
A B E T TER  WAY  FORWARD:  ஒன்டேரி்�ோவ ின இனப்ோகு்ோட்டுக்கு 

எத ிரோன யுக்த ிரீத ி�ோன 3 ஆண்டுக்்ோல த ிட்டேமோனது அரச ின க்ோள்்்ள, 

முடிவு்ள மற்றும் நலதத ிட்டேங்ள ில்,  அ்மபபு மு்ை க்ோண்டே இனப்ோகு்ோட்டி்னக் 

குை ி்வதது, அதனமூலம் ஒவகவோருவரும் தங்ளுக்்ோன தன ிததுவமோன உளக்ோத ிநத 

ஆற்ை்ல ந ி்ை்வற்ை ி�்டி சமூ்தத ில் முழு்ம�ோ் ்ங்்ற்்முடியும். 

அ்மபபு மு்ை க்ோண்டே இனப்ோகு்ோடேோனது -  ்றுப்ின மக்்ள மீது ்ோகு்ோடு ்ோட்டுதல்,  

உளளூர் மக்்ளிடே்�யும் இருக்கும் ்ோகு்ோடு, இஸலோமி� ்ிதது ்ிடிததல் மற்றும் இனவோரி�ோ் 

்ிரிக்்ப்ட்டுவிட்டே மற்ை சமுதோ�ததினரோல் அனு்விக்்ப்டு்ினை ்ோகு்ோடு உள்டே -  நமது 

தினசரி வோழவிலும் முக்்ி�மோன க்ோதுச்ச்வ்ளின மீது நோம் சோர்நதிருக்கும் ்ல்வி 

நிறுவனங்ளிலும் ஆழ ்வ்ரோடி இருக்்ிைது. இது முன்னற்ைம்டேநதவர்்ள மற்றும் ்ின 

தங்ி� மக்்ள ஆ்ி்�ோருக்கு இ்டே�ில் உளள இ்டேகவளி்� ்மலும் அதி்ரிக்்ினைது. இது 

ஏற்்ததக்்தல்ல என்துடேன, நோம் கசய்யும் கச�ல்்்ள மோற்ைிக்க்ோளளவும் இனரீதி�ோன 

சமததுவத்த ்நோக்்ி முன்னறுவதில் இருக்கும் த்டே்்ள அ்ற்ைவும் அவசி�மோ்ிைது.  

இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோன 

ஒனட்்டேரி்�ோவ ின யுக்த ி 

ரீத ி�ோன 3 ஆண்டுக்்ோல 

த ிட்டேம்

FORWARD
A BETTER WAY

/  இனம் பற் றிய, ச றித்லாக றிவ ிட்ட தரவுகள ின் 

சசகரிப்புககான கட்டமைப்பு ைறறும் 

வழறிகாடடுதலகள் 

இன அடிப்்டே� ிலோன தரவு்்ளச ்ச்ரிததல், ்குப்ோய்வு 

கசய்தல் மற்றும் அரசு மற்றும் ்ல்வ ி ந ிறுவனங்ள மூலமோ் 

ச ிதைலோ் ிவ ிட்டே தரவு்ள ்ற்ை ி அை ிக்்் அள ிததல் 

ஆ் ி�வற்்ை வலுப்டுதத ி இ�ல்தரமோனதோ் ஆக்குவதற்்ோ். 

 
/  இனப்பாகுபாடடுககு எத றிரான தாககம் 

பற் றிய ைத றிப்பபீடடுககான கட்டமைப்பு 

அரசு மற்றும் ்ல்வ ி ந ிறுவனங்ள ின  நலதத ிட்டேங்ள 

மற்றும் க்ோள்்்ள ினோல்  கவவ்வறு உளளூர் மற்றும் 

இனவோரி�ோக்்ப்ட்டே குழுக்்ள எப்டி ்ோத ிக்்ப்டேக்கூடும் 

என்்த ஆரோய்நது, மனமை ி�ோமல் ்மற்க்ோளளும் 

்ோர்ட்சத்த, சோத்மோன வ்்� ில் எத ிர் ்நோக்் ி 

அ்ற்றுவதற்்ோ். 

க்ோள்், 
ஆரோய்சச ி & 
மத ிப்ோய்வு

ந ி்லதது ந ிற்கும் 
தன்ம & க்ோறுபபு 
க்ோடுக்கும் தன்ம

க்ோதுமக்்ளுக்்ோன 
்ல்வி & 
வ ிழ ிபபுணர்வு

சமுதோ�க் 
கூட்டுமு்னபபு 

/  இனப்பாகுபாடடுககு எத றிரான  சட்டவடிவு 

அமைததல:  

இனம் சம்்நதமோன தரவு்்ளச ்ச்ரிபபுக்்ோன தர ந ி்ல்ள, 

மற்றும் இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோன தோக்்ம் ்ற்ை ி� 

மத ிப்பீட்டுக்்ோன ்ட்டே்மப் ி்ன  உ்்�ோ் ிததுக்க்ோளள, 

ந ிறுவன அ்மபபுக்்்ளக் ்ட்டேோ�மோக்குவதற்்ோ், அரசுக்கு 

அத ி்ோரம் க்ோடுக்் ினை முனகமோழ ி�ப்ட்டே சட்டே வடிவ ி்ன,  

அரச ின ்்ோக்் ில ிருக்கும் இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோன 

்டே்ம்�  ந ி்ை்வற்றுவ்த எதுவோக்குவதற்்ோ் - அப்டி 

ஒரு சட்டேம் இ�ற்ைப்ட்டேோல். இநத முனகமோழ ி�ப்டும் சட்டே 

வடிவோனது இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோன மு்னபபுக்்ள, 

அளவ ிடேக்கூடி� இலக்கு எண்ணிக்்், க்ோது மக்்ளுக்குத 

கதரிவ ிததல், சமுதோ�தத ினரி்டே்� ்லநது்ர�ோடுதல் 

ஆ் ி�வற்றுக்கும்கூடே  ்ல வருடேங்ளுக்்ோன யுக்த ிரீத ி�ோன 

புதுப் ிக்்ததக்் த ிட்டேங்ள மூலமோ் வழ ி வகுக்கும்.  

/  முன்சனற்ம் பற் றி பபாதுைககளுககு 

அ் றிவ ிததல 

முன்னோக்் ி கசல்வதற்்ோன ச ிைநத வழ ி� ின ்்ோக்் ில் 

இருக்கும் முடிவு்்ளக் ்ோட்டுதல் மற்றும் ்ற்றுக்க்ோண்டே 

்ோடேங்்ளப ்் ிர்நதுக்ோளள.

/  இலககு மவககப்பட்ட பபாதுைககளுககான 

கலவி & வ ிழ றிப்புணர்வு 

்றுப் ின மக்்ள்ோல் க்ோண்டே்ோகு்ோடு,  உளளூர் மக்்ளுக்கு 

எத ிரோன ்ோகு்ோடு, அ்ர் ி� இனப ்ோகு்ோடு, இஸலோம ி� ் ிதது 

் ிடிததல் மற்றும் சீக்் ி�ர்்ள ்்ோனைவர்்ள மீது ்ோட்டேப்டும் 

இனப்ோகு்ோட்டின இதர வடிவங்ள ின மீது ்வனம் கசலுததுவது 

உள்டே  இனப்ோகு்ோட்டின ்ல்்வறு வடிவங்ள ்ற்ை ி� 

க்ோதுமக்்ள ின புரித்ல ஆழப்த ி�்வக்். 

இநதப ்ண ி� ின ஒரு அங்மோ், இஸலோம ி� ் ிதது 

் ிடிததல ின ்ோரணங்ள மற்றும் தோக்்ங்ள ்ற்ை ி ச ிைப்ோ்ப 

புரிநதுக்ோளவதற்்ோ்வும், க்ோது மக்்ள ்ற்ை ி� ்ல்வ ி்� 

உருவோக்்வும், இஸலோம ி�ப ் ிததுப ் ிடிப்தன ்ோரணமோ் 

கதரிவ ிக்்ப்ட்டே சம்்வங்ள ்ற்ை ி� ்ச்ரிபபு மற்றும் 

் ிரசுரங்்ளத ்தடிக்்ண்டேை ிவதற்கும்  சமுதோ� ந ிறுவன 

அ்மபபுக்்ள ஈடு்டுததப்டு் ினைன.

/  இனப்பாகுபாடடின் எத றிர்ப்புககாக 

அமைசசரின் கலநதாசலாச றிப்புககுழு   

இநதத த ிட்டேத்த ந்டேமு்ைப்டுததுவத ில் து்ண 

ந ிற்்தற்்ோ், இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோனதும் ் ிரிவு 

குை ிப்ோன வல்ல்மயுடேன இதன ி்டே்� வோழநத அனு்வம் 

க்ோண்டேவர்்ளுமோன சமுதோ�தத ில் ்ஙகு வ் ிப்வர்்ளுடேன 

நடேப் ி்ல்� இருக்் ினை்டி�ோன ்்சசுவோர்த்தக்கு 

வசத ி�்மக்். 

/  இனப்பாகுபாடடுககு எத றிரான ைாநாடு

ஆரோய்சச ி�ோளர்்ள, சமுதோ�தத ில் ்ஙகு வ் ிப்வர்்ள, 

வல்லுனர்்ள மற்றும் க்ோள்் இ�ற்று்வர்்ள ஆ் ி்�ோர் 

தங்ள அை ி்வப ்ரிமோை ிக்க்ோளளவும் அரச ின 

இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எத ிரோன ்ருவ ி்ள, யுக்த ி்ள மற்றும் 

்ட்டே்மபபுக்்்ள மத ிப்பீடு கசய்வதற்கும் அவர்்்ள ஒனறு 

த ிரட்டுதல்.

A  B E T T E R  WAY  F O R WA R D :  ஒன்டேரி்�ோவின இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எதிரோன யுக்திரீதி�ோன 3 

ஆண்டுக்்ோல திட்டேமோனது ஒன்டேரி்�ோவின இனப்ோகு்ோட்டுக்கு எதிரோன  இ�க்்ததினோல் வழி 

நடேததப்டும். ்மலும் த்வல்்ளுக்கு வரு்் புரி�வும்:  
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இனப்ோகு்ோட்்டே ஒட்டுகமோததமோ் சமோள ிப்து 

அதத ி�ோவச ி�ம்; எனைோலும், ஒரு அளவு அ்னததுக்கும் 

க்ோருநதும் எனனும் அணுகுமு்ை்�க் க்ோண்டிருக்்லோ்ோது. 

ச ில குை ிப் ிட்டே சமுதோ�தத ினர் எத ிர்க்ோளளு் ினை 

ஏறுக்குமோைோன ்வற்று்ம்ளுக்கு தீர்வு ்ோண்்துவும் 

அதத ி�ோவச ி�மோகும்.  

/  கறுப்ப ின ைககள ின் ைீதான 

இனப்பாகுபாடடு எத றிர்ப்புககான யுகத றி

்ங்்ற்கும் அ்மசச்தத ின மு்னபபுக்்ளுக்கு  

வலுக்க்ோடுப்தன மூலமும் க்ோதுமக்்ள ி்டே்� 

கதரிவ ிக்்ப்டேவ ிருக்் ினை அளவிடேக்கூடி� இலக்கு 

எண்னிக்்்்்ள அ்மப்தன மூலமும், குழந்த்ள 

நலம், ்ல்வ ி மற்றும் நீத ி ்்ோனை குை ிப் ிட்டே ் ிரிவு்ள ில் 

்றுப் ின மக்்ள ின மீதோன இனப்ோகு்ோட்டு எத ிர்ப் ிற்கு தீர்வு 

்ோண்்தற்்ோ்.

/  உள்ளூர் ைககள் ைீது கவனம் பசலுததப்பட்ட 

இனப்பாகுபாடடுககு எத றிரான யுகத றி 

சீரோய்வுக்்ோன அரச ின ்டே்ம்� கச�ல்மு்ை வ ிளக்்ம் 

்ோட்டி, உளளூர் மக்்ளோ்ல்� அனு்வ ிக்்ப்டு் ினை 

அ்மபபு மு்ை�ிலோன இனப்ோகு்ோட்டின மீது இலக்கு 

்வப்தற்கு, உளளூர் ்ங்்ற்்ோளர்்ளுடேன கூட்டே்மபபு ்வதது 

உருவோக்்ப்டுவதற்்ோ். 

/  ஒன்டச்டரிபயா பபாதுச சசமவ (OPS) 

இனப்பாகுபாடடுககு எத றிரான யுகத றி 

்ண ி�ோளர் வ ிழ ிபபுணர்வு மற்றும், அ்மபபு மு்ை�ிலோன 

இனப்ோகு்ோடு ்ற்ை ி�  உணர்தன்ம்� அத ி்ரிக்்வும் 

OPS மூலமோ் இனப்ோகு்ோட்டின மீது ்்ோர் கதோடுப்தற்்ோன 

்ருவ ி்ள, தநத ிரமோன உ்ோ�ங்ள மற்றும் இலக்கு்்ள 

உருவோக்் ி ந்டேமு்ைப்டுததுவதற்கு.

மக்்ள கதோ்் 
குை ிப்ோன 
இனப்ோகு்ோட்டுக்கு 
எத ிரோன 
மு்னபபுக்்ள
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