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ஏப்ரல் – 26 

ேத�யச ்ெசய்�கள் 

�தல் �காதாரம் மற்�ம் நல்வாழ்� ைமயம் 

 ேத�ய �காதார பா�காப்�த் �ட்டமான ஆ�ஷ்மான் பாரத் ேயாஜனா�ன் 
ெதாடக்கத்�ைன (Ayushman Bharat Yojana - National Health Protection Mission-AB-NHPM) 
��ப்பதற்காக சத்�ஸ்கர ் மாநிலத்�ன் �ஜப்�ரில் நாட்�ன் �தல் �காதாரம் 
மற்�ம் நல் வாழ்� ைமயத்ைத (Health and Wellness Centre) �ரதமர ் ெதாடங்� 
ைவத்�ள்ளார.் 

 ேமா�ேகர ் (Modicare) என்� அைழக்கப்ப�ம் ஆ�ஷ்மான் பாரத் எ�ம் �காதாரக் 
காப்�ட�்த் �ட்டமான� 2018 ஆம் ஆண்�ன் மத்�யப் ெபா� படெ்ஜட�்ல் 
அ��க்கப்பட்ட�. 

 10,500 ேகா� �பாய் படெ்ஜட் ஒ�க்�ட�் ஆதரேவா� 2018 ஆம் ஆண்�ன் மாரச் ்மாதம் 
மத்�ய ேக�ெனட ்இத்�ட்டத்�ற்� அ�ம�ைய வழங்��ள்ள�. 

 2011-ஆம் ஆண்�ன் ச�க, ெபா�ளாதார மற்�ம் சா�வாரிக் கணக்ெக�ப்�ன் (Socio 
Economic and Caste Census 2011-SECC) தர� தளத்�ன் அ�ப்பைட�ல் ஏைழ மற்�ம் 
பா�க்கப்படக் ��ய மக்கள் ெதாைகையச ் ேசரந்்த 10 ேகா� ��ம்பங்க�க்� 
ம�த்�வ �காதார காப்�ட�் வச�ைய வழங்�வேத ஆ�ஷ்மான் பாரத் �ட்டத்�ன் 
ேநாக்கமா�ம். 

 அர�னால் நி��த� அளிக்கப்ப��ன்ற உல�ன் �கப்ெபரிய ம�த்�வ ��சை்ச 
ேசைவ �ட்டம் இ�ேவயா�ம். 

 ஆ�ஷ்மான் பாரத் �ட்டத்�ன் அமல்பாட்�ற்காக மத்�ய மற்�ம் மாநில 
அர�களிைடேய ஒ�ங்�ைணப்ைப வளரப்்பதற்காக�ம், �றம்பட்ட அமல்பாட்�ற்� 
ெகாள்ைக வ�காட�்தல்கைள வழங்�வதற்காக�ம் உசச் அள�ல் ஆ�ஷ்மான் 
பாரத் - ேத�ய �காதார பா�காப்� �டட்க் ��  ஒன்�ம் இத்�ட்டத்�ன் 
அைமக்கப்ப�ம். 

 மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நல்வாழ்�த் �ைற அைமசச்ர ் இக்க�ன்��ன் 
தைலவராவார.் 

 

ேபாஷான் �ட்டம் 

 ேபாஷான் அ�யான் �ட்டத்�ன் (Poshan Abhiyaan) �ழ் ஊடட்சச்த்� அள��கள் 
(nutrition parameter) அ�ப்பைட�ல், நி� ஆேயாக் அைமப்பான� இந்�ய 
மாநிலங்கைள தரவரிைசப்ப�த்த உள்ள�. 

 ேபாஷான் அ�யான் �ட்டத்�ன் �ழான இந்�யா�ன் ஊட்டசச்த்� சவால்கள் �தான 
ேத�யக் ���ன் (National Council on India's Nutrition Challenges) �தல் சந்�ப்� 
அண்ைம�ல் நி� ஆேயாக் அைமப்பால் நடத்தப்படட்�. 

 அைமசச்ரகங்களிைடேயயான ஒ�ங்�ைணப்� மற்�ம் ம�ப்பாய்� �டட்த்�ன் 
�லம் நாட்�ன் �க்�, ஊடட்சச்த்� �ைறபா� ெதாடரப்ான �ரசச்ைனகைள 
கைளவதற்� நி� ஆேயாக் அைமப்�னால் இந்த சந்�ப்� நடத்தப்பட�்ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் ஊடட்சச்த்� நிைல�ைனப் பற்� ஒவ்ெவா� ஆ� மாதங்க�க்�ம் 



•   
•    
 
 
 
 

  

இக்�� �ரதமரிடம் தன் அ�க்ைகைய சமரப்்�க்�ம். 

 ேபாஷான் அ�யான் �ட்டத்�ன் �ழ் மகப்ேப�ைடய ெபண்க�க்� தரமான 
ஊடட்சச்த்� உண�ப் ெபா�டக்ள் வழங்கப்ப�ம். 

 ேபாஷான் அ�யான் �ட்டமான� நாட்�ல் ஊடட்சச்த்� �ைறபாட்�ைன�ம், 
வளரச்�் �ன்றைல�ம். இளங்�ழந்ைதகள், ெபண்கள் மற்�ம் இளம் ெபண் 
�ழந்ைதகளிைடேய இரத்த ேசாைகைய �ைறக்க�ம், �றப்� எைட �ைறைவ 
�ைறக்க�ம் இலக்�ைனக் ெகாண்�ள்ள�. 

 �ழந்ைதகளிடத்�ல் 80 சத�த �ைள வளரச்�்யான� அவரக்�ைடய வாழ்�ன் 
�தல் 1000 நாடக்ளில் ஏற்ப�வதால், �ழந்ைதக�ைடய இந்த �க்�ய கால 
கட்டத்�ன் �� ேபாஷான் அ�யான் �ட்டம் அ�க கவனத்ைத ெச�த்த உள்ள�.. 

 0 �தல் 6 வய� வைர�லான �ழந்ைதகளிடத்�ல் வளரச்�் �ன்றல் (stunting) 
நிைல�ைன தற்ேபாைதய 38.4 சத�தம் என்ற அள���ந்� 2022-ல் 25 சத�தம் 
என்ற அள�க்� �ைறப்பதற்� இத்�ட்டம் இலக்�ைனக் ெகாண்�ள்ள�. 

 

ேத�ய �ய காற்� �ட்டத்�ன் வைர� 

 மத்�ய �ற்�ச�்ழல், வனம் மற்�ம் ப�வநிைல மா�பாட�் அைமசச்கமான� (Union 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ேத�ய �ய காற்� �ட்டத்�ன் (National 
Clean Air Programme - NCAP) �ன் வைரைவ ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 �ரிவான மற்�ம் நம்பகமான தர� தளத்�னிற்காக நா� ��வ�ம் �ற்�ப்�ற 
காற்�ன் தரத்ைத கண்காணிப்பதற்� �ற�ைடய மற்�ம் ைகேதரந்்த �ற்�ச�்ழல் 
கண்காணிப்� �ைணய அைமப்ைப உ�வாக்�வ�ம் அதைன ேமம்ப�த்�வ� ம் 
ேத�ய �ய காற்� �ட்டத்��ைடய ேநாக்கமா�ம். 

 இந்த �ட்ட வைர�ல் மத்�ய �ற்�ச ் �ழல் அைமசச்கமான� ேத�ய �ய காற்� 
�ட்டத்�ன் �ழ் நாட்�ல் காற்� மா�பா�கைள �ைறப்பதற்� ேதைவயான 
நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்ைப வழங்��ள்ள�. 

 அைவயாவன: 

o காற்� தர கண்காணிப்� அைமப்� 

o �� ேமலாண்ைம �� அ��ப்�களிைன ெவளி�டல்  

o காற்� தர �ன்ன��ப்� அைமப்� 

o உள்ளரங்க காற்� மா�பா� கண்காணிப்� மற்�ம் ேமலாண்ைம. 

o 10 நகரங்கைள ெகாண்ட �ப்பர ்ெநட்ேவாரை்க அைமத்தல் 

o காற்� மா�பட�ன் உண்ைம ேநர கண்காணிப்�ற்� மாற்�த் 
ெதா�ல்�ட்பத்ைத அைடயாளம் காணல். 

o காற்� மா�பட�னால் உண்டா�ம் �காதார தாக்கங்கள் ��த்த ஆய்�கள். 

o NACP �ட்டத்�ன் அமல்பாட்�ன் ம�ப்பாய்�, ம�ப்��, சரிபாரப்்�ற்காக 
�ன்� கட்ட ெபா��ைறைய அைமத்தல். 
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ராஷ்�ரிய �ராம் �வராஜ் அ�யான் 

 ெபா�ளாதார �வகாரங்கள் �தான அைமசச்ரைவக் ��வான�  (Cabinet Committee 
on Economic Affairs-CCEA) ம� �ரைமக்கப்பட்ட மத்�ய நி��த�த் �ட்டமான (Centrally 
Sponsored Scheme) ராஷ்�ரிய �ராம் �வராஜ் அ�யான் (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan-
RGSA) என்ற �ட்டத்�ற்� அ�ம� வழங்� வழங்��ள்ள�. 

 நீ�த்த வளரச்�் இலக்�களின் அைடத�க்� (Sustainable Development Goals -SDGs) �ன் – 
பஞ்சாயத்� �ட்டத்�ன் (e-Panchayat Mission Mode Project-MMP) �ழ் �றம்பட்ட �ன்-
ஆ�ைகக்காக �த்தாக்கங்கைள ெதாடங்�வ� ��ம், உள்கடட்ைமப்�கைள 
கட்டைமப்ப� ��ம், பஞ்சாயத்� அள�லான அர� பணியாளரக்ளின் �றன் 
வளரப்்� ப�ற்��ன் ��ம் இந்த ம��ரைமக்கப்படட் �டட்ம் கவனம் ெச�த்�ம். 

 நாட்��ைடய அைனத்� மாநிலங்கள் மற்�ம் �னியன் �ரேதசங்க�க்�ம் 
இத்�ட்டம் �ரி�ப�த்தப்ப�ம். பஞ்சாயத்� அைமப்�கள் இல்லா� உள்ள அதாவ� 
Part – IX ப��களில் இடம் ெபறாத இடங்களில் (non-Part IX areas) உள்ள ஊரக உள்�ர ்
அர�களின் நி�வனங்கைள�ம் இத்�ட்டம் உள்ளடக்�ம். 

 மத்�ய நி��த�த் �ட்டமான இத்�ட்டத்�ற்� மாநிலங்க�க்� மத்�ய அர�ன் 
நி�ப் ப�ர�் ��தம் (Fund Sharing Ratio) 60 : 40 ஆ�ம். வட�ழக்� மாநிலங்க�க்� 
மத்�ய அர�ன் நி�ப் ப�ர�் ��தம் 90 : 10 ஆ�ம். �னியன் �ரேதசங்க�க்� 
மத்�ய அர� 100 சத�தம் நி�ைய�ம் வழங்�ம். 

 

ைவரஸ் கல்�ரல் அழற்��ன் கட்�ப்பாட்�ற்கான ேத�ய �ட்டம் 

 மத்�ய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நல அைமசச்கமான� (ministry of health and family 
welfare) 2018-19 ஆம் நி� ஆண்���ந்� ைவரஸ் கல்�ரல் அழற்��ன் 
கட�்ப்பாட�்ற்கான ேத�ய �ட்டத்ைத (National Programme for Control of Viral Hepatitis) 
ெவளி�ட உள்ள�. 

 இதற்காக ேவண்� அ�த்த �ன்� ஆண்� காலத்�ற்� �.600 ேகா� �பாய் படெ்ஜட் 
ஒ�க்�� ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 

 நாட்�ல் 1.2 ேகா� மக்கள் ெஹபைட�ஸ்-� (Hepatitis C) ைவர�னால் 
பா�க்கப்பட�்ள்ளனர ் என மத்�ய �காதார அைமசச்கம் அ�க்ைக ஒன்ைற 
ெவளி�ட�்ள்ள�. 

 ெஹபைட�ஸ்-� ைவர�னால் உண்டா�ம் கல்�ரல் அழற்�ைய �ணப்ப�த்த 
எந்தெவா� அ�யப்பட்ட த�ப்���ம் தற்ேபா� இல்ைல. ெஹபைட�ஸ்-� ஆன� 
பா�ற� ெதாடர�் வ�யாக பரவ வல்ல�. ஆனால் ெஹபைட�ஸ்-� பா�ற� 
ெதாடர�் வ�ேய பரவா�. 

 ெஹபைட�ஸ்-� ைவரஸான� கல்�ரைல பா�க்கக்��ய இரத்தவ� பர� ைவரஸ் 
ஆ�ம். (blood-borne virus) 

 உடெ்ச�த்தக் ��ய ஊ�களின் பயன்பா�, பா�காப்பற்ற ஊ� ெச�த்�தல் 
நைட�ைறகள், பா�காப்பற்ற �காதார ��சை்ச, பரிேசா�க்கப்படாத இரத்தம் 
மற்�ம் இரத்தப் ெபா�டக்ளின் பரிமாற்றம் ஆ�யவற்�ன் வ�ேய ெஹபைட�ஸ்-� 
ைவரஸ் பர��ன்ற�. 

 ெஹபைட�ஸ்-� ைவர�ற்கான உலக �காதார ைமயத்�ன் ��ய ��சை்ச 
வ�காட�்தல்களின் �ழ், ெஹபைட�ஸ்-� ைவர�ற்கான ம�ந்�ப் ெபா�ளாக 
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ேசாேபாஸ்��ர ்(Sofosbuvir) எ�ம் ம�ந்� பரிந்�ைரக்கப்பட�்ள்ள�. 

 

 அைனத்� வைகயான  ெஹபைட�ஸ்-� ேநாயாளிக�க்�ம் ெஹபைட�ஸ்-� 
(Hepatitis-C) என்ற கல்�ரல் அழற்� ேநாய்க்� வாய்வ�ேய உடெ்காள்ளத்தக்க 
ம�ந்�கைளக் (Oral Medicine) ெகாண்� ��சை்ச அளிக்கவல்ல நாட்�ன் �தல் 
மாநிலமாக ஹரியானா உ�வா��ள்ள�.. 

 இதற்காக �தல் �ைறயாக ஹரியானா மாநிலம் அைனத்� அர� 
ம�த்�வமைனகளி�ம் வாய்ெமா�யாக உடெ்காள்�ம் ெஹபைட�ஸ்-� 
ேநாய்க்கான ம�ந்�கைள அ��கம் ெசய்�ள்ள�. 

 கல்�ரல் அழற்� என்ப� கல்�ர�ல் உள்ள ெசல்கள் �க்கத்�டன் காணப்ப�ம் 
நிைல ஆ�ம். ேநாய் ெதாற்�ன் வைகையப் ெபா�த்� உட�ல் உண்டா�ம் 
�க்கல்கள் ேவ�ப�ம். 

 ெஹபைட�ஸ் வைக ைவரஸ்களால் இந்ேநாய் ஏற்ப��ற�. 

  ஒவ்ெவா� கல்�ரல் அழற்� வைக ேநா�ம் ெவவ்ேவ� ெஹபைட�ஸ் ைவரஸ் 
தாக்�தலால் ஏற்ப��ற�. கல்�ரல் அழற்� / ெஹபைட�ஸ் ஐந்� வைகப்ப�ம். 
அைவ,  

(i) ெஹபைட�ஸ் – ஏ 

(ii) ெஹபைட�ஸ் - � 

(iii) ெஹபைட�ஸ் - � 

(iv) ெஹபைட�ஸ் – � 

(v) ெஹபைட�ஸ் - ஈ 

 

சரவ்ேதசச ்ெசய்�கள் 

ஐநா சாைல பா�காப்� அறக்கட்டைள நி�யம் 

 உலகம் ��வ�ம் சாைலப் பா�காப்ைப ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம், சாைல 
�பத்�கைள �ைறப்பதற்காக�ம், சாைல �பத்�களால் உண்டா�ம் இறப்�கைள 
�ைறத்� உ�ரக்ைளக் காப்பதற்காக�ம் ஐநா அைவயான� ஐநா சாைல பா�காப்� 
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அறக்கட்டைள நி�யத்ைத (UN Road Safety Trust Fund) ெதாடங்��ள்ள�. 

 சாைல பா�காப்� �தான �ரம்ானத்ைத ஐநா ெபா� அைவ (UN General Assembly -
UNGA) அண்ைம�ல் ஏற்�க் ெகாண்ட�.. 

 ஐ.நா�ன் ஐேராப்பா�ற்கான ெபா�ளாதாரக் ��வான� (UN Economic Commission for 
Europe-UNECE) ஐநா சாைல பா�காப்� அறக்கடட்ைள நி�யத்�ன் ெசயலகமா�ம் 
(secretariat) .  

 சாைல பா�காப்�ற்கான பத்தாண்� (2011 – 20) ெசயல்பா�க�க்கான உலகளா�ய 
�ட்டத்�ன் {Global Plan for Decade of Action for Road Safety (2011-20)} ஐந்� �ண்கேளா� 
இைணந்� சாைல பா�காப்�ற்கான �ற �யற்�க�க்� இந்நி�யம் ஆதர� 
வழங்�ம். 

 அைவயாவன 

o ேமம்ப�த்தப்படட் �பத்�க்�ப் �ன்னான ��சை்ச 

o சாைல பயன்பாட்டாளரக்ளின் ேமம்பட்ட மனப்ேபாக்� 

o வாகனங்களின் ேமம்ப�த்தப்பட்ட பா�காப்� வச�கள் 

o சாைல உள்கட்டைமப்�களின் ேமம்ப�த்தப்பட்ட பா�காப்� மற்�ம் பரந்த 
ேபாக்�வரத்� ெநட்ேவாரக்் அைமப்�கள் 

o வ�ப்ப�த்தப்படட் சாைலப் பா�காப்� ேமலாண்ைம �றன்கள்  

 அைனத்� நிைலகளி�ம் �றம்படட் சாைல பா�காப்� ெசயல்பா�க�க்காக �ல 
ஆதாரங்களின் �ரட்டல்களில் உள்ள இைடெவளிைய நீக்�வதன் �லம் உலக சாைல 
பா�காப்ைப அ�கரிப்ப�ல் �ன்ேனற்றத்ைத �ரிதப்ப�த்�வேத இந்நி�யத்�ன் 
ேநாக்கமா�ம். 

 

காமன்ெவல்த் அர�த் தைலவரக்ள் சந்�ப்� 

 இங்�லாந்� தைலநகர ் இலண்டனில் நைடெபற்ற காமன்ெவல்த் நா�களி�ைடய 
அர�த் தைலவரக்ள் சந்�ப்�ல் 
(Commonwealth Heads of Government 
Meeting- CHOGM) இந்�யப் �ரதம�ம் 
மற்ற காமன்ெவல்த் நா�களின் �ற 
52 அர�த் தைலவரக்�ம் 
பங்ேகற்�ள்ளனர.்  

 இரண்� ஆண்�க�க்� ஒ� �ைற 
இசச்ந்�ப்� நடத்தப்ப��ன்ற�. 

  நடப்� பத்தாண்�களில் �தல் 
�ைறயாக இந்�யப் �ரதமர ்
ஒ�வர ் இசச்ந்�ப்�ல் 
பங்ேகற்�ள்ளார.் 

 இசச்ந்�ப்�ன் க�ப்ெபா�ள் “ெபா�வான எ�ர ்காலத்ைத ேநாக்�” (Towards a common 
future) என்பதா�ம்.  

 4 �க்�ய �வகாரங்கள் �� இசச்ந்�ப்� நடத்தப்படட்�. அைவயாவன  

o தைலவரக்ளின் அ�க்ைக (leaders' statement). 
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o காமன்ெவல்த் நீல சாசனம் (Commonwealth Blue Charter) 

o வரத்்தகம் மற்�ம் �த�ட்�ற்கான நிரல்கள் (Agenda for Trade and Investment)  

o ேதரத்ல் கண்காணிப்�ற்கான ��த்தப்பட்ட வ�காட�்தல்கள் (Revised 
Guidelines for Election Observation). 

காமன்ெவல்த் அைமப்� 

 சம இைறயாண்ைம�ைடய நா�கள் (equal sovereign states) மற்�ம் 53 �தந்�ர 
நா�களின் தன்னாரவ் சங்கேம (voluntary association) காமன்ெவல்த் அைமப்பா�ம். 
இந்த அைமப்�ல் வளரந்்த ெபா�ளாதார�ைடய மற்�ம் வள�ம் நா�க�ம் 
உள்ளன. 

 காமன்ெவல்த் அைமப்�ல் ஆப்ரிக்க கண்டத்ைதச ் ேசரந்்த 19 நா�க�ம், ஆ�ய 
கண்டத்ைதச ்ேசரந்்த நா�க�ம், கரி�யன் மற்�ம் அெமரிக்க கண்டத்ைதச ்ேசரந்்த 
13 நா�க�ம், ஐேராப்பா கண்டத்ைதச ் ேசரந்்த 3 நா�க�ம், 11 ப��க் ெப�ங்கடல் 
நா�க�ம் உள்ளன. 

 ந�ன காமன்ெவல்த் அைமப்பான� 1949 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் 26 ஆம் ேத� 
அைமக்கப்பட்ட�. 

 காமன்ெவல்த் அைமப்�ல் உ�ப்� நா�களின் நாட்�ன் அள� மற்�ம் ெபா�ளாதார 
வ�ைம�ன் ெபா�ட்டல்லா� அைனத்� நா�க�ம் சம அள�லான அ�காரத்ைதக் 
ெகாண்�ள்ளன. 

 காமன்ெவல்த் அைமப்�ல் இைணந்த கைட� நா� �வாண்டா ஆ�ம். இ� 2009 ஆம் 
ஆண்� காமன்ெவல்த் அைமப்�ல் இைணந்த�. 
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