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முக்கின திட்டங்கள் - யம்ர் 2018 

அடல் ஓய்வூதின திட்டம் 

 எரு க ோடி 20 னட்சத்ிற்கும் கற்தட்ட ோடிக்க ோபர் ள் அடல் ஏய்வூி 
கோஜணோில் இகந்துள்பணர். 

 உத்திகசம், த ீோர், ஆந்ிப் திகசம்,  ோோஷ்டிோ ற்றும்  ர்ோட ோ கதோன்ந 
ோினங் ள் அடல் ஏய்வூித் ிட்டத்ில் முன்கோண தங் பிப்தோபர் போகும். 

 18 முல் 40 து க உள்ப அகணத்து இந்ி குடிக் ளுக்கும் இந் ிட்டம் 
 ிகடக் ிநது. இன்  ீழ், சந்ோோர் ள் 60 து முல் எரு ோத்ிற்கு 
குகநந்தட்சம் 1000 ரூதோய் 5000 ரூதோய் ஏய்வூிம் பதநமுடிமம். 

‘ஜரீபா ஹங்கர்'[சினில்ா ில] 

 றுக, தசி ஆ ிற்கந எிக்  முற்தடும் முற்சிில், 20 க்கும் கற்தட்ட 
ோடு ள் ிசோ ற்றும்  ிோப்புந பர்ச்சி தற்நி புி ‘ஜகீோ ஹங் ர்’ 
[தசிில்னோ ிகன] அநிிப்புக்கு உறுிபித்ிருக் ின்நண. 

 சீணோின் சங்ோில் கடபதற்ந சர்கச பர்ச்சி எத்துகப்பு தற்நி எரு 
ன்நத்ின் முடிில் இந் உறுிப்தோடு டுக் ப்தட்டது. 

உக கமிப்ல திப் ராட்டி 

 குடிீர் ற்றும் சு ோோ அகச்ச ம் ோட்டங் ள் ற்றும் ோினங் ளுக் ோண 
ஸ்ச்ச தோத் உன   ிப்தகந ிணப் கதோட்டிக அநிித்து. ிநந் பபிில் 
னம்  ிப்தது எிக் ப்தட்ட [ODF] ிகனில் சிநப்பு  ணம் பசலுத்துன் மூனம், 
சு ோோ க் ள் இக் த்க ீண்டும் ீிப்தடுத்துற்கு இந்ிோின் அகணத்து 
ோட்டங் கபமம் ஊக்குிப்தக இந் கதோட்டிின் கோக் ோகும். 

‘கர்ப்பு கஃர: யாழ்யாதாபத்திற்கா தி‘ 

 தூய்க  ங் ோ கசி இக் ம் .ோ கஹதிகடட்டுடன் கூட்டுகசர்ந்து புதுடில்னிில் 
‘ ர்ப்புந  ஃகத: ோழ்ோோத்ிற் ோண ி’ ன்ந ப ோள்க  உகோடகன ற்தோடு 
பசய்து. 
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ஆப்ரபரன் கிரீன்ஸ் 

 ஆப்கன்  ிரீன்ஸ் – ோடு முழுதும், அகணத்து  ோனங் பிலும் டி.எ.தி திர் ள் 
ண அகக் ப்தடும் க் ோபி, பங் ோம், உருகபக் ிங்கு ஆ ிக ிகன ற்ந 
ோழ்ின்நி  ிகடப்தக உறுி பசய்க இன் கோக் ோகும். 

 த்ி உவு தப்தடுத்துல் போில் அகச்ச ம் ஆப்கன்  ிரீன்ஸ் 
அல்தடுத்துற் ோண பநிமுகந உத்ி ளுக்கு அனுிக ங் ிது. 

இந்தின காற்று யிலசனாமி [டர்லன்] சான்ிப்பு திட்டம் (IWTCS) 

 புி ஆற்நல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் அகச்ச ம், பசன்கண ரிசக்ிக் ோண கசி 
ிறுணத்துடன் ஆகனோசகண பசய்து, இந்ிக்  ோற்று டர்கதன் சோன்நபிப்புத் ிட்டம் 
(IWTCS) ன்று அகக் ப்தடும் புி ிட்டத்ின் எரு கக ோரித்துள்பது. 
தல்கறு ி ோட்டுல் கப டர்கதன் சோன்நிழ் ிட்டம் (IWTCS) 
கசர்த்துக்ப ோள் ிநது. 

 IWTCS தின்ரும் தங்குோர் ளுக்கு உவுற்கும் பிோக்குற்கும் 
ிட்டிடப்தட்டுள்பது; (i.) அசல்  ருி உற்தத்ிோபர் ள் (OEM  ள்) (ii.) இறுி 
தணர் ள் – தட்தங் ள், SNA  ள், உருோக்குர் ள், IPP  ள், உரிகோபர் ள், 
அி ோரி ள், முலீட்டோபர் ள் ற்றும்  ோப்தடீு ிறுணங் ள் (iii.) சோன்நிழ் 
ிறுணங் ள் (IV) கசோகண ஆய் ங் ள். 

எல்ல குதி ரநம்ாட்டுத் திட்டம் 

 அசோம், ோ னோந்து, சிக் ிம், குஜோத், ோஜஸ்ோன் ற்றும் உத்ோ ண்ட் ஆ ி ஆறு 
ல்கனப்தகுி ோினங் ளுக்கு 113 க ோடி ரூதோக த்ி அசு ங் ிமள்பது. 
இந் ணிகப்தடுத்ப்தட்ட இடங் பில் சிக்கும் க் பின் திச்சிகண கப 
சீர்பசய்க இந்த் ிட்டத்ின் கோக் ோகும். 

 உர் ல்ி ஆசிரிர் ளுக்கு  ல்ிோபர் ளுக் ோண கனக (LEAP) ற்றும் உர் 
  ல்ி ஆசிரிர் ளுக்கு  ற்தித்லுக் ோண ஆண்டு புத்துர்வு ி ழ்ச்சி (ARPIT) 

 ணிப கம்தோட்டு அகச்ச த்ின் த்ி ோின ந்ிரி சத் தோல் சிங் 
இண்டு புி முற்சி கப அநிமு ப்தடுத்ிணோர்; புது ில்னிில் உர் ல்ி 
ஆசிரிர் ளுக்கு  ல்ிோபர் ளுக் ோண கனக (LEAP), உர்  ல்ி 
ஆசிரிர் ளுக்கு  ற்தித்லுக் ோண ஆண்டு புத்துர்வு ி ழ்ச்சி (ARPIT). 
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ிபதான் நந்திரி கிருரி சின்சானி ரனாஜா (PMKSY) 

 திோன் ந்ிரி  ிருி சின்சோி கோஜணோின் (PMKSY)  ீழ் உத்ிதிகச 
ிசோி ள் புி தோசண தட்தங் கப தன்தடுத்து ின்நணர் . 

 இந்ிோின் ல்னோப் தகுிிலும் உள்ப ிசோ ினங் ள் அகணத்ிற்கும் கனும் 
எரு உத்ிோோண தோசண சிக ற்தடுத்ி ீர் கசிப்பு ற்றும் தோது ோப்பு 
போில்தட்தங் கப அர் ளுக்குத் ருக திரின் கபோண் தோசணத் ிட்டத்ின் 
கோக் ோகும். 

ராக்குயபத்து ிரிப்புத் திட்டம் [Traffic Separation Scheme] 

 க போ  டற் கில் ர்த்   ப்தல் ள் ற்றும் ீன்திடி  ப்தல் ளுக்கு இகடக 
கோல் சம்தங் கபத் டுக்  இந்ிோின் பன் ிக்கு  டற் கில் எரு 
கதோக்குத்து திரிப்புத் ிட்டம் (Traffic Separation Scheme -TSS) ிறுப்தட கண்டும் ன்று 
 ப்தல் இக்குண  பதோதுப்தித் துகந முன்போிந்துள்பது . 

ரி சரக்திகபன் சங்கல்ப் திட்டம் 

 உத்ிப்திகசத்ில், ரி சக்ி ன் சங் ல்ப் ிட்டம் அல்னது  பிர் 
அி ோபித்ல் திச்சோம் னக்கணோில் முனகச்சர் கோ ி ஆித்ோத் 
அர் போல் போடங் ப்தட உள்பது . 

 எரு ோக்  ோ னம் கடபதறும் திச்சோம் தல்கறு ி ழ்ச்சி ள் மூனம் ோினத்ில் 
பதண் ளுக்கு அி ோம் அபிப்தக கோக் ோ க் ப ோண்டுள்பது .  

ஹுார் ஹாத் ரநா 

 புது ில்னிில் த்ி சிறுதோன்கிணர் ி ோங் ள் துகந அகச்சர் ிரு . முக்ோர் 
அப்தோஸ் க்ி புது ில்னி தி ி கோணத் ில் ஹுணோர் ஹோத் கபோக துக் ி 
கத்ோர்.  கனஞர் பின் அி ோபித்லுக்கு உவும் க ில் இந் கபோ 
உள்பது. ஹுணோர் ஹோத் ம்தர் 14 முல் ம்தர் 27 க தி ி கோணத்ில் 
கடபதந உள்பது. 

கர் எரியாயு யிிரனாகத்திட்டத்திற்கா அடிக்கல் ாட்டு யிமா (CGD) 
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 9 து சி.ஜி.டி. னத் ிட்டத்ின்  ீழ் 129 ோட்டங் பில் 65 புிில் தகுி ள் (GAs) 
உள்ப  ர் ரிோம ிிகோ த் ிட்டத்ிற் ோண (CGD) அடிக் ல் ோட்டு ிோ 
திோல் அகக் ப்தடும். 

 ‘நது யாக்கு– நது எதிர்காம்‘ 

 கஹோதோத்ில் உள்ப  ல் ற்றும் எபிதப்பு அகச்ச த்ின் திோந்ி ல்கன 
தி ம் ற்தோடு பசய் ‚து ோக்கு – து ிர் ோனம் ‛ னும் கனப்தில் ந்து 
ோள்  ண் ோட்சி பனங் ோணோில் ிநந்து கக் ப்தட்டது . 

ஒரு குடும்ம் ஒரு ரயல திட்டம் 

 சிக் ிம் அசோங் ம் எரு குடும்தம் எரு ககனத் ிட்டத்ின் முல்  ட்டத் ின்  ீழ் 
இந் ஆண்டு 17,000 இகபஞர் ளுக்கு ககனோய்ப்பு ங்கும் . 

சசௌாக்னா திட்டம் 

 த்ிப் திகசம் , ிரிபுோ, த ீோர், ஜம்மு ற்றும்  ோஷ்ீர் , ிகசோம், சிக் ிம், 
பலுங் ோணோ ற்றும் கற்கு ங் ோபம் ஆ ி 8 ோினங் ள் 100% டீு ள் 
ின்ோக் ப்தட்டுள்பண. 

 டிசம்தர் 31, 2018-ற்குள் ோட்டில் 100% டீு ள் ின்ோக் ப்தடும் ண 
ிர்தோர்க் ப்தடு ிநது. 

ாரா சங்கம் 

 22 இந்ி போி ளுக்கு தள்பி ோர் கப அநிமு ப்தடுத் தோோ சங் ம் ன்ந 
ணித்துோண முற்சிக அசோங் ம் ஆம்தித்துள்பது . 

 எக தோம் உன்ண தோம் ிட்டத்ின்   ீழ் இந் முற்சி 22ம் கி 
போடங் ப்தட்டது இது டிசம்தர் 21 ஆம் கி க போடரும். 

‘லபதாபா நணினல்ி பாஜ்ன சர்காபா‘ 

  ர்ோட  அசு ிசோி ளுடன் இகமம் பதோருட்டு , டிசம்தர் ோம் முல் ‘கோோ 
ில்னி ோஜ் சர் ோோ’ னும் ிட்டத்க போடங்  ிட்டம். 
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