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திட்டத்தின் பெயர் பெளியீடு துறற ெிெரங்கள் 

அடல் ஏய்வூி 

யோஜணோ 
9-ய -15 ஏய்வூிங்கள் 

ங்கள் ககப திர், யந்ி 

யோடி இந் ிட்டத்த 

கோடங்கிணோர். APY ிட்டத்ின் 

கீழ்,உத்ோோண குதநந்தட்ச 

ஏய்வூிம்  சந்ோோர்கபோல் 

ங்கப்தட்ட தங்கபிப்ததப் 

கதோறுத்து 60 ருடத்ில் 1,000 / -, 

2,000 / -, 3,000 / -, 4,000 ற்றும் 5,000 / - 

ோத்ிற்கு ங்கப்தடும். 

சந்ோோர்கபின் து 18 பல் 

40 ஆண்டுகள் த இருக்க 

யண்டும். 
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டீன் ோல் 

உதோத்ிோோ 

கிோயன் 

ககௌனி 

யோஜணோ 

2015 கிோப்புந பர்ச்சி 

டீன் ோல் உதோத்ிோோ 

கிோயன்ககௌசல்ோ 

யோஜணோின் பக்கி கணம் 

ோட்டில்யதனின்த 

ிகித்த கடுதோக 

குதநப்தோகும். இதபஞர்கலக்கு 

ோய்ப்புகதப அதட 

யதோண ிநன்கதப 

ங்குன் பனம், 

யதனின்த ிகிம் 

குதநந்துிடுகிநது. றுதத 

குதநப்தன் பனம் 

இதபஞர்கலக்கோண ோ 

ஊித்துடன் யதனோய்ப்பு 

அிகரிக்கும். 
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டிஜிட்டல் இந்தியா 

திட்டம் 
1-ஜூதன 15 

டிஜிட்டல் அிகோபித்ல் 

யன் 

இது முழுமையாக 

பயன்படுத்தப்படும் ைற்றும் 

விஶயங்கமை எைிதாக செய்து 

ைற்றும் ஆவணங்கமை குமைக்க 

உதவும். குற்ைம் குமையும்  

உதவும். டிஜிட்டல் லாக்கர், ைின்-

எக்ஸ்செஶன், ஈ-செல்த், இ-

மென் ைற்றும் ாட்டிலுள்ை 

ஸ்காலர்ஶிப் சபார்டு ஆகியமவ 

இந்த ஆமெ முயற்ெிகைால் 

வழங்கப்படும் ெில செமவகள். 

கிோி தண்டோன் 

யோஜணோ 
31-ோர்ச்-07 விவொயம் 

யபோண் உற்தத்ிின் 

யம்தடுத்ப்தட்ட யசிப்தக 

சிகள், ிசோ கதோருட்கள், 

தப்தடுத்ப்தட்ட தண்த 

ஆகிற்தநக் 

கோப்தோற்றுற்கோக, யபோண் 

கதோருட்கபின் ிப்தடீ்தட 

கூடுனோக சந்தில் 

யதகதப ஊக்குிப்தய 

திோண யோக்கம். இந் 

ிட்டத்ில் திபுரிபம் 
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இதடத்கர்கதபக் குதநப்தன் 

பனம் ிசோிகபின் 

ருோணத்த உர்த்துது . 

திோன் ன்டி 

கிோின் அோஸ் 

யோஜணோ 

1985 டீ்டுசி, கிோப்புநம் 

ோடு பழுதும் கர்ப்புநங்கபில் 

2 யகோடி னிவு டீுகதப 

அசோங்கம் ிர்ோிக்க 

யண்டும் ன்று திோன் ன்ரி 

ஆோஸ் யோஜணோ கூறுகிநது. 

கோோஷ்டிோ, யற்கு ங்கோபம், 

ிழ்ோடு ற்றும் திந 

ோினங்கள் யதோன்ந ோினங்கள் 

ற்ககணய இப்தகுிகபிலும் 

கட்டுோணங்கலடனும் 

திபுரிந்ிருக்கின்நண. இந் 

ிட்டம் அசோங்கத்ோல் 
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டுக்கப்தட்ட இந்ிோின் 

பக்கி டடிக்தககபில் 

என்நோகும். 

இந்ிோ கோந்ி Matritva 

Sahyog Yojana 
2010 ோய் தோரிப்பு 

இது கர்ப்திி ற்றும் தோலூட்டும் 

கதண்கலக்கு 19 து அல்னது 

அற்கு யற்தட்ட பல் இண்டு 

திநப்பு திநப்புகலக்கோண 

ிதந்தணோண த தரிோற்ந 

ிட்டோகும். இது திசம் ற்றும் 

குந்தகபின் யதோது சம்தப 

இப்புக்கோண கதண்கலக்கு எரு 

தகுி ஊி இப்தடீு 

ங்குகிநது ற்றும் 

தோதுகோப்தோண 

ிியோகத்ிற்கோண 
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ிதனதகள் ற்றும் ல்ன 

ஊட்டச்சத்து ற்றும் உவு 

தடபதநகதப ங்குல். 

ஜஹர்னோல் யரு 

யசி க 

புதுப்தித்ல் ிட்டம் 

(JNNURM) 

3-டிசம்தர் -05 க அதிிருத்ி 

இந் ிட்டம், தி ந்ிரி 

ன்யோகன் சிங் 2005 டிசம்தர் 3 

இல் கங்கபில் உள்ப ோழ்க்தக 

ற்றும் உள்கட்டதப்தின் 

த்த யம்தடுத்துற்கோண 

எரு ிட்டோக அிகோப்பூர்ோக 

ிநந்துதக்கப்தட்டது. 
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கஸ்தூர்தோ கோந்ி 
தோனிகோ ித்ோனோ 

ஜூதன 2004 கல்ி 

ஸ்.சி., ஸ்.டி. சபகங்கபின் 

கதண்கள் 75 சீ இடங்கதப 

குதநந்தட்சோக எதுக்கீடு 

கசய்து, ீபள்ப 25 

சீத்ிற்கோண பன்னுரித, 

றுதக் யகோட்டிற்கு கீழ் உள்ப 

குடும்தங்கபில் இருந்து 

கதண்கலக்கு ங்கப்தடுகிநது. 

கஸ்தூர்தோ கோந்ி தோனிகோ 

ித்ோோ ிட்டம், ப்ல் 1, 2008 

பல் 11 து ிட்டத்ில் சர் 

சிக்ஷோ அதிோன் உடன் 

இதக்கப்தட்டது. 

திோன் ந்ிரி 

ஆர்ஷ் கிோம் 

யோஜணோ 

23-ஜூதன 10 ோடல் கிோம் 

2011 கக்ககடுப்தின்தடி, ோட்டில் 

46844 SC கதரும்தோன்தோண 

கிோங்கள் உள்பண (50% க்கும் 

அிகோண SC க்கள் கோதக 

ககோண்டத). ததனட் கட்ட 

ற்றும் ற்யதோத ிரிோக்க 

ிட்டத்ின் கீழ் 2500 SC 

கதரும்தோன்த கிோங்கள் 

ிட்டத்ின் கீழ் ிோிக்கப்தடும். 
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XIIth Plan Outlay ிட்டத்ிற்கு ரூ. 

422.00 யகோடி. 

திோன் ந்ிரி 

கவுல் ிகோஸ் 

யோஜ்ணோ 

ப்ல்-15 
ிநன் அதிிருத்ி ஊக்குிப்பு 

ிட்டங்கள் 

திோன் ந்ிரி ககௌல் ிகோஸ் 

யோஜணோ ( தி.ம்.யக.ி.ி.) 
ிநத யம்தோட்டு ற்றும் 

கோில் பதணயோர் (MSDE) 

அதச்சகத்ின் பக்கி 

ிட்டோகும். இந் ிநன் 

சோன்நபிப்புத் ிட்டத்ின் 

யோக்கம், கோில் தட்த 

ிநன்கதபப் திற்றுிப்தற்கோக 

இந்ி இதபஞர்கலக்கு எரு 

கதரி ண்ிக்தகினோண 

சிநப்தோண ோழ்ோோத்தத் 

க்கதக்க உவுோகும். இந் 

ிட்டத்ின் கீழ், திற்சி ற்றும் 



                                   இந்ி அசின் பக்கி ிட்டங்கள்                                                

                                                                                              

 

  
Page 9 

 
  

ிப்தடீ்டு கட்டம் 

பழுதோக அசுக்கு 

ங்கப்தடுகிநது. 

திோன் ந்ிரி சக்ஷோ 

திோ யோஜணோ 
9-சை -15 கோப்தடீு 

2015 ஆம் ஆண்டு வு கசனவுத் 

ிட்டத்ில் அசோங்கம் அநிித் 

பன்று சபக தோதுகோப்பு 

ிட்டங்கபில் திோன் ந்ிரி 

சக்ஷோ தீோ யோஜணோ (PMSBY) 

என்நோகும். ிதத்து கோப்தடீு 

ிட்டம், PMSBY எரு ருடம் 

ற்கசனோண ம் ற்றும் 

இனோத தோதுகோப்தத 

ங்குகிநது, இது 
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ஆண்டுயோறும் புதுப்திக்கப்தடும். 

திோன் ன்ரி ஜீன் 

யஜோி தீோ யோஜணோ 
9-சை -15 கோப்தடீு 

PMJJBY ன்தது எரு புதுப்தித்ல் 

கோன கோப்புறுி ககோள்தகோகும், 

இது ருடோந்ி ஆபள் கோப்தடீு 

ரூ. கோப்தடீ்டு தரின் இநப்பு 

க்கில், 2,00,000 ரூதோய் ிகவும் 

குதநோண திரீிம் ிகித்ில் 

ருடத்ிற்கு 330. தூ கோன 

கோப்தடீ்டு ிட்டோக, திோன் 

ன்ரிரி ஜீன் யஜோி தீோ 

யோஜணோ, து 18-50 

துதடர்கலக்கு 

கிதடக்கும். 
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திோன் ன்ரி ஜோன் 

ண் யோஜணோ 

28-ஆகஸ்ட் 

14 
ிி யோக்குிதன 

திோண ந்ிரி ஜோன்-ன் 

யோஜணோ (PMJDY) ிி 

யசதகபில், ங்கிில் / 

யசிப்பு ற்றும் தப்பு 

கக்குகள், தம் கசலுத்துல், 

கடன், கோப்புறுி, ஏய்வூிம் 

ஆகிற்நிற்கு ிி அபிப்தத 

உறுி கசய்ற்கோண யசி 

குநிக்யகோள் ஆகும். 

திோன் ன்டி கிோம் 

சக் யோஜணோ 

25-டிெம்பர் -

2000 
கிோப்புந பர்ச்சி  

திோன் ந்ிரி கிோம் சக் 

யோஜணோ ( தி.ம்.ஜி.ஸ்.ஸ்), 

அசோங்கத்ோல் 

கோடங்கப்தட்டது. றுதக் 

குதநப்பு ோஜவீ் ஆோஸ் 

யோஜணோ (RAY) எரு" ஸ்னம் ஃப்ரீ 

இந்ிோ "" உள்படக்கிது ற்றும் 

சோணோகும்.  
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ோஜவீ் ஆோஸ் 

யோஜணோ 
2013 கர்ப்புந டீுகள் 

எரு கம் அல்னது கத்ில் 

ற்யதோதுள்ப குடிதசகதப 

றுசீதக்க யண்டும், 

இணோல் குடிிருப்தோபர்கள்  

டீ்டுசிக்கு ற்ந ற்றும் சபக 

ற்றும் அடிப்ததட கர்ப்புந 

உள்கட்டதப்பு உகந் ோண 

குடிதசகதப றுசீதக்க 

யண்டும்,   

ோஜவீ் கோந்ி 
கிோயன் 

ித்பிகோன் 

யோஜணோ 

ப்ல்-2005 கிோப்புந ின்ோற்நி 

ோஜவீ் கோந்ி கிோயன் 

ித்பிகோன் யோஜணோ (RGGVY) 

அல்னது கிோப்புந ின்சோ 

உள்கட்டுோணம் ற்றும் குடும்த 

ின்ோக்கல் ிட்டம் 2005 இல் 

கோடங்கப்தட்டது ற்றும் 

அதணத்து கிோப்புந 

குடும்தங்கலக்கும் ின்சோம் 

ங்க அர்ப்திக்கப்தட்டது . 

த்ி அசோல் 90 

சிகித்ிற்கும், ரூ. 10 

னட்சத்ிற்கும் ரூ. றுதக் 

யகோட்டிற்கு கீழ் ோழும் அதணத்து 
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கிோப்புந குடும்தங்கலக்கும் 

இந் ிட்டம் கதோருந்தும். 
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ோஷ்ட்ரி 

ஸ்ஸ்த்ோ தீோ 

யோஜணோ 

1-ப்ல் -08 கோப்தடீு 

தன்ணிண்டோம் ந்ோண்டுத் 

ிட்டத்ின் (2012-17) படிில் 70 

ில்னின் குடும்தங்கதப 

உள்படக்குற்கு இந் 

யதனத்ிட்டம் இனக்கு 

ககோண்டுள்பது. அன் திோண 

யசத ங்கல் ோிரிோணது, 

யதப்தடும் ிி, சுந்ிோண 

அசு ற்றும் ணிோர் 

ருத்துதணகள் ஆகிற்நில் 

கரிவு கசய்ப்தடும் சுந்ிம் 

ற்றும் குடும்த கசனிண 

அடிப்ததடத அடிப்ததடோகக் 

ககோண்ட எரு ிட்டிடப்தட்ட 

கோகுப்பு ீத்ில் 

ங்குதருக்கு தம் 

கசலுத்துில்தன, உனகபோி 

சுகோோ அதப்புக்கோண 

லுோண தூோக ோநிபள்பது 

இந்ி அ 
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ஸ்ோர்ட் சிட்டி ின் 25-ஜூன்-15 க அதிிருத்ி 

கர்ப்புந ற்றும் கர்ப்புந 

கங்கள் ற்றும் கங்கபின் திந 

தகுிகபில் எரு ப்-ஆஃப் 

ிதபத ிர்தோர்க்கும் எரு 

தகுி யம்தோட்டுத் ிட்டத்ின் 

அடிப்ததடில் ோடல் 

தகுிகபோக ோட்டில் 100 

கங்கலக்குள் எரு தகுித 

உருோக்குது ஸ்ோர்ட் சிட்டி 

ின். 
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ஸ்யடட்பப் இந்ிோ 5-ப்ல்-16 

கிரீன்ஃதலீ்ட் ிறுணங்கலக்கு 

ஸ்.சி. / ஸ்டி / கபிர் 

கோில்பற்சிோபர்கலக்கு 

கடன் 

கதண்கள் ற்றும் ிட்டிடப்தட்ட 

சோிகள் ற்றும் 

தங்குடிிணர்கபிதடய 

கோில் பதணயோர் 

ஊக்குிப்தத இந்ிோின் 

ஸ்ோதணத்ின் 

ிதனிறுத்துகிநது. இத்ிட்டம் 

ிி ிி ிதக்கபம் 

(டி.ஸ்.ஸ்), ிி அதச்சகம், 

இந்ி அசு ஆகிற்நோல் 

கோகுக்கப்தட்டுள்பது. ஸ்ோர்ட்-

அப் இந்ிோ ிட்டம் ரூதோய் 10 

இனட்சத்துக்கும், 1 யகோடி ரூதோய் 

தினோண ங்கிக் கடனுக்கும் 

சூனிக்கிநது. குதநந்தட்சம் 

எரு ோழ்த்ப்தட்ட ஜோி, ST) எரு 

கிரீன்ஃதலீ்ட் ிறுணத்த 

அதப்தற்கோக ங்கிக் கிதபக்கு 

எரு கடணோபிபம் குதநந்து எரு 

கதண் கடணோபிபம். 



                                   இந்ி அசின் பக்கி ிட்டங்கள்                                                

                                                                                              

 

  
Page 17 

 
  

திோன் ந்ிரி தோர்ி 
யஜன் ஆஷ்ி 
யகந்ிோ 

1-ஜூதன 15 கதோதுோண ருத்தும் 

சுகோோ யசதகபில் தோக்ககட் 

கசனிணங்கதபக் 

குதநப்தற்கோக " அதணருக்கும் 

னிோண ிதனில் 

கிதடக்கக்கூடி ோண 

ருந்துகள், குநிப்தோக த 

ற்றும் தின்ங்கி ிதனில், 

ஜன் ஆோி ருத்துக் கதட" 

பனம் கசனிணங்கதபக் 

குதநக்கும். 

ோஷ்டிரி கிருி 
ிகோஸ் யோஜணோ 

1-ஆகஸ்ட் 07 ிசோம் 

யபோண் ற்றும் கூட்டுநவு 

துதந ( ீன்பத் துதந, 

யோட்டக்கதன, கோல்தட 

தோரிப்பு) ஆகிற்நின் 

பழுதோண பர்ச்சித 

உறுிப்தடுத்துன் பனம், 

ஆர்.சி.ி.., .ன்.. ிட்ட 

கோனத்ில், ிசோத் துதநில் 

4% ருடோந்ி பர்ச்சித 

அதடற்கு இனக்கோகிநது. RKVY 

இது ோின அசுத் ிட்ட 

கசனிணங்கலக்கோண 
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யபோண்தபம் அன் 

கூட்டோபிகலம் அன் 

கசனிணத்ின் சீத்த 

தோரிக்கிநது அல்னது 

அிகரிக்கிநது 

 


