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ெச'ைன

ப"திாி&ைக ெச,தி
வண&க/
“சீரைம4ேபா/ தமிழக"ைத”

ம&க8 நீதி ம,ய/ க;சியி< ஆ;சி >ைற ம@A/ ெபாBளாதர" D"ெதEFசி&கான 7
ெசயI தி;டKக8.
1. ேநNைமயான Oாித நிNவாக/ :

உலக" தர/ வா,Sத ஒB அரச நிNவாக"திைன தமிழக>/ தமிழக ம&கV/ ெப@றிW/
வைகயிI >தI தி;டமாக,
கிராம பYசாய"O அZவலகKக8 >தI >தலைமFசN அZவலக/ வைர காகிதKகள@ற
அZவலகKக8 எ<கி<ற எKகளி< >&கிய" தி;ட"ைத அறி>க4பW"Oேவா/.
காகித&

ேகா4Dகைள

தைட

ெச,O

அதனாI

ஏ@பW/

தாமதKகைள

நீ&கி,

இைணயவழியிI ேநNைமயான ெவளி4பைடயான Oாிதமான அர^ அைமவத@கான
அைன"O ஏ@பாWகைள_/ நைட>ைற4பW"Oேவா/.
இைணயெவளியிI

அரசாKக"தி@`/

பாOகா4Dகைள_/

உாிைமகைள_/

ம&கV&`/
ெபA/

ேதைவயான

வைகயிI

எKகளO

அைன"O4
அரசாKக/

நைடெபA/.
அரசி< அைன"O" தி;டKகைள_/ ( ேசைவ உாிைமF ச;ட/ ) ம&க8 ெப@A4
பயcA/ வைகயிZ/, >< d;eேய கணி&`/ வைகயிலான தி;டKகைள_/ எKக8
அர^ அைம"திW/.
அர^

சாNSO

ஆைணகைள_/

ம&க8

தKகV&`"

அcமதிகைள_/

ேதைவயான
அவNகளி<

அைன"O

ஆவணKகைள_/

ைக"ெதாைலேபசியிேலேய

கிைட"திW/ வfண/ எKகளO இைணயவழி அர^ இயK`/.

2. மி<ணc இIலKக8 :

இைணய" ெதாடND எ<பO ம&களி< அe4பைட உாிைமயாக அறிவி&க4ப;W
அத@கான ><ெனW4பாக தமிhநா;eI உ8ள அைன"O iWகV&`/ இைணய வசதி
ெச,O ெகாW&க4பW/. இO வைர இIலாத அளவிI ஒB அரசி< மிக4ெபB/
>தjடாக இO அைம_/.
3. நiன த@சாND கிராமKக8 :

கிராம4DரKகளிI இB&`/ மனித வள ஆ@றைல சாியாக4 பய<பW"O/ வைகயிI
ெதாழிI

>ைனேவாNகைள_/,

ெதாழிI

நிAவனKகைள_/

நகN4DரKகV&`

இைணயாக கிராம4DரKகளிZ/ தKக8 கிைள அZவலகKகைள அைம&`/பe எKக8
அர^ வl_A"O/.
இSதியாவி< இரfடா/ ^தSதிர4 ேபாரா;டமாக ெதாழி@Dர;சி ெபாBளாதார/
அைமய எKக8 அர^ >ைன_/.
எKக8 இைளஞNக8 ேவைல ேக;பவNகளாக இIலாமI ேவைல ெகாW4பவNகளாக
எKக8 அர^ மா@A/.
4. ெபfச&தி :

பாரதியாாி<

DOைம4

ெபf

எ<கி<ற

கனo

ெம,4பட,

அவNகளி<

கIவி

ேவைலவா,4D, ெதாழிI >ைன_/ ஆ@றI எ<A அைன"O வைகயிZ/ ெபfக8
><ேனறிட எKக8 அர^ ெசயI தி;டKக8 வ`&`/.
இIல"தரசிகV&` அவNகளி< உைழ4D அKகீகாி&க4பW/ வைகயிI அவNக8
ெச,_/ ேவைல&`/ சாியான ஊதிய/ வழKக4பW/.
5. ப^ைம4 Dர;சி 4ளr :

விவசாய" ெதாழிI எ<பைத ெவA/ வாN"ைதயாக இIலாமI அO உfைமயிேல
வBமான>/, லாப>/ உ8ள ஒB ேநNைமயான வணிகமாக மா@Aவத@கான அைன"O
><ெனW4DகV/ எKக8 அரசாI ெச,O தர4பW/.

விவசாய"

ெதாழிI

ெசழி"திட

சாியான

ேபா&`வர"O

தி;டKகV/,

விைளெபாB;கைள ேசமி"O4 பாOகா"திட" ேதைவயான `ளிN சாதன& கிடK`க8
ேபா<றைவ_/ அைம&க4பW/.
6. tழlயI ^காதார/ :

மாறிவB/ tழlயZ&` ஏ@ற வைகயிI tழlயI ^காதார ேம/பாW எ<பO எKக8
அரசி< >E >த@ ெகா8ைககளிI ஒ<றாக அைம_/. அத@கான அைன"O வழி
>ைறகV/ ஆராய4ப;W சா"தியமானைவக8 உடனeயாக ெசயIபா;e@` ெகாfW
வர4ப;W நைட>ைற4பW"த4பW/.
7. ெசEைம& ேகாW :

வAைம&ேகாW எ<கி<ற பைழய அளiW மா@ற4ப;W ெசEைம&ேகாW எ<கி<ற
Dதிய அளiW அைமய4 ெபA/.
வAைம&ேகா;e@` கீேழ இB&`/ ம&கைள ெசEைம&ேகா;e@` ெகாfW வB/
>தI அரசாக எKக8 அர^ ெசயIபW/.
ஒuெவாB `eமகனி< அறிo/, திறc/ சாிவர ெவளி& ெகாfW வர4ப;W அத@`
ஏ@ற வைகயிலான தி;டKக8 அைம&க4பW/.
நாைள நமேத!
ந<றி
ஊடக4பிாிo
ம&க8 நீதி ம,ய/.

