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திட்டங்கள் 

மூத்த குடிநக்களுக்கு ைர் ளதுகளப்பு நற்றும் டிஜழட்டல்யிமழப்புணர்வு தழட்டம் 

 பத் குடிக்களுக்கு ஷைதர் தரதுகரப்பு ற்றும் டிஜறட்டல் ிறப்புர்வு றட்டத்றல் 
கனந்துவகரள்கறநரர் ஸ்ரீ யன்ஸ்ரஜ் கங்கரரம் அயறர். 

 வடல்னற கரல்துஷந பல் ஷைதர் டில் ஶன் வரடங்கப்தட்டது. 

ளன் களர்டுடன் ஆதளர் ண்ண இணப்தற்கள களக்ஸகடு ீட்டிப்பு 

 தரன் (PAN) ணப்தடும் ருரண ரி றந் கக்கு ண்ஷ ஆரருடன் 
இஷப்தற்கரண கரனக்வகடுஷ அடுத் ஆண்டு ரர்ச் 31-ஆம் ஶற ஷ ீட்டித்து 
த்ற அசு உத்ிட்டுள்பது. ரன்கரது பஷநரக ீட்டிக்கப்தட்ட கரன அகரைம், 
ஶற்றுடன் றஷநஷடந்து. 

ிஸபனில்–ஸைனளக்கப்ட்ட யளக்களர் ஐடிக EC ஸயினிட்டது 

 ஶர்ல் கறன் தரர்ஷ குஷநதரடு வகரண்ட தர்கபின் அறக தங்கபிப்ஷத 
உறுறப்தடுத்துற்கரக திவில் ஶனதிள் பனம் ரக்கரபர் அஷடரப அட்ஷடகஷப 
வபிிட்டது. 

‘ைம்ல்’ 

 த்றப் திஶைம் அசு எரு ைறநந் அறகர ஶைரர ள்ளுதடி றட்டம் ற்றும் 
ைறறுவரறல் ற்றும் ஷ குடும்தங்களுக்கரண ரணித் றட்டம் ‘ைம்தல்’ ஆகறற்ஷந 
அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

 இந் றட்டத்றன் கலழ், றுஷக் ஶகரட்டிற்கு கலழ் இருக்கும் குடும்தங்கள் ரத்றற்கு 200 
ரூதரய் வைனில் றன்ைரம் ங்கப்தடும். 
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கர்ப்பு உள்கட்டநப்பு தழட்டங்கள் 

 திர் ஶந்ற ஶரடி, வஜய்ப்பூரில் எரு வதரதுக்கூட்டத்றல் உஷரற்நறணரர். 
ரஜஸ்ரன் ரறனத்றன் 13 கர்ப்புந உள்கட்டஷப்பு றட்டங்கபிற்கு அடிக்கல் 
ரட்டிணரர். 

இந்தழனப் ஸளழவுறு கபங்கள் உதயித்ஸதளக நற்றும் உள்கப் னிற்ைழத் தழட்டம் 

 கர்ப்புநத் றட்டம் ற்றும் ஆளுஷகத் பத்றல் தி புரி இஷபஞர்களுக்கு ரய்ப்பு 
அபிப்தற்கரக இந்றப் வதரனறவுறு கங்கள் உித்வரஷக ற்றும் உள்பகப் 
திற்ைறத் றட்டம் வரடங்கப்தடுகறநது 

ஸைப்டிக் டளங்க்கில் நிதர் தமந்து சுத்தம் ஸைய்யத ஒமழக்கஸதளமழல்தட் ையள MoHUA 

ஸதளடங்கழனது 

 டீ்டுைற ற்றும் கர்ப்புந ிகரங்கள் அஷச்ைகம் கறவுீர் சுத்றகரிப்புக்கு 
வதரருத்ரண பஷநகஷப ஊக்குிக்கவும் அற்கரண ீர்வுகஷப அஷடரபம் 
கரண்தற்கும் எரு வரறல்தட்த ைரல் என்ஷந அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இன் 
குநறக்ஶகரள், வைப்டிக் டரங்கறகள் ற்றும் தரரபச் ைரக்கஷடினுள் ணி தஷஷ 
எறப்தரகும். 

‘ஒரு யியைளனி ஒரு நழன்நளற்ழ தழட்டம் 

 றன்ைர இப்ஷத குஷநப்தற்கு கரரஷ்டிர அைரங்கம் ‚ிைரிக்கு எரு 
றன்ரற்நற‛ எதுக்கலடு வைய்ற்கரண புற றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்தும். 

 இண்டு னட்ைம் ிைரிகளுக்கு உர் றன்ணழுத் றன்ைர இஷப்பு ங்குன் 
பனம் ஷடின்நற றன்ைரம் ங்குஷ உறுற வைய்பம். 

ளபத்நளள தழட்டம் 

 தரத்ரனர றட்டத்றன் கலழ் ஆந்ற ரறனத்றல் ரூ. 44 ஆிம் ஶகரடி வைனில் 2,520 
கற.ீ. ைரஷனிட றட்டறடப்தட்டுள்பண. 
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ஸ்யச் ைர்ஹயக்ைன் கழபளநீன் 2018 

 குடிீர் ற்றும் துப்புவு அஷச்ைகம் ஸ்ச் ைர்ஶக்ைன் கறரீன் 2018 (SSG 2018) புது 
வடல்னறில் வரடங்கறது. ஶைற அபினரண ஆய்ில், கறரப்புந இந்றரின் 
தூய்ஷரண ற்றும் அசுத்ரண இடங்கஷப ரிஷைப்தடுத்தும், ரட்டங்கள் ம் 
ற்றும் அபவு றப்தடீு அடிப்தஷடில் ரிஷைில் தட்டினறடும். 

ஹட்டி ச்ஹைள-ஹட்டி தளஓ: ம்.ி. அபசு, ஸண்க நளயட்ட ிபளண்ட் தூதபளக 

ழனநழக்கப்டவுள்து 

 த்றப்திஶைத்றல், பல்பஷநரக, ரறன அசு, ஶதட்டி தச்ஶைர-ஶதட்டி தரஏ 
றட்டத்றன் கலழ் ந் துஷநில் குநறப்திடத்க்க ைரஷணகஷப தறவு வைய் வதண்ஷ 
ரட்ட திரண்ட் தூரக றறக்கவுள்பணர். 

ைளகர்நளள தழட்டம் 

 கடல்ைரர் ற்றும் கப்தல் கட்டுனறல் (CEMS) ைறநப்தரண ஷம், கடல்ற ற்றும் கப்தல் 
கட்டுப்தரட்டு துஷந றநன் அதிிருத்றில் ன்கு றறபிக்கப்தட்ட ஸ்டரர்ட் அப் 
ிைரகப்தட்டிணத்றல் அன் ஷயவடக் ஆய்கங்கள் திற்ைறரபர்களுக்கு வரடக்க 
ஶரக்குறஷன றட்டங்கஷப  ிபக்கத்ரரக உள்பண ன்று அநறித்துள்பது. 

‚ஆங்கழம் க்கு னம் இல்‛ தழட்டம் 

 ஆம்த தள்பி ரர்களுக்கரண ‚ஆங்கறனம் ணக்கு தம் இல்ஷன‛ றட்டத்ஷ 
யரிரணர வரடங்குகறது. ரர்கள் 1-ம் குப்தினறருந்து ஆங்கறனத்றல் ழு, 
தடிக்க, ஶதைவும் அர்களுக்கு உவுற்கரக ஆைறரிர்கபின் றநஷண பர்ப்தது இந் 
றட்டத்றன் ஶரக்கரகும். 

இந்தழனள ிிஓ ஊக்குயிப்பு தழட்டம் 

 த்ற அைறன் இந்றர திதிஏ ஊக்குிப்புத் றட்டத்றன் கலழ் கல் வரறல்தட்த 
றறுணரண ிப்ஶர ிஷில் ஷசூரில் ணது திதிஏ டடிக்ஷககஷப 
வரடங்கவுள்பது. 
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நத்தழன ஹநளட்டளர் யளக யிதழகளுக்கு ரிந்துபக்கப்டும் தழருத்தங்கள் 

 ஶைற உரிம் வதற்ந அஷணத்து ர்த்க ரகணங்களுக்கும் சுங்கச் ைரடிகபில் 
ரணிங்கற பஷநில் கட்ட சூல் ற்றும் ரகண கண்கரிப்பு பஷந 
கட்டரரக்கப்தடுல். 

 ஏட்டுணர் உரிம் ற்றும் இ ைரன்நறழ்கபின் டிஜறட்டல் டிஷப்பு பஷநக்கு 
அனுற. 

 புற ரகணங்கஷப தறவு வைய் குற ைரன்நறழ் ஶஷில்ஷன. 

 ‚கங்கள வ்ரிக்ஷரூன் அினளன்‛ 

 சுத்ரண கங்ஷகக்கரண ஶைற ஶரக்கம் (NMCG) ‚கங்கர வ்ரிக்ஷரூதன் அதிரன்‛ கங்ஷக 
றகள் தரபம் ந்து ரறனங்கள் – உத்கண்ட், உத்றப் திஶைம், தகீரர், ஜரர்கண்ட் 
ற்றும் ஶற்கு ங்கத்றல் இங்குகறநது. 

நளணயர் களயல் டத் தழட்டம் 

 ரர் கரல் தஷடத் றட்டம் ரஷப (21.07.2018) ரவடங்கும் வரடங்கப்தடுகறநது. 
த்ற உள்துஷந அஷச்ைர் றரு. ரஜ்ரத் ைறங் றட்டத்ஷ வரடங்கற ஷக்கறநரர். 

அயைப கள ஹச்சுத் தகயல் யைதழ 

 பம்ஷத புநகர் றன்ைர வில்கள் இண்டில் 3 வதட்டிகள் ீம் வரத்ம் 6கபிர் 
வதட்டிகபில் அை கரன ஶதச்சுத் கல் ைற வைய்ப்தட்டுள்பது பம்ஷதபுநகர் 
ினறன் குபிர் ைரணர ைற வகரண்ட எரு வதட்டிிலும் இந் அை கரனஶதசும் 
ைற வைய்ப்தட்டுள்பது. 2018 ஆம் ஆண்டிஷண கபிர் தரதுகரப்பு ஆண்டரக வில்ஶ 
அஷச்ைகம் அநறித்துள்பது. 

ஹகஹள இந்தழனள தழந ஹநம்ளட்டுத் தழட்டம் 

 இந்ற ிஷபரட்டு அஷப்பு ிஷபரட்டு ஶம்தரட்டுக்கு கிைரண 
பன்ஶணற்நத்ஷ டுத்துச் வைன்றுள்பது, ஶகஶனர இந்றர றநஷ ஶம்தரட்டுத் 
றட்டத்றன் கலழ் 734 ீர்களுக்கு உித்வரஷக அபிக்கவுள்பது. 
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யிைளகப்ட்டிம்-ஸைன் ஸதளமழல்து ஹளக்குயபத்துப் ளத 

 ிைரகப்தட்டிணம்-வைன்ஷண வரறல்துஷந ஶதரக்குத்துப் தரஷ (ிைறைற) றட்ட 
ஷில் (i) ிைரகப்தட்டிணபம் (ii) ற்ஶதடு-ஸ்ரீகரபகஸ்றபம் இரு பஷணங்கபரகப் 
தரிைலனறக்கப்தட்டு ருகறன்நண. 

ஹையள ஹளஜ் ஹனளஜள 

 ‘ஶைர ஶதரஜ் ஶரஜணர’ ன்தது எரு ஷத் துஷநத் றட்டரகும் இன் கலழ் த்ற 
ைக்கு ற்றும் ஶைஷ ரி (CGST) ற்றும் த்ற அைறன் தங்கபிப்பு எருங்கறஷந் 
வதரருட்கள் ற்றும் ஶைஷ ரி (IGST), குநறப்திட்ட பனப்வதரருட்கஷப வகரள்பல் 
வைய்ற்கரக அநக்கட்டஷப  றறுணங்கள் தம் வைலுத்தும் வரஷகஷ, இந்ற 
அசு றற உிரக றருப்தி அபிக்கப்தடும். 

உன்த் ளபத் அினளன் 2.0 

 அசு வற்நறகரக உன்ணத் தரத் அதிரன் 2.0-ஷ வரடங்கறது. UBA 2.0 
அறகரப்பூர்ரக ..ைற.டி.இ., ைந்த்குஞ்ச்ைறல் ப்ல் 25, 2018 அன்று கறரப்புந 
ஶம்தரட்டு வைல்பஷநகபில் ரற்நத்றன் தரர்ஷ பனம் வரடங்கப்தட்டது. 

ஊட்டச்ைத்து அடிப்டனிள நளினம் நற்றும் கர்ப்பு கமழவு உபத் தழட்டம் 

 ஊட்டச்ைத்து அடிப்தஷடினரண ரணிம் ற்றும் கர்ப்புந கறவு உத் றட்டம் 2019-20 
ஷ வரடரும். 

ஸ்யச் ைர்ஹயக்ைன் கழபளநீன் 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜழஷன 13 ஆம் ஶற குடிீர் ற்றும் சுகரர அஷச்ைகத்ரல் 
அநறிக்கப்தட்ட ஸ்ச் ைர்ஶக்ைன் கறரீன் 2018 (SSG 2018), உத்றதிஶைம், ஜரர்கண்ட் 
ற்றும் கரரஷ்டிரில் வரடங்கப்தட்டது. 
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ைநக்ப ைழக்ஷள 

 த்ற அசு தள்பிக் கல்ிில் ைக் ைறக்ஷர ன்ந எருங்கறஷந் கல்ித் 
றட்டத்ஷத் வரடங்கறபள்பது. 2018-19ம் ஆண்டில் வைல்தடுத்ப்தடும் இத்றட்டம் 
ஷனர் தள்பி பல் ஶல்றஷனப் தடிப்பு ஷில் வைல்தடுத்ப்தடும். 

நகிர் ைக்தழ நனம் 

 கறரப் வதண்களுக்கு அறகரபிக்க ஷக வைய்பம் கபிர் ைக்ற ஷம் (Mahila Shakti 
Kendra) ன்ந றட்டத்ஷ த்ற அசு வரடங்கறபள்பது. 

‚நழரன் ைத்னழஷ்தள ‚ 

 2018 ஜழஷன 27 ஆம் றகற ஆம்திக்கப்தட்ட ‚றன்ைத்றஷ்ர ‚ல்ன வநறபஷநகஷப 
கஷடதிடித்து, உத்த்றன் உர்ந் ங்கஷப தரரிப்தது குநறத்து அஷணத்து ில்ஶ 
ஊறர்களுக்கும் உர்த்துஷ ஶரக்கரகக் வகரண்டுள்பது. 

ஹதைழன ஸலடடிஸ் யபல் கண்ட்ஹபளல் தழட்டம் 

 2018 ஆம் ஆண்டு உனக வயதஷடடிஸ் றணத்ஷ குநறப்தற்கரக ஶைற வயதஷடடிஸ் 
ஷல் கண்ட்ஶரல் றட்டத்ஷ சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்ைர் ஶஜ .தி 
ட்டர வரடங்கறஷத்ரர். 

நத்தழன உணவு, அங்கன்யளடி தழட்டங்கள் கவழ் ளல் யமங்குயத நளழங்கள் 
ஒப்புக்ஸகளண்டுள் 

 ரஜஸ்ரன் உள்பிட்ட வதரும்தரனரண ரறனங்கபில், எரு ரத்றல் இண்டு 
ரட்களுக்கு றரண உவு ற்றும் அங்கன்ரடி றட்டங்கபின் பனம் தரல் 
ங்குற்கு எப்புக் வகரண்டுள்பண, ிைரிகள், கரல்ஷட தரரிப்பு ற்றும் தரல் 
உற்தத்றரபர்களுக்கு ைறநந் ிஷனஷ உறுறப்தடுத்துற்கரக இந் றட்டம் 
வைல்தடுகறநது. 
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ஸ்யச் ளபத் இன்டர்ன்ரழப் 

 தல்கஷனக்கக ரர்கள் ற்றும் உர் கல்ி றறுண ரர்களுக்கரண ‚ஸ்ச் 
தரத் ஶகரஷட இன்டர்ன்றப் – 100 ிஶ ஸ்ச்ர றட்டத்ஷ இந்ற அசு 
துக்கறது. 

 ரர்கள் சுரர் 100 ிஶம் அர்கபின் ஷனஷ றறுணத்ரல் 
அங்கலகரிக்கப்தட்டு, அர்கபரல் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கறரங்கபில் ஸ்ச்ர வரடர்தரண 
டடிக்ஷகில் வைனிட ஶண்டும். 

‚ன்டிம்ைழனின் ைளய் கபம்ைளரிறஶக்கள யிமழப்புணர்வு–நற்றும்–சுகளதளப முகளம்‚ 

 புது றல்னற ரகரட்ைற கவுன்ைறல் (ன்.டி.ம்.ைற) ற்றும் ஶைற ைதரய் கம்ைரரிஸ் றற 
ற்றும் ஶம்தரட்டுக் ககம் (ன்.ஸ்.ஶக.ப்.டி.ைற) ஆகறஶரருடன் ைதரய் 
கம்ைரரிமளக்கரண ஶைற ஆஷர் (ன்.ைற.ஸ்.ஶக.) புதுடில்னறில் ைதரய் 
கம்ைரரிமளக்கரண ிறப்புர்வு-ற்றும்-சுகரர பகரஷ ற்தரடு வைய்துள்பது 

ஸ்யச்தள க்யளடள 

 வதட்ஶரனறம் ற்றும் இற்ஷக ரிரப அஷச்ைகம் (MoPNG), ண்வய் & ரிரப 
ைறதிஸ்இ ஜழஷன 01 பல் 15 ஷ பழு ஆர்த்துடன், உற்ைரகத்துடன் ஸ்ச்ர 
தக்ரடரஷ  வகரண்டரடிது. 

முதன்ந தமீ் – ‚புதுந‛ நற்றும் ‚ழத்தன்ந‚ 
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