
 

 

 

 

 

நி# ச&' ேவ*+ ,-ேய/ற உ'தி 
ஜனவாி 2023 - ஜூ, 2025 
நி# ச&' ேவ*+ அரசா/க'தி2 34ேய6ற உ'தியான: நி# ச&' ேவ*சி* வா;< அகதிக=>கான 34ேய6ற'தி2 
பல2கைள ேம<பD':வைத ேநா>கமாக> ெகாFDGள:. இJத உ'தி மாநில'திேலேய ம6K< ஆ+திேரMயாவிேலேய 
Nத* Nைறயா3<, அ':ட2 இ: அகதிக=>காக&<, சQக'தி6காக&< ஆK 3Kகிய கால பல2கைள அைடவத6காகR 
ெசய*பDகிற:. 

தா/கG SாிJ: ெகாGள>T4ய 
ம6K< ஈDபட>T4ய உாிய 

ேசைவகG ம6K< தகவ*கைள 
அகதிகG அVகலா< 

அகதிக=>3R சQக ாீதியி* 
ம6K</அ*ல: ெபாYளாதார ாீதியி* 
ப/ேக6க வாZ[SகG ம6K< ஆதர& 

உGள: 

ச"க$தி'() ம,கைள வரேவ'ப3 உ5பட, 
இட அ:;பைடயிலான ம'@A ச"க$தி'கான 

வைல;பிBனCக) (:ேய'ற$ தி5ட$திC 
இைண,க;ப5F)ளன 

நி# ச&' ேவ*+ அரசா/க'தி2 
34ேய6ற' தி\ட< ம6K< 

மதி[]\D>3 ேநர4 அ^பவ'தி2 
Qல< ெதாிவி>க[பDகிற: 

சாB@க) அ:;பைடயிலான (:ேய'ற$ 
தி5ட$ைத ஆதாி;பத'காக நிI சJ$ ேவCK 

அரசாLகA, தரJ ேசகாி;M ம'@A ப(;பாNJO 
ெசயCQைறகைள ேமAபF$திR)ள3 

(:ேய'ற இல,(க), ெகா)ைக, ம'@A 
பலBக) ப'றி ேதசிய அளவிலான 
Q:ெவF;பதிC, நிI சJ$ ேவCK 

அரசாLக$திB அS$தA அதிகாி$3)ள3 

இJத உ'தியான: நி# ச&' ேவ*சி* உGள சி>கலான 34ேய6றR _ழைலa<, ேமb< அரc ம6K< அரc சாரா :ைறயி2 
அைன': நிைலக=< இைணJ: ெசய*ப\D அைடய ேவF4ய நீFட கால பல2கைளa< அ/கீகாி>கிற:. 

நி# ச&' ேவ*+ ,-ேய/ற உ'தியான5, 

,-ேய/ற7 பயண'தி: ;த* 10 

ஆ?@கBC,D இFC,G, ம/IG நி# ச&' 

ேவ*சி* வாJG அகதிகD மீ5 ;தM* கவனG 

ெசO'5கிற5. 
நி# ச&' ேவ*+ ,-ேய/ற உ'தியி: 

ேநாCகQகBCகாக, ‘அகதிகD’ எ:ற 

ெசா*லான5, VகMடG ேகாFG மCகD உXபட, 

அகதிகD ம/IG அகதிகD ேபா:ற பி:VலQகD 

உDள அைனவைர\G உDளடCகிய5. 

இTத உ$தி பிBவUA வைகயிC, த'ேபாைதய ம'@A Mதிய நிI சJ$ ேவCK அரசாLக Qய'சிகைள 
ஒBறிைண,கிற3: 
• ,-ேய/ற7 பயணQகD எ:I நி# ச&' ேவ*+ அரசாQகG எைதC ,றிCகிற5, ேமOG ெவ/றிகரமான 

,-ேய/றG எ:றா* எ:ன எ:பனவ/ைற ெவளி7ப@'த*  
• ;-ெவ@7பதி* ேநர- அ]பவ'தி: ,ரைல இைண'த* 
• நி# ச&' ேவ*+ அரசாQகG ;Jவ5மாக ஒ'5ைழ7V, ஒFQகிைண7V, தீ`&' திXடG ம/IG ேசைவ 

வழQகைல ேமGப@'5த* ம/IG ;ைற7ப@'த* 
• ெவ/றிகரமான ,-ேய/ற7 பல:கைள உIதி ெசaய நி# ச&' ேவ*+ அரசாQகG ;Jவ5மாக' 

ெதாட`bசியான ;:ேன/றG, மதி7c@ ம/IG திற: ேமGபாXைட உIதி ெசaத* 
• அகதிகD வள;Iவைத உIதி ெசaய, பரdத அளவி* அைன'5 ெசய* Vாிேவா` ம/IG சeக'தினைர 

ஈ@ப@'த*  
• ேதசிய அளவி* ;-ெவ@7பதி* அJ'தG ெகா@7பத/காக காம:ெவ*', பிற மாநிலQகD ம/IG 

பிரேதசQகD ம/IG உDg` அரசாQகQகBட: த/ேபா5Dள உ'திCகான hXடா?ைமகைள உFவாC,த* 
ம/IG ேமGப@'த* 

நி# ச&' ேவ*+ 34ேய6ற உ'தியி* பி2வYவன அட/3<: 

ெசய* திXடG – இ5 நி# ச&' ேவ*+ அரசாQகG 
த/ேபாைதய ;:ென@7Vகைள எjவாI ெதாட`d5 
வO7ப@'5வ5, ம/IG அைடயாளG காண7பXட 
இைடெவளிகைள நிர7Vவத/,C h@த* ;:ென@7Vகைள 
எjவாI ெசய*ப@'5வ5 எ:பைதC ேகா-X@C காX@G 

மதி7cX@C கXடைம7V - இ5 ;:ேன/ற'ைத 
க?காணிCக&G அளவிட&G நி# ச&' ேவ*+ 
அரசாQக'5C, உத&G, அ'5ட: நி# ச&' ேவ*சி* 
வள`d5 வFG ேதைவகBC,7 பதிலளிCகCh-ய 
தகவ*கைளC ெகா?-FC,G 

நி# ச&' ேவ*+ ,-ேய/ற உ'தி எ:ப5 
ப:;கC கலாbசார நி# ச&' ேவ*lCகான 
ஓ` உ'தி ாீதியான ;:]ாிைமயா,G. 
ேமOG இ5 நி# ச&' ேவ*+ 
அரசாQக'தா* ெசய*ப@'த7ப@கிற5. 


