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பக்கின திட்டங்கள் 

யடகிமக்கில் யாழ்யாதாபத் திட்டங்கள் 

 தசற பதண்கள் ஆணம் (NCW), றநன் பர்ச்சற ற்றும் சறநப்பு 
திற்சறின் பனம் பதண்களுக்கு குநறப்தரக இபம் றணபேக்கு , 
டகறக்கு ரழ்ரர உித் றட்டங்கணப ஆரிக்கறநது. இது 
அர்கபது ரழ்ணக ர சம்தரறக்கவும் ணிதர்கபரக ரவும் 
உவுகறநது. 

ஸ்யததஷ் தர்ரன் திட்டம் 

 ‚தங்குடி சர்க்பெட் பர்ச்சற : பதபன்-தகரயறர-தரக்கர றட்டம் ‛ 
ரகனரந்றல் உள்ப கறசரர பயரிதடஜ் கறரத்றல் , வ ததிதர ரிதர 
ரகரனரந்றன் பல் அணச்சரல் பரடங்கற ணக்க உள்பரர். 

 இது, இந்ற அசறன் சுற்றுனரத்துணந அணச்சகத்றன் ஸ்தஷ் ர்ன் 
றட்டத்றன் கலழ் ரறனத்றல் பசல்தடுத்ப்தடும் பல் றட்டரகும். 

குமந்ததகள் யிடுதிகளுக்கு யமிகாட்டுதல் 

 குந்ணகள் ற்றும் சறறுர் பர்ச்சற அணச்சகம் சறறுர் 
ிடுறகளுக்கரண றகரட்டுல்கணப உபேரக்குகறநது , குந்ணகளுக்கு 
ங்கப்தட தண்டி குணநந்தட்ச  றர்ங்கணபக் 
குநறப்திடுகறன்நண. 

2018-19ற்கா மநாத்த தபடி யரி யசூல் 

 இந் ஆண்டு ம்தர் ண 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கரண தடி ரி 
சூனறன், பரத் தசகரிப்புகள் 75 னட்சம் தகரடி பைதரய். இது கடந் 
ஆண்டின் இத கரனப்தகுறில் பரத் தசகரிப்புகணப ிட 15.7 
சிகறம் அறகரகும். 
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ிதவு சான்ிததம மகாண்ட யாகங்கள் நற்றும் குடினிருப்புயிற்தக்கு ஜி
ஸ்டி இல்த 

 பூர்த்ற பசய்ப்தட்ட றணநவு சரன்நறண பகரண்ட பரகங்கள் ற்றும் 
குடிிபேப்பு ிற்தணணக்கு ஜறஸ்டி இல்ணன ன்று த்ற அசு 
பபிவுதடுத்றது. 

ஸ்டார்ட் அப்களுக்கா ட்டினிடும் மிபதகத மசி தர்த்தபடிவு, 
புதுதயனார்கின் யர்ச்சி ிார்ட்ார்தந நறுமனரிடபடிவு 

 ஜூன் ரத்றல் ஸ்டரர்ட் அப்கணப றப்தரய்வு பசய் இந்றரின் 
தத்றங்கள் ற்றும் தரிர்த்ணண ரரிம் (பசதி) எபே றபுர் குழுண 
அணத்து. 

ததசின ஓய்வூதினத் திட்டம் 

 தசற ஏய்வூற றட்டத்றல் (NPS) சறன ரற்நங்கணப பசய் த்ற 
அணச்சண படிவு. த்ற அசறன் NPS தங்கபிப்பு 10 சீத்றனறபேந்து 
14 சீரக உர்த்ப்தடும் . இப்ததரது பழு ஏய்வூறத் பரணகண 
டுக்கும் ததரது பேரண ரி ினக்கு அபிக்கப்தடும். 

FAME- இந்தினா திட்டம் 

 றன்சர ற்றும் கனப்திண ரகண பரறல்தட்தத்ண உற்தத்ற பசய்ற்கு 
ற்றும் அற்தகற்ந றணனரண பர்ச்சறண உறுற பசய்ற்கரக , கணக 
பரறல்துணந துணந FAME-India றட்டம்- Phase-I [இந்றரில் ணயப்ரிட் & 
றன்சர ரகணங்கள் தகரக ற்றுக்பகரள்ளுல் ற்றும் உற்தத்ற ] 1 
ப்ல் இந் றட்டம் 2019 ரர்ச் 31 ண ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. 

மருக்கடி தநாண்தந திட்டம் 

 இண ரக்குல்கள் ற்றும் இண தங்கரத்ண றர்பகரள்ப 
எபே பபேக்கடி தனரண்ண றட்டத்ண அசரங்கம் உபேரக்கறபள்பது. 
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 த்ற ற்றும் ரறன அசுகபரல் அணணத்து துணநகபிலும் பக்கற 
துணநகபில் பசல்தடுத்ப்தடும். 

ிபதிா ர்யா 

 த்றதிதசத்றல், திறதர தர்ர னும் பன்று ரள் றட்டம் பனம் 
தள்பிக்குந்ணகபின் றநணண பர்ப்தற்கரக அணணத்து பன்ண 
ற்றும் தல்றணனப் தள்பிகபிலும் ற்தரடு பசய்ப்தட்டுள்பது. 

 தள்பி கல்ித்துணநின் திரண றட்டரண ‚திறதர தர்ர ‛ அடிப்தணட 
கல்ி த்ண தம்தடுத்துற்கரக ஆகும். 

நகிா கிசான் யிருதுகள் திட்டம் 

 கறனர கறசரன் ிபேதுகள் றட்டம் , பதண் ிசரிகள் றர்பகரள்ளும் 
ததரரட்டங்கள் ற்றும் பற்நறகணப ரட்டிற்கு பன்ணரல் பகரண்டுபேம் 
பற்சறரகும். 

 திசரர் தரற ணனர் டரக்டர்  . சூர்ர திகரஷ் தூர்ர்ன் கறனர 
கறசரன் ிபேதுகணப புது டில்னறில் டிடி கறசரன் தசணனறல் பரடங்கற 
ணத்ரர். 

 இந்ற ிசர ஆ ரய்ச்சற ககத்ரல் , .சற..ஆர். பதண் ிசரிகள் 
தர்வு பசய்ப்தட்டுள்பணர். 

தடால் ிாறாயில் மடுஞ்சாத கூடுகள் 

 தசற படுஞ்சரணன ஆணம் , NHAI, திகள் எபே தரதுகரப்தரண 
ற்றும் சறரண தம் தற்பகரள்ற்கரக தடரல் திபரமரில் 
படுஞ்சரணன கூடுகள் அணக்கத்றட்டம். 

‘யத்தன் தகா ஜதா‘ திட்டம் 

 ரட்டின் ற்ந தகுறகபில் ணடபதறும் கனரச்சர ற்றும் சபக -
பதரபேபரர பர்ச்சறணப் தற்நற ஜம்ப ற்றும் கரஷ்ீரின் இணபஞர்கள் 
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ற்றும் குந்ணகளுக்கு பபிப்தணடரக ங்குற்கரக ‚த்ன் தகர 
ஜரதணர‛ றட்டத்ண உள்துணந அணச்சகம் ற்தரடு பசய்து பேகறநது. 

“ததசின நட்டத்தில் பூச்சிக்மகால்ி நருந்துகின் கண்காணிப்பு” (MPRNL) திட்டம் 

 தபரண் ற்றும் ிசர னத்துணந அணச்சகம் ‚தசற அபினரண 
பூச்சறக்பகரல்னற பேந்துகணப கண்கரித்ல் ‛ (MPRNL) றட்டத்ண 
அல்தடுத்துகறநது. இன் கலழ் , உவுப் பதரபேட்கள் தசகரிக்கப்த ட்டு 
பூச்சறக்பகரல்னற ச்சங்கபின் இபேக்கறநர ண தகுப்தரய்வு 
பசய்ப்தடுகறன்நண. 

“பனில்தயனில் புதுதந நற்றும் மதாமில்நுட்ம் பம் இந்தினாதய 

யலுப்டுத்துதல்” 

 ில்த அணச்சகம், ‚இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இன்ஜறணிர்ஸ் (இந்றர)வுடன் 
இணந்து ற்தரடு பசய்ப்தட்ட இில்தில் புதுண ற்றும் 
பரறல்தட்தம் பனம் இந்றரண லுப்தடுத்துல் ‛ னும் றகழ் 
ில்த இண அணச்சர் தணரஜ் சறன்யர றநந்துணத்ரர். 

புதின இந்தினக்கா பதாான ஆயணம் 

 றற ஆதரக் புற இந்றரவுக்கரண ிரிரண தசற பதனரதரத்ண 
அநறபகப்தடுத்றது. இது 2022-23-ன் பபிரண தரக்கங்கணப 
ணறுக்கறநது. 

யியசானிகின் னுக்காக 3 திட்டங்கள் 

 ிசரிகபின் னனுக்கரக அசரம் அசு பன்று றட்டங்கணப 
அநறித்துள்பது. அசரம் ிசரிகபின் கடன் உதகரம் றட்டம் (AFCSS), 
அசரம் ிசரிகபின் ட்டி றரத் றட்டம் (AFIRS) ற்றும் அஸ்மரம் 
ிசரிகள் ஊக்கத் றட்டம் (AFIS) ஆகறணரகும். 
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சின்ஜி[CNG] யரிதச தநாண்தந அதநப்பு (QMS) 

 பதட்தரனறம், இற்ணக ரிரப , றநன் பர்ச்சற ற்றும் 
பரறல்பணணதரர் அணச்சர் ர்தந்ற திரன் , இந்றதிஸ்ர 
ரிரப றறுணத்றன் (IGL) தல்தறு டிஜறட்டல் ரடிக்ணகரபர் 
பன்பற்சறகணப பரடங்கறணத்ரர் . இண சறன்ஜற [CNG] ரிணச 
தனரண்ண அணப்பு (QMS) ற்றும் சபக CRM ஆகறண அடங்கும் . 
சற.ன்.ஜற-ல் இக்கப்தடும் தஸ்கள் ிணில் தசுணத் 
ரழ்ரங்கபில்[green corridors] பரடங்கப்தடும். 

ஊட்டச்சத்து நறுயாழ்வு தநனங்கள் 

 கடுணரண ஊட்டச்சத்துக் குணநவு (SAM) ற்றும் பேத்து 
சறக்கல்களுடன் உள்ப குந்ணகளுக்கு சற சரர்ந் தரரிப்பு ங்க 
ரடு பழுதும் 1151 NRC க்கள் தசற சுகரர றன் (NHM) கலழ் 
றறுப்தட்டுள்பண. 

கா உத்சவ் 

 எவ்பரபே ஆண்டும் , த்ற அசறன் சரர்தில் , கனர உத்சவ் ன்ந 
கனரச்சர ததரட்டி, ரர்களுக்கு டத்ப்தடும். இணச, டணம், ஏிம், 
ரடகம், கரண்கணன ண , தன ணனப்புகபில், ரர்களுக்கு ததரட்டிகள் 
டத்ப்தடுகறன்நண.  தள்பி ரர்கபின் ணித்றநன்கணப 
ஊக்குிக்கவும், அங்கலகரம் அபிக்கவும், த்ற அசு, ‘கனர உத்சவ்’ ன்ந 
கணன றபேிர ததரட்டிகணப, ஆண்டு தரறும் டத்துகறநது. 

கர்ப்பு குதிகளுக்கு இதணனாக கிபாநப்பு இந்தினாவுக்குதநம்ட்ட நருத்துய 
தசதயகத யிரியாக்குயதற்கு ஜாதிதியிபறுத்தல் 

 கறரப்புந பலுங்கரணரில் அரிரள்பசல் தசரணக (சறக்கறல் பசல்), இத் 
அறவுச் தசரணக (னசலறர) ற்றும் திந தணு இத்க் தகரபரறுகள் 
ஆகறற்நறன் சறநந் ண அங்கத்றன் றநப்பு ிரில் கர்ப்புந 
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தகுறகளுக்கு இணரக கறரப்புந இந்றரிற்கரண தம்தட்ட பேத்து 
தசணகணப ிரிவுதடுத் தண்டி அசறத்ண ஜணரறதற ரம்ரத் 
தகரிந்த் னறபறுத்றணரர். 

அடல் ஆபஷ்நன் உத்தபகண்ட் தனாஜா 

 ‘அடல் ஆபஷ்ன் உத்கண்ட் தரஜணர’ உத்கண்ட் ரறனத்றல் 
பரடங்கப்தட்டுள்பது. இந் றட்டத்றன் கலழ் ரறனத்றல் எவ்பரபே 
குடும்தத்றணபேம் ஆண்டுதரறும் 5 னட்ச பைதரய் ண பேத்து சறகறச்ணச 
பதந படிபம். 

நத்தின அபசு இநாச்ச ிபததசத்தின் யருடாந்திப ட்மஜட்தட அதிகரித்துள்து 

 திர் தந்ற தரடி, இரச்சன திதசத்றன் பேடரந்ற வு பசனவு 
றட்டத்ண பை .72 ஆிம் தகரடிரக உர்த்றபள்பரர். 

னபா புத்துனிர் மறுயதற்கா 11 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்ாட்டப்ட்டது 

 புதுடில்னறில் ரற கங்கர றட்டத்றன் கலழ் பணர புத்துிர் 
பதறுற்கரண 11 றட்டங்களுக்கு அடிக்கல் ரட்டிணரர் த்ற அணச்சர் 
றறன் கட்கரி. 

கா உத்சவ் 

 தள்பி ரர்கபின் ணித்றநன்கணப ஊக்குிக்கவும் , அங்கலகரம் 
அபிக்கவும், ணி பத்துணந அணச்சகம் , ‘கனர உத்சவ் ’ ன்ந கணன 
றபேிர ததரட்டிகணப, ஆண்டு தரறும் டத்துகறநது. 

ஒதப ாபதம் – உன்த ாபதம் [க் ாபத் ஸ்தபஸ்த்த ாபத்] 

 எத தரம் – உன்ண தரம் [க் தரத் ஸ்தஸ்த் தரத்]றட்டத்றன் கலழ் 
தசற எபேங்கறணப்ணத ஊக்குிப்தற்கரக ணி பத்துணந 
அணச்சகம் தன பற்சறகணப தற்பகரண்டுள்பது. 
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தத ீதிட்டம் 

 இில் தரணில் ரணணகணப ரல் டுக்கும் அசரறன் தண ீ
றட்டம், ரட்டின் ற்ந தகுறகபில் ிரிரக்கப்தடும் ன்று ில்த 
அணச்சர் திபஷ் தகரல் அநறித்ரர். 

 ரணணகணப இில் தரணில் இபேந்து ினக்கற ணக்க தணகீ்கபின் 
தறவுபசய்ப்தட்ட எனறண தன்தடுத்தும் இது எபே பி சரணம் ஆகும். 
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