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திட்டங்கள் 

சேயா சாஜ் சனாஜா 

 இந்தின அபசின் காச்சாப அமநச்சகம், சசயா சாஜ் சனாஜா என் புதின திட்டத்மத 
அிபகப்டுத்திபள்து. 

 உணவு / ிபசாதம் / ங்கார் / ண்டாபா யின்நீது நத நற்றும் சபணான ிறுயங்கள் 
யமங்கின CGST நற்றும் IGST ஆகினயற்ின் நத்தின அபசின் ங்மகத் திபேப்ித் 
தபேகிது. 

SAATHI துயக்கம் 

 SAATHI (சக்தியாய்ந்த நற்றும் யிமபயா ஜவுி ததாமில்நுட்ங்கம சிின 
ததாமிற்துமகலக்கு உதவுயதற்கு) பன்தச்சரிக்மக டயடிக்மககம 
சநற்தகாண்டதன் பம் மகத்ததாமில் துமனிலுள் ஆற்ல் யாய்ந்த ஜவுி 
ததாமில்நுட்ங்கம தக்கமயத்து துரிதப்டுத்தவும், அத்தமகன ததாமில்நுட்த்மத 
னன்டுத்த ஜவுி நற்றும் நின் அமநச்சகம் மகசகார்த்துக் தகாண்டது. 

ஆசபாக்கின கர்ாடகம் 

 சுகாதாபத்தும யபேடாந்திப சுகாதாபப் ாதுகாப்ம அதிகரிக்க ஐந்து சர் தகாண்ட பே 
குடும்த்திற்கு பை .1.5 ட்சம் பதல் பை.5 ட்சம் யமப நாித்தின் அமத்து சுகாதாப 
திட்டத்தின் [ஆசபாக்கின கர்ாடகம்] கீழ் தகாடுக்க திட்டநிட்டுள்து 

‘முக்னநந்திரி கன்னா உத்தன் சனாஜா’ 

 கீார் பதமநச்சர் ிதீஷ் குநார், ‘பக்னநந்திரி கன்னா உத்தன் சனாஜா’மயத் 
ததாடங்கிார். இந்த திட்டம் பம் பே தண் குமந்மதனின் ிப்பு பதல் ட்டதாரி 
யமப பைாய் பை.54,100 யமங்குயதாக யாக்குறுதி, தண்கலக்கு அதிகாபம் 
அிப்தற்கா தது அபசாங்கத்தின் தீர்நாத்மத தயிப்டுத்திார். 
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இம்ிரிண்ட் – 2 

 இம்ிரிண்ட்-2, எரிசக்தி, ாதுகாப்பு, சுகாதாபம், சநம்ட்ட தாபேட்கள், ஐ.சி.டி. நற்றும் 
ாதுகாப்பு கங்கள் கீழ், 122 புதின ஆபாய்ச்சி திட்டங்கலக்கு 112 சகாடி பைாய் 
தசயில் அமநக்க ிபதநர் சபந்திப சநாடி தமமநனிா அபசு ப்புதல் 
அித்துள்து. 

யட கிமக்கு நாணயர்கின் ன்மநக்காக இரான் யிகாஸ் நற்றும் இரான் உதய் 

திட்டங்கள் 

 இரான் யிகாஸ் ஐஐடி கவுகாத்தினால் பேங்கிமணக்கப்ட்டு, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 
யடகிமக்கு நாிங்கில் சதர்ந்ததடுக்கப்ட்ட ள்ிப் ிள்மகள் ஐஐடி, ஐ.ஐ.எஸ்.ஆர் 
நற்றும் என்.ஐ.ஏ.எஸ் ஆகிசனாபேடன் தபேங்கின ததாடர்மக் தகாண்டுயபேகின்ர். 
இரான் உதய் உதயித்ததாமகத் திட்டம் ல்கமக்கமக நாின ஆமணக்குழு (பஜிசி) 
பம் ிர்யகிக்கப்டுகிது. 

பாஷ்ட்ரின உச்ோதார் ேிக்ஷா அினான் (RUSA) திட்டம் 

 ிதி ஆசனாக் 117 நாயட்டங்கம ‘யிபேம்ின நாயட்டங்கள்’ எ அமடனாம் 
கண்டுள்து. புதின நாதிரி ட்டக் கல்லூரிகள் (MDC கள்) ‘யிபேம்ின நாயட்டங்கில்’ 
திக்க நத்தின உதயி யமங்கப்டுகிது. 

யிஸ்சயஸ்யபனா ி.ச்.டி திட்டம் 

 யிஸ்சயஸ்யபனா ி.எச்.டி திட்டம் நின்ணு நற்றும் தகயல் ததாமில்நுட் ஆபாய்ச்சி 
நற்றும் சநம்ாடு ஆகினயற்ம சாக்கநாகக் தகாண்டுள்து. 

ஸ்டார்ட் அப் இந்தினாயின் கல்யிக் கூட்டணி திட்டம் 

 ாட்டில் ததாமில்பமவு உணர்மய சநம்டுத்தும் நத்தின அபசின் சாக்கத்மத 
ிமசயற்றும் யமகனில் ஸ்டார்ட் அப் கல்யித்தும கூட்டணி திட்டத்மத ஸ்டார்ட் 
அப் திட்டம் ததாடங்கிபள்து. இது சப துமனில் தசனல்டும் புதின ிறுயங்கள் 
நற்றும் கல்யி ிபுணர்கிமடனிா ிபத்சனகநா யமிகாட்டுதல் யாய்ப்ாகும். 
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ஸ்சயசதஷ் தர்ரன் திட்டம் 

 நணிப்பூர் ஆலபா ஜ்நா ஏ தெப்துல்ா , ‚யட கிமக்கு சர்க்பெட் யர்ச்சி : இம்ால் & 
சகாங்ஜம்‛ என் திட்டத்மத துயக்கிார் . இது இந்தின அபசின் சுற்றுாத்தும 
அமநச்சகத்தின் ஸ்சயசதஷ் தர்ரன் திட்டத்தின் கீழ் தசனல்டுத்தப்ட்டது . 

சுமந மநசூரு முனற்ேி 

 கர்ாடகாயின் செசுபே திட்டம் , கபத்தின் நற்றும் நாயட்டத்தின்  நபங்கம 
அதிகரிக்கும் திட்டத்திம ஆகஸ்ட் 15 அன்று கர்ாடக யத்தும ததாடங்கி 
மயத்தது. 

AYUSH நருந்துகின் நருந்தாளுமந ஊக்குயிப்தற்கா புதின நத்தின தும திட்டம் 

• ஆபர்சயத அமநச்சகம் ஆபர்சயத, சித்த, பாி நற்றும் சொநிசனாதி (ASU & H) 

நபேந்துகின் நபேந்தகத்மத சநம்டுத்துயதற்காக புதின நத்தின துமமன 

அிபகப்டுத்திபள்து. 

வயிவகாண்டா திட்டம் 

 ஆந்திபாயில் சநற்கு ிபகாசத்தின் யட்சிக்குட்ட்ட நாயட்டத்திற்கு ஸ்ரீமசம் 
ீர்த்சதக்கத்திிபேந்து கிபேஷ்ணா ீமபக் தகாண்டு யபேயதற்கு  சகாடி பைாய் 
தசயில் தயிதகாண்டா திட்டத்தின் பதற்கட்டம் யபேம் சங்கபாந்திக்குள் பூர்த்தி 
தசய்னத்திட்டம். 

திட்டம் திரா – ‘ஒரு நில்ினன்’ வண்கள் சயம யாய்ப்பு 

 இந்தினாயின் யர்ச்சி அக்கட்டம நற்றும் ஐக்கின ாடுகின் அியிபேத்தி திட்டம் 
ஆகினயற்ின் கூட்டுத்ததாமக ‘திட்டம் திரா ’ நகாத்நா காந்தி ல்கமக்கமக 
யாகத்தில் தண்கலக்கு இபண்டு ாள் சயம யாய்ப்பு யமங்குயதற்காக பகாம் 
அமநத்துள்து. 
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உன்த் ாபத் அினான் 2.0 

 நிதய சநம்ாட்டு அமநச்சகத்தின் உனர் கல்யித் திட்டத்தின் கீழ் , உன்த் ாபத் 
அினான் (பிஏ) 2.0 சுதந்திப தி ிகழ்யில் ஏற்ாடு தசய்னப்ட உள்து. 

ககன்னான் நிரன் மூம் 2022ஆம் ஆண்டில் இந்தின யிண்வயியபீமப யிண்வயிக்கு அனுப் 

திட்டம் 

 ககன்னான் நிரன் பம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் யிண்தயிக்கு நிதர்கலடன் கூடின 
யிண்கத்மதச் தசலுத்த இந்தினா உறுதிபூண்டுள்து. இந்த சாதமமனப் புரிபம் 
4ஆயது ாடாக இந்தினா திகழும். 

‘ங்கள் ாதுகாப்பு, ங்கள் உரிமநகள்‘: ாினல்துஷ்ிபசனாகத்திற்கு திபாக சசுயமத 
குமந்மதகம சநம்டுத்துதல் 

 அம்தஸ்டி இன்டர்சரல் இந்தினா பே புதின ிபச்சாபத்மத ‚எங்கள் ாதுகாப்பு, 
எநது உரிமநகள்‛ என்று ததாடங்குகிது, இது குமந்மதகள் நத்தினில் யிமிப்புணர்மய 
உபேயாக்குயசதாடு ாினல் துஷ்ிபசனாகத்மத அமடனாம் கண்டுதகாள்வும் 
உதவும். னம் இல்ாநல் ாினல் துஷ்ிபசனாகம் நற்றும் ாினல் துஷ்ிபசனாகம் 
குித்து குமந்மதகள் சசவும் னநின்ி புகார் அிக்கவும் இந்த ிபச்சாபம் பனல்கிது. 

தியாா யல்லுர்களுக்கா ஒரு-ாள் புதுப்ித்தல் திட்டம் 

 ிபதான் நந்திரி தகௌரல் யிகாஸ் சனாஜா ஆதபவுடன் தியாா ததாமில் 
யல்லுர்கலக்கா பே ாள் புதுப்ிப்பு திட்டத்மத தியாா நற்றும் தியாாவு யாரின 
இந்தினாயின் (IBBI) தமயர் டாக்டர் எம்.எஸ்.சாசொ திந்து மயத்தார். 

ஸ்யசதஷ் தர்ரன் திட்டத்தின் இபண்டு புதின திட்டங்கள் 

 ஸ்யசதஷ் தர்ரன் திட்டத்தின் ாபம்ரின நற்றும் யடகிமக்கு சர்க்பெட்டின் கீழ் ஞ்சாப் 
நற்றும் திரிபுபாயில் பை.164.95 சகாடி தசயில் இபண்டு புதின திட்டங்கலக்கு சுற்றுா 
அமநச்சகம் அனுநதி அித்துள்து. 
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ஜிஇம் நீது சதேினத் திட்டத்மதத் வதாடங்குதல் 

 ிபதா நத்தின அமநச்சகங்கள், நாி அபசுகள் நற்றும் அயற்ின் பகயர் 
ிறுயங்கின் மகனகப்டுத்தல் நற்றும் னன்ாட்மட யிமபவுடுத்துயதற்காக 2018 
தசப்தடம்ர் 5 ஆம் சததி அபசு நற்றும் சந்மதப்குதிக்கா சதசின திட்டநாது 
(ஜிஇஎம்) ததாடங்கப்டும். 

வாது அிவு ாடக்குிப்புகள்  PDF Download 

ாடம் யாரினா குிப்புகள் PDF Download 

 

டப்பு ிகழ்வுகள் ப்பல் - ஜூம 

1. ஜூம 2018 டப்பு ிகழ்வுகள் 

2. ஜூன் 2018 டப்பு ிகழ்வுகள் 

3. சந 2018 டப்பு ிகழ்வுகள் 

4. ப்பல் 2018 டப்பு ிகழ்வுகள் 

Whatsapp குபைில் சசப - கிிக் வேய்னவும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சசப – கிிக் வேய்னவும் 

 

https://goo.gl/BGKVHg
https://goo.gl/xcXoYz
https://goo.gl/2MkmeL
https://tamil.examsdaily.in/current-affairs-in-tamil-july-pdf
https://tamil.examsdaily.in/june-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/may-current-affairs-pdf-in-tamil
https://tamil.examsdaily.in/april-current-affairs-in-tamil-2018
https://goo.gl/b3Dg6A
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM

