ற ப�களி��ட���ய அரசிய� அதிகார சைபெயா�� �றி�� 

ஏ���ெகா�ள� ��ய தி�டெமா�� இ�லாைம��, அ� இ�நா��� வரலா� 

ெந�கி�� ப�ேவ� காலக�ட�களி� ெவ���ண�வாக��, வ��ைறயாக�ேம  

ெவளி�ப�டெத�பைத நிைன������; 

 

க�வி, வா�வாதார�, ெதாழி�வா��� ம��� நீதி உ�ளட�களாக, எனி�� அத�� 

ம���ப��த�படாத ப�ேவ� �ைறகளி� சாிநிகராக பிரேவசி�பத�கான ச�த��ப� 
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�ைறவாக உ�ளைம�� நா���  நிலகி�ற ெவ���ண���கான பிரதான  காரண� 

எ�பைத �ாி�� ெகா���;   
 

சிவி� நி�வாக�தி�� வ�ேச��த�, ெசா���க� ம��� காணிகைள உாியவ�களிட� 

மீள ஒ�பைட�த�, ஊடக �த�திர�ைத  ேம�ப��த�, வா�வாதார வழிவைகக��கான 

ச�த��ப�கைள� ேதா��வி�த�, காணாம� ேபானவ�களின�� அவ�கள� 

உறவின�கள�� உாி��ாிைமகைள��, அவ�கள�  அபிலாைசகைள�� ேபணி� 

பா�கா�த� ஆகியன உ�ளட�கலாக, எனி�� அத�� வைரய��க�படாத ேம�� 

நடவ��ைகக�  ஊடாக அரசா�க�திைடேய��, ம�களிைடேய�� சிற�த  உற�கைள  

மீள க��ெய����  எதி�பா���ட��; 

இல�ைகயி� தனி��வ�ைத ேபணி� பா�கா���, ெகா�ைக, ச�ட�, க�வி ம��� 

பய�பா�களி�டாக ப�வைகைம ம��� கலாசார ப�ைம��வ��வ� 

எ�பவ���� அ�கீகாரமளி��� ெமாழி, மர�ாிைமக� ெதாட�பாக  ஒ�ெவா�  

நப�����ள உாிைமக��� மதி�பளி���; கல��ைரயாட�, தீ��பளி�த�, 

ஓர�க��த� ம��� ேமாத� எ�பன மீ��� தைல��காதவா� அவ�ைற� 

த��பத�கான உாிய நடவ��ைககளி� ஊடாக அைன�� இல�ைகய�களிைடேய�� 

ஒ��ைம ப�றிய வ�வானேதா� �ாி��ண�ைவ ஏ�ப����கமாக ேதசிய� 

ெதாட�பான எ�ண�க�ைவ� ேதா��வி��  ேதசிய ஒ�ைம�பா���� வ�ைம 

ேச��பத�� உண����வமான  �ய�சிகைள  எ��பத�� உ�தி����; 

ெமாழி, ச�ட� ெதாட�பாக அரசியலைம�� ாீதியாக ஓ�  தராதர�ைத   வழ��த� 

ம��� ேதசிய ��ெமாழி ெகா�ைக�� அைம�சரைவயி� அ�கீகார� கிைட�க� 

ெப�றைமைய பி��லமாக ெகா��  ெமாழி� ெகா�ைக ம��� அத�ட� 

ெதாட��ைடய  ேதசிய ஒ�ைம�பா� ப�றிய உண��ட��; 

அரசா�க, தனியா� �ைறகளி��, நா��ரா�� பர��ப�டளவி� ெமாழி� ெகா�ைக 

ம��� ெமாழி� ச�ட�ைத அ��ப���� எதி�பா���ட��;  

ேதசிய சகவா�� ம��� ந��ண�க� ெதாட�பான ���ைரயாக ெமாழி� 

ெகா�ைகைய இன�க���;   

��ற� �ாி�தி��பி� அத��ாிய த�டைன வழ�காதி��பத�� எதிராக 

ச�ைடயி���, ச�ட�தி� ஆதி�க�ைத நிைலநா���� ஒ��ற� சிவி� ம��� 

அரசிய� உாிைமகைள��, ம��ற� ெபா�ளாதார ச�க அரசிய� கலாசார 

உாிைமகைள�� உ�ளட�கியதாக அைன�� பிரைசகளின�� மனித உாிைமக��� 

மதி�பளி��,  அவ�ைற� ேபணி� பா�கா���   �றி�ேகாைள �த�ைமயாக 

ெகா���; 

ேமாத� ம��� வ��ைறயா� பாதி�க�ப�டவ�க��� தனி� தனியாக��, ச�க 

ம�ட�தி�� ஆகிய இ� வைகயி�� ஆ���ப���� ெசய��ைறகைள ம�க� 

ம��� ச�க ம�ட�களி� ��ைமயாக ��ென��பத�� உ�தி����; 
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இல�ைகயி� அைன�� ம�க���� உாியவா� ேதசிய விவரண� ஒ�றிைன 

க��ெய��ப ேவ��யத� ��கிய��வ� ப�றி அவதான� ெச��தி��;   
 
தம�� அைன�� உாி����ளதாக உணர���ய ச�கெமா�ைற��,  அைன�� 

இல�ைக பிரைசக���� சா�தியமான �ரண அ�கீகார� ெப�ற ��றாட� 

ஒ�ைற�� உ�வா��வத�காக அ��பணி��ட��;   
 

கட�தகால நிக��க� மீள  தைல��காதவா� உ�தியளி�த� ம��� ந��ண�க 

ெதாட�பான எதி�கால �ைன�� ஆகியவ�றி� ஊடாக  இ� வைகயான  

���ண��சி�ட� ப�தர�� ெசய�பா�க��கான அரசா�க�தி�  �ரண 

ஊ��வி���க� �றி�� அைழ�� வி����;   

 

சனநாயக�, ந�லா�சி, ெமாழி ம��� மர�ாிைமக� சா��த உாிைமக� 

உ�ளட�கலாக மனித உாிைம, ச�ட�தி� ஆதி�க�, ேதசிய ஐ�கிய� ம���  

ப�வைகைம எ�பவ���� அ�கீகாரமளி��� ச�க சகவா�� ஆகிய விடய�கைள  

அ��பைடயாக� ெகா�� இ� ந��ண�க ம��� சகவா�� ெதாட�பான ேதசிய 

ெகா�ைக ம�சீரைம�க�ப�கி�ற�. 
 

3. �றி�ேகா� 

1. ந��ண�க� ம��� சகவா�� ச�ப�தமாக அரசா�க ெகா�ைக ஒ�ைற 

நைட�ைற�ப��த� 

2.  கட�தகால வ��ைற ம��� ேமாத��கான தீ��கைள  ஆரா���, இ� நா��� 

அைன�� ம�களிைடேய�� ச�தாய�களிைடேய��  ேதசிய  

ஒ�ைம�பா�ைட��, சமாதான�ைத��, சகவா�ைவ�� ஏ�ப���� ெபா���, 

ேதசிய ந��ண�க�ைத��, சகவா�விைன�� க��ெய���வத�கான 

ப�களி��ட� ��ய எதி�கால�ைத ேதா��வி�பத�கான வழிகா��த�கைள 

வழ��த�.   

3. ம��� ேதசிய ஒ��ைம ஆகிய �ய�சிகைள ஒ��கிைண�பத�காக ந��ண�க� 

ம��� சகவா�� ெதாட�பாக ெசயலா��கி�ற அைன�� ப�காள�க���� 

வழிகா��� ேகாைவெயா�ைற தயாாி�த�. 

 

4. நியாய�பா� 

 

 இ� நா��� அைன�� ச�க�தி��� நல� பய�காத ம��� 

கால����� கால� ேம�ெகா�ள�படாத பணிக� ெதாட�பாக ஒ��கிைண�த, 

��ைமயான, விாிவான வைகயி�  ஆராய�ப�த� ேவ���.   
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 சமாதான� ம��� ேதசிய ஒ�ைம�பா� ெதாட�பான �ைன���க� 

தயாாி�க�ப�� வ�கி�ற ேபாதி�� இ� ச�ப�தமாக இல�ைக 

அரசா�க�தினா�  ெவளியிட�ப�ட உ�திமி�க ெகா�ைகக� எ��மி�ைல; 

ஆதலா� ந��ண�க� ம��� சகவா�� ெதாட�பான இ� ெகா�ைகயான� 

அ� இைடெவளிைய நிர��� எ�பதி� ச�ேதகமி�ைல. 

 ப�ேவ� ப�காள�களினா�� இ� ெசய��ைற ெதாட�பாக 

தயாாி�க�ப�கி�ற அைன��வித சமாதான�  ம��� ேதசிய ஒ�ைம�பா� 

ப�றிய �ைன���க� ச�ப�தமான தி�டமிட�,  அபிவி��தி நடவ��ைககளி�  

ஒ�திண�க� ம��� நிைல��ைடைமகைள உ�வா��வ� அவசியமா��.  

 அரசா�க�, ம�கள� ப�களி��ட� ��ய ெதாைலேநா�ைக உ�வா�க 

ேவ��யத� ��கிய��வ� �றி�� ந��ண���,  ந��ண�க� ம��� 

சகவா��  ச�ப�தமாக ெசய�ப�கி�ற அைன�� ப�காள�களிைடேய�� 

ஒ�ைம�பா�ைட ஏ�ப���� ம�திய நிைலயமாக  ெசய�ப��.  

 

5. ெகா�ைகசா� ெநறி�ைறக� 

 

ச�ட� ேகாைவகைள��, ஆேலாசைன ேகாைவகைள�� உ�வா��� ேபா� 

அ��பைட தயாாி�க�ப�� அதைன� ெசய�ப��த���ய ெநறி�ைறக�, 

நீ�டகால இல��� ேகாைவக�, ேதசிய ந��ண�க�, சகவா�� எ�பன 

ெதாட�பாக தி�டமிட� ம���  அதைன வி��தி ெச�வத�கான ச�ட� 

ேகாைவகைள��,  ஆேலாசைன� ேகாைவகைள�� தயாாி�த�.  

 

சம�ாிைம 

 

 சகல ேதசிய ெகா�ைககளி��, ச�ட�களி��, ெசய�பா�களி�� 

இ�றியைமயாத விடயமாக சமாதான� ம��� சம உாிைம�கான 

ெப�மான�க� சிற�த�ைறயி�,  நி�வாக  ாீதியாக  ைகயாள�பட�.  

 

 ந��ண�க�தி�கான இ�றியைமயாத காரணியாக அைன�� ச�தாய�க�� 

�க�ெகா��த �யர�க� ம��� எதி�பா����க��� ெசவி சா���� அரசிய� 

இண�க�பா��ைன அைட�� ெகா��� ஒ� �ைறயாக அதிகார� பகி��� 

ேகா�பா��ைன ஆதாி�த�. 
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 நா��� அைன��� பிரைசக����, ச�தாய�க���� ேசைவகைள��, 

வா����கைள�� சம உாிைம�ட�  வழ��வைத உ�தி�ப��த�. 
 

 அைன�� ேதசிய ��கிய��வ�களி�� சம உாிைம வழ��வைத 

உ�தி�ப��த�; நா� �ரா�� தா�க�தி���ளாக�த�க ம�ட�தி��ள 

மகளி��� பா�கா�� ெபாறி�ைறெயா�ைற உ�வா��த�; 

வ��ைறக����ப�ட மகளி��� தீ��கைள ெப��� ெகா��த� ம��� 

ந�டஈ� வழ��த�; தீ�மானெம���� ப�காள�க�, ந��ண�க� 

ெசய�பா�க� ம��� அ� ெதாட�பான பணிகளி� ேபா� மா�ற�� 

�கவ�களாக மகளி� நி�வன�கைள  ேம�ப��த� 
 

 ச�ேதக க�ெகா�� ேநா�கா�, பா�பா� கா�டா�, 

ெவளி�பைட�த�ைம�ட� ��ய ேதசிய, மாகாண ம��� உ��ரா�சி  

ம�ட�திலான அைன��வித ச�ட��வ, ச�க, அரசிய�, நி�வாக  ாீதியான 

ெபாறி�ைறகளி�� சகல பிரைச���� சமமான வா����க�ட�, �யமாக 

அவ�ைற அ��வத�கான இய�ைமைய உ�தி�ப��த�.  

 

மனித உாிைமக� 
 

 எ�தெவா� நப���� பாரப�ச� கா�டா�, அைன�� பிரைசக����, தனிநப� 

���க����  சிவி� ம���  அரசிய� உாிைமகைள சமமான வைகயி� 

வழ��வைத உ�தி�ப���வத�� அரசா�க� சகல �ய�சிகைள��  எ��த� 

ேவ���. அரசா�க�தினா� சிவி� ம��� அரசிய� உாிைமகைள 

வழ��வத�கான  ெபாறி�ைறெயா�� இ��க ேவ��ய�ட� ச�ட�தி� 

ேமலான ஆதி�க�, நீதியான நி�வாக�, விசாரைணக�, சமநிைல�ட� ��ய 

உாிைமகைள� ெகா�ட கலாசார�, சனநாயக க�டைம���க� எ�பவ�ைற� 

தயாாி�பத�� க�விசா� நடவ��ைககைள எ��ப� ப�றிய �ைறைம�கான 

சா�திய�பா�க� எ�பன ஆராய�பட� ேவ���. இ� உாிைமகைள 

நைட�ைற�ப���வைத உ�தி�ப���வத�� ��கியமான த�விதிக� நீதி 

�ைறைம �ல� ���தி ெச�ய�ப�த� ேவ���. 

 

 ெபா�ளாதார, ச�க ம��� வள�கைள உ�சளவி� பய�ப���வத�டாக 

கலாசார உாிைமகைள  ேபணி�பா�கா�பத���, ெகௗரவமளி�பத���, 

அவ�ைற நிைறேவ��வத��மான இைண�க�பா�க� உ�ளட�கலாக 

நட�ைத ாீதியான ம��� விைள�சா� இைண�க�பா�க�  அரசா�க�திட�  

உ�ளன. இ� உாிைமக� அ��ப��த�ப�கி�றன எ�பைத 

உ�தி�ப��வத�� நீதிம�ற �ைறைமயான� ��கிய  பணி�ெபா����கைள  

நிைறேவ��த� ேவ���. 
 

 அைன�� மனிதாின�� வி��� ெவ����கைள மதி���, உாிைமகைள� 

பா�கா��� அைன��� பிரைசகளின�� அபிமான�ைத  ெவ�ெற��த�. 
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மனித வி���ெவ����க��� மதி�பளி�த� எ�ப� ஒ�ெவா� மனிதன�� 

வா��ைகைய   க�ணிய�ப���வதா��. அ��ட� தனி� தனியாக��, ேதசிய 

ாீதியாக தனிநப�களாக��, ��ம ெசய�பா�களாக��  இய��வத�கான  

வி��பிைன இ�ைறவைரயா��வ� அ�தியாவசியமா��. 

 

ெமாழியிய� உாிைம 

 

 அரச ெபாறி�ைறயான�, இல�ைக அரசியலைம�பி� IV ஆ� அ�தியாய�தி� 

18 இ� இ��� 25 வைரயிலான ெமாழி� ெகா�ைக�� உாிய  ப�திக� �ல� 

இைண�க�ப���ள�ட�, ேதசிய ��ெமாழி� ெகா�ைக �ல� சி�கள� 

ம��� தமி� ெமாழிக� அரச க�மெமாழிகளா��, ஆ�கில� இைண��  

ெமாழியாக�� ஏ���ெகா�ள�ப��, அைம�சரைவயினா� 

அ�கீகாரமளி�க�ப���ள�. 

 

 அரச ெபாறி�ைறயினா� சி�கள  ெமாழிைய நி�வாக ெமாழியாக பய�ப��தி 

ெபா� அறி�ைகக��, தமி� ெமாழிைய வட��, கிழ�� மாகாண�களி� 

பய�ப���வ� தவிர இல�ைகயி� ஏைனய அைன�� மாகாண�களின��, 

அைன�� அரச  நி�வன�களின��, சகல நடவ��ைகக�� அரசியலைம�பி� 

IV ஆ� அ�தியாய�தி� 22 (1) ஆ� ப�தி�கைமய பய�ப��த� ேவ���. 

 

 சனாதிபதி அவ�க� பிரகடன�ப��திய, இ� ெமாழி� பிரேதச ெசயலக� 

பிாி�கைள� தாபி�த� ம��� யா�� ாீதியான ஏ�பா�க� ெதாட�பாக 

அரசா�க�தினா� ஆராய�ப�� அதாவ� சனாதிபதியினா� உதவி அரசா�க 

�கவ� பிாி�களி� எ�தெவா� அல���� உாிய சி�கள� அ�ல� தமி�  ெமாழி 

ேப�கி�ற  சி�பா�ைம சன�ெதாைக�� அைமய ேபா�மானவா� அவதான� 

ெச��தி, அ� பிரேதச�தி� உ�ள  ��ெமா�த சன�ெதாைகயி� 

அ��பைடயி�, சி�கள� ம��� தமி� அ�ல� அ�பிரேதச�தி� உ�ள மாகாண 

நி�வாக ெமாழியாக பய�ப���� வைரயி� ஒ� ெமாழியான�, 

அரசியலைம�பி�  IV ஆ� அ�தியாய�தி� 22(1) ப�தி�கைமய 

அ�பிரேதச�தி�கான நி�வாக ெமாழியாக பய�ப��த�ப�� 
 

 த�ேபா� ேதசிய அ��பைடயி� அரசா�க�தினா� ��ென��க�ப�� வ�� 

ெமாழி�ெகா�ைக ம��� ெமாழி� ச�ட�ைத  வரேவ��, சகவா�� ம��� 

ந��ண�க� ெதாட�பான ���ைரயாக ெமாழி�ெகா�ைக ம��� ச�ட�ைத 

நிைலநா��� ெபா��� ஊ�கமளி�த�. 
 

 ம�திய அரசி�, மாகாண அரசி� அ�ல� உ��ரா�சி க�டைம�பி� அ�ல� 

அைன�� அரச நி�வன�களி�� தம� வி��பி� ேபாி�, அைன�� 
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பிரைசக�� அவ�கள� �ய வி��பி� ேபாி� எ�தெவா� அரசக�ம 

ெமாழி�டாக�� அ�ல� இைண�� ெமாழி�டாக�� எ����லமான அ�ல� 

வா�ெமாழி�லமான பதிைல� ெப��� ெகா�வத�கான நிைலைமைய 

உ�வா��வத�� ச�ட��வமான��, ெகா�ைகசா��த வைகயி�� அர� 

இைண�க�பா���ைன� ெதாிவி���ள�.  
 

 அைன�� அரச நி�வன�களி�� உ�ளக ம��� ெவளி��ற �றி��� 

பதாைக� ம��� ம�களா� பய�ப��த�ப�� மாதிாி�ப�வ�க� எ�பன 

அைவ அரசா�க, மாகாண அரசா�க, உ��ரா�சி நி�வ�க� ஆகிய  

அைன�� நி�வன�களி��  ��ெமாழிகளி��  கா�சி�ப��த ேவ��ய 

ெபா��� ச�டாீதியாக�� ெகா�ைக ாீதியாக�� அரசா�க�தி��  

கட�பாடா��. 

   

 இல�ைகயி� அரசியலைம�பி�  IV ஆ� அ�தியாய�தி� உ�ளவா� 

அரக�மெமாழி ம��� இைண�� ெமாழிக� நீதிம�ற�களி�, ச�டவா�க��வ 

ெமாழிகளி�, நீதிம�ற ெமாழிகளி�, பாடசாைலகளி� ஆேலாசைன 

வழ�க�ப�� ெமாழிகளி� பய�ப��த�பட ேவ��� எ�பதி� அரசா�க�  

இண�க�  ெதாிவி���ள�.  

 

 

ேதசிய சகவா�� ம��� ப�வைகைம 

 

 அரசா�க�தினா�,  ேதச�ைத ேநசி��� அைன�� ச�திகைள�� ஒ�� திர�� 

ச�டாீதியாக��, ெகா�ைக ாீதியாக��, ஆ�மீக ாீதியாக�� இ�நா��� சிற�த 

���ாிைமைய உ�வா��� ேநா��ட�, நா��� தனி��வ�ைத 

அைடயாள�ப��தி, இல�ைகய�களாக தைலநிமி���, ேதச�தி� 

ப�வைகைமைய உண���, கலாசார ெசறி�மி�க வைகயி� பல சமய�தினராக, 

ப�ெமாழி ேப�கி�றவ�களாக, ப��ன�தவ�களாக ேதசிய சகவா�வி� 

பிரதான எ�ண�க���� அவசியமான உள�பா�கிைன வி��தி ெச�த� 

 

 கட�தகால கச�பான நிக��க� மீ��� நிகழாத வ�ண� 

கல��ைரயாட�க�, தைல��க� ம��� ெசய�பா�க� ஊடாக அைன�� 

இல�ைக பிரைசக�� ஒ�றாக வா�வத�கான உண��கைள வ��ப���� 

ெபா���  நா� அைனவ�� இ� ேதச�தவ�க� எ�� உண�விைன ச�க -  

அரசிய� ாீதியாக வி��தி ெச��� அேத ேவைள ெமாழி, சமய, கலாசார 

உாிைமக� ப�றி ஒ�ெவா��த�����ள  உாிைமைய  உ�திபட ம�க����, 

அரசா�க ெபாறி�ைற��� தைலைம��வ, வழிகா�ட�கைள உ�தி�ட� 
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வழ��வ�ட�, அைவ  அரசா�க�தினா� ெகா�ைக ாீதயாக��, ச�ட�, க�வி, 

அ�பவ ாீதியாக�� ��ென��க�பட�� ேவ���. 

 

 ஒ��க�ப�ட   ச�க�தி� ப�களி�பிைன �ைறயாக� ெப��, அவ�கைள� 

தீ�மானெம���� ச�தியாக மா�திரம�றி வா����கைள��, ேசைவகைள�� 

அ�க� ெச��� ெபா���, ஊ�க�ட� வ����வத�கான உாிய 

ெபாறி�ைறகைள தயாாி�பத� ஊடாக அைன�ைத�� ெகா�ட நிைறவான 

ச�கெமா�றிைன� க��ெய���வத�காக அரசா�க� �ைன��ட� 

ெசய�ப�த� ேவ���. 

 

 இல�ைகயி� சன�ெதாைகயி� ப�வைகைமைய பைறசா��� வைகயி� 

அரசா�க ேசைவயி�� நீதிம�ற �ைறைமயி�� பிரதிநிதி��வ�ைத 

உ�தி�ப��த�. 

 

 ��ெமா�த ச�க�தி� தா�� ஒ� ப�காளனாக இ��பதைன 

உண���கி�றவா� அைன�� ம�க���� ���ாிைம ப�றிய 

எ�ண�க�ைவ ேம�ப��த�. இ� அ��பைடயி� தம� �யர�க��� ெசவி 

சா���� �ைறெயா�ைற ச�டசைப�டாக ேம�ெகா��  ந�டஈ� 

வழ�க�ப�வ� ப�றி உண��த ேவ����ள�ட� அத�டாக �திதாக  

ேமாத� உ�வாகாம��, மீள வ��ைறக�  ெதாடராம�� த��பத�� 

வழியைம���. 

 

 மகளிைர – ���ப� தைலவிகளாக ெகா�ட, ��த�தினா� 

விதைவகளா�க�ப�ட, பா�ய� – வ��ைற���ளான - ஆகிேயாைர 

அ��பைடயாக ெகா�ட�� வ��ைறகளி���� வி�வி�க�ப�ட, 

பி�ைளக� இைளஞ�க�, உ�ளக ாீதியாக இட�ெபய��தவ�க�, காணாம� 

ேபானவ�க� இட�ெபய��தவ�களி� ���ப�க�, ��னா� ேபாராளிக�  

பைட�ர�களி� ���ப�க�, அ�க�ன�க�, மீள���யம��த�ப�ட ம�க� 

என வைரய��க�படா� அவ�கைள�� உ�ளட�கிய ��த�தினா� 

தா�க�தி���ளான  ஆப�தான நிைலயி��ள ���க� ெதாட�பான 

ேதைவக�, வ���ட�க�ட� நி��விடாம� அவ�க�  ப�றி ஆரா�வத��� 

அவதான� ெச���வத��� ேவ���. 

 

உாி��ைடைம 

 

 இ� நா��� வசி�பவ�க�, �ல�ெபய��� வா�� இல�ைகய�க� ம��� 

இல�ைக வ�சாவளிைய� ெகா�ட அைன�� பிரைசக� ஆகிய 
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அைனவாின�� அயராத ப�களி�பிைன அபிவி��தி, ந��ண�க� ம��� 

சகவா�� ெதாட�பாக ெப���ெகா��� ேநா��ட� அைவ நி�வகி�க�ப�த� 

ேவ���. 
  

 ந��ண�க� ம��� சகவா�� ஆகிய ெசய�பா�களி�, இ�றியைமயாத 

ப�காள�களாக தீ�மானெம���� க�டைம�பி� கல��ெகா�ள� ெச�வத� 

ஊடாக மகளி� ம��� இைளஞ�கைள  ஊ��வி�த� 
 

 ��ேன�றகரமான��, நியாயமான�மான நிைலைமகளி� கீ� சகவா��ட� 

இ� தைடகைள� �ைட�ெதறிவத�கான நடவ��ைககைள எ���� 

ெபா��� தம�� உாி��ைடய விடய�களி� கல�� ெகா�ள�, அ��ட� 

அத�கிண�கி� ெசய�ப�வ�ட� அதைன வைரவில�கண�ப��த�, அதைன 

ெசய�ப���� ெபா��� சகல ச�க�க���� உாிய �றி�ெதா��க�ப�ட 

ப�காள�க�, அவ��� வைரய��க�படாத ேபாதி�� அைவ உ�பட 

அதாவ� ��� அல�களி�  மகளிைர ���ப� தைலவ�களாக ெகா�ட 

���ப�க�, ��த� காரணாக விதைவகளா�க�ப�டவ�க�, பி�ைளக�� 

இைளஞ�க��, உ�ளக ாீதியாக இட�ெபய��த ம�க�, காணாம�ேபான, 

�ல�ெபய��த ���ப�க�, ��னா�  ேபாராளிக�, பைட�ர�க�, 

அ�க�ன��றவ�க�, மீள���யம��தவ�க�, ச�க ாீதியி� 

ஒ��க�ப�டவ�க�, ெவளிநா�களி� வசி��� இல�ைகய�க� மா�திரமி�றி 

அைன�� ச�க�கைள�� சா��த ெவளிநா�களி� வசி��� இல�ைக 

வ�சாவளியின� ஆகிேயா� ெவ�ேவறாக �க�ெகா���� தைடகைள ஒ� 

நி�வாக�தி� கீ� விசாரைண���ப���த�.  
 

நீதி ம��� ச�ட ஆ�ைக 

 

 சிற�த �ைறயி�� �ாிதமாக�� ைகயாள���யவா� நீதிைய 

நிைலநா��வத��ாியவா� அைம�பிைன உ�வா��த�, அதைன 

அ��த��கான அவகாச� வழ��� ெபா��� ச�ட �ைறைமைய 

ேதைவ�ேக�ப வ��ப��த� ம���  ச�ட�தி� சீ�தி��த�கைள 

ேம�ெகா�ள�.   

 

 சமமான��, தா� அறி���ள�மான நீதிைய அ��வ�  ச�ப�தமாக 

ெசய�பா�� ாீதியான நடவ��ைககைள  ��ென��த�, ச�ட�ைத�� ச�ட 

�ைறகைள�� ேப�த�, நியாயமான, ப�க�சா�ப�ற, சிற�த ம��� 

இல�வான �ைறயி� நீதிைய நிைலநா��வத��� த�திவா��த நீதி��ைற 

ஒ�றிைன� ேபா�� நியாய�ைத நைட�ைற�ப��த�.  

 

 ேமாத�� விைளவாக பாதி�க�ப���, இழ���க���� உ�ளானவ�க� என 

இன�காண�ப�ட பாதி�க�ப�டவ�க��� ந�டஈ� வழ��� ெபா��� 
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த�னாலான எ�லா �ய�சிகைள�� எ��த�, நீதி ம��� ந�டஈ� ெச���� 

ேபா��, அத� பி�ன�� பாதி�க�ப�டவ�க� ம��� சா�சியாள�களி� 

பா�கா�பிைன உ�தி�ப��த�. 

 

 எ�தெவா�  இன� பிாிைவ�� கவன�தி�ெகா�ளா�, ேபாதிய நியம�களி� 

அைம�க�படாத ச�ட�கைள தி��தியைம�த� / மீளைம�த� / இர��� 

ெச�த�;  ம��� ந��ண�க�ைத  ���வத�� அவசியமான ச�ட�கைள 

அறி�க�ப��த�.   

 

 ச�ட�தி� �� அைனவ�� சம� எ�� வைகயிலான ச�கெமா�ைற� 

க��ெய���வத�� அவசியமான நடவ��ைக�கைள எ��த�. 

  

 ெபா�வாக ம�க��� தா� வாழ���ய சாதாரண வா��ைக 

�ைறெயா�ைற��,  அத�கான வி��பிைன�� ெதாிவி���, 

சா�திய�பா�கைள ஏ�ப��தி��,  வ��ைறகளா� பாதி�க�ப�டவ�க��� 

விேசடமாக சா�திய�பா�கைள வழ�கி��, ந��ண�க� ெதாட�பாக 

க��ெய��ப�ப�� ��ென����கள�  ெபா�ளாதார நியாய�பா��ைன 

உ�தி�ப�த�. 

 

 ச�தாய�க� ம���  ம�களிைடேய – தைல�� ம��� �ைறநிவ��தி 

வழி�ைறக�  எ�பவ���� மா�திர� வைரய��க�படா� அதைன�� 

உ�ளட�கிய – ேதசிய ம�ட�தி�  நீதிைய நிைலநி��தி, ந�டஈ��� 

ெபாறி�ைற ம�ட� �றி��  க�காணி�த� ம���   இையபான, சா�திய�பா� 

�ைறவான எதி�விைனகைள வ����வத�� நடவ��ைக எ��த�. 

 

 பிரைசக� �க�ெகா��கி�ற இ�ன�க����, அவ�கள� வி��� 

ெவ����க���� ெசவி சா��கி�ற கலாசாரெமா�ைற க��ெய���� 

ெபா��� அரசா�க க�டைம���கைள வ���ட� ம��� அத� �ல� 

எதி�விைனயா��வத�� த�கவா�  அரசா�க�தி� திறைன வி��தி ெச�த�. 

 

 நி�வாக ம�சீரைம��, நீதி��ைற ம�சீரைம�� ம��� பா�கா��� பிாிவி� - 

ம�சீரைம�� எ�பவ�ைற உ�தி�ப���� இல��கைள  �த�ைமயாக 

ெகா�ட சீ�தி��த நடவ��ைகக� 
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        வ�வாதார அபிவி��தி  

 

  அபிவி��தி�கான உாிைமைய அ��பைடயாக ெகா�ட பிரேவசெமா�ைற� 

ெப��� ெகா�வத�� அ�கீகாி�க�ப�ட ெகா�ைககளி� �ல� அைன�� 

அபிவி��தி� ெசய�பா�க���� ஒ��ைழ�� வழ�க ேவ��� எ�ப� ப�றி 

வ����த�. 

 

 அபிவி��தி� ெகா�ைகக�, நிக��சி�தி�ட�க� ம��� ெசய�தி�ட�கைள� 

தயாாி��� ேபா� பாதி�க�ப�ட ம�க�, மகளி� ம���  இைளஞ�கைள 

ஊ��வி��, அவ�கள�  ப�களி���கைள உ�தி�ப��த�. 

 

 விேசட அபிவி��தி நிக��சி�தி�ட�க� ம��� ெசய�தி�ட�க� காரணமாக  

தா�க��� ம�களி� ஆேலாசைன ம��� ப�களி�பிைன ெப���ெகா�வைத 

உ�தி�ப��த� 

 

 இல�ைகயி� சகவா��, ஒ��கிைண��, ேதசிய ஒ��ைம, ந��ண�க� 

ஆகியவ�ைற ஊ��வி��� ெபா��� க�டாய� க�வி�ட���யதாக 

அைன�� மாவ�ட�களி�� ஆர�பநிைல, இர�டா�நிைல ம��� 

��றா�நிைல க�வி�காக உ�தரவாதமளி��� எ�லா� பிரய�தன�க�� 

அரசா�க�தினா� ��ென��க�பட� ேவ���. 

 

 சமமான அளவி� நா����ள அைன�� வலய�களி��, ச�க�களி�� 

நியாயமான அபிவி��திைய உ�தி�ப��த�. 

 

ச�க�ண�� 

 

 இல�ைகயி� நீ�நிைல�த சமாதான�, ச�க இண�க�பா� ம��� ந��ண�க� 

எ�பவ�ைற அைட�� ெகா��� ெபா��� சம ப�காள�களாக 

உாிைமகைள�� ெபா����கைள�� ஆ�க��வமான இைட� 

ெசய�பா�கைள�� �த�ைமயாக ெகா��, மா�ற�க��� 

மதி�பளி�கி�ற��, நிைன� ��கி�ற�மான ஒ��ைழ���க� அட�கிய 

கலாசாரெமா�ைற� க��ெய���த�,  ��ைமயாக நைட�ைற�ப��த�ப�� 

சனநாயகவாத�ைத உ�தி�ப���� ெபா���� அவ�கள� கட�பா��ைன  

நிைறேவ��� ெபா���� இ�நா��� பிரைசகளிைடேய ெபா���ண�விைன 

வி��தி ெச�த�. 
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 இ� நடவ��ைககளி� ஈ�ப���ள பிரைசகைள விழி��ண����வத�டாக 

ப�களி�பிைன உ�தி�ப���� ெபா��� நில�கி�ற  சாதாரண க�வியறிவி� 

�ல� ந��ண�க� ெதாட�பான அ��பைட அ�ச�க��� உ�தரவாதமளி�த�. 
 

 பிரைசகளி� ெபா�ளாதார, கலாசார, அரசிய� உ�பட வா�வி� அைன�� 

ம�ட�களி�� பர��ப��� காண�ப�� ந�நிைலைம  �றி�த கலாசார� 

ஒ�ைற ஊ��வி�பத�� ந�� நி�வகி�க�ப�ட நடவ��ைககைள 

��ென��த�. 
 

 

இைடநிைல நீதி 

 

 உ�ைமைய – க�டறித�;  நீதி;  காணாம�ேபான ஆ�க� ம��� அவ�கள� 

���ப�களி� உாிைமகைள�� ேதைவகைள�� பா�கா�த�;  ந�டஈ� 

ெச���த� ம���  இைடநிைல நீதி - ேபா�ற பர��ப�ட �ைறக� 

ச�ப�தமாக நடவ��ைக எ��� ந��ண�க� ம��� சகவா�� ச�ப�தமாக 

ஆ��தறி��, இ� இைடநிைல நீதி  ச�ப�தமான ெபாறி�ைறைய அ��ப���� 

காலஎ�ைல, பாதி�க�ப�டவ�க� ம��� பாதி�க�ப�ட நி�வன�க�, சமய� 

தைலவ�க�, அரசிய� �கவ�க� ம��� சிவி� ச�க ெதாட�  ஆேலாசைனக� 

ம��� ப�களி���க�ட� பர��ப�ட ெசய�பா�க� ம��� நடவ��ைகக� 

ஊடாக தாபி�க�ப�ட த�னா�வ, இல�� ாீதியான, ந�பகரமான, த��த 

வள�க� ைகயாள�ப�ட ெபாறி�ைற ஊடாக இ� ேம�பா�கைள அைட�� 

ெகா�வத�� அரசா�க� த�னாலான அைன�� �ய�சிகைள�� எ��த� 

ேவ���.   

 

6. ����ெவ���க ெநறி�ைறக�  
 

ந��ண�க� ம��� சகவா�� நிக��சி�தி�ட�கைள��, ெசய�பா�கைள�� 

தி�டமி��, ெசய�ப���கி�ற  அைன�� ப�காள�க���� உாியதான 

ந��ண�க வழிவைககைள தி�டமி�வ� �றி�த ேகா�பா��� ேகாைவ. 

 
 

ேமாத� ெதாட�பான உண��திற� 
 

ந��ண�க� ம��� சகவா�� நடவ��ைககளி� தைலயி�வத� ஊடாக ேமாத� 

உ�வாத� ம��� அ� தீவிரமைடயா�  த��பைத உ�தி�ப��த�. அ� 

நடவ��ைககளி� தைலயி�வத� ஊடாக உ�வாகி�ற சாதகமான ம��� 

எதி�மைற  தா�க�க�, அ� தைல��க��கான ச�த��ப�க�, அ� 
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ச�த��ப�களி� எதி�மைறயாக உ�வாக ��ய  தா�க�க� �றி�� �ைற�ப� 

ஆரா�வ� இத�� அட��கி�ற�. 
 

காலாசார �ாி��ண�� 
 

அைன��வித ந��ண�க நடவ��ைகக���� நல�பய��� ஒ�ெவா� 

கலாசார�க���� உாிய கலாசார� ெப�மான�க�, க����க�, நட�ைதக� 

ெதாட�பான ப�களி���கைள வழ�க���ய ��றாட� �ைறெயா�றிைன 

உ�வா��வத� ஊடாக �ேலாபாய ம��� ெசய�ப���ைக ம�ட�திலான 

கலாசார �ாி��ண�விைன உ�வா��வத�கான �ய�சிைள வ��ப��த�  
 

பாதி�க�ப�டவ�க��கான �விமய�  
 

அைன�� ந��ண�க ெசய�பா�க� �ல�� பாதி�க�ப�ட ஆ�க��கான 

உாிைமக�, ேதைவ�பா�க�, பா�கா�� ச�ப�தமான நடவ��ைககைள எ��ப� 

ப�றி��, பாதி�க�ப�ட ஆ�களி� பிரதிநிதி��வ�ைத  ஊ��வி��� 

வைகயிலான அ� ெசய�பா�கைள� தி�டமி�வ� ப�றி உ�தி�ப��த� ம��� 

ெவ�மேன ெகா�ைகக� ம��� பய�ெப�ந� ஆகிய விடய�க��� ேமலாக 

பாதி�க�ப�டவ�க� ப�றி காிசைன ெச���வைத உ�தி�ப��த�. இத� �ல� 

க�த�ப�வ�, ந��ண�க� ம��� சகவா��  �றி�த ெசய�பா�கைள 

நைட�ைற�ப���� கால� ���� பாதி�க�ப�டவ�கள� ெசய�பா�� ாீதியான 

ப�களி���க� இட�ெப�� எ�பைத உ�தி�ப���வதா��. 
 

ஆ� ெப� பா�நிைல 
 

 

ெகா�ைக வ��பி� ேபா�� ந��ண�க ம��� சகவா��  வழிவைககைள 

தி�டமிட� ஆகிய அைன�� நடவ��ைகளி� ேபா��, மகளிாி� மனித 

உாிைமக��� மதி�பளி��, பா�கா�பான வைகயி��, அவ�ைற நிைறேவ���  

வைகயி��, ஆ� ெப� பா�நிைலயினைர எ�வா� ஈ�ப���வ� எ�ப� 

ப�றி��, அைன�� ந��ண�க வழிவைககைளகளி� ஊடாக�� மகளி� ம��� 

ஆ� ப�காள�களிைடேய ந�மதி���கைள ேப�� வைகயி�மான 

கலாசாரெமா�ைற� க��ெய���த� ம��� ேமாத�, வ��ைற காரணமாக 

ெப��ெதாைகயான மகளி� பாதி�க�ப�ட உ�ளைம ப�றி�� அ� ெதாட�பான 

தீ��கைள ெப��� ெகா��க ேவ����ளைம ப�றி��, அவ�கைள யதா��த 

நிைல���ளா�க ேவ��ய� ப�றி�� இன�க��, ெகா�ைக ம��� சகவா��  

நடவ��ைகளி� அவ�க���� சமமான ெசய�பா�� ப�களி�� உாி�தாக 

ேவ����ள�ட�,  அவ�கள� ப�களி�பிைன�� ஒ��ைழ�பிைன�� 

அபிமான��ட� வழ��வத�கான ச�த��ப� வழ�க�ப�கி�றதா எ�ப� ப�றி 

ெசய�பா�� ாீதியாக க�டறித�. 
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விைளதிற� ம��� விைன�திற� 
 

ந��ண�க� ம��� சகவா�� தைல��க� ெதாட�பான ��கிய ேதைவக��� 

அைமய வள�கைள சாதகமாக ைகயா�வ� ப�றி��,   மிக�� உசிதமான 

அ���ைறகைள� ைகயா�வ� ப�றி�� உ�தி�ப��த�. அ��ட� 

அ�வாறான வழிவைகக� ஊடாக இன�காண�ப�ட வழிவைககளி� ஊடாக  

இன�காண�ப�ட ���களிைடேய எதி�பா��க�ப�� தா�க�க� எ�பட���� 

எ�ப� ப�றி அவதான��ட� ெசய�ப���. 
 
 

ஒ��கிைண�த� ம��� �ைறநிர�ப�  
 
 

ஒ��கிைண�த  ந��ண�க பிரய�தன�கைள வ��ப��த� ��யவா� ஒ�ெவா� 

ப�காள�களிைடேய�� அரசா�க�தி�� ம��� அரசா�க�தி�� ெவளிேய 

ஒ��கிைண��� பணிகைள� ேபண���யவா� அைன��வித �ய�சிகைள��  

எ��த� ம��� ந��ண�க� வழிவைககைள ெவ�மேன நைட�ைற�ப���வைத 

தவி��த� ம��� அத��� பதிலாக அ�னிேயா�ய ச�க ாீதியான 

ெச�வா�கிைன�� அ�னிேயா�ய வள�ப���ைகையயிைன�� ேம�ப��த� 

��ய வைகயிலான ந��ண�க ம��� சகவா�� ெசய�பா�கைள ேம�ப��த�.  
 

 

தைலைம��வ ம��� வ�வாதார� 
 

ந��ண�க ெசய�பா���� ந��ண�க� ெதாட�பாக தீ�மானமி�க ��தா�க  

அ���ைறைய� கைட�பி��� ப�காள�கைள ஊ��வி�த�, ச�க தைலவ�க� 

ம��� இ�ன�க���� �யர�தி��� இல�கான  ச�தாய பிரதிநிதி��வ�ைத 

உ�வா��த�,  இல�ைகயி� ப�ேவ�  இன� ��ம�கைள 

பிரதிநிதி��வ�ப���கி�ற ெசய�பா�டாள�க�� தைலவ�க� 

ேத��ெத��க�ப�வைத உ�தியளி�த�,  ேத��சி ம��� ஒ�ைம�பா��ைன 

ெவளி�ெகாணர�, ம�க� ந�பி�ைகைய ெவ�ெற��த�, ச�க ப�களி�� 

ச�ப�தமான ந�பி�ைகைய உ�வா��த�, ச�க�தி� உ�ள வள�கைள 

வ��ப��த���ய வைகயி� வ�வாதார ம��� வ�வான உ�க�டைம�� 

வசதிகைள க��ெய���த� ெதாட�பாக அைன�� ந��ண�க ெசய�பா�களி�� 

ஒ��ைழ�� இயலளவிைன உ�வா��த�, ப�பா�க�ட� ��ய கலாசார� 

ஒ�ைற�� பிரைசக��கான ேசைவைய�� ேம�ப��த� ��ய ��தா�க 

ெநறி�ைறக� ம��� தைலைம��வ�ைத உ�வா��த�. 
 

ெதாைலேநா�� ம��� ��தா�க� 
 

த�ேபாைதய ேதசிய ம��� ஒ���� அ�பவ�க�ட� விேசட பி��ல� ஒ���� 

ஏ�றவா� ந��ண�க �ய�சிகைள தி�டமிட�, தயாாி�த�, பைட�பா�ற�மி�க 
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�ைறகைள� க��ெய���த�,  ���ைண�த�, தாபி�த� ம��� ேமாத� 

சி�தைனகைள��, மேனாநிைலைய�� ஆ���ப���வத�� அவகாசமளி��� 

ெபா��� ��தா�க �ைறகைள� க��பி��த� ம��� ந��ண�க, சகவா�� 

வழிவைககைள தி�டமி�� ேபா� உ�வாக  ��ய ேமாத�கைள� தவி��பத�� 

நடவ��ைககைள ��ென��த�. 
 

 

ெதளிவான ம��� ஒ�திண�க ெதாட�பாட� 
 

உாிய ப�காள�களிைடேய ஆேலாசைனக�ட� ப�களி��ட�� ந��ண�க� 

ெதாட�பான தைல��கைள தி�டமி�� நைட�ைற�ப��த�, சிவி� ச�க� 

உ�பட  ஒ�ெவா� ப�காள�க���� ெசவி சா��த�, ேமாத�, வ��ைற 

காரணமாக ேநர�யாக�� மைற�கமாக��  பாதி�க�ப�டவ�க�, ஏைனய  

தா�க�க��� உ�ப�ட ���க� ம��� நா��� ந��ண�க ேம�பா� 

ெதாட�பான தகவ�க� எ�பன  ப�றி அரசா�க�தினா� தகவ�க� ெவளியிட�பட 

ேவ���. அைவ கவனமாக��, ெவளி�பைட�த�ைம�ட��    

ெநறி�ப��த�பட�  ேவ���. ேமாத� நிைலைம�கான �ல காரண�ைத அறி��, 

அத�� மா�றீடாக  ம�களி� ��ேன�பா�க�, தி�டமிட�கைள 

உ�வா��வத�� வசதியளி��� ஆ�க��வமான நட�ைதசா� மா�ற�கைள 

ேதா��வி�த�, ச�பிரதாய��வ ம��� அ�வாறி�றிய ஊடக நடமா�ைகக�டாக 

ெபா� ம�கைள ஈ�ப��தி, அரசா�க�தினா� ஒ��ைழ��ட� ��ய �ய�சிக� 

��ென��க�ப�த� ேவ���. 
 
 

7. ெசய�பா�� �ேலாபாய�க� 

 

கீேழ �றி�பிட�ப���ளவா� �ேலாபாய�கைள பய�ப��தி ந��ண�க� 

ம��� சகவா�� ெதாட�பான இ� ேதசிய ெகா�ைகயான� 

நைட�ைற�ப��த�ப��. 

 

1. ந��ண�க� ம��� சகவா�� ெதாட�பான ேதசிய ெசய�பா��� 

தி�ட�ைத ேம�ப��த�. 

2. இன, மத, ெமாழி, ச�க, அரசிய� ம��� ெபா�ளாதார காரணிகளி� 

அ��பைடயி� இல�ைக ச�க�தி� நில�கி�ற தனி��வ� காரணமாக 

பல ஆ��களாக �ற�த�ள�ப�டவ�ைற இன�காண�. 
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3. ந��ண�க� ம��� சகவா�� ெதாட�பான ேதசிய தி�ட�தி�� 

�ற�த�ள�ப�டவ�க� ெதாட�பாக ஆ�க��வமான ெசய�பா�கைள 

��ென��த�. 

4. ந��ண�க� ம��� சகவா�� ேபா�� ேதசிய ெசய�பா�� தி�ட� 

ப�றிய ேதசிய ெகா�ைக ச�ப�தமாக  ெபா� ம�க��� 

விழி��ண���ட� ம���  அ�  ெதாட�பாக க�விைய வழ��� 

நிக��சி�தி�ட�கைள ��ென��த�. 

5. வ�டா�த ேவைல�தி�ட�தி� ஊடாக அரச நி�வன�க� ம��� 

த�ேபாைதய ேதசிய நி�வன�க�  ஆகியவ�றி�� ந��ண�க� ம��� 

சகவா�� ெதாட�பான  இ� ேதசிய ெகா�ைகயி� ெப�மான�கைள 

வ����த�. 

 

 

8. ெசய�ப���ைக நி�வன�க� 

 

ந��ண�க� ம��� சகவா�� ெதாட�பான இ� ேதசிய ெகா�ைக பி�வ�� 

நி�வன�க� �ல� ெசய�ப��த�ப�கி�றன. 

 

1.  ேதசிய ஒ�ைம�பா�, ந��ண�க� ம��� நீ�நிைல�த சமாதான� 

ஆகியவ�ைற இ�நா���  நிைலநி���� ெபா��� ந��ண�க�ைத 

ஏ�ப���� ேதசிய ெகா�ைகைய வ��த�; ம���  ேமாத� மீ��� 

தைல��காதவா� அதைன உ�தி�ப���வத�கான  நடவ��ைகக� ஊடாக 

ந��ண�க�ைத  ஊ��வி�த� ம��� ேதசிய ஒ�ைம�பா��ைன 

உ�வா��வ� �றி�த நிக��சி�தி�ட�க� ம��� ெசய�தி�ட�கைள  

உ�வா��த� ஆகிய ேநா�க�கைள �த�ைமயாக ெகா�� 2015.09.21 அ� 

திகதிய அதிவிேசட வ��தமானி அறிவி�த�� ஊடாக தாபி�க�ப�ட ேதசிய 

ஒ�ைம�பா����� ந��ண�க�தி��மான அ�வலக� (ONUR) உாி�தா��  

ேதசிய ஒ�ைம�பா� ம��� ந��ண�க அைம��. 

 

2. (அ) ெமாழி� ெகா�ைக ம���  ச�ட�ைத ேம�ப��த�, ெமாழி� ச�ட�ைத 

மீ�வ� ெதாட�பாக ெசய�ப��த� ம��� ச�ட� உ�ளட�கலாக சீ�தி��த 

நடவ��ைககைள எ��த�, அரசா�க ம��� தனியா� �ைறகளி� ேதசிய 

ெமாழிக� ம��� இைண�� ெமாழிகைள� பய�ப���வ� ெதாட�பாக உாிய 

வசதிகைள வழ��த�, ேதைவ�ைடயவ�க��� ெமாழிைய� க�பி�த�, ெமாழி 

ெபய��பாள�க�, உைர ெபய��பாள�க�, ஆசிாிய�க�, பயி�வி�பாள�க�, 

ெமாழி� பாடெநறிக� ெதாட�பான பாீ�ைசகைள ஒ��கைம�த� (ஆ) “ 
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இல�ைகய� – அ� எம� தனி��வ�; ப�வைகைம – அ� எம� வ�ைம” எ�� 

அைம�சரைவ வாசக�ைத அ��பைடயாக ெகா�ட ப�ேவ� 

தனி��வ�க�ட�  ம�களிைடேய சகவா�விைன க��ெய���� ெபா��� 

ேதசிய கல��ைரயாட�களிைடேய  விைளயா�� நிக��சி�தி�ட�கைள 

நைட�ைற�ப��த� (இ) சிவி� ச�க அைம���க� (CSO), த�னா�வ 

அைம���களி� ேதசிய வைலயைம���கைன க��ெய���த�, இயலள� 

வி��தி ெதாட�பான சிவி� ச�க அைம���க� (CSO) ெதாட�பாக ஒ��ைழ�� 

வழ��த�, ேதசிய ���ாிைமக��� இன�கா�பத�� ஒ��ைழ�� 

வழ��த�, ச�வேதச த�னா�வ அைம���களி� ஒ��ைழ���க� ெதாட�பாக 

வசதியளி�த� ெதாட�பான சகவா�� கல��ைரயாட� அ�வல� (CDD), 

ெமாழி�ாிைமக� பணி�பாள� அ�வலக� (LRD),   அரசக�ம ெமாழிக� 

திைண�கள� (DOL), அரசக�மெமாழிக� ஆைண��� (OLC), ெமாழி�க�வி 

ம��� பயி�சி நி�வக� (NILET),  த�னா�வ அைம���களி� ேதசிய ெசயலக� 

(NS-NGO) ஆகிய நி�வன�க� ெதாட�பாக 2015.09.21 ஆ� திகதிய அதிவிேசட 

வ��தமானி அறிவி�த� �ல� தாபி�க�ப�ட ேதசிய கல��ைரயாட� ம��� 

சகவா�� கல��ைரயாட� ம��� அரச க�மெமாழிக� அைம��. 

 

3. சிைற�சாைலக� ம�சீரைம��, �ன�வா�வளி��, மீள� ��யமர�த� ம��� 

இ�� சமய அ�வ�க� �றி�த விடய�க� �றி�த ெகா�ைகக�, 

நிக��சி�தி�ட�க� ம��� ெசய�தி�ட�கைள உ�வா��த� ம��� 

நைட�ைற�ப��த� ெதாட�பாக 2015.09.21 ஆ� திகதிய அதிவிேசட 

வ��தமானி அறிவி�த� �ல� தாபி�க�ப�ட சிைற�சாைலக� ம�சீரைம��, 

�ன�வா�வளி��, மீள� ��யமர�த� ம��� இ�� சமய அ�வ�க� அைம��. 

 

4. உ�ைமைய – க�டறித�,  நீதி,  காணாம�ேபான ஆ�க� ம��� 

ேதைவகைள�� பா�கா�த� ஆகிய விடய�க� உ�ளட�கிய இைடநிைல நீதி  

ச�ப�தமான ெபாறி�ைறைய  தி�டமிட� ம��� அ��ப���த�, 

ஒ��கிைண�த� ெதாட�பாக 2015.12.25 ஆ� திகதிய அைம�சரைவ� தீ�மான� 

�ல� தாபி�க�ப�ட ந��ண�க� ெபாறி�ைற ெதாட�பான ஒ��கிைண�� 

ெசயலக�.  

 
 
END OF DOCUMENT 


