ஒரே பாேதம்,
வலிமையான பாேதம்.
அமனவரின் ஒத்துமைப்பு
அமனவரின் வளர்ச்சி

2014 ரதர்தல் அறிக்மை முக்ைிய அம்சங்ைள்
பாேதிய ஜனதா ைட்சி

முன்னுமே
இன்று இந்தியா ஜனநாயைம்,ைக்ைள் ைற்றும் விருப்பங்ைளின் தகுதி ைற்றும்
வாய்ப்பிமன அரிதாை பபற்றுள்ளது. இவற்மற ஒன்று திேட்டி பயன்படுத்திக்பைாள்ள
முடிந்தால் இந்தியா அமைய ரவண்டிய உச்சத்மத நம்ைால் நிச்சயம் அமைய
முடியும். தற்ரபாதுள்ள ரைாசைான நிமலக்கு ைாேணம் 60 ஆண்டுைளாை ஆட்சியில்
இருந்தவர்ைளின் தவறான ரநாக்ைரை ஆகும். இங்கு தான் நாம் ரவறுபாட்மை அளிக்ை
விரும்புைிரறாம். பா.ஜ.ைமவ பபாறுத்தவமே இலக்கு ைற்றும் பசயல்பாடு , ஒரே
பாேதம்,வலிமையான பாேதம் என்பதாை இருக்கும். இதற்ைான வைி, சப்ைா சாத்,சப்ைா
விைாஸ். ரதசம் ைற்றும் ைக்ைளுக்கு இது தான் எங்ைள் உறுதி பைாைி.
வசிைேைிக்ை தமலவோன நரேந்திே ரைாடி தமலமையின் ைீ ழ் ைட்சி இந்த உறுதியுைன்
16 வது ைக்ைளமவத்ரதர்தமல எதிர்பைாள்ைிறது. இந்தியாவுக்கு நிமலயான ,வலுவான,
பதாமலரநாக்ைான முற்ரபாக்கு ஆட்சிமய அளிக்ை உறுதி பைாண்டுள்ரளாம்.
நம்முமைய ைற்றும் ரதசத்தின் தமலவிதிமய ைாற்றுவதற்ைான வாய்ப்பு.
இந்தியாமவ உருவாக்குவது
நவன
ீ பதாைில்நுட்பம் ைற்றும் உள்ைட்ைமைப்பு வசதி பைாண்ை 100 புதிய நகரங்களை
உருவாக்குவது .
நாட்டின் 100 பின் தங்கிய மாவட்டங்களை முன்னுரிமை ைற்றும் ஒருங்ைிமணந்த
வளர்ச்சி மூலம் ைற்ற ைாவட்ைங்ைளுக்கு நிைோை உருவாக்குவது.

ைின்சாேம், குடிநீர் ைற்றும் ைைிவமற வசதி பைாண்ை இருப்பிைத்மத எல்ரலாருக்கும்
உறுதி பசய்வது.
ைிோைப்புற புத்துயிர்ப்புக்ைான முழு அளவிலான திட்ைம். ரூர்பன் ைருத்தாக்ைத்தின்
மூலம் ,ைிோைங்ைளின் ஆன்ைாமவ தக்ை மவத்துக்பைாள்ளும் அரத ரநேத்தில்
ைிோைப்புற பகுதிைளுக்கு நைர்புற வசதிைமள அளிப்பது.
பபாறுப்பான ைற்றும் விரிவான ரதசிய எரிபபாருள் பைாள்மைமய வகுப்பது.
வடுைள்
ீ
ைற்றும் பதாைிற்சாமலைளுக்கு எரிவாயு ைிமைக்கும் வமையில் காஸ் கிரிட்
அமைப்பது.
ைிோைங்ைள் வமே ரதசிய ைண்ணாடி இமை வமலப்பின்னமல உருவாக்குவது. பபாது
இைங்ைளில் வயர்லஸ் மையம் அமைப்பது.
அதிரவை பேயில் ரசமவ வமலப்பின்னல் (புல்லட் டிரரய்ன்) பைாண்ை ளவர
நாற்கசர திட்ைம்.
விவசாய பேயில் வமலப்பின்னல், யாத்திரிைர்ைள் பேயில் வமலப்பின்னல் ைற்றும்
முக்ைிய புதிய பேயில் வமலப்பின்னல் பைாண்ை சுற்றுலா பேயில் வமலப்பின்னல்
அமைப்பது.
இந்தியாவின் 75 வது சுதந்திே தின விைாவுக்கு முன்பாை ஒவ்பவாரு குடும்பத்திற்கும்
பசாந்த வடு
ீ இருப்பதி உறுதி பசய்ய குளைந்த ரசலவில் வடு
ீ கட்டும் திட்டம்.

விமலவாசிமய ைட்டுப்படுத்தல்
ைள்ளச்சந்மதமய தடுக்ை ைடும் நைவடிக்மை ைற்றும் சிறப்பு
நீதிைன்றங்ைள்.விளலவாசிளய கட்டுப்படுத்த சிைப்பு நிதி.

இந்திய உணவு கழகத்தின் பசயல்பாடுைமள சிறப்பான பசயல்பாட்டிற்ைாை
பைாள்முதல்,ரசைிப்பு ைற்றும் விநிரயாைம் என பிரிப்பது.
ததசிய விவசாய சந்ளதளய உருவாக்குவது.
ஊைலுக்கு எதிோை

ஊழலுக்கான வாய்ப்ளப இல்லாமல் பசய்யும் அமைப்மப உருவாக்குவது.
ரதாழில்நுட்ப வசதி ரகாண்ட மின்நிர்வாகம். அேசு -ைக்ைள் இமைமுைத்தில்
பாேபட்சத்மத குமறப்பது.
அமைப்பு சார்ந்த ,பைாள்மை அடிப்பமையிலான நிர்வாகம் ரவைிப்பளடயான
தன்ளம ரகாண்டது.
எல்லா மட்டங்கைிலும் ரசயல்முளை மற்றும் வழிமுளைகளை
எைிளமப்படுத்துவது. ைக்ைள்,அமைப்பு ைற்றும் நிறுவனங்ைள் ைீ து நம்பிக்மை
ஏற்படுத்துவது.
ரவமல வாய்ப்பு ைற்றும் பதாைில்முமனவு
ரதாழிலாைர்கள் சார்ந்த ஜவுளி, உள்ைட்ைமைப்பு ,வட்டுவசதி
ீ
ைற்றும்
பதாமலபதாைர்பு துமறைமள ரைம்படுத்துவது.
பாேம்பரிய ரவமலவாய்ப்பு தளங்ைளான விவசாயம் ைற்றும் பதாைர்புமைய துமறைள்
, சில்லளர வணிகத்ளத நவனையைாக்ைல்
ீ
மூலம் வலுவாக்குதல்.
ரவமலவாய்ப்பு மையங்ைமள தவளல ளமயங்கைாக ைாற்றுவது
பபண்ைள் -ரதசத்மத உருவாக்குபவர்ைள்
சட்ை திருத்தம் முலம் நாைாளுைன்றம் ைற்றும் சட்ைைன்றங்ைளில் பபண்ைளுக்கு 33
சதவத
ீ இைஒதுக்ைீ டு.
பபண் குைந்மதைமள ைாப்பாற்றி ைல்வி அளிக்கும் ரதசிய திட்ைம்; தபட்டி பச்சாதவா,
தபட்டி பதாதவா
பபண்ைளுக்ைான ஐ.டி.ஐ ைற்றும் ஐ.டி.ஐைளில் பபண்ைள் பிரிமவ ஏற்படுத்துவது.
அைில வச்சு
ீ
தாக்குதலால் பாதிக்ைப்படுபவர்ைளின் சிைிச்மச ைற்றும் பிளாஸ்டிக்
சர்ஜரிக்ைான பசலவுைளுக்கு நிதி அளிப்பதற்ைான அைில வச்சால்
ீ
பாதிக்ைப்பட்ரைார்
நலவாழ்வு நிதி அமைக்ைப்படும்.
ைாவல் நிமலயங்ைமள பபண்ைளுக்கு நட்பானமவயாக்ைி, ைாவல் துமறயில் பல்ரவறு
ைட்ைங்ைளில் பபண்ைளின் எண்ணிக்மைமய உயர்த்துவது.

எஸ்.சி, எஸ்.டி, ஒ.பி.சி ைற்றும் இதே நலிவமைந்ரதார்; சமூை நீதி ைற்றும்
அதிைாேைளித்தல்
சமூக நீ தி ைற்றும் சமூக நல்லிணக்கம் பைாள்மைைள் மூலம் இமைபவளிமய
குமறப்பது.
எல்லா ைட்ைங்ைளிலும் தீண்ைாமைமய ஒைிக்ை உறுதி.
எஸ்.சி, எஸ்.டி ,ஒ.பி.சி, ைற்றும் இதே நலிவமைந்ரதாருக்ைான சிறப்பு ைவனம் ைல்வி
ைற்றும் பதாைில் முமனவுக்ைான சூைமல உருவாக்கும்.
எஸ்.சி, எஸ்.டி ,ஒ.பி.சி, ைற்றும் இதே நலிவமைந்ரதாருக்ைான திட்ைங்ைள் ைற்றும்
பசயல்ைளுக்கு

ஒதுக்ைப்பட்ை நிதி முமறயாை பயன்படுத்தப்படுவமத உறுதி

பசய்வது.
வட்டு
ீ
வசதி, ைல்வி, சுைாதாேம் ைற்றும் திறன் வளர்ச்சிக்ைான குறிக்ரைாளுைன் கூடிய
பசயல்திட்ைம்.
பைங்குடியினருக்ைான ஒட்டுபைாத்த ைல்வி வமலப்பின்னமல அமைப்பது ைற்றும்
வட்டு
ீ
வசதி, குடிநீர்,சுைாதாேம் ைற்றும் சாமல ைற்றும் எரிசக்தி வசதிைமள அளிப்பது.
பைங்குடியினர் பகுதி அந்நியப்பட்டு ரபாைாம்ல் இருப்பமத உறுதி பசய்வது.
சிறுபான்மையினர் ; சைைான வாய்ப்புைள்
சிறுபான்மை ைல்வி அமைப்பு ைற்றும் நிறுவனங்ைமள வலுவாக்ைி நவனையைாக்ை
ீ
ததசிய மதராசக்கள் நவனமயமாக்கல்
ீ
திட்ைம் பசயல்படுத்தப்படும்.

நம்முமைய குடிமசத்பதாைில் ைற்றும் சிறுபதாைில்ைளின் முதுபைலும்பாை இருக்கும்
அவர்ைளுமைய பாேம்பரிய மைவிமன ைமல ைற்றும் பதாைில்முமனவு தன்மைமய
ரைம்படுத்துவது.
வன்முமறமய விமதப்பவர்ைள் ைற்றும் அச்சத்மத பயன்படுத்திக்பைாள்பவர்ைளுக்கு
இைைில்லாத வமையில் அளமதியான ைற்றும் பாதுகாப்பான சூைமல உறுதி
பசய்வது.
புதிய நடுத்தே வர்ைம்; அவர்ைள் விருப்பங்ைமள நிமறரவற்றுவது
ைல்வி உதவித்பதாமை, ைல்வி வசதிைள், ைருத்துவ ைாப்பீடு, தேைான ைருத்துவ

வசதிைள், நடுத்தே வருைான வட்டு
ீ
வசதி ைற்றும் சிறந்த பபாது ரபாக்குவேத்து
வசதிைமள அளிப்பது.
தீவிேவாதத்மத துளியும் பபாறுத்துக்பைாள்ளாத தன்மை
தீவிேவாதத்துக்கு எதிோன முமறமய புதுப்பித்து , என்.ஐ.ஏவின் பங்மை
வலுவாக்ைி,தீவிேவாதம் பதாைர்புமைய வைக்குைமள விமறந்து விசாரித்து
நைவடிக்மை எடுப்பதற்ைான வைிமுமற.
ரதசிய பார்துைாப்பு ைவுன்சிமல, பதாைர்புமைய எல்லாவற்மறயும் ைவனிக்கும்
மையைாக்கும் வமையில் சீ ேமைப்பது. உளவுத்தைவல்ைமள உைனடியாை வைங்ை அது
பபாறுரபற்ை ரவண்டும்.
புலணாய்வு துமறமய நவனையைாக்ைி
ீ
உளவு தைவல்ைமள ரசைரிக்கும் முமறமய
முற்றிலும் ைாற்றியமைப்பது.
மூத்த குடிைக்ைள்
நிதி உதவி அளித்தல். கூடுதல் வரிச்சலுமை ைற்றும் அதிை வட்டி சலுமை
ரபான்றவற்மற பரிசிலிப்பது.
அவர்ைள் அனுபவத்மத ரதசிய நலன் ைருதி பயன்படுத்திக்பைாள்வது.
ைாற்றுத்திறனாளிைள்
ைாற்றுத்திறன் பைாண்ைவர்ைளின் உரிமைைள் சட்ைத்மத (ஆர்.பி.ைபில்யு.டி )
அைலாக்குவது.
நாட்டில் உள்ள ஒவ்பவாரு சிறப்புத் ரதமவ பைாண்ைவர்ைமள ைண்ைறிந்து ,இமணயம்
சார்ந்த ைாற்றுத்திறனாளிைள் பட்டியமல உருவாக்குவது.
இமளஞர்ைள்; இந்தியாமவ பீடு நமை ரபாைச்பசய்பவர்ைள்.
ரதசிய இமளஞர் ஆரலாசமன ைவுன்சிமல அமைப்பது ைற்றும் வளர்ச்சிக்ைான
இமளஞர் திட்ைத்மத உருவாக்குவது.
புதிய ைண்டுபிடிப்பு ைற்றும் பதாைில்முமனமவ ஊக்குவிக்கும் வமையில் ரதசிய
அளவில் ைாவட்ைந்த்ரதாறும் அமைக்ைாக்கும் ைற்றும் வளர்ச்சி திட்ைத்மத
உருவாக்குவது.
இமளஞர்ைள் ைத்தியில் விமளயாட்டு ஆர்வத்மத ஊக்குவிக்ை ரதசிய

விமளயாட்டுத்திறன் ைண்டுபிடிப்பு அமைப்மப உருவாக்குவது.
ைருத்துவ ரசமவ; வாய்ப்மப அதிைைாக்ைி, தேத்மத உயர்த்தி பசலமவ குமறப்பது.
அமனத்து இந்தியர்ைளுக்கும் ைருத்துவ உறுதி ைற்றும் ைருத்துவ நலனுக்ைாை
மையில் இருந்து பசலவு பசய்வமத குமறப்பது.
புதிய சுைாதாே பைாள்மை ைற்றும் ரதசிய சுைாதாே உறுதி திட்ைம்.
ைருத்துவ வசதி அளிக்ை பசல்ரபான்ைமள பயன்படுத்திக்பைாள்வது ைற்றும் ரதசிய
ைின் சுைாதாே ஆமணயத்மத உருவாக்குவது.
ஒவ்பவாரு ைாநிலத்திலும் எய்ம்ஸ் ரபான்ற அமைப்மப நிறுவுவது.
2019 ல் ைாந்தியின் 150 வது பிறந்த நாளின் ரபாது ஸ்வாச் பாரத்ளத உறுதி பசய்வது.
எளிமையான வரி முமற
நைவடிக்மை இல்லாத இணக்ைைான வரி பசலுத்தும் முமற ைற்றும் முற்தபாக்கான
,எைிளமயான வரி அளமப்பு.
விவசாயம்; உற்பத்தி, விஞ்ஞானம் ைற்றும் பலன் தருவது
விவசாயிைளுக்கு உற்பத்தி பசலவுக்கு ரைல் குமறந்தபட்சம் 50 சதவத
ீ லாபத்மத
உறுதி பசய்வது.
பிோந்திய பகுதிைளில் டீ.வி ரசனல்ைள், ஏ.பி.எம்.பி சட்ைத்மத சீ ேமைப்பது. விவசாய
ைாப்பீடு வசதி அைலாக்குவது.
ரதசிய நிலம் பயன்படுத்தல் பைாள்மைமய ஏற்பது.
பதாைில் துமற; நவனையம்,ரபாட்டித்தன்மை,
ீ
அக்ைமே பைாண்ைது.
இந்தியாவில் வர்த்தைம் பசய்வமத எளிதாக்கும் வமையில் இணக்கமான ,
வாய்ப்பைிக்கும் சூழளல உருவாக்குவது.
நிமலயான ைின்சாேம் உட்பை உள்ைட்ைமைப்பு வசதிைமள அளித்தல்.
பல பிோண்ட் சில்லமே வர்த்தைத்தில் எப்.டி.ஐ க்கு அனுைதி ைறுப்பு.
எம்.எஸ்.எம்.ஈ துமறமய ஆய்வு பசய்து சீ ேமைப்பது. ைைன் வசதிமய ரைம்படுத்தி
நவினையைாக்குவது.

ைிோைப்புற பகுதிைளுக்கு
ைிோைங்ைமள இமணக்கும் எல்லா பருவத்திற்குைான சாமலைள்.
ஒவ்பவாருவருக்கும் குடிநீர் எனும் ரநாக்ைத்துைன் பிேதான் ைந்திரி ைிோம் சின்சாயி

ரயாஜானா திட்ைத்மத அறிமுைம் பசய்வது.
அமைப்பு சாோ துமறக்கு
அமைப்பு சாோ பதாைிலாளர்ைளுக்கு அமையாள அட்மைைள், பதாைிலாளர் வங்ைி,
சுைாதாேம் ைற்றும் ைாப்பீடு வசதி.
பநசவாளர்ைள், மைவிமன ைமலஞர்ைள்’

பபாற்பைால்லர்ைள், பநசவாளர்ைள், தச்சர்ைள், குயவர்ைள், சிமையலங்ைாே ைமலஞர்ைள்
ைற்றும் ைாலனி பைால்லர்ைள் திறன் ரைம்பாடு ைற்றும் வர்த்தை ரைம்பாட்டுக்ைான
திட்ைங்ைள்.
முன்னாள் பமை வேர்ைள்
ீ
முன்னாள் பமை வேர்ைளின்
ீ
குமறைமள ைவனிக்ை ஓய்வு பபற்ற வர்ேைள்
ீ
ைைிஷமன
அமைப்பது.
இையைமல
ைாநிலங்ைள் ைற்றும் துமறைள் அளவில் பைாள்மை ைற்றும் திறன் வளர்ப்மப
ஒருங்ைிமணக்ை அேசுைளுக்ைிமைமயயான ஒத்துமைப்பு திட்ைைான
இளமயமளலக்கான ததசிய திட்டத்ளத உருவாக்குவது.
இையைமல நீடித்த வளர்ச்சி நிதிமய உருவாக்குவது.
இையைமல பதாைில்நுட்பத்திற்ைாை ைத்திய பல்ைமலக்ைைைத்மத உருவாக்குவது.
ைற்ற முக்ைிய திட்ைங்ைள்
பதால்பபாருள் ைற்றும் பாேம்பரியம், ைலாச்சாேம் ைற்றும் ஆன்ைிைம்,
இமையைமல,பாமலவனம், ைைரலாேம் ைற்றும் ைருத்துவம் சார்ந்த 50 சுற்றுலா

மையங்ைமள உருவாக்குவதற்ைான ைாதிரி திட்ைம்.
ததசிய பல் திைன் திட்டத்ளத உருவாக்குவது.
ைலாச்சாேம் ைற்றும் பாேம்பரியத்மத பாதுைாத்தல்.
அேசியல் சாசனத்திற்கு உட்பட்டு அரயாத்தியில் நாைர் ரைாயில் ைட்டுவதற்ைான
வைிைமள ஆோய்தல்.
ரசது ைால்வாய் திட்ைம் பற்றி எந்த முடிவும் எடுப்பதற்கு முன் ரதாரியம் வளம் அதிை
உள்ள ோைர் பாலப்பகுதியின் முக்ைியத்துவம் ைணக்ைில் எடுத்துக்பைாள்ளப்படும்.
பசு ைற்றும் அதன் பபருமை ைாக்ைப்படும்.
நவன
ீ
ைாலத்திற்கு ஏற்ற வமையில் அமனத்து பாேம்பரியங்ைளில் இருந்தும்
சிறந்தவற்மற எடுத்துக்பைாண்டு பபாது சிவில் சட்ைம் உருவாக்குவது.
அமைப்பு சீ ர்திருத்தங்ைள்
பிேதைர் அலுவலைத்தின் ைீ ழ் பபாருத்தைான அமைப்பின் மூலம் நிர்வாை
சீ ர்த்திருத்தங்ைள் நிமறரவற்றப்படும்.
திறன்வாய்ந்த ரலாக்பால் அமைப்பு
ைின் ைிோைம் ைற்றும் விஸ்வ ைிோைம் திட்ைங்ைள்.
ைீ ழ் ரைார்ட்ைளில் நீதிைன்றங்ைள் ைற்றும் நீதிபதிைள் எண்ணிக்மைமய இேட்டிப்பாக்ைி
எல்லா ைட்ைங்ைளிலும் விமேவு நீதிைன்றங்ைமள அமைப்பது.
அேசுக்ைான எங்ைள் பைாள்மை; இந்தியா முதலில்
அேசுக்ைான எங்ைள் நூல்; அேசியல் சாசனம்
அேசின் ஒரே அதிைாேம்; ைக்ைளின் அதிைாேம்
அேசின் ஒரே பிோர்த்தமன ; ைக்ைள் நலன்
அேசின் வைி; சபா சாத்,சப்ைா விைாஸ்.

எங்ைள் உறுதிபைாைி
திறந்த பவளிப்பமையான அமைப்புைள் சார்ந்த அேசு.
பசயல்திறன் ைிக்ை,ைக்ைளுக்ைான நிர்வாைம்,.
ஒரே பாேதம், வலிமையான பாேதம்.
பா.ஜ.ை.வுக்கு வாக்ைளித்து ரதசத்மத ைாப்பீர்
இந்த முமற ரைாடி அேசாங்ைம்

