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திட்டங்கள் 

பிதான் ந்திரி ஜன் ஆராக்கி திட்டம் 

 குறந்தைப் பபேல புற்றுந ோின் சிகிச்தச பிைோன் ந்ைிரி ஜன் ஆநோக்கி ைிட்டத்ைின் 
கீழ் நற்ககோள்ரப்படும் ன்று அசு கூமிபள்ரது. தற குடும்பங்களுக்கு ந்து யட்ச 
பைபோய் சுகோைோ கோப்படீ்டுத் ைிட்டத்தை இந்ை ைிட்டம் லறங்கும். 

பால் நடடமுடமப்படுத்தல் ற்றும் உள்கட்டடப்பு ரம்பாட்டு நிதி 

 புது ைில்யிில் போல் பண்தை ற்றும் லிலசோ நம்போட்டு  ிைி அதச்சர் ோைோ 
நோகன் சிங் போல்  தடபதம ற்றும் உள்கட்டதப்பு நம்போட்டு  ிைித்தை 
துலங்கினோர். 

பிதான் ந்திரி அன்னதாதா லருலாய்ப் பாதுகாப்பு இக்கம் (PM-AASHA) 

 த்ைி அதச்சதல எப்புைல் அரித்ை, பிைோன் ந்ைிரி அன்னைோைோ லபேலோய்ப் 
போதுகோப்பு இக்கம் லிலசோிகளுக்கு அைிகோம் அரிப்பநைோடு, லிலசோத் துதமத 
லலுப்படுத்தும். 

ின் அடச்ெகம் குரிர்லிப்பானில் ஆற்மல் செல்திமன் குமித்தயட்ெி திட்டம் ஒன்டம 
அமிமுகப்படுத்திது 

 இந்ைி அசின் ின் அதச்சகம்,  ோட்டில் குரிர்லிப்போனில் ஆற்மல் கசல்ைிமன் 
குமித்ை யட்சி ைிட்டம் என்தம அமிபகப்படுத்ைிது குரிர்லிப்போன்  ட்சத்ைி நயபிரிங் 
ைிட்டம் ஆற்மல் கசல்ைிமன் புயனோய்லின் (BEE) பயம் உபேலோக்கப்பட்டது. 

அசு 1.5 யட்ெம் ஆம்ப சுகாதா டங்கடர ஆராக்கிடங்கராக ாற்மிடக்க 
உள்ரது 

 5 யட்சம் ஆம்ப சுகோைோ  ிதயங்கள் ற்றும் துதை தங்கதர 2022 ஆம் 
ஆண்டரலில் ஆநோக்கி தங்கரோக ோற்றுநலோம் ன த்ைி சுகோைோ அதச்சர் 
நஜ.பி. டோ கூமிபள்ரோர். 
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அகிய இந்தி ஓய்லதி குடமதரீ்ப்பு ன்மம் 

 த்ைி பைிோரர்  யன், கபோதுக்கள் குதமைீர்ப்பு, ஏய்வூைித் துதமகரின் 
இதைதச்சர் (ைனிப்கபோறுப்பு) டோக்டர் ஜிநைந்ைி சிங் அகிய இந்ைி ஏய்வூைி 
குதமைீர்ப்பு ன்ம  ிகழ்ச்சித ைில்யிில் கைோடங்கி தலக்கிமோர். 

அடல் பிிட் லிக்தி கல்ாண் ராஜனா 

 ஊறிர் கோப்படீ்டு கறகம் (ESIC) ோ ிய ஊறிர் கோப்படீ்டுத் ைிட்டத்ைின் கீழ் கோப்படீு 
கசய்ப்படும்  பர்களுக்கு அடல் பிிட் லிக்ைி கல்ோண் நோஜனோ ன்ம புைி 
ைிட்டத்தை அங்கீகரித்துள்ரது. 

 நலதயில்யோத் ைிண்டோட்டத்ைில் புைி நலதய லோய்ப்தபத் நைடும் நபோது, அலர்கரது 
லங்கிக் கைக்கில் ந டிோக பைம் கசலுத்தும் எபே  ிலோைம் இதுலோகும். 

கலர்ச்ெிான நீயக்குமிஞ்ெித் தாலங்கடர பாதுகாக்க நாலல் திட்டம் 

 12 ஆண்டுகளுக்கு எபே பதம பூக்கும்  ீயக் குமிஞ்சி (Strobilanthus kunthianus) ைோலங்கதர 
போதுகோக்க எபே புைி ைிட்டத்தை ைிறக அசு அமிலித்துள்ரது. 

ஐ.நாலின் யட்ெி சூரி ெக்தி திட்டத்திற்கு இந்திா 1 ில்யின் பங்கரிப்பு செய்கிமது 

  ிபெோர்க்கில் உள்ர உயக அதப்பின் ைதயதகத்ைில் உள்ர . ோ. கட்டிடத்ைின் 
கூதின் ீது நசோயோர் நபனல்கதர  ிறுவுலைற்கு இந்ைிோ எபே ில்யின் அகரிக்க 
டோயர்கதர லறங்கிபள்ரது. இது கோர்பன் கோல்ைட பங்கரிப்தப குதமக்க உைவும் 
ற்றும்  ிதயோன ஆற்மதய ஊக்குலிக்கும். 

செௌலாக்ா திட்டம் 

 அசோம் அசு கசௌலோக்ோ ைிட்டத்ைின் கீழ் இந்ை ஆண்டு டிசம்பர் 31 ம் நைைிக்குள் 
அதனத்து லடீுகளுக்கும் ின் இதைப்பு லறங்கவுள்ரது. 
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பிதான் ந்திரி சகௌளல் ரகந்திா 

 ஆன்ிக ைதயலர் வ வ லிசங்கர் உடன் இதைந்து கபட்நோயிம் ற்றும் இற்தக 
ரிலோப ற்றும் ைிமன் அபிலிபேத்ைி ற்றும் கைோறில் நம்போட்டுத்துதம அதச்சர் 
ைர்நந்ைி பிைோன், எடிசோ கோயோஹண்டி, ைர்கோரில் பிைோன் ந்ைிரி ககௌளல் 
நகந்ைிோதல கைோடங்கி தலத்ைோர். 

 இந்ை தம் கரி நலரோண்த, பிரம்பர், தைல் இந்ைிம் ஆபநட்டர், லடீ்டு 
சுகோைோ உைலிோரர் ற்றும் லடீ்டு உபநோக கபோபேள்கரின் ின்சக்ைி ைீர்வுகள் 
நபோன்ம ந்து பைிப் பிரிவுகரில் ைிமன்கதர நம்படுத்தும் படிப்புகதர லறங்கும். 

பசுட ரபாக்குலத்துக்கான ாற்று ரிசபாருராக அழுத்தப்பட்டஉிர் லாயுடல 
ஊக்குலிப்பதற்காக SATAT சதாடக்கம் 

 கபட்நோல், இற்தக ரிலோப ற்றும் ைிமன் அபிலிபேத்ைி ற்றும் கைோறில்பதனவு 
துதம அதச்சர் வ ைர்நந்ைி பிைோன் 2018 ஆம் ஆண்டு அக்நடோபர் 1 ஆம் நைைி புது 
ைில்யிில் புதுதோன SATAT கைோடக்கத்தை PSU ண்கைய் லைிக  ிறுலனங்களுடன் 
இதைந்து துலங்கி தலத்ைோர். 

ஊதி இறப்பீட்டுத் திட்டம் 

 அசோம் அசு கர்ப்பிைி கபண்களுக்கு ஊைி இறப்படீ்டுத் ைிட்டத்தை அமிபகப்படுத்ைத் 
ைிட்டம். இது நைிதய நைோட்டங்கரில் நலதய கசய்பம் கர்ப்பிைிப் கபண்களுக்கு 
சிமந்ை ஆநோக்கிம் ற்றும் ஊட்டச்சத்துக்குகதர லறங்கும். 

“ில் புலறி டிஜிட்டல் திட்டம்” 

 ில்நல ற்றும்  ியக்கரி துதம அதச்சர் பிபஷ் நகோல் இந்ைி ில்நலின் 
“ில் புலறி டிஜிட்டல் ைிட்டம்”, கூகுள் கதய புலறி ற்றும் கயோச்சோத்துடன் 
இதைந்து  ோட்டின் புலறி ில்கதர நைசி ற்றும் சர்லநைச 
போர்தலோரர்களுக்கு எபே ஆன்தயன் கதை-கசோல்லும் நதடில்  ோடுகடத்ைப்பட 
ைிட்டம். 
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