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பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 
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அகநச்சுக்களின் பசனார்கள் 

இபாஜாங்க அகநச்சுக்களின் பசனார்கள் 

நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

அபச கூட்டுத்தாங்கள் நற்றும் நினதிச் சட்ட நிறுயங்களின் தகயர்கள் 

2022 ஆம் ஆண்டின் கடகநச் பசனற்ாடுகக ஆபம்பித்தல் 

பகாவிட் 19 உக பதாற்றுசாய் நிககநகளுக்கு நத்தியில் அதற்கு பயற்றிகபநாக முகம் 

பகாடுத்து, 2021 ஆம் ஆண்டில் அகத்து தகுதினா நக்களுக்கும் தடுப்பூசி ற்ப்ட்டு, 

தற்சாது சாபனதிர்ப்பு சக்திகனத் தூண்டும் (Booster) தடுப்பூசிகள் யமங்கும் டயடிக்கககள் 

துரிதநாக முன்படுக்கப்ட்டு யரும் சூமலில் ாடு சயகநாக இனல்புநிககன அகடந்து 

யருகிது. சதசின அபிவிருத்தி சயகத்திட்டத்தில் காநிக நாற்த்திற்கா சணதகு 

தீர்வுகளுடன் சுகநனா இங்கககன உருயாக்குயகத அடிப்கடனாகக் பகாண்டு, சசத 

வியசானம் நற்றும் மீள்பிப்பிக்கத்தக்க சக்திய உற்த்திகன சநம்டுத்துயதற்கு நிம், நீர் 

நற்றும் சூரின ஒளியிால் யம்பற் இனற்கக யங்கக உகந்த முகயில் 

னன்டுத்துயதற்கு முன்னுரிகந அளிக்கப்ட்டுள்து. பாது நிதி முகாகநத்துயத்தில் பாது 

யங்கள் நற்றும் பாது நிதிகன னனுறுதியாய்ந்த யககயில் னன்டுத்துயது பதாடர்பில் 

இந்த ஆண்டு யபவு பசவுத் திட்டத்தில் அதிகம் யலியுறுத்தப்ட்டுள்துடன், அதன் டி 

முடிந்தயகப பசனற்ாடுகக பயாக்கி குகந்த பசவில் சசகய யமங்கக 

விகத்திாக சநற்பகாள்யதற்கு யலியுறுத்தப்ட்டுள்து. இந்த அம்சங்கக 

ஒருங்கிகணத்து, சதசின உற்த்திப் பாருாதாபத்கத யலுப்டுத்த, நகப் பாருாதாபம் 

முதல் உனர் யபத்தகத் துக யகப விரியகடந்துள் யர்த்தகச் சமூகத்திற்கு உகந்த சூமக 

உருயாக்குயது அபச சசகயயின் பாறுப்ாகும். 

02. நரும் 2022 ஆம் ஆண்டில் சமூக, பாருாதாப திர்ார்ப்புகக அகடந்துபகாள்ளும் 

ஒருமித்த ண்ணத்துடன் அகத்து அபச ஊழினர்களும் அபச யங்கக விகத்திாக 

முகாகநத்துயம் பசய்து நிகழ்கா நற்றும் திர்காப் பம்கபயிரின் ல்யாழ்வுக்காக 

அர்ப்ணிப்புடன் ணினாற்றும் நப்ாங்கு ரீதினா நாற்த்கத ற்டுத்திக் பகாள்யதன் 

அயசினம் யலியுறுத்தப்டுகின்து. சநலும், 2020 - 2021 ஆண்டுகளில் பகாவிட்-19 

பதாற்றுசானால் பின்கடவுக்கு உள்ா சமூக-பாருாதாப முன்சற்த்கத, 2022 இல் 

மீண்டும் ற்டுத்தி நா ாட்கட கட்டிபனழுப்புயது அபச ஊழினர்களின் பாறுப்ாகும். 

அதன் டி, 2022 ஆம் ஆண்டில் கடகநகக ஆபம்பிக்கும் முதாம் ாாகின சயரி நாதம் 03 

ஆம் திகதி திங்கட் கிமகந அகத்து அபச ஊழினர்களிதும் ங்சகற்புடன் தநது சசகய 

நிகனத்தில் இது பதாடர்பில் சதகயனா டயடிக்கககக முன்படுக்குநாறு இத்தால் 

ஆசாசக யமங்குகின்சன். 

03. அதன் பிபதா உத்திசனாகபூர்ய நிகழ்வு அன்கன திம் மு.. 9.00 நணிக்கு சாதிதி 

பசனக யாகத்தில் கடபறும். அதனுடன் இகணந்த யககயில் அன்கன தித்தில் அசத 



சபத்தில் பின்யரும் நிகழ்ச்சிகன சதசின, நாகாண, நாயட்ட நற்றும் பிபசதச நட்டங்ககப் 

பிபதிநிதித்துயம் பசய்யும் அகத்து அபசாங்க நிறுயங்களிலும் அலுயகங்களிலும் பகாவிட் - 

19 கயபஸ் பயகத் தடுப்தற்காக யமங்கப்ட்டுள் சுகாதாப யழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க 

டாத்துயதற்கு டயடிக்கக டுக்க சயண்டும். அதற்காக கீசம காட்டப்ட்டுள் நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்கதப் னன்டுத்த முடியும். 

I. சுகாதாப யழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க அகத்து ஊழினர்களிதும் 

பிபதிநிதித்துயத்கத உறுதிப்டுத்தும் விதத்தில் பாருத்தநா நாற்று சயகத் 

திட்டங்களின் ஊடாக சதசின பகாடிகன ற்றின பின்ர் சதசின கீதம் இகசத்தல். 

 

II. இபாணுய வீபர்கள் உள்ளிட்ட சதசத்திற்காக உயிர்த் தினாகம் பசய்த அகயகபயும் 

நிகவுகூர்யதற்காக 02 நிமிடங்கள் அகநதி சணுதல். 

 

III. அகத்து ஊழினர்களும் தநக்கு யசதினா ஒரு பநாழியில் இத்துடன் 

இகணக்கப்ட்டுள் அபச சசகய உறுதிபநாழிகன/ சத்தினப் பிபநாணத்கத உபத்து 

யாசித்தல். 

 

IV. தற்சாது ாடு திர்சாக்கியிருக்கும் பிபதா சுகாதாபப் பிபச்சிகனா பகாவிட் - 

19 கயபஸ் பவுயகதத் தடுப்தற்காக ஒவ்பயாருயருக்கும், சமூகத்திற்கும் 

அலுயக சூமலிலும் உள் பாறுப்புக்கக யலியுறுத்தும் சிறின உகபபனான்க 

சுகாதாபத் துகசார் உத்திசனாகத்தர் ஒருயரின் ங்களிப்புடன் டாத்துதல். 

 

V. சுபீட்சநா இங்ககயினுள் னனுள் பிபகசகக, நகிழ்ச்சினா குடும்ங்கக, 

ண்ாடா, ஒழுக்கமுள் நீதினா சமுதானத்கதயும் நற்றும் நீப் சுகந 

சதசத்கதயும் (Blue/Green Country) உருயாக்குயதற்காக ாட்கடக் கட்டிபனழுப்பும் 

சுபீட்சத்தின் சாக்கு ன் அபசாங்கத்தின் பகாள்ககப் பிபகடத்தின் முக்கின 

முன்னுரிகநகள் நற்றும் இக்குகக அகடந்துபகாள்யதற்கு அபச சசகயயின் 

ங்களிப்க அர்ப்ணிப்புடன் யமங்குயதன் சதகயகனத் பதானிப் பாருாகக் 

பகாண்ட, அபச ஊழினர்கக ஊக்குவிக்கும் யககயில் சுருக்க உகபபனான்க 

நிகழ்த்துதல். 

04. இந்நிகழ்ச்சிகன சிப்ாக டாத்துயதற்காக முன்னின்று டயடிக்கக டுக்குநாறு 

ணிவுடன் அறினத் தருகின்சன். 

 

 

ஒப்ம்./ சஜ.சஜ. பத்சிரி 

பசனார் 

பாது சசகயகள், நாகாண சககள் நற்றும் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

பிபதிகள் -  பகபய நாகாண ஆளுர்கள்  



                                                                                                                               

 

அரச சசவை உறுதியுவர / சத்தியப் பிரமாணம் 

 

இபண்டாயிபத்து இருத்தியிபண்டாம் ஆண்டின் கடமநச் செனற்ாடுகம ஆபம்பிக்கும் 

முதாம் ாாகின இன்று,இங்மகச் ொனக சொெலிெக் குடினபசு, இங்மக யாழ் நக்களின் 

திர்ார்ப்புக்கம  நிமசயற்றும் புது யருடசநான்றின் ஆபம்த்மதக் சகாண்டாடுகின்து. 

இன்றுடன் ஆபம்பிக்கும் புது யருடத்தில் 

ஒசப ாட்டில், ஒசப சதெத்தில், ஒசப சகாடியின் கீழ் 

ஐக்கினநாகவும் ஒருமித்த நதுடனும்   

ாதுகாப்ா நது தாய்ாட்டினுள் 

ாட்மடக் கட்டிசனழுப்பும் சுபீட்ெத்தின் சாக்மக முன்னிறுத்தின 

ஒழுக்கநா, ெட்டத்மத நதிக்கின், ண்ாடுகமக் சகாண்ட, ஆசபாக்கினநா 

ெமூகத்மத உருயாக்குயதற்காகவும்  

நிமசா சுற்ாடல் முகாமநத்துயத்திற்கு முன்னுரிமந யமங்கும் 

சதிக ய அபிவிருத்தியின் ஊடாக 

நக்கள் மநன சாருாதாபசநான்ம உருயாக்குயதற்கும் 

வீ சதாழில்நுட்த்தின் மூம் யம்சற் நனித யங்கம யழிடாத்தும் 

தூன அபெ நிர்யாகத்தின் ஒரு ங்காபா ான்,  

நக்களின் ணத்தில் ெம்ம் சறும் ஓர்  அபெ ஊழினர் ன் யமகயில் 

அபெ சகாள்மககமயும் குறிக்சகாள்கமயும் மடமுமப்டுத்துயதற்கு 

ன்னிடம் ஒப்மடக்கப்டும் ணிகம 

விமத்தினுடன், 

னனுறுதி யாய்ந்தாக, 

உறுதினா ண்ணத்துடன், 

உச்ெ அவு அர்ப்ணிப்புடன், 

சர்மநனாக, 

நக்களுக்குச் ொர்ாக, 

நிமசயற்றுயதாக உறுதினளிக்கிசன்/ ெத்தினப் பிபநாணம் செய்கின்சன். 




