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1. மத்திய ேவளாண்ைம மற்�ம் வ�வசாய�கள் நலன் அைமச்சகம் 

1.1. கிசான் வ�காஸ் பத்ரா (KVP)  

�வக்கம் : 1988-இல் இந்திய அஞ்சல் �ைறயால் �வக்கப்பட்ட�. (ெசயல்பட்ட 

காலம் : 1988-2011, ம�ண்�ம் �வக்கம் : 2014) 

ேநாக்கம் : ேசமிப்�ப் பத்திரத் திட்டம் 

�றிக்ேகாள் : பல்ேவ� பணமதிப்�கள�ல் அஞ்சல் அ�வலகங்கள�ல் இ�ந்� 

பத்திரங்கைள வாங்�வதன் �லம் வரம்பற்ற �த��கைள எள�தாக்�தல் 

மற்�ம் வசதிப் ப�த்�தல். 

பயனாள�கள் : ஏைழ வ�வசாய�கள் 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : இந்தியா அஞ்சல் �ைற 

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 அஞ்சலகத்தில் �.1,000, �.5,000, �.10,000 மற்�ம் �.50,000 மதிப்�ைடய 

�த�ட்�ப் பத்திரங்கள் கிைடக்�ம். 

 இ� ஆண்�ற்� 8.7% வட்�ைய அள�க்�ம். 

 100 மாதங்கள�ல் (8 ஆண்�கள் மற்�ம் 2 மாதங்கள்) �த�ட்�ன் மதிப்� இ� 

மடங்காக உய�ம். 

 இைடப்பட்ட காலத்தில் �த�ட்�ப் பத்திரத்தின் பணம் ேவண்�ெமன�ல் 30 

மாதங்கள் (2 ஆண்�கள் மற்�ம் 6 மாதங்கள்) கழித்� தான் ெபற ���ம். 

1.2. கி�ஷி அம்தான�  ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : ஜூன் 2, 2014 

ேநாக்கம் : ேவளாண் காப்ப�� 

�றிக்ேகாள் : எதிர்பாரா வான�ைல நிகழ்�கள் அல்ல� ேவ� ப�ற 

காரணங்கள�னால் தங்கள� ேவளாண் உற்பத்திப் ெபா�ட்கள் பாதிக்கப்ப�ம் 

ெபா�� இத்திட்டமான� உழவர்க�க்� உத�ம். 

பயனாள�கள் : சி� மற்�ம் �� வ�வசாய�கள் 

1.3. ப�ரதான் மந்தி� கி�ஷி சின்சாய் ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2015-2016 

திட்டகாலம் : 2015-2016 �தல் 2019-2022 வைர 

ேநாக்கம் : �ண் ந�ர் பாசனம் 

�றிக்ேகாள் : உ�தி ெசய்யப்பட்ட ந�ர்பாசனத்தின் கீழ் ேவளாண் பய�ர் 

ெசய்யக்��ய ப�திகைள வ���ப்ப�த்�தல், ேவளாண்ைமய�ல் ந�ர் பயன்பாட்� 

திறைன அதிக�த்தல் மற்�ம் ேவளாண்ைமய�ல் ந��த்த பா�காப்� 

நைட�ைறகைள அறி�கப்ப�த்�தல். பண்ைணகள�ல் ந��க்கான அ�கைல 

ேமம்ப�த்�தல். 
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நிதியள�ப்� : மத்திய மாநில அர�கள�னால் பகிர்ந்தள�க்கப்ப�ம் நிதியான� 

நபார்� வங்கி �லம் அள�க்கப்பட்� வ�கிற� . 

திட்டக்��கள் : இத்திட்டமான� �ன்� ெவவ்ேவ� அைமச்சகங்கள�ன் 

ப�ன்வ�ம் �ன்� �ந்ைதய திட்டங்கைள உள்ளடக்கியதா�ம். 

 மத்திய ந�ர் வள அைமச்சகத்தின் ��தப்ப�த்தப்பட்ட ந�ர் பாசன பயன்திட்டம். 

 மத்திய ஊரக ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தின் ஒ�ங்கிைணந்த ந�ர்ப��ப்� 

ேமலாண்ைமத் திட்டம். 

 ந��த்த ேவளாண்ைமக்கான பண்ைண ந�ர் ேமலாண்ைமத் ேதசியத் திட்டம் . 

ெசயல்ப�த்�ம் நி�வனம் : மத்திய ேவளாண்ைம அைமச்சகம், மத்திய ந�ர் வள 

அைமச்சகம், மத்திய ஊரக ேமம்பாட்� அைமச்சகம். 

திட்டக்��கள் : “ஒவ்ெவா� ந�ர் �ள�க்�ம், அதிகப்ப�யான வ�ைளச்சல்” 

1.4. பரம்பராகத் கி�ஷி வ�காஸ் ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2015 

ேநாக்கம் : இயற்ைக அங்கக ேவளாண்ைம 

�றிக்ேகாள் : �ற்�ச்�ழ�க்� உகந்த ேவளாண் சா�ப� �ைறைய ஏற்�க் 

ெகாண்� அதைன ேமற்ெகாள்ள வ�வசாய�கைள ஊக்�வ�த்தல். 

ேவளாண்ைமய�ல் வ�ைளச்சைல  அதிக�க்க இராசயனங்கள் மற்�ம் ெசயற்ைக 

உரங்கள் ம�தான வ�வசாய�கள�ன் சார்�ைடைமைய �ைறத்தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய ேவளாண்ைம அைமச்சகம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இ� ஓர் திரள் ெதா�ப்� அ���ைற (Cluster approach) இ� 

ஐக்கிய �ற்ேபாக்� �ட்டண� அரசின்  இயற்ைக அங்கக ேவளாண்ைமக்கான 

அைனத்� திட்டங்கைள�ம் உள்ளடக்கியதா�ம். 

1.5. FMD �க்தா பாரத்  

�வக்கம் : 09 ஆகஸ்ட், 2016 

ேநாக்கம் : ேகாமா� ேநாய�ைன ஒழித்தல் 

திட்ட வ�ளக்கம் : ேகாமா� ேநாயான� ஓர் ெதாற்�ேநாயா�ம். ஒ� சில 

ேவைளகள�ல் இ� உய�ர் ெகால்லி ேநாயா�ம்.  இந்ேநாயான� உள்நாட்� மற்�ம் 

காட்� எ�ைமகள் உள்பட ெவட்�க் �ளம்�ைடய வ�லங்�கைள பாதிக்கின்ற�. 

1.6. அலங்கார ம�ன்கள் வளர்ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 09 மார்ச் 2017 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் அலங்கார ம�ன் வளர்ப்�த் �ைறய�ன் ஆற்றைல 

ெவள�க்ெகாணர்தல். 

�றிக்ேகாள் : 

 திரள் ெதா�ப்� அ�ப்பைடய�லான அ�� �ைறேயா� நாட்�ல் அலங்கார 

ம�ன்கள் வளர்ப்� கலாச்சாரத்ைத ேமம்ப�த்�தல். 
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 அலங்கார ம�ன்கள�ன் வர்த்தகம் மற்�ம் ஏற்றமதி வ�வாைய அதிக�த்தல். 

 ஊரகம் மற்�ம் நகர்ப்�ற மக்க�க்� ேவைலவாய்ப்�கைள உ�வாக்�தல். 

 வள�ம் இலாபகரமான ெசயல்பாடாக அலங்கார ம�ன்கள் வளர்ப்ப�ைன 

உ�வாக்க நவ �ன ெதாழில் �ட்பங்கள் மற்�ம் �த்தாக்கங்கைள 

பயன்ப�த்�தல். 

நிதியள�ப்� : ந�லப் �ரட்சித் திட்டத்தின் ேமல்வ�ய�ன் கீழ் இத்திட்டத்தில் 

நிதியள�ப்� �ைற உள்ள�. 

அமல்ப�த்�ம் அைமப்� : ேதசிய ம�ன் வளர்ப்� ேமம்பாட்� வா�யமான� மாநில 

அர� மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்கள�ன் ம�ன் வளர்ப்�த் �ைறய�ன் �லம் 

இத்திட்டத்ைத அமல்ப�த்�கின்ற�. 

இத்திட்டத்தின் கீழான நடவ�க்ைககள் :  

 அலங்கார ம�ன்கைள ெப�க்�தல். 

         (அல்ல�) 

 அலங்கார ம�ன்கைள வளர்த்தல். 

(அல்ல�) 

 கிைடக்�ம் இடத்ைதப் ெபா�த்� அலங்கார ம�ன்கைளப் ெப�க்�தல் 

மற்�ம் வளர்த்தல். 

1.7. பண்�ட் த�ன்தயாள் உபத்யாய் உன்னத் கி�ஷி சிக்சா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2016 

ேநாக்கம் : ேவளாண் கல்வ�ைய ேமம்ப�த்�தல். 

இந்திய ேவளாண் க�ன்சிலால் “ேவளாண்ைமய�ல் இைளஞர்கைள ஈ�பட 

ைவத்தல் மற்�ம் நிைலெபற ைவத்தல்” எ�ம் திட்டம் ( ARYA) 

அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள�. இத்திட்டமான� கி�ஷி வ�க்யான் ேகந்திரா (ேவளாண் 

அறிவ�யல் ைமயங்கள்) அைமப்�களால் ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

1.8. ேதசிய ேவளாண் சந்ைத (e-NAM) 

�வக்கம் : ஏப்ரல் 14, 2016 

ேநாக்கம் : பல்ேவ� மாநிலங்கள�ல் உள்ள மின்-மண்�கைள (e-mandis) 

இைணத்தல். தங்கள� ேவளாண் உற்பத்தி ெபா�ட்க�க்� சிறந்த வ�ைலய�ைனப் 

ெபற வ�வசாய�கைள இயலச் ெசய்தல். 

நிதியள�ப்� : இதற்காக ேவளாண்- ெதாழிற்�ட்ப உள்கட்டைமப்� நிதியமான� சி� 

வ�வசாய�கள�ன் ேவளாண்-வண�க �ட்டைமப்ப�ன் �லம் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

அமல்பாட்� நி�வனம் : SFAC ஆன� ேதசிய ேவளாண் சந்ைதய�ன் �ன்னண� 

ேமம்பாட்டாளர் அைமப்பா�ம். SFAC ஆன� மத்திய ேவளாண்ைம மற்�ம் 

வ�வசாய�கள் நல்வாழ்� அைமச்சகத்தின் கீழ் ெசயல்ப�ம் மத்திய ேவளாண்ைம, 
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�ட்�ற�ச் சங்கம் மற்�ம் வ�வசாய�கள் நல்வாழ்�த் �ைறய�ன் பதி� 

ெசய்யப்பட்ட சங்கமா�ம். 

1.9. ப�ரதான் மந்தி� பசல் ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2016 

ேநாக்கம் : இத்திட்டமான� உண�ப் பய�ர்கள், உண�த் தான�யங்கள் மற்�ம் 

ேதாட்டப் பய�ர்கள் ேபான்ற த�க்க இயலாத �ழல்கள�னால் பாதிக்கப்ப�ம் 

ெபா�� உழவர்க�க்� காப்ப�ைட வழங்�கிற�.‘ 

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 கா�ப் பய�ர்க�க்� 2%, ரப� ப�வப் பய�ர்க�க்� 1.5% என்ற வ �தத்தில் ஒேர 

சீரான காப்ப�ட்�க் கட்டணத்ைத வ�வசாய�கள் ெச�த்த ேவண்�ம். ேதாட்டப் 

பய�ர்க�க்� 5% ெச�த்த ேவண்�ம். ம�தி கட்டணத்ைத அர� ெச�த்�ம். 

 அர� வழங்�ம் மான�யங்க�க்� உச்ச வரம்� இல்ைல. 

1.10. மண் வள அட்ைடத் திட்டம் 

�வக்கம் : ப�ப்ரவ� 19, 2015 

ேநாக்கம் : நா� ��வ�ம் ேவளாண்ைமப் ப�திய�ல் உள்ள மண் வளத்தின் ம�� 

சிறப்� கவனத்ைத ெச�த்�வதற்காக அைனத்� வ�வசாய�க�க்�ம் மண் 

ப�ேசாதைன ஆேராக்கிய அட்ைடைய வழங்�தல். 

நிதியள�ப்� : மண் ஆேராக்கியம் ப�ேசாதைனக்கான ெசலவான� மத்திய மற்�ம் 

மாநில அர�கள�ைடேய 75 : 25 எ�ம் வ �தத்தில் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்ப�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : “�வஸ்த் தாரா, ேகத் ஹரா” (ஆேராக்கியமான �மி, ப�ைமயான 

பண்ைண). 

1.11. மின் – ப�ஹாத் இைணவாய�ல் 

ேநாக்கம் : கால்நைட வ�லங்�கைள வளர்ப்பவர்கள் மற்�ம் வ�வசாய�கைள 

இைணத்தல். 

திட்ட �ழக்கம் : இந்தியாவான� உலகின்  மிகப் ெப�ய அளவ�ல் கால்நைட 

வ�லங்�கள�ன் எண்ண�க்ைகையக் ெகாண்�ள்ள�. உலக கால்நைடகள் 

ெதாைகய�ல் 14 சதவ �தத்திைனக் இந்தியா ெகாண்�ள்ள�. எ��கள�ன் ெதாைகய�ல் 

மட்�ம் உலகளவ�ல் 53 சதவ �தத்திைனக் ெகாண்�ள்ள�. 

இந்தியாவ�ன் உள்நாட்� எ�� இனங்களான� ெவப்பச் சகிப்�த் தன்ைம�ம், சி� 

அளவ�லான உணேவா� வா�ம் தன்ைம�ம், ேநாய் எதிர்ப்�த் திற�ம் வாய்க்கப் 

ெபற்�ள்ளன. 

1.12. கி�ஷி வ�க்யான் ேகந்திரா ) ேவளாண் அறிவ�யல் ைமயம்(  

ேநாக்கம் : இந்த அைமப்ப�ன் ேநாக்கம் வ�வசாய�கள�ன் ெதாழிற்�ட்பத் 

ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்கான ஒற்ைற இட த�ர்ைவப் ெபாறி�ைறயாக 

ெசயல்ப�தல் மற்�ம் அர� சார ெதாண்� நி�வனம் ேபான்ற ேவளாண் 
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வ��வாக்க ெசயல் அைமப்�கள் மற்�ம் ஆராய்ச்சியாளர்கள�ைடேய ஓர் 

இைணப்பாக ெசயல்ப�தல் ஆ�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் :  நாட்�ன் ேவளாண் �ைறக்� பல்ேவ� வைகயான ேவளாண் 

பண்ைண ஆதர�த் திட்டத்ைத வழங்�வதற்காக இந்திய ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி 

க�ன்சிலால் உ�வாக்கப்பட்ட ேவளாண்ைம வ��வாக்க ைமயங்கேள கி�ஷி 

வ�க்யான் ேகந்திராக்களா�ம். 

1.13. என� கிராமம் – என� க�ரவம் 

�வக்கம் : 2015 

ேநாக்கம் :  ெதாழில்�ட்ப ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிராமங்கைள ேதர்ந்ெத�ப்பர். ப�ன் 

ெதாழிற்�ட்பம் மற்�ம் ப�ற ேவளாண் சார் அம்சங்கள் ம�� உழவர்க�க்� 

தகவல்கைள வழங்�வர். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ஆராய்ச்சியாளர்கள் கி�ஷி வ�க்யான் ேகந்திரா மற்�ம் 

ேவளாண் ெதாழில்�ட்ப ேமலாண்ைம நி�வனத்தின் உதவ��டன் ெசயல்ப�வர். 

 

1.14. ராஷ்��ய கி�ஷி வ�காஸ் ேயாஜனா 

�வக்கம் : ஆகஸ்ட் 2007 

ேநாக்கம் : 11வ� ஐந்தாண்�த் திட்ட காலத்தின் ேபா� ேவளாண் மற்�ம் அ� 

சார் பயன்பாட்� �ைறகள�ன் ேமம்பாட்�ன் �லம் ேவளாண்ைமய�ல் 4 சதவ�த 

வ�டாந்திர வளர்ச்சிைய அைடதல். 

�றிக்ேகாள் :  ேவளாண்ைம மற்�ம் ேவளாண்சார் பயன்பாட்�த் �ைறகள�ல் 

தங்கள� �த��கைள அதிக�க்�ம் மாநிலங்க�க்� ஊக்கத் ெதாைககைள 

வழங்�தல்.  

ேவளாண் �ைறய�ன் ேமம்பாட்�ற்காக திட்டமிடல் மற்�ம் திட்டங்கள�ன் 

அமல்ப�த்தலில் மாநிலங்களக்� தன்னாட்சி மற்�ம் ெநகிழ்�த் தன்ைமைய 

வழங்�தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம :  இத்திட்டமான� 100 சதவ�தம் மத்திய அரசின் நிதி�தவ�த் 

திட்டமா�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் :  இத்திட்டத்தின் �ைணத் திட்டங்கள் 

 இந்தியாவ�ன் கிழக்� ப�திகள�ல் ப�ைமப்  �ரட்சிைய ெகாண்� வ�தல் 

(BGREI) 

 ��தல் த�வன அப�வ��த்தி திட்டம் 

 ேதசிய காவ�த் திட்டம் 

 பய�ர் பன்�கப்ப�த்�தல் திட்டம் 

 கால்நைடகள் ஆராக்கியம் மற்�ம் ேநாய் கட்�ப்பா�/ேகாமா� ேநாய் 

 ேதன � வளர்ப்� 

 ெநல் த�� நிலப்ப�திகைள இலக்கிடல் 
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1.15. ேதசிய உண�ப் பா�காப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : அக்ேடாபர் 2017 

ேநாக்கம் : ெநல், ேகா�ைம, ப�ப்�கள், தான�யங்கள் மற்�ம் ப�த்தி ேபான்ற 

வர்த்தகப் பய�ர்கள�ன் உற்பத்திைய ேமம்ப�த்�தல். 

இலக்� :  11வ� ஐந்தாண்� காலத்திட்டத்தின் ��வ�ல் (2011-12) ஒ� ெநல்லின் 

உற்பத்திைய 10 மில்லியன் டன்கள் அதிக�த்தல், ேகா�ைம உற்பத்திைய 8 

மில்லியன் டன்கள் அதிக�த்தல், ப�ப்� வைககள�ன் உற்பத்திைய 2 மில்லியன் 

டன்கள் அதிக�த்தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய அரசின் நிதி�தவ�த் திட்டம்  

நிதியள�ப்� : உண�ப் பய�ர்க�க்� மத்திய மற்�ம் மாநில அர�கள�ன் நிதி 

பங்கள�ப்� வ�கிதம் 50 : 50 ஆ�ம். பணப் பய�ர்க�க்� மத்திய அர� 100 சதவ �தம் 

நிதி அள�க்�ம். 

திட்டத்தின் ��கள் :  

 NFSM – ெநல் 

 NFSM – ேகா�ைம 

 NFSM – ப�ப்� வைககள் 

 NFSM – தான�யங்கள் 

 NFSM – வர்த்தகப் பய�ர்கள் 

1.16. ப�வநிைல ெநகிழ்திறன் ேவளாண்ைம ம�தான ேதசிய �வக்கம் 

�வக்கம் : ப�ப்ரவ� 2011 

�வங்கிய அைமப்� : இந்திய ேவளாண் ஆராய்ச்சி க�ன்சில் 

ேநாக்கம் : ப�வ நிைல மாற்றம் நிக�ம் இந்த சகாப்தத்தில் ந��த்த 

ேவளாண்ைமக்காக இயற்ைக மற்�ம் மன�தனால் உ�வாக்கப்பட்ட �ல 

ஆதாரங்கள�ன் ேமலாண்ைம மற்�ம் ப�வநிைல ெநகிழ்திறன் ேவளாண்ைமத் 

ெதாழில் �ட்பங்கள�ன் பயன்பாட்�ன் �லம் உழவர்கைள �ய-சார்� 

உைடயவர்களாக மாற்�தல். 

 உத்திசார் ஆராய்ச்சி 

 ெதாழில்�ட்ப ெசயல்வ�ளக்கங்கள் 

 திறன் �ட்டைமப்� 

நிதியள�ப்� : மத்திய ேவளாண் அைமச்சகம். 

திட்டத்தின் ��கள் :  

 ெதாழிற்�ட்பங்கைள தகவைமத்தல் மற்�ம் தன�ப்� ம�தான உத்திசார் 

ஆராய்ச்சி. 

 100 பாதிக்கப்படக் ��ய மாவட்டங்கள�ல் நடப்� ப�வ நிைல 

மா�பாட்�ைன சமாள�க்க ெதாழில்�ட்ப ெசயல்வ�ளக்கங்கைள 

ேமற்ெகாள்�தல். 
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 திறன் கட்டைமப்� 

 �க்கிய ப�வநிைல மா�பாட்� தண�ப்� இைடெவள�கைள �ர்த்தி ெசய்ய 

நிதி ஆதரவள�க்கப்பட்ட ேபாட்�த் தன்ைம�ைடய ஆராய்ச்சி. 

1.17. சி� வ�வசாய�கள�ன் ேவளாண் – வண�க �ட்டைமப்� 

�வக்கம் : 1994 

ேநாக்கம் : நிதிய�யல் நி�வனங்க�டனான ெந�ங்கிய ெதாடர்�டன் �ண�கர 

�லதன உதவ�த் திட்டத்தின் (Venture Capital Assistance Scheme) ேவளாண்ைமய�ல் 

தன�யார் �த��கைள ஊக்�வ�ப்பதன் வழி ேவளாண்-வண�க-�யற்சிகைள 

எள�ைமப்ப�த்�தல் மற்�ம் அவற்ைற வசதிப�த்�தல். 

1.18. ம�ன் �ஞ்�கள் வளர்ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 11 மார்ச் 2017 

திட்டகாலம் : 2020-21 வைர 

ேநாக்கம் : ந�லப் �ரட்சிய�ன் ேநாக்கங்கைள அைடதல். 

�றிக்ேகாள் :  

1. இந்தியாவ�ல் ம�ன் வளர்ப்�த் �ைறய�ன் ேமலாண்ைம மற்�ம் 

��ைமயான வளர்ச்சிைய இயலச் ெசய்தல். 

2. ம�ன் �ஞ்�கள் வளர்ப்� உள் �ட்டைமப்� வசதிகைள வ�ப்ப�த்�தல் 

மற்�ம் ம�ன்�ஞ்�கள் வளர்ப்� �ளம் மற்�ம் �ஞ்� ெபா�ப்பகங்கள�ன் 

நி�வைல வசதிப்ப�த்�தல். 

இலக்� : ம�ன் உற்பத்தி அளைவ 2014-15ஆம் ஆண்�ன் உற்பத்தி அளவான 10.79 

மில்லியன் ெமட்�க் டன் என்ற அளவ�லி�ந்� 2021-21ஆம் ஆண்�ல் 15 

மில்லியன் ெமட்�க் டன்னாக அதிக�த்தல். 

1.19. ேவளாண்ைமக்� வ�ண்ெவள�த் ெதாழில் �ட்பங்கைள பயன்ப�த்�தல் 

ம�தான ேதசியத் திட்டம் 

ேநாக்கம் : ேவளாண் ேமலாண்ைம கண்காண�ப்� மற்�ம் வைரபடமிட�க்கான 

வ�ண்ெவள� மற்�ம் �வ�-நிலப்பரப்� க�வ�கள�ன் ஒ�ங்கிைணந்த பயன்பா�. 

�றிக்ேகாள் : 

 பய�ர் மதிப்ப�� மற்�ம் கண்காண�ப்�  

 ேவளாண் வள ேமலாண்ைம 

 ேப�டர் கண்காண�ப்�, தண�ப்�, மற்�ம் ெசயற்ைக ேகாள் ெதாைலத் 

ெதாடர்�  

 வழிகாட்� அைமப்�கள�ன் பயன்பா�கள்  

ப�ற ெசயல் நடப்�த் திட்டங்கள் : 

 FASAC (பய�ர் �ன்னறிவ�ப்ப�ற்காக) 

 NADAMS (வறட்சி மதிப்ப�ட்�ற்காக) 
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 HAMAN (ேதாட்டக்கைலத் �ைற மதிப்ப�� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்காக) 

 KISAN (பய�ர் காப்ப�� மற்�ம் பய�ர் வளர்ப்ப�ைன த�வ�ரப்ப�த்�தல் திட்டம்) 

இத்திட்டத்தின் கீழ் �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ள ப�ற அறிவ�ப்�கள் : உள்�ர் 

அளவ�ல் வ�வசாய�க�க்� சான்றள�க்கப்பட்ட தரமான வ�ைதகள் கிைடப்பைத 

அதிக�க்க மத்திய அரசான� கிராமப் பஞ்சாயத்� அளவ��ம் 500 வ�ைத உற்பத்தி 

மற்�ம் வ�ைத ெசயல்பதன�டல் நிைலயங்கைள அைமக்க உள்ளதாக 

�ன்ெமாழிந்�ள்ள�. 

1.20. சமன் திட்டம் 

�வக்கம் : 02 ஆகஸ்ட் 2016 

ேநாக்கம் : ேதாட்டக்கைலத் �ைறக்� உத்திசார் வளர்ச்சிய�ைன வழங்�தல். 

அதன் �லம் உழவர்கள�ன் வ�வாையப் ெப�க்�தல். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : ெதாைல உணர்�த் ெதாழில் �ட்பங்கள�ன் 

பயன்பாட்�ன் �லம் ேதசிய பய�ர் �ன்அறிவ�ப்� ைமயம் இத்திட்டத்ைத 

ெசயல்ப�த்�கின்ற�. 

திட்டக் ��கள் : 

 பய�ர் வளர்ப்ப�ைன த�வ�ரப்ப�த்�தல் 

 பழத் ேதாட்டங்கைள �த்�ய��ட்டல் 

 அக்வா - ேதாட்டக்கைல 

 

1.21. ேவளாண் வ��வாக்கம் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத் ேதசிய திட்டம் 

�வக்கம் : 05 ப�ப்ரவ�, 2014 

ேநாக்கம் : வ�வசாய�க�க்� ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேவளாண் உழ� நைட�ைறகள் 

மற்�ம் ெபா�த்தமான ெதாழில்�ட்பங்கள் வழங்�வைத இயலச் ெசய்ய ேவளாண் 

வ��வாக்க அைமப்ைப வ�ப்ப�த்�தல் மற்�ம் ம�க்கட்டைமத்தல். 

�றிக்ேகாள் : வ�வசாய�கள�ைடேய நவ �ன ெதாழில்�ட்பங்கைள பரப்�வதற்காக 

�திய நி�வன ஏற்பா�கள�ன் �லம் உழவர்களால் ேமற்ெகாண்� ெசல்லப்ப�ம் 

மற்�ம் உழவர்கள�ன் ெபா�ப்�ைடைமக் ெகாண்ட ேவளாண் வ��வாக்க 

அைமப்ைப உ�வாக்�தல். 

திட்டத்தின் ��கள் :  

 ேவளாண் வ��வாக்கம் ம�தான �ைணத் திட்டம் 

 வ�ைத மற்�ம் நட�ப் ெபா�ட்கள் ம�தான �ைணத் திட்டம் 

 ேவளாண்ைமைய இயந்திரமயப்ப�த்�தல் ம�தான �ைணத் திட்டம் 

 பய�ர் பா�காப்� மற்�ம் ேநாய் ெதாற்� த�ப்ப�ற்கான தன�ைமப்ப�த்தல் 

ம�தான �ைணத் திட்டம் 
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1.22. e-ராகம் (e-RaKAM) 

தங்கள� ேவளாண் உற்பத்திப் ெபா�ட்கைள மின்-ஏலத்தின் �லம் வ�ற்பைன 

ெசய்�ம் வைகய�ல் உழவர்கைள இயலச் ெசய்வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள ஓர் 

�ஜிட்டல் இைணயவாய�ேல e-RaKAM ஆ�ம். 

ேநாக்கம் : நா� ��வ�ம் தங்கள� ேவாளண் வ�ைளப் ெபா�ட்கைள 

ஆன்ைலன�ல் வ�ற்பைன ெசய்வதற்� வ�வசாய�களக்� உத�தல். 

நிர்வாக அைமப்� : மத்திய ேசமிப்�க் கிடங்� கழகம். 

1.23. ராஷ்��ய ேகா�ல் திட்டம் 

ேநாக்கம் : நன்� கவனம் ெச�த்தப்பட்ட மற்�ம் அறிவ�யல் �ர்வ �ைறய�ல் 

உள்நாட்� கால்நைட இனங்கள�ன் ேமம்பா� மற்�ம் பா�காப்�. 

�றிக்ேகாள் : உள்நாட்� கால்நைட இனங்கள�ன் மரப�யற் கட்டைமப்ப�ைன 

அதிக�க்க உள்நாட்� கால்நைடகைள பா�காத்தல் மற்�ம் அவற்றிைன 

ேமம்ப�த்�தல். 

 பால் உற்பத்தித் திறைன ேமம்ப�த்�தல் 

 இயற்ைக ேசைவக�க்காக ேநாய்கள�ல்லா உயர் மரப�யற் பண்�ைடய 

காைளகைள வ�வசாய�க�க்� வழங்�தல்  

அமல்ப�த்�ம் அைமப்� : கால்நைடகள் அப�வ��த்தி வா�யத்தின் �லம் 

சம்பந்தப்பட்ட மாநில அமல்பாட்� நி�வனங்கள் இத்திட்டத்ைத 

அமல்ப�த்�கின்ற�. 

நிதியள�ப்� : 100 சதவ �தம் மான�யம் அ�ப்பைடய�லான நிதியள�ப்� உைடய� 

இத்திட்டம். 

இத்திட்டத்தின் கீ�ள்ள �வக்கங்கள் :  

 ஒ�ங்கிைணந்த உள்நாட்� கால்நைடகள் ைமயங்கைள நி��தல் – 

ேகா�ல் கிராம். 

 உள்நாட்� கால்நைடகைள வளர்ப்பவர்கள�ன் சங்கத்ைத நி��தல் 

(ேகாபாலன் சங்)  

 உழவர்க�க்� “ேகாபால் ரத்னா” வ��திைன வழங்�தல், கால்நைட 

வளர்ப்பவர்கள�ன் சங்கத்திற்� “காமேத�” வ��திைன வழங்�தல். 

 சிறந்த �ல�ய�ர் தி�க்கள் ெதா�திய�ன் களஞ்சியமாக உள்ள 

நி�வனங்க�க்� உத�தல். 

1.24. ேதசிய பால் பண்ைணத் திட்டம் - 1 

திட்ட காலம் : 2011-12 �தல் 2018-19 �றிக்ேகாள் 

�றிக்ேகாள் :  

 கறைவ வ�லங்�கள�ன் உற்பத்தித் திறைன அதிக�க்க உத�தல் அதன் 

�லம் ேவகமாக அதிக�த்� வ�ம் பால் ேதைவைய சந்திக்க பால் 

உற்பத்திைய அதிக�த்தல். 
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 ஊரக பால் உற்பத்தியாளர்களக்� �ைற சார் பால் – பதன�டல் �ைறக்� 

ேமம்பட்ட அ�கைல வழங்�தல். 

நிதியள�ப்� : சர்வேதச ேமம்பாட்� சங்கம் (IDA) 

 

1.25. ப�தன சஞ்சவீன� 

 இத்திட்டமான� “ந�ல் �வஸ்திய பத்ரா” எ�ம் வ�லங்�கள் ஆேராக்கிய 

அட்ைடகைளக் ெகாண்ட கால்நைடகள் நல்வாழ்�த் திட்டமா�ம். 

 இத்திட்டமான� கறைவ வ�லங்�க�க்� தன�த்�வ அைடயாள எண்ைண 

வழங்�கின்ற�. ேம�ம் கால்நைட ேநாய்கள�ன் பரவைல 

கட்�ப்ப�த்�வதற்காக ேதசிய தர�த் தளத்ைத அைமக்கின்ற�. ேம�ம் 

கால்நைடகள் மற்�ம் அவற்றின் உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் வர்த்தகத்ைத 

கண்காண�க்கின்ற�. 

 

1.26. இ-ப�தன் ஹாத் இைணயவாய�ல் 

 உள்நாட்� கால்நைட இனங்கள�ன் வளர்ப்பவர்கள் மற்�ம் உழவர்கைள 

இைணப்பதற்காக எ��கள�ன் உற்பத்தித்திறன் ம�தான ேதசியத் திட்டத்தின் 

கீழ் இத்திட்டம் �வங்கப்பட்ட�. 

 

1.27. “தரக் �றிய��” வ���த் திட்டம் 

 பால் �ட்�ற�ச் சங்கங்கள�னால் தயா�க்கப்ப�ம் பால் மற்�ம் பால் 

ெபா�ட்கள�ன் தரம், பா�காப்� மற்�ம் �ய்ைமய�ன் ேமம்பாட்ைட 

ஊக்�வ�ப்ப� இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

ஆதரவள�ப்� அைமப்� : மத்திய கால்நைட வளர்ப்�, பால் உற்பத்தி மற்�ம் 

ம�ன் வளர்ப்�த் �ைறய�ன் ஆதரேவா� ேதசிய பால் உற்பத்தி ேமம்பாட்� 

வா�யம் இத்திட்டத்திற்� ஆதரவள�க்கின்ற�. 

 

2. மத்திய ஆ�ஷ் அைமச்சகம் 

2.1. ேதசிய ஆ�ஷ் திட்டம் 

�வக்கம் : 23, �சம்பர், 2014 

�றிக்ேகாள் :  

 ஆ�ஷ் அைமப்ைப வ�ப்ப�த்�ல் மற்�ம் அதற்� �த்�ய��ட்டல் 

 தரமான ஆ�ஷ் கல்வ�ைய கற்ப�க்�ம் திற�ைடய கல்வ� நி�வனங்கைள 

ேமம்ப�த்�தல். 
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 ஆ�ஷ் ம�ந்�கள�ன் தரநிைல தகவைமப்ைப ேமம்ப�த்�தல் மற்�ம் 

ஆ�ஷ் ம�ந்�க�க்கான �ல கச்சாப் ெபா�ட்கள�ன் ந��த்த அள�ப்ைப 

எப்ேபா�ம் கிைடக்�ம் வண்ணம் ெசய்தல். 

 அைனவ�க்�ம் ெசல� �ைறந்த மற்�ம் ஒேர தரத்தில்  ஆ�ஷ் 

ஆேராக்கிய ேசைவைய வழங்�தல். 

நிதியள�ப்� : மாநிலங்கள் மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்கள�ன் ெசயல்பா�, 

ப�ன்தங்கிய நிைலைம மற்�ம் மக்கள் ெதாைக ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் 

மாநிலங்கள் மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்க�க்� நிதி ஆதாரமான� பகிர்� 

அள�க்கப்ப�கிற�. 

திட்டக் ��கள் :  

 ஆ�ஷ் ேசைவகள் 

 ஆ�ஷ் கல்வ�ய�யல் நி�வனங்கள் 

 ஆ�ஷ் ம�ந்�கள�ன் தரக் கட்�ப்பா�  

 ம�த்�வத் தாவரங்கள்  

 

2.2. �வஸ்திய ரக்சா திட்டம் 

�வக்கம் : 16 �சம்பர், 2016 

ேநாக்கம் : கிராமங்கள�ல் �காதாரம் மற்�ம் �காதாரக் கல்வ�ைய ேமம்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 �காதாரம் / �ய்ைம வ�ழிப்�ணர்�த் திட்டங்கள், �வஸ்திய ப�க்சன் 

�காம்கள் ஆகியவற்ைற நடத்�தல். 

 உள்�ர் �ற்�ப்�றம் மற்�ம் �ற்�ச் �ழலின் �ய்ைம�ைடைமப் பற்றி 

வ�ழிப்�ணர்� ஏற்ப�த்�தல். 

 மக்கள�ன் வாழ்க்ைக �ைற, ப�வகாலங்கள், �ய்ைம நிைலகள், உண�ப் 

பழக்க வழக்கங்கள், மற்�ம் மக்கட்ெதாைக சார்ந்த தகவல்கள், ேநாய் 

பரவல்கள் ஆகியவற்ைற ஆவணப்ப�த்�தல். 

 மக்கள�ன் �காதார நிைலைய மதிப்ப�டல், �காதார சிகிச்ைச ேசைவகள�ன் 

வ��வாக்கம், பத்யா-அபத்யா எ�ம் ஆ�ர்ேவத உண� �ைறைய 

மக்கள�ைடேய பரப்�தல். 

PATHYA : பத்யா என்ப� உட�க்� ஊட்டச்சத்�கைள வழங்கவல்ல மற்�ம் 

பயன்தரவல்ல உணவா�ம். ேம�ம் இ� மனதிற்� மகிழ்ச்சிையத் தரவல்ல�. 

APATHYA : உட�க்� ஊட்டச் சத்�கைள�ம், பயைன�ம் தராத உண�ம் 

அபத்யா எனப்ப�ம். இ� மனதிற்� அைமதிைய�ம் தரா�. 

 

2.3 மிஷின் ம�ேமகா 

�வக்கம் : 28, அக்ேடாபர், 2016 (அதாவ� �தல் ேதசிய ஆ�ர்ேவத தினத்தன்� 

இத்திட்டம் �வங்கப்பட்ட�). 
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ேநாக்கம் : ஆ�ர்ேவத ம�த்�வத்தின் �லம் ந��ழி� ேநாைய த�த்தல் மற்�ம் 

கட்�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : ஆ�ர் ேவத ம�த்�வ �ைறய�ன் �லம் ெதாற்றா ேநாயான 

ந��ழி� ேநாய�ைன கட்�ப்ப�த்�தல் மற்�ம் அதற்� வ�ைல �ைறந்த ம�த்�வ 

சிகிச்ைசைய அள�த்தல். 

NBRMAD – DB எ�ம் BGR – 34 : இந்த ம�ந்தான� “அறிவ�யல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ைற ஆராய்ச்சிக் க�ன்சிலால்” ந��ழி� ேநாய�ன் சிகிச்ைகக்காக 

கண்�ப��க்கப்பட்ட� . ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் அழ� சாதனப் ெபா�ட்கள் 

சட்டம் 1940ன் 6வ� தி�த்த வ�திகள�ன் ப� ஆ�ர்ேவத தன���ைம ம�ந்�கள் 

வைகப்பாட்�ன் கீழ் இம்ம�ந்� கண்�ப��க்கப்பட்ட� . 

அமல்பாட்� நி�வனம் : “ேதசிய வழி�ைற சிகிச்ைச” என்�ம் அைமப்�. 

 

3. மத்திய வ�மானப் ேபாக்�வரத்�ைற அைமச்சகம் 

 

3.1. வான் ேபாக்�வரத்� ெகாள்ைக 

�வக்கம்: 15, ஜூன், 2016 

திட்டகாலம்: 2022 வைர 

ேநாக்கம்: உள்நாட்� வ�மானப் பயண�க�க்� பல்ேவ� பயன்கைள 

வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : 

 கட்�ப்பா�கைளத் தளர்த்�தல் , எள�ைமப்ப�த்தப்பட்ட ெசயல்�ைறகள் 

மற்�ம் மின் – ஆ�ைக ஆகியவற்றின் �லம் நாட்�ல் எள�தாக 

ெதாழில்��தைல ேமம்ப�த்�தல். 

 ��ைம வ�மானப் ேபாக்�வரத்� �ைறய�ல் ‘இந்தியாவ�ல் தயா�ப்ேபாம் ’ 

திட்டத்ைத ேமம்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : 

 பயணக்கட்டணத்ைத நிர்ணய�த்தல் 

 30 நிமிடங்க�க்கான வ�மானப் பயணத்தின் பயணக் கட்டணம் �. 1200 

ஆ�ம். 

 ஒ� மண� ேநர வ�மானப் பயணத்திட்டத்திற்கான பயணக்கட்டணம் �. 2500 

ஆ�ம். 

 5/20 எ�ம் ‘வ�மான வ�தி’ ரத்� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

 வ�மானப் ேபாக்�வரத்� ெதாடர்பான அைனத்� பணப்ப�மாற்றம் மற்�ம் 

�கார் அள�ப்ப�ற்� ஒற்ைற தளத்ைத ஏற்ப�த்�தல். 

 ப�ராந்திய வான்வழி வ�மான இைணப்�த் திட்டத்திற்காக அைனத்� 

பயணச்சீட்�கள�ன் ம�� 2 சதவ �தம் வ� வ�தித்தல். 
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 பரஸ்பர நிகெரதிர் ஒப்�தல் அ�ப்பைடய�ல் ெடல்லிய�லி�ந்� 5000 

கிேலாம�ட்ட�க்�ம் அதிகமாக �ற்றளவ�ல் அைமந்�ள்ள நா�கேளா� 

இந்தியா திறந்த வான் ேபாக்�வரத்�க் ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாள்�ம்.  

 மத்திய அரசான� இந்தியா ��வ�ம் பயன்பாட்�ல் இல்லாத 350 வ�மான 

தளங்கைள ெசல� �ைறந்த வ�மான நிைலயங்களாக ேமம்ப�த்த எதிர் 

ேநாக்கி�ள்ள�. 

 

3.2. ப�ராந்திய வான் பயண இைணப்�த் திட்டம் உடான் (உேத ேதஷ்கா ஆம் 

நாக்�க்) 

�வக்கம்: 24, ஆகஸ்ட் 2017 

திட்ட காலம்: 10 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: ஒ� மண� ேநரத்திற்கான வ�மானப் பயணக் கட்டணத்ைத �.2500 ஆக 

நிர்ணய�ப்பதன் �லம் Tier II மற்�ம் Tier III நகரங்கள�ல் வ�மானப் பயண 

ேபாக்�வரத்ைத ஊக்�வ�த்தல். 

�றிக்ேகாள்: ெவ�ஜன மக்க�க்� வ�மான பயணம் மலிவான ஒன்றாக 

மாற்�வதன் �லம் ப�ராந்திய வான்வழி இைணப்ைப ஊக்�வ�த்தல் மற்�ம் 

வசதிப்ப�த்�தல். 

திட்டக்��கள்: உடான் திட்டமான� ேதசிய ��ைம வான் ேபாக்�வரத்� 

ெகாள்ைகய�ன் �க்கிய �றா�ம். 

அமல்பாட்� அைமப்�: இந்திய வ�மான நிைலய ஆைணயம் 

திட்ட வ�ளக்கம்:  நாட்�ல் நடப்ப�ல் உள்ள வான் தளங்கள் மற்�ம் வ�மான 

நிைலயங்கள�ன் �த்�ய��ட்டல் �லம் நாட்�ல் �ைறவான வ�மான ேசைவ 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் மற்�ம் வ�மான ேசைவகள் ேமற்ெகாள்ளப்படாத வ�மான 

நிைலயங்க�க்� வான்வழி இைணப்ைப ஏற்ப�த்�தல். வ�மான நிைலய ெசயல் 

பாட்டாளர்கள் பல்ேவ� ச�ைககைளக் கடந்� இயல்திறன் இைடதவறா 

நிதியத்ைத�ம் ெபறலாம். 

மகாராஷ்�ரா மாநிலமான� ப�ராந்திய இைணப்�த் திட்டத்திற்காக இந்திய வ�மான 

நிைலய ஆைணயம் மற்�ம் மத்திய வான்ேபாக்�வரத்� அைமச்சகத்�டன் 

��ந்�ணர்� ஒப்பந்தத்ைத ேமற் ெகாண்�ள்ள �தல் மாநிலமா�ம். 

 

3.3. �ஜி யாத்ரா:  

�வக்கம்: 08-ஜூன்-2017 

ேநாக்கம்: தங்கள� வ�மானப் பயணத்தின் ஒவ்ெவா� நிைலய��ம் இந்திய 

வ�மானப் பயண�க�க்� அதிேவகமான, நிைலயான, காகிதமற்ற ேசைவ 

அ�பவத்ைத வழங்கவல்ல �ஜிட்டல் �ழைல ேமம்ப�த்�வேத இதன் 

ேநாக்கமா�ம். 
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திட்டத்தின் ��கள்:  

 இைணக்கப்பட்ட பயண�கள் 

 இைணக்கப்பட்ட வ�மான நிைலயங்கள் 

 இைணக்கப்பட்ட வான் பயணம் 

 இைணக்கப்பட்ட அைமப்�. 

 

திட்டவ�ளக்கம்: நாட்�ைன �ஜிட்டல் �திய�ல் ேமம்பட்ட ச�கமாக மாற்�வதற்� 

�ஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்கின் வழி மத்திய வான் 

ேபாக்�வரத்� அைமச்சகத்தால் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�ம் ெதாழிற்சாைலகள் 

வழிநடத்தலில் அைமந்த திட்டேம �ஜி யாத்ரா ஆ�ம். 

 

 

4. மத்திய வர்த்தகம் மற்�ம் ெதாழிற்�ைற அைமச்சகம் 

 

4.1. மைலத் ேதாட்டப் பய�ர்க�க்கான வ�மானக் காப்ப�ட்�த் திட்டம் 

�வக்கம்: 10, ப�ப்ரவ�, 2017 

திட்டகாலம்: 2 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: இரட்ைட ஆபத்�கள�லி�ந்� மைலத்ேதாட்டப் பய�ர்கள�ன் 

உ�ைமயாளர்கைளப் பா�காத்தல். 

�றிக்ேகாள்: 

 ேநாய் தாக்�தல் , பாதகமான வான�ைல நிகழ்�கள் ேபான்றவற்றின் 

காரணமாக காரணமாக மக�ல் இழப்ப�ன் இரட்ைட அபாயங்கள�ல் இ�ந்� 

மைலத் ேதாட்டப் பய�ர்கள�ன் உ�ைமயாளர்கைளப் பா�காத்தல்.  

 பய�ர் காப்ப�� ெநறி�ைறய�ன் �லம் உள்நாட்� மற்�ம் ெவள�நாட்� 

சந்ைதகள�ல் ஏற்ப�ம் வ�ைளப்ெபா�ட்க�க்கான வ�ைல வ �ழ்ச்சிய�ன் 

காரணமாக உண்டா�ம் வ�வாய் இழப்ப�லி�ந்� மைலத்ேதாட்டப் 

பய�ர்கள�ன் உ�ைமயாளர்கைளப் பா�காத்தல். அதன் �லம் மைலத்ேதாட்ட 

பய�ர்கள�ன் உ�ைமயாளர்கைளப் பா�காத்தல். அதன் �லம் மைலத்ேதாட்ட 

பய�ர்கள�ன் வ�வசாய�கள��ைடய நல்வாழ்� நிைலயான ந��த்தத்  

தன்ைமைய உ�திெசய்ய அவர்கள�ன் வ�வாைய நிைலப்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம்:  இத்திட்டமான� 10 ெஹக்ேடர் அல்ல� அதற்� �ைறவாக 

நிலத்திைன ெகாண்�ள்ள ரப்பர் , ேதய�ைல, காப� (ேரா�ஸ்டா வைக மற்�ம் 

அராப�கா வைக) , �ைகய�ைல, ஏலக்காய் ேபான்ற மைலத் ேதாட்டப் பய�ர்கள�ன் 

உ�ைமயாளர்கைள இத்திட்டம் உள்ளடக்கியதா�ம். 

 

 



 

15 
 

4.2. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் 

�வக்கம்: 16-ஜனவ� 2010 

ேநாக்கம்: ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள�ன் வளர்ச்சிக்� உகந்த �ழைல 

உ�வாக்�வதன் �லம் நாட்�ல் �த்தாக்கத்ைத ஊக்�வ�த்தல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ைன�த் தன்ைமைய வளர்த்தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 நாட்�ல் ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கைள ஊக்�வ�ப்பதற்காக ெமாத்தம் 10,000 

ேகா� �பாய் உைடய நிதியத்தின் நிதியம் �லம் ஸ்டார்ட் அப் 

நி�வனங்க�க்� நிதி ஆதரவ�ைன வழங்�தல். 

 நிதியத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் �லதன வர�கள�ன் ம�� ஸ்டார்ட் அப் 

நி�வனங்க�க்� வ� வ�லக்கைல வழங்�தல். 

 3 ஆண்�க�க்� ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்க�க்� ெதாழிலாளர் 

ப�ேசாதைனய�லி�ந்� வ�லக்கள�த்தல். 

நிதியள�ப்�: இந்திய சி� ெதாழிற்சாைலகள் ேமம்பாட்� வங்கிய�ன் �லம் 

ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்க�க்� கடன் உத்தரவாத நிதிைய வழங்�தல்.  

திட்ட வ�ளக்கம்:  இத்திட்டத்தின்ப� ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள் என்பைவ 

இந்தியாவ�ல் தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்�ள்ள , ஐந்� ஆண்�க்�ம் �ைறவான 

காலத்திற்� �ன்� �வக்கப்பட்ட , 25 லட்சத்திற்�ம் �ைறவாக வ�டாந்திர 

வ�வான�ைடய நி�வனங்களா�ம்.  

 

4.3. ேதசிய தரநிைலகள் உத்திசார் ஆவணம் 

�வக்கம்: ேம, 2017 

திட்ட காலம்: 5 ஆண்�கள் 

�றிக்ேகாள்: உள்நாட்�ச் சந்ைதய�லி�ந்� தரம் �ைறவான ெதாழிற்சாைல 

உற்பத்திப் ெபா�ட்கைள கைளந்ெதறிதல். உயர் தர�ைடய ெதாழிற்சாைல 

உற்பத்தி ெபா�ட்கள�ன் இந்திய ஏற்�மதிைய ஊக்�வ�த்தல்.  

�றிக்ேகாள்: இந்திய �கர்ேவார்கள் மற்�ம் உள்நாட்� ெதாழிற்சாைலகைள 

ேமாசமாக பாதிக்கின்ற பா�காப்பற்ற மற்�ம் தரம் �ைறவான இறக்�மதிப் 

ெபா�ட்கள் இந்தியாவ�ன் உள்நாட்�ச் சந்ைதய�ல் �வ�வைத த�ப்பதற்� 

உத�தல். 

உலக வர்த்தகத்தின்ேபாக்� மாறிவ�ம் தற்ேபாைதய �ழலில் ெபா�ட்க�ைடய 

தரத்தின் ம�� அதிக�த்� வ�ம் �க்கியத்�வத்தின் ம�� தர உத்திரவாத மதிப்ப�ட்� 

அைமப்�கள், ஒ�ங்��ைற தரநிைலகள் நிர்ணய�ப்� அைமப்� , மாநில அர�கள் , 

மத்திய அைமச்சகங்கள் , ெதாழிற்சாைலகைளத் தயார் ப�த்�தல் மற்�ம் 

அவற்றிற்கிைடேய வ�ழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�தல். 
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4.4. இந்தியாவ�லி�ந்� வண�கப் ெபா�ட்கள் ஏற்�மதி திட்டம் 

�வக்கம்: 01, ஏப்ரல், 2015 

திட்டகாலம்: 2015-20 

ேநாக்கம்: இந்தியாவ�ல் தயா�க்கப்பட்ட / உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட �றிப்ப�ட்ட 

ெபா�ட்கள�ன் ஏற்�மதிைய ஊக்�வ�த்தல். 

ெவள�நாட்� வர்த்தகக் ெகாள்ைகய�ன் கீழ் உள்ள ப�ற திட்டங்கள்.  

1. சந்ைத ஆவனத் திட்டம்:  ஒ� வர்த்தகப் ேபாட்�யாளராக ெவள�நா�கள�ல் 

இந்தியப் ெபா�ட்கள�ன் ஏற்�ைடைமைய அதிக�ப்பதற்கான திட்டத்ேதா� 

ெவள�நாட்�ச் சந்ைதகைள இலக்கி�வதற்காக உயர் சரக்� ேபாக்�வரத்� 

ெசல� மற்�ம் ப�ற வ�கைள �ைறத்தல். 

2. உற்பத்தி ெபா�ள் கவனத்திட்டம் : 

இந்திய உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் சந்ைதப்ப�த்�தேலா� சம்பந்தப்பட்ட 

உள்கட்டைமப்� �ைறபா�கள் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய ப�ற ெசல�கைள 

ஈ�ெசய்வதற்காக, உயர் ஏற்�மதி த�வ�ர�ம் , அதிக ேவைல வாய்ப்�கைள 

வழங்�ம் ஆற்ற�ம் உைடய உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் ஏற்�மதிைய 

ஊக்�வ�த்தல். 

3. இந்தியாவ�லி�ந்� ேசைவயள�த்தல் திட்டம் : 

இத்திட்டமான� சர்வேதச சந்ைதகள�ல் ஓர் தன�த்�வமான மற்�ம் 

சக்திவாய்ந்த இந்தியாவ�லி�ந்� ேசைவயள�க்கப்பட்டைவ எ�ம் ஒ� 

நிைலயான தரத்ைத ஏற்ப�த்�வதற்காக இந்தியாவ�ன் ேசைவக�ைடய 

ஏற்�மதிய�ன் வளர்ச்சிைய ��தப்ப�த்த இத்திட்டம் உத�ம்.  

4. வ�ேஷஷ் கி�ஷி மற்�ம் கிராம் உத்ேயாக் ேயாஜனா : 

ேநாக்கம்: இ� வன உற்பத்திப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் ேவளாண் வ�ைளப் 

ெபா�ட்கள�ன் ஏற்�மதிைய ஊக்�வ�ப்பதற்காக ஏற்�மதிக�க்�ள்ள ப�ற 

�ைறபா�கைள ஈ� ெசய்வ�ம், அப்ெபா�ட்கள�ன் உயர் சரக்�ப் 

ேபாக்�வரத்� ெசலவ�ைன �ைறத்� அதைன ஈ� ெசய்வ�ம் இத்திட்டத்தின் 

ேநாக்கமா�ம். 

 

கடன் த�ர்ைவ ரச�ீ:  இ� ஓர் அ�மதிச்சீட்டா�ம். இதைனக் ெகாண்��ப்பவர் 

இறக்�மதிக்கான த�ர்ைவகள�ல் �றிப்ப�ட்ட ெதாைகய�ைன ெச�த்தாமல் 

ெபா�ட்கைள இறக்�மதி ெசய்ய அ�மதிக்கப்ப�வர். ேம�ம் இந்த அ�மதி 

சீட்ைட சந்ைதகள��ம் வ�ற்கலாம். இத்திட்டத்தின் ப� ஏற்�மதியாளர்க�க்� 

அவர்க�ைடய ஏற்�மதிய�ன் ெமாத்த மதிப்ப�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட சதவ �தம் என்� 

நிர்ணய�க்கப்பட்ட த�ர்ைவ வ�லக்� ரசீ�கள் வழங்கப்ப�ம். 
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4.5. E-Biz 

�வக்கம்: 19, ப�ப்ரவ�, 2015 

ேநாக்கம்: ஆன்ைலன் இைணயவாயலின் அர�கள�லி�ந்� வண�கங்க�க்கான 

ேசைவக�க்� Government to Business (G2B) ேவகமான மற்�ம் திற�ைடய 

அ�கல்கைள ஏற்ப�த்�வதன் �லம் நாட்�ல் வண�கம் ��வதற்கான �ழைல 

அதிக�க்க உத�ம் ஒ� ேமைடேய E-Biz ஆ�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம்: இத்திட்டமான� ேதசிய மின்-ஆ�ைகத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள 27 

பண� ேநாக்க�ைடயத் திட்டங்கள�ன் ஒ� ப�தியா�ம். 

 

4.6. நிர்யத் பந்� திட்டம் 

�வக்கம்: 27- மார்ச் – 2017 

ேநாக்கம்: �திய மற்�ம் ஆற்ற�ைடய ஏற்�மதியாளர்கைள அைடயாளம் கண்� 

அவர்கைள அைடதல். ேம�ம் இந்தியாவ�லி�ந்� ஏற்�மதிைய ஊக்�வ�க்க�ம் 

மற்�ம் அப்�திய மற்�ம் ஆற்ற�ைடய ஏற்�மதியாளர்கள் சர்வேதச வத்தகத்தில் 

ஈ�பட�ம் தன�ப்பட்ட வசதிப்ப�த்�தல், ஆேலாசைனக் ��ைககள், ெநறிப்ப�த்� 

திட்டங்கள் �லம் அவர்க�க்� வழிகாட்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம்:  இத்திட்டத்தின் கீழ் ெவள�நாட்� வர்த்தகத்திற்கான ெபா� 

இயக்�னரகத்தின் அதிகா�கள் சட்டப்�ர்வ வழிய�ல் தங்கள� ஏற்�மதி 

வண�கத்ைத ேமற்ெகாள்ள வ��ம்�ம் ஆர்வ�ைடய தன� நபர்க�க்� தங்கள� 

ேநரம் மற்�ம் அறிவாற்றைல �த�� ெசய்� வழிகாட்�வர். 

 

4.7. அறி� சார் ெசாத்��ைம வ�ழிப்�ணர்வ�ற்கான திட்டம் 

�வக்கம்: 07, ஜூைல 2017 

�வங்கிய அைமப்�:  அறி� சார் ெசாத்��ைம ேமம்பா� மற்�ம் 

ேமலாண்ைமக்கான ப��� 

திட்டகாலம்: 2017-2020 (3 ஆண்�கள்) 

ேநாக்கம்: ஊரகப் ப�திகள் மற்�ம் Tire I, Tire II, Tier III நகரங்கள் உட்பட நாட்�ன் 

அைனத்�ப் ப�திகள��ம், மாணவர்கள், இைளஞர்கள், ஆசி�யர்கள், கைலஞர்கள், 

வள�ம் கண்�ப��ப்பாளர்கள் மற்�ம் ெதாழில்�ைற வல்�நர்கள் ஆராய்ச்சி  

ேமற்ெகாள்ள�ம், �த்தாக்கங்கைள ேமற்ெகாள்ள�ம், ேம�ம் தங்கள� 

�த்தாக்கங்கள் மற்�ம் கண்�ப��ப்�கைள பா�காத்திட�ம் கவ�வதற்காக 

அவர்கள�ைடேய அறி�சார் ெசாத்��ைமய�ன் ம�� வ�ழிப்�ணர்ைவ அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள்: ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள் , மற்�ம் சி� , ��, ந�த்தர ெதாழிற் 

அைமப்�கள் உட்பட அைனத்� ெதாழிற்சாைல அைமப்�கள் மற்�ம் கல்வ� 

நி�வனங்கள�ல் அறி�சார் ெசாத்��ைமய�ன் வ�ழிப்�ணர்� ம�� 4000 

பய�ற்சிப்பட்டைறகள் மற்�ம் க�த்தரங்�கைள நடத்�தல் மற்�ம் அமலாக்க 
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நி�வனங்கள் மற்�ம் ந�தித்�ைற அைமப்�க�க்காக அறி�சார் ெசாத்��ைம 

பய�ற்சி மற்�ம் அறி� உணர்வாக்கத் திட்டங்கைள நடத்�தல்.  

பய�ற்சி வைககள்: 

 ஆரம்ப பள்ள�கள் 

 இரண்டாம் நிைல பள்ள�கள் 

 பல்கைலக் கழகங்கள் / கல்��கள் 

 MSMEA ஸ்டார்ட் அப் உட்பட ெதாழிற்சாைலகள் 

�ழக்கம்:  பைடப்பாக்க இந்தியா; �த்தாக்க இந்தியா, 

 

5. மத்திய ெதாைலெதாடர்� மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்ப 

அைமச்சகம் 

 

5.1. ேதசிய கண்ணா� ஒள�ய�ைழ வைலயைமப்� 

�வக்கம்: 25-ப�ப்ரவ� 2015 

ேநாக்கம்: கிராமப் பஞ்சாயத்�கள் மற்�ம் மண்டல அளவ�லான நிர்வாக 

அைமப்�க�க்� இைடய�லான இைணப்�ச்ேசைவ இைடெவள�ைய கைளதல். 

�றிக்ேகாள்: �ைறந்தபட்சம் 100 Mbps அைலவ�ைசய�ல் கண்ணா� ஒள�யைழ 

வைலயைமப்� �லமாக இரண்� லட்சம் கிராமப் பஞ்சாயத்�க�க்� 

அைலக்கற்ைற இைணய வசதிைய வழங்�தல். 

நிதியள�ப்�: அைனத்� ேசைவ கடப்பா� நிதியம் 

அமல்பாட்� நி�வனம்:  இத்திட்டத்தின் அமல்பாட்�ற்காக சிறப்� ேநாக்க 

ெசயல்பாட்� அைமப்பான பாரத் ப�ராட்ேபண்ட் ெநட்ெவார்க் லிமிெடட் 

நி�வனமான� ஒ� ெபா�த்�ைற நி�வனமாக ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள� . 

திட்டவ�ளக்கம்: ெடலிகாம் ேசைவ வழங்�நர்கள் , ISPகள், ேகப�ள் �.வ�. 

ஆப்ேரட்டர்கள் ேபான்ற அைனத்� ேசைவ வழங்�நர்க�க்�ம் ேதசிய கண்ணா� 

ஒள�ய�ைழ வைலயைமப்ப�ற்� பா�பாடற்ற அ�கல் வழங்கப்ப�ம். ேம�ம் 

ஊரகப் ப�திகள�ல் பல்ேவ� ேசைவகைள அவர்கள் �வங்கலாம். இத்திட்டமான� 

�ஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் �வங்கப்பட்�ள்ள�.  

�றிப்�: உலகளாவ�ய ேசைவ ெபா�ப்� நிதியான� 2002 ஆம் ஆண்� 

ேதாற்�வ�க்கப்பட்ட�. இந்தியா ��வ�ம் �றிப்பாக ஊரகப் ப�திகள் மற்�ம் 

ெதாைல�ரப் ப�திகள�ல் அைனவ�க்�ம் ெடலிகாம் ேசைவ வழங்கப்ப�வைத 

உ�தி ெசய்வதற்காக திற�ைடய மான�யத்ைத இத்திட்டம் வழங்�கின்ற�.  

இந்தியாவ�ற்� USOF நிர்வகிப்பாளர் தைலைம வகிக்கிறார். இவர் இந்நிதியத்தின் 

பயன்பா� ெதாடர்பாக மத்திய ெதாைலெதாடர்� �ைறய�ன் ெசயலாள�க்� 

அறிக்ைக அள�க்கின்றார். 
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5.2. ஜ�வன் ப�ரமான் 

�வக்கம்: 10, நவம்பர் – 2014 

ேநாக்கம்: மத்திய மற்�ம் மாநில அர�கள�ன் ஒய்�ெபற்ற பண�யாளர்கள் 

வாழ்நாள் சான்றள�ப்ைப ெப�வதற்கான ெசயல்�ைறைய 

ஒ�ங்��ைறப்ப�த்�தல் மற்�ம் அதைனப் ெப�வைத எள�தாக்�வ�ம் 

தைடகளற்றதாக�ம் மாற்�தல். ஜ�வன் ப�ரமான் ஆன� ஓய்�தியதாரர்க�க்கான 

பேயாெமட்�க் வசதி இைணக்கப்பட்ட ேசைவயா�ம். ஜ�வன் ப�ரமான் திட்டத்தின் 

�லம் ஓய்�தியதாரர்கள் ஆண்�ேதா�ம் ஒய்�தியத்ைத ெதாடர்ந்� ெபற 

தங்கள் இ�ப்ப�ற்கான ஆதாரத்ைத அதிகா�க�க்� ேநேர ெசன்� வழங்�வதற்�ப் 

பதிலாக �ஜிட்டல் �திய�ல் சமர்ப்ப�க்கலாம். அல்ல� �றிப்ப�ட்ட அதிகா�களால் 

வழங்கப்ப�ம் வாழ்நாள் சான்றிதழ்கள�ன் �லம் ஓய்�தியத்ைத ெதாடர்ந்� 

ெபறலாம். 

பயனாள�கள்: ஓய்�தியதாரர்கள் 

திட்ட வ�ளக்கம்:  ஜ�வன் ப�ரமான் ஆன� ஓய்�தியதாரர்க�க்கான ஆதார் 

பேயாெமட்�க் அங்கீகாரம் அ�ப்பைடய�லான �ஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்� 

பத்திரமா�ம். இத்திட்டத்தின் கீழ் ஓய்�தியமான� ெதாடர்ந்� தங்கள� வங்கிக் 

கணக்கில் ெச�த்தப்ப�வ� ெதாடர்வைத உ�தி ெசய்ய ஆண்�ேதா�ம் 

ஓய்�தியதாரர்கள் ஆவண வ�வ�லான வாழ்நாள் சான்�ப் பத்திரங்கைள 

சமர்ப்ப�க்கத் ேதைவய�ல்ைல. 

 

5.3. �ஜி லாக்கர் 

�வக்கம்: 2015 

�றிக்ேகாள்: ெபா�ப் பயன்பாட்�ல் உள்ள அைமப்ப�ல் ��மக்கள் பகிரக்��ய 

தன�ப் பரப்ைப அள�த்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம்: 

இந்திய ��மக்கள�ன் ஆவணங்கைள ேசமிப்பதற்காக ஒ� பா�காப்பான 

அர்ப்பண�க்கப்பட்ட தன�ப்பட்ட மின்ன� ேசமிப்ப�டம் உ�வாக்கப்ப�ம். இந்த 

�ஜிட்டல் ேசமிப்� திட்டமான� பல்ேவ� சான்றள�ப்� அர�த்�ைறகள�னால் 

அள�க்கப்ப�ம் மின் ஆவணங்கள் மற்�ம் பான் அட்ைட , வாக்காளர் அைடயாள 

அட்ைட, பல்கைலக்கழக சான்றிதல்கள் ேபான்ற தன�ப்பட்ட ஆவணங்கைள 

ேசமிப்பதற்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

பயன்கள்: 

 காகித வ�வ�லான ஆவணங்கள�ன் பயன்பாட்ைடக் �ைறத்தல்.  

 அர� அைமப்�களால் வழங்கப்ப�ம் ஆவணங்க�க்� பா�காப்பான 

அ�கைல வழங்�ம். 

 ��மக்கள் அர� ேசைவகைள ெப�வைத எள�தாக்�ம். 
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 அர�த் �ைறகள் மற்�ம் நி�வனங்கள�ன் சான்�கள் வழங்கள�ல் உள்ள 

நிர்வாகத் த�ர்மானத்ைதக் �ைறக்�ம். 

 

5.4. சம்�ர்ணா ப�மா கிராம ேயாஜனா 

�வக்கம்: 13, அக்ேடாபர் – 2017. 

ேநாக்கம்:  

 அஞ்சல் அ�வலகங்கள் �லம் ஊரகப் ப�தி மக்க�க்� வங்கிய�யல் 

ேசைவகைள வழங்�தல். 

 ேம�ம் நாட்�ன் ஊரகப் ப�திய�ல் வா�ம் மக்க�க்� அஞ்சல் அ�வலக 

ப�ைணயங்கள�ன் �லம் மலிவான வாழ்நாள் காப்ப�� ேசைவகைள 

வழங்�தல். 

 

5.5. த�ன் தயாள் ஸ்பார்ஷ் ேயாஜனா 

�வக்கம்: 03, நவம்பர் 2017 

SPARSH – Scholarship for Promotion of Aptitude and Research in Stamps as a Hobby. 

ஸ்பார்ஷ்: அஞ்சல் தைலகள�ல் ஆராய்ச்சி மற்�ம் திறனறி�ப் ப�ப்பாய்ைவ 

ேமற்ெகாள்வைத ஒ� வ��ப்பப் ெபா��ேபாக்காக ஊக்�வ�ப்பதற்கான உதவ�த் 

ெதாைக. 

ேநாக்கம்: இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்�ேதா�ம் 6ஆம் வ�ப்� �தல் 9 ஆம் வ�ப்� 

வைரய�லான, நல்ல கல்வ�த் ேதர்ச்சிப் பதி�க�ம் அஞ்சல் தைலகைள 

ேசக�க்�ம் பழக்க�ம் உைடய மாணவர்கள் மண்டலத் தபால் அ�வலகங்கள�ல் 

நடத்தப்ப�ம் ேபாட்�த் ேதர்� ெசய் �ைறகள�ல் கீழ் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்� 

அவர்க�க்� உதவ�த்ெதாைக வழங்கப்ப�ம். 

வ�ளக்கம்: ப�ேளட்லி ( Philately) என்ப� அஞ்சல் தைலகைள ேசமிக்�ம் அதில் 

ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்�ம் ஒ� பழக்க வழக்கமா�ம். (hobby) 

 

5.6. தர்பன் – �திய இந்தியாவ�ற்காக ஊரக அஞ்சல் அ�வலகங்கள�ன் 

�ஜிட்டல் ேமம்பா�. 

�வக்கம்: 21, �சம்பர் 2017 

திட்டகாலம்: மார்ச், 2018-க்�ள் திட்டத்தின் இலக்ைக அைடய இலக்� 

நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள� . 

ேநாக்கம்: ஊரகப் ப�திகள�ல் அஞ்சல் அ�வலகங்கள�ல் வழங்கப்ப�ம் 

வங்கிய�யல் ேசைவய�ன் தரத்ைத அதிக�த்தல், ேம�ம் அச்ேசைவக�க்� 

மதிப்�கைள �ட்�தல், வங்கிக் கணக்கில்லா ஊரகப் ப�தி மக்கைள நிதிய�யல் 

உள்ளடக்கத்தி�ள் ெகாண்� வ�தல். 

பயனாள�கள் : ஊரக மக்கள் 



 

21 
 

இத்திட்டத்தில் வழங்கப்ப�ம் ேசைவகள்: 

 ேசமிப்� மற்�ம் ெதாடர் ைவப்� நிதிகள�ல் பணம் ெச�த்�தல், பணம் 

எ�த்தல், ேபான்ற �தன்ைம வங்கிய�யல் ேசைவகள், ெதாடர் ைவப்�, 

தினச� பணப�வர்த்தைன அறிக்ைக, சி� அறிக்ைக. 

 

6. மத்திய �கர்ேவார் வ�வகாரம், உண� மற்�ம் ெபா� 

வ�நிேயாகத்�ைற அைமச்சகம் 

6.1 ேதசிய உண�ப் பா�காப்�த் திட்டம் 2013 

�வக்கம் : 12 ெசப்டம்பர் 2013 

ேநாக்கம் : ேதாராயமாக இந்தியாவ�ன் மக்கட் ெதாைகய�ல் �ன்றில் இ� பங்� 

ப��வ�ன�க்� மான�யமள�க்கப்பட்ட உண�த் தான�யங்கைள வழங்�தல் (75% 

ஊரகப் ப�திகள�ல்; 50 சதவ �தம் நகர்�றப் ப�திகள�ல்) 

பயனாள�கள் : அைனத்� மகப்ேப�ைடய மகள�ர், பா�ட்�ம் தாய்மார்கள் (அர�ப் 

பண�யாளர்க�க்� மகப்ேப�கால பயன்கள் அள�க்கப்படா�)  

திட்டக் ��கள் :  

 மதிய உண�த் திட்டம் 

 அங்கன்வா�த் திட்டம் 

 ெபா� வ�நிேயாக அைமப்�கள் 

 மகப்ேப� கால உ�ைமகள்  

பயன்கள் :  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்ெவா� பயனாள��ம் �.5, �.2 என்ற வ�ைலய�ல் 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் 5 கிேலா அ�சி, ேகா�ைம மற்�ம் தான�யங்கள் ேபான்ற 

உண�த் தான�யங்கைளப் ெபற த�தி�ைடேயாராவர். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் அைனத்� மகப்ேப�ைடய மகள��ம், பா�ட்�ம் 

தாய்மார்கள் உள்�ர் அங்கன்வா�களால் இலவச ஊட்டச்சத்� உணவ�ைனப் 

ெபறத்த�தி�ைடேயாராவர். ேம�ம் தவைணயாக �.6000 மகப்ேப�கால 

பயன்கைளப் ெபற�ம் த�தி�ைடேயாராவர். 

 இத்திட்டமான� பள்ள�கள�ல் 6 �தல் 14 வய� வைரய�லான 

�ழந்ைதக�க்� ஓர் ேவைள இலவச உண� மற்�ம் 6 ஆண்�கள் வைர 

�ழந்ைதக�க்� உள்�ர் அங்கன்வா�கள�ன் �லம் கட்டணமின்றி வயதிற்� 

ச�யான உணவ�ைன வழங்�வ� உ�தி ெசய்கின்ற�. 

 ICOS திட்டத்தின் கீ�ள்ள நான்� �ைணத்திட்டங்கள் 

 அங்கன்வா� ேசைவகள் 

 இளம் ெபண்க�க்கான திட்டம் 

 �ழந்ைத பா�காப்�த் திட்டம் 

 ேதசிய ெதாட்�ல் �ழந்ைதகள் திட்டம் 
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6.2 ஜேகா கிரஹக் ஜேகா (�கர்ேவார் வ�ழிப்�ணர்� ப�ரச்சாரம்) 

�வக்கம் : �சம்பர் 2, 2014 

ேநாக்கம் : பல்ேவ� வ�வகாரங்கள�ல் உள்ள �கர்ேவா�ன் உ�ைமகள் மற்�ம் 

ெபா�ப்�கேளா� ெதாடர்�ைடய ப�ரச்சைனகள�ன் ம�� பல்-ஊடகத்தின் �லம் 

�கர்ேவார் வ�ழிப்�ணர்� ப�ரச்சாரத்ைத ேமற்ெகாள்�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : அைனத்திந்திய வாெனாலி, �ர்தர்ஷன் ெநட்ேவார்க், 

காெணாலி மற்�ம் ேகட்ெபாலி வ�ளம்பரத்திற்கான இயக்�நரகம். 

 

 

6.3 �கர்ேவார் பா�காப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 1986 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ல் �கர்ேவார்கள�ன் நலன்கைளப் பா�காத்தல். 

�றிக்ேகாள் : பா�காப்ப�ற்கான உ�ைம, தகவல் ெப�த�க்கான உ�ைம, ேதர்� 

ெசய்வதற்கான உ�ைம, �ைறத�ர்ப்ப�ற்கான உ�ைம, கல்வ�க்கான உ�ைம ேபான்ற 

�கர்ேவார்கள�ன் உ�ைமகைள இத்திட்டம் வழங்�கின்ற�. 

திட்டக் ��கள் :  

1. மாவட்ட �ைற த�ர்ப்� மன்றம் : 

  இம்மன்றம் மாவட்ட மன்றம் என்�ம் அைழக்கப்ப�கின்ற�. மாநிலத்தின் 

 அைனத்� மாவட்டங்கள��ம் மாநில அரசால் இம்மன்றம் 

 நி�வப்பட்�ள்ள�.  மாநில அரசான� ஓர் மாவட்டத்தில் ஒன்�க்�ம் 

 ேமற்பட்ட மாவட்ட மன்றங்கைள அைமக்கலாம். இம்மன்றமான� 2 

 மில்லியன் மதிப்�ைடய வழக்�கைள ைகயா�ம் ஓர் மாவட்ட அளவ�லான 

 ந�திமன்றமா�ம். 

2. மாநில �கர்ேவார் ப�ரச்சைன த�ர்ப்� �� : 

  இக்��வான� மாநிலக் �� என்�ம் அைழக்கப்ப�கின்ற�. மாநிலத்தில் 

 மாநில அரசினால் அைமக்கப்ப�கின்ற�. 10 மில்லிய�க்�ம் �ைறவான 

 மதிப்�ைடய வழக்�கைள ைகயா�ம் ஓர் மாநில அளவ�லான ந�திமன்றேம 

 இக்��வா�ம். 

3. ேதசிய �கர்ேவார் சிக்கல் த�ர்ப்� �� : 

  மத்திய அரசினால் இக்�� அைமக்கப்ப�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டமான� �கர்ேவார்க�க்� வ�ைரவான மற்�ம் 

 ெசல� �ைறந்த �ைறகள் த�ர்ப்� ெபாறி�ைறைய வழங்�கின்ற�. ேம�ம் 

 �றிப்ப�ட்ட நிவாரணங்கைள வழங்�கின்ற�. 
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6.4 அந்த்ேயாதயா அன்ன ேயாஜனா 

�வக்கம் : �சம்பர் 25, 2000 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் ஏைழப் ப��வ�னைர ேநாக்கி இயக்கப்பட்ட ெபா� வ�நிேயாக 

அைமப்ைப ேம�ம் சிறப்� கவனம் மற்�ம் இலக்�ைடயதாக மாற்�தல். 

பயனாள�கள் : வ�ைமக்ேகாட்�ற்� கீழ் உள்ள ��ம்பங்கள் 

அமல்ப�த்�ம் அைமப்� : அைனவ�க்�மான ெபா� வ�நிேயாக அைமப்�. 

இத்திட்டமான� �தலில் இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அமல்ப�த்தப்பட்ட�.  

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 ஒ� கிேலா ேகா�ைம 2 �பாய், ஒ� கிேலா அ�சி 3 �பாய் என்ற உயர்ந்த 

மான�யள�க்கப்பட்ட வ�ைலய�ல் பயன்ெபறத் த�தி வாய்ந்த ஒவ்ெவா� 

��ம்பத்திற்�ம் 25 கிேலா கிராம் உண�த் தான�யங்கள் கிைடக்கச் ெசய்தன. 

 இந்த உண�த்தான�ய அளவான� 2002 ஆம் ஆண்�ன் ஏப்ரல் மாதத்திலி�ந்� 

25 கிேலாவ�லி�ந்� 35 கிேலாவாக அதிக�க்கப்பட்�ள்ள� . 

 

6.5 வ�ைல நிைலப்ப�த்�தல் நிதித்திட்டம் 

�வக்கம் : ஏப்ரல் 1, 2003 

திட்டகாலம் : 2003–2013, 2013–2014, 2014-2015 

ேநாக்கம் : �றிப்ப�ட்ட அளவ�ற்� கீழ் வ�ைலப் ெபா�ட்கள�ன் வ�ைலய�ல் வ �ழ்ச்சி 

ஏற்ப�வைத கணக்கில் ெகாண்� வ�வசாய�க�க்� நிதிய�யல் நிவாரணங்கைள 

வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளவர்கள் சர்வேதச சந்ைத வ�ைலய�ல் 

நடப்� ஏழாண்�கால வ�ைலகள�ன் சராச�ய�ன் 20 சதவ �தத்திைனக் காட்��ம் 

வ�டாந்திர உள்நாட்� வ�ைளெபா�ள் வ�ைல �ைற�ம் ேபா� மட்�ம் ஏக்க�க்� 

ஆய�ரம் �பாய் நிதிய�யல் உதவ�ய�ைனப் ெபற த�தி�ைடேயாராவர். 

அம்சங்கள் : 

 வ�ைளப்ெபா�ட்கள�ன் ேநர்ைமயற்ற வ�ைல ஊகநிர்ணய�ப்�கள் மற்�ம் 

ப�க்�தைல கைளவதற்காக வ�ைல ஏற்ற, இறக்கத்ைத 

சமநிைலப்ப�த்�வதற்�ம் கணக்கீ� ெசய்யப்பட்ட வ�ைளெபா�ட்கள�ன் 

ெதாடர்ந்� சந்ைத ெவள�ேயற்றத்திற்காக வ�ைளப்ெபா�ட்கள�ன் �ல 

ைகய��ப்ைப பராம�த்தல் 

 அத்த� ேசமிப்� ைகய��ப்�கைள கட்டைமக்க இத்திட்டமான� 

வ�ைளப்ெபா�ட்கள் சந்ைதகள் மற்�ம் பண்ைணகள�ல் உழவர் 

சங்கங்கள�டமி�ந்� வ�ைள�ம் ெபா�ட்கைள ேநர�யாக ெகாள்�தல் 

ெசய்வைத ஊக்�வ�க்கின்ற�. 
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7. மத்திய கலாச்சார அைமச்சகம் 

7.1 Project Mausam 

�வக்கம் : ஜூன் 20, 2014 

ேநாக்கம் :  

 இந்தியப் ெப�ங்கடலில் கடல்சார் வழித்தடங்கள் ெந�கி�ம் பகிரப்பட்ட 

அறிவாற்றல் அைமப்�கள், பண்பா�கள், பாரம்ப�யங்கள், ெதாைலேநாக்� 

பார்ைவ மற்�ம் அறிவாற்றல்கள் பரவைல ப�வக்காற்�கள் எப்ப� 

ேமற்ெகாண்� ெசன்றன என்பைத ��ந்� ெகாள்�தல். 

 எப்ப� ப�வக்காற்றின் அறிவாற்றல் மற்�ம் திறன் ஆ�ைம ஆன� 

இந்தியப் ெப�ங்கடல் ��வ�ம் அதன் ெவவ்ேவ� கைரகள�ல் வசிக்கின்ற 

மக்கள�ைடேயயான ெதாடர்ப�ைன எப்ப� ஓர்சீர்ப�த்தி வார்த்த� என்பைத 

��ந்� ெகாள்�தல். 

  

 �றிக்ேகாள் : இந்தியப் ெப�ங்கடற் கைர நா�கேளா� இழந்த ெதாடர்�கைள 

 ��ப்ப�த்தல், நடப்ப��ள்ள உலக பாரம்ப�ய நிைன�ச்சின்ன இடங்கேளா� 

 இைணப்ைப ஏற்ப�த்தல். கலாச்சார அைமவ�டத்ைத ம�வைரயைற ெசய்தல். 

 உலக பாரம்ப�ய நிைனவ�டங்க�க்கான எல்ைலத்தாண்�ய பன்னாட்� நியமன 

 நிைலைய அைடதல். 

 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இந்திய ெதால்லியல் சங்கம் இத்திட்டத்திைன 

 ெசயல்ப�த்�ம் �தன்ைம அைமப்பா�ம். கைலக�க்கான இந்திரா காந்தி 

 ேதசிய ைமயமான� இதன் ஆராய்ச்சி ப��வா�ம். ேதசிய  அ�ங்காட்சியகம் 

 மற்�ம் IGNCA ஆகியைவ �ைண அைமப்�களா�ம். 

 

7.2 அறிவ�யல் நகரம் 

�றிக்ேகாள் : கண்காட்சிகள், க�த்தரங்�கள், ப�ரபலமான வ���ைரகள், 

அறிவ�யல் �காம்கள் மற்�ம் பல்ேவ� ப�றத்திட்டங்கள�ன் ஒ�ங்கிைணத்தல் 

�லம் சாதாரண ெபா�மக்கள் மற்�ம் மாணவர்கள�ன் நன்ைமக்காக ஊரகம் 

மற்�ம் நகர்�றப் ப�திகள�ல் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்ைத 

ப�ரபலமாக்�தல். 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட ேதைவயான வரன்�ைறகள் : 

 அறிவ�யல் நகரமாகத் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட அந்நகரமான� மாநிலத் 

தைலநகராக இ�த்தல் ேவண்�ம் அல்ல� 50 லட்சத்திற்�ம் �ைறவ�ல்லாத 

மக்கள் ெதாைக�ைடய மாநில நகரமாக இ�த்தல் ேவண்�ம். 
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 �யந�ட்�ப்� நிைலத்தன்ைமக்� �ைறந்தபட்சம் ஓர் ஆண்�ற்� 10 லட்சம் 

வ�ைகயாளர்கைள ெபறக்��ய நகரமாக அந்த அறிவ�யல் நகரம் 

இ�ப்பைத உ�தி ெசய்வேத �தன்ைம பண�யா�ம். 

 �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ள அறிவ�யல் நகரங்கள் : 

 ெசன்ைன, வ�ஜயவாடா, அகமதாபாத் 

 

7.3 ஜுன�யர் பாரம்ப�ய ேமஸ்தி� (ெகாத்தனார்) திட்டம் 

ேநாக்கம் : நவ �னத் ெதாழில் �ட்பங்கேளா� ப�ைணந்த கலாச்சார 

பாரம்ப�ய�ைடய ெதாழில் �ட்பங்கைள தகவைமப்� ம�பயன்பாட்�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் கட்�மான நைட�ைறகைள ஊக்�வ�த்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 மத்திய அரசின் பாரம்ப�ய கட்�மானத் திட்டத்தின் கீழ் இத்திட்டம் 

 �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

 ெசறிந்த கலாச்சார கட்�டக்கைல பாரம்ப�யத்ைத உைடயதன் 

 காரணமாக இத்திட்டத்தின் அமலாக்கத்திற்கான ேசாதைன மாநிலமாக 

 இராஜஸ்தான் மாநிலம் ேதாந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள� . 

 

8. மத்திய பா�காப்�த் �ைற அைமச்சகம் 

 

8.1 ஒேர பதவ� ஒேர ஓய்�தியத் திட்டம் (OROP) 

�வக்கம் : 2013ஆம் ஆண்ைட அ�ப்பைட ஆண்டாக ெகாண்� 01, ஜூைல, 2014ஆம் 

ஆண்�லி�ந்� ெசயல்பாட்�ற்� இத்திட்டம் வந்�ள்ள�. 

திட்டகாலம் : ஒவ்ெவா� ஐந்தாண்� காலத்திற்�ம் ஓய்�தியம் ம� நிர்ணயம் 

ெசய்யப்ப�ம். 

�றிக்ேகாள் : இரா�வப் பா�காப்� பைடய�ன் ஓய்�தியதாரர்கள் அல்ல� 

அவர்கள� ��ம்ப ஓய்�தியதாரர்க�க்� ேமம்பட்ட ஓய்�தியத்ைத வழங்�தல். 

ேநாக்கம் : ஓய்� ெப�ம் ஆண்ைடப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், ஒேர அளவ�லான 

பண�க் காலத்ேதா� ஒேர பதவ� த�திேயா� ஓய்�ெப�ம் இரா�வத்தின�க்� 

சமமான ஓய்�தியத்ைத வழங்�தல். 

பயனாள�கள் :  

 ஓய்�ெபற்ற இரா�வத்தினர் மற்�ம் உடல் �ைறபா�ைடய இரா�வ 

ஓய்�தியதார்கள் மற்�ம் ைகம் ெபண்கள் (Widows) உட்பட இரா�வ 

ஓய்�தியதார�ன் ��ம்பத்தினர். 

 இத்திட்டத்தின் �வங்�ம் �ன்� ஓய்� ெபற்ற இரா�வத்தின�க்� 

மட்�ேம இத்திட்டத்தில் பயன்ெபற த�தி�ைடேயாராவர். 
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திட்ட வ�ளக்கம் : 2013ஆம் ஆண்� ஓய்�தியத்தவரால் ெபறப்பட்� வந்த 

அதிகபட்ச மற்�ம் �ைறந்தபட்ச ஓய்�தியத்தின் சராச�யாக, ஒேர பதவ�த் 

த�திேயா� ஒேர அளவ�லான பண�க் காலத்ேதா� 1.7.2014க்� �ன்� ஓய்� 

ெபற்ற இரா�வத்தின�க்� ஓய்�தியம் ம� - நிர்ணயம் ெசய்யப்ப�ம். 

 

8.2 மரம் ந�தல் திட்டம் (TPD) 

�வக்கம் : 18, ஆகஸ்ட், 2016 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் சர்வேதச எல்ைலப் ப�திகள் ெந�கி�ம் ப�ைம ேபார்ைவ 

அளைவ அதிக�த்தல் மற்�ம் இயற்ைகச் �ழலியைலப் பா�காத்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : மத்திய பா�காப்� அைமச்சகத்தின் கீழ் ெசயல்ப�கின்ற எல்ைல 

சாைலகள் நி�வனத்தினால் (BRO) ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற மிகப்ெப�ய மரம் 

ந�தல் �ன்ேன�ப்ப�ல் இத்திட்ட�ம் ஒன்றா�ம். 

�றிப்� : எல்ைலச் சாைலகள் நி�வனமான�, இந்தியாவ�ல் சர்வேதச எல்ைலப் 

ப�திகள் மற்�ம் இந்தியாவ�ல் அண்ைட நட்� நா�கள�ல் சாைலகைள 

அைமக்கின்ற�. ேம�ம் சாைலப் ப�ைணயங்கைள பராம�க்கின்ற�. 

 

9. வடகிழக்� ப�ராந்திய ேமம்பாட்� அைமச்சகம் 

9.1 வடகிழக்� ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம் 

�வக்கம் : மார்ச் 2012 

ேநாக்கம் : வடகிழக்� ஊரக ஏைழகள�ன் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப�த்�தல். 

பயனாள�கள் : திட்ட அமலாக்கப் ப�திகள�ல் உள்ள ப�ன்தங்கிய ச�க ப��வ�னர், 

ெபண்கள், ேவைலய�ல்லா இைளஞர்கள், ச�க மற்�ம் ெபா�ளாதார ப�ன்தங்கிய 

நிைலைமய�ன் அ�ப்பைடய�ல் மாநில அர�களால் இத்திட்டத்தின் 

அமலாக்கத்திற்காக மாவட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்ப�கின்றன. 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்தியத் �ைற திட்டம் 

நிதியள�ப்� : உலக வங்கி. 

அமல்ப�த்தப்ப�ம் மாநிலங்கள் : மிேசாரம், நாகலாந்�, சிக்கிம், தி��ரா 

 

9.2 நக�ம் வான்வழி ம�த்�வ சாைலகள் 

ேநாக்கம் : வடகிழக்� இந்தியாவ�ன் ெதாைல�ர கைடக்ேகா�ப் ப�திக�க்� 

வான்வழிய�லான ம�த்�வ ேசைவகைள வழங்�தல். 

 

9.3 வடகிழக்� ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம் 

�றிக்ேகாள் : வடகிழக்� இந்தியாவ�ல் 10,000 �யஉதவ�க் ��க்க�க்� 

உதவ���தல் மற்�ம் 3 லட்சம் ஏைழ ��ம்பங்க�க்� பயனள�த்தல். 

நிதியள�ப்� : உலக வங்கி. 
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பயனாள�கள் :  

 வடகிழக்� ப�ராந்தியத்தில் உள்ள பழங்��ய�னர், �ைறந்த ச�க 

ெபா�ளாதார நிைல�ைடய ��வ�ன�க்� �தன்ைமயாக இத்திட்டம் 

பயனள�க்�ம். �றிப்பாக இப்ப�ராந்திய ெபண்க�க்� பயனள�க்�ம். 

 சிக்கிம் மாநிலத்தில் உள்ள ேலம்சா பழங்��ய�னர் மற்�ம் தி��ராவ�ல் 

உள்ள �யாங் பழங்��ய�னர் ேபான்ற மிக�ம் பாதிக்கப்படக்��ய 

பழங்��ய�னர் இத்திட்டத்தின் �லம் பயனைடவர். 

 ெதாைல�ர ப�திகள�ல் வாழ்கின்ற பழங்��ய�ன மற்�ம் 

பழங்��ய�னரல்லா ப�ற ப�ன்தங்கிய மக்க�க்� உதவ� ��வதற்காக 

இத்திட்டமான� மிேசாரம், சிக்கிம், தி��ரா, நாகலாந்� ஆகிய நான்� 

மாநிலங்கள�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

 

 

9.4 வடகிழக்� சிறப்� உள்கட்டைமப்� ேமம்பாட்�த் திட்டம் 

ேநாக்கம் : மார்ச் 2020 வைர வடகிழக்� இந்தியாவ�ல் �றிப்ப�ட்ட �ைறகள�ல் 

உள்கட்டைமப்� வசதிகைள ஏற்ப�த்�வதில் உள்ள இைடெவள�கைள நிரப்�தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம : இத்திட்டமான� 100 சதவ �தம் மத்திய அரசால் 

நிதியள�க்கப்ப�ம் ஓர் மத்திய அரசின் திட்டமா�ம். 

பயனாள�கள் : இைளஞர்கள் 

திட்டக்��கள் :  

 வடகிழக்� இந்தியாவ�ல் தண்ண�ர் வ�நிேயாகம், மின்சாரம் மற்�ம் 

ேபாக்�வரத்� இைணப்� மற்�ம் �றிப்பாக �ற்�லா �ைறைய 

ேமம்ப�த்�ம் திட்டங்கேளா� ெதாடர்�ைடய உள்கட்டைமப்� வசதிகள். 

 கல்வ� மற்�ம் �காதார ச�க �ைறகள�ன் உள்கட்டைமப்�. 

 

 

9.5 COMMIT – �வக்க பய�ற்சிக்கான வ��வான ஆன்ைலன் தி�த்தி 

அைமக்கப்பட்ட ெதா�திகள் 

�றிக்ேகாள் :  

 ��மக்கைள ைமயப்ப�த்திய நிர்வாகத்திைன அைனவ�க்�ம் வழங்�தல் 

ெபா� ேசைவகள் அள�ப்� �ைறைய ேமம்ப�த்�தல். 

 இத்திட்டமான� ெதாடக்கமாக ேசாதைன அ�ப்பைடய�ல் ேமற்� வங்காளம், 

தமிழ்நா�, மகாராஷ்�ரா, அஸ்ஸாம், ஹ�யானா, ெத�ங்கானா ஆகிய 6 

மாநிலங்கள�ல் �வங்கப்ப�ம். 
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10. மத்திய ��ந�ர் மற்�ம் �ய்ைம அைமச்சகம் 

10.1 கிராமின் �வச் சர்ேவக்ஷான் 

�வக்கம் : ேம, 2016 

ேநாக்கம் : ஊரக இந்தியாவ�ல் �ய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் வளர்ச்சிைய 

�ன்ேனற்றத்ைத மதிப்ப�டல். 

�றிக்ேகாள் : நா� ��வ�ம் �ப்�ர� மற்�ம் கழி�ந�ர் ேமலாண்ைமய�ன் 

நிைலய�ல் உள்ள �ன்ேனற்றத்ைத அள�த்தல். 

திட்டக் ��கள் : இத்திட்டம் நான்� தன�த்�வ அள��க்கைள ெகாண்ட�.   

(i) பா�காப்பான கழிவைறகைள உைடய வ ��கள்  

(ii) �ப்ைபக்கழி�களற்ற �ற்�ப்�றத்ைத உைடய வ ��கள். 

(iii) �ப்ைபக் கழி�களற்ற ெபா� இடங்கள் 

(iv) கழி�ந�ர் ேதக்கமில்லா வ ��கள். 

�ன்னண� மற்�ம் கீழ்நிைல தரவ�ைச�ைடய மாநகரங்கள் : 

 இந்�ர் (மத்தியப் ப�ரேதசம்), ேபாபால் (மத்தியப் ப�ரேதசம்), 

வ�சாகப்பட்�ணம் (ஆந்திரப்ப�ரேதசம்) ஆகியைவ நாட்�ன் �ன்� �ன்னண� 

�ய்ைமயான மாநகரங்களா�ம். 

 உத்திரப்ப�ரேதசம், ப�கார், ராஜஸ்தான் ஆகியைவ �ய்ைமமி� நகரங்கள�ன் 

தரவ�ைசய�ல் கீழ்நிைல தரவ�ைச�ைடய நகரங்கைளக் ெகாண்ட 

மாநிலங்களா�ம். 

 

10.2 �வச் பாரத் திட்டம் (கிராமின்) (SBM-4) 

திட்டத்தின் தமிழ் ெபயர் : �ய்ைம இந்தியா (ஊரகம்) 

�வக்கம் : அக்ேடாபர், 2014 

திட்ட காலம் : 2014 - 2019 

ேநாக்கம் : �ய்ைமத் �ப்�ரவ�ற்கான அ�கைல அதிக�ப்பதன் �லம் 2019 

ஆண்�ற்�ள் ஊரகப் ப�திகள�ல் திறந்தெவள� மலம் கழித்தைல ஒழித்தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 �காதார �ய்ைமைய க�த்தில் ெகாண்� அைனவ�க்�ம் �காதாரமான 

�ய்ைமைய கிைடக்கச் ெசய்தல். 

 ந��த்த �காதார �ப்�ர� நைட�ைறகைள ஏற்� அதைன ேமற்ெகாள்ள 

ச�தாயங்கைள ஊக்�வ�க்க வ�ழிப்�ணர்வ�ைன ஏற்ப�த்�தல் மற்�ம் 

�ய்ைமத் �ப்�ரவ�ற்� ெபா�த்தமான ெதாழிற்�ட்பங்கைளப் பயன்ப�த்த 

ச�தாயத்ைத ஊக்�வ�த்தல். 

 நிதியள�ப்� : ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மாநில அர�கள�ன் திறைன 

 கட்டைமப்பதற்காக 25 மில்லியன் டாலர் மதிப்ப�லான ெதாழிற்�ட்ப உதவ�ைய 

 உலக வங்கி வழங்�ம். 



 

29 
 

 திட்டக்��கள் : 

 நாட்�ல் திறந்தெவள� மலம் கழிப்ைப �ைறத்தல். 

 நாட்�ல் திறந்தெவள� மலம் கழிப்பற்ற அந்தஸ்ைத ந�ட்�க்கச் ெசய்தல். 

ேம�ம் ஊரகப் ப�திகள�ல் திட மற்�ம் திரவ கழி�கள�ன் 

ேமலாண்ைமைய அதிக�த்தல். 

திட்டவ�ளக்கம் : சிக்கிம் மற்�ம் இமாச்சலப் ப�ரேதசத்ைதத் ெதாடர்ந்� ேகரளா 

மாநிலமான� நாட்�ன் �ன்றாவ� திறந்தெவள� மலம்  கழிப்� நிைலயற்ற 

மாநிலமாக அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 

10.3 ஊரக ��ந�ர் வ�நிேயாகத் திட்டம் 

இத்திட்டம் பாரத் நிர்மான் திட்டத்தின் கீழ் �வங்கப்பட்ட�. 

�வக்கம் : ஏப்ரல், 2009 

ேநாக்கம் : அைனத்� ஊரகப் ப�திகள், நபர்கள் மற்�ம் வ ��க�க்� ைகப்பம்�கள், 

�ழாய் வழி தண்ண�ர் வ�நிேயாகம் ஆகியவற்றின் �லம் பா�காப்பான மற்�ம் 

ேபா�மான ��ந�ர் வ�நிேயாகத்ைத உ�திெசய்தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 அைனத்� �ழ்நிைலகள��ம் அைனத்� காலத்தி�ம் இைட��கள�ன்றி 

வசதியாக அ�கி�ம் வைகய�ல் �ைறந்தபட்ச ந�ர் தரத்திேனா�, 

ந��த்தத்தன்ைமய�ன் அ�ப்பைடய�ல் சைமயல், ப��தல் மற்�ம் ப�ற 

அ�ப்பைட வ �ட்�த் ேதைவக�க்காக அைனத்� ஊரக மக்க�க்�ம் 

ேபா�மான பா�காப்பான தண்ண�ைர வழங்�தேல இத்திட்டத்தின் 

�றிக்ேகாள். 

 மன�த உய�ர்க�க்� ஓர் நா�க்� தலா 40 லிட்டர் �ய்ைமயான 

பா�காப்பான ��ந�ைர வழங்�தல். 

 பாைலவன ப�திகள�ன் ேமம்பாட்�த் திட்டத்தில் கால்நைடக�க்� ஒ� 

நா�க்� தலா 30 லிட்டர் ��ந�ைர வழங்�தல். 

 ஒவ்ெவா� 250 நபர்க�க்�ம் ஓர் ��ந�ர் ைகபம்�கள் அல்ல� தண்ண�ர் 

நிைலயங்கள். 

 மன�த வாழ்வ�டங்க�க்�ள்ேளேய தண்ண��க்கான ஆதாரங்கள் அைமத்தல், 

சமெவள�ப் ப�திகள�ல் 1.6 கிேலா ம�ட்ட�க்�ள் ந�ர் ஆதாரங்கைள 

அைமத்தல், மைலப்பாங்கான ப�திகள�ல் 100 ம�ட்ட�க்�ள் அைமத்தல். 

 இைண�த் திட்டமான� : ��ந�ர் வ�நிேயாகிப்ப�ற்கான �ன்� �ந்ைதய 

 திட்டங்கள�ன் இைணப்ேப இத்திட்டமா�ம். 

 ��தப்ப�த்தப்பட்ட ஊரக ��ந�ர் வ�நிேயாகத் திட்டம் 

 �வஜல் தாரா 

 ேதசிய ஊரக ந�ர் தரக்கண்காண�ப்� மற்�ம் ேமற்பார்ைவ 
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இத்திட்டத்திற்கான மதிப்� �ட்�ைககள் : 

ஜல்மண� திட்டம் :  

 �க்கியமாக ஊரகப் ப�திகள�ல் ந��ன் தரத்தி�ள்ள �ைறகைள கைளய 

தற்சமயம் நடப்ப��ள்ள ஊரக ��ந�ர் வ�நிேயாகத் திட்டங்க�க்� மதிப்� 

மற்�ம் தரக் �ட்�ைககைள வழங்க இத்திட்டம் �வங்கப்பட்ட�. 

 இத்திட்டமான� ஊரகப் ப�திகள�ல் �ள்ள�கள�ல் �ைணயற்ற தன� ந�ர் 

�த்திக�ப்� அைமப்ப�ைன அைமப்பைத உள்ளடக்கி�ள்ள�. 

 அமல்பாட்� நி�வனம் : 

 கிராமப் பஞ்சாயத்�கள் / கிராம ந�ர் மற்றம் �ப்�ர� �� / �யஉதவ�க் 

��க்கள�ன் �லம் மாநில அர�களால் இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

10.4 �ய்ைம இந்தியா நிதியம் (�வச் பாரத் நிதியம்  - SBK) 

 2019 ஆம் ஆண்�ற்�ள் �ய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் �றிக்ேகாள்கைள 

அைடய தன�நபர்கள் மற்�ம் ெகாைட வள்ளல்கள�டமி�ந்� நிதி பங்கள�ப்ைப 

ெப�வ�ம், ெப� நி�வனத்�ைறய�டமி�ந்� ெப�நி�வன ச�கப் 

ெபா�ப்�ைடைமைய கவர்வதற்காக இந்நிதியம் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

 

10.5 ‘ஹர் கர் ஜல்’ (அைனத்� வ ��க�க்�ம் ந�ர்) 

�வக்கம் : மார்ச் 22, 2017 

திட்ட காலம் : 2021, மார்ச் மாதத்தி�ள் திட்ட இலக்ைக அைடதல். 

ேநாக்கம் :  

 நான்� ஆண்�கள�ல் ��ந��ல் ஆர்சன�க் மற்�ம் ��ைர� கலப்� 

ப�ரச்சைனகைள கைளதல். 

 ஐ.நா. அைமப்ப�ன் ந��த்த வளர்ச்சி இலக்�கள�ன் ப�, 2030 ஆம் ஆண்�ல் 

அைனத்� வ ��க�க்�ம் ந��த்த �ைறய�ன் அ�ப்பைடய�ல் பா�காப்பான 

�ழாய் ந�ைர வழங்�தல். 

 2021 ஆம் ஆண்�ல் நாட்�ல் ஆர்கான�க் மற்�ம் ��ைர� கலப்பால் 

பாதிக்கப்பட்ட 28,000 வாழ்வ�டப் ப�திக�க்� பா�காப்பான 

�த்திக�க்கப்பட்ட ��ந�ைர வழங்�தல். 

 பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் : 

 ேமற்� வங்க மாநிலமான� ஆர்கான�க் கலப்� ப�ரச்சைனயால் ேமாசமாகப் 

பாதிக்கப்பட்�ள்ள�. 

 இராஜஸ்தான் மாநிலமான� ேமாசமான �காதார அபாயங்கேளா� ��ந��ல் 

��ைர� ேவதிப் ெபா�ள�ன் கலப்பால் பாதிக்கப்பட்�ள்ள�. 
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10.6 �வச்சத்தான் 1.0 

�வக்கம் : ெசப்டம்பர் 08, 2017 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் பல்ேவ� ப�திகள�ல் எதிர் ெகாள்ளப்பட்ட சில �ப்�ர� 

மற்�ம் �ய்ைமக்கான சவால்க�க்� �லத் த�ர்�கைள திரட்�தல். 

சவால்கள் : ப�ன்வ�ம் ஆ� சவால்க�க்� அற்�தமான, �த்தாக்கமான, �திய 

மற்�ம் ெவற்றிச் சாத்திய�ைடய த�ர்�கைள உண்டாக்�வதற்காக பள்ள�கள், 

கல்��கள், ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள் மற்�ம் கல்வ� நி�வனங்கள�லி�ந்� 

�த்தாக்கர்க�க்� மத்திய அைமச்சகம் அைழப்� வ��த்�ள்ள�. 

 கழிவைறகள�ன் பயன்பாட்ைட கண்காண�த்தல் 

 பழக்க வழக்க மாற்றத்ைத �ண்�தல் 

 க�னமான நிலப்பரப்�க�க்கான கழிவைறத் ெதாழில்�ட்பங்கள் 

 பள்ள�க் கழிவைறகள�ன் ெசயல்பா� மற்�ம் பராம�ப்ப�ற்கான சிறந்த 

ெசயல்ப�த் த�ர்ைவகள். 

 மாதவ�டாய்க்கான உபேயாகப் ெபா�ட் கழி�கள�ன் பா�காப்பான 

அகற்றத்திற்� ெதாழிற்�ட்ப த�ர்ைவகள். 

 ெச�மானக் கழி�ப் ெபா�ட்கள�ன் வ�ைரவான �ன்�ட்�ய மட்க�க்கான 

த�ர்ைவகள். 

 

10.7 �வச் நிைன�ச்சின்ன இடங்கள் 

�வக்கம் : நவம்பர் 21, 2017 

ேநாக்கம் : நாட்�ல் உள்ள ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட நிைன�ச் சின்ன பாரம்ப�ய, 

ஆன்ம�க மற்�ம் கலாச்சார இடங்கள�ன் ம�� கவனம் ெச�த்�கின்ற சிறப்� 

�ய்ைமயாக்கல் �வக்கேம இத்திட்டமா�ம். 

ஒ�ங்கிைணப்� அைமப்� : சம்பந்தப்பட்ட மாநில அர�கள் மற்�ம் மத்திய 

�ற்�லா ேமம்பாட்� அைமச்சகம், மத்திய கலாச்சாரத் �ைற அைமச்சகம், மத்திய 

நகர்�ற ேமம்பாட்� அைமச்சகம் ஆகியவற்�டனான �ட்�ைணேவா� மத்திய 

��ந�ர் மற்�ம் �ய்ைம அைமச்சகம் (�தன்ைம அைமச்சகம்) இத்திட்டத்ைத 

அமல்ப�த்�கின்ற�. 

இத்திட்டத்தின் இரண்டாம் �ட்டத்தின் கீழ் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள 10 �திய 

நிைன�ச் சின்ன இடங்கள் : 

1) கங்ேகாத்� 

2) ய�ேனாத்� 

3) மகாகாள �ஸ்வரர் ஆலயம் 

4) சார்மினார் 

5) ெசய�ன்ட் ப�ரான்சிஸ் ஆஃப் அஸிஸி தி�ச்சைப 

6) கால� 

7) ேகாமத�ஸ்வரர் ஆலயம் 
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8) ைபஜ்நாத் தம் 

9) கயாத�ர்த்தம் 

10) ேசாம்நாத் ஆலயம் 

 

11. மத்திய �வ� அைமச்சகம் 

 

11.1 ஹிமான்ஷ் 

�வக்கம் : அக்ேடாபர் 10, 2016 

திட்டத்ைதப் பற்றி : இ� இமயமைலய�ல் அைமந்�ள்ள இந்தியாவ�ன் 

ெதாைல�ர மற்�ம் உயர்-கடல்மட்ட�ைடய ஆராய்ச்சி நிைலயமா�ம். 

�றிக்ேகாள் : ப�வநிைல மாற்றத்திைன ேநாக்கி இமயமைலய�ன் 

பன�ப்பாைறகள�ன் பதில் ெசயல்பா�கைள அளவ��வ�ம் சிறந்த வைகய�ல் ஆய்� 

ெசய்வ�ம் இந்நிைலயத்தின் �றிக்ேகாளா�ம். 

அைமவ�டம் : இந்த ஆராய்ச்சி நிைலயமான� இமாச்சலப்ப�ரேதசத்தின் ஸ்ப�� 

பள்ளத்தாக்கில் அைமந்�ள்ள�. இந்த ஆராய்ச்சி நிைலயமான� ேகாவாவ�ல் 

அைமந்�ள்ள அண்டார்�க்கா மற்�ம் ெப�ங்கடல் ஆராய்ச்சிக்கான ேதசிய 

ைமயத்தால் ேதாற்�வ�க்கப்பட்�ள்ள� . 

 

11.2 கிராமின் கி�ஷி ம�சம் ேசவா 

�வக்கம் : ஆகஸ்ட் 13, 2015 

ேநாக்கம் : பய�ர் மற்�ம் இடம் சார்ந்த ப�ரத்ேயக வான�ைல அ�ப்பைடய�லான 

ேவளாண் அறி�ைரகைள வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : பரந்தளவ�லான ேவளாண் தகவல் ஆேலாசைனப் பரவ�க்� 

ஒ�ங்கிைணந்த �ரல் பதிலள�ப்� அைமப்� மற்�ம் ��ஞ்ெசய்தி ேசைவகள் 

உட்பட தகவல் ெதாழில்�ட்ப சாதனங்கள்/வாெனாலி/காெணாலி/அச்�ஊடகங்கள் 

ேபான்ற ெவவ்ேவ� ஊடகங்கள�ன் �லம் மாவட்ட அளவ�ல் வாரத்திற்� 

இ��ைற வ�வசாய�க�க்� பய�ர் ப�ரத்ேயக ேவளாண் ஆேலாசைனகைள 

வழங்�தல். 

அமல்பாட்� அைமப்� : மாநில ேவளாண் பல்கைலக்கழகங்கள் இந்திய ேவளாண் 

ஆராய்ச்சிக் க�ன்சில் ஆகியவற்�டனான �ட்�ைணேவா� இத்திட்டம் இந்திய 

வான�ைலத் �ைறயால் அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

12. மத்திய மின்ன� மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப அைமச்சகம் 

 

12.1 ப�ரதான் மந்தி� கிராமின் சக்சர்தா அப�யான் 

�வக்கம் : 09, அக்ேடாபர் 2017 
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ேநாக்கம் : 6 ேகா� ஊரக ��ம்பங்க�க்� �ஜிட்டல் கல்வ�யறிைவ வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : �ஜிட்டல் சாதனங்கள் மற்�ம் கண�ண�கைள இயக்�வதற்� 

தகவல், அறிவாற்றால் மற்�ம் திறன�ற்� அ��தைல வழங்�வதன் �லம் 

��மக்கைள ேமம்ப�த்�தல். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : நியமிக்கப்பட்ட மாநில அமல்பாட்� அைமப்�கள் 

மற்�ம் மாவட்ட மின்-ஆ�ைகச் சங்கங்கள் ஆகியவற்றின் �லம் மாநில மற்�ம் 

�ன�யன் ப�ரேதச அர�க�டனான ெசயற்தன்ைம�ைடய �ட்�ைணேவா� 

மத்திய மின்ன� மற்�ம் தகவல் ெதாழிற்�ட்ப அைமச்சகம் �லம் இத்திட்டம் 

ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

12.2 ைசபர் �வச்சத்தா ேகந்திரா 

�வக்கம் : 21, ப�ப்ரவ�, 2017 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ல் Botnet தாக்�தல் பாதிப்�கைள கண்டறிவதன் �லம் 

பா�காப்பான இைணயெவள�ைய உ�வாக்�தல். ேம�ம் Botnet பாதிப்�கைள 

த�ப்பதற்காக இைணய இ�திப் பயன்பாட்டாளர்கள�ன் சாதனங்கைள பா�காத்தல், 

Botnet தாக்�தல்கைள அகற்�தல் மற்�ம் அவற்றின் பாதிப்ைப பற்றி 

பயன்பாட்டர்க�க்� ெத�வ�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : இைணய ெநட்ேவார்க்�கள் மற்�ம் அைமப்�கைள பாதிக்கின்ற 

மால்ேவ�கள் மற்�ம் Botnetகைளப் பற்றிய ப�ப்பாய்�. 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : இந்திய கண�ண� அவசரகால ம�ட்� நி�வனம் (CERT – 

In) 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டமான� �ஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒ� 

ப�தியா�ம். 

 

12.3 �ஜிட்டல் இந்தியா 

�வக்கம் : 1, ஜூைல, 2015 

ேநாக்கம் : �ஜிட்டல் �திய�ல் ேமம்பட்ட ச�கமாக�ம் மற்�ம் �ஜிட்டல் 

அறிவாற்ற�ைடய ெபா�ளாதாரமாக�ம் இந்தியாைவ மாற்�தல். 

திட்டக்��கள் :  

1. �ஜிட்டல் உள்கட்டைமப்�கைள உ�வாக்�தல் 

2. �ஜிட்டல் வழிய�ல் ேசைவகள் வழங்�தல் 

3. �ஜிட்டல் கல்வ�யறி� 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : மத்திய மின்ன� மற்�ம் தகவல் ெதாழிற்�ட்ப 

அைமச்சகம் இத்திட்டத்ைத ஒ�ங்கிைணக்கின்ற�. அைனத்� அர�த் �ைறகளால் 

இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�கிற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் :  �ஜிட்டல் இந்தியா திட்டமான� மின்ன� ேமம்பாட்� 

நிதியத்ைத உ�வாக்�வைத உள்ளடக்கி�ள்ள� ேம�ம் 2020-ல் மின்ன�ப் 
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ெபா�ட்கள�ன் �ஜ்ஜிய நிகர இறக்�மதிக்�ம் இலக்� ெகாண்�ள்ள�.  

இத்திட்டமான� ேதசிய கண்ணா� ஒள�ய�ைழ ெநட்ேவார்க் திட்டத்ைத 

உள்ளடக்கி�ள்ள�. 

நாட்�ன் அைனத்� ��மக்க�க்�ம் இைணய தள இைணப்ைப 

வழங்�வதற்� நாட்�ல் 2,50,000 கிராமம் பஞ்சாயத்�கைள இைணய தள 

வசதி�ைடயதாக மாற்�வதற்கான ேதசிய கண்ணா� ஒள�ய�ைழ ெநட்ேவார்க் 

திட்டத்ைத இத்திட்டம் உள்ளடக்கி�ள்ள�. 

 

12.4 இந்தியா BPO ேமம்பாட்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 13, �சம்பர் 2017 

ேநாக்கம் : ெதாழிற்�ைறய�ன் சீரான சமநிைல�ைடய ப�ராந்திய வளர்ச்சிைய 

உ�தி ெசய்ய ஊரகப் ப�திகள�ல் வண�க ெசயலாக்க �ற ஒப்பைடப்� 

அைமப்�கைள அைமத்தல். 

�றிக்ேகாள் :  ெபா� மக்கள் அைனவ�க்�ம் �ஜிட்டல் ேசைவ வ�நிேயாகிப்ைப 

உ�தி ெசய்தல். ேம�ம் அதேனா� �ஜிட்டல் ெபா�ளாதாரத்தில் �திய ேவைல 

வாய்ப்�கைள உ�வாக்�தல். 

 �ஜிட்டல் உள்ளடக்கத்ைத ஏற்ப�த்�தல். சமமான வளர்ச்சிைய உ�தி 

ெசய்தல். 

 ஊரகப் ப�திகள�ல் வாழ்கின்ற இைளஞர்க�க்� �ஜிட்டல் ேவைல 

வாய்ப்�கைள உ�வாக்�தல். அதனால் அவர்கள் நகர்ப்�றப் ப�திகள�ைன 

ேநாக்கி ேவைலக�க்காக இடம் ெபயரத் ேதைவய�ல்ைல. 

பயனாள�கள் : இளம் வய� ெபண்கள் மற்�ம் மாற்�த் திறனாள�கள். 

சிறப்� ச�ைககள் : ெபண்கள் மற்�ம் மாற்�த் திறனாள�க�க்� 

ேவைலவாய்ப்ப�ைன வழங்�வதற்காக, மாநிலத்தின் தைலநகரம் தவ�ர்த்� ப�ற 

நகரங்கள�ல் வண�க ெசயலாக்க �ற ஒப்பைடப்� அைமப்�கைள அைமத்தல், 

நிர்ணயம் ெசய்த இலக்ைகவ�ட அதிக ேவைலவாய்ப்ப�ைன உ�வாக்�தல் உள்�ர் 

ெதாழில் �ைன� தன்ைமைய ேமம்ப�த்�தல். 

சிறப்� ��கள் : உத்திராகாண்ட், இமாச்சலப் ப�ரேதசம், ஜம்�காஷ்ம�ர் ேபான்ற 

இமாலய மாநிலங்க�க்காக இத்திட்டத்தில் சிறப்� ��கள் ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ளன. 

வ�லக்கள�ப்� : மாநகரங்களான ெபங்க��, ெசன்ைன, ைஹதராபாத், ெகால்கத்தா, 

�ம்ைப, ெடல்லி ேதசிய தைலநகர் ப�தி, �ேன ேபான்றைவ இத்திட்டத்திலி�ந்� 

வ�லக்கள�க்கப்பட்�ள்ளன. 

 

12.5 �தல் NIC - CERT 

�வக்கம் : 11 �சம்பர், 2017 

ேநாக்கம் : ��மக்க�க்� மின்-ஆ�ைகச் ேசைவகைள வழங்�வதற்� 

ஆதரவள�ப்பதற்காக ேதசிய மற்�ம் மாநில தகவல் ைமயங்கைளக் ெகாண்ட நா� 
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த�வ�ய ெபா� தகவல் மற்�ம் ெதாைலத் ெதாடர்� ெதாழில்�ட்பங்கைள ேதசிய 

தகவலியல் ைமயம் வழங்�ம். 

�றிக்ேகாள் : ைசபர் தாக்�தல் நிகழ்�கள�ன் ம�� தகவல்கைள ேசக�க்க�ம், 

ப�ப்பாய்� ெசய்ய�ம், தகவல்கைள பரப்ப�ம் ஓர் ேதசிய நி�வனமாக NIC – CERT 

ெசயல்ப�ம். 

ேதசிய அறிவாற்றல் வைலயைமப்� : ெநா�க்� பல்-ஜிகாைபட்ஸ் ேவகத்தில் 

ஆ�ைகச் ேசைவகைள�ம், உயர்கல்வ�ச் ேசைவகைள�ம், ஆராய்ச்சி மற்�ம் 

ேமம்பாட்�ப் பண�கைள�ம் ேமற்ெகாள்கின்ற நி�வனங்கைள இைணப்பதற்� 

ேதசிய அறிவாற்றல் வைலயைமப்� அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

12.6 மாற்றியைமக்கப்பட்ட சிறப்� ஊக்கத் ெதா�ப்� திட்டம் 

�வக்கம் : 18, ஜனவ� 2017 

திட்டக் காலம் : 2020-ல் இலக்ைக அைடதல் 

ேநாக்கம் : மின்ன�த் �ைறய�ல் �த��கைள ஊக்�வ�த்தல் மற்�ம் 2020-ல் 

மின்ன�ப் ெபா�ட்கள�ல் “நிகர் �ஜ்ஜிய இறக்�மதி” எ�ம் இலக்ைக ேநாக்கி 

நகர்தல் மற்�ம் அதைன அைடதல். 

�றிக்ேகாள் : மின்ன�த் �ைறய�ல் ேவைல வாய்ப்�கள�ைன உ�வாக்�தல். 

மின்ன�ப் ெபா�ட்கள�ன் இறக்�மதி ம�தான சார்�ைடைமைய �ைறத்தல்.  

மின்ன�வயற் அைமப்� வ�வைமப்� மற்�ம் உற்பத்தி �ைறய�ல் ெப�ய 

அளவ�லான உற்பத்திகைள ஊக்�வ�த்தல். 

 

13. மத்திய �ற்�ச்�ழல், வனங்கள் மற்�ம் ப�வநிைல மா�பா� 

அைமச்சகம் 

 

13.1 ப�வநிைல மா�பாட்�ற்கான ேதசிய ெசயற்திட்டம் 

�வக்கம் : ஜூன் 30, 2008 

ேநாக்கம் : ெசயல் திட்டத்தின் இலக்�கைள அைடதல் மற்�ம் ப�வநிைல 

மா�பாேடா� ெதாடர்�ைடய ப�ரச்சைனகைள ைகயா�தல். 

திட்டக் ��கள் : ப�வநிைல மா�பாட்�ற்கான ேதசிய ெசயல்திட்டத்தின் எட்� 

�க்கிய திட்டங்கள். 

1) ேதசிய ேசாலார் திட்டம் : ஆண்�ற்� 1000 ெமகாவாட் எ�ம் அளவ�ற்� ��ய 

ஒள� மின்சாரத்தி உற்பத்திைய அதிக�த்தல். ேம�ம் �ைறந்தபட்சம் 1000 

ெமகாவாட் அ�மின் உற்பத்தி மின்சாரத்ைத பயன்ப�த்�தல் ஆகியைவ இதன் 

இலக்�களா�ம். 

2) ேமம்பட்ட ஆற்றல் திறன�ற்கான ேதசிய திட்டம் 
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3) ேதசிய ந�ர் திட்டம் : ந��ைன வ�ைலய�டல் மற்�ம் ப�ற நடவ�க்ைககள�ன் 

�லம் தண்ண�ர் பயன்பாட்�த் திறைன (Water Use efficiency) 20 சதவ �தம் 

அதிக�ப்பதன் இலக்ைக இத்திட்டம் ெகாண்�ள்ள�. 

4) இமயமைலகள�ன் �ழலைமைவ ந��க்கச் ெசய்வதற்கான ேதசிய திட்டம் 

5) ப�ைம இந்தியாவ�ற்கான ேதசிய திட்டம் – இத்திட்டமான� சீரழிந்த வன 

நிலப்ப�திகள�ல் 6 மில்லியன் ெஹக்ேடர்க�க்� கா�கள் வளர்ப்ப�ைன 

(Afforestation) ேமற்ெகாள்�தல் மற்�ம் இந்தியப் ப�ராந்தியத்தின் வனப் பரப்ைப 

(Forest Cover) 23 சதவ �தத்திலி�ந்� 33 சதவ �தமாக அதிக�த்தல் ஆகியைவ இதன் 

இலக்�களா�ம். 

6) ந��த்த ேவளாண்ைமக்கான ேதசிய திட்டம்  

7) ப�வநிைல மா�பாட்�ற்கான உத்திசார் அறிவாற்ற�க்கான ேதசிய திட்டம். 

திட்டக் ��கள் : இத்திட்டமான� தற்ேபா� நாட்�ன் நடப்ப�ல் தண்ண�ர், 

��ப்ப�க்கக்��ய ஆற்றல், ஆற்றல் திற�ைடைம, ேவளாண்ைம மற்�ம் ப�ற 

�ைறகள�ன் ம�� ெசயல்பாட்��ள்ள பல்ேவ� எண்ண�க்ைகய�லான அர�த் 

திட்டங்கைள திறம்பட்ட வைகய�ல் ஒ�ங்கிைணக்கின்ற�. அவற்ைற இந்த 8 

திட்டங்கள�ன் கீழ் உள்ளடக்�கின்ற�. 

ப�ைம இந்தியாவ�ற்கான ேதசிய திட்டம் : 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ன் �ைறந்� வ�ம் வனப்பரப்ைப பா�காத்தல், அதைன 

ம�ட்ெட�த்தல் மற்�ம் ேமம்ப�த்�தல். 

தகவைமப்� ஏற்� மற்�ம் தண�ப்� நடவ�க்ைககள�ன் (Adaptation மற்�ம் Mitigation) 

இைணவ�ன் �லம் ப�வநிைல மாற்றத்திற்� ம� பதிலள�த்தல். 

திட்டத்தின் இலக்� :  

 5 மில்லியன் ெஹக்டர் எ�ம் அளவ�ற்� இந்தியாவ�ல் வனப் பரப்ைப 

அதிக�த்தல். ேம�ம் மற்�ெமா� 5 மில்லியன் ெஹக்ேடர் வனப் பரப்ப�ல் 

வனமில்லா நிலங்கள�ல் வனத்திற�ைடய தரத்திைன அதிக�த்தல். 

 வனங்கள�ல் வசிக்கின்ற �மார் 3 மில்லியன் ��ம்பங்கள�ன் வனம் சார்ந்த 

வாழ்வாதார வ�மானத்ைத அதிக�த்தல். 

 கார்பன் உட்கிரப்�, கார்பன் ேசமிப்�, ந��யல் ேசைவகள், உய�ர்ப் பல்வைகத் 

தன்ைம ேபான்ற �ற்�ச்�ழல் அைமப்�ச் ேசைவகைள ேமம்ப�த்�தல். 

 எ�ெபா�ள், த�வனம், மரம் மற்�ம் மரம்சாரா வன உற்பத்தி ெபா�ட்கள் 

ேபான்ற கா�கள் வழங்�ம் ெபா�ட்கள�ன் இ�ப்ைப ேமம்ப�த்�தல். 

ந��த்த ேமலாண்ைமக்கான ேதசிய திட்டம் : 

ேநாக்கம் : பய�ர் மற்�ம் கால்நைட வளர்ப்� என இ� ேவளாண் களங்கள��ம் 

ெபா�த்தமான தகவைமப்� மற்�ம் தண�ப்� நடவ�க்ைககள�ன் �லம் இந்திய 

ேவளாண்ைமத் �ைறைய ப�வகால ெநகிழ்திற�ைடய உற்பத்தி அைமப்பாக 

மாற்�வதா�ம். 
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சிறப்� அம்சங்கள் : 

 இத்திட்டமான� அைமவ�டம் ப�ரத்ேயக ஒ�ங்கிைணந்த �ட்� வ�வசாய 

அைமப்�கைள ஊக்�வ�க்கின்ற�.  

 ெபா�த்தமான மண் மற்றம் ஈரப்பத பா�காப்� நடவ�க்ைககள் �லம் 

இயற்ைக �லதாரங்கைளப் பா�காக்கின்ற�. 

 வ��வான மண் ஆேராக்கிய ேவளாண்ைம நைட�ைறகைள ஏற்�த் 

தகவைமக்கின்ற�. 

 வ�வசாய�கள் மற்�ம் ேவளாண் பங்ெக�ப்பாளர்கள�ன் திறைன 

ேமம்ப�த்�தல். 

 

13.2 வைர� ேதசிய வனக் ெகாள்ைக 2016  

�வக்கம் : 2016 

ேநாக்கம் : �ற்�ச்�ழல் பங்ெக�ப்பாளர்கள�ைடேய �ழலியல் �தியான 

ெபா�ப்�ைடய பழக்க வழக்கம் ஏற்பட உத�தல். 

திட்டக்��கள் : �ற்�ச்�ழல் – �ற்�லா, �ற்�ச் �ழல் ேமல்வ�, ப�ைம வ�, 

கார்பன் வ�. 

உ�வாக்�ம் அைமப்� : ேபாபாலில் அைமந்�ள்ள இந்திய வன ேமலாண்ைம 

நி�வனம் 

 

14. மத்திய ெவள��ற� வ�வகாரத்�ைற அைமச்சகம்  

 

14.1 சம�ப் – மாணவர்கள் மற்�ம் ெவள��ற�த் �ைற அைமச்சகத்திற்�மான 

�ட்�ைண�த் திட்டம் (SAMEEP – Students and MEA  Engagement  Program) 

�வக்கம் : �சம்பர் 19, 2017 

�றிக்ேகாள் : இந்தியாவ�ன் ெவள��ற�க் ெகாள்ைககைள�ம் அதன் உலகளாவ�ய 

ெவள��ற� ஈ�பாட்ைட�ம் நா� ��வ�ம் உள்ள மாணவர்கள�டத்தில் ெகாண்ட 

ெசல்வதற்கான �றிக்ேகாைள உைடய� இத்திட்டமா�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : எப்ப� மத்திய ெவள��ற� வ�வகாரத்�ைற அைமச்சகம் 

ெசயல்ப�கின்ற� என்பைதப் பற்றி நன்� அறிந்தவர்களாக பள்ள� மற்�ம் கல்�� 

மாணவர்கைள உ�வாக்�தல். 

 மாணவர்கள் தங்க�ைடய வாழ்க்ைகய�ன் வ��ப்பத் �ைறயாக (Career Option) 

ேதர்� ெசய்ய�ம், இராஜ்ஜிய �திய�லான பண�கள�ல் ஆர்வத்ைத 

ெச�த்�வதற்காக இத்திட்டம் �வங்கப்பட்�ள்ள�. 
 இத்திட்டமான� எப்ப� அயல் நா�க�டன் உற�கள் 

ஏற்ப�த்தப்ப�கின்றன, எப்ப� அைவ ��கமாகப் ேபணப்ப�கின்றன 

என்பைதப் பற்றிய அறிைவ மாணவர்க�க்� அள�க்கின்ற�. இதற்காக ச�க 
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ஊடகத்தில் “Ask the spokes Person” (ெசய்தித் ெதாடர்பாளைர ேக�ங்கள்) 

எ�ம் கலந்தைரயாடல் நிகழ்ச்சி ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள� . 

 

15. மத்திய உரங்கள் மற்�ம் இரசாயனத் �ைற அைமச்சகம் 

 

15.1 ப�ரதான் மந்தி� ஜன் அவ்ஷாதி ேயாஜனா 

�வக்கம் : நவம்பர் 2008 

ேநாக்கம் : ஜன் அவ்ஷாதி ம�ந்தகங்கள் �லம் நா� ��வ�ம் அைனவ�க்�ம் 

�றிப்பாக ஏைழ மற்�ம் நலிவைடந்த ப��வ�ன�க்� மலிவான வ�ைலய�ல் 

தரமான ஒத்த ேவதிய�யற் உள்ளடக்க�ைடய காப்��ைமய�ல்லா ம�ந்�கள் 

(Genetic drugs) கிைடக்கச் ெசய்தல். 

�றிக்ேகாள் : சிகிச்ைசக�க்� காப்��ைமய�ல்லா (ெபா�) ம�ந்�கைள 

ப�ந்�ைரத்தல். ேம�ம் நபர் ஒ�வ�க்கான சிகிச்ைச ெசலைவ �ைறத்தல். 

அமல்பாட்� அைமப்� : மத்திய ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் �ைறய�ன் நிர்வாகச் 

கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் உள்ள இந்திய ெபா�த்�ைற நி�வன ம�ந்�ப் ெபா�ள் 

பண�யகம் (Bureau of Pharma PSUs of India) இத்திட்டத்ைத அமல்ப�த்�கின்ற�. 

ம�ந்�கள் கிைடக்�ம் ெசயல்பாட்� நி�வனங்கள் : அர� ம�த்�வமைனகள், 

அர� சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள், அறக்கட்டைன நி�வனங்கள் மற்�ம் 

ெசஞ்சி�ைவச் சங்கம், ேராகி கல்யாண் சமிதி ேபான்ற ெபா� ச�கச் சங்கங்கள். 

திட்ட வ�ளக்கம் : காப்��ைமய�ல்லா ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் என்பைவ �ணப்ப�த்� 

ேநாயாற்� சிகிச்ைச மதிப்ப�ன் (therapeutic value) அ�ப்பைடய�ல் வண�கப் 

ெபய�ைடய ம�ந்�கைளப் ேபாலேவ ஒத்த திற�ம் சமமான பா�காப்�ம் 

உைடய வண�கப் ெபயர் �றிய�� இல்லா ஒத்த ேவதிய�யற் உள்ளடக்க�ைடய 

ம�ந்�களா�ம். 

 

15.2 ப�ரதான் மந்தி� பாரதிய ஜன் அவ்ஷாதி ப�ேயாஜனா ேகந்திரா 

�வக்கம் : நவம்பர் 2015-2016 

ேநாக்கம் : சிறப்� ேகந்திர ைமயங்கள் �லம் நாட்�ன் எள�ய மக்க�க்� 

மலிவான வ�ைலய�ல் தரமான ம�ந்�கைள வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : நாட்�ல் அைனவ�க்�ம், �றிப்பாக ஏைழ மற்�ம் ப�ன் தங்கிய 

நலி�ற்ற மக்க�க்� தரமான ம�ந்�ப் ெபா�ட்கைள கிைடக்கச் ெசய்தல் மற்�ம் 

ஆேராக்கிய சிகிச்ைசக�க்கான ெசலைவ �ைறத்தல். 

வ�நிேயாகம் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்�தல் : ப�ரதான் மந்தி� பாரதிய ஜன் 

அ�ஷாதி ப�ேயாஜனா ேகந்திரா ைமயங்கள�ன் �லம் காப்��ைமய�ல்லா 

ம�ந்�கள�ன் ெகாள்�தல், வ�நிேயாகம் மற்�ம் சந்ைதப்ப�த்�தைல 
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ஒ�ங்கிைணக்க மத்திய ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் �ைறய�ன் கீழ் இந்திய 

ெபா�த்�ைற நி�வன ம�ந்�ப் ெபா�ள் பண�யகம் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

15.3 பார்மா ஜன் சமதன் திட்டம் 

�வக்கம் : 12, மார்ச் 2015 

ேநாக்கம் : இ� ஓர் இைணய வசதி ெபா�த்தப்பட்ட அைமப்பா�ம். ம�ந்�ப் 

ெபா�ட்கள�ன் கிைடப்� மற்�ம் வ�ைல நிர்ணயம் ெதாடர்பான �கர்ேவா�ன் 

�ைறகைள இந்த அைமப்� த�ர்� காண்கிற�. 

�வங்கிய அைமப்� : ேதசிய ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் வ�ைல நிர்ணய ஆைணயம். 

(NPPA) 

இந்த ஆைணயமான� ம�ந்�ப் ெபா�ட்க�க்கான ஒ�ங்��ைறயாளர் 

அைமப்பாக மட்�மின்றி வசதிப�த்�ம் அைமப்பாக�ம் ெசயல்ப�கின்ற�. 

NPPAவான� ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் ெதாடர்பான �கார்கள�ன் ம�� �கார் ெபற்ற 48 

மண� ேநரத்தில் த�ர்� நடவ�க்ைககைளத் �வங்�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இந்த அைமப்பான� ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள�ன் கிைடப்� மற்�ம் 

வ�ைல நிர்ணயம் ெதாடர்பான �ைறக�க்கான வ�ைரவான மற்�ம் திற�ைடய 

�ைற த�ர்ப்� அைமப்பா�ம். 

 2013ஆம் ஆண்�ன் ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் (வ�ைலக் கட்�ப்பா�) உத்தரவ�ன் 

திறன்பட்ட அமல்பாட்�ன் �லம் �கர்ேவார்கள�ன் நலைனப் 

பா�காப்பதற்கான வ�வான மின் ஆ�ைக க�வ�யாக இ� 

ெசயல்ப�கின்ற�. 

 

16.  மத்திய நிதி அைமச்சகம் 

16.1 ப�ரதான் மந்தி� ஜன் தன் ேயாஜனா 

�வக்கம் : 28, ஆகஸ்ட், 2014 

ேநாக்கம் : நிதிய�ல் உள்ளடக்கம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : 1 லட்சம் �பாய் வ�பத்�க் காப்ப��, வங்கிக் கணக்கிைன 

ெகாண்��க்க �ைறந்தபட்ச இ�ப்� ேதைவய�ல்ைல, ஆ�ள் காப்ப�� வசதி, 

�ைறந்தபட்சம் 45 நாட்க�க்� ஒ� �ைற �-ேப அட்ைட கண்�ப்பாக 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். ஒ� ��ம்பத்திற்� ஒ� வங்கிக் கணக்கிற்� மட்�ம் 

�.5000 வைர மிைகப்பற்�ைக வசதி கிைடக்�ம். 

 

16.2 அடல் ெபன்சன் ேயாஜனா (APY) 

�வக்கம் : 2015-2016 ெபா� பட்ெஜட் 

திட்ட காலம் : 5 ஆண்�கள் (2015-2016 �தல் 2019-2020) 

ேநாக்கம் : �ைறசாரா �ைறய�ன�க்� ஓய்�தியம் 
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�றிக்ேகாள் : 60 வயதிற்� ப�ற� மாதத்திற்� �.1000 �தல் �.5000 வைர 

உத்திரவாதமள�க்கப்பட்ட மாத ஓய்�தியம். 

பயனாள�கள் : ேதசிய ஓய்�திய அைமப்ப�ல் ேசர்ந்த �ைறசாரா ெதாழிற் 

�ைறய�ல் உள்ள 18 �தல் 40 வயதிற்�ட்பட்ட அைனத்� ��மக்கள் மற்�ம் 

எந்தெவா� சட்டப்�ர்வ ச�கப் பா�காப்� திட்டத்தி�ம் உ�ப்ப�னராக இல்லாத 

நபர்கள். 

திட்ட வ�ளக்கம் : ஓய்�தியத் திட்டத்தின் த�தியான சந்தாதாரர்கள் கணக்கிற்� 

சந்தாதார�ன் ப��மியம் பங்கள�ப்ப�ல் 50 சதவ �தத்ைதேயா அல்ல� வ�டத்திற்� 

1000 �பாையேயா பங்கள�ப்பாக மத்திய அர� வழங்�ம் (இரண்�ல் எ� �ைறவாக 

உள்ளேதா அைத தன் பங்கள�ப்பாக வழங்�ம்). 

சந்தாதாரர்கள் ேதர்ந்ெத�க்காவ��ல் �வவல்ம்பன் திட்டத்தின் நடப்� சந்தாதாரர்கள் 

தானாக அடல் ெபன்சன் ேயாஜனா திட்டத்திற்� மாற்றப்ப�வர். சந்தாதாரர் 

இறந்�வ�ட்ட ேவைளய�ல் அேத ஓய்�தியத் ெதாைகயான� அவர� மைனவ�க்� 

வழங்கப்ப�ம். 

 

16.3 வ�வாய் அறிவ�ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 2016-2017 ெபா� பட்ெஜட் 

ேநாக்கம் : �ந்ைதய ஆண்�ல் வ� ெச�த்�ேவாரால் ெவள�க்காட்டப்படாத 

வ�மானத்ைத வ� அைமப்ப�ன் கீழ் ெகாண்� வரல். அதன் �லம் நாட்�ல் க�ப்� 

பணம் மற்�ம் வ� ஏய்ப்ைப கட்�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : கடந்த காலத்தில் �� வ�ய�ைன�ம் ெச�த்தாத ��மக்கள் �ன் 

வந்� தங்கள� தவறிக்காட்டாத வ�வாைய அறிவ�த்தல். 

 ப�ன்� அறிவ�க்கப்பட்ட ெவள�காட்டப்படாத வ�மானத்தில் ெமாத்தம் 45 

சதவ �தமாக அதற்காக வ�ய�ைன�ம், ��தல் மிக வ�ய�ைன�ம், 

அபராதத்திைன�ம் கட்�தல். 

பயனாள�கள் : தன�நபர்கள், இந்� �ட்�க் ��ம்பங்கள், நி�வனங்கள் 

கம்ெபன�கள் உட்பட நாட்�ன் அைனத்� ��மக்கள். 

 

16.4 ப�ரதான் மந்தி� க�ம் கல்யாண் ேயாஜனா 2016 – ஓர் மன்ன�ப்�த் திட்டம் 

ேநாக்கம் : அறிவ�க்கப்பட்ட �ந்ைதய ெவள�க்காட்டப்படாத வ�மானத்தில் 50 

சதவ �த ெமாத்த வ�, மிைகவ� மற்றம் வ�மானத்ைத தாண்�, 25 சதவ �தம் நான்� 

ஆண்�க�க்� வட்� இல்லாமல் வங்கிக் கணக்கில் ெச�த்தப்ப�ம். 

�றிக்ேகாள் : இந்த ெதாைகயான� ந�ர்ப்பாசனம், வ �ட்�வசதி கழிவைற 

கட்�மானம், உள்கட்டைமப்�, ஆரம்ப கல்வ�, �தன்ைம �காதாரம், வாழ்வாதாரம் 

ேபான்றவற்றின் திட்டங்க�க்� பயன்ப�த்தி �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ள�. 

திட்ட ��கள் : இந்த திட்டமான� 2016ஆம் ஆண்�ன் வ�வ�திப்� வ�திகள் 

(இரண்டாவ� தி�த்தம்) சட்டத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். 
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திட்ட வ�ளக்கம் : இரகசிய �ைறய�ல் ெவள�க்காட்டப்படாத வ�மானம் மற்�ம் 

க�ப்� பணத்ைத அறிவ�த்தல். அத்த� வ�மானத்தில் 50 சதவ �தம் வ� மிைகவ� 

மற்�ம் அபராதத்ைதக் கட்�தல். 

 

16.5 வ�ஸ்த ெபன்சன் ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 24, ஜனவ� 2017 

ேநாக்கம் : நிதிய�யல் உள்ளடக்கம் மற்�ம் ச�கப் பா�காப்� 

�றிக்ேகாள் : 10 ஆண்�க�க்� ஆண்�ற்� 8 சதவ �தம் எ�ம் 

உத்திரவாதமள�க்கப்பட்ட வட்� வ�கிதத்தின் அ�ப்பைடய�ல் உத்திரவாதமான 

ஓய்�தியத்ைத இத்திட்டம் வழங்�ம். சந்தாதாரர்கள் வ�டாந்திர அ�ப்பைடய�ல் 

அல்ல� அைர ஆண்� / காலாண்� / மாத அ�ப்பைடய�ல் ஓய்�தியத்ைத 

ெப�வதற்கான வழிகைள ேதர்ந்ெத�க்�ம் வசதி உள்ள�. 

பயனாள�கள் : 60 அல்ல� 60 வயதிற்�ம் அதிகமான �திேயார். 

அமல்பாட்� அைமப்� : இந்திய ஆ�ள் காப்ப�� நி�வனம். 

 

16.6 தங்க நாணயமாக்�தல் திட்டம் 

�வக்கம் : 5, நவம்பர் 2015 

ேநாக்கம் : இத்திட்டமான� உேலாகத் தங்கத்ைத வாங்�வத�க்கான ஓர் 

மாற்றா�ம். ெபா�ள் நிைலத் தங்கத்தின் ம�தான ேதைவ �ைறப்பேத இதன் 

ேநாக்கமா�ம். 

�றிக்ேகாள் : இத்திட்டமான� தங்கத்தின் உள்நாட்�த் ேதைவகைள அைடவதற்� 

நாட்�ல் வ ��கள் மற்�ம் நி�வனங்கள�னால் பயன்பாட்�ல் இல்லாமல் இ�ப்ப�ன் 

எச்ெசய�மின்றி ைவக்கப்பட்�ள்ள தங்கத்திைன திரட்ட�ம். அவற்றிைன ந�ண்ட 

கால அ�ப்பைடய�ல் �த�� ெசய்ய�ம், அத்த� தங்கத்திைன ஆக்கப்�ர்வ 

பயன்பா�கள�ல் ஈ�ப�த்த�ம் ேநாக்கம் ெகாண்�ள்ள�. ேம�ம் தங்கத்தின் 

இறக்�மதி ம�தான சார்�ைடைமைய �ைறப்பதன் �லம் நாட்�ன் நடப்� கணக்� 

பற்றாக்�ைறைய �ைறக்க இத்திட்டம் ேநாக்கம் ெகாண்�ள்ள�. 

ந�ண்ட கால �றிக்ேகாள் : உள்நாட்� ேதைவகைள சந்திப்பதற்� நாட்�ன் 

தங்கத்தின் இறக்�மதி ம�தான சார்�ைடைமையக் �ைறத்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : தங்க நாணயமாக்கல் திட்டமான� நடப்ப��ள்ள ப�ன்வ�ம் 

இ�திட்டங்கைள மாற்றியைமப்பதன் �லம் தங்கத்ைத நாணயப் பயன்பாட்�ற்� 

ெகாண்� வர பல்ேவ� ேவ�பட்ட வ��ப்பத் ேதர்�கைள அள�க்கின்ற�. 

1. தங்க ைவப்�த் திட்டம் (Gold deposit Scheme) 

2. தங்க உேலாகக் கடன் திட்டம் (Gold metal Loan Scheme) 
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16.7 தங்க பத்திர ேசமிப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 09, ெசப்டம்பர், 2015 

ேநாக்கம் : காகித அல்ல� மின்ன� �த��கள் வ�வ�ல் மாற்� �த�ட்� 

வ��ப்பத் ேதர்�கேளா� பதில் மாற்றம் ெசய்வதன் �லம் ெபா�ள் நிைலத் 

தங்கத்தின் (Physical Gold) ம�தான ேதைவைய �ைறத்தல். 

�றிக்ேகாள் : இத்திட்டத்தின் ேநாக்கம் தங்க �த��கள் பத்திரங்கள் �லம் 

நிதிய�ைன திரட்�தல் மற்றம் ெபா�ள்நிைலத் தங்கத்தின் இறக்�மதியால் 

உண்டா�ம் ெபா�ளாதார சிரமங்கைள �ைறத்தல் மற்�ம் நாட்�ன் நடப்� 

கணக்� பற்றாக்�ைறைய �ைறத்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்ெவா� தங்கப் பத்திர�ம் 1 கிராம் 

தங்கத்தின் மதிப்ப�ற்� சமமான�. இத்திட்டத்தின் கீழ் �ைறந்தபட்ச 

�த�ட்டான� இரண்� கிராம் தங்கத்தின் ம�� ேமற்ெகாள்ளலாம். (தற்ேபா� இந்த 

�ைறந்தபட்ச அள� 1 கிராமாக �ைறக்கப்பட்�ள்ள�.) ஓர் நிதியாண்�ல் 

ஒ�வ�க்� அதிகபட்ச �த�ட்� வரம்� 500 கிராம் ஆ�ம். 

 

16.8 ஆம் ஆத்மி ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : அக்ேடாபர், 2, 2007 

�றிக்ேகாள் : ச�கப் பா�காப்�த் திட்டம் 

பயனாள�கள் : 18 வய� �தல் 59 வயதிற்�ட்பட்ட வைகப் ப��வ�னர் (ஊரக 

நிலமில்லா மக்கள்) 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இந்திய ஆ�ள் காப்ப�ட்� நி�வனம் (LIC – Life Insurance 

corporation)  

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் பயன்கள் ப�ன்வ�மா� : 

 இயற்ைக மரணத்தின் ேபா� 30,000 �பாய் வழங்கப்ப�ம். 
 வ�பத்� இறப்�கள�ன் ேபா� / வ�பத்�கள�ன் காரணமாக நிரந்தர �� உடல் 

�ைறபா� அைட�ம் ேபா� �பாய் 75,000 வழங்கப்ப�ம். 
 வ�பத்�கள�ன் காரணமாக ப�தி உடற்�ைறபா� அைட�ம் ேபா� (ஓர் 

கண்கள், ஓர் �ட்�) �.37,500  வழங்கப்ப�ம். 

 

16.9 ப�ரதான் மந்தி� �த்ரா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 27, ெசப்டம்பர் 2015 

ேநாக்கம் : ெப� நி�வனமில்லா, சி� வண�க நி�வனங்க�க்� நிதிய�யல் 

வசதிக�க்� �ைறயான அ�கைல வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : 10 லட்சம் �பாய்க்�ம் �ைறவாக கடன் ேதைவையக் 

ெகாண்�ள்ள உற்பத்தி, வர்த்தகம் மற்�ம் ேசைவ�ைறகள�ல் ெசயல்பாட்�ைனக் 

ெகாண்�ள்ள ேவளாண் அல்லாத வ�வாய் உற்பத்தி நி�வனங்க�க்� 
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ெபா�த்�ைற வங்கிகள், ப�ராந்திய, ஊரக, மாநில மற்�ம் நகர்ப்�ற �ட்�ற� 

வங்கிகள�லி�ந்� கடன் வழங்�தல். 

திட்டக் ��கள் : ப�ரதான் மந்தி� �த்ரா ேயாஜனா திட்டத்தின் பயன்கைள 

�ன்� வைகப்பாட்�ன் கீழ் ெபறலாம்.  

 சி� (Shishu) கடன் – 50,000 �பாய் வைர வைகப்ப��� வைர கடன் 

ெபறலாம். 

 கிேஷார் – 50,000 �தல் 5,00,000 (Kishore) கடன் வைகப்ப��� �பாய் வைர 

கடன் ெபறலாம். 

 த�ண் (Tarun) கடன் வைகப் ப��� – �.5,00,000 �தல் �.10,00,000 வைர 

கடன் ெபறலாம். 

 

16.10 ப�ரதான் மந்தி� ஜ�வன் ேஜாதி ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : ெபா� பட்ெஜட் 2015-16 

ேநாக்கம் : வ�பத்�கள் காரணமாக ஏற்ப�கின்ற இறப்�டன் அல்ல� உடல் 

�ைறபா�கள்/ ஏேத�ம் ஓர் காரணமாக ஏற்ப�கின்ற நிகழ்�கள�ன் 

�ரதி�ஷ்டவசமான இறப்� நிகழ்�கள�ல் ஆ�ள் காப்ப�� வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : 18 �தல் 50 வயதிற்�ப்பட்ட வங்கிக் கணக்�ைடய மக்கள். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இந்திய ஆ�ள் காப்ப�� நி�வனம். 

சந்தா ப��மியம் : ப��மியத் ெதாைக ஆண்�ற்� �.300 ஆ�ம். ஒவ்ெவா� 

தவைணய��ம் வங்கிக் கணக்கின் இ�ப்�த் ெதாைகய�லி�ந்� தானாக எ�த்�க் 

ெகாள்ளப்ப�ம். 

கட்டண ெச�த்� �ைற : சந்தாதார�ன் வங்கிக் கணக்கிலி�ந்� வங்கிய�னால் 

சந்தா ப��மியத் ெதாைகய�ன் ெச�த்த�க்� சந்தா ெதாைகயான� தானாகக் 

கழிக்கப்ப�ம். 

காப்ப�ட்� ெதாைக அள� : ஏேத�ம் ஓர் காரணத்தினால் உண்டாகின்ற இறப்�க்�  

2 லட்சம் �பாய் வழங்கப்ப�ம். 

 

16.11 ப�ரதான் மந்தி� �ரக்சா ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2015-2016 

ேநாக்கம் : வ�பத்� இறப்�கேளா� உடற்�ைறபா�க�க்கான ��ப்ப�க்கத்தக்க ஓர் 

ஆண்�ற்கான ஆ�ள் காப்ப��. 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ெபா�த்�ைற ெபா� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள். அல்ல� 

சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகள்/ப�ராந்திய ஊரக வங்கி/�ட்�ற� வங்கிகள�ன் வ��ப்பத் 

ேதர்வ�ன் ம�� ஒேர மாதி�யான ஆ�ள் காப்ப�ட்� ேசைவைய வழங்க வ��ப்பம் 

ெகாண்�ள்ள ப�ற ெபா� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள். 
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16.12 ��ள் வ� 

 இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய அைமந்�ள்ள ெவள�நாட்� மின்-வர்த்தக 

நி�வனத்திற்கான ெசயல்பாட்�க் கட்டணமாக அவற்றின் வ�வாய�ன் ம�� 

வ�ய�ைன அறி�கப்ப�த்த ��ள் வ� அறிவ�க்கப்பட்ட�. 
 இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய அைமந்�ள்ள ெதாழிற்�ட்ப நி�வனத்திற்� ஓர் 

நிதியாண்�ல் 1 லட்சத்திற்�ம் அதிகமாக கட்டணச் ெச�த்தைல 

ேமற்ெகாள்கின்ற நபேரா அல்ல� நி�வனேம தான் ெச�த்த உள்ள ெமாத்த 

ெதாைகய�ன் 6 சதவ �தத்ைத ��ள் வ�யாக தக்க ைவத்� ெச�த்த 

ேவண்�ம். 
 இ�ப்ப��ம் இந்த வ�யான� சில ெவள�நா�கள��ள்ள ெதாழில் �ட்ப 

நி�வனங்கள�டம் இ�ந்� சில வண�கச் ேசைவகைள (Business to Business 

Service) ெப�வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கட்டணச் ெச�த்�த�க்� 

மட்�ேம ெபா�ந்�ம். 

 

16.13 கி�ஷி கல்யாண் உயர் வ� (Cess) - ேவளாண் நலன் உயர் வ� 

�வக்கம் : 1 ஜூன், 2016 லி�ந்� அமல்பாட்�ற்� வந்த�. 

ேநாக்கம் : உழவர்கள�ன் நல்வாழ்� மற்�ம் ேவளாண்ைமக்கான நிதியள�ப்�கள�ன் 

அதிக�ப்�. 

நிதியள�ப்� : கி�ஷி கல்யாண் உயர் வ�யான� �தலில் இந்திய ெதா�ப்� 

நிதிய�ல் ேசமிக்கப்ப�ம். ப�ன் நாடா�மன்றத்தால் நிதிய�ல் ேசமிக்கப்ப�ம். ப�ன் 

நாடா�மன்றத்தால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட �ைறயான மான�ய ஒ�க்கீட்�ற்�ப் ப�ற� 

அவசியமானைவ என்� க�தப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட ேவளாண்ைம 

ெசயல்பா�க�க்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : அைனத்� ேசைவகள�ன் ம�� மத்திய அரசால் வ�திக்கப்பட்ட 

வ�ேய கி�ஷி கல்யாண் உயர் வ�யா�ம். இைவ ேசைவ வ�க்� 

ெபா�ப்�ைடயைவ. இதன் வ� வ�கிதம் 0.5 சதவ �தமா�ம். 

 

 

16.14 எ�ந்� நில் இந்தியா திட்டம் 

�வக்கம் : 5 ஏப்ரல், 2016 

ேநாக்கம் : ெபண்கள், அட்டவைண சாதிய�னர், அட்டவைண பழங்��ய�ன�ைடேய 

ெதாழில் �ைன�த் தன்ைமைய ேமம்ப�த்�தல். 

பயனாள�கள் : 18 வயதிற்� ேமற்பட்ட ெபண்கள் அட்டவைண சாதிய�னர் மற்�ம் 

அட்டவைண பழங்��ய�னர். �திய �வக்கத் திட்டங்க�க்� மட்�ேம இத்திட்டம் 

(Green field Projects) ெபா�ந்�ம். 
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16.15 ேதசிய ஓய்�தியத் திட்டம் 

ேநாக்கம் : 18-60 வயதிற்�ட்பட்ட இந்திய ��மக்க�க்கான ஓய்�தியத் திட்டம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ேதசிய ஓய்�திய அைமப்பான� ஓய்�திய 

ஒ�ங்��ைற ேமம்பாட்� ஆைணயத்தால் ஒ�ங்��ைறப் ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

16.16 ஷாக்சம் திட்டம் 

ேநாக்கம் : மத்திய கலால் மற்�ம் �ங்க வா�யத்தின் �திய மைற�க வ� 

ெநட்ேவார்க் அைமப்ைப உ�வாக்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 GSTைய அமல்ப�த்�தல் 

 வர்த்தகத்ைத எள�தாக்�வதற்கான இந்திய �ங்க அைமப்ப�ன் ஒற்ைற சாளர 

இைட�கத்தின் வ��வாக்கம். 

 மத்திய கலால் மற்�ம் �ங்க வ� வா�யத்ைத எள�ைமயாக ெதாழிற் ��தல் 

மற்�ம் �ஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ப�ற வ� ெச�த்�ேவா�க்கான 

நட்� வழிய�லான �வக்கங்கள். 

 

16.17 ேதஜஸ்வ�ன� 

�வக்கம் : 28, ப�ப்ரவ� 2017 

திட்ட இலக்� காலம் : 30, ஜூன் 2021 

ேநாக்கம் : இளம் ப�வ ெபண்கள் மற்�ம் வளர் இளம் ெபண்கள் ச�க-

ெபா�ளாதார ேமம்பா�. 

�றிக்ேகாள் : அ�ப்பைட வாழ்க்ைகத் திறன்கேளா� இளம்ப�வப் ெபண்கைள 

அதிகாரப்ப�த்�தல் அதன் ப�ற� பயனாள�ய�ன் வ��ப்ப சார்�ைடைமையப் 

ெபா�த்� இரண்டாம் நிைல கல்வ�ைய �ர்த்தி ெசய்ய, சந்ைத வழி நடத்� திறன் 

பய�ற்சிகைளப் ெபற ேம�மான வாய்ப்�கைள வழங்�தல். 

நிதியள�ப்� : உலக வங்கிய�ன் நிதி�தவ� உைடய�. 

திட்டக் ��கள் :  

 ச�க, கல்வ�ய�யல் மற்�ம் ெபா�ளாதார வாய்ப்�கைள வ��வைட 

ெசய்தல். 

 த�வ�ர ேசைவ வ�நிேயாகம் 

 மாநில திறன் கட்டைமப்� மற்�ம் அமல்பாட்� ஆதர�. 

 

16.18 ப�ரதான் மந்தி� வய வந்தன ேயாஜனா 

�வக்கம் :  05, ஜனவ� 2018. 

ேநாக்கம் : இந்திய ஆ�ள் காப்ப�� நி�வனத்திற்கான அரசின் உத்திரவாதத்தின் 

அ�ப்பைடய�ல் சந்தா ெதாைகேயா� இைணக்கப்பட்ட உத்திரவாத ஓய்�தியம் 
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வசதிய�ன் �லம் �த்த ��மக்க�க்� ��ைம கால வ�மான பா�காப்ைப 

வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : பத்� ஆண்�க�க்� 8 சதவ �தம் வட்� வ �தத்தில் (ஆண்�ற்�) உ�தி 

ெசய்யப்பட்ட வ�வாய் அள�த்தல். 

பயனாள�கள் : 60 வய� அல்ல� அதைனத் தாண்�ய �திேயார்கள்  

அமல்பாட்� நி�வனம் : இந்திய ஆ�ள் காப்ப�ட்� நி�வனம். 

சிறப்� அம்சங்கள் : ேசைவ வ�/GSTய�லி�ந்� வ�லக்கள�க்கப்பட்�ள்ள� . 

 

17. உண�ப் ப�த்தன��ம் ெதாழில் அைமச்சகம் 

17.1 ெமகா உண�ப் �ங்கா 

�வக்கம் :  11, ஜூன், 2017. 

திட்ட காலம் : ஒவ்ெவா� �ன�ட்�ற்�ம் 30 மாதங்கள் 

ேநாக்கம் : இ� வ�வசாய�கள், பதன��ேவார் மற்�ம் வ�யாபா�கைள 

ஒன்றினணக்�ம் அைமப்ைப ஏற்ப�த்�கிற�. ேம�ம் ேவளாண் 

வ�ைளப்ெபா�ட்கைள சந்ைதப்ப�த்த உதவ� ெசய்வேதா�, அதிக எண்ண�க்ைகய�ல் 

ேசமிக்க�ம் வழிவைக ெசய்கிற�. இதனால் வ�ைளப்ெபா�ட்களான� வ �ணாகாமல் 

வ�வசாய�க�க்� வ�வாைய �ட்�கிற�. 

�றிக்ேகாள் : ேவளாண் வ�ைளப் ெபா�ட்களான� அ� உற்பத்தியா�ம் 

ப�திகள�லி�ந்� சந்ைதப் ப�திகைள வந்தைடவதற்கான நவ �ன உள் கட்டைமப்� 

வசதிகைள வழங்�கிற�. இதனால் ப�ன் தங்கிய ப�திகள் வளர்ச்சியைடந்த 

ப�திக�டன் இைணய வழிவைக ெசய்கிற�. 

திட்டத்தின் தன்ைம : “ெதா�தி திரள்” அ���ைற. (Cluster approach)  

 ெபா�வான சமெவள�ப் ப�திக�க்� அதிகபட்சம் 50 ேகா� �பாய் உைடய 

திட்டச் ெசல�க�க்� 50 சதவ �தம் வைர ஒ� �ைற �லதன மான�யம் 

வழங்கப்ப�ம். 

 மைல மற்�ம் கர��ரடான நிலப்ப�திகள் �றிப்பாக வட கிழக்� 

ப�ராந்தியத்தில் அதிகபட்சம் 50 ேகா� திட்டச் ெசல�ைடய திட்டங்க�க்� 

75 சதவ �தம் �லதனமான�யம் வழங்கப்ப�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : கம்ெபன�கள் சட்டத்தின் கீழ் பதி� ெசய்யப்பட்ட 

ெப�நி�வன அைமப்பான ஓர் “சிறப்� �றிக்ேகாள் வாகனம்” (Special Purpose Vehicle) 

இத்திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�கின்ற�. 

 

17.2 ப�ரதான் மந்தி� கிசான் சம்படா ேயாஜனா 

�வக்கம் :  ேம 2017 

திட்ட காலம் : 2016 - 2020 
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ேநாக்கம் : பண்ைணய�லி�ந்� சில்லைற வர்த்தக அைமப்�கள் வைர திற�ைடய 

வ�நிேயாகச் சங்கிலி ேமலாண்ைமேயா� நவ �ன உள்கட்டைமப்�கைள உ�வாக்�ம் 

ஒர் வ��வான திட்டேம இத்திட்டமா�ம். 

�றிக்ேகாள் : இத்திட்டமான� ேவளாண்ைமக்� ஆதரவள�க்�ம், உண� 

பதப்ப�த்�தல் �ைறைய நவ �னப்ப�த்�ம், ேவளாண் கழி�கைள �ைறக்�ம். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய அர� �ைற திட்டம் 

பயன்கள் : இத்திட்டமான� நாட்�ல் உண�ப் பதப்ப�த்�தல் �ைறய�ன் 

வளர்ச்சிைய மிகப்ெப�ய அளவ�ல் ஊக்�வ�க்�ம். அேதா� மட்�மல்லாமல் 

உழவர்க�க்� நல்ல இலாபகர வ�வாைய வழங்�வதற்� உதவ� ெசய்�ம். 

ேம�ம் உழவர்கள�ன் வ�வாைய இரட்�த்தல், ெப�ய அளவ�லான ேவைல 

வாய்ப்�கைள உ�வாக்�தல் �றிப்பாக ஊரகப் ப�திகள�ல் உ�வாக்�தல் 

ேவளாண் உற்பத்திப் ெபா�ட்கள் வ �ணாவைதத் �ைறத்தல், பதப்ப�த்தப்பட்ட 

உண�ப் ெபா�ட்கள�ன் ஏற்�மதிைய அதிக�த்தல், உண� ெபா�ட்கள�ன் 

பதப்ப�த்தல் அளைவ அதிக�த்தல் ேநாக்கி இ� ஓர் மிகப்ெப�ய 

�ன்ென�ப்பா�ம். 

 

18. மத்திய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நலம் அைமச்சகம் 

18.1 ப�ரதான் மந்தி� �வஸ்தியா �ரக்சா ேயாஜனா 

�வக்கம் :  மார்ச், 2006. 

ேநாக்கம் : நாட்�ல் ெவவ்ேவ� ப�திய�ல் ெபா�வாக மலிவான �காதாரச் 

ேசைவகள் கிைடப்பதில் உள்ள சமநிைலய�ன்ைமைய ச�ெசய்தல் மற்�ம் 

�றிப்பாக ப�ன்தங்கிய �காதார ேசைவ அள�க்கப்படாத மாநிலங்கள�ல் தரமான 

ம�த்�வக் கல்வ�ைய வழங்�வதற்காக �காதார வசதிகைள திரட்�தல். 

�றிக்ேகாள் : இத்திட்டம் எய்ம்ஸ் ேபான்ற ம�த்�வக் கல்வ� நி�வனங்கைள 

நா� ��வ�ம் அைமப்பைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. ேம�ம் நாட்�ன் 

ெவவ்ேவ� ப�திகள�ல் நடப்ப�ல் உள்ள அர� ம�த்�வக் கல்�� மற்�ம் 

நி�வனங்கைள ேமம்ப�த்�தல். 

பயனாள�கள் : ப�ன் தங்கிய மாநிலங்கள் 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய அர� �ைற திட்டம் 

திட்டக் ��கள் :  

 எய்ம்ஸ் ேபான்ற ம�த்�வக்கல்வ� நி�வனங்கைள அைமத்தல். 

 அர� ம�த்�வ கல்��கைள ேமம்ப�த்�தல். 

 

18.2 ேதசிய �காதார திட்டம் 

�வக்கம் :  ஏப்ரல், 2005 
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ேநாக்கம் : மாநில அர�க�க்� ேதைவப்ப�ம் நிதிகைள வழங்�வதன் �லம் 

ஊரக மற்�ம் நகர்ப்�ற �காதார �ைறக்� �த்�ய��ட்டல். 

�றிக்ேகாள் :  
 மகப்ேபற்� இறப்� வ�கிதத்ைத 1000 உய�ர் ப�றப்�க�க்� ஒன்� என்ற 

அளவ�ற்� �ைறத்தல். 
 �ழந்ைதகள் இறப்� வ�கிதத்ைத 1000 உய�ர் ப�றப்�க�க்� ஒன்� என்ற 

அளவ�ற்� �ைறத்தல். 
 ெமாத்த க��றல் வ�கித்ைத 2.14 என்ற அளவ�ற்� �ைறத்தல். 
 14 – 49 வயதிற்�ட்பட்ட ெபண்கள�ல் இரத்த ேசாைகைய �ைறத்தல், 

த�த்தல். 
 காசேநாய�னால் உண்டா�ம் வ�டாந்திர இறப்�கைள பாதியாக �ைறத்தல், 

ேம�ம் வ�டாந்திர ேநாய்படல் நிகழ்�கைள�ம் பாதியாக �ைறத்தல். 
 ெதாற்� ேநாய்கள், ெதாற்றா ேநாய்கள், காயங்கள் மற்�ம் உ�வா�ம் 

ேநாய்கள் ேபான்றவற்றினால் உண்டா�ம் இறப்�கள் மற்�ம் ேநா�ற்றைல 

த�த்தல் மற்�ம் �ைறத்தல். 
 ஒ� ��ம்பத்தில் ம�த்�வச் சிகிச்ைசக்� ெசலவ�டப்ப�ம் ெசல�த் 

ெதாைகைய �ைறத்தல். 
திட்டக்��கள் :  

 ேதசிய ஊரக �காதார திட்டம் 
 ேதசிய நகர்ப்�ற �காதார திட்டம் 
 �ன்றாம் நிைல சிகிச்ைச திட்டம் 
 �காதாரம் மற்�ம் ம�த்�வக் கல்வ�க்கான மன�த வளம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : ேதசிய �காதாரத் திட்டமான� மாநில நிதித் �ைறய�ன் நிதி 

வழங்கல் வரம்ப�ன�ற்� ெவள�ேய மாநில �காதாரத் சங்கங்க�க்� மத்திய அரசின் 

நிதிைய பகிர்ந்� அள�ப்பதில் �ரட்சி கர மாற்றங்கைள ெகாண்� வந்�ள்ள�. 

 இரண்டாவ� �க்கிய மாற்றம் ேதசிய �காதார திட்டத்தின் கட்டைமப்ப�ல் 

ேநாய் கட்�ப்பாட்�த் திட்டத்திைன ஒ�ங்கிைணத்தல் ஆ�ம். 

 

18.3 ேதசிய ஊரக �காதார திட்டம் 

�வக்கம் :  12, ஏப்ரல், 2005 

திட்ட காலம் : 2005 - 2017 

ேநாக்கம் : �ைண ெசவ�லியர், ம�த்�வதாதிகள், அங்கன்வா�ப் பண�யாளர்கள், 

ஆஷா ெசவ�லியர்கள் ேபான்றவர்கள் �லம் ப�ன் தங்கிய ஊரகப் ப�தி மக்க�க்� 

�ழந்ைதப்ேப�, மகப்ேப�, ப�ரசவ �� ப�றப்� �ழந்ைதகள், �காதார மற்�ம் 

வய� வந்ேதார் �காதாரச் ேசைவகைள வழங்�தல். 

(Reproductive, Maternal Newborn, Child and Health and Adolescent Service – (RMNCH+A) 
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�றிக்ேகாள் : ஊரகப் ப�திகள�ல் ைமயப் ப�த்தப்படாத, ���ம் 

ெசயற்தன்ைம�ைடய, ச�தாயத்தினால் நிர்வகிக்கப்ப�ம் �காதார வ�நிேயாக 

அைமப்�கைள ஏற்ப�த்�வைத இத்திட்டம் �றிக்ேகாளாகக் ெகாண்ட�. 

திட்டக்��கள் : இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பல்ேவ� �வக்கங்கள். 

 அங்கீகாரம் ெபற்ற ச�க �காதார ெசயல்பா�கள் 
 ஜனன� �ரக்சா ேயாஜனா 
 ஜனன� சி� �ரக்சா கார்யகிராம் 
 ராஷ்��ய பால் �வஸ்திய கார்யகிராம் 
 ஆ�ஷ் அைமப்ைப ப�ரதானப்ப�த்�தல். உள்�ர் �காதார அைமப்ப�ற்� 

�த்�ய��ட்டல். 
திட்ட வ�ளக்கம் :  

 ேதசிய ஊரக �காதார திட்டமான� NRHM – RCH Flexipool என�ம் 

அைழக்கப்ப�கின்ற�. இ� ேதசிய �காதாரத் திட்டத்தின் ��கள�ல் 

ஒன்றா�ம். 50,000க்�ம் �ைறவான மக்கள் ெதாைக உைடய அைனத்� 

நகரங்கள் மற்�ம் கிராமங்க�க்காக இத்திட்டம் �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

 ஆஷா (ASHA – Accrediated Social Health Activist) அங்கீகாரமள�க்கப்பட்ட ச�க 

�காதார ஆர்வலர் என்பவர் ஓர் �காதாரப் பய�ற்சியள�க்கப்பட்ட ச�தாய 

ெபண் �காதார ஆர்வலராவார். இவர் ச�தாயத்திற்�ம், ெபா� �காதார 

அைமப்ப�ற்�ம் இைணப்பாக ெசயல்ப�வார். 

 ஆஷா பண�யாளர் �றிப்ப�ட்ட கிராமத்தில் வசிப்பவராக கண்�ப்பாக 

இ�த்தல் ேவண்�ம். இவர் எட்டாம் வ�ப்� வைர �ைறயாகக் கல்வ�ப் 

பய�ன்றவராக இ�த்தல் ேவண்�ம். 25 �தல் 45 வயதிற்�ப்பட்டவராக 

இ�த்தல் ேவண்�ம். 

 

18.4 ஜனன� �ரக்சா ேயாஜனா 

�வக்கம் :  12, ஏப்ரல், 2005 

ேநாக்கம் : 1400 �பாய் எ�ம் அளவ�ல் நிபந்தைன�ைடய ெராக்க உதவ�த் 

ெதாைக வழங்�வதன் �லம் மகப்ேப�ைடய ெபண்கள�ன் இைடேய 

ம�த்�வமைனய�லான நி�வனப் ப�ரசவங்கைள ேமம்ப�த்�வதன் �லம் 

மகப்ேப� இறப்� மற்�ம் �ழந்ைத இறப்� வ�கிதத்ைத �ைறத்தல். 

பயனாள�கள் : அைனத்� மகப்ேப� கால ெபண்கள். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் 

ெபற மகப்ேப�ைடய ெபண்ண�ன் வயதின் ம�� எந்த வரம்�ம் இல்ைல. 

ெபறப்ேபா�ம் �ழந்ைதய�ன் எண்ண�க்ைக ம�� எந்த வரம்�ம் இல்ைல அல்ல� 

எந்த வைகய�லான ம�த்�வ நி�வனம் என்பதன் ம��ம் வரம்�ம் இல்ைல. 

(அதாவ� அர� ம�த்�வமைன அல்ல� அங்கீகாரம் ெபற்ற தன�யார் 

ம�த்�வமைன) 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம் 
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18.5 ஜனன� சி� �ரக்சா கார்யகிராம் (JSSK) 

�வக்கம் :  01, ஜூன், 2011 

ேநாக்கம் : மகப்ேப� மற்�ம் �ழந்ைத இறப்� வ�கிதத்ைதக் �ைறத்தல். 

�றிக்ேகாள் : இந்த திட்டமான� மகப்ேப�ைடய ெபண்க�க்� இலவச ம�ந்�ப் 

ெபா�ட்கைள�ம், ேநாய் கண்டறிதல் ேசைவகைள�ம், உண� ஊட்டச் 

சத்�கைள�ம் வழங்�கின்ற�. 

ேம�ம் மகப்ேப�ைடய ெபண்க�க்� அவர்கள�ன் வ ��கள�லி�ந்� ப�ரசவ 

ம�த்�வமைனக்� இலவசப் ேபாக்�வரத்ைத வழங்�கின்ற�. சிக்கலான 

நிைலகள�ல் ப�ற ம�த்�வமைனக�க்�ம் இலவச ேபாக்�வரத்திைன 

வழங்�கின்ற�. ப�ன் இ�தியாக ப�ரசவத்தின் ப�ற� வ �ட்�ற்� ெசல்ல இலவசப் 

ேபாக்�வரத்ைத வழங்�கின்ற�. 

 

18.6 ராஷ்��ய பால் �வஸ்திய கார்யகிராம் 

�வக்கம் :  ப�ப்ரவ�, 2013 

ேநாக்கம் : �ழந்ைதகள�ைடய நில�ம் 4-Dக்கான �ன் �ட்�ேய கண்டறிதல் 

மற்�ம் அதைன நிர்வகித்தல். 

4D – Birth defects, disease disability, development delays. 

ப�றப்�க் �ைறபா�கள், ேநாய்கள், �ைறபா�கள், வளர்ச்சித் தாமதங்கள் 

�றிக்ேகாள் : ப�றப்� �ைறபா�கள், ேநாய்கள், உடற் �ைறபா�கள், வளர்ச்சித் 

தாமதங்கள் ேபான்றவற்றிற்� ெதாடக்கத்திேலேய �ன்�ட்�ேய கண்டறிவதன் 

�லம் �ழந்ைதய�ன் வாழ்க்ைகய�ன் தரத்ைத அதிக�த்தல் மற்�ம் வ��வான 

�காதாரச் ேசைவகைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : 0 �தல் 18 வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள் 

 

18.7 ராஷ்��ய கிேஷார் �வஸ்திய கார்யகிராம் 

�வக்கம் :  17, மார்ச் 2017 

ேநாக்கம் : வ��வான �ைறய�ல் இளம் ப�வத்தின�ன் �காதாரப் 

ப�ரச்சிைனகைள கைளதல். இத்திட்டமான� ேதசிய ஊரக �காதாரத் திட்டத்தின் 

கீழ் �வங்கப்பட்�ள்ள�. இளம் ப�வத்தின�ன் �காதாரம், ஆேராக்கியம், 

நல்வாழ்� ெதாடர்பாக தகவலள�க்கப்பட்ட மற்�ம் ெபா�ப்�ைடய ���கைள 

ஏற்ப�த்�வதன் �லம் அவர்கள�ன் �� ஆற்றைல அறிதல். ேம�ம் ம�த்�வச் 

�காதார ேசைவகைள மதிப்ப�டல். 

�றிக்ேகாள் :  

 ஊட்டச்சத்�கள் 

 பாலினப் ெப�க்க ஆேராக்கியம் 
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 ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள�ன் தவறானப் பயன்பா� 

 ெதாற்றா – ேநாய்கள் 

 மன நல ஆேராக்கியம் 

 காயங்கள் மற்�ம் வன்�ைற 

பயனாள�கள் : 10 �தல் 19 வயதிற்�பட்டவர்கள் 

திட்டக்��கள் :  

1. ஊட்டச்சத்திைன அதிக�த்தல் அதன் �லம் இளம் ப�வப் ெபண்கள் மற்றம் 

ஆண்கள் இைடேய ஊட்டச்சத்� இன்ைம மற்�ம் அேமான�யா இ�ம்�ச் சத்� 

�ைறபா� ேபான்றவற்ைற ந�க்�தல். 

2. பால்சார் மற்�ம் பாலினப் ெப�க்க ஆேராக்கியத்ைத அதிக�த்தல். 

 மனநல ஆராக்கியத்ைத ேமம்ப�த்�தல். 

 காயங்கள் மற்�ம் வன்�ைறையத் த�த்தல் 

 ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள�ன் தவறானப் பயன்பாட்ைட த�த்தல் 

 உயர் இரத்த அ�த்தம், மாரைடப்�, இதயக் ேகாளா�கள், ந��ழி� ேநாய் 

ேபான்� ெதாற்றா ேநாய்கைளக் கைளதல். 

 

 

18.8 ேதசிய நகர்ப்�ற �காதாரத் திட்டம் 

�வக்கம் :  ஏப்ரல், 2013 

ேநாக்கம் : பல்ேவ� அர�த் திட்டங்க�டன் ஒ�ங்கைம�ம் நடப்ப��ள்ள 

�காதாரச் சிகிச்ைசச் ேசைவ வ�நிேயாக அைமப்ைப வ�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : அத்தியாவசிய �தன்ைமச் �காதாரச் சிகிச்ைசச் ேசைவகள் 

கிைடக்கச் ெசய்வதன் �லம் நகர்ப்�ற மக்கள�ன் �றிப்பாக நகர்ப்�ற ஏைழ மற்�ம் 

��ைசவாசிகள�ன் �காதார சிகிச்ைச ேசைவகள�ன் ேதைவகைள அைடதல். 

ம�த்�வச் சிகிச்ைசக�க்கான ெசல�கைள �ைறத்தல். 

நிதியள�ப்� : சிறப்� அந்தஸ்�ைடய மாநிலங்க�க்கான மத்திய-மாநில 

நிதிப்பகிர்� வ �தம் 90 : 10 ஆ�ம் மற்�ம் ப�ற மாநிலங்க�க்கான மத்திய மாநில 

நிதிப் பகிர்� வ�கிதம் 75 : 25 ஆ�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய நகர்�ற ேமம்பாட்� வ �ட்� வசதி மற்�ம் 

நகர்ப்�ற வழிைம ஒழிப்� அைமச்சகம், மத்திய மன�த வள ேமம்பாட்� 

அைமச்சகம், மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் நல ேமம்பாட்� அைமச்சகம். 

 

18.9 ப�ரதான் மந்தி� �வஸ்திய �ரக்சா ேயாஜனா 

�வக்கம் :  2003 

ேநாக்கம் : மலிவான மற்�ம் நம்பத்த� �ன்றாம் நிைல �காதார சிகிச்ைச 

ேசைவகள�ன் ேதைவய�ல் உள்ள ப�ராந்திய சமநிைலய�ன்ைமைய ச�ெசய்தல். 
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நாட்�ல் தரமான ம�த்�வக் கல்வ�ைய அள�ப்பதற்காக ம�த்�வ வசதிகைள 

திரட்�தல். 

திட்டக்��கள் :  

 எய்ம்ஸ் ேபான்ற ம�த்�வக் கல்வ� நி�வனங்கைள அைமத்தல். 

 அர� ம�த்�வக் கல்�� நி�வனங்கைள ேமம்ப�த்�தல். 

 

18.10 ராஷ்��ய �வஸ்திய ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் :  2008 

ேநாக்கம் : அங்கீக�க்கப்படாத �ைற ஊழியர்க�க்� ம�த்�வ �காதார 

காப்ப��கைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள மக்கள். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய �ைற திட்டம் 

நிதியள�ப்� : ம�த்�வ �காதார காப்ப�ட்�ற்கான ப��மியத் ெதாைகயான� மத்திய 

மற்�ம் மாநில அர�களால் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்ப�ம். ஆண்�ற்கான பதி�க் 

கட்டணமாக பயனாள�கள் �.30 மட்�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். 

பயன்கள் : தங்கள� ைகேரைககள் மற்�ம் �ைகப்படங்கைளக் ெகாண்ட உய��யல் 

தகவல்கள் இைணக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் அட்ைடகைள பயனாள�கள் ெப�வர். ஆம் 

ஆத்மி ப�மா ேயாஜனா, ேதசிய �திேயார் ஓய்�தியத் திட்டம் ேபான்ற ப�ற 

நல்வாழ்�த் திட்டங்க�க்�ம் இந்த ஒற்ைற ைமய ஸ்மார்ட் அட்ைட பயன்ப�ம். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனாள�கள் ம�த்�வ மைனக்கான ெசலவாக ��ம்ப 

நப�ன் ம�த்�வச் ெசலவ�ன் அ�ப்பைடய�ல் வ�டத்திற்� 30,000 �பாய் 

ெபற உ�ைம�ைடயவராவர். 

 இந்த காப்ப�� வசதியான� ��ம்பத் தைலவர், மைனவ� மற்�ம் 

அவர்களால் சார்ந்த 3 ேபர் என அதிகபட்சம் 5 உ�ப்ப�னர்க�ைடய 

��ம்பத்திற்� பயனள�க்க ��ய�. 

 

18.11 ராஷ்��ய ஆேராக்கிய நிதி 

�வக்கம் :  2015 

ேநாக்கம் : �க்கிய உய�ர் அச்��த்� ேநாய்களால் அவதி��கின்ற, வ�ைமக் 

ேகாட்�ற்� கீழ் வாழ்கின்ற ேநாயாள�க�க்� ஏேத�ம் ஒ� சிறப்� 

ஸ்ெபஷாலிட்� ம�த்�வமைன அல்ல� ப�ற அர� ம�த்�வமைனய�ல் ம�த்�வ 

சிகிச்ைச�ம் ெப�வதற்காக நிதி உதவ� வழங்கப்ப�ம். 

பயனாள�கள் : மத்திய அர� / மாநில அர� / அர� ெபா�த் �ைற நி�வன 

பண�யாளர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்ெபற த�திய�ல்லாதவர்களாவர். 

நிதியள�ப்� : இத்திட்டத்தின் நிதியள�ப்ப�ற்காக 12 மத்திய அர� 

ம�த்�வமைனகள�ல் “�ழல் நிதி”  அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
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18.12 இந்திர த�ஷ் திட்டம் 

�வக்கம் :  25, �சம்பர் 2014 

திட்ட காலம் : 2014 - 2020 

ேநாக்கம் : பயன்பாட்�ற்� நடப்ப�ல் கிைடக்கின்ற அைனத்� த�ப்�சிகைளக் 

ெகாண்� இரண்� வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள் மற்�ம் மகப்ேப� ெபண்க�க்� 

�� ேநாய்த�ப்�த் திற�ட்டல். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்�ள்ள ேநாய்கள் :  

கக்�வான் இ�மல், ேபாலிேயா, ஆஸ்�மா, கல்�ரல் அழற்சி  - B,  ெதாண்ைட 

அழற்சி, ெடட்டனஸ், தட்டம்ைம. 

பயனாள�கள் : இரண்� வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள�ல் ேநாய் த�ப்�சி 

அள�க்கப்படாதவர்கள் அல்ல� த�ப்�சி �லம் த�க்கப்படக்��ய ஏ� 

ேநாய்க�க்� எதிராக ப�தியாக ேநாய் த�ப்�த் திற�ட்டப்பட்டவர்கள், 

மகப்ேப�ைடய ெபண்கள். 

ெதாழிற்�ட்ப உதவ� அள�க்�ம் அைமப்�கள் : WHO, UNICEF, ேராட்ட� 

இண்டர்ேநஷனல்  

திட்ட வ�ளக்கம்  : அைனவ�ம் ேநாய் த�ப்�த்திறன் அைடதல் திட்டத்தின் (UIP) 

ஒ� ப�தியாக இந்திர த�ஷ் திட்டம் ெதாடங்கப்பட்ட�. 

 

18.13 மிஷன் ப�வார் வ�காஸ் 

�வக்கம் :  11, ஜூைல 2017 (உலக மக்கள் தினத்தில் �வங்கப்பட்ட�) 

ேநாக்கம் : ெமாத்த க���தைல 2.1 எ�ம் வ�கிதத்தில் 2025-ற்�ள் ��ம்பக் 

கட்�ப்பாட்�த் திட்டம் �லம் ெகாண்� வ�தல். 

�றிக்ேகாள் : உ�ைமகள் அ�ப்பைடய�ல் கட்டைமப்ப��ள் அள�ப்�கள், நம்பத்த� 

ேசைவகள் மற்�ம் தகவல்கள�ன் அ�ப்பைடய�டல உயர் தரத்திலான ��ம்பக் 

கட்�ப்பாட்� வ��ப்பத் ேதர்�க�க்கான அ�கைல ��தப்ப�த்�தல். 

அமல்பா� : இத்திட்டமான� உய�ர் ெமாத்த க���தல் வ�கிதத்திைனக் ெகாண்ட 

7 மாநிலங்கள�ன் உய�ர் க���தல் நிைல�ைடய 146 மாவட்டங்கள�ல் 

அமல்ப�த்தப்பட்�ள்ள� . (உத்திரப்ப�ரேதசம், ப�கார், ராஜஸ்தான், மத்தியப் 

ப�ரேதசம், சத்திஸ்கர், ஜார்கண்ட்., அஸ்ஸாம்) 

 

18.14 ேதசிய �டற்�� ந�க்கத் திட்டம் 

�வக்கம் :  10, ப�ப்ரவ� 2015 

ேநாக்கம் : 1-19 வயதிற்�ட்பட்ட 24 ேகா�க்�ம் அதிகமான �ழந்ைதகைள 

�டற்��க்கள�டம் இ�ந்� பா�காத்தல். 

�றிக்ேகாள் : இந்தியா ��வ�ம் �ழந்ைதகள�ைடேய �டற்��தாக்கம் ஏற்ப�ம் 

நிகழ்�கைள �ைறத்தல். 
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பயனாள�கள் : 1 �தல் 19 வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள் 

திட்டவ�ளக்கம் : உலக �காதார நி�வனத்தின் அறிக்ைகப்ப�, இந்தியா உலகில் 

உயர்ந்த அளவ�ல் மண்-வழி பர�ம் �டற்��க்கைள ெகாண்�ள்ள�. 

இப்ப�ரச்சைனைய த�ர்க்க அங்கன்வா� மற்�ம் அைனத்� பள்ள�கள் �லமாக 

(அல்ெபன்டேஜால்) மாத்திைரகள் அைனத்� இலக்கிடப்பட்ட �ழந்ைதக�க்�ம் 

வழங்கப்ப�ம். 

 

18.15 சன்ைரஸ் திட்டம் 

�வக்கம் :  06, ப�ப்ரவ� 2016 

ேநாக்கம் : வட கிழக்� மாநிலங்கள�ல் அதிக�த்�வ�ம் HIV ேநாய் தாக்கத்ைத 

ைகயா�தல். 

�றிக்ேகாள் : 2020ல் HIV உைடய 90 சதவ �த ேபாைதப் ெபா�ள் அ�ைமக�க்� 

ேநாய் கண்டறிதல் ப�ன் அவர்கைள சிகிச்ைசக்� உட்ப�த்�தல். 

திட்டக்��கள் :  

 உயர் ேநாய் அைம�ைடயப் ப�திகள�ல் உள்ள மாநில அளவ�லான 

ம�த்�வ நி�வனங்கள�ன் திறைன ேமம்ப�த்�தல். 

 ச�தாய அண� திரட்டல் 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ��ம்ப ஆேராக்கிய சர்வேதசம் 360, மற்�ம் ேதசிய 

எய்ட்ஸ் கட்�ப்பாட்� நி�வனம். 

ஆதரவள�க்�ம் அைமப்� : அெம�க்காவ�ல் உள்ள ேநாய் கட்�ப்பாட்�ற்கான 

ைமயம். 

 

18.16 ப�ரதான் மந்தி� �ரக்சித் மத்�த்வ அப�யான் 

�வக்கம் :  04, நவம்பர் 2016 

ேநாக்கம் : பா�காப்பாக மகப்ேப� மற்�ம் பா�காப்பான ப�ரசவத்தின் �லம் 

மகப்ேப� மற்�ம் �ழந்ைதகள் இறப்� வ�கிதத்ைத �ைறத்தல். 

�றிக்ேகாள் : பாலினப் ெப�க்க, மகப்ேப� �� ப�றப்� �ழந்ைத மற்�ம் இளம் 

ப�வத்தினர் ஆேராக்கிய உத்திய�ன் (Reproductive maternal Neonatal Child and Adolescent 

Health - RMNCHA Straegy) ஒ� ப�தியாக ேநாய்கண்டறிதல் மற்�ம் ம�த்�வ 

ஆேலாசைனப் ேசைவகள் உட்பட ேப�காலத்திற்� �ந்திய ம�த்�வ 

சிகிச்ைசய�ன் பரெவல்ைல மற்�ம் தரத்ைத அதிக�த்தல். 

பயனாள�கள் : இரண்டாவ�/�ன்றாவ� �ன்� மாத (trimester) மகப்ேப� 

கால�ைடய மகப்ேப�ைடய ெபண்க�க்� இலவச ஆேராக்கிய ப�ேசாதைன 

வழங்கப்ப�ம். அைனத்� மாத�ம் ேதைவயான சிகிச்ைச இலவசமாக 

வழங்கப்ப�ம். 
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18.17 அைனவ�ம் ேநாய் த�ப்�த் திறன் அைடதல் திட்டம் (UIP) 

�வக்கம் :  1985 

ேநாக்கம் : த�ப்�சிய�டல் 

�றிக்ேகாள் : இந்தியா 2020ல் �ெபல்லா ைவரஸினால் உண்டா�ம் 

தட்டம்ைமைய ஒழிக்க�ம், ப�றவ� �ெபல்லா ேநாைய (Congenital Rubella Syndrome - 

RS) கட்�ப்ப�த்த�ம் இலக்� நிர்ணய�த்�ள்ள�. 

இத்திட்டதின் கீழ் த�ப்�சிய�டப்படக்��ய ேநாய்கள் : �ப்த��யா, ேபாலிேயா, 

தட்டம்ைம, கக்�வான் இ�மல், தைச இ�தல், கல்�ரல் அழற்சி - B, 

�ைளக்காய்ச்சல், நிேமான�யா, �ெபல்லா, ஜப்பான�ய �ைளக்காய்ச்சல். 

 

18.18 வத்சல்யா - மாத்� அம்�த் ேகாஷ் 

�வக்கம் :  07, ஜூன் 2017 

திட்டத்ைதப் பற்றி : இ� ஓர் ெடல்லிய��ள்ள ேதசிய பால் ேசமிப்� வங்கி 

மற்�ம் பா�ட்டல் ஆேலாசைன ைமயம். 

�றிக்ேகாள் : இம்ைமயமான� பா�ட்�ம் தாய்மார்களால் நன்ெகாைடயாக 

வழங்கப்பட்ட தாய்ப்பாைல ேசக�க்�ம், பதனப்ப�த்�ம் (Pasteurize), ேசாதைன 

ெசய்�ம் மற்�ம் பா�காப்பாக ேசமித்� ைவக்�ம். ப�ன் தாய்ப்பால் ேதைவப்ப�ம் 

�ழந்ைதக�க்� வழங்கப்ப�ம். 

ேம�ம் இம்ைமயமான� ப�ற தாய்ப்பால் ேசமிப்� வங்கிக�க்� கற்ப�த்தல், 

பய�ற்சி, மாதி� ெசய்�ைற வ�ளக்கஇடமாக�ம் ெசயல்ப�ம். 

�ட்�ைண� : இத்திட்டத்திற்காக நார்ேவ அர�, ஆஸ்ேலா பல்கைலக்கழகம் 

மற்�ம் நார்ேவ - இந்தியா �ட்�ைண� ேபான்ற அைமப்�டன் �ட்�ைண� 

ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

 

18.19 தாய்மார்கள�ன் ��ைமயான அக்கைற திட்டம் (MAA) 

�வக்கம் :  08, ஆகஸ்ட் 2016 

ேநாக்கம் : தாய்மார்கள் �ழந்ைதக�க்� தாய் பா�ட்�வைத ஊக்�வ�த்தல் 

�றிக்ேகாள் :  

 தாய்ப்பா�ட்�வதின் பயன்கள் ம�� ெபா� மக்கள�டம் �றிப்பாக 

தாய்மார்கள�ைடேய ேபா�மான வ�ழிப்�ணர்� ஏற்ப�வைத உ�தி ெசய்தல். 

 �ழந்ைதகள�ன் 5 வயதிற்�ள்ளான இறப்�கைள �ைறத்தல் 

 தாய்ப் பா�ட்டைல ஊக்�வ�ப்பதற்� ேபா�மான �ைறயான தகவல்கள் 

மற்�ம் ஆதரவ�ைன தாய்மார்கள், கணவர்கள் மற்�ம் அவர்கள�ன் 

��ம்பங்கள் ெப�வைத உ�தி ெசய்ய உகந்த �ழைல உ�வாக்�தல். 

திட்டக்��கள் :  

 ச�தாய வ�ழிப்�ணர்�ப் ெப�க்கம் 
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 ஆஷா பண�யாளர்கள் �லம் தன�ப்பட்ட நப�ைடேயயான ெதாைலத் 

ெதாடர்ைப வ�ப்ப�த்�தல். 

 ெபா� �காதார ம�த்�வமைனகள�ல் உள்ள ப�ரசவ ைமயங்கள�ல் 

தாய்ப்பா�ட்�வதற்கான திற�ைடய ஆதர�. 

 கண்காண�ப்� மற்�ம் அங்கீகாரம். 

 

19. மத்திய கனரக ெதாழிற்சாைல மற்�ம் ெபா�த்�ைற 

நி�வனங்கள் அைமச்சகம் 

 

19.1 FAME INDIA திட்டம் 

�வக்கம் :  2015 

திட்டகாலம் : 6 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ல் எெலக்ட்�க் வாகனங்கள�ன் உற்பத்தி மற்�ம் 

பயன்பாட்ைட ��தப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : எெலக்ட்�க் வாகனங்கள�ன் சந்ைத ேமம்பா� மற்�ம் எெலக்ட்�க் 

வாகன உற்பத்திச் �ழலைமவ�ற்� ஆதரவள�த்தல். 

திட்டக்��கள் :  

 ெதாழில்�ட்ப ேமம்பா� 

 ேதைவய�ைன உ�வாக்�தல். 

 மாதி� திட்டங்கள் மற்�ம் மின்கல ம�ள்நிரப்� உள்கட்டைமப்�கள் 

திட்ட வ�ளக்கம் : 

 நாட்�ல் இரண்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தன�த்�வ ஆற்றல் 

வைககைளப் பயன்ப�த்�ம் ைஹப��ட் வாகனங்கள் மற்�ம் எெலக்ட்�க் 

ெதாழிற்�ட்ப வாகனங்கள�ன் சந்ைத உ�வாக்கம் மற்�ம் பயன்பாட்�ற்� 

நிதிய�யல் ஊக்கத் ெதாைககைள வழங்�தல். 

 

20. மத்திய உள்�ைற அைமச்சகம் 
 

20.1 �ற்றம் மற்�ம் �ற்றவ�யல் கண்காண�ப்� ெநட்ேவார்க் மற்�ம் 

அைமப்� 

�வக்கம் :  19, ஜூன் 2009 

ேநாக்கம் : மின் ஆ�ைக �லம் திறன்பட்ட காவல் பண�க்காக வ��வான மற்�ம் 

ஒ�ங்கிைணந்த அைமப்ப�ைன உ�வாக்�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ேதசியக் �ற்ற ஆவணக் காப்பகம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இ� இந்திய அரசின் ேதசிய மின் ஆ�ைகத் திட்டத்தின் 

கீ�ள்ள ஓர் பண� ேநாக்க�ைடய திட்டமா�ம். 
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20.2 ேதசிய �ண்ணறி� �ட்டைமப்� 

அைமக்கப்பட்ட காலம் :  2008ஆம் ஆண்�ன் �ம்ைபத் த�வ�ரவாதத் 

தாக்�த�க்�ப் ப�ன் அைமப்பதற்காக �தல் �தலாக �ன் ெமாழியப்பட்ட�. 

ேநாக்கம் : உள�த் �ைற அைமப்�களால் எள�தாக உடன�யாக அ�கிடவல்ல 

வ��வான �ண்ணறி� உள� �ைறகைள ேசக�க்க இந்திய அரசின் �க்கிய 

பா�காப்� நி�வனங்கள�ன் தர� தளங்கைள இைணப்பதற்� ஒ�ங்கிைணந்த 

�ண்ணறி� கட்டைமப்ைப உ�வாக்�தல். 

�றிக்ேகாள் : வங்கிகள், கடன் அட்ைடகள், வ�சா, உள்நாட்�க் ��ேயற்றம், வான் 

மற்�ம் இரய�ல் வ�மானப் பயண வ�வரங்கள் ேபான்ற 21 தர� �ல 

ஆதாரங்கள�லி�ந்�ம், பல்ேவ� உள� அைமப்�கள�டமி�ந்�ம் பா�காப்� 

�க்கியத்�ம் வாயந்த தகவல்கைளப் ெபற்� பா�காப்பான ைமயப்ப�த்தப்பட்ட 

தர� தளத்ைத உ�வாக்�தல். 

அ�கல் : தன�ப்பட்ட ���ைடய அ�ப்பைடய�ல் (Case to Case Basis) 

வழக்�கள�ன் ெதாடரல். 11 நி�வனங்கைளச் ேசர்ந்த அ�மதியள�க்கப்பட்ட 

நபர்களால் மட்�ேம இந்த தர� தளத்ைத அ�க ���ம். 

த�வ�ரவாதம் ெதாடர்�ைடய சந்ேதகத்திற்��ய வழக்� ெதாழில் �ைறசார்ந்த 

வ�சாரைணக�க்காக மட்�ேம இத்தர� தளத்ைத அ�க ���ம். 

 

20.3 ஆபேரஷன் �ஷ்கான்  - II 

�வக்கம் :  1, ஜூைல 2016 - 31, ஜூைல 2016 

ேநாக்கம் : காணமல் ேபான �ழந்ைதகைள கண்டறிதல் மற்�ம் ம�ட்டல். 

காணாமல் ேபான மற்�ம் ைகவ�டப்பட்ட �ழந்ைதகைள கண்டறிந்� அவர்கைள 

ம�ட்டல் ப�ன் அவர்க�ைடய ��ம்பத்�டன் அவர்கைள இைணத்தல். 

திட்டக் ��கள் : ஆபேரஷன்�ஷ்கான் - II க்காக மாவட்ட �ழந்ைத பா�காப்� 

அ�வலகம், ச�க நல்வாழ்� �ைற, காவல்�ைற 1098 இலவச �ழந்ைத 

நல்வாழ்� எண், மாற்� திறனாள�கள் நல்வாழ்� அ�வலகம், ெதாழிலாளர் �ைற, 

அர� சாரா ெதாண்� நி�வனத்ைதச் ேசர்ந்த அதிகா�கைளக் ெகாண்ட ஓர் சிறப்� 

�� அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

21. மத்திய வ �ட்�வசதி மற்�ம் நகர்�ற வ�ைம ஒழிப்�த் �ைற 

அைமச்சகம் 

 

21.1 ப�ரதான் மந்தி� ஆவாஸ் ேயாஜனா (நகர்�றம்) 

�வக்கம் : 1 ஜூன், 2015 

திட்டகாலம் : 31, மார்ச் 2022 வைர (7 ஆண்�கள்) 
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ேநாக்கம் : ேச� ��ைச வாசிகள் உட்பட நகர்ப்�ற ஏைழகள�ன் வ �ட்� வசிப்ப�டத் 

ேதைவைய �ர்த்தி ெசய்தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 ��ைச ம�வாழ்� 

 நலி�ற்ற ப��வ�ன�க்கான மலி� வ�ைலயான வ ��கள். 

 ெபா� மற்�ம் தன�யார் �ைறேயா� �ட்�ைணதல். 

 பயனாள�கள் ேமற்ெகாள்�ம் தன�ப்பட்ட வ �� கட்டைமப்ப�ற்� மான�யம் 

அள�த்தல். 

பயனாள�கள் : ெபா�ளாதார �திய�ல் ப�ன்தங்கிய ப��வ�னர் மற்�ம் �ைறந்த 

வ�மான�ைடேயார் (கடன் ேததிய�லி�ந்� 15 ஆண்�க�க்� பயனாள�களால் 

வ �ட்�வசதி கடன�ன் ம�� 6.5 சதவ �தம் வட்�மான�யத்ைத ெபற ���ம்) 

நிதியள�ப்�:  

 ெபா�வான நிதியள�ப்� வ�கிதம் 75:25 

 சிறப்� வைகப்பாட்ைடச் ேசர்ந்த மாநிலங்கள் மற்�ம் வடகிழக்� 

மாநிலங்க�க்கான நிதியள�ப்� வ�கிதம் 90:10 

திட்டத்தின் ��கள்:  

 திட்டத்தின் �தல் கட்டத்தில் 2018 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் �தல் 

2017ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதம் வைர ெமாத்தம் 100 நகரங்கள் திட்டத்தின் 

அமலாக்கத்திற்� உள்ளடக்கப்ப�ம். 

 திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில், 2017-ஆம் ஆண்�ன் ஏப்ரல் மாதம் �தல் 

2019 ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதம் வைர 200 நகரங்கள் திட்டத்தின் 

அமலாக்கத்திற்� உள்ளடக்கப்ப�ம். 

 �ன்றாவ� கட்டத்தில் 2019 ஆம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் �தல் 2022 ஆம் 

ஆண்� மார்ச் மாதம் வைர இ�வைர உள்ளடக்கப்படாத ப�ற நகரங்கள் 

திட்டத்தின் அமல்பாட்�ற்காக உள்ளடக்கப்ப�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: HUDCO மற்�ம் NHB ஆகியைவ வ ��கள் 

கட்�மானத்திற்� கடனள�க்�ம் கடனள�ப்� நி�வனங்க�க்� மான�யத்ைத 

�ைறப்ப�த்தி அள�ப்பதற்கான மத்திய �தன்ைம நி�வனங்களாக அைடயாளம் 

காணப்பட்�ள்ளன. 

ஆவாஸ் ேயாஜனாவ�ற்� �ன்ப��ந்த இேத ேபாலான ேநாக்க�ைடய 

திட்டங்கள்:  

1. ராஜ�வ் ஆவாஸ் ேயாஜனா: ��ைசகள் இல்லா இந்தியா 

2. ராஜிவ் �ன் ேயாஜனா:  ேமம்ப�த்தப்பட்ட கடன் வசதி உள்ள EWS/LIG 

ப��வ�ன் வ �ட்� வசிப்ப�டத் ேதைவைய �ர்த்தி ெசய்தல். 
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21.2 த�ன்தயாள் அந்த்ேயாதயா ேயாஜனா (DAY) – ேதசிய நகர்ப்�ற 

வாழ்வாதாரத் திட்டம் 

�வக்கம் : 25, ெசப்டம்பர், 2014 

ேநாக்கம் : திறன் ேமம்பாட்�னால் வாய்ப்�கைள ேமம்ப�த்�வதன் �லம் ஏைழ 

நகர்ப்�ற வாசிகள�ன் வாழ்க்ைகைய ேமம்ப�த்�தல். இந்தியாவ�ல் தயா�ப்ேபாம் 

என்ற திட்டக்�றிக்ேகாள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ச�கப்ெபா�ளாதார ேமம்பாட்�ற்� 

திறன் ேமம்பாடான� அவசியமான ஒன்றா�ம். 

�றிக்ேகாள் : திறன் ேமம்பா� மற்�ம் பய�ற்சி தன�நபர் மற்�ம் �� அளவ�லான 

சி� ெதாழில் நி�வனங்கைள அைமத்தல், �யஉதவ�க் ��க்கைள அைமத்தல், 

வ �டற்ேறா�க்� தங்�மிடங்கைள கட்டைமத்தல், உள்ளைமப்� வசதிகைள 

உ�வாக்�வதில் ெத� வ�யாபா�க�க்� ஆதரவள�த்தல் மற்�ம் �ப்ைபகைள 

ேசக�ப்ேபார் மற்�ம் மாற்�த் திறனாள�க�க்� �த்தாக்க ஆதரவ�ைன வழங்�தல் 

�லம் நகர்ப்�ற ஏைழக�க்� ேவைலவாய்ப்�கைள ஏற்ப�த்தி வ�மானத்ைத 

அதிக�த்தல். 

திட்டக்��கள் : இத்திட்டமான� ேதசிய நகர்ப்�ற வாழ்வாதாரத்திட்டம் மற்�ம் 

ேதசிய ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டம் ஆகியவற்றின் ஒ�ங்கிைணவா�ம். 

 

21.3 ஜவஹர்லால் ேந� ேதசிய ஊரக ��ப்ப�ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 2005 

ேநாக்கம் : நகர்ப்�ற ஏைழ மக்க�க்� அ�ப்பைட வசதிகைள வழங்�வதைன 

ேநாக்கமாகக் ெகாண்�, தங்�மிடம், அ�ப்பைட ேசைவகள் மற்�ம் ப�ற 

ேதைவயான ��ைம வசதிகள் ஆகியவற்ைற வழங்�வதற்கான திட்டங்கள் 

�லம் ேச� ��கள�ன் ஒ�ங்கிைணந்த ேமம்பாேட இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

�றிக்ேகாள் :  

 கல்வ� �காதாரம் மற்�ம் ச�கப் பா�காப்� ஆகிய �ைறகள�ல் 

ேசைவகைள ஒ�ங்கிைணத்தல். 

 ��மான வைரய�ல் நகர்�ற ஏைழகள�ன் ெதாழில் இடங்க�க்� 

அ�கிேலேய வ �ட்�வசதிய�ைன வழங்�தல். 

 திற�ைடைமைய உ�திெசய்வதற்காக ெசாத்�கள�ன் உ�வாக்கம் மற்�ம் 

ெசாத்�கள�ன் ேமலாண்ைமக்� இைடேய திறன்பட்ட இைணப்ைப 

உ�வாக்�தல். 

 ேமம்ப�த்தப்பட்ட வ �ட்�வசதி தண்ண�ர் வ�நிேயாகம், �ய்ைம, மலிவான 

வ�ைலய�லான பண�ப் பா�காப்� ேபான்றவற்ைற நகர்�ற ஏைழக�க்� 

வழங்க அ�ப்பைட ேசைவகள�ன் ஒ�ங்கிைணந்த ேமம்பா� ம�� கவனத்ைத 

ெச�த்�தல். 
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திட்டக்��கள்:  

1. நகர்ப்�ற ஏைழக�க்கான அ�ப்பைட வசதிகள் (BSUP) 

2. ஒ�ங்கிைணந்த வ �ட்�வசதி மற்�ம் ��ைசப்ப�தி ேமம்பாட்�த் திட்டம் 

(IHSDP) 

�ைணத்திட்டம்:  

1. நகர்�ற உள்கட்டைமப்� மற்�ம் ஆ�ைக (MIG) (�ைணத்திட்டம் I) 

2. நகர்�ற ஏைழக�க்கான அ�ப்பைட வசதிகள் (BSUP) (�ைணத்திட்டம் II) 

 

22. மத்திய மன�தவள ேமம்பாட்�த் �ைற அைமச்சகம் 

22.1 சர்வ சிக்சான் அப�யான் 

�வக்கம் : 2000-2001 

ேநாக்கம் : 6 �தல் 14 வய�க்�ட்பட்ட �ழந்ைதக�க்� இலவச மற்�ம் கட்டாய 

கல்வ� வழங்�வைத அ�ப்பைட உ�ைமயாக மாற்றிய இந்திய அரசியலைமப்�ச் 

சட்டத்தின் 86வ� அரசியலைமப்� தி�த்தத்தின் �லம் கட்டாயமாக்கப்பட்ட 

ஆரம்பக்கல்வ�ைய அைனவ�க்�ம் கிைடக்�ம் வண்ணம் மாற்�வேத 

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

சர்வ சிக் ஷா அப�யான் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள �ைணத் திட்டங்கள் மற்�ம் 

�வக்கங்களாவன : 

 ஷா�ன் இைணய வாய�ல் : 

இத்திட்டமான� இ� ��கைளக் ெகாண்ட� 

(i)  ெவற்றிக்கைதகள�லி�ந்� கற்�க் ெகாள்ள சிறந்த நைட�ைறகள�ன் 

காப்பகம் 

(ii) மாநிலங்கள் �லம் �ன�யன் ப�ரேதசங்களால் அமல்ப�த்தப்ப�ம் 

SSAவ�ன் ஆண்ைலன் கண்காண�ப்� 

 பேத பாரத் பேத பாரத் : 

�தல் மற்�ம் இரண்டாம் வ�ப்ைபச் ேசர்ந்த �ழந்ைதகள�ன் கணக்கி�தல் 

திறேனா�, வாசித்தல் மற்�ம் எ��தல் திறைன ேமம்ப�த்�வேத 

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

 ராஷ்��ய அவ�ஷ்கார் அப�யான் : 

IIT, IISER மற்�ம் NIT ேபான்ற உயர் கல்வ� நி�வனங்கள�ன் �லம் 6 �தல் 

18 வய� வைரய�லான �ழந்ைதகைள அறிவ�யல், கண�தம், ெதாழிற்�ட்பம் 

ஆகிய பாடங்கைள ஆர்வமாகக் கற்பைத ஊக்�வ�ப்ப�ம் அதேனா� 

�ழந்ைதகைள ஈ�ப�த்�வ�ம் இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

 வ�த்யாஞ்சலி 

நா� ��வ�ம் அரசினால் நடத்தப்ப�ம் �வக்கப்பள்ள�கள�ல் ச�தாய 

மற்�ம் தன�யார் �ைற ஈ�பாட்ைட ேமம்ப�த்�தல். 
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22.2 ப�ரஹிக் ஷக் 

�வக்கம் : ஜூைல 1, 2016 

திட்டத்ைதப் பற்றி: இ� ஓர் ஆசி�யர் கல்வ� இைணயவாய�ல் 

ேநாக்கம் : மாவட்ட கல்வ� மற்�ம் பய�ற்சி நி�வனத்ைத வ�ப்ப�த்�தல் 

மற்�ம் இந்திய பள்ள� கல்வ� அைமப்ப�ல் த�திவாய்ந்த தரமான ஆசி�யர்கைள 

ெகாண்� வ�தல். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம்: இத்திட்டம் மத்திய மன�தவள ேமம்பா� மற்�ம் 

மத்திய ஸ்ெகாயர் ப�ண்ேடஷன் ஆகியவற்றிற்கிைடேய �ட்�ைணவ�ன் �லம் 

அமல்ப�த்தப்பட்�ள்ள� . 

 

22.3 ராஷ்��ய மத்ய�மிக் சிக்ஷா அப�யான் (RMSA) 

�வக்கம் : மார்ச் 2009 

திட்டகாலம்: 2009-2017 

ேநாக்கம் : உயர் நிைல கல்வ�க்கான அ�கைல ேமம்ப�த்�தல் உயர் நிைல 

கல்வ�யல் சமநிைலைய உ�தி ெசய்�ம்ேபா� அத�டேன அதன் தரத்ைத�ம் 

அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : அைனத்� வாழ்வ�டங்கள��ம் ஒ� நியாயமான ெதாைலவ��ள் 

உயர் நிைல  கல்வ�க்கான பள்ள�கைள அைமப்பதன் �லம் 9 மற்�ம் பத்தாம் 

வ�ப்�க�க்கான வ�ைகப் பதிைவ ேமம்ப�த்�தல், மாற்�த்திறனாள�க்�ள்ள 

�ைறபாட்� தைடகள், ச�க ெபா�ளாதார, மற்�ம் பாலின தைடகைள ந�க்�தல், 

வைரய�க்கப்பட்ட வ�திகைள அைனத்� உயர் நிைல  பள்ள�க�ம் ப�ன்பற்ற 

ெசய்தல் ஆகியவற்றின் �லம் உயர் நிைல கல்வ�ய�ல் வழங்கப்ப�ம் கல்வ�ய�ன் 

தரத்ைத அதிக�த்தல். 2017-க்�ள் அைனத்� மாணவர்க�க்�ம் உயர்நிைலக் கல்வ� 

கிைடக்கச் ெசய்தல் அதைன 2020க்�ள் நிைலெபறச் ெசய்தல். 

பயனாள�கள்: 15-16 வய�கள�ல் உள்ள இைளேயார்கள் 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம் 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம்: மாநில அர�ச் சங்கங்கள். 

RMSA கீழ் உள்ள �வக்கங்கள்: 

(i) ஷாலா ஷித்தி 

வைரய�க்கப்பட்ட கட்டைமப்ப�ன் கீழ் 7 �க்கிய களங்கள�ல் தங்கள� 

ெசயல்பாட்�ைன மதிப்ப�� ெசய்ய பள்ள�கைள இயலச் ெசய்வதற்காக 

கல்வ�ய�யல் திட்டமிடல் மற்�ம் நிர்வாகத்திற்கான ேதசிய 

பல்கைலக்கழகத்தால் ேமம்ப�த்தப்பட்ட இைணய வாயேல ஷாேல ஷித்தி 

இைணயவாயலா�ம். 
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(ii) ஷாலா தர்பன் 

கற்றலின் தரம், பள்ள� நிர்வாகத்தின் திற�ைடைம மற்�ம் ேசைவ அள�ப்� 

மற்�ம் பள்ள�கள�ன் ஆ�ைக ஆகியவற்ைற ேமம்ப�த்�வதற்காக 

ஏற்ப�த்தப்பட்ட அைனத்� ேகந்தி�ய வ�த்யாலாயாக்கைள ேநாக்க 

வரம்ப��ள் உள்ளடக்கிய ஒ� மின்-ஆ�ைக இைணய ேமைடேய ஷாலா 

தர்பன் ஆ�ம். 

 கலா உத்சவ்: உள்ளடக்கிய �ற்�ப்�றத்தில் அைனவ�ன் வாழ்வ��ம் 

கைலகைள ெகாண்�வ�வதற்காக உயர் நிைல கல்வ�ய�ல் இைச, நாடகம், 

நடனம், காட்சிக் கைலகள் மற்�ம் ைகவ�ைனகள் ேபான்ற கைலகைள 

ேமம்ப�த்�தல். 

 e-பாடசாைல : இ� மத்திய மன�த வள அைமச்சகம் மற்�ம் NCERT-�டன் 

இைணந்� பாட�த்தகங்கள், காெணாலி மற்�ம் அச்ச�க்கப்படாதக் கல்வ�க் 

�றித்த சாதனங்கைள e-�லங்களாக ைவத்�ள்ள�. 

 சமீா தர்ஷன் :  

நாட்�ன் ேதசிய எல்ைலப்�ற �ற்�ச்�ழைல அ�பவ�ப்பதற்�ம், 

மாணவர்கள�ைடேய நாட்�ப்பற்ைற வளர்க்க�ம் மாணவர்க�க்� 

வாய்ப்ப�ைன வழங்�வதற்காக ேகந்தி�ய வ�த்யாலயா மற்�ம் நேவாதயா 

வ�த்யாலயா ஆகிய பள்ள�கைளச் ேசர்ந்த மாணவர்க�க்காக மத்திய மன�த 

வள ேமம்பாட்� அைமச்சகம் மற்�ம் மத்திய பா�காப்� அைமச்சகம், 

மத்திய உள்�ைற அைமச்சகம் ஆகியவற்றிற்கிைடயான �ட்�ைணவால் 

�வங்கப்பட்ட திட்டேம சீமா தர்ஷன் ஆ�ம். 

 

22.4 ெதாழில்�ட்ப கல்வ� தரம் ேமம்ப�த்� திட்டம் 

�வக்கம் : 2003 

ம��வக்கம்: 2016, ஏப்ரல் 19 

ேநாக்கம் : ெதாழில்�ட்ப கல்வ�ய�ன் தரத்திைன அதிக�ப்பதி�ம் ெதாழிற்�ட்ப 

கல்வ� நி�வனங்கள�ன் நடப்� திறைன ேமம்ப�த்�வதி�ம் நடப்ப�ல் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�ம் �யற்சிக�க்� ஆதரவள�ப்ப�ம் அவற்றிைன 

அதிக�ப்ப�ம் இதன் ேநாக்கமா�ம். 

�றிக்ேகாள் : 2003 ஆம் ஆண்� ெதாழிற்�ட்ப கல்வ� தர ேமம்பாட்�த் திட்டம் 

�வங்கிய�. 

நிதியள�ப்�: இ� உலக வங்கிய�ன் நிதி உதவ��ைடய ந�ண்டகாலத் திட்டமா�ம். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய �ைற திட்டம் 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம்: பயனாள� நி�வனங்கள�ன் கணக்கி�க�க்� ேநர� 

மான�ய ப�மாற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

�றிப்�: தற்சமயம் நடப்ப�ல் இத்திட்டமான� அமல்பாட்� நிைலய�ன் �ன்றாவ� 

கட்டத்தில் உள்ள�. 
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22.5 ஸ்மார்ட் இந்தியா ேஹக்கத்ததான் 2017 

�வக்கம் : 2017 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் ெதாைல �ரப் ப�திகள�ல் உள்ள ெதாழிற்�ட்ப கல்வ� 

நி�வனங்கள�லி�ந்� 30 லட்சம் மாணவர்கள�ன் பைடப்பாக்க மற்�ம் 

ெதாழிற்�ட்ப நி�ணத்�வத்ைத திரட்�வதன் �லம் நாட்�ற்� அவசியத் 

ேதைவக�க்� �ஜிட்டல் த�ர்ைவகைள காணல். 

திட்டவ�ளக்கம்:  இத்திட்டமான� உலகின் மிகப்ெப�ய �ஜிட்டல் வழிய�லான 

ேதசியக் கட்டைமப்�த் திட்டமா�ம். 

 

22.6 அைனத்� பள்ள� கண்காண�ப்� தன�நபர் தடமறிப் ப�ப்பாய்�த் திட்டம் 

(அஸ்மிதா) 

ேநாக்கம் : நாட்�ல் உள்ள 15 லட்சம் தன�யார் மற்�ம் அர�ப் பள்ள�கள�ல் 

��வ�ம் பள்ள�க் �ழந்ைதகள�ன் ஒன்றாம் வ�ப்� �தல் 12 வ�ப்� 

வைரய�லான கல்வ�யல் பயணத்ைதக் கண்காண�த்� தடமறிதல். 

�வச் வ�த்யாலாயா �வக்கம் : அைனத்� பள்ள�கள�ல் கழிவைறகைள 

கட்�வதற்� நிதிய�ைன வழங்�வதற்காக தன�யார் கார்பேரட் மற்�ம் 

ெபா�த்�ைற நி�வனங்க�டனான �ட்�ைணேவா� மத்திய அர�, மாநில 

அர�கள் மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்களால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஓர் �ட்� 

�யற்சிேய இத்�வக்கமா�ம். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள வ���கள்:  

 �வச் வ�த்யாலயா �ரஷ்கர்: �ய்ைம மற்�ம் �ப்�ர� ெசயல்பா�கள�ன் 

சிறப்�த்�வத்ைத ெவள�காட்�கின்ற அர�ப் பள்ள�க�க்� இவ்வ��� 

வழங்கப்ப�ம். 

 �வச்சத்திம் வ�த்யாலயா மற்�ம் ஹ�யத் வ�த்யாலாயா � ய்ைமயான 

மற்�ம் ப�ைமயான �ற்�ப்�றத்ைத ேப�வதில் சிறப்�த்�வத்ைத 

காட்சிப்ப�த்�கின்ற ப�ராந்திய அளவ�ல் அைமந்�ள்ள ேகந்தி�ய 

வ�த்யாலயா பள்ள�க�க்� இவ்வ��� வழங்கப்ப�ம். 

 

22.7 கல்வ� ப�ைணயங்க�க்கான உலகளாவ�ய �வக்கம் 

 ெவள�நாட்� கல்வ� நி�வனங்கேளா� இந்திய உயர்கல்வ� நி�வனங்கள் 

�ட்�ைணவதன் �லம் சர்வேதச அளவ�ல் இந்தியாவ�ல் வ�ஞ்ஞான�கள் 

மற்�ம் ெதாழிற்�ைனவர்கள�ன் திறன் ெதா�ப்ைப அளவ��தல்.  

 நாட்�ன் நடப்� கல்வ�ய�ல் �லாதாரங்கைளப் ெப�க்�வ�ம் கல்வ�யல் தர 

சீர்தி�த்தத்திற்கான ேவதத்ைத ��தப்ப�த்�வ�ம், உலகளாவ�ய 

சிறப்�த்�வத்�க்� அைடய நாட்�ன் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 

திறைன உயர்த்�வ�ம் இதன் ேநாக்கமா�ம். 
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22.8 இம்ப��ண்ட் இந்தியா 

IMPRINT – (Impacting Research Innovation and Technology) India 

ேநாக்கம் : ச�தாயத்ேதா� ெதாடர்�ைடய ெபா�த்தமி� களங்கள�ல் நாட்�ன் 

�ன்னண� நி�வனங்கள�ல் ேநர� ஆராய்ச்சிைய ேமற்ெகாள்�தல். 

திட்டவ�ளக்கம் : இந்தியாேவா� ெபா�த்தத் ெதாடர்�ைடய ெதாழிற்�ட்பக் 

களங்கள�ல் உள்ள �க்கியமான ெபாறிய�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப சவால்கைள 

த�ர்ப்பதற்காக ஆராய்ச்சிக்காக ஒ� திட்ட வைரபடத்ைத உ�வாக்க ஐஐ� மற்�ம் 

IISc ஆகிய உயர் கல்வ� நி�வனங்களால் உ�வாக்கப்பட்ட �ட்�த் திட்டேம 

இத்திட்டமா�ம். 

 

 

22.9 உச்சத்தார் அவ�ஷ்கார் அப�யான் 

ேநாக்கம் :  

 உலகத் ெதாழிற்�ைற சந்ைதய�ன் இந்திய ெதாழிற்சாைல �ைறய�ன் 

ேபாட்�த்தன்ைமைய தக்கைவக்க�ம், அதைன ேமம்ப�த்�வதற்காக�ம் 

நாட்�ன் உயர்கல்வ� நி�வனங்கள�ல் ெதாழிற்சாைலகள�ன் ெதாழில் சார்ந்த, 

ப�ரத்ேயக ேதைவ அ�ப்பைடய�லான ஆராய்ச்சிகைள ேமம்ப�த்�வேத 

இதன் ேநாக்கமா�ம். 

 �த்தாக்கங்கள் ேதைவப்ப�கின்ற ெதாழிற்�ைறய�ன் களங்கைள 

அைடயாளம் காண�ம் ெதாழிற்�ைறேயா� இைணந்� ேவைல 

ெசய்வதற்� அைனத்� ஐஐ� நி�வனங்க�ம் இத்திட்டத்தில் 

ஊக்�வ�க்கப்ப�ம். 

 

22.10  ராஷ்��ய உச்சத்தார் ஷிக்ஷா அப�யான் (RUSA)  

�வக்கம் : 2013 

ேநாக்கம் : வைரய�க்கப்பட்ட வ�திகள் மற்�ம் தர நிைலகைளப் அைனத்� கல்வ� 

நி�வனங்க�ம் ேப�வைத மற்�ம் ப�ன்பற்�வைத உ�தி ெசய்வதன் �லம் 

நடப்ப�ல் உள்ள அர� கல்வ� நி�வனங்கள�ன் ஒட்�ெமாத்த தரத்திைன 

அதிக�ப்பதற்காக உயர்கல்வ� நி�வனங்க�க்� உத்திசார் நிதியள�ப்ைப 

வழங்�வேத இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம். 2017ஆம் ஆண்�ன் இ�திய�ல் 

நாட்�ன் ெமாத்த பதி� வ�கிதத்ைத 32 சதவ �தம் அதிக�ப்பேத இதன் இலக்கா�ம். 

�வன்-�சா இைணயவாய�ல் : RUSA திட்டத்தின் அமல்பாட்�ன் ஒ� ப�தியாக 

கல்வ�ய�ல் நி�வனங்கள�னால் எ�க்கப்பட்ட �வ� �ைகப்படம் மற்�ம் அதேனா� 
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ெதாடர்�ைடய தகவல்கைள இைணவாய�லில் பதிேவற்றம் ெசய்வதற்காக 

இஸ்ேராவ�ன் (இந்திய வ�ண்ெவள� ஆராய்ச்சி ைமயம்) ேதசிய ெதாைல உணர்� 

ைமயத்தால் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ஒ� ைகப்ேபசி ெசயலிேய Bhuvan-Rusa இைணய 

வாய�லா�ம். 

 

22.11 ஸ்வயம்ப�ரபா 

�வக்கம் : ஜூைல 09, 2017 

ேநாக்கம் : GSAT-15 ெசயற்ைகக்ேகாள�ைனப் பயன்ப�த்தி 24 x 7  என்ற அளவ�ல் 

உயர்தர கல்வ�ய�ன் திட்டத்ைத ஒள�பரப்�வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட 32 DTH 

ேசனல்கள�ன் ெதா�ப்ேப ஸ்வயம் ப�ரபா ஆ�ம். 

ஸ்வயம்: SWAYAM – Study Webs of Active learning for Young Aspiring Minds 

 மிகப்ெப�ய திறந்த ஆன்ைலன் பாடங்கைள நடத்�வதற்காக 

ஏற்ப�த்தப்பட்ட உள்நாட்� தகவல் ெதாழிற்�ட்ப இைணய ேமைடேய 

ஸ்வயம் இைணய வாய�லா�ம். 

 இைளய உயர்லட்சிய ஆர்வ எண்ணங்க�க்கான ெசயல் ஆர்வ�ைடய 

கற்ற�க்கான கற்றல் இைணயங்கள். 

 ஐஐ�, ஐஐஎம், மத்திய பல்கைலக்கழகங்கள் ேபான்ற மத்திய அரசினால் 

நிதியள�க்கப்ப�ம் கல்வ� நி�வனங்கள�ன் ேபராசி�யர்கள் இந்த இைணய 

வாய�லின் �லம் இந்திய ��மக்க�க்� ஆன்ைலன் பாட வ�ப்�கள் 

எ�ப்பர். 

 

வ�த்திய சாக்ஷரத அப�யான் (வ�சாகா) :  பணம�மாற்றத்திற்� �ஜிட்டல் வழிய�ல் 

ேமம்ப�த்தப்பட்ட ெராக்கமில்லா ெபா�ளாதார அைமப்ைப பயன்ப�த்�வைத 

ஊக்�வ�ப்பதற்காக உயர் கல்வ� நி�வனங்கள�ன் மாணவர்கைள �ஜிட்டல் பண 

ப�மாற்றத்ைத ேமற்ெகாள்வதில் ெசயல்ப�ம் வைகய�ல்  ஈ�ப�த்�வேத 

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

 

இஷான் உதய்:   

 வடகிழக்� இந்தியாைவச் ேசர்ந்த இளநிைல பட்டப்ப�ப்� 

மாணவர்க�க்கான கல்வ� உதவ�த் ெதாைக திட்டேம இஷான் உதய் ஆ�ம். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் ம�த்�வம் மற்�ம் பாரா ம�த்�வப் ப�ப்�கள் 

உள்ள�ட்ட ெதாழில்�ைற ப�ப்�க�க்�ம், ெதாழில்�ட்ப ப�ப்�க�க்�ம், 

ெபா� பட்டப்ப�ப்�க�க்�ம் 10,000 �திய கல்வ� வளர்ச்சித் ெதாைககள் 

வழங்கப்ப�ம்.  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் கல்வ� உதவ�த் ெதாைகயான� மாணவர் 

பயனாள�க�க்� ேநர� பயன் ப�மாற்றம் �லம் வழங்கப்ப�ம். 
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இஷான் வ�காஸ் :  ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட வடகிழக்� இந்தியாைவச் ேசர்ந்த 

மாணவர்கள் இன்டர்ன் ஷிப் மற்�ம் அ�பவ ெவள�ப்பா�க�க்கான ஐஐ� மற்�ம் 

என்ஐ� ேபான்ற உயர்கல்வ� நி�வனங்க�க்� அைழத்�ச் ெசல்லப்ப�வர்.  

 

22.12 உன்னத் பாரத் 

ேநாக்கம் : அறிவ�யல் கல்வ� மற்�ம் ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய நி�வனம் IISER, 

NIT மற்�ம் IIT உள்ள�ட்ட உயர் கல்வ� நி�வனங்கள�லி�ந்� ெதாழில்�ைற 

�லாதாரத்� ஆதரவ�ைன ஊரக இந்தியாவ�ற்� வழங்�தல் ேம�ம் 

ெபா�த்தமான ெதாழில்�ட்பங்கள் �லம் ஊரக இந்தியாவ�ன் வளர்ச்சிக்கான 

சவால்கைள கைளய ஊரகப் ப�திகள�ன் உள்�ர் ச�கத்ேதா� உயர்கல்வ� 

நி�வனங்கைள இைணத்தல். 

 

22.13 உடான் (UDAAN) 

மாணவ�க�க்� கல்வ�ச் சிறைக அள�த்தல் 

ேநாக்கம் : ெதாழில்�ட்பக் கல்வ� நி�வனங்கள், ஐஐ� மற்�ம் ெபாறிய�யல் 

கல்��கள் ேபான்றவற்றில்  பய�ல்பவர்கள�ல் ெபண்கள�ன் எண்ண�ைக �ைறவாக 

உள்ள நிைலைய ேபாக்க �ய�தல்,  பள்ள� கல்வ� மற்�ம் ெபாறிய�யல் �ைழ�த் 

ேதர்�கள�ைடேயயான கற்றல் இைடெவள�ையக் கைளதல். 

ஷாலா ஷாரதி : பல்ேவ� பள்ள�கள�ல் கற்ப�த்தலில் �த்தாக்க 

நைட�ைறகைள�ம் பகிர்வதில் பங்கள�ப்பாளர்கள�ைடேய �ட்�ைணவ�ைன 

ஏற்ப�த்�வதற்� உதவ���வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட அர� & அர� சாரா ெதாண்� 

நி�வனம்- ெப� நி�வன ச�க ெபா�ப்�ைடைம இைணயவாய�ேல ஷாலா 

ஷாரதி ஆ�ம். 

 

ஏக் பாரத் ஷ்ேரஸ்தா பாரத் திட்டத்ைதப் பற்றி : ேவற்�ைமய�ல் ஒற்�ைம 

ேமம்ப�த்�வேத இதன் ேநாக்கமா�ம். (அக்ேடாபர், 2016-ல் ெதாடக்கம்) 

அம்சங்கள்:  

 இத்திட்டத்தின் ஒ� ப�தியாக ேகந்தி�ய வ�த்யாலயா சங்கத்தின் 

அைமப்ப�னால் ேதசிய ஒ�ைமப்பாட்� �காம் நா� ��வ�ம் 

நடத்தப்ப�ம். 

 இந்த �காமின் தன�த்�வ அம்சம் என்னெவன�ல் நாட்�ன் மாநிலத்ைதப் 

ேசர்ந்த மாணவர்கள் ப��ெதா� மாநிலத்தின் கலாச்சார பன்�கத்�வத்ைத 

காட்சிப்ப�த்�வர், பல்ேவ� மாநிலங்கள�ன் கைல மற்�ம் கலாச்சாரத்ேதா� 

மாநிலங்கள�ன் ச�க ெபா�ளாதார அம்சங்கைள�ம் இம்�காம் 

ப�ரதிபலிக்�ம். 
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22.14 ேஷாத் கங்கா 

�வக்கம் : 2016 அக்ேடாபர் 04 

திட்டத்ைதப்பற்றி: அைனத்� கல்வ� நி�வனங்க�ம் அ��ம் வண்ணம் 

அைனத்� M.Phil மற்�ம் Ph.D ஆய்�க் கட்�ைரகள�ன் மின்ன� நகைல 

ெகாண்��ப்பதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட ேசக�ப்� களஞ்சியேம ேஷாத்கங்கா ஆ�ம். 

ேநாக்கம்: இத்த� களஞ்சியத்ைத அைமக்�ம் பண�யான� பல்கைலக்கழக 

மான�யக் ��வ�ன் பல்கைலக்கழகங்கள�ைடேயயான ைமயமான தகவல் மற்�ம் 

�லக ெநட்ெவார்க் (INFLIBNET) அைமப்ப�ற்� அள�க்கப்பட்�ள்ள�. 

 

22.15 வ�த்யா-வ �ர்தா அப�யான் 

�வக்கம் : ேம 02, 2017 

ேநாக்கம்: நா� ��வ�ம் உள்ள பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் கல்வ� 

நி�வனங்கைள பரம் வ �ர் சக்ரா வ��திைன அலங்க�த்தவர்கள�ன் 

�ைகப்படங்கைள காட்சிப்ப�த்த ஊக்�வ�ப்பேத இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

�றிக்ேகாள்: மாணவர்கள�ைடேய நாட்�ப்பற்� மற்�ம் ேதசியம் ேபான்ற 

உணர்�கைள வளர்ப்பேத இதன் திட்டத்தின் �றிக்ேகாளா�ம். 

பரம்வ �ர் சக்ரா வ��தான� ேபார்காலத்தின்ேபா� தன�த்�வமான வ �ரச் 

ெசயல்பா�கைள ெவள�க்காட்�ய இரா�வ வ �ரர்க�க்� இந்தியாவ�ல் 

வழங்கப்ப�ம் உய�ய இரா�வ க�ரவ�ப்� வ��தா�ம். 

 

22.16 பாரம்ப�ய அறிவாற்றல் �ஜிட்டல் �லகம் 

�வக்கம் : 12 ஆகஸ்ட் 2016 

திட்டத்ைதப்பற்றி: தவறான வழிய�லான காப்��ைம �க்கியமாக சர்வேதச 

காப்��ைம அ�வலகத்தில் காப்��ைம ெப�தலில் இ�ந்� இந்தியாவ�ன் 

பாரம்ப�ய அறிவாற்றைலப் பா�காப்பதற்காக�ம் இந்தியாவ�ன் பாரம்ப�ய 

அறிவாற்றல் தவறான வழிய�ல் �ரண்டப்ப�வைத த�ப்பதற்காக�ம் 

ஏற்ப�த்தப்பட்ட இந்தியத் �வக்கேம இத்திட்டமா�ம். 

ேநாக்கம்: இந்திய ம�த்�வ அைமப்ப�ன் பாரம்ப�ய அறிவாற்றைல பா�காத்தல் 

அமல்பாட்� நி�வனம்: CSIR 

 

22.17 மத்தியமிக் மற்�ம் உச்சத்தார் சிக்சா ேகாஷ் 

�வக்கம் : 16 ஆகஸ்ட் 2017 

திட்டத்ைதப்பற்றி: 2007 ஆம் ஆண்� நிதிச்சட்டதின் 136வ� ப��வ�ன் கீழ் 

வ�திக்கப்பட்ட ேமல் வ�ய�ன் வ�வாய�லி�ந்� அைமக்கப்பட்ட ேமல்நிைல 

மற்�ம் உயர்நிைல கல்வ�க்கான ஒற்ைற �ழிப்� உள்ள ெதா�ப்� நிதிய�ைன 

உ�வாக்�வேத இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 
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பயன்பா�: கல்வ�த் �ைறய�ல் அரசின் கல்வ�த் திட்டங்க�க்காக இந்நிதியம் 

பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 

22.18 வ�ஷ்வஜித் திட்டம் 

�வக்கம் : 18, நவம்பர் 2016 

ேநாக்கம்: உலகளாவ�ய உயர்கல்வ� பல்கைலக்கழகங்கள் தரவ�ைசய�ல் உயர்ந்த 

தரவ�ைசய�ைனப் ெப�வதற்� �ன்னண� ஐஐ�க�க்� உத�வேத 

இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

உயர்கல்வ� நிதி நி�வனம் ஆராய்ச்சி உள்கட்டைமப்�கைள ஏற்ப�த்�வதற்காக 

பல்கைலக்கழகங்க�க்� நிதி ஆதர� வழங்�ம். 

�றிப்�: அண்ைமய�ல் இத்திட்டம் மத்திய நிதி அைமச்சகத்தில் ரத்� 

ெசய்யப்பட்ட�. இ�ப்ப��ம் மத்திய மன�தவள ேமம்பாட்� அைமச்சகம் HEFA 

அைமப்பாக அறி�கம் ெசய்�ள்ள�. 

 

22.19 மார்க் தர்ஷன் 

�வக்கம் : 2002 

திட்டக்காலம் : 3 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: நன்� ெசயல்ப�கின்ற கல்வ� நி�வனங்கள் �லம் ப�ற கல்வ� 

நி�வனங்க�க்� வழிகாட்டல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய மன�த வள ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தின் கீழ் 

ெசயல்ப�கின்ற ேதசிய உயர் ஆேலாசைன அைமப்பான ெதாழிற்�ட்பக் 

கல்வ�க்கான அைனத்திந்திய க�ன்சிலால் இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

 

22.20 ஆப்பேரஷன் �ஜிட்டல் ேபார்� 

�வக்கம் : 2017 ெசப்டம்பர் 

ேநாக்கம்: அைனத்� பள்ள�கள��ம் சிறந்த �ஜிட்டல் கல்வ�ைய வழங்�தல் 

ப�ன்னண�: அைனத்� ஆரம்பள்ள�கள��ம் �ைறந்தபட்ச அ�ப்பைட வசதிகைள 

வழங்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்� �வங்கப்பட்ட 1987 ஆம் ஆண்�ன் 

ஆப்பேரஷன் ப�ளாக்ேபார்� (க�ம்பலைக) திட்டத்தின் வ�ைசய�ல் இத்திட்டம் 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. 

இைணய கல்வ�ைய ஊக்�வ�ப்பதற்கான �வக்கங்கள்:  

ேதசிய �ஜிட்டல் �லகம்: 

இ� 6.5 மில்லியன் �த்தங்கைளக் ெகாண்ட ஒ� மின் �லகமா�ம். 

ேதசிய கல்வ� க��லம் 

கல்வ� நி�வனங்களால் வழங்கப்ப�ம் அைனத்� சான்றிதழ்க�க்�மான 

ச�பார்ப்�க்கான இைணயத் �வக்கமா�ம். 
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இத்�வக்கங்களான� நாட்�ல் உயர்கல்வ�ய�ல் ெமாத்த வ�ைகப்பதி� வ�கிதத்ைத 

2015-16 ஆம் ஆண்�ன் 24.5 சதவ �தம் என்ற நிைலய�லி�ந்� 2020 ஆம் ஆண்�ல் 30 

சதவ �தமாக அதிக�க்�ம் என என எதிர்பார்க்கின்ற�. 

 

23. மத்திய ெதாழிலாளர் மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� அைமச்சகம் 

 

23.1 த�ன்தயாள் உபாத்யா ஷ்ரேமவ் ெஜயேத கார்யகிராம் 

�வக்கம்: 16 அக்ேடாபர் 2014 

ேநாக்கம்: ெதாழிற்�ைற வளர்ச்சி மற்�ம் எள�ைமயாக ெதாழில்��வதற்காக 

உகந்த �ழைல உ�வாக்�தல், பண�யாளர்க�க்� திறன் பய�ற்சிய�ைன வழங்க 

அரசின் திட்டங்கைள வ��வைடயச் ெசய்தல். 

ஷ்ரம் �வ�தா இைணயவாய�ல்:  

 ஆன்ைலன் ெதாழிலாளர் பதிைவ வசதிப்ப�த்�வதற்காக 

ெதாழிலாளர்க�க்� தன�த்�வ பண�யாளர் அைடயாள எண்ைண 

வழங்�தல். 

 �ைறகள�ன் ச�யான காலத்திய த�ர்�க�க்� இந்த இைணயவாய�ல் 

உத�ம். 

 �ய சான்றள�க்கப்பட்ட மற்�ம் எள�ைமயாக்கப்பட்ட ஒற்ைற ஆன்ைலன் 

வ�மான அறிக்ைகைய ெதாழிற்சாைலகள் தாக்கல் ெசய்தல். 

 �கார்கைள எள�ைமயாக தாக்கல் ெசய்ய ஒற்ைற ஒத்திைச� 

இைணக்க ப�வம் உைடய� இந்த இைணயவாய�ல். 

 பண�யாளர் இன்ஸ்ெபக்டர் இந்த இைணயவாய�லில் தன� ேசாதைன 

அறிக்ைகைய 72 மண�ேநரத்தி�ள் பதிேவற்றம் ெசய்தல். 

சமவாய்ப்பற்ற ெதாழிலாளர் ஆய்�த் திட்டம் :  

 இன்ஸ்ெபக்டர் ேசாதைன அதிகாரம் �ைறைய �ைறக்க 

கண�ப்ெபாறிமயமாக்கப்பட்ட ேசாதைனப் பட்�யல் ஒன்� சமவாய்ப்பற்ற 

�ைற�ம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப�ம் இப்பட்�யலின் ப� ப�ேசாதைனைய 

ேமற்ெகாண்ட ப�ற� ெதாழிலாளர் இன்ஸ்ெபக்டர் தன� அறிக்ைகைய 72 

மண� ேநரத்திற்�ள் இைணயவாய�லில் பதிேவற்றம் ெசய்ய ேவண்�ம். 

அைனவ�க்�மான ெதாழிலாளர் ைவப்� நிதி கணக்� எண் :  

 ெதாழிலாளர் ைவப்� நிதிய�ன் கணக்� ெதாடர்பான தகவல்கைள 

ெதா�த்தல் மற்றம் �ஜிட்டல் இலக்கமாக்கல் �லம் EPF 

வா�க்ைகயாளர்க�க்� அவர்கள�ன் ைவப்� நிதி கணக்ைக அைனவ�ம் 

அ�வதற்� ஒன்றாக�ம், எள�தில் ேவெறா� கணக்கிற்� மாற்றத்த� 

ஒன்றாக�ம் உ�வாக்�வதற்காக EPF வா�க்ைகயாளர் அைனவ�க்�ம் 

கணக்� எண் வழங்கப்ப�ம். 
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 �ைறசார் �ைறையச் ேசர்ந்த ெதாழிலாளர்க�க்� அைனத்� பண�கள் 

மற்�ம் இடங்கள��ம் ச�க பா�காப்� பயன்கள�ன் ப�மாற்றம் உ�தி 

ெசய்யப்ப�ம். 

ெதாழிற்பய�ற்சி �ேராத்சஹன் ேயாஜனா:  

 ெதாழிற் பய�ற்சியாளர்க�க்� ேவைலையப் பற்றிய ப�ரத்ேயக 

பய�ற்சிய�ைன வழங்�தல். 

 திறன் பய�ற்சி அள�ப்பதன் �லம் இைளஞர்கள�ன் ேவைலவாய்ப்ப�ைன 

அதிக�க்க பண� அமர்த்�ேவாரால் வழங்கப்பட்ட உதவ�த் ெதாைகய�ல் 50 

சதவ �தத்திைன அர� ம�ண்�ம் தி�ம்ப வழங்�ம். 

ம�சரீைமக்கப்பட்ட ராஷ்��ய �வஸ்திய ப�மா ேயாஜனா : ேமம்ப�த்தப்பட்ட 

தகவல் ெதாழில்�ட்ப கட்டைமப்ப�ன் �லம் ராஷ்��ய �வஸ்திய ப�மா ேயாஜனா 

ஸ்மார்ட் அட்ைடய�ன் ம�� ஆம் ஆத்மி ப�மா ேயாஜனா மற்�ம் ேதசிய 

வயதாேனார் ஓய்�தியத் திட்டம் ஆகிய ச�கப் பா�காப்� திட்டங்கள�ன் 

ஒ�ங்கிைணப்ைப அறி�கம் ெசய்தல். 

 

23.2 ப�ரதான் மந்தி� ேராஜ்கர் �ேராத்சஹன் ேயாஜனா 

�வக்கம்: மத்திய ெபா�பட்ெஜட் 2016-17 

திட்டகாலம்: 3 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: ேவைலவாய்ப்� ெப�க்கத்ைத ஊக்�வ�த்தல் 

�றிக்ேகாள் : ேவைலவாய்ப்ப�ைன வழங்�வதற்காக பண� அமர்த்�ேவா�க்� 

வழங்கப்ப�ம் ஊக்கத் ெதாைகப் பயன்கைள ெப�வதற்� ��, சி� மற்�ம் 

ந�த்தர ெதாழில் நி�வனங்கள் உட்பட பல்ேவ� பண� அமர்த்�ேவாைர 

ஊக்�வ�ப்பதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட PMRPY திட்டத்தில் வ�ளம்பரம் மற்�ம் 

வ�ழிப்�ணர்� ப�ரச்சாரமான� ஓர் ஒ�ங்கிைணந்த ப�தியா�ம். 

பயனாள�கள் : மாதத்திற்� 15000 �பாய்க்� �ைறவாக ஊதியம் ெப�ம் 

பண�யாளர்கள். 

திட்டவ�ளக்கம்: மத்திய அரசான� �திய ேவைலவாய்ப்ப�ற்காக பண� 

அமர்த்�ேவா�ன் 8.33% ெதாழிலாளர் ைவப்� நிதி பங்கள�ப்ைப பண�யாளர்க�க்� 

வழங்�ம். 

 

23.3 �வவலம்பன் திட்டம் 

�வக்கம்: 26.09.2010 

ேநாக்கம்: நாட்�ன் ஏைழப் ப��வ�ன�ன் வாழ்க்ைகய�ல் ஏற்ப�ம் ஆபத்ைத 

ேபாக்�தல். 

பயனாள�கள்: இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்ெபற த�திவாய்ந்த நபர்கள் 18 �தல் 60 

வய�க்�ட்பட்ேடாராய் இ�த்தல் ேவண்�ம். ேம�ம் ெதாழிலாளர் ைவப்� நிதி 
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மற்�ம் இதர ஏற்பா� சட்டம், நிலக்க� �ரங்க ைவப்� நிதி ேபான்ற ச�கம் 

பா�காப்�த் திட்டங்கள�ன் கீழ் பயன்ெப�ேவாராகப் இ�த்தல் �டா�. 

அமல்பாட்� நி�வனம்: ஓய்�திய நிதி ஒ�ங்��ைற மற்�ம் ேமம்பாட்� 

ஆைணயம். 

 

23.4 �வப�மான் 

�வக்கம்: ப�ப்ரவ� 2011 

ேநாக்கம்: நிதிய�யல் உள்ளடக்கதின் �லம் ஊரக இந்தியாைவ மாற்�தல் 

�றிக்ேகாள்:  

 ெப�ய ஊரகப் ப�திக�க்� வங்கிய�யல் ேசைவகைள ெகாண்� 

வ�தல். 

 ஊரக இந்தியாவ�ற்�ம், நகர்�ற இந்தியாவ�ற்�ம் இைடேயயான 

ெபா�ளாதார இைடெவள�ைய நிர�தல். 

 நாட்��ைடய ெபா�ளாதார வளர்ச்சிய�ன் பயன்கள் அைனத்�ம் 

அைனத்� நிைலகள��ம் அைனவ�க்�ம் ெசன்� ேச�வைத 

உ�திெசய்ய வங்கிய�யல் ப�ைணயத்தி�ள் ச�கத்தின் நலிவைடந்த 

ப�ன்தங்கிய ப��வ�ைனக் ெகாண்� வ�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: மத்திய நிதி அைமச்சகம் மற்�ம் இந்திய வங்கிகள�ன் 

சங்கம். 

 

23.5 ெதாழிலாளர்கள் கல்வ�க்கான மத்திய வா�யம் 

நி�வப்பட்ட ஆண்�: 1958 ஆம் ஆண்� சங்கங்கள�ன் பதி�ச்சட்டம் 1860-ன் கீழ் 

நி�வப்பட்ட�. 

தைலைமயகம்: நாக்�ர் 

அைமப்ப�ன் தன்ைம: ஒ� தன்னாட்சி அைமப்� 

ம�ெபயர்:   

 மத்திய அரசான� ெதாழிலாளர்கள் கல்வ�க்கான மத்திய வா�யத்தின் 

ெபயைர ெதாழிலாளர்கள் கல்வ� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்கான தட்ேடாபந்த் 

ெதன்க� ேதசிய வா�யம் என ெபயர் மாற்றம் ெசய்த�. 

 இந்த வா�யமான� �ம்ைபய�ல் இந்திய ெதாழிலாளர்கள் கல்வ� 

நி�வனம் எ�ம் உய�ய ேதசிய பய�ற்சி நி�வனத்ைதக் 

ெகாண்�ள்ள�. 

ேநாக்கம்:  

 ேவைல வர்க்கத்தின் அைனத்�ப் ப��வ�ன�ைடேய இந்தியராக இ�ப்பதில் 

உள்ள ெப�ைம மற்�ம் மத நல்லிணக்கம், சேகாதரத்�வம், 

சகிப்�த்தன்ைம, ஒற்�ைம, நாட்�ப்பற்�, ேதசிய ஒ�ைமப்பா� ேபான்ற 

உணர்�கைள வ�ப்ப�த்�தல். 
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 நாட்��ைடய ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிய�ல் தங்க�ைடய அறிவார்ந்த 

பங்ெக�ப்ப�ற்காக பண�யாளர்கள�ன் அைனத்� ப��வ�ைனைர�ம் 

ேமம்ப�த்�தல். 

 வ�வான ஒன்�பட்ட ெபா�ப்பான வர்த்தகம் �ன�யன்கைள 

ேமம்ப�த்�தல். 

 நாட்��ைடய வளர்ச்சிக்� உள்ள சவால்கைள கைளவதற்காக அைனத்� 

அம்சங்கள��ம் பண�யாளர்கள�ன் திறைன ேமம்ப�த்�தல். 

 தங்கள� ச�கம் மற்�ம் ெபா�ளாதார �ற்�ப்�றத்தின் ப�ரச்சிைனகைள 

பற்றி�ம் ��ம்பங்கைள ேநாக்கிய தங்கள� ெபா�ப்�ைடைமகள் மற்�ம் 

ஒ� ��மகனாக தங்க�க்�ள்ள உ�ைமகள் மற்�ம் கடைமகள் பற்றி 

பண�யாளர்கள�ைடேய மிகப்ெப�ய ��தைல ஏற்ப�த்�தல். 

 நி�வனத்தின் ஊழியராக பண�யாளர்க�க்� அதிகாரமள�த்தல் 

 அறிவாற்றல் மற்�ம் திறைன ெப�வதற்�ம் அதன் ெதாடர்ந்த 

ேமம்பாட்�ற்�மான வழிகைள அ��வதற்� பண�யாளர்க�க்� ேவண்�ய 

ேதைவகைள அைடதல். 

 

24. மத்திய சட்டம் மற்�ம் ந�தித்�ைற அைமச்சகம் 

ந�திக்கான அ�கைல எள�ைமப்ப�த்திட மத்திய சட்டம் மற்�ம் ந�தித்�ைற 

அைமச்சகமான� �ன்� �திய திட்டங்கைள அறி�கப்ப�த்தி உள்ள�. 

 

24.1 கட்டணமற்ற சட்ட ேசைவகள் 

திட்டத்ைதப் பற்றி : இ� ஓர் இைணயம் அ�ப்பைடய�லான சட்டச் ேசைவகள் 

வழங்�ம் ேமைடயா�ம். இதன் �லம் ஆர்வ�ைடய வழக்கறிஞர்கள் 

வழக்கா�வதற்� ேபாதிய ெபா�ளாதார வசதி இல்லாத வழக்�தாரர்க�க்� 

தன்னார்வமாக ேசைவைய ��ந்திட தங்கைளப் பதி� ெசய்� ெகாள்ளலாம். 

இந்திய உச்சந�திமன்றமான� அண்ைமய�ல் சில வழிகாட்�தல்கள் வழங்கி�ள்ள�. 

அதன் ப� ஒ� வழக்கறிஞர் �த்த வழக்கறிஞராகப் பதவ� அந்தஸ்ைதப் 

ெப�வதற்� சில எண்ண�க்ைகய�லான கட்டணமற்ற வழக்�கைள 

ேமற்ெகாண்��க்க ேவண்�ம். 

 

24.2 சட்ட ேசைவகள் 

ேநாக்கம் :  

 மாநில சட்ட ேசைவகள் ஆைணயத்தில் உள்ள வழக்கறிஞர்கள�ன் நி�ணர் 

��வ�ன் �லம் ஏைழ மக்க�க்� இலவச சட்ட ஆேலாசைனகள் 

வழங்�வைத வசதிப்ப�த்�தல். 
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 ெபா� ேசைவ ைமயத்தில் அைமக்கப்பட்�ள்ள வ ��ேயா கான்ப்ரன்சிங் 

வசதிகள் �லம் வழக்�தாரர்க�டன் வழக்�ைரஞர்கைள இத்திட்டம் 

இைணக்�ம். 

 

24.3 நியாய மித்ரா 

ேநாக்கம் :  

 ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் ��வ�ம் நி�ைவய�ல் உள்ள 

வழக்�கள�ன் எண்ண�க்ைகைய �ைறத்தல் �க்கியமாக 10 ஆண்�க�க்�ம் 

ேமலாக நி�ைவய�ல் உள்ள வழக்�கள�ன் ம�� சிறப்� கவனத்ைத 

ெச�த்�தல். 

 ந�தித்�ைற அ�பவ�ைடய ஓர் ஓய்� ெபற்ற ந�தித்�ைற அதிகா� 

அல்ல� ஒ� நிர்வாக அதிகா� ந�தித்�ைற தாமதங்களால் அவதி��ம் 

நபர்க�க்� உதவ���வதற்கான ெபா�ப்ப�ல் நியமிக்கப்ப�வர். 

 

25. மத்திய சி�, ��, ந�த்தர ெதாழில் நி�வனங்கள் அைமச்சகம் 

 

25.1 �ஜ்ஜிய �ைறபா� மற்�ம் �ஜ்ஜிய வ�ைள�த் திட்டம் 

�வக்கம்: அக்ேடாபர் 2016 

ேநாக்கம்: ப�ைமத் ெதாழில்�ட்பங்கைளப் பயன்ப�த்தி நற்தரம் வாய்ந்த 

ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்� வழங்க அைனத்� சி��� ந�த்தர ெதாழில் 

நி�வனங்கைள மதிப்ப�டல் மற்�ம் ைகயா�தல் 

�றிக்ேகாள் : தரமான ெபா�ட்கைள உற்பத்தி ெசய்ய�ம் மதிப்� �ட்�ச் சங்கிலி 

ேமம்ப�த்திட�ம் ேபா�மான பய�ற்சி மற்�ம் நிதிய�ைன அள�ப்பதன் �லம் சி�, 

��, ந�த்தர ெதாழில் நி�வனங்கைள அ�த்த நிைலக்� ப�ணமிக்க�ம், 

வளர�ம் அவற்றிற்� உதவ� ெசய்தல். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : மத்திய சி�, ��, ந�த்தர ெதாழிற் நி�வன 

அைமச்சகம் மற்�ம் மத்திய ச�க ந�தி மற்�ம் அதிகாரமள�ப்� அைமச்சகம். 

திட்டவ�ளக்கம்: �ஜ்ஜிய �ைறபாட்ேடா� உயர்தர ெபா�ட்கைள உற்பத்தி 

ெசய்தல். 

 

25.2 ேதசிய SC/ST ைமயம் 

�வக்கம்: 8, அக்ேடாபர் 2016 

ேநாக்கம்: நாட்�ல் SC/ST ெதாழில்�ைனேவார்கைள ஊக்�வ�த்தல் 

�றிக்ேகாள் : இம்ைமயான� சந்ைத அ�கல், கண்காண�ப்�, திறன் கட்டைமப்�, 

நிதிய�யல் ஆதர� திட்டங்கள�ன் �� பயைன எட்டல் மற்�ம் சிறந்த 
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ெதாழிற்சாைல நைட�ைறகள�ன் பகிர்� ஆகியவற்ைற வ�ப்ப�த்�வதைன 

ேநாக்கி ெசயல்ப�ம். 

திட்டத்தின் ��கள் : ேதசிய SC/ST ைமயத்தின் கீழ் நான்� சிறப்� மான�யத் 

திட்டங்கள் அ�மதியள�க்கப்பட்�ள்ளன. 

(i) ஒற்ைற இட பதி�த் திட்டம் 

(ii) சிறப்� சந்ைதப்ப�த்�தல் உதவ�த் திட்டம் 

(iii) ெசயல்திறன் மற்�ம் கடன் மதிப்ப�ட்�த் திட்டம் 

(iv) சிறப்� கடன் வசதி இைணக்கப்பட்ட �லதன மான�யத் திட்டம் 

திட்டவ�ளக்கம்: 2012ஆம் ஆண்�ன் சி�, �� மற்�ம் ந�த்தர ெதாழில் 

நி�வனங்க�க்கான மத்திய அரசின் ெபா�க் ெகாள்�தல் ெகாள்ைக உத்தரவ�ன் 

கீழ் அத�ைடய கட்டாயக் கடைமகைளப் �ர்த்தி ெசய்வதற்� SC/ST ெதாழில் 

�ைனேவா�க்� ெதாழில்�ைற ஆதரவ�ைன வழங்�வதற்� இம்ைமயம் 

அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

25.3 �த்தாக்கம், ஊரக ெதாழிலகங்கள் மற்�ம், ெதாழில் �ைன�த் 

தன்ைமய�ன் ேமம்பாட்�ற்கானத் திட்டம் (ASPIRE) 

�வக்கம்: 18, �சம்பர் 2015 

ேநாக்கம்: நாட்�ல் ெதாழில் �ைன�த் தன்ைமைய ��தப்ப�த்த�ம், ஊரகம் 

மற்�ம் ேவளாண்ைம அ�ப்பைடய�லான ெதாழிற்சாைலகள�ல் ெதாழில் 

�ைன�த்தன்ைம மற்�ம் �த்தாக்கதிற்கான ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள் 

அைமப்பைத ஊக்�வ�க்க�ம், ெதாழில் மற்�ம் திறன் வளர்ப்� ைமயங்கள் மற்�ம் 

ெதாழிற்�ட்ப ைமயங்கள�ன் ப�ைணயத்ைத அைமத்தல். 

 

25.4 பாரம்ப�ய ெதாழிற்சாைலகள�ன் ம���வாக்கத்திற்கான நிதித்திட்டம் 

(SFURTI) 

�வக்கம்: 2005 

ேநாக்கம்: பாரம்ப�ய ெதாழிற்சாைல திரள் ெதா�திகள�ன் நிர்வகிப்� ஆ�ைக 

அைமப்ைப வ�ப்ப�த்�தல் மற்�ம் ெபா� வசதிக�க்கான ஏற்பா�கைள 

ஏற்ப�த்�தல், கைலஞர்கள�ன் திறன்கைள அதிக�த்தல், பாரம்ப�ய 

ெதாழிற்சாைலகள�ன் உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் சந்ைத வாய்ப்ப�ைன 

ேமம்ப�த்�தல் ேபான்ற வழிகள�ன் �லம் பாரம்ப�ய உற்பத்தி ெபா�ட்கள�ன் 

கைலஞர்கள�ன் ந�ண்டகால ந��த்த நிைலத்தன்ைமக்� ஆதவ�ைன வழங்�வ�ம், 

பாரம்ப�ய ெதாழிற்சாைலய�ைன ேபாட்�த்தன்ைம�ைடயைவயாக மாற்ற 

பாரம்ப�ய ெதாழிற்சாைலகள் மற்�ம் கைலஞர்கைள திரள் ெதா�தியாக 

ஒ�ங்கிைணப்ப�ம் இதன் ேநாக்கமா�ம். 
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25.5 ப�ரதம மந்தி�ய�ன் ேவைலவாய்ப்� ெப�க்கத் திட்டம் (PMEGP) 

�வக்கம்: 2008-09 

ேநாக்கம்: பாரம்ப�ய உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் ைகவ�ைன கைலஞர்கள் மற்�ம் 

ேவைலய�ல்லா இைளஞர்க�க்� உத�வதன் �லம் ேவளாண் அல்லா 

�ைறகள�ன் சி�-ெதாழில் நி�வனங்கைள நி��வதன் �லம் �ய ேவைல 

வாய்ப்ப�ைன ெப�க்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 நாட்�ன் ஊரக மற்�ம் நகர்ப்�றப் ப�திகள�ல் ெதாடர்ந்த மற்�ம் ந��த்த 

ேவைல வாய்ப்�கைள உ�வாக்�தல். 

 சி� ெதாழிற்சாைல �ைறகள�ல் உயர்ந்த அளவ�லான கடன் வசதிகள�ன் 

கிைடப்ப�ற்� நிதிய�யல் நி�வனங்கள�ன் பங்ெக�ப்ைப வசதிப்ப�த்தி 

எள�தாக்�தல். 

பயனாள�கள் : 18 வயதிற்� ேமற்பட்ேடார் அைனவ�ம் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

பயன்ெபற த�தியானவராவர் 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்தியத்�ைறத்திட்டம் 

அமல்ப�த்�ம் அைமப்� : மத்திய MSME அைமச்சகத்தின் கீழ் ெசயல்ப�ம் சட்ட 

வழி அைமப்பான காதி மற்�ம் கிராம ெதாழிற்சாைலகள் ஆைணயம் 

இத்திட்டத்ைத அமல்ப�த்�கின்ற�. 

 

25.6 உத்யமி மித்ரா இைணயவாய�ல் 

�வக்கம்: 27-�சம்பர் 2017 

ேநாக்கம்: சி��� மற்�ம் ந�த்தர ெதாழில் நி�வனங்க�க்� வழிகாட்�ம் 

ஆதர�ச் ேசைவகள் மற்�ம் கடன் வசதிக�க்கான அ�� �ைறகைள 

அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 வங்கிகள�ல் MSME-க�க்� வழங்கப்ப�ம் கடன�ற்கான கடன் அ�மதிச் 

ெசயல்பா�கள�ல் ெவள�ப்பைடத் தன்ைமைய ெகாண்� வ�தல். 

 இதற்காக ேவண்� ேமம்ப�த்தப்பட்ட அம்சங்கேளா� SIDBI வங்கியான� 

தன� உத்யமி மித்ரா இைணயவாய�ைல ம�சீரைமத்�ள்ள�. 

 

26. மத்திய �ரங்கங்கள் அைமச்சகம் 

26.1. ப�ரதான் மந்தி� கன�ஜ் ேகேஷத்ரா கல்யாண் ேயாஜனா (PMKKY) 

�வக்கம் : 17, ெசப்டம்பர் 2015. 

ேநாக்கம் : �ரங்கப் பண�களால் பாதிப்பைடந்த மக்கள் மற்�ம் ப�திகள�ல் 

நல்வாழ்ேவ இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 
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�றிக்ேகாள் : �ரங்கப் பண�கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மாவட்டங்கள�ல் உள்ள 

மக்கள�ன் ச�கப் ெபா�ளாதார நிைலகள், �காதாரம் மற்�ம் �ற்�ப்�றத்தின் 

ம�தான �ரங்கப்பண�கள�ன் ேபாதான அல்ல� அதற்�ப் ப�றகான பாதகமான 

தாக்கங்கைள வ�ைள�கைள �ைறப்ப�ம் அல்ல� தண�ப்ப�ம் இதன் 

�றிக்ேகாளா�ம். ேம�ம் �ரங்கப் பண�களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள�ன் ந��த்த 

வாழ்வாதாரத்ைத உ�தி ெசய்வ�ம் இதன் �றிக்ேகாளா�ம். 

பயனாள�கள் : �ரங்கப் பண�களால் ேநர�யாக பாதிக்கப்பட்ட ப�திகள�ல் 

வா�ம் மக்கள் மற்�ம் நிலம் ைகயகப்ப�த்�தல் சட்டத்தின் இடம் ெபயர்ந்த 

��ம்பங்கள். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : மாவட்ட கன�மங்கள் அறக்கட்டைள 

DMF : இ� 2015ஆம் ஆண்�ன் �ரங்கங்கள் மற்�ம் கன�மங்கள் (ேமம்பா� 

மற்�ம் ஒ�ங்��ைற) தி�த்தச் சட்டத்தின் கீழ் இலாபேநாக்கற்ற 

அைமப்பாக �ரங்க ேவைலபா�களால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கைள 

ேமம்ப�த்�வதற்காக அம்மாவட்டங்கள�ல் அைமக்கப்பட்ட ஓர் அறக்கட்டைள 

ஆ�ம். 

 

 

26.2. �ரங்கப் பண�கள் கண்காண�ப்� அைமப்� (MSS) 

�வக்கம் : 15, அக்ேடாபர் 2016. 

ேநாக்கம் : சட்ட வ�ேராத �ரங்க அகழ்�கைள த�க்க அகில இந்திய 

அளவ�லான கண்காண�ப்� ெநட்ெவார்க் 

�றிக்ேகாள் : தான�யங்� ெதாைல உணர்� கண்டறிதல் ெதாழில்�ட்பத்தின் 

�லம் நாட்�ல் சட்ட வ�ேராத �ரங்க அகழ்�ப் பண�கைள த�ப்பதைன 

ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட ெசயற்ைக ேகாள் அ�ப்பைடய�லான கண்காண�ப்� 

அைமப்ேப �ரங்கப் பண�கள் கண்காண�ப்� அைமப்பா�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : மத்திய மின்ன� மற்�ம் தகவல் ெதாழில் �ட்ப 

அைமச்சகம் மற்�ம் �ஜராத் மாநிலம் காந்தி நக�ல் அைமந்�ள்ள 

வ�ண்ெவள� பயன்பா�கள் மற்�ம் �வ� – தகவலிய�க்கான பாஸ்கராச்சா�யா 

நி�வனம் ஆகியவற்�டனான �ட்�ைண�டன் இந்திய �ரங்கப் 

பண�யகத்தால் இந்த கண்காண�ப்� அைமப்� ேமம்ப�த்தப்பட்� உள்ள�. 

இந்த அைமப்பான� �ஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கண்�ப��க்கப்பட்ட� .  

 சட்ட வ�ேராத �ரங்கப் பண�கைள கண்காண�ப்பதற்ெகன வ�ண்ெவள�த் 

ெதாழில்�ட்பத்திைன பயன்ப�த்தி கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ள உலகின் 

�தல் கண்காண�ப்� அைமப்ப�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். 
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26.3. ��ர் தி�ஸ்� 

ெசயற்ைகக் ேகாள்கள�ன் �லம் �ரங்கப் பண�கைள கண்காண�ப்பதற்காக, மத்திய 

வ�ண்ெவள�த் �ைற அைமச்சகம் மற்றம் ேதசிய ெதாைல உணர்� ைமயம் 

ஆகியவற்�டனான �ட்�ைண�டன் மத்திய �ரங்கப் பண�க்காக இத்திட்டம் 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. 

 

26.4. TAMRA – டம்ரா (டம்ரா – ெவள�ப்பைடத் தன்ைம ஏல கண்காண�ப்�, 

�லதாரம் ெப�க்கம்) 

�வக்கம் : 08, ப�ப்ரவ� 2017 

ேநாக்கம் : �ரங்க ேவைலபா�க�க்�த் ேதைவயான பல்ேவ� சட்டப்�ர்வ 

அ�மதிகள�ன் ெசயல்�ைறகள�ைன �ைறப்ப�த்தி சீர் ெசய்வதற்கான ஓர் 

இைணயவாய�ல் மற்�ம் ைகேபசி ெசயலிேய டம்ரா ஆ�ம். 

பயனாள�கள் :  

 �ரங்க ேவைலப்பா�க�க்கான சட்டப்�ர்வ அ�மதிகைள வழங்�வதில் 

ெவள�ப்பைடத் தன்ைமைய உ�தி ெசய்தல். 

 இந்த இைணயவாயலான� ஏலமிடப்பட்ட உள்ள �ரங்கங்கள�ன் �ரங்கப் 

ப�தி வா�யான, மாநில வா�யான மற்�ம் கன�மங்கள் வா�யான 

தகவல்கைள காட்சிப்ப�த்�ம். 

திட்டவ�ளக்கம் : இந்தியாவ�ல் �ரங்கப் பண�கைள ��தப்ப�த்�வ�ம், �ரங்கப் 

பண�க�க்கான சட்டப்�ர்வ அ�மதி வ�ண்ணப்பத்தின் நிைலைய கண்காண�க்க 

�ரங்கப் ேவைலய�ன் பங்�தாரர்கள் அைனவ�க்�ம் வசதி ஏற்ப�த்தித் த�தல். 

 

27. மத்திய சி�பான்ைமய�னர் நலத்�ைற அைமச்சகம் 

 

27.1. ேமம்பாட்�ற்காக பாரம்ப�ய கைலகள்/ைகவ�ைனப் ெபா�ட்கள�ல் 

பய�ற்சி மற்�ம் திறைன ேமம்ப�த்�தல்  

USTAAD – Upgrading the skills in Training in Traditional Arts/Crafts for Development. 

�வக்கம் : 15, ேம 2015. 

ேநாக்கம் : தைலைம ைகவ�ைனக் கைலஞர்கள�ன் பாரம்ப�ய கைலத்திறைன 

ேமம்ப�த்தி ��ப்ப�த்தல், அவர்கள�ன் திறைன கட்டைமத்தல் அதன் ப�ன் பய�ற்சி 

ெபற்ற இந்த தைலைம ைகவ�ைனக் கைலஞர்கள் பல்ேவ� �றிப்ப�ட்ட பாரம்ப�ய 

கைலகள்/ைகவ�ைனப்ெபா�ட்கள�ல் சி�பான்ைமய�ன இைளஞர்க�க்� 

பய�ற்சிய�ைன வழங்�வர். 

�றிக்ேகாள் : தம் பாரம்ப�ய மர� வழிக் கைலத் ெதாழிலில் ஏற்கனேவ 

ஈ�பட்�ள்ள ைகவ�ைனக் கைலஞர்கள், ெநசவாளர்கள், மற்�ம் கைலஞர்கள�ன் 

திறைன ேமம்ப�த்�வைத இத்திட்டம் �றிக்ேகாளாக ெகாண்�ள்ள�. 



 

78 
 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய �ைற திட்டம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் கீழ் சி�பான்ைமய�ன�ைடய ேமம்பா� மற்�ம் 

அவர்க�ைடய கைலப் ெபா�ட்கள�ன் சந்ைத இைணப்�க�க்காக சி�பான்ைம 

ச�தாயத்தினரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்� வ�ம் அைனத்� �க்கிய பாரம்ப�ய 

கைலப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் ைகவ�ைனப் ெபா�ட்க�க்�ம் திறன் ேமம்பாட்� 

நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்ப�ம். 

 

27.2. ஹ�னார் ஹத் 

�வக்கம் : 15, நவம்பர் 2017. 

ேநாக்கம் : நா� ��வ�ம் உள்ள சி�பான்ைம ச�கத்ைதச் ேசர்ந்த மிகச்சிறந்த 

கைலஞர்கள்/ைகவ�ைனக் கைலஞர்கைள ஊக்�வ�த்தல். ேம�ம் அவர்க�க்� 

ேதசிய மற்�ம் சர்வேதச சந்ைதக�க்� அ�கைல வழங்�தல். 

ஒ�ங்கிைணப்� : மத்திய சி�பான்ைம நல்வாழ்�த்�ைற அைமச்சகத்தின் 

உஸ்தாத் திட்டத்தின் (USTAAD) கீழ் ேதசிய சி�பான்ைமய�னர் ேமம்பா� மற்�ம் 

நிதி கழகம் இந்த காட்சிப்ப�த்�ம் கைடகைள ஒ�ங்கிைணக்கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் கீழ் சி�பான்ைம ச�தாயத்ைதச் ேசர்ந்த 

கைலஞர்கள�னால் தயா�க்கப்பட்ட ைகவ�ைனப் ெபா�ட்கள் மற்றம் �ந்ைதயல் 

(Embroidery) ெபா�ட்கள�ன் கண்காட்சி மத்திய சி�பான்ைமய�னர் நலத்�ைற 

அைமச்சகத்தால் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�கிற�. 

 

27.3. ஹஜ் �ன�த பயண யாத்திைர ேமலாண்ைம 

�வக்கம் : 20, �சம்பர் 2016. 

ேநாக்கம் : இந்திய அர� (வண�க ஒ�க்கீ�) வ�திகள் 1961-�ைடய தி�த்தத்தின் 

ப�, மத்திய அரசான� ஹஜ் கமிட்� சட்டம் 1959 உட்பட ஹஜ் �ன�த பயண 

யாத்திைரய�ன் ேமலாண்ைமைய மத்திய சி�பான்ைமய�னர் நலத்�ைற 

அைமச்சகத்திற்� மாற்றி�ள்ள�. 

அண்ைம நடவ�க்ைககள் :  

 2013-17ஆம் ஆண்�காலத்திற்காக இந்திய அரசின் நடப்� ஹஜ் ெகாள்ைக 

மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் �திய ஹஜ் ெகாள்ைக 2018-22ற்கான 

கட்டைமப்�ம் ப�ந்�ைரக்கப்பட்�ள்ள�. 
 ஹஜ் வ�வகாரங்கள் ெதாடர்பாக www.haj.gov.in எ�ம் �ன்� ெமாழிய�ல் 

இைணயதளம் ஒன்�ம் ெதாடங்கப்பட்�ள்ள�. 
ெதாடர்�ைடய அைமச்சகங்கள் :  

 இ�வைர ஹஜ் கமிட்� சட்டம் 1959-ன் ப�ற அம்சங்கைள�ம் மற்�ம் ஹஜ் 

�ன�த பயணயாத்திைர�ம் மத்திய ெவள��ற� வ�வகாரத்�ைற அைமச்சகம் 
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ைகயாண்� வந்த�. தற்ேபா� ஹஜ் �ன�த பயண யாத்திைர வ�வகாரம் 

மத்திய சி�பான்ைமய�னர் நலத்�ைறஅைமச்சகத்திற்� மாற்றப்பட்�ள்ள�. 
 இ�ப்ப��ம் மத்திய ெவள��ற�த் �ைற அைமச்சகமான� இந்திய �ன�த 

பயண வ�திகள் 1933-ன் கீழ் (Indian Pilgrim ships Rules 1933) இந்தியாவ�ற்� 

ெவள�ய��ள்ள �ன�த இடங்க�க்கான ப�ற �ன�த பயணங்கைள ெதாடர்ந்� 

ேமற்பார்ைவ ெசய்கின்ற�. ேம�ம் இந்தியா மற்�ம் பாகிஸ்தான�ற்� 

இைடேயயான �ன�த தலங்க�க்கான பரஸ்பர இ�நாட்� �ன�த 

பயணங்கைள�ம் மத்திய ெவள��ற�த்�ைற அைமச்சகம் ேமற்பார்ைவ 

ெசய்கின்ற�. 

 

 

27.4. நய் மன்ஜில் 

�வக்கம் : 20, ஜனவ� 2016. 

ேநாக்கம் : அைமப்� �ைறசார் �ைறய�ல் சிறந்த ேவைல வாய்ப்ப�ைன ேநாக்�ம் 

வண்ணம் சி�பான்ைமய�ன இைளஞர்கைள இயலச் ெசய்�ம் ேநாக்ேகா�, சிறந்த 

வாழ்க்ைகேயா� அவர்கைள ேமம்ப�த்�ம் ேநாக்ேகா�, சான்றள�ப்ேபா� திறன் 

ேமம்பாட்� பய�ற்சி�ம், (8 அல்ல� பத்தாம் வ�ப்� வைர) �ைறயான கல்வ�ய�ன் 

ஒ�ங்கிைணந்த உள்ள �ட்ைட சி�பான்ைம இைளஞர்க�க்� வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : �காதாரம் மற்�ம் வாழ்க்ைகதிறன�ல் உணர்வாக்கத்ைத�ம், 

வ�ழிப்�ணர்ைவ�ம் அதிக�த்தல், ேதசிய திறந்தெவள� பள்ள�க் கல்வ� நி�வனம் 

அல்ல� ப�ற மாநில திறந்த பள்ள�க் கல்வ� அைமப்�கள�ன் �லம் 8ஆம் வ�ப்� 

அல்ல� 10ஆம் வ�ப்� வைர �ைறயான கல்வ� மற்�ம் சான்றள�ப்ேபா� 

பள்ள�ய�லி�ந்� இைடநின்ற சி�பான்ைமய�ன இைளஞர்கைள அண� திரட்டல். 

பயனாள�கள் : பள்ள�ய�லி�ந்� இைடநின்ற அல்ல� மதரஸாக்கள் ேபான்ற 

ச�தாய கல்வ� நி�வனங்கள�ல் பய�ன்ற 17 �தல் 35 வயதிற்�ட்பட்ட 

சி�பான்ைமய�ன இைளஞர்கள். 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்ெப�வதற்காக அறிவ�க்கப்பட்�ள்ள சி�பான்ைம 

ச�தாயங்காளவன. 

 மதராஸாக்கள�ல் பய�ல்கின்ற �ஸ்�ம் மாணவர்கள் உட்பட �ஸ்லிம் 

ச�கத்தினர் 

 சீக்கியர்கள் 

 கிறிஸ்�வர்கள் 

 �த்த சமயத்தவர் (ெபௗத்தர்கள்) 

 சமண சமயத்தவர்கள் 

 பார்ஸிகள் 
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திட்ட வ�ளக்கம் :  

 சி�பான்ைமய�ன�ன் ப�ராந்தியேதா� ெதாடர்�ைடய ஏ� அைடயாளம் 

காணப்பட்ட �ைறகள�ல் 3 மாத திறன் ேமம்பா� பய�ற்சிய�ைன வழங்�தல். 

சந்ைத வழி நடத்� திறன்கள�ல் சி�பான்ைம இைளஞர்க�க்� 

ஒ�ங்கிைணந்த திறன் ேமம்பாட்� பய�ற்சி வழங்கப்ப�ம். 

 �ழாய் அைமப்�ப் பண� (Plumbing), எலக்ட்ரான�க்ஸ் �ற்�லா, கண�ன�த் 

தகவல் ெதாழிற்�ட்பம் (ெமன்ெபா�ள் மற்�ம் வன்ெபா�ள்) �ந்ைதயல், 

உண�ப் பதப்ப�த்தல், �ங்�மப்� ெசயல்மைறயாக்கல் ேபான்றவற்றில் 

பய�ற்சி வழங்�தல். பய�ற்சி ெப�ேவா�க்�ம் பய�ற்சிக்காக 4500 �பாய் 

ஊக்கத் ெதாைக வழங்கப்ப�ம். 

 

27.5. நய் ேராஷின� 

�வக்கம் : 2012. 

ேநாக்கம் : அைனத்� நிைலகள��ம் அர� அைமப்�கள், வங்கிகள் மற்�ம் ப�ற 

நி�வனங்கேளா� கலந்�ைரயா�வதற்காக அறிவாற்றல், க�வ�கள் மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்பத்ைத வழங்�வதன் �லம் சி�பான்ைமய�ன ெபண்கள�ைடேய 

நம்ப�க்ைகைய வளர்த்ெத�த்தல் மற்�ம் அவர்க�க்� அதிகாரமள�த்தல். 

பயனாள�கள் : சி�பான்ைமச் ச�கப் ெபண்கள்.  

அமல்பாட்� அைமப்� : அர� – சாரா ெதாண்� நி�வனம் 

 

27.6. திறன்க�க்கான ம�லானா ஆசாத் ேதசிய அகாடமி 

�வக்கம் : 29, மார்ச் 2016. 

ேநாக்கம் : அைனத்திய அளவ�லான பய�ற்சி கட்டைமப்ைப வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : இ� ஓர் பன்-ப�மாண திறன் ேமம்பாட்� நி�வனம். 

உலகமயமாக்கள�ன் காரணமாக, கைலத் ெதாழில் நைட�ைறய�லி�ந்� மைறந்� 

வ�கின்ற சி�பான்ைம ச�கத்தவ�ன் கைலகள் மற்�ம் ைகவ�ைனப் 

ெபா�ட்கைள அைடயாளம் காண�ம், அவற்றிற்� ஆதர� வழங்க�ம், 

அவற்றிைன ேமம்ப�த்த�ம் சிறப்� பய�ற்சித் திட்டங்கைள இந்த அகாடமி 

நடத்�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : �த்தாக்க�ைடய ெதாழில்�ைன�த் தன்ைம மற்�ம் திறன் 

ேமம்பா�த் திட்டம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : சி�பான்ைம ச�கத்தவ�ன் கைலத் திறன் 

ேமம்பாட்�ற்காக ேதசிய மற்�ம் சர்வேதச அளவ�ல் �ன்னண� மற்�ம் �கழ் 

ெபற்ற திறன் பய�ற்சியள�ப்� நி�வனங்கேளா� (ெபா� – தன�யார் �ட்�ைண� 

�ைறய�ல்) �ட்�ைண� ஏற்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 
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27.7. க�ம் நவாஸ் திறன் ேமம்பாட்� ைமயம் 

�வக்கம் : 08, ஜூைல 2017 

ேநாக்கம் : ��கிய கால ேவைலகள் சார்ந்த திறன் ேமம்பாட்� பய�ற்சி 

ப�ப்�கைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : சி�பான்ைம ச�தாயத்ைதச் ேசர்ந்த இைளஞர்கள்  

இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ள பாட உள்ளடக்கம் : �காதார ேசைவகள், ைகேபசி 

ம�க்கண�ண� ப��பார்த்தல், கன�ண� வன்ெபா�ள்  & ெநட்ேவார்கிங், சில்லைற 

வண�க ேமலாண்ைம திட்டம், ேமாட்டார் வாகன பய�ற்சி, பா�காவலர் பய�ற்சி, 

மைன ஆ�ைக (House Keeping) ேபான்றவற்றின் சான்றள�ப்� ப�ப்�கள் உட்பட 

��கிய கால பாடப்ப�ப்�கள் இத்திட்டத்தில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ளன. 

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 இத்திட்டத்திற்காக இந்தியாவ�ன் �தல் க�ப் நவாஸ் திறன் ேமம்பாட்� 

ைமயம் ைஹதராபாத்தில் அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 “ெதஹ்�க்-இ-த�ம் இந்தியாவ�ன் �ன்னாள் ��யர�த் தைலவரான 

டாக்டர்.A.P.J.அப்�ல் கலாம் அவர்கள�ன் ப�றந்த நாளான அக்ேடாபர் 15 

அன்� திறன் வளர்ப்� வ�ழிப்�ணர்வதற்காக இந்தப் ப�ரச்சாரம் 

�வங்கப்பட்ட�. 

 

27.8. கற்�க் ெகாள்�ங்கள் சம்பாதி�ங்கள் (ேசக்ேகா அ�ர் காேமா) 

�வக்கம் : 26, ஜூைல 2017 

திட்டத்ைதப் பற்றி : ஓர் ேவைலவாய்ப்ேபா� இைணக்கப்பட்டத் திறன் 

ேமம்பாட்�த் திட்டமா�ம். �ைறந்தபட்சம் 75 சதவ �த பய�ற்சி ெப�நர்க�க்� 

ேவைல வாய்ப்ப�ைன இத்திட்டம் உ�தி ெசய்கிற�. அவற்�ள் �ைறந்தபட்சம் 50 

சதவ �தம் �ைறசார் �ைறய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

ேநாக்கம் : ெபா�த்தமான ேவைலையப் ெபற்�த் த�கிற அல்ல� �ய – ேவைல 

வாய்ப்ப�ைன ேமற்ெகாள்ள ெபா�த்தமான திற�ைடயவராக மாற்ற  பல்ேவ� 

நவ �ன / பாரம்ப�ய திறன்கள�ல், நடப்� ெபா�ளாதாரம் ேபாக்�கள் மற்�ம் சந்ைத 

ஆற்றல் மற்�ம் இைளஞர்கள�ன் கல்வ�த் த�திய�ன் அ�ப்பைடய�ல் 

சி�பான்ைமய�ன�ன் இைளஞர்கள�ன் திறைன ேமம்ப�த்�தல்.  

அமல்பாட்� நி�வனம் : ேகரளா உட்பட நா� ��வ�ம் உள்ள 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட திட்ட அமல்பாட்� நி�வனங்கள். 

 

27.9. ஹமா� தாேராதார் திட்டம் 

�வக்கம் : 2014-2015 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ன் சி�பான்ைம ச�கத்தவ�ன் ெசறிந்த பாரம்ப�யம் 

மற்�ம் கலாச்சாரத்ைதப் பா�காத்தல். 
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�றிக்ேகாள் : இத்திட்டத்தின் கீழ் நிைன�ச் சின்ன கண்காட்சிகள், எ�த்தழகியல் 

(Calligraphy), ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்� ஆதர� அள�க்கப்ப�ம். 

திட்டம் �வங்கப்பட காரணம் :  

 அர� ெமாழிய��ள்ள ம�த்�வம், கண�தம், இலக்கியம் �றித்த இைடக்கால 

வரலாற்� ஆவணங்கைள ஆங்கிலத்தில் ெமாழி ெபயர்க்க இத்திட்டம் 

�வங்கப்பட்ட�. 

நிதியள�ப்� : 

 திட்டப் பண�கைளப் ெபா�த்� நிதியள�ப்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற�. 

மாநிலம்/மாவட்டம் வா�ய ேமற்ெகாள்ளப்ப�வதில்ைல. 

 

27.10. ைசபர் கிராம் அல்ல� சி�பான்ைமய�னர் ைசபர் கிராம் 

�வக்கம் : ப�ப்ரவ�, 2014 

ேநாக்கம் : சி�பான்ைம ச�கத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்க�க்� கண�ண�கள�ல் 

பய�ற்சிய�ைன வழங்�தல். மற்�ம் அ�ப்பைட தகவல் மற்�ம் ெதாைலத் ெதாடர்� 

ெதாழில்�ட்பத் திறைனப் ெப�ம் வைகய�ல் அவர்கைள இயலச் ெசய்தல். 

�தல் மாதி� ேசாதைனத் திட்டம் :  

 �ஜிட்டல் அதிகாரமள�ப்� அறக்கட்டைள எ�ம் நி�வனத்�டனான 

�ட்�ைணேவா� ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஆல்வார் மாவட்டத்தில் 

சி�பான்ைமய�னர் ஆதிக்க�ைடய கிராமமான சந்�லி கிராமத்தில் உள்ள 

மாணவர்க�க்� �ஜிட்டல் கல்வ�யறி� வழங்க ேசாதைன மாதி� திட்டம் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 

பயனாள�கள் : சி�பான்ைம ச�கத்தவர். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மாதி� ேசாதைன திட்டம் 

 

27.11. ஜிேயா பார்சி 

�வக்கம் : 2013 (�தற் கட்டம்) 29, ஜூைல 2017 (இரண்டாம் கட்டம் �ம்ைபய�ல் 

�வங்கப்பட்ட�). 

ேநாக்கம் : அறிவ�யற் �ர்வ ெநறி�ைற மற்�ம் �ட்டைமக்கப்பட்ட அர�க் 

தைலய��கைள தகவைமத்தலின் �லம் இந்தியாவ�ல் பார்ஸி மக்கள் ெதாைகய�ன் 

ச��ப் ேபாக்ைக மாற்�தல். அவர்க�ைடய மக்கள் ெதாைகைய 

நிைலப்ப�த்�தல் மற்�ம் அதிக�த்தல். 

திட்டக்��கள் : இத்திட்டத்தின ேநாக்கத்ைத அைடவதற்� ம�த்�வ உதவ�கள் 

மற்�ம் ஆேலாசைனகள் பார்ஸி ச�கத்தவ�க்� வழங்கப்ப�ம். 

ப�ற திட்டங்கள் :  

பேதா பர்ேதஷ் : சி�பான்ைம ச�கத்ைதச் ேசர்ந்த மாணவர்க�க்� 

ெவள�நாட்�ல் கல்வ�ப் பய�ல்வதற்காக கல்வ�க் கடன�ல் வட்� மான�யம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ப�ம். 



 

83 
 

ஹமா� தாேராஹர் : இந்திய சி�பான்ைம ச�கத்தின் ெசறிந்த பாரம்ப�யத்ைத 

பா�காப்பதற்காக இத்திட்டம் மத்திய கலாச்சாரத்�ைற அைமச்சகத்தின் 

�ட்�ைணேவா� அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

நாளந்தா திட்டம் : சி�பான்ைமய�ன�ன் உயர் கல்வ� நி�வனங்க�க்கான �ைற 

ேமம்பாட்�த் திட்டம் ஆ�ம். 

ம�லானா ஆஸாத் ெசஹத் திட்டம் : சி�பான்ைம ச�க மாணவர்க�க்கான 

த�ப்� �காதார ப�ேசாதைன �காம்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்ப�ம். 

ேபகம் ஹஜ்ரத் மஹால் ேதசிய கல்வ� உதவ�த் ெதாைக : இக்கல்வ� உதவ�த் 

ெதாைகயான� கல்வ�ய�ல் ெமச்சத்திற்� வைகய�ல் சிறப்பாக ெசயல்ப�கின்ற 

சி�பான்ைம ச�கத்ைத ேசர்ந்த ெபண் �ழந்ைதக�க்� வழங்கப்ப�ம். ம�லானா 

ஆசாத் கல்வ� அறக்கட்டைளயால் இத்திட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

மஹிளா சம்�தி ேயாஜனா : ெபண்க�க்� உகந்த நட்�ைடைமத் தன்ைம�ைடய 

வர்த்தகங்கள�ல் உதவ�த் ெதாைகேயா� திறன் ேமம்பாட்�ப் பய�ற்சிகைள 

ெபண்க�க்� வழங்கப்ப�ம். 

பய�ற்சி காலத்தின் ேபா� �ய உதவ�க் ��க்கள் உ�வாக்கப்ப�ம் ப�ன்னர் 

வ�மானப் ெப�க்கத்திற்காக அக்��வ�ற்� சி�கடன் வழங்கப்ப�ம். 

 

28. மத்திய �திய மற்�ம் ��ப்ப�க்கக்��ய ஆற்றல் �ைற 

அைமச்சகம் 

28.1. ேதசிய காற்� – ேசாலார் கலப்� ெகாள்ைக 

�வக்கம் : ஜூன் 14, 2016 

ேநாக்கம் : ப�மாற்� உள்கட்டைமப்� மற்�ம் நிலத்தின் உகந்த மற்�ம் 

திற�ைடய பயன்பா� (2020ல் 10 ஜிகா வாட் காற்� – ேசாலாங் கலப்� திறைன 

அைடய) 

�றிக்ேகாள் : நடப்� ேசாலார் ஒள�மின்ன�த்த மற்�ம் காற்றாற்றல் உற்பத்தி 

நிைலயங்கைள ஒன்றிைணத்தல். 

நிதியள�ப்� : இந்திய ��ப்ப�க்கக்��ய ஆற்றல் ேமம்பாட்� நி�வனம் ேபான்ற 

நிதிய�யல் நி�வனங்கள் மற்�ம் பலதரப்பட்ட வங்கிகள் �லமாக இத்திட்டத்திற்� 

நிதியள�க்கப்ப�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 2022ல் காற்றாற்றல் �லம் 60 ஜிகா வாட் மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் 

ேசாலார் �லம் 100 ஜிகா வாட் மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்தல் உட்பட 

��ப்ப�க்கக் ��ய ஆற்றல் �லதாரங்கள�ல் இ�ந்� 175 ஜிகா வாட்எ�ம் 

அளவ�ற்� நி�வப்பட்ட மின் உற்பத்தி திறைன அைடய இந்தியா இலக்� 

நிர்ணய�த்�ள்ள�. 
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 இந்திய உலக காற்றாற்றல் உற்பத்திக்கான கட்டைமப்�கள�ன் நி�வல் 

திறன�ல் 4ஆம் இடத்ைதப் ப��த்�ள்ள�. இ� ��ப்ப�க்கக்��ய ஆற்றல் ஓர் 

�திய உதயமா�ம். 

 இதனால் இந்தியாவ�ல் ேசாலார் மின் கட்டணம் ஓர் �ன�ட்�ற்� 3 �பாய் 

எ�ம் அளவ�ற்� �ைறந்�ள்ள�. 

 

28.2. ��ய மித்ரா திட்டம் 

�வக்கம் : 07, ஜூன் 2016 

ேநாக்கம் : ேசாலார் ஒள�மின்ன�த்த கலன்கள�ல் பய�ற்சி ெபற்ற 50,000 ெதாழிற் 

�ட்ப வல்�நர்கைள 2020 மார்ச்-ல் உ�வாக்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்திற்காக “��ய மித்ரா” எ�ம் ைகேபசி ெசயலி 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. ��ய மித்ரா திட்டமான� ேசாலார் மின் உற்பத்தி 

நிைலயங்கள் மற்�ம் சாதனங்கள�ன் ெதாடக்கம், நி�வல், கண்காண�ப்�, 

அளவ ��கள் மற்�ம் பராம�ப்� பண�கள�ல் திற�ைடய மன�த வளத்ைத 

ஏற்ப�த்�வதற்காக மத்திய அரசினால் �வங்கப்பட்ட ஓர் திறன் ேமம்பாட்�த் 

திட்டமா�ம். இந்த ெசயலிய�ன் �லம் வா�க்ைகயாளர்கள் தங்கள� 

ைகேபசிகள�ன் �லம் தங்கள� ேசாலார் அைமப்�கள�ன் பராம�ப்�, ப�� பார்ப்�, 

ெசயல்பா� ெதாடர்பான ேசைவகைளப் ெபறலாம். 

 

28.3. ஜவகர்லால் ேந� ேதசிய ேசாலார் திட்டம் 

�வக்கம் : 11, ஜனவ� 2010 

திட்டக்காலம் : 2022ல் 100 ஜிகாவாட் ேசாலார் மின் உற்பத்தி திறைன அைடதல். 

ேநாக்கம் : இத்திட்டமான� ேசாலார் ஆற்றைல ேமம்ப�த்�வதற்கான இந்திய 

அர� மற்றம் மாநில அர�கள�ன் ஓர் �வக்கமா�ம். 

 

28.4. ேசாலார் நகரம் 

ேநாக்கம் : ��ப்ப�க்கக்��ய ஆற்றல் ெதாழில்�ட்பங்கள் மற்�ம் ஆற்றல் 

திற�ைடைம நடவ�க்ைககைள ஏற்� தகவைமத்� அவற்ைற 

ெசயல்ப�த்�வதற்� உள்�ர் பஞ்சாயத்� அர�கைள ஊக்�வ�த்தல். 

 

28.5. ஸ்�ஸ்தி – இந்தியாவ�ன் �� ேசாலார் ேதாற்ற மாற்றத்திற்காக ந��த்த 

ேசாலார் அமல்பா� 

SRISTI – Sustainable Roof top Implementation for Solar Transfiguration of India. 

�வக்கம் : 18, �சம்பர் 2017 

ேநாக்கம் : 2021-22ல் ேசாலார் ேமற்�ைர அைமப்�கள் �லம் 40 ஜிகா சாட் 

மின்சாரத்ைத உற்பத்தி ெசய்� ேதசிய ேசாலார் ேமற்�ைர இலக்ைக அைடதல். 
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�றிக்ேகாள் :  

 நாட்�ல் ேமற்�ைர ேசாலார் மின் உற்பத்தி அைமப்�கள�ன் 

பயன்ப�த்�ைகைய ��தப்ப�த்�தல். 

 இந்தியாவ�ல் ேமற்�ைர ேசாலார் திட்டங்கள�ன் நி�வல்க�க்� ஊக்கத் 

ெதாைககைள வழங்�தல். 

 

29.  மத்திய பஞ்சாயத்� ராஜ் அைமச்சகம் 

 

29.1. பஞ்சாயத்� அதிகாரமள�ப்� மற்�ம் ெபா�ப்�ைடைம ஊக்�வ�ப்�த் 

திட்டம் 

�வக்கம் : 2005-2006 

ேநாக்கம் : பஞ்சாயத்� அைமப்�க�க்� நிதி, ெசயல்பா�கள், ெசயல்பாட்� 

அதிகா�கள�ன் பகிர்ந்தள�ப்பதற்காக மாநிலங்க�க்� ஊக்�வ�ப்பள�த்தல். 

 தங்க�ைடய ெசயல்பா�க�ைடய திற�ைடயதாக ெவள�ப்பைடத் தன்ைம 

உைடயதாக மாற்ற தங்கள் ெசயல்பாட்�கள�ல் ெபா�ப்�ைடைம அைமப்ைப 

ஏற்ப�த்த பஞ்சாயத்� அைமப்�க�க்� ஊக்�வ�ப்பள�த்தல். 
திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய �ைற திட்டம் 

நிதியள�ப்� : 100 சதவ �தம் மத்திய அர� நிதியள�ப்�ைடயத் திட்டம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின கீழ் மாநில அர�களால் பஞ்சாயத்� 

அைமப்�க�க்� ேமற்ேகாள்ளப்ப�கின்ற 3Fக�ைடய பகிர்வ�ன் வ�ஸ்த�ரன 

அளைவ அளவ��கின்ற பகிர்�க் �றிய�ட்�ன் (devolution Index) ம�� மாநில அர�கள் 

மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்கள் தரவ�ைசப்ப�த்தப்ப�ம். 2011-12ஆம் 

ஆண்�லி�ந்� நாட்�ல் சிறப்பாக ெசயல்ப�கின்ற பஞ்சாயத்�க�க்� ஊக்கத் 

ெதாைக வழங்கப்பட்� வ�கின்ற�. 

 

 

29.2. ராஷ்��ய கிராம் �வராஜ் ேயாஜனா 

�வக்கம் : 2007 

ேநாக்கம் : பஞ்சாயத்� ராஜ் அைமப்�க�ைடய ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

ப�ரதிநிதிக�க்� பய�ற்சி மற்�ம் திறன் கட்டைமப்ைப அள�ப்பதன் �லம் 

பஞ்சாயத்� அைமப்�கள் அளவ�லான நிர்வாக ஆ�ைகைய வ�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : பஞ்சாயத்� அைமப்�கள�ன் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதிகள் 

மற்�ம் அ�வலர்கள�ன் திறன் கட்டைமப்� மற்�ம் பய�ற்சிக்காக மாநில மற்�ம் 

�ன�யன் ப�ரேதசங்க�க்� நிதிய�யல் உதவ� வழங்�தல். 

அமல்பாட்� அைமப்� : இத்திட்டமான� நா� ��வ�ம் மத்திய மற்�ம் மாநில 

அர�களால் அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 
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30. மத்திய பண�யாளர், ெபா� மக்கள் �ைறத�ர்ப்� மற்�ம் 

ஓய்�திய அைமச்சகம் 

 

30.1. மின்ன� – மன�த வள ேமலாண்ைம அைமப்� (E-HRMS) 

திட்டத்ைதப் பற்றி : வ��ப்�க�க்� வ�ண்ணப�ப்பதற்காக�ம், தங்க�ைடய 

ேசைவ ெதாடர்பான தகவல்கைள அ��வதற்காக�ம் மத்திய அர�ப் 

பண�யாளர்க�க்காக ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஓர் ஆன்ைலன் இைணய ேமைடேய இந்த 

அைமப்பா�ம். 

பயன்கள் :  

 �ன்ெதாைக, கடன்கள், பணத்தி�ப்�ைககள் ேபான்ற பல்ேவ� வ�தமான 

ேகா�க்ைககைள ஒற்ைற இைணயேமைடய�ல் வ�ண்ணப்ப�ப்பதற்� மத்திய 

அர�ப் பண�யாளர்க�க்� இந்த அைமப்� உத�ம். 

 பண�யாளர்கள�ன் ேசைவ ெதாடர்பான தகவல்கைள அ�க மத்திய 

பண�யாளர்கள் ெபா� மக்கள் �ைறத�ர்ப்� மற்�ம் ஓய்�தியத் �ைறய�ன் 

பண�யாளர்க�க்காக ஏற்கனேவ ேசைவய�ல் மின்-ேசைவப் �த்தகம்  

e-HRMS அைமப்�டன் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�ம். 

 

31. மத்திய ெபட்ேராலியம் மற்�ம் இயற்ைக எ�வா� அைமச்சகம் 

 

31.1. ப�ரதான் மந்தி� உஜ்வாலா ேயாஜனா 

�வக்கம் : ேம, 2016 

திட்ட காலம் : 3 ஆண்�கள் நிதி ஆண்� – 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

ேநாக்கம் : வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீழ் உள்ள ��ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 

ெபண்க�க்� இலவச LPG இைணப்�. 

�றிக்ேகாள் : �ைதப�வ எ�ெபா�ட்கைளக் ெகாண்� சைமயல் ெசய்வதால் 

உண்டா�ம் ேமாசமான �காதார ஆேராக்கிய அபாயங்கைள கைளதல், இதயக் 

ேகாளா�, மாரைடப்�, ந�ண்ட கால நாள்பட்ட �ைரய�ரல் அைடப்� ேநாய், 

�ைரய�ரல் �ற்� ேநாய் மற்�ம் உள்ளரங்க காற்� மா�பாட்டால் உண்டா�ம் 

க�ைமயான �வாசக் ேகாளா�கள் ேபான்றைவ இத்திட்டத்தின் �லம் 

கைளயப்ப�ம். 

பயனாள�கள் : ச�க ெபா�ளாதார மற்�ம் சாதி கணக்ெக�ப்� தர�கள�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் வைகப்ப�த்தப்பட்ட வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள ��ம்பங்கள். 

நிதியள�ப்� : “Give it up” (வ�ட்�க் ெகா�ங்கள்) நி�வனத்தின் ேசமிப்�கள�லி�ந்� 

ப�தியாக இத்திட்டத்திற்� நிதியள�க்கப்ப�கின்ற�. 
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அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய ெபட்ேராலியம் மற்�ம் இயற்ைக எ�வா� 

அைமச்சகம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள ��ம்பங்க�க்� ஒவ்ெவா� 

LPG இைணப்ப�ற்�ம் 1600 �பாய் உதவ� இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ப�ம். 

 

 

31.2. பஹல் திட்டம் 

�வக்கம் : 11, ஜனவ� 2016 

ேநாக்கம் : மான�யங்கள�ன் ேநர� ெராக்க ப�மாற்றத்ைத (direct Cash transfer) 

அறி�கப்ப�த்�வதன் �லம் ேபாலியான LPG இைணப்�கைள அகற்�தல், 

இைடத்தரகர்கைள �ைறத்தல், மான�யக் கசிைவ �ைறத்தல். 

�றிக்ேகாள் : வ ��கள�ல் சைமப்பதற்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் LPGக்க�க்கான 

மான�யத்தின் ேநர�யான ப�மாற்றத்திற்கான இந்தியாவ�ல் நடப்ப�ல் 

பயன்பாட்�ல் இ�க்�ம் ேநர� பயன் ப�மாற்றத்தின் (Direct Benefit Transfer) 

வ���பட்ட மாற்� ஹிந்தி ெபயேர பஹல் (PAHAL – Pratyaksha Hastaantarite Laabh) 

ஆ�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தில் ேச�ம் LPG �கர்ேவார்கள் சந்ைத வ�ைலய�ல் 

LPG சிலிண்டர்கைள (எ�வா� உ�ைளகள்) ெப�வர். ப�ன் தங்கள� வங்கிக் 

கணக்கில் ேநர�யாக மான�யத்ைதப் ெப�வர். 

 

 

31.3. GAS 4 INDIA ப�ரச்சாரம் 

�வக்கம் : 06, ெசப்டம்பர் 2016 

ேநாக்கம் : நாட்�ல் எ�வா�வ�ன் பயன்பாட்ைட ஊக்�வ�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : ெபா� மற்�ம் தன�யார் நி�வனங்கள் �ட்�ைணந்� 

ெசயல்ப�வதன் �லம் எ�வா� அ�ப்பைடய�லான ெபா�ளாதார 

ேமம்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : சைமத்தல், ேபாக்�வரத்� பயணம், வ ��க�க்� ஒள��ட்டல், 

வண�கத்திற்கான மின் ஆற்றல் ேபான்� ஏேத�ம் ஒ� �ைறய�ல் 

எ�வா�வ�ைன பயன்ப�த்�ம் அல்ல� அண்ைம எதிர்காலத்தில் பயன்ப�த்த 

வ��ப்பம் ெகாண்��க்�ம் அைனத்� ��மக்க�க்�ம் இயற்ைக எ�வா�ைவ 

வ��ப்பத் ேதர்�க்��ய எ�ெபா�ளாக பயன்ப�த்�வதால் உண்டா�ம் ேதசிய, 

ச�க, ெபா�ளாதார, �ற்�ச்�ழல் நன்ைமகைளப் பற்றி ெத�வ�ப்பதற்காக 

ஏற்ப�த்தப்பட்டள்ள ஒன்�பட்ட நா� த�வ�ய, பன்-ஊடக, பல்நிைல 

நிகழ்ச்சி�ைடய ஓர் ப�ரச்சாரேம GAS 4 INDIA ப�ரச்சாரமா�ம். 
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31.4. உர்ஜா கங்கா 

�வக்கம் : 24, அக்ேடாபர் 2016 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் கிழக்� ப�ராந்திய மக்க�க்� �ழாய் வழியான சைமயல் 

இயற்ைக எ�வா�ைவ (Piped Cooking Natural Gas) வழங்�தல் மற்�ம் 

வாகனங்க�க்� அ�த்தப்பட்ட இயற்ைக எ�வா�ைவ வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : 2018ல் உத்திரப்ப�ரேதசத்தின் ஜகத�ஸ்�ர் �தல் ேமற்� வங்கத்தின் 

ஹால்தியா வைர 2050 கி.ம�. ந�ள�ள்ள எ�வா� �ழாைய அைமப்பைத 

இத்திட்டம் ேநாக்கமாக ெகாண்�ள்ள�. 

அமல்பாட்� நி�வனம் : GAIL நி�வனம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இந்தியாவ�ன் கிழக்� ப�ராந்தியத்தின் �ட்� வளர்ச்சி மற்�ம் 

ேமம்பாட்�ைன ேநாக்கிய �க்கிய �ன்ென�ப்பாக இத்திட்டம் க�தப்ப�கின்ற�. 

 

31.5. ேதசிய எ�வா� �ைனயம் 

�வக்கம் : 17, நவம்பர், 2016 

ேநாக்கம் : சந்ைத நிர்ணய வ�ைலய�ல் எ�வா�ைவ வர்த்தகம் ெசய்வதற்கான 

ேமைட. 

திட்டவ�ளக்கம் : எ�வா� �ைனயமா�ம் ஓர் ெபா�ள்நிைல ைமயமா�ம். 

இங்� பல்ேவ� எ�வா�க் �ழாய்கள் ஒன்� ேச�ம். 

 

31.6. சாக்சம் - 2017 

�வக்கம் : 16, ஜனவ�, 2017 

ேநாக்கம் : ஆற்றல் திற�ைடய உபகரணங்கள�ன் பயன்பா� மற்�ம் 

�ய்ைமயான எ�ெபா�ள்க�க்� மா�தல் ேபான்றவற்ேறா� ெபட்ேராலியம் 

ெபா�ட்கள�ன் பா�காப்� மற்�ம் அவற்றின் நியாயமாக பயன்பா� ஆகியவற்ைற 

ேநாக்கி ெபா� மக்கள�ைடேய வ�ழிப்�ணர்ைவ ேநாக்கி ெபா�மக்கள�ைடேய 

வ�ழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இத்திட்டமான� மத்திய ெபட்ேராலியம் மற்�ம் 

இயற்ைக எ�வா� அைமச்சகத்தின் கீழ் ெசயல்ப�கின்றன. ெபட்ேராலியம் 

பா�காப்� ஆராய்ச்சி சங்கம் மற்�ம் ப�ற எண்ெணய் மற்�ம் எ�வா� ெபா�த் 

�ைற நி�வனங்களால் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�கின்ற� . 

 

31.7. LPG பஞ்சாயத்� 

�வக்கம் : 23, ெசப்டம்பர், 2017 

ேநாக்கம் : மா� வ�ைளவ�க்காத �ய்ைம எ�ெபா�ள்கள�ன் பயன்பாட்ைட 

ேநாக்கி ஊரக ச�தாயத்ைத ஊக்�வ�த்தல். 
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�றிக்ேகாள் : எப்ப� �ைறயாக மா� வ�ைளவ�க்காத �த்தமான �ய 

எ�ெபா�ட்கைள பயன்ப�த்�வ� ெதாடர்பாக�ம், அவற்றின் உபேயாகமான 

பயன்கள் ெதாடர்பாக�ம் LPG பயன்பாட்டாளர்கள் (திரவமாக்கப்பட்ட ெபட்ேராலிய 

வா� – LPG) இைடேய வ�ழிப்�ணர்ைவ பரப்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : LPG பஞ்சாயத்� திட்டமான� உஜ்வால் ேயாஜனா திட்டத்தின் 

ஒ� ப�தியா�ம். 

 

32. மத்திய எ�சக்தித்�ைற அைமச்சகம் 

 

32.1. உஜ்வால் வ�நிேயாக நி�வனங்கள் உத்திரவாதத் திட்டம் 

�வக்கம்: 20-11-2015 

ேநாக்கம்: மின் வ�நிேயாக நி�வனங்கள�ன் வட்� �ைமையக் �ைறத்தல், 

மின்சக்தி ெசலைவ �ைறத்தல், மின்வ�நிேயாகத் �ைறய�ல் மின் இழப்�கைள 

�ைறத்தல். வ�நிேயாக நி�வனங்கள�ன் ெசயல்பாட்� திற�ைடைமைய 

அதிக�த்தல்.  

திட்டக்��கள்:  

 மின் நி�வனங்கள�ன் ெசயல்பாட்�த் திறைன அதிக�த்தல். 

 மின் சக்தி உற்பத்தி ெசலைவ �ைறத்தல். 

 மின் வ�நிேயாக நி�வனங்கள�ன் வட்� ெசலைவ �ைறத்தல் 

 மாநில நிதிகேளா� ஒ�ங்கைமதல் �லம் மின் வ�நிேயாக நி�வனங்கள�ன் 

நிதிய�யல் ஒ�க்கத்ைத ெசயல் �ைறப்ப�த்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம்: தங்கள� மின் வ�நிேயாக நி�வனங்கள�ன் கடன�ல் 75 சதவ �தத் 

ெதாைகைய மாநில அர�கள் ஏற்�க் ெகாள்�ம். கடனாள�க்� ெதாைகைய தி�ம்ப 

ெச�த்த இைறயாண்ைமப் பத்திரங்கைள அள�க்�ம். வ�நிேயாக அைமப்�கள் 

தங்க�ைடய ம�த 25 சதவ �த கடைன ெச�த்த கடன் பத்திரங்கைள வழங்�ம். 

 

32.2. அைனவ�க்�மான மலிவான LED-கள் �லம் உன்னத் ேஜாதி திட்டம் 

(UJALA) 

�வக்கம்: 11 ேம, 2015 

ேநாக்கம்: திற�ைடய ஒள��ட்டல், ஆற்றல் �கர்வ�ன் �ைறப்�, ஆற்றல் ேசமிப்� 

ேபான்றைவ ேமம்ப�த்�தல்.  

�றிக்ேகாள்: அைனவ�க்�ம் மலிவான 24 x 7 கிைடக்கக் ��ய மின் 

வ�நிேயாகம்.  

அமல்பாட்� அைமப்�: மின் வ�நிேயாக நி�வனங்கள் மற்�ம் மத்திய மின்சக்தி 

அைமச்சகத்தின் கீழ் ெசயல்ப�கின்ற ெபா�த்�ைற நி�வனமான எ�சக்தி திறன் 

ேசைவகள் நி�வனம். 
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32.3. த�ன்தயாள் உபாத்யாயா கிராம் ேஜாதி ேயாஜனா 

�வக்கம்: 25, ஜூைல, 2015 (பாட்னாவ�ல் �வங்கப்பட்ட�) 

திட்டக்காலம்: 7 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: 2022ல் நா� ��வ�ம் அைனத்� ஊரக வ ��க�க்�ம் தைடயற்ற 24x7 

மின்சாரம் வ�நிேயாகிப்ைப அள�த்தல்.  

�றிக்ேகாள்:  

 ஊரக மின்மயமாக்கலின் சி� மின் கட்டைமப்�கள் மற்�ம் மின் இைண�க் 

கட்டைமப்� இல்லாத மின் வ�நிேயாக ப�ைணய அைமப்�கைள 

வ�ப்ப�த்தல். 

பயனாள�கள்: இந்தியாவ�ன் ஊரக மக்கள் ெதாைக. 

திட்டக்��கள்: 

 �ைண மின் ப�மாற்றம் மற்�ம் மின் வ�நிேயாகம் ப�ைணயத்ைத 

வ�ப்ப�த்�தல். 

 மின்�ட்�கள�ன் ப��ப்�. 

 உள்ள �� �ள்ள�கள், மின்�ட்�கள் மற்�ம் மின் வ�நிேயாக மின்ன�த்த 

மாற்றிகள் உட்பட அைனத்� நிைலகள��ம் மின் அளவ�டல். 

திட்ட வ�ளக்கம்: இத்திட்டமான� ராஜ�வ்காந்தி கிராமின் வ�த்�திகரண் ேயாஜனா 

திட்டத்ைத பதிலிட மாற்றம் ெசய்கின்ற�. 

 

32.4. ப�ரதான் மந்தி� சஹஜ் ப�ஜ்லி ஹர்கர் ேயாஜனா (ெசௗபாக்யா) திட்டம் 

�வக்கம்: 25, ெசப்டம்பர் 2017 

இலக்�: 2019ல் அைனவ�க்�ம் 24x7 மின்சாரத்ைத வழங்�தல். 

ேநாக்கம்: அைனத்� ஊரக மற்�ம் நகர்�ற வ ��க�க்�ம் கைடக்ேகா� மின் 

இைணப்ைப வழங்�தல்.  

�றிக்ேகாள்: நாட்�ல் ஊரக மற்�ம் நகர்�ற ப�திகள�ல் உள்ள மின்வசதி 

வ��ப்ப�ள்ள அைனத்� வ ��க�க்�ம் மின்வசதியாக்கத்ைத உ�தி ெசய்தல். 

எதிர்பார்க்கப்ப�ம் ெவள�ய��கள்: 

 ஒள��ட்டல் ேநாக்கங்க�க்� மண்ெணண்ைணக்� பதிலாக மின்சாரத்ைதப் 

பயன்ப�த்�வதன் �லம் �ற்�ச்�ழைல ேமம்ப�த்�தல். 

 கல்வ�ச் ேசைவகள�ன் ேமம்பா�. 

 சிறந்த �காதார ேசைவகள் 

 ேர�ேயா, ெதாைலக்காட்சி, ைகேபசி ேபான்றவற்றின் �லம் 

ேமம்ப�த்தப்பட்ட இைணப்�. 

 அதிக�க்கப்பட்ட ெபா�ளாதார ெசயல்பா�கள் மற்�ம் ேவைலகள். 

 ேமம்ப�த்தப்பட்ட வாழ்க்ைகத் தரம் �றிப்பாக ெபண்க�க்�. 

அமல்பாட்� நி�வனம்: ஊரக மின்வா�யக் கழகம். 
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32.5. மத்திய மின்�ைற அைமச்சகத்தால் �வக்கப்பட்ட ைகேபசி ெசயலிகள் 

கிராமின் வ�த்�திகரன் (GARV) ெசயலி: த�ன்தயாள் உபாத்யாயா கிராம் ேஜாதி 

ேயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஊரக மின் வசதியாக்கல் திட்டத்ைத ��மக்கள் 

ப�ன்ெதாடர்ந்� கண்காண�க்க இச்ெசயலி உத�ம். 

GARV II ெசயலி: ஊரக வ ��கள�ன் மின் வசதியாக்கைல கண்காண�க்க உத�ம். 

வ�த்�த் ப�ரவா ெசயலி: மின்சார வ�ைல மற்�ம் கிைடப்ைப பற்றி உண்ைம ேநர 

தகவைல இச்ெசயலி வழங்�ம்.  

URJA (URban Jyoti Abhiyaan) ெசயலி: �கர்ேவார் மின் இைணப்ைப ேமம்ப�த்த�ம், 

மின் திட்டங்கைள கண்காண�க்க�ம், �கர்ேவார் ப�ரச்சிைனகைள த�ர்த்தல், �திய 

மின் ேசைவ இைணப்�கைள வழங்�தல் ேபான்ற அளவ ��கள் ம�தான மாதாந்திர 

ெசயல்பா�கள�ன் ம�� தகவல்கைள வழங்க�ம் நகர்�ற மின் வ�நிேயாகத் 

�ைறக்காக இச்ெசயலி �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

மின்-தரங் ெசயலி: மின் ப�மாற்ற அைமப்ப�ன் இயல்� நிைலைய கண்காண�க்க 

இச் ெசயலி உத�ம். 

E-Trans ெசயலி: மாநிலங்க�க்கிைடேயயான மின் ப�மாற்�த் திட்டங்கள் 

ெதாடர்பாக சிறந்த வ�ைல கண்�ப��ப்�கள�ல் உத�வதற்� இச்ெசயலி 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. 

URJA மித்ரா ெசயலி: மின் வ�நிேயாகம் ம�� உண்ைம ேநர தகவல்கைள 

அள�ப்பதன் �லம் ��மக்க�க்� அதிகாரமள�த்தல். மத்திய மின்சக்தி 

அைமச்சகம் இச்ெசயைல ெதாடங்கி�ள்ள�. 

 

33. மத்திய இரய�ல்ேவ �ைற அைமச்சகம் 

 

33.1. வ�கால்ப் திட்டம் 

�வக்கம்: 15 அக்ேடாபர் 2015 

ேநாக்கம்: காத்தி�ப்� பட்�யல் உள்ள இரய�ல் பயண�கள் தாங்கள் பயணம் 

ேமற்ெகாள்ள எண்ண�ய இரய��ைடய ேநரத்திலி�ந்� 12 மண� ேநரத்தி�ள் 

மாற்� இரய�லில் பயணத்திற்கான இடவசதிைய�ம் ெபற உத�ம் ஒ� திட்டேம 

வ�கால்ப் திட்டமா�ம்.  

அமல்பா�: அேத வழிய�ல் பயணம் ேமற்ெகாள்கின்ற அேத வைகயான 

எக்ஸ்ப�ரஸ் இரய�ல்கள�ல் மட்�ேம இத்திட்டம் ெசயல்ப�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம்: 

 �ன்பதி� ெசய்ைகய�ல் மாற்� இரய��க்கான வசதிைய 

ேதர்ந்ெத�த்தி�ந்தால் காத்தி�ப்� பட்�யலில் உள்ள பயண�கள் அ�த்த 

மாற்� இரய�ல் உ�தி ெசய்யப்பட்ட இடவசதிைய ெப�வர். 
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 இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்கைளப் ெபற பயண�கள் ��தல் கட்டணம் ஏ�ம் 

ெச�த்த ேதைவய�ல்ைல பயணக் கட்டணத்தில் வ�த்தியாசம் ஏ�ம் 

ஏற்பட்டால் அத்ெதாைக ம�ண்�ம் வழங்கப்ப�ம். 

 

33.2. �ேளான் இரய�ல் ேசைவ 

ேநாக்கம்: காத்தி�ப்� பட்�யலில் உள்ளவர்கைள ஏற்�ச் ெசல்ல, பட்�யலில் 

இ�ப்ேபார் ெசல்ல ேநாக்கிய உண்ைமயான அட்டவைணய�டப்பட்ட இரய�ல் 

�றப்ப�ைகய�லி�ந்� ஒ� மண� ேநரத்திற்�ள் உயர் ேதைவ�ைடய 

வழித்தடங்கள�ல் மாற்� இரய�ல் ேசைவகள் �ன்ெமாழியப்பட்�ள்ள�.  

 

33.3. இரய�ல் பா�காப்� நிதி / ராஷ்��ய இரய�ல் சன்ரக்ஷ ேகாஷ் 

�வக்கம்: ெபா� பட்ெஜட் 2017 

ேநாக்கம்: இரய�ல் பாைத ேமம்பா�, பாலங்கள�ன் �னரைமப்� பண�, 

ேமம்ப�த்தப்பட்ட ப�ேசாதைனப் பண�க�க்� (ராஷ்��ய சன்ரக்ஷ ேகாஷ்) 

இரய�ல் பா�காப்� நிதி பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

நிதியள�ப்�: 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான பட்ெஜட் ஒ�க்கீட்�லி�ந்� இந்த 

நிதியத்திற்� நிதி வழங்கப்ப�ம். மத்திய சாைல நிதிய�லி�ந்� நிதி வழங்கப்ப�ம் 

(பா�காப்� ெதாடர்பான பண�க�க்காக ெபட்ேரால் மற்�ம் �சல் ம�� ேமல்வ� 

வ�திக்கப்பட்� மத்திய சாைல நிதி வ�லிக்கப்ப�கின்ற�) 

திட்டவ�ளக்கம்: இரய�ல் பா�காப்� நிதியான� மத்திய நிதி அைமச்சகத்தால் 

உ�வாக்கப்பட்ட தமாதமாகாத நிதியா�ம். இரய�ல்ேவ மற்�ம் மத்திய பட்ெஜட் 

ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ப�ற� ஏற்ப�த்தப்பட்ட�. 

 

33.4. அவதாரன் 

இ� 7 திட்டங்கைளக் ெகாண்ட ெதா�ப்�த் திட்டமா�ம். 

 25 டன் திட்டம்: 

 இ� இரய�ல்கள�ன் சரக்� ஏற்றிச் ெசல்�தல் திறைன அதிக�ப்பதன் �லம் 

வ�வாைய�ம் உ�வாக்�ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட திட்டமா�ம். 

 �ஜ்ஜிய வ�பத்� திட்டம் 

இத்திட்டம் இ� �ைணத் திட்டங்கைளக் ெகாண்ட�. 

• அ�த்த 3-4 ஆண்�கள�ல் அகலப் பாைத வழித்தடங்கள�ல் உள்ள 

ஆள�ல்லா இரய�ல்ேவ ெலவல் கிராஸிங்�கைள (ஆள�ல்லா இரய�ல்ேவ 

கடப்�கைள) அகற்�தல். 

• அ�த்த �ன்� ஆண்�கள�ல் இரய�ல் ேமாதல் தவ�ர்ப்� அைமப்�கேளா� 

100 சதவ �த உயர் இரய�ல் ேபாக்�வரத்� அடர்த்தி ெநட்ெவார்க்கின் 100 

சதவ �த ெசயல்பாட்ேடா� இரய�ல்கைள ஆயத்தப்ப�த்�தல். 
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 PACE திட்டம் (ெகாள்�தல் மற்�ம் �கர்� திறன்) 

• ெபா�ட்கள் மற்�ம் ேசைவய�ன் தரத்ைத அதிக�க்க ெகாள்�தல் மற்�ம் 

�கர்� நடவ�க்ைககைள அதிக�க்க இத்திட்டம் ேநாக்கம் ெகாண்�ள்ள�. 

 ராப்தார் திட்டம் 

• சரக்� இரய�ல்கள�ன் சராச� ேவகத்ைத இ�மடங்காக்�தல் மற்�ம் 

அதிேவக எக்ஸ்ப�ரஸ் இரய�ல்கள�ன் சராச� ேவகத்ைத மண�க்� 25 கிேலா 

ம�ட்டர் எ�ம் அளவ�ல் அ�த்த 5 ஆண்� காலத்தில் அதிக�த்தல். 

 திட்டம் 100 

• இத்திட்டத்தின் கீழ் அ�த்த இரண்� ஆண்�கள�ல் �ைறந்தபட்சம் 100 

கிைளப��� இ�ப்�ப் பாைதகள் அைமக்கப்ப�ம். கிைள இ�ப்�ப் பாைத 

என்ப� �ைற-ேவக�ைடய இரய�ல் பாைத ப��ப்�களா�ம். 

 காகித ஆவண காப்ப�ைனத் தாண்�ய திட்டம் (Mission beyond Book-Keeping)  

• உள்ள ��க�க்� ெவள�ய��கள் கண்காண�க்கப்ப�கின்ற கணக்கீட்� 

அைமப்�கைள இத்திட்டம் ஏற்ப�த்�ம். 

 திறன் பயன்பாட்�த் திட்டம் – Mission Capacity Utilisation 

• 2019ல் �வங்கப்பட்� திட்டமிடப்பட்�ள்ள ெடல்லி-�ம்ைப, ெடல்லி-

ெகால்கத்தாவ�ற்� இைடேயயான இ� அர்ப்பண�க்கப்பட்ட சரக்� 

ேபாக்�வரத்� வழித்தடங்கள�ன் �லம் உ�வாக்கப்ப�ம் ெப�ய �திய 

திறன�ன் ��ப் பயன்பாட்ைட�ம் எட்ட ஒ� �ல வைரபடத்ைத 

உ�வாக்க இத்திட்டம் �ன்ெமாழிைவ வழங்�கின்ற�. 

 

33.5. ஆப்பேரஷன் �வார்ன் 

�வக்கம்: 20, �சம்பர், 2017 

ேநாக்கம்: ப��மியம் இரய�ல்கள�ல் ேசைவப்பண�ைய ேமம்ப�த்�தல் (இராஜதான� 

மற்�ம் சதாப்தி எக்ஸ்ப�ரஸ்) 

�றிக்ேகாள்: இரய�ல் ெபட்�கள�ன் உள் அலங்கார அைமப்�; �ய கழிவைற, 

இரய�ல் ெபட்� �ய்ைம, ேகட்ட�ங், ஊழியர்கள் நடத்ைத, �ய்ைம பராம�ப்�, 

இரய�ல்கள�ன் காலந்தவறாைம, ெபா��ேபாக்� உட்பட 9 ப�மாணங்கள�ல் 

பயண�கள�ன் அ�பவத்ைத அதிக�த்தல்.  

 

33.6. ப�ற �வக்கங்கள் 

ஸ்ேரஸ்தா: இ� இரய�ல்ேவ அைமச்சகத்தின் �திய ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பா� 

நி�வனமா�ம். இரய�ல்ேவ �ைறய�ன் எதிர்கால ெதாழில்�ட்ப ேதைவகைள 

�ர்த்தி ெசய்ய �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

�த்ரா: இ� ேபாக்�வரத்� ஆராய்ச்சி மற்�ம் ப�ப்பாய்வ�ற்கான ஒ� சிறப்� 

அைமப்பா�ம். இப்ப��வான� உலகத்தரம் தர� ப�ப்பாய்�, ஒப்��வாக்க 

ெமன்ெபா�ள், ��� ஆதர� அைமப்�கள�ல் ஆராய்ச்சிய�ல் ஈ�ப�ம். 
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சம்பர்க், சமன்ேவ, சம்வத்:  

 இ� �திய இரய�ல்ேவ �திய இந்தியா 2020க்கான ெதாைலேநாக்கத்தின் (Vision 

for new railway – New India 2020) ம�� வ�வாதம் ேமற்ெகாள்வதற்காக மத்திய 

இரய�ல்ேவ அைமச்சகத்தால் ஒ�ங்கிைணக்கப்ப�ம் க�த்தரங்கா�ம். 

 தகவல்கைள பகிர்வதில் இரய�ல்ேவ நி�வனங்களால் ஏற்ப�த்தப்பட்ட 

கட்�ப்பா�கைள கைளவைத இக்க�த்தரங்� ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. 

 சம்பர்க் – ஒ� ஒ�ங்கிைணப்ைப ேமம்ப�த்�கின்ற�. 

 சமன்ேவ – இ� த�ர்� கா�கின்ற�. 

 சம்வரத்� – இந்திய இரய�ல்ேவ எதிர்ேநாக்�கிற �க்கியப் 

ப�ரச்சிைனக�க்� த�ர்� காணல். 

நிவாரன்:  

 பண���கின்ற மற்�ம் �ன்னாள் இரய�ல்ேவ ஊழியர்கள�ன் ேசைவ 

ெதாடர்பான �ைறகள�ன் த�ர்ப்ப�ற்காக �வங்கப்பட்�ள்ள �ைற த�ர்ப்� 

இைணய வாய�லா�ம். 

 இந்திய இரய�ல்ேவ கிள�� (Railway Cloud) அைமப்ப�ல் ெதாடங்கப்பட்�ளள 

�தல் ஐ� பயன்பாடா�ம். (IT Application) 

அந்ேதாதயா எக்ஸ்ப�ரஸ்: அந்ேதாதயா எக்ஸ்ப�ரஸின் அைனத்� ெபட்�க�ம் 

�ன் பதி� ெசய்யப்படாதைவ. இரண்டாம் வ�ப்� இரய�ல் பயண�கள�ன் இரய�ல் 

பயணத்ைத ச�க�யமானதாக மாற்�ம் பல்ேவ� வசதிகைள இந்த எக்ஸ்ப�ரஸ் 

வழங்�ம். 

 

34. மத்திய சாைல ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெந�ஞ்சாைலத் �ைற 

அைமச்சகம் 

34.1. பாரத்மாலா திட்டம் 

�வக்கம்: 25 அக்ேடாபர், 2017 

ேநாக்கம்: கடேலாரப் ப�திகள், எல்ைலேயார ப�திகள், ப�ன்தங்கிய ப�திகள், மத 

�ன�த ஸ்தலங்கள் மற்�ம் �ற்�லா இடங்கள�ல் சாைல ேபாக்�வரத்� 

இைணப்ைப அதிக�த்தல்.  

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம். 

திட்ட வ�ளக்கம்: இ� ேதசிய ெந�ஞ்சாைல ேமம்பாட்�த் திட்டத்தின் 

நிைற�றாப் ப�திகள�ைன உள்ளடக்கி�ள்ள ஒ� ெதா�ப்�த் திட்டமா�ம். 

 

34.2. இந்திய பாலங்கள் ேமலாண்ைம அைமப்� (Indian Bridge Management System) 

�வக்கம்: 04, அக்ேடாபர், 2016 

ேநாக்கம்: நாட்�ல் உள்ள அைனத்� பாலங்கைளப் பற்றி�ம் ஒ� வ�வரப் 

பட்�யைல உ�வாக்�தல் மற்�ம் அவற்றின் கட்டைமப்� நிைலய�ைன மதிப்ப�ல் 
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அதன் �லம் ச�யான ேநரத்திய ப��பார்ப்� மற்�ம் �னரைமப்� 

நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்�தல்.  

திட்ட வ�ளக்கம்: இந்திய பாலங்கள் ேமலாண்ைம அைமப்பான� 1,50,000க்�ம் 

அதிகமான பால கட்டைமப்�கைளப் பற்றிய தர�தளத்திைனக் ெகாண்ட ஒற்ைற 

அைமப்�க்� ெசாந்தமான உலகின் மிகப் ெப�ய திட்டஅைமப்பா�ம். 

 

34.3. ேச� பாரதம் 

�வக்கம்: 04 மார்ச் 2016 

திட்ட காலம்: 2019ல் திட்டத்தின் ேநாக்கத்ைத அைடய இலக்� 

நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள� . 

ேநாக்கம்: 2019ல் அைனத்� ேதசிய ெந�ஞ்சாைலகைள�ம் இரய�ல்ேவ கிராஸிங் 

இல்லாதைவயாக மாற்�தல். 

திட்டவ�ளக்கம்: நாட்�ல் உள்ள 50 �தல் 60 ஆண்�கள் பழைமயான அல்ல� 

ப��ட்�ஷ் காலத்திய 1500 பாலங்கள் ப��பார்க்கப்பட்� �னரைமக்கப்ப�ம் 

அல்ல� ம�கட்டைமக்கப்ப�ம். 

 

34.4. சார்தம் ெந�ஞ்சாைல திட்டம் 

�வக்கம்: 23, �சம்பர் 2016 

திட்டகாலம்: 2020ல் ேநாக்கத்ைத அைடய இலக்� நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள�. 

ேநாக்கம்: கங்ேகாத்�, ய�ேனாத்தி�, ேகதர்நாத், பத்�நாத் ஆகிய நான்� 

இமாலயப் ப�திய�ல் உள்ள �ன�த தல ைமயங்க�க்� இைடேய சாைல 

ேபாக்�வரத்� இைணப்ைப ேமம்ப�த்�தல். ேம�ம் அவற்றிற்கிைடேயயான 

ேபாக்�வரத்� இைணப்ைப பா�காப்பானதாக�ம், ேவகமானதாக�ம், மிக�ம் 

வசதிகரமானதாக�ம் மாற்�தல். 

�றிக்ேகாள்: நைடபாைதகள் மற்�ம் ப�ற சாைல பா�காப்� அம்சங்கேளா� 

கலியா�ர், ேசான்ப�ரயாக், ைமத்தனா, ேகாவ�ந்த்கட், ப�ராகி ேபான்ற ப�திகள�ல் 

நிலச்ச�� தண�ப்ப�ற்கான வசதிகேளா�, 900 கிேலா ம�ட்டர் ெந�ஞ்சாைலைய 

அைமத்தல், இந்த ெந�ஞ்சாைலயான� பா�காப்� பைடகள�ன் 

ெசயல்பா�க�க்�ம் �ன�த யாத்தி�கர்க�க்�ம் அைனத்� கால நிைலைகைள�ம் 

தாங்கவல்ல சாைல இைணப்ைப வழங்�ம்.  

 

34.5. பண்டக தளாவட திற�ைடைம ேமம்பாட்�த் திட்டம் 

�வக்கம்: 15, நவம்பர், 2016 

ேநாக்கம்: இந்தியாவ�ன் பண்டக தளவாட திற�ைடைமைய அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள்: உள்கட்டைமப்�, ெசயல்�ைற மற்�ம் தகவல் ெதாழில் �ட்ப 

தைலய��கள் �லம் ேபாக்�வரத்� ெசல�, ேநரம், கண்காண�ப்� மற்�ம் 
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சரக்�கள�ன் ப�மாற்றத் திறன் ஆகியவற்ைற ேமம்ப�த்�வதன் �லம் 

இந்தியாவ�ல் சரக்� ேபாக்�வரத்ைத ேமம்ப�த்�தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம் 

நிதியள�ப்�: இந்திய ேதசிய ெந�ஞ்சாைல ஆைணயத்தின் ெதாழில்�ட்ப உதவ�த் 

திட்டத்தின் ெசல�க�க்காக உலக வங்கிய�டமி�ந்� நிதி�தவ� ெபறப்ப�கின்ற�. 

திட்டக்��கள்: 

 சரக்�கள�ன் திரட்டல் மற்�ம் வ�நிேயாகிப்� 

 பல்வைக சரக்� ேபாக்�வரத்� 

 ேசமிப்� மற்�ம் கிடங்� (Warehousing) 

 �ங்க அ�மதி (Custom Clearance) ேபான்ற மதிப்� �ட்�ச் ேசைவகள். 

 

 

34.6. மத்திய சாைல ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெந�ஞ்சாைல அைமச்சகத்தின் 

இைணயவாய�ல்கள் மற்�ம் இைணய அ�ப்பைடய�லான ெசயலிகள் 

1. INFRACON: இ� ஒ� ேதசிய இைணயவாய�லா�ம். இ� சாைல ெபாறிய�யல் 

மற்�ம் கட்�மானத் �ைறய�ல் ெசயல்ப�கின்ற ஆேலாசைன நி�வனங்கள் 

மற்�ம் திட்டத் தயா�ப்� மற்�ம் கண்காண�ப்� என இ� ெசயல்பா�கள�ல் 

பண�ெசய்கின்ற �க்கிய நபர்கள் மற்�ம் �ைற நி�ணர்கள் இைடேய உள்ள 

இைடெவள�ைய கைலவதற்காக இந்த இைணயவாய�ல் ெசயல்ப�கின்ற�. 

2. INAM PRO: இ� உள்கட்டைமப்� மற்�ம் கட்டைமப்� ெபா�ள் 

வழங்�நர்க�க்கான இைணய அ�ப்பைடய�லான ஒ� ெசயலியா�ம். இந்த 

ெசயலியான� மத்திய / மாநில நிதியள�ப்�ைடய சாைல, ெந�ஞ்சாைல 

மற்�ம் பாலங்கள் கட்�மானத் திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வதில் ஈ�பட்�ள்ள 

ெபா�ள் வழங்�நர்கள் மற்�ம் நம்ப�க்ைகயான வாங்�ேவாைர ஒ� ெபா� 

ேமைடய�ல் ஒன்றிைணக்கின்ற�. 

3. வஹான் மற்�ம் சாரதி: 

ேநாக்கம்: நா� ��வ�ம் உள்ள சாைலப் ேபாக்�வரத்� அ�வலகங்கைள 

கன�ண�மயப்ப�த்த உத�தல் மற்�ம் ஓட்�நர் உ�மம் மற்�ம் பதி� 

சான்�த�க்� அகில இந்திய அளவ�லானா ஒேர ெபா� தரநிைல அைமப்ைப 

உண்டாக்�தல். 

வஹான் – இ� வாகன பதிவ�ற்கான தர நிைல அைமப்�. 

சாரதி : இ� ஓட்�நர் உ�மம் மற்�ம் ேதசிய மற்�ம் மாநில பதிேவ�கள�ல் 

அைனத்� மாநிலங்கள�ன் வாகன பதி� மற்�ம் ஓட்�நர் உ�மத்ேதா� 

ெதாடர்�ைடய தர�கள�ன் ெதா�ப்ப�ற்கான அைமப்� ஆ�ம். 
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34.7. Smart-E 

�வக்கம்: 04, ெசப்டம்பர், 2017 

திட்டகாலம்: 4-5 ஆண்�கள் 

ேநாக்கம்: நாட்�ன் அைனத்�ப் ப�திக�க்�ம் கைடேகா� ேபாக்�வரத்� 

இைணப்ைப வழங்�ம். ேம�ம் ப�ன்தங்கிய நலி�ற்ற ச�க இைளஞர்க�க்� 

அர்த்த�ள்ள �யேவைல வாய்ப்ைப வழங்�ம். 

திட்டத்ைதப் பற்றி: Smart-E எ�ம் வண�க �றிய�ட்�ப் ெபய�ன் கீழ் E-

�க்ஷாக்கள�ன் �தல் ெதா�தி இத்திட்டத்தின் அண்ைமய�ல் இைளஞர்க�க்� 

வழங்கப்பட்ட�. 

அம்சங்கள்:  

 இந்த E-�க்ஷாக்கள் இந்தியாவ�ல் தயா�க்கப்ப�கின்றன. கண்காண�ப்� 

அைமப்� மற்�ம் GPS அைமப்�க�ம் இவற்றில் ெபா�த்தப்பட்�ள்ளன . 

 இைவ ேபாக்�வரத்� அைமப்ப�ல் ெசல� �ைறந்த, மா� ஏற்ப�த்தா 

மாற்றா�ம். 

 நலி�ற்ற ப��ைவச் ேசர்ந்த இைளஞர்க�க்� ெதாழில் ேவைல வாய்ப்ைப 

உ�வாக்�கின்ற�. 

Smart-E எ�ம் வண�கக் �றிய�ட்�ப் ெபய�ன் கீழ் ெடல்லி ெமட்ேராவ�ன் 

�ட்�ைணேவா� Treasure Vase Ventures Private Limited எ�ம் நி�வனத்தால் 

இத்திட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

பயனாள�கள்: இைளஞர்கள். 

 

35. மத்திய ஊரக ேமம்பாட்�த் �ைற அைமச்சகம் 

35.1. அஜ�வ�கா கிராமின் எக்ஸ்ப�ரஸ் ேயாஜனா 

�வக்கம்: 10 ஆகஸ்ட் 2017 

திட்டகாலம்: 2017-18 �தல் 2019-20 வைரய�லான 3 ஆண்�கள். 

ேநாக்கம்: ஊரக ஏைழக�க்� திற�ைடய பய�ள்ள நி�வன தளத்ைத (Institutional 

platform) உ�வாக்�தல் நிதிய�யல் ேசைவக�க்கான ேமம்பட்ட அ�கல் மற்�ம் 

ந��த்த வாழ்வாதார ேமம்பா� ஆகியைவ �லம் ஊரகப் ப�திகள�ன் 

வ ��கள��ைடய வ�வாையப் ெப�க்க ஊரக மக்கைள இயலச் ெசய்தல்.  

�றிக்ேகாள்: ப�ன்தங்கிய ஊரகப் ப�திகள�ல் ெபா� ேபாக்�வரத்� ேசைவகள் 

இயக்�தல். 

பயனாள�கள்: இத்திட்டமான� ஊரகப் ப�திகள�ல் ெபண் வ�வசாய�க�க்� 

ேவளாண் மற்�ம் ேவளாண் சாரா ெதாழில்கள�ன் அ�ப்பைடய�லான 

வாழ்வாதாரத்ைதப் ேமம்ப�த்�வதற்� அர்ப்பண�க்கப்பட்ட திட்டக்�� உட்பட 

ெபண்கள�ன் அதிகாரமள�ப்� ம�� சிறப்� கவனத்ைத ெகாண்�ள்ள�. 
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நிதியள�ப்�: இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதிய�யல் உதவ�யான� �ழல் நிதி (Revolving Fund) 

மற்�ம் ச�தாய �த�� நிதி ேபான்றவற்றிலி�ந்� �க்கியமாகப் 

ெபறப்ப�கின்ற� ப�ன் அைவ �ய உதவ�க்��க்கள் மற்�ம் அவற்றின் 

�ட்டைமப்�க�க்� மான�யமாக வழங்கப்ப�கின்ற�. 

நிதி�தவ�: இ� உலக வங்கிய�ன் நிதி�தவ� உைடயத் திட்டமா�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: அர� சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள் உடனான 

�ட்�ைண� மற்�ம் பஞ்சாயத்� ராஜ் அைமப்�கள் உடனான இைணப்ேபா� 

இத்திட்டம் ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம்: இ� த�ன்தயாள் அந்ேதாதியா ேயாஜனா ேதசிய ஊரக 

வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள �ைணத் திட்டமா�ம். 

வ�லக்கள�ப்�: மத்திய அரசான� த�ன்தயாள் அந்ேயாதியா ேயாஜனா – ேதசிய 

ஊரக வாழ்வாதாரத் திட்டத்ைத (Deen dayal Antyodaya Yojana – National Rural likelihood 

Mission – (Day NRLM) ெடல்லி மற்�ம் சண்�கர் தவ�ர நாட்�ன் அைனத்� 

மாநிலங்கள் மற்�ம் �ன�யன் ப�ரேதசங்கள��ம் ெசயல்ப�த்�கின்ற�. 

அம்சங்கள்: 

 அைனத்� ச�கத்ைத�ம் அண�திரட்டல் 

 ஏைழகள�ன் பங்ெக�ப்ைப அைடயாளப்ப�த்�தல் 

 நிதிய�யல் உள்ளடக்கம் 

 வாழ்வாதாரம் 

�ன்� �ண்கள் 

 பாதிக்கப்ப�ம் நிைலைய �ைறத்தல் 

 வாழ்வாதார ேமம்பா� 

 ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் நி�வனங்கள் 

 

 

35.2. த�ன் தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் க�சல்யா ேயாஜனா 

�வக்கம்: 25 ெசப்டம்பர் 2014 

ேநாக்கம்: ஊரக ஏைழ இைளஞர்கைள ெபா�ளாதார �திய�ல் தற்சார்� 

உைடயவர்களாக�ம் உலகதரத்�டன் ெதாடர்�ைடய ேவைலதிறைன 

உைடயராக�ம் மாற்�தல்.  

�றிக்ேகாள்:  

 ஊரக ஏைழ ��ம்பங்கள�ன் வ�வாய்க்� பல நிைலய�ல் வழிவைக 

ெசய்தல். 

 ஊரக இைளஞர்கள�ன் பண� வாழ்க்ைக உயர் லட்சியத்திற்� 

ேசைவகைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள்: ஊரக ஏைழ ��ம்பங்கள�ன் 15 �தல் 35 வய�ைடய ஊரக 

இைளஞர்கள். 
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திட்டக்��கள்: 

1. ஹிமாயத்: இ� ஜம்� காஷ்ம�ர் மாநில (ஊரக நகர்�ற) இைளஞர்க�க்கான 

சிறப்�த் திட்டம் ஆ�ம். 

2. ேதாஷின�: இ� நாட்�ன் 9 மாநிலங்கள�ல் இட� சா� த�வ�ரவாதத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட 27 மாவட்டங்கள�ல் உள்ள ஏைழக் ��ம்பங்கள�ன் ஊரக 

இைளஞர்க�க்கான சிறப்� �வக்கமா�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: மாநில அர�கள் ேதசிய ஊரக ேமம்பாட்� நி�வனம் 

மற்�ம் பஞ்சாயத்� ராஜ் மற்�ம் திட்ட அமலாக்க நி�வனங்கள் ேபான்ற 

ெதாழில்�ட்ப ஆதர� நி�வனங்கள் இத்திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�கின்றன. 

 

 

35.3. ப�ரதான் மந்தி� ஆவாஸ் ேயாஜனா (கிராமின்) - ஊரகப் ப�திகள�ல் 

அைனவ�க்�ம் வ �� 

�வக்கம்: 2015 

ேநாக்கம்: 2022-ல் அைனத்� ஊரக வ ��க�க்�ம் �ற்�ச்�ழல் �திய�ல் 

பா�காப்பான �க்கா வ ��கைள (Pucca House) வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள்: 2019, மார்ச்சில் ஒ� ேகா� வ ��கைள கட்டைமத்தல். 

பயனாள�கள�ன் ேதர்ந்ெத�ப்�: 2011-ன் ச�க ெபா�ளாதார கணக்ெக�ப்ப��ைடய 

தர�கள�ன் பயன்பா� மற்�ம் கிராம சைபகள�ன் �லமான ச�பார்ப்� �லம் 

பயனாள�கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�வர். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: ெபா� மற்�ம் தன�யார் �ைற உடனான 

�ட்�ைணேவா� இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�கிற�. 

திட்ட வ�ளக்கம்: திறன் இந்தியா, �ஜிட்டல் இந்தியா, இந்தியாவ�ல் தயா�ப்ேபாம், 

தகவல் ெதாழில்�ட்ப/ேநர� பயன் ப�மாற்றம், ஆதார் தளம், ப�ரதான் மந்தி� 

ஜன்தன் ேயாஜனா ேபான்றவற்ைற ஊரகப் ப�திகள�ல் ஒன்றிைணப்பைத ேநாக்கி  

இ� ஒ� �க்கிய �ன்ென�ப்பா�ம். 

 

 

35.4. ஸ்டார்ட்-அப் கிராம ெதாழில்�ைன�த் திட்டம் (SVEP) 

�வக்கம்: 2015 

ேநாக்கம்: ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கிராமங்கள�ல் வசிக்கின்ற இைளஞர்க�க்�  ந��த்த 

�ய-ேவைல வாய்ப்ைப உ�வாக்�தல். 

�றிக்ேகாள்: கிராம ெதாழில்�ைனேவார்கேளா� நிதிய�யல் நி�வனங்கள் மற்�ம் 

வங்கிகள�ன் ெநட்ெவார்ைக ஊரகப் ப�திகள�ல் ேமம்ப�த்�தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மாதி� ேசாதைன திட்டம் 
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நிதியள�ப்�:  

 �த்ரா வங்கி உள்பட வங்கிய�யல் அைமப்�கள் மற்�ம் ேதசிய ஊரக 

வாழ்வாதாரத் திட்டத்தினால் ேமம்ப�த்தப்பட்ட �யஉதவ�க் ��க்கள் 

மற்�ம் �ட்டைமப்�கள் �லம் இத்திட்டத்திற்� நிதியள�க்கப்ப�ம். 

 ஸ்டார்ட் அப் கிராம ெதாழில்�ைன�த் திட்டத்திற்� (ஜனவ� 2016 �தல் 

மார்ச் 2020 வைர) 4 ஆண்�க�க்� இந்திய அரசிற்கான ேதசிய �ல ஆதார 

அைமப்பாக (National Resource Organisation - NRO) இந்திய ெதாழில்�ைன� 

ேமம்பாட்� நி�வனம் (Entrepreneur Development Institute of India - EDII) 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள� . 

 ெதாழில் நி�வனங்கைள �வங்�தவற்� �யஉதவ�க் ��க்கள் �லம் 

கடன் வழங்கப்ப�ம். 

 

35.5. ப�ரதான் மந்தி� கிராம சதக் ேயாஜனா 

�வக்கம்: 25 �சம்பர் 2000 

ேநாக்கம்: நாட்�ன் ஊரகப் ப�திகள�ல் உள்ள அைனத்� த�தி�ைடய சாைல 

ேபாக்�வரத்� இைணப்� வசதி இல்லா வாழ்வ�டங்க�க்�ம் , அைனத்� 

வான�ைலகைள�ம் தாங்கவல்ல சாைல இைணப்ைப வழங்�தல்.  

சாைல இைணப்ப�ற்கான த�தி�ைடைம: 

 2001-ஆம் ஆண்� மக்கட்ெதாைக கணக்ெக�ப்ப�ன்ப� 500 அல்ல� அதற்�ம் 

அதிகமான மக்கட் ெதாைக�ைடய சமெவள�ப் ப�திகள். 

 பழங்��ய�ன ப�திகள் மற்�ம் சிறப்� வைகப்பாட்� மாநிலங்கள�ல் 2001ன் 

மக்கட் ெதாைக கணக்ெக�ப்ப�ன்ப� 250 அல்ல� அதற்�ம் அதிகமாக 

மக்கள் ெதாைக உைடய ப�திகள். 

 மத்திய உள்�ைற அைமச்சகத்தால் அைடயாளம் காணப்பட்ட 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட பழங்��ய�ன மற்�ம் ப�ன்தங்கிய மாவட்டங்கள�ல் 

உள்ள ப�திகள். 

 பாைலவன ேமம்பாட்�த் திட்டத்தின் அைடயாளம் காணப்பட்ட பாைலவனப் 

ப�திகள். 

திட்டத்தின் தன்ைம: இ� 100 சதவ �தம் மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம் மற்�ம் 

இத்திட்டத்திற்காக உயர் ேவக �சலின் ம�� (High Speed Diesel) 50 சதவ �தம் உயர் 

(Cess) வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

35.6. மகாத்மா காந்தி ேதசிய ஊரக ேவைலவாய்ப்� உ�தித்திட்டம் - MGNREGA 

�வக்கம்: 2006 

ேநாக்கம்: ேவைல ெசய்�ம் உ�ைமைய (Right to work) உ�தி ெசய்தல். 

�றிக்ேகாள்: திறன் இல்லா உடல் திறன் பண�கைள ேமற்ெகாள்ள 

தன்னார்வத்ேதா� �ன்வ�ம் வய� வந்ேதா�ைடய அைனத்� ��ம்பங்க�க்�ம் 
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ஒ� நிதியாண்�ல் �ைறந்தபட்சம் 100 நாள் ஊதிய ேவைல வாய்ப்ைப 

வழங்�வதன் �லம் ஊரகப் ப�திகள�ல் வாழ்வாதார பா�காப்ைப ேமம்ப�த்�தல். 

பயனாள�கள்: வ��ப்ப�ைடய ஊரக மக்கள், திறன் இல்லா உடற்திறன் 

ெதாழிலாளர்கள், �றிப்ப�ட்ட காலம் பண�ய�ல்லா ெதாழிலாளர்கள். இவர்க�ள் 

�ைறந்தபட்சம் �ன்றில் ஒ� பங்� பயனாள�கள் ெபண்களாக இ�த்தல் 

ேவண்�ம். 

நிதியள�ப்�: திறன் இல்லா உடற்ெசயல் திறன் பண�யாளர்கள�ன் 100 சதவ �த ஊதிய 

ெசலைவ மத்திய அர� ஏற்�ம். திற�ைடய மற்�ம் ப�தி திற�ைடய 

பண�யாளர்கள�ன் ஊதியம் உட்பட ெபா�ட் ெசல�கள�ல் 75 சதவ �தத்ைத மத்திய 

அர� ஏற்�ம். 

அம்சங்கள்:  

 60:40 ஊதியம் மற்�ம் ெபா�ள் வ�கிதத்ைத பராம�த்தல். 

 ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்�ம் இயந்திரங்க�க்� அ�மதி கிைடயா�. 

 ஊதியங்களான� �கர்ேவார் வ�ைல �றிய�ட்ேடா� இைணக்கப்பட்�ள்ள�. 

அமல்பாட்� நி�வனம்: கிராம பஞ்சாயத்�கள், ச�க தண�க்ைகயான� 

�ைறந்தபட்சம் ஒவ்ெவா� 6 மாதத்திற்�ம் கிராம சைபகளால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். 

திட்டவ�ளக்கம்: சாைலகள், கணவாய்கள், �ளங்கள், கிண�கள் ேபான்ற ந��த்த 

ெசாத்�கைள உ�வாக்�தல். பண� வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் வசிப்ப�டத்திலி�ந்� 5 

கிேலா ம�ட்ட�க்�ள் ேவைல வாய்ப்ைப வழங்க ேவண்�ம், �ைறந்தபட்ச 

ஊதியத்ைத வழங்க ேவண்�ம். வ�ண்ணப்ப�த்த 15 நாட்கள�ல் வ�ண்ணப்பதார�க்� 

பண� வழங்கப்படவ�ல்ைல என்றால் வ�ண்ணப்பதாரர் ேவைலய�ன்ைமக்கான 

சம்பளப்ப�ைய (unemployment allowance) ெபற உ�ைம�ைடயவராவர் இவ்வா� 

MGNREGA திட்டத்தின் கீழ் ேவைல வாய்ப்பான� ஒ� சட்ட உ�ைமயா�ம் (Legal 

entitlement). 

 

35.7. ேதசிய ஊரக நகரங்கள் (RURBAN) திட்டம் 

�வக்கம்: 21, ப�ப்ரவ�, 2016 

ேநாக்கம்: ெபா�ளாதார, ச�க மற்�ம் ெபா�ள்நிைல உள்கட்டைமப்� 

வசதிகைள வழங்�வதன் �லம் ஊரகப் ப�திகைள ேமம்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள்: ஊரகப் ப�திகள�ல் உள்�ர் ெபா�ளாதார ேமம்பாட்ைட �ண்�தல் 

மற்�ம் நன்� திட்டமிடப்பட்ட ஊரக நகரங்கள் ெதா�திைய (Rurban Clusters) 

உ�வாக்�தல். 

நிதியள�ப்�: ெபா� தன�யார் �ட்�ைண� 

திரள் ெதா�திகள�ன் வைகப்பா�: ேதர்ந்ெத�ப்� ெசயல்�ைறயான ஒவ்ெவா� 

வைகப்பாட்�ற்�ம் ேவ�ப�ம். 

பழங்��யனரல்லா ப�திகள்: வளர்ச்சி ைமயங்களாக ெசயல்ப�கின்ற ெப�ய 

கிராமங்கைள/கிராமப் பஞ்சாயத்�கைள அைடயாளம் காணல். அப்ப�திகள�ல் 
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கிைடக்கின்ற �ல ஆதாரங்களான� அப்ப�ராந்தியத்தின் ெபா�ளாதார மாற்றத்ைத 

வழிநடத்தவல்ல திற�ைடயைவ. 

பழங்��ப் ப�திகள்: 

 பழங்��ய�னர் மக்கட் ெதாைகய�ல் தசாப்த ெப�க்கம் (decadal growth) 

 நடப்� பழங்��ய�னர் கல்வ�யறி� வ�கிதம். 

 ேவளாண் சாரா பண�ப் பைடய�ன் பங்ெக�ப்ப�ல் தசாப்த ெப�க்கம். 

 ஊரக மக்கட்ெதாைகய�ல் தசாப்தப் ெப�க்கம். 

 ெபா�ளாதார ெதா�திகள�ன் இ�ப்�. 

 

35.8. சன்ஷாத் ஆதார்கள் கிராம ேயாஜனா 

�வக்கம்: 2014 

திட்டகாலம்: 2014-19 

ேநாக்கம்: ஊரகப் ப�திகள�ல் ெபா�ள்நிைல மற்�ம் நி�வன 

உள்கட்டைமப்�கைள ேமம்ப�த்�தல். நாடா�மன்ற உ�ப்ப�னரால் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 3 கிராமங்கள�ல் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத அதிக�த்தல். 

வைகப்பா�: நாடா�மன்ற உ�ப்ப�னர் ஊரகப் ப�திகைள ேமம்ப�த்த தன� 

அல்ல� தன் �ைணவ�ய�ன் இ�ப்ப�டத்ைதச் ேசர்ந்த கிராமங்கைள ேதர்ந்ெத�க்க 

இயலா�. 

திட்ட வ�ளக்கம்: இ� ஒ� கிராம ேமம்பாட்�த் திட்டம் இத்திட்டத்தின் கீழ் 

நாடா�மன்ற உ�ப்ப�னர் 2019ல் நாட்�ல் 3 கிராமங்கள�ல் மக்கள�ன் வாழ்க்ைகத் 

தரத்ைத ேமம்ப�த்த�ம், ெபா�ள் நிைல மற்�ம் நி�வன உள்கட்டைமப்ைப 

ேமம்ப�த்த ெபா�ப்ப�ைன ஏற்�க் ெகாள்வர். 

 

35.9. ேதசிய ச�க உதவ�த் திட்டம் 

�வக்கம்: 15 ஆகஸ்ட் 1995 

ேநாக்கம்: வயதானவர்கள், ைகம்ெபண்கள், �ைறபா�ைடய நபர்கள் மற்�ம் 

ஆதரவற்ற ��ம்பங்க�க்� ஆதரவ�ைன வழங்�வதற்கான ச�கப் 

பா�காப்� மற்�ம் நல்வாழ்�த் திட்டமா�ம். 

பயனாள�கள்: வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள வ ��கள் (கிராமப் பஞ்சாயத்�கள்/ 

நகராட்சி அைமப்�கள்) பயனாள�கைள அைடயாளம் காண்பதில் திறம்பட 

பங்காற்�ம் என எதிர்பார்க்கப்ப�கின்றன. 

திட்டத்தின் தன்ைம: 100 சதவ �தம் மத்திய உதவ�த் திட்டம் 

திட்ட ��கள்:  

 ேதசிய வயதாேனார் ஓய்�தியத் திட்டம் 

 ேதசிய ��ம்ப நலத்திட்டம் 

 ேதசிய மகப்ேப� பயன் திட்டம் 
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திட்ட வ�ளக்கம்: ேதசிய இத்திட்டமான� இந்திய அரசியலைமப்� சட்டத்தின் வ�தி 

41 மற்�ம் வ�தி 42ல் உள்ள ெநறி�ைற வழிகாட்�க் ெகாள்ைகய�ன் (DPSP) 

நிைறேவற்றத்ைத ேநாக்கிய �க்கிய �ன்னவர் வழங்�ம் ச�கப் பா�காப்� 

வ�வகாரத்தில் மத்திய மாநில அர�கள�ன் ெபா� ெபா�ப்�ைடைமைய 

அங்கீக�க்கின்ற�. 

இத்திட்டத்தின் கீ�ள்ள திட்டத்தின் பட்�யல்: 

 இந்திராகாந்தி ேதசிய வயதாேனார் ஓய்�தியத் திட்டம் 

 இந்திராகாந்தி ேதசிய ைகம்ெபண்கள் ஓய்�தியத் திட்டம் 

 இந்திராகாந்தி ேதசிய மாற்�த்திறனாள�கள் ஓய்�தியத் திட்டம் 

 ேதசிய ��ம்ப நலத் திட்டம் 

 அன்ன�ர்ணா 

 

 

 

35.10. ந�ராஞ்சல் ந�ர்ப்ப��ேம� திட்டம் 

�வக்கம்: 7, அக்ேடாபர் 2015 

ேநாக்கம்: ப�ரதான் மந்தி� கி�ஷி சின்ஷாய் ேயாஜனா திட்டத்தின் ந�ர்த்ேதக்க 

��க�க்� ெதாழில்�ட்ப உதவ�கைள வழங்�தல் மற்�ம் ேம�ம் அதைன 

வ�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 இந்தியாவ�ல் ந�ர்ப்ப��ேம� மற்�ம் மானாவா� ேவளாண் ேமலாண்ைம 

நைட�ைறகள�ல் நி�வன மாற்றத்ைத ெகாண்� வ�தல். 

 சிறப்� கவன�ைடய, ேம�ம் நன்� ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட, அளவ�டத்த� 

உயர் ���கைளக் ெகாண்ட ந�ர்ப்ப��ேமட்� திட்டங்கள் மற்�ம் மைழ 

ந�ர்ப்பாசன ேமலாண்ைம நைட�ைறகைள உ�தி ெசய்�ம் அைமப்�கைள 

கட்டைமத்தல். 

 திட்டப்ப�திகள�ல் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ந�ர்ப���கம் ேமலாண்ைம 

நைட�ைறகள�ன் ந��த்த தன்ைமக்� உத்திகைள வ�த்தல். 

 ந�ர்ப்ப���கப் ப�தி அ���ைறய�ன் �லம் உள்ளடக்�தல் மற்�ம் 

உள்�ர் பங்ெக�ப்� ேமைடய�ன் ம�� சமபங்� மற்�ம் வாழ்வாதாரத்ைத 

ேமம்ப�த்�தல் மற்�ம் �ன்ேனாக்� இைணப்�கள் �லம் வ�வாைய 

ேமம்ப�த்�தல். 

நிதியள�ப்�: இத்திட்டத்திற்� உலக வங்கி நிதி�தவ� வழங்�கின்ற�. 

அமல்பாட்� நி�வனம்: மத்திய நில வளங்கள் �ைற (Department of Land Resources). 
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35.11. அன்ன�ர்ணா திட்டம் 

�வக்கம்: 1, ஏப்ரல் 2000 

ேநாக்கம்: பயன் ெபறத் த�தி�ைடேயாராய் இ�ந்�ம் ேதசிய வயதாேனார் / 

�திேயார் ஓய்�தியத் திட்டத்தின் கீழ் பயன் ெபறாமல் உள்ள �த்த 

��மக்கள�ன் ேதைவைய சந்திப்பதற்� உண� பா�காப்ைப வழங்�தல். 

பயனாள�கள்: 65 அல்ல� அதற்�ம் அதிகமான வய�ைடய �த்த ��மக்கள். 

திட்ட வ�ளக்கம்: மாதத்திற்� நபர் ஒ�வ�க்� 10 கிேலா உண� தான�யங்கள் 

இலவசமாக வழங்கப்ப�ம். 

 

35.12. RESET திவாஸ் 2017 

ஊரக �ய ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் பய�ற்சி நி�வனங்கள் �லம் திறன் ேமம்பா� 

அதன் �லம். பய�ற்சி ெப�நர்கள் வங்கிக் கடன் ெபற்� �ய சி� ெதாழில் 

நி�வனங்கைள ெதாடங்க இயலச் ெசய்தல். 

 

35.13. மத்திய ஊரக ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தின் ைகேபசி ெசயலிகள் 

AARMABH: இ� ஊரகப் ப�திகள�ல் சாைல பராம�ப்ப�ற்கான ைகேபசி ெசயலி. 

ேநாக்கம்: வ�டாந்திர சாைல பராம�ப்�த் திட்டத்தின் தயா�ப்� மற்�ம் 

கண்காண�ப்ப�ற்� நிபந்தைன கணக்காய்�, சாைல திட்டத் தைலய�ட்�ப் 

பண�கள், ெசல� மதிப்ப��கள�ன் தயா�ப்� மற்�ம் ப�ற சம்பந்தப்பட்ட 

தர�கைள உண்டாக்க GIS  அ�ப்பைடய�லான வைரப்பட மாடைல 

பயன்ப�த்�தல். 

�றிப்�: ப��ட்டன�ல் உள்ள Internet Watch Foundation மற்�ம் இந்தியாவ�ல் உள்ள 

நி�வனங்கள�ன் வைலயைமப்ப�னால் – Aaramb எ�ம் ெபய�ல் மற்ெறா� 

ெதாடக்கம் �வங்கப்பட்�ள்ள�. இ� இைணய வாய�லின் �லம் 

�ழந்ைதகள�டமான பாலியல் �ஷ்ப�ரேயாகத்ைத த�ப்பதற்காக நாட்�ன் �தல் 

Hotline ஆ�ம். ேம�ம் இ� ஆன்ைலன�ல் �ழந்ைதகள் ஆபாச இைணய 

உள்ளடக்கத்ைத ந�க்க�ம் உத�ம். 

2. DISHA இைணயவாய�ல் 

இ� ஒ� தர� �ண்ணறி� ேமைட தங்க�ைடய சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டங்கள் 

மற்�ம் ெதா�திகள�ல் பல்ேவ� மத்திய அைமச்சகங்கள�ன் அைனத்� �க்கிய 

திட்டங்கள�ன் ெசயல்பா�கைள கண்காண�க்க ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ப�ரதிநிதிக�க்� 

அைனத்� தகவல்கைள�ம் வழங்�ம். 

பயன்பா�: �ய்ைம இந்தியா திட்டம், மகாத்மா காந்தி ேதசிய ஊரக ேவைல 

வாய்ப்� உ�தி திட்டம், ப�ரதான் மந்தி� உஜ்வாலா ேயாஜனா ேபான்ற திட்டங்கள் 

ெதாடர்பாக மாவட்டங்கள�ன் ச�யான கால ப�ைணப்�ைடய ேமம்பாட்ைட 

மதிப்ப�ட�ம், திட்ட மிட�ம் இந்த இைணய வாய�ல் உத�ம். 
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பழங்��ய�னரல்லா ப�திகள்: வளர்ச்சி ைமயங்களாக ெசயல்ப�கின்ற ெப�ய 

கிராமங்கைள/கிராமப் பஞ்சாயத்�கைள அைடயாளம் காணல்.  

3. க�சல் பன்ஜ� 

இ� திறன் ேமம்பாட்�ற்கான அண�த்திரட்டல் ேமைட 

ேநாக்கம்: த�ன்தயாள் உபாத்யாயா கிராமின் க�சல்யா ேயாஜனா மற்�ம் ஊரக 

�யேவைலவாய்ப்� பய�ற்சி நி�வனத்தின் பய�ற்சி ெப�நர்கள�ன் அண�திரட்ட�க்� 

உதவ ��மக்கைள ைமயப்ப�த்திய, இ�திப் பயன்பாட்டாளர் த�ர்ைவகைள (end-to-

end solution) வழங்�ம் ஓர் இைணய ேமைடயா�ம். 

 

36. மத்திய அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழிற்�ட்ப அைமச்சகம் 

 

36.1. �த்தாக்கங்கள�ன் ேமம்பா� மற்�ம் பயன்பாட்�ற்கான ேதசிய �வக்கம் 

(National Initiative for Development and Harnessing Innovation - NIDHI) 

�வக்கம் : 06, ெசப்டம்பர், 2016 

ேநாக்கம் :  

 �த்தாக்கம் மற்�ம் ெதாழில் �ைன� ேமம்பாட்� ைமயங்கள�ல் உள்ள (IEDC) 

மாணவர்கள�ன் �த்தாக்கங்கைள வண�கமயமாக்கல் நிைலக்� (Commercialisation 

Stage) �ன்ென�த்�ச் ெசல்�தல்.  

 ஆரம்ப நிதியள�ப்� உதவ�கைள வழங்�வதன் �லம் �ல 

�ன்வைகைமக்கான (prototype) ேயாசைனப் பயணத்ைத ��தப் ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : �திய ேயாசைனகள் மற்�ம் �த்தாக்கங்கைள (அறிவாற்றல் 

அ�ப்பைடய�லான மற்�ம் ெதாழிற்�ட்ப வழிகாட்�) ெவற்றிகரமான ஸ்டார்ட் 

அப்களாக வளர்த்தல். 

நிதியள�ப்� : பல்ேவ� மத்திய அைமச்சகங்கள், �ைறகள், மாநில அர�கள், 

கல்வ�ய�யல், ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� நி�வனங்கள், வழிகாட்�நர்கள், 

நிதிய�யல் நி�வனங்கள், ஏஞ்சல் �த�ட்டாளர்கள், �ண�கர �லதனவாதிகள், 

தன�யார் �ைறய�ல் நிதியள�க்கப்ப�கின்ற�. 

 

36.2. வஜ்ரா திட்டம் (VAJRA - Visiting Advanced Joint Research Faculty Scheme) 

�வக்கம் : 08, ஜனவ�, 2017 

ேநாக்கம் : NRI மற்�ம் ெவள�நா�கைளச் ேசர்ந்த அறிவ�யல் ச�கத்தவர் 

இந்தியாவ�ல் ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� ெசயல்பா�கள் பங்�ெப�தல் மற்�ம் 

பங்கள�ப்� வழங்�தல்.  

தங்�தல் காலம் : வஜ்ரா திட்டம் வாய�லாக ெவள�நாட்� அறிவ�யல் 

�ைறய�ன�ன் இந்தியாவ�ல் தங்�ம் காலம் ஓர் ஆண்�ற்� �ைறந்தபட்சம் ஒ� 

மாதம், அதிகபட்சம் 3 மாதம் ஆ�ம். 
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அமல்பாட்� நி�வனம் : அறிவ�யல் மற்�ம் ெபாறிய�யல் ஆராய்ச்சி வா�யம்: 

(SERB - The Science & Engineering Research Board). 

திட்ட வ�ளக்கம்: வஜ்ரா திட்டமான� இந்திய கல்வ�ய�யல், ஆராய்ச்சி மற்�ம் 

ேமம்பாட்� அைமப்ைப உலிகின் சிறந்த அறிவ�யல் அைமப்ேபா� இைணக்�ம். 

 

36.3. �ர்ய ேஜாதி 

�வக்கம் : 10, நவம்பர், 2016 

ேநாக்கம் : பகல் ெபா�திலான ��ய ஒள�ைய ைகப்பற்றி அதைன 

மின்வழிய�ல்லா வ ��க�க்� வழங்�வதற்� �றிப்பாக மின்வ�நிேயாக 

பற்றாக்�ைற உைடய நகப்�ற ��ைச மற்�ம் ஊரகப் ப�திக�க்� வழங்க, 

�ைறந்த ெசல�ைடய, ஆற்றல் திற�ைடய சி� ேசாலார் மின் உற்பத்தி �வ�ைக 

அைமப்ைப (MSD - Micro Solar Dome) உ�வாக்�தல், ேசாதைன ெசய்தல்.  

திட்ட வ�ளக்கம் :  

 சி� ��ய மின் உற்பத்தி �வ�ைக அைமப்பான� பகல் மற்�ம் இர� 

ெவள��ட்� ஒற்ைற அைமப்�. இ� தன�த்�வ சிறப்பம்சங்கைள 

ெகாண்�ள்ள�. இ� ��ய ஒள�ைய மின் உற்பத்திக்காக ைகயகப் 

ப�த்�கின்ற அக்�லக் ெபா�ளால் (Acrylic Material) தயா�க்கப்பட்ட ஒள� 

ஊ���ம் அைரக் ேகாள வ�வ ேமற்�ற �வ�ைக அைமப்ைப 

ெகாண்�ள்ள�. 

 ��ய ஒள� ெசல்�ம் பாைதய�ன் உட்�றச் �வற்றின் ம�� அதிகபட்ச ஒள� 

ப�ரதிபலிப்� தன்ைமையக் ெகாண்ட �ச்ைச உைடய ெமல்லிய படலத்ைதக் 

ெகாண்ட ��ய - �ழாய் வழியாக ஒள� ஊ���ம் இந்த அைமப்பான� 

அக்�லிக் ெபா�ளால் தயா�க்கப்பட்ட கீழ்நிைல �வ�ைக அைமப்ைப�ம் 

ெகாண்�ள்ள�. 

 இந்த அைமப்பான� கீழ்நிைல �வ�ைக அைமப்ப�ன் அ�ய�ல் ஓர் �டல் 

திைர அைமப்ைபக் ெகாண்�ள்ள�. பகல் ேநரத்தில் ��ய ஒள� 

ேதைவய�ல்ைலெயன�ல் இதைன ��வ�டலாம். இ� கசி�க்� எதிரான 

உத்திரவாத �ைடய�. நாள் ��வ�ம் ேதைவ ெசய்�ம் ��ய மைறவ�ற்� 

ப�ற�ம் 4 மண� ேநரம் ெதாடர்ந்� ேவைல ெசய்�ம். 

 

36.4. ேசாலார் ஆற்றல் மரம் 

�வக்கம் : 22, ஜூைல, 2016 

ேநாக்கம் :  

 �ைறந்த அளவ�ல் நிலத்ைதப் பயன்ப�த்தி அதிகளவ�ல் ��ய - மின் 

ஆற்றலாக உற்பத்தி ெசய்தல். 

 அதிகபட்ச அளவ�ல் ��ய மின் ஆற்றைல உற்பத்தி ெசய்ய �ைறந்த 

அளவ�ல் நிலத்ைதப் பயன்ப�த்�தல். 
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ேமம்ப�த்திய அைமப்� : அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழிற்�ைற ஆராய்ச்சி 

க�ன்சிலின் [CSIR - Council of Scientic & Industrial Research] ஓர் அங்க ஆய்வகமான 

மத்திய இயந்திர ெபாறிய�யல் ஆராய்ச்சி நி�வனம் [CMERI - Central Mechanical 

Engineering Research Institute] 

 

36.5. மனாக் - MANAK 

�வக்கம் : 2010 

ேநாக்கம் : ெதாடக்கப் பள்ள�ய�ல் ப�க்�ம் ெபா�ேத அறிவ�யல் பாடங்கைள 

ேநாக்கி �� கவனம் ெபறச் ெசய்� மன�த வள ஆற்றைல ெப�க்�தல். இதன் 

�லம் அறிவ�யல் �ட்பத்ைத பரவலாக்கச் ெசய்� வ�ப்ப�த்தலாம். 

பயனாள�கள் : 10-32 வைர உள்ள மாணவர்கள் 

வ�ளக்கம் : INSPIRE வ���கள் மனாக்வ��� என ெபயர் மாற்றம். 

 

36.6. ேதவஸ்தல் ஒள�ய�யல் ெதாைல ேநாக்கி 

�வக்கம் : 31, மார்ச், 2016 

அைமந்�ள்ள இடம் : இந்தியாவ�ல் ைநன�டா�க்� அ�ேக அைமந்�ள்ள 

ேதவஸ்தலம் ஆய்வகம். 

ேநாக்கம் : இந்த ஒள�ய�யல் ெதாைல ேநாக்கியான� �ல�� வரம்ப�ல் (Vizible 

Range) ஒள�ய�ைன �ர்ந்� ேநாக்கி ஆராய உத�ம். 

இயக்�ம் அைமப்� : மத்திய அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப �ைறய�ன் கீழ் 

ெசயல்ப�கின்ற தன்னாட்சி அதிகாரம் உைடய ஆராய்ச்சி அைமப்பான ஆர்யபட்டா 

�ர்ேநாக்�க் கண்காண�ப்� அறிவ�யல் ஆராய்ச்சி நி�வனம் இத்ெதாைல 

ேநாக்கிைய இயக்�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : இந்த ெதாைல ேநாக்கியான� தமிழ்நாட்�ன் காவ��ல் உள்ள 

ைவ�பாப்� �ர்ேநாக்� ஆய்�க் �டத்ைத ெதாடர்ந்� அைமக்கப்பட்�ள்ள 

ஆசியாவ�ன் மிகப்ெப�ய நிலத்தில் (பரப்பளவ�ல்) அைமக்கப்பட்�ள்ள ஒள�ய�யல் 

ெதாைல ேநாக்கி ஆ�ம். 

 

36.7. உய��-ெதாழில் �ட்பம் கிஷான் (கி�ஷி �த்தாக்க அறிவ�யல் 

பயன்பாட்� ெநட்ேவார்க்) 

�வக்கம் : 26, அக்ேடாபர், 2016 

ேநாக்கம் : அறிவ�யல் �லம் ஊரக வாழ்வாதரத்தின் ம�� �க்கியத் தாக்கத்ைத 

ஏற்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 வ�வசாய�கைள ைமயப்ப�த்திய திட்டம் 

 ெபண்க�க்� அதிகாரமள�த்தல் 
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 வ�வசாய�கைள உலகத்ேதா� இைணத்தல்  

திட்ட வ�ளக்கம் : இ� வ�வசாய�க�க்� அதிகாரமள�த்� அவர்கைள 

ேமம்ப�த்�கிற, �றிப்பாக ெபண்கைள ேமம்ப�த்�கிற �திய திட்டமா�ம். பணப் 

பய�ர்கள் மற்�ம் ேதாட்டகைளப் பய�ர்கள் உழவர்க�ைடய வ�மானத்தின் 

�க்கிய ஆதாரமா�ம். ஆனால் ப�வநிைல மா�பா�, ேநாய் தாக்�தல், 

சந்ைதகள�ன் வ�ைல நிச்சயமின்ைம ேபான்றைவ �ல ஆதாரத்திலி�ந்தான 

வ�வாையத் த�க்கின்றன. 

 

36.8. கால்நைட மரப�யற் திட்டம் 

�வக்கம் : 26, அக்ேடாபர், 2016 

ேநாக்கம் : உயர் பால் உற்பத்தி, ேநாய் எதிர்ப்� சக்தி மற்�ம் ெநகிழ் 

திற�ைடைமைய கால்நைடகள�ல் உ�தி ெசய்ய 2 நாட்� கால்நைடகள�ன் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட ெப�க்கத்ைத (Selective Breeding) ேமம்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : ஆரம்ப வயதின�ேலேய கால்நைடகள�ன் ெசயற்திறன் �றித்த 

ஆவணத்ேதா� DNA அளவ�லான தகவல்கைளப் பயன்ப�த்தி கால்நைடகள�ன் 

இனப்ெப�க்க மதிப்�கைள மிக�ம் கால்நைடகள�ன் இனப்ெப�க்க மதிப்�கைள 

மிக�ம் �ல்லியமாக கண�த்தல் மற்�ம் உயர்ரக கால்நைடகள�ன் மரப�யல் 

மதிப்ைப (Genetic Worth) அைடயாளம் காணல்.  

திட்ட �� : பேயா-ெடக் கிசான் மற்�ம் கால்நைட மரப�யல். 

பயன்பா� :  

 கால்நைடகள�ன் ஆரம்ப கால வயதின�ேலேய உயர்ரக ெப�க்கத்திற�ைடய 

கால்நைடகைள ேதர்ந்ெத�க்�ம் திறனான� வ�வசாய�கள�ன் அளவ�ல் 

கால்நைடகள�ன் உற்பத்தித்திறைன ேமம்ப�த்த உத�ம். 

 இத்திட்டமான� நடப்ப�ல் ஆராய்ச்சி நிைலய�ல் உள்ள�. 

 

 

36.9. பண்�ட் த�ன்தயாள் உபாத்யாய் வ�க்யான் கிராம் சன�ல் ப�ேயாஜனா  

�வக்கம் : 22, ெசப்டம்பர், 2017 

ேநாக்கம் : நாட்�ல் ஊரகப் ப�திகள�ன் ேமம்பா� மற்�ம் ெபா�ளாதார வளர்ச்சி. 

�றிக்ேகாள் :  

 திறன் ெதா�தி அ�� �ைறய�ன் (Cluster approach) �லம் ந��த்த 

ேமம்பாட்�ற்காக �ைறயான அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழிற்�ட்ப 

தைலய��கைள வ�க்க�ம், அமல்ப�த்த�ம் ப�ேசாதைன மற்�ம் 

�யற்சிய�ைன ேமற் ெகாள்�தல் 

 அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்ைத பயன்ப�த்�ம் வைகய�ல் உள்�ர் 

�ல ஆதாரங்கைள�ம், உள்�ர் அளவ�ல் கிைடக்�ம் திறன் 

ெதா�ப்�கைள�ம் மாற்�தல் அதனால் உள்�ர் உற்பத்தி ெபா�ட்கள் மற்�ம் 
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ேசைவகள�ல் கண�சமான மதிப்�க் ��ைக (Value Addition) ஏற்ப�ம். அ� 

உள்�ர் அளவ�ல் ஊரக மக்கள் ெதாைகக்� ந��த்த வாழ்வாதாரத்ைத 

வழங்�ம்.  

 

 

36.10. சத்யம் - SATYAM - தியானம் மற்�ம் ேயாகாவ�ன் அறிவ�யல் மற்�ம் 

ெதாழில் �ட்பம் (SATYAM - Science and Technology Yoga & Meditation)  

�வக்கம் : 06, நவம்பர், 2015 

ேநாக்கம் : ேயாகா மற்�ம் தியானத்தில் ஆராய்ச்சிய�ைன வ�ப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : ேவகமாக மாறிவ�ம் ச�க ெபா�ளாதார, �ற்�ச்�ழல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ைற �ழேலா� ெதாடர்�ைடய அ�த்தம் மற்�ம் சிரமங்கேளா� 

சமாள�த்� நிர்வகிக்க நம்ைம இயலச் ெசய்வதற்� அறிவ�யல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்பம் தைலய�லான த�ர்ைவகைளக் கண்டறிய கல்வ�யல் நி�வனங்கள் 

மற்�ம் ப�ற ெதாடர்�ைடய நி�வனங்கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அறிவாற்ைற 

பயன்ப�த்�தல். 

திட்டக் ��கள் :  

 நம் உடல் மற்�ம் மன ஆேராக்கியத்தின் ம�தான ேயாகா மற்�ம் 

தியானத்தின் வ�ைள�கள் ம�� ஆய்�கைள ேமற் ெகாள்�தல். 

 உடல், �ைள மற்�ம் அவற்றில் உண்டா�ம் தியானத்தின் வ�ைள�கள் ம�� 

ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்�தல். 

 

 

36.11. KIRAN - வளர்த்தலின் �லம் ஆராய்ச்சி �ன்ேனற்றத்தில் அறிவாற்றல் 

ஈ�பா� - ெபண் ஆராய்ச்சியாளர்க�க்கான ஓர் நம்ப�க்ைக கதிர்வ �ச்�  

�வக்கம் : 04, ஆகஸ்ட், 2016 

�றிக்ேகாள் :  

 அறிவ�யல் ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்�ல் உள்ள பாலின இைடெவள�கைள 

கைளதல், தி�மணம், �ழந்ைத ப�றப்�, வயதான ெபற்ேறார்கைள 

பா�காத்தல், தம் �ழந்ைதகள�ன் கல்வ� ேபான்ற ��ம்ப கட்டாயங்கள் 

காரணமாக தம் ெதாழில் வாழ்ைவ ேமற் ெகாள்வதில் ெபண்கள் பல 

ப�ரச்சைனகைள சந்திக்கின்றனர். அவற்ைறக் கைளதல். 

 KIRAN எ�ம் ெதா�ப்�த் திட்டத்தின் கீழ் ெபண்க�க்கான ப�ரத்ேயக 

திட்டங்கைள மத்திய அறிவ�யல் ெதாழிற்�ட்ப அைமச்சகம் 

ம�கட்டைமத்�ள்ள�. 
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36.12. NAKSHE - இைணயவாய�ல்  

�வக்கம் : 10, ஏப்ரல், 2017 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ன் நிலவ�யல் வைரபடம் / திறந்த ெதாடர் வைரபடங்கள் 

இந்தியா மக்க�க்� இலவசமாக கிைடக்கச் ெசய்தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 நிலப்பரப்�கள் உட்பட இயற்ைகயாக உண்டாக்கிய மற்�ம் மன�தனால் 

உ�வாக்கப்பட்ட �வ�ய�யல் திறந்த ெதாடர் வைரபடங்கைள தயா�த்தல். 

 இந்த வைரபடங்களான� இந்திய கணக்காய்� (Survey of India) அைமப்ப�னால் 

அதன் ெதாடக்க ஆண்டான 1767 லி�ந்�) தயா�க்கப்பட்� வ�கின்ற� இந்த 

வைரபடங்களான� ேதசிய வைரபட ெகாள்ைகேயா� ஒத்திைசந்�ள்ள�. 

 “NAKSHE” இைணயவாய�லான� Survey of India அைமப்ப��ைடய 250வ� 

ஆண்� நிைனவாக, மத்திய அைமச்சர் டாக்டர். ஹர்சவர்தனால் 

�வங்கப்பட்ட�. 

 

36.13. Lotus HR திட்டம் - ஆேராக்கியமான ம� பயன்பாட்�ற்கான நகர்ப்�ற 

கழி�ந�ர் ந�ேராட்டங்கள�ன் உள்�ர் சந்திப்�  

�வக்கம் : 09, ேம, 2017 

ேநாக்கம் :  

 �திய ��ைமயான கழி�ந�ர் ேமலாண்ைம அ�� �ைறைய ெசயல் 

�ைறப்ப�த்�தல். ெசயல் வ�ளக்கமள�த்தல் அத்த� ெசயல் �ைறயான� 

(ெதாழிற்சாைல, ேவளாண்ைம, கட்�மானம்) ேபான்றவற்றில் பல்ேவ� 

ெசயல்பா�க�க்� ம�ண்�ம் பயன்ப�த்தவல்ல �ய்ைமயான ந�ைர வழங்�ம். 

 அேத சமயத்தில் நகர்ப்�ற கழி� ந��லி�ந்� ந�ர் ஊட்டப் ெபா�ள் தன�மங்கள் 

மற்�ம் ஆற்றைல ப��த்ெத�க்கலாம். இவ்வா� கழி� வ�சாைல இலாபமி� 

�ரங்கமாக மாற்றலாம். 

 ேம�ம் கழி� ந��லி�ந்� ேநாய்கி�மிகைள அகற்�தல் மற்�ம், வழக்கமான 

மற்�ம் வள�ம் மா�ப�த்திகைள அகற்�தல் ம�� சிறப்� கவனம் 

ெச�த்தப்ப�ம். 

 

36.14.  சாகர் வாண� - ெசயலி  

�வக்கம் : 27, ஜூைல, 2017 

ெசயலிையப் பற்றி : இ� ஒ�ங்கிைணந்த தகவல் பரவல் அைமப்� 

ேநாக்கம் : கடேலார மக்கள�ன் வாழ்வாதாரம் மற்�ம் கடலில் அவர்க�ைடய 

பா�காப்� பற்றிய எச்ச�க்ைககள் மற்�ம் ஆேலாசைனகேளா� கடேலார 

ச�தாயத்திற்�, �றிப்பாக ம�னவ ச�தாயத்திற்� சாகர் வாண� ெசயலி ேசைவ 

���ம். 
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பயன்பா�கள் :  

 பல்ேவ� தகவல் பரப்� �ைறகள் ஒற்ைற ைமய ேசைவயகத்தின் ம�� 

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட (Single Central Server) ஓர் ெமன்ெபா�ள் ேமைடேய சாகர் 

வாண� ஆ�ம். இந்த சாகர் வாண� ெசயலான� கடேலார ச�தாயத்திற்� 

எச்ச�க்ைககைள வழங்�வதற்� பல் -  ெமாழி ��ஞ் ெசய்திகள், �ரல் 

அைழப்�கள், ேகட்ெபாலி ஆேலாசைனகள்,  ச�க ஊடகங்கள் (�க�ல் 

கட்�ைர), மின்னஞ்சல் GTS ெதாைலநகலி, �ஜிட்டல் காட்சிப் பலைககள், 

ேர�ேயா, ெதாைலக்காட்சி ஒள�பரப்� அைமப்�கள், IVRS ேபான்றவற்ைற 

ெகாண்�ள்ள�. 

 இந்த ெசயலியான� (அர� சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள், மாநில ம�ன்வளத் 

�ைற, ேப�டர் ேமலாண்ைம அதிகா�கள்) ேபான்ற பல்ேவ� 

பங்ெக�ப்பாளர்க�க்� அதன் ேமல் அவர் கடலின் வான�ைலப் பற்றிய 

தகவல்கள் மற்�ம் எச்ச�க்ைககைள கடேலார ச�தாயத்திற்� வழங்க 

இய�ம். 

 

 

36.15. ேதசிய உய�� - ம�ந்� ெபா�ள் தயா�ப்� திட்டம்  

�வக்கம் : 28, ஜூன், 2017 

ேநாக்கம் : உலகளாவ�ய ேபாட்�த் தன்ைம�ைடய உய�� - ம�ந்�ப் ெபா�ள் 

தயா�ப்� ெதாழிற் சாைலத்�ைற உ�வாக்க உய�� - ம�ந்தாக்கியல் வளர்ச்சிைய 

��தப்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 உய�� - ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் �ைறய�ல் உள்நாட்�த் தயா�ப்� மற்�ம் 

ெதாழில் �ைன�த் தன்ைமைய ேமம்ப�த்த ஓர் வசதிப்ப�த்�ச் 

�ழலைமைவ ஏற்ப�த்�தல். 

 ெபா�ள் ேமம்பாட்� மதிப்�ச் சங்கிலிய�ன் �லம் உய�� ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் 

�ைறக்� உத்திசார் வழிகாட்டைல�ம், உ�தியான த�ர்ைவகைள ெகாண்� 

ெசல்வதற்கான வழித்திைச�ம். வழங்�வதற்� சர்வேதச மற்�ம் ேதசிய 

உய�ர் - ம�ந்�ப் ெபா�ட்கள் �ைறய�லி�ந்� நி�ணத்�வங்கைள ஒன்� 

ேசர்த்தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய உய�ர் - ெதாழில் �ட்பவ�யல் �ைறய�னால் 

அைமக்கப்பட்ட மத்திய�ைற நி�வனமான உய�ர் ெதாழில் �ட்பவ�யல் 

ெதாழிற்சாைல ஆராய்ச்சிக்� உத�ம் க�ன்சில். (BIRAC - Biotechnology Industry Research 

Assistance Council). 
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37. மத்திய கப்பல் ேபாக்�வரத்� �ைற அைமச்சகம் 

37.1. சாகர்மாலா 

�வக்கம் : 09, மார்ச் 2017 

திட்டவ�ளக்கம் : 2015-2035 

ேநாக்கம் : இந்தியாவ�ன் 7500 கிேலாம�ட்டர் ந�ள கடற்கைர ஓரம் ெந�கி�ம் 

�ைற�க-வழிநடத்� ேமம்பாட்ைட (Port-led development) ேமம்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : வ�ைரவாக�ம், திறன்பட்ட வைகய��ம் ெசல� �ைறந்த 

�ைறய��ம் சரக்�கைள ெகாண்�ச் ெசல்ல உள்கட்டைமப்� வசதிகைள 

ஏற்ப�த்�தல், �ைற�க-வழி நடத்� வளர்ச்சிைய ேமம்ப�த்�தல். 

திட்டக்��கள் : நி�வனங்கள் இைடய�லான, அைமச்சகங்கள்/மத்திய அர� 

�ைறகள்/ மாநிலங்கள் இைடய�லான �ட்�ைணவ�ைன உ�தி ெசய்வதற்� 

நி�வன கட்டைமப்� �லம்�ைற�க-வழி நடத்� ேமம்பாட்�ற்� ஆதரவள�த்தல். 

 �ைற�கங்கைள நவ �னமயமாக்�தல் �ைற�கம் சார்ந்த 

ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்தல், �திய �ைற�கங்கைள அைமத்தல் 

உட்பட �ைற�க உள்கட்டைமப்� வசதிகைள ேமம்ப�த்�தல். 

 கடேலார �ைற�க நிலப்ப�திக�க்கான மற்�ம் கடேலார �ைற�கப் 

ப�திய�லி�ந்� சரக்�கள�ன் திறன்பட்ட ெவள� அ�ப்�தல். 

அமல்பாட்� அைமப்� :  
 சாத்தியப்ப�ம் இடங்கள�ல் தன�யார் �ைற மற்�ம் ெபா�-தன�யார் 

�ட்�ைண� �ல�ம், சிறப்� பண�ேநாக்க வாகனங்கள், Maritime Boards 

மற்�ம் மாநில அர�கள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய அைமச்சகங்கள் 

�லம் இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�ம். 

 இத்திட்டத்ைத அமல்ப�த்�வதற்காக மாநில அர�களான� �தலைமச்சர் 

அல்ல� �ைறக�க்� ெபா�ப்�ைடய மாநில அைமச்சர்கள�ன் 

தைலைமய�ல் மாநில சாகர்மாலா ��க்கைள அைமக்�ம். 

 மத்திய அளவ�ல் பல்ேவ� திட்டங்க�க்காக அைமக்கப்பட்�ள்ள சிறப்� 

பண�ேநாக்க வாகன அைமப்�க�க்� உதவ� ��வதற்� பங்� ஆதரவைன 

வழங்�வதற்காக சாகர் மாலா ேமம்பாட்� நி�வனம் 

அைமக்கப்பட்�ள்ள�. 

 

38. மத்திய திறன் ேமம்பா� மற்�ம் ெதாழில்�ைனேவார் 

அைமச்சகம் 

38.1. INSPIRE 

�வக்கம் : 31, �சம்பர், 2008 

ேநாக்கம் : அறிவ�யைல கற்க�ம், ெதாடர�ம் இைளஞர்கள் மற்�ம் 

திறைமயானவர்கைள கவர்தல். 
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�றிக்ேகாள் : அறிவ�யைல கற்க திறைமயானவர்கைள கவ�தல் மற்�ம் 

தங்க�ைடய ஆரம்ப �வக்க வயதிலி�ந்ேத அறிவ�யைல கற்க�ம், அறிவ�யைல 

கற்க�ம் அறிவ�யல் ஆராய்ச்சிகள�ன் வாழ்க்ைகப் பண�ப்பயணத்ைத 

ேமற்ெகாள்ள�ம் அவர்கைள ஊக்�வ�த்தல். நாட்�ல் அறிவ�யல் மற்�ம் 

ெதாழில்�ட்பம், ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்ைட வ���ப�த்த�ம், 

வ�ப்ப�த்த�ம் ேதைவப்ப�கின்ற �க்கிய மன�த வள ேதக்க ேசமிப்� இடத்ைத 

கட்டைமக்க உத�வதற்� அவர்கைள ஊக்�வ�த்தல். 

 

திட்டக் ��கள் :  

1. அறிவ�ய�க்காக திறைமயாேனார்கள�ன் �ன் �ட்�ய ஆரம்ப கவ�த�க்கான 

திட்டம். SEATS – Scheme for early Attraction of talents for science. 

2. உயர்கல்வ�க்கான கல்வ� உதவ�த் ெதாைக SHE – Schlorship for Higher Education. 

3. ஆராய்ச்சி பண�வாழ்வ�ற்கான உத்திரவாத�ைடய வாய்ப்�கள். 

 

38.2. ப�ரதான் மந்தி� �வ ேயாஜனா 

�வக்கம் : 09, நவம்பர், 2016 

திட்டகாலம் : 5 ஆண்�கள் (2016-2017 �தல் 2020-2021 வைர) 

ேநாக்கம் : இைளஞர்க�க்� ெதாழில்�ைன�ச் �ழலைமைவ அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : இைளஞர்க�க்� ேவைலவாய்ப்ப�ற்கான ஓர் வழிப்பாைதைய 

உ�வாக்க தகவல்கள், வழிகாட்�நர் வைல அைமப்�கள், கடன்கள், ஆேலாசைன 

மற்�ம் திறன் வளர்ப்� காப்பகங்க�க்கான என்� கைல எள�ைமப்ப�த்�தைல 

இத்திட்டம் உள்ளடக்கி உள்ள�. 

பயனாள�கள் : இைளஞர்கள் 

 

38.3. ேதசிய ெதாழிற் பய�ற்சி ஊக்�வ�ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 19, ஆகஸ்ட், 2016 

திட்டகாலம் : 2020ல் இலக்கிைன அைடதல். (4 ஆண்�கள்) 

ேநாக்கம் : பண� பய�ல்தல். பய�ற்சிகைள ேமம்ப�த்�தல். பண�பய�ல்ேவாைர 

ேவைலய�ல் ஈ�ப�த்த வ��ம்�ம் பண� வழங்�நர்க்� ஊக்கத் ெதாைகயள�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : ஒட்� ெமாத்தமாக நாட்�ல் 2022ல் பண�பய�ல்தல் பய�ற்சிகைளப் 

ெப�வதில் ஈ�ப�ேவா�ன் எண்ண�க்ைகைய 2.3 லட்சத்திலி�ந்� 50 லட்சமாக 

அதிக�த்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இ� ெதாழிற்சாைலகள் மற்�ம் பண� பய�ல்ேவார் 

இ�வ�க்�மான ெவற்றியள�ப்� (Win-Win Model) மாதி� ஆ�ம். இ� 

ெதாழிற்�ைறக்� உகந்த உடன� ேவைலயாட்கைள உ�வாக்க வழிவ�க்கின்ற�. 
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38.4. ப�ரவாஸி க�சல் வ�காஸ் ேயாஜனா 

ேநாக்கம் : ெவள�நா�கள�ல் ேவைலைய ேநாக்�ம் இந்திய இைளஞர்க�க்� 

திறைன வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : ெவள�நா�கள�ல் ேவைல வாய்ப்ப�ைன ேநாக்�ம் இந்திய 

இைளஞர்க�க்� சர்வேதச பண�யாளர் தரநிைலகேளா� ஒ�ங்கைம�ம் 

வைகய�ல் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட �ைறய�ல் திறன் வளர்ப்� பய�ற்சிகள் வழங்கி 

அதற்� சான்றள�ப்� வழங்�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : ேதசிய திறன் ேமம்பாட்� கழகம். 

 

39. மத்திய ச�க ந�தி மற்�ம் அதிகாரமள�த்தல் அைமச்சகம் 

 

39.1. �கம்யா பாரத் அப�யான் 

�வக்கம் : 2015 

ேநாக்கம் : வாழ்க்ைகய�ன் அைனத்� அம்சங்கள��ம் உள்ளடங்கிய ச�கத்தில் 

பங்ெக�ப்�ம், �தந்திரமான தைடகளற்ற வாழ்�ம் தங்கள� ேமம்பாட்�ற்� 

அைனத்� அ�கைல�ம், சமமான வாய்ப்ப�ைன ெபற மாற்�த்திறனாள�கைள 

இயலச் ெசய்வேத இத்திட்டத்தின் ேநாக்கமா�ம். 

திட்டத்தின் ��கள் :  

 மாற்�த்திறனாள�க�க்� உகந்த வாழ்க்ைகச் �ழைல கட்டைமத்தல் 
 மாற்�த்திறனாள�கள�ன் இடப்ெபயர்�க்� உகந்த ேபாக்�வரத்� �ழலைம�. 
 தகவல் மற்�ம் ெதாைலத்ெதாடர்� �ழலைம� 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இத்திட்டத்தின் அமல்பாட்�ற்காக இயலாைம உைடய 

நபர்கள�ன் அதிகாரமள�ப்ப�ற்கான மத்திய அைமச்சகம் ஆன� மத்திய உள்�ைற 

அைமச்சகம், மத்திய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்ப நல அைமச்சகம், மத்திய தகவல் 

மற்�ம் ஒலிபரப்�த்�ைற அைமச்சகம் மற்�ம் மத்திய �ற்�லா அைமச்சகத்�டன் 

�ட்�ைண� ஏற்ப�த்தி�ள்ள�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டமான� இயலாைம �ைறபா�ைடய நபர்க�க்� 

அைனத்� ேதைவகைள�ம் அைடவதற்காக �வங்கப்பட்ட நா� த�வ�ய 

ப�ரச்சாரமா�ம். 

 இந்தியா ைகெய�த்திட்ட சர்வேதச உடன்ப�க்ைகயான இயலாைம 

�ைறபா�ைடய நபர்கள�ன் உ�ைமகள் ம�தான ஐ.நா. உடன்ப�க்ைகய�ன் 

��கள�ன் வ�ைசய�ல் இத்திட்டம் அைமந்�ள்ள�. 

 

39.2. �கம்யா �ஸ்தகாலயா 

�வக்கம் : 24, ஆகஸ்ட் 2016 

ேநாக்கம் : அைனவ�க்�ம் அ�கல். 
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�வங்கிய அைமச்சகம் : மத்திய ச�க நிதி மற்�ம் அதிகாரமள�த்தல் 

அைமச்சகமான� இந்திய ெடய்ஸி மன்ற அைமப்ப�ன் உ�ப்ப�னர்க�டனான 

�ட்�ைணேவா� இத்திட்டத்ைத �வக்கி�ள்ள�. TCS Acces நி�வனம் 

இத்திட்டத்திற்� ஆதரவள�க்கின்ற�. 

பயனாள�கள் : கண்பார்ைவ �ைறபா�ைடய நபர்கள் 

திட்ட வ�ளக்கம் : �கம்யா �ஸ்தகாலயா என்ப� ஓர் ஆன்ைலன் �லகமா�ம். 

இந்�லகமான� பார்ைவ �ைறபா�ைடய மக்க�க்� ஆன்ைலன் வழிய�லான 

அ�கத்த� வாசிப்� ெபா�ளடக்கங்கைள அச்சி�ம் வைகய�ல் கிைடக்கச் 

ெசய்கிற�. 

 

39.3. ராஷ்��ய வேயா � ேயாஜனா 

�வக்கம் : 01, ஏப்ரல் 2017 

திட்ட காலம் : �ன்� ஆண்�கள் 

ேநாக்கம் : �த்த ��மக்க�க்� உதவ�கைள மற்�ம் வாழ்க்ைகத் �ைண உத�ச் 

சாதனங்கைள�ம் வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : �த்த ��மக்க�க்� உடலளவ�ல் உதவ� ��தல் மற்�ம் உடல் 

அள� வாழ்க்ைக �ைண உத�ச் சாதனங்கைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள் : வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீழான ப��� வைகையச் ேசர்ந்த �த்த 

��மக்கள் பார்ைவ �ைறபா�, ேகட்டல் �ைறபா�, பற்கள் இழப்� மற்�ம் இடம் 

ெபயர்தலில் �ைறபா� ெகாண்��த்தல் ேபான்ற வய� ெதாடர்பான 

�ைறபா�களால் அல்ல� அவற்றினால் உண்டான பலவ �னத்தால் 

பாதிக்கப்பட்�ள்ளவர்கள் . 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய �ைறத் திட்டம் 

நிதியள�ப்� : இத்திட்டம் ��வ�ம் மத்திய அரசினால் நிதியள�க்கப்பட்டத் 

திட்டமா�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : மத்திய ச�க ந�தி மற்�ம் அதிகாரமள�ப்� 

அைமச்சக்ததின் கீழ் ெசயல்ப�ம் ெபா�த்�ைற நி�வனமான ெசயற்ைக கால்கள் 

உற்பத்தி கழகம் இத்திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�கின்ற�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : ��ய வ�ைரவ�ல் 30 சதவ �தப் பயனாள�கள் ெபண்களாக 

இ�த்தல். 

 

39.4. INCCEN மற்�ம் ISAA – மன இ�க்கம் ேபாக்�ம் ேதசிய பய�ற்சிபட்டைற. 

ேநாக்கம் : �காதார ேசைவ பண�யாளர்க�க்� பய�ற்சி மற்�ம் அதிகாரமள�த்தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : மன இ�க்கம் என்ப� வாழ்நாள் ���ம் பாதிக்கக்��ய ஓர் 

நரம்ப�யல் – வளர்ச்சி �ைறபாடா�ம். இதற்� ஓர் ெதள�வான சிகிச்ைச ஏ�ம் 

இல்ைல. 
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பய�ற்சி க�வ�கள் : INCCEN : இதன் ெபா�ள் சர்வேதச ம�த்�வ ேநாய் 

ெதாற்றியல் ப�ைணயம் 

ISAA : மன இ�க்கம் க�வ�கள�ன் இந்திய மதிப்ப�ட்� அள� 

 

39.5. வேயா ஸ்ேரஷ்த சம்மன் - 2016 

�வக்கம் : 01, அக்ேடாபர் 2016 

ேநாக்கம் : �திேயார் நல்வாழ்�.  

�றிக்ேகாள் : �திேயார்கள�ன் நலன்கைள ேநாக்கிய �த்த ��மகன் மற்�ம் 

நி�வனங்கள�ன் ேசைவைய அங்கீக�க்�ம் வண்ணம் �த்த ��மக்கள் மற்�ம் 

ச�க ேசைவ நி�வனங்க�க்� ேதசிய வ��திைன வழங்�தல். 

திட்டவ�ளக்கம் : “அைனத்� வயதின�க்�மான ஓர் ச�தாயம்” எ�ம் 

க�ப்ெபா�ேளா� 1999ஆம் ஆண்ைட �திேயார்க�க்கான சர்வேதச ஆண்டான 

அ�ச�க்க ஐ.நா. ெபா� அைவயால் ஏற்�க் ெகாள்ளப்பட்ட த�ர்மானத்தின் 

ெதாடர்ச்சியாக ஆண்�ேதா�ம் அக்ேடாபர் ஒன்றாம் ேததி உலகம் ��வ�ம் 

சர்வேதச �திேயார்கள் தினம் ெகாண்டாடப்ப�கின்ற�. 

 

39.6. த�ன்தயாள் இயலாைம உைடேயா�ன் ம�வாழ்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 24, ப�ப்ரவ� 2015 

ேநாக்கம் : சிறப்� பள்ள�கள், ெதாழில்பய�ற்சி ைமயங்கள், ச�தாயம் 

அ�ப்பைடய�லான ம�வாழ்�, மன் ப�வ பள்ள� கல்வ�, பல்ேவ� ேசைவகைள 

இயலாைம உைடய நபர்க�க்� வழங்�வதற்காக அர� சாரா ெதாண்� 

நி�வனங்க�க்� இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதிய�யல் உதவ� வழங்கப்ப�ம். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் கீழ் இயலாைம என்ப� மன அ�த்தம், மன 

நலக்ேகாளா� ேகட்டல் �ைறபா�, ெதா�ேநாய், பார்ைவ �ைறபா�, ��ட்�த் 

தன்ைம, இடப்ெபயர்� ேபாக்�வரத்� �ைறபா� ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய�. 

 

40. மத்திய ஜ�ள�த்�ைற அைமச்சகம் 

 

40.1. பங்கர் மித்ரா 

�வக்கம் : 25, �சம்பர் 2016 

 பங்கர் மித்ரா என்ப� ைகத்தறி ெநசவாளர்க�க்கான உதவ� அைழப்� 

ைமயமா�ம். ெஹல்ப்ைலன் எனப்ப�ம் உதவ� அைழப்� இைணப்ப�ைன 

பயன்ப�த்தி ைகத்தறி ெநசவாளர்கள�ன் பண�சார் ேகள்வ� வ�னவல்க�க்� 

ஜ�ள�த்�ைறய�ன் நி�ணர்கள�ன் �லம் பதில்கள் அள�க்கப்ப�ம். 
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 பங்கர் மித்ராவான� த�ர்�கள�ன் ெதாடர்�க்கான ஒற்ைற ைமயமா�ம். 

இங்� ைகத்தறி ெநசவாளர்கள் தங்கள� ெதாழிற்�ட்ப ப�ரச்சைனக�க்� 

த�ர்�கைளப் ெபறலாம். 

 

40.2. மகாத்மா பங்கர் ப�மா ேயாஜனா 

�வக்கம் : �சம்பர் 2003. 

திட்டத்ைதப் பற்றி : நாட்��ள்ள ெநசவாளர்கள�ன் பயன�ற்காக இந்திய ஆ�ள் 

காப்ப�ட்� நி�வனத்தின் �ட்�ைணேவா� அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற காப்ப�� 

திட்டமா�ம். இ� ஜன்� ப�மா ேயாஜனா மற்�ம் Add-On Group Insurance Shree எ�ம் 

இ� காப்ப�ட்�த் திட்டங்கள�ன் இைணவா�ம். 

�றிக்ேகாள் : இயற்ைகயான மரணம் மற்�ம் தற்ெசயலான வ�பத்� வழிய�லான 

மரணங்கள�ன் ேபா� ைதத்தறி ெநசவாளர்களக்� ஓர் ேமம்ப�த்தப்பட்ட காப்ப�ட்ைட 

வழங்�வேத இதன் �றிக்ேகாளா�ம். 

 ��ைமயான உடற்�ைறபா� அல்ல� ப�தி அளவ�லான 

உடற்�ைறபாட்�ற்�ம் உயர்ந்தபட்ச காப்ப�� ெதாைக இத்திட்டத்தின் கீழ் 

ைகத்தறி ெநசவாளர்க�க்� வழங்கப்ப�ம். 

பயன்கள் :  

 இத்திட்டத்தின் கீழ் ைகத்தறி ெநசவாளர்களக்� இயற்ைக மரணம் ேபான்ற 

அசம்பாவ�தங்கள�ன் ேபா� 60,000 �பா�ம், வ�பத்�கள�னால் உண்டான 

மரணத்திற்� 1,50,000 �பா�ம், �� உடற்�ைறபாட்�ற்� 1,50,000 

�பா�ம், ப�தி அளவ�லான உடற்�ைறபாட்�ற்� �.75,000 �பா�ம் 

வழங்கப்ப�ம். 

 இவற்ேறா� ��தலாக 9 வ�ப்� �தல் 12ஆம் வ�ப்� வைரய�ல் 

பய�ல்கின்ற ைகத்தறி ெநசவாளர்கள�ன் �ழந்ைதக�க்�, ஓர் �ழந்ைதக்� 

ஓர் காலாண்�ற்� �.300 எ�ம் வ �தம் கல்வ� உதவ�த் ெதாைக 

வழங்கப்ப�ம். 

 இந்த கல்வ� உதவ�த் ெதாைகயான� இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்ெப�கின்ற 

ெநசவாளர்கள�ன் இ� �ழந்ைதக�க்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம். 

 

40.3. சணல் – I CARE திட்டம் 

�வக்கம் : 2015 

திட்டத்ைதப் பற்றி : சணல் உற்பத்தி வ�வசாய�கள�ன் வ�வாைய இரட்�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : 10 �தல் 15 சதவ �தம் எ�ம் அளவ�ற்� சணலின் உற்பத்திையப் 

ெப�க்க �ைளய��வைத வ�ைதப்பான் சாதனத்ைதப் பயன்ப�த்தி சணலின் 

ேகாட்� வ� வ�ைதப்ைப ேமற்ெகாள்�தல். கைளெய�ப்பற்கான ெசலவ�ைனக் 

�ைறப்பதற்காக ைககள�ன் வழிய�லான கைளெய�ப்ப�ற்� பதிலாக சக்கர 

கைளெய�ப்பாைன பயன்ப�த்தி சணல் களங்கள�ல் கைள ேமலாண்ைமைய 
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ேமற்ெகாள்�தல். 50 சதவ �த மான�யத்தில் தரமான சான்றள�க்கப்பட்ட சணல் 

வ�ைதகைள உழவர்க�க்� வழங்�தல். 

பயன்கள் :  

 சணல் மற்�ம் நார்கள�ன் ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய ஆராய்ச்சி 

நி�வனமான� ேசானா எ�ம் �ண்�ய��யல் �ட்டைமைவ 

ஏற்ப�த்தி�ள்ள�. 

 20 சதவ �தம் எ�ம் அளவ�ற்� சணல் நார்கள�ன் உற்பத்திய�ன் ெகாள்ளள� 

ேமம்ப�த்த�ம், �ைறந்த பட்சம் 1 ½ எ�ம் அளவ�ற்� சணல் நார்கள�ன் 

தரத்திைன ேமம்ப�த்த�ம். 

 

40.4. ப�ரதான் மந்தி� ப�தன் ேராஜ்கர் �ேராட்சவாஜா ேயாஜனா 

�வக்கம் : 03, ஆகஸ்ட் 2017. 

ேநாக்கம் : ேவைல வாய்ப்� ெப�க்கத்ைத ஊக்�வ�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : �திய ேவைலவாய்ப்� ெதாடர்பாக, ேவைலய�ல் அமர்த்�ேவாரால் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 8.23 சதவ �த EPS  பங்கள�ப்� ம�ண்�ம் தி�ம்ப வழங்கப்ப�வதன் 

�லம் ேவைலவாய்ப்ப�ைன ேமம்ப�த்த�ம், ஊக்�வ�க்க�ம் ஊக்கத் ெதாைக 

வழங்கப்ப�ம். 

 

 

40.5. ஹத்கர்கா சம்வர்தன் சஹாயதா 

�வக்கம் : 7, ஆகஸ்ட் 2016. 

ேநாக்கம் : ைகத்தறி ெநசவாளர்கள�ன் வ�மானத்ைத அதிக�த்தல். 

�றிக்ேகாள் : உற்பத்தித் தன்ைமைய�ம், ெநச�த் �ண�கள�ன் தரத்திைன�ம் 

ெப�க்�தல். 

பயன்கள் : �திய ைகத்தறிக�க்கான ெசலவ�ல் 90 சதவ �தத்ைத வழங்கி 

ெநசவாளர்க�க்� இந்திய அர� உத�ம். 

 

 

40.6. த�ன்தயாள் ஹஸ்த்கலா சன்�ல் 

�வக்கம் : 22, ெசப்டம்பர் 2013. 

திட்டத்ைதப் பற்றி : ைகத்தறி ெபா�ட்க�க்கான வர்த்தக வசதிப�த்�ம் ைமயம் 

வாரணாசிய�ல் அைமந்�ள்ள�. ைகத்தறிப் ெபா�ட்கள�ன் வர்த்தகத்திற்� 

உத�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 வாரணாசிய�ல் பட்� ெபா�ட்கள், ைகவ�ைனப் ெபா�ட்கள், ைகத்தறிப் 

ெபா�ட்கைள ேமம்ப�த்�தல், ஊக்�வ�த்தல், உள்நாட்� மற்�ம் 
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ெவள�நாட்� சந்ைதகள�ல் ைகத்தறிப் ெபா�ட்கைள சந்ைதப்ப�த்�தல் 

ெசயல்பா�கைள வ�ப்ப�த்�வதற்காக வாரணாசிய�ல் உள்ள 

ெநசவாளர்கள், ைகவ�ைன கைலஞர்கள் மற்�ம் ெதாழில்�ைனேவா�க்� 

ேதைவயான உதவ�கைள வழங்�தல். 

 �ற்�லாத் �ைறய�ன் ஆற்றைல ஊக்�வ�க்கக்��ய வாராணாசி நகரத்தின் 

பாரம்ப�ய ைகவ�ைன மற்�ம் ைகத்தறிப் ெபா�ட்கைள பா�காத்தல். 

 

 

40.7. SAATHI - சாதி 

�வக்கம் : 24, அக்ேடாபர் 2017. 

ேநாக்கம் : சி� ைகத்தறி �ண� உற்பத்தி ெதாழிற்சாைலக�க்� உத�வதற்� 

ந��த்த மற்�ம் திற�ைடய ஆைட ெதாழிற்�ட்பங்கள�ன் ��தப்ப�த்தப்பட்ட ஏற்�. 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம் : அகில இந்திய அளவ�ல் ஆைட ஆைணயர் (Textile 

Commissioner) அ�வலகம் மற்�ம் ஆற்றல் ெசயல்திறன் ேசைவகள் நி�வனம். 

பயன்கள் : �லதன ெசலவ�ல் �ைறத்தல் அதனால் உண்டா�ம் பயன்கள் 

மின்வ�ைசத் தறி அைமப்�க�க்� ெசல்�ம் அதனால் அைவ ெச�த்த ேவண்�ய 

ம� ெச�த்� கட்டண�ம், கட்டண ெச�த்� கால�ம் �ைற�ம். 

 

 

40.8. பவர் ெடக்ஸ் (Power Tex) 

�வக்கம் : 01, ஏப்ரல் 2017. 

ேநாக்கம் : வ�ைசத் தறி �ைறய�ன் நவ �ன மயமாக்கல் மற்�ம் உள்கட்டைமப்� 

வசதிகைள ஊக்�வ�த்தல். 

பயனாளர்கள் : இத்திட்டமான� வ�ைசத்தறி ெநசவாளர்க�க்� பயனள�க்�ம். 

திட்டத்தின் ��கள் :  

 �� வ�ைசத்தறி திட்டம் 

 ப�த்தி �ல் வங்கித் திட்டம் 

 ெபா� வசதி ைமயம் 

 வ�ைசத்தறி ெநசவாளர்க�க்கான ப�ரதான் மந்தி� கடன் திட்டம் 

 வ�ைசத்தறிக�க்கான ��ய ஒள� ஆற்றல் திட்டம் 

 ஜ�ள�த் �ண�கர �லதன நிதி 

 மான�ய உதவ� மற்�ம் வ�ைதத்தறி ேசைவ ைமயங்கள�ன் ேமம்பா� 

மற்�ம் நவ �ன மயமாக்கம். 

 வ�ைசத்தறி திட்டங்க�க்கான வசதிப�த்தல், தகவல் ெதாழிற்�ட்பம், 

வ�ழிப்�ணர்�, க�த்� ேமம்பா� மற்�ம் வ�ளம்பரம். 
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41. மத்திய �ற்�லா ேமம்பாட்� அைமச்சகம் 

 

41.1. ப�ரசாத் – PRASAD – �ன�த யாத்திைர �த்�ய�ராக்கல் மற்�ம் ஆன்ம�க 

ெப�க்க �ன்ென�ப்�த் திட்டம் 

�வக்கம் : 27, ஏப்ரல் 2015. 

�றிக்ேகாள் : ஆன்ம�க �ற்�லாத் தளங்கள�ல் உலக தரத்திலான உள்கட்டைமப்� 

வசதிகைள ஏற்ப�த்�தல். ஒ�ங்கைமக்கப்பட்ட �ன்��ைமயள�க்கப்பட்ட, ந��த்த 

�ைறய�ல் �ன�த பயண யாத்திைரக்கான �ன�த இடங்கைள ேமம்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : வைகப்ப�த்தப்பட்ட �ன�தப் பயண தலங்கள�ன் அழ�ப�த்�தல் 

மற்�ம் ேமம்பா� ம�� கவனம் ெச�த்�தல். 

 

41.2. �வேதஷ் தர்ஷன் 

�வக்கம் : 02, மார்ச் 2016. 

ேநாக்கம் : �ற்�லா அ�பவத்ைத ெசறி�ட்ட�ம், �ற்�லா சார் 

ேவைலவாய்ப்ப�ைன ேமம்ப�த்த�ம், ஒ�ங்கிைணந்த �ைறய�ல் ேபாட்�த் 

தன்ைம, ந��த்த நிைலத்தன்ைம மற்�ம் உயர் �ற்�லா மதிப்� ேபான்ற 

ெகாள்ைககள�ன் ம�� க�ப்ெபா�ள் அ�ப்பைடய�லான �ற்�லா �ற்�கைள (Tourist 

Circuits) ேமம்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் :  

 உள்கட்டைமப்� வசதிகள�ன் ஒ�ங்கிைணந்த ேமம்பா� 

 ஏைழக�க்� ஆதரவான/ஏைழகள் சார்�ைடய �ற்�லா அ���ைற  

 உள்�ர் கைலகள், கலாச்சாரம், ைகவ�ைனப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் சைமயற் 

கைலய�ைன ேமம்ப�த்�தல். 

 ேவைலவாய்ப்� ெப�க்கம் மற்�ம் ெபா�ளாதார ேமம்பா�. 

திட்டத்தின் தன்ைம : 100 சதவ �த மத்திய நிதியள�ப்� திட்டம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : இத்திட்டத்தின் கீழ் 13 க�ப்ெபா��ைடய �ற்�லா �ற்�கள் 

அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ளன. அைவகள் 

• வடகிழக்� இந்தியா �ற்�, �த்தர் �ற்�, இமாலய �ற்�, கடேலார �ற்�, 

கி�ஷ்ணா �ற்�, பாைலவனச் �ற்�, பழங்��ய�ன �ற்�, ஊரக �ற்� ஆன்ம�க 

�ற்�, இராமாயண �ற்�, பாரம்ப�ய �ற்�, �ழலியல் �ற்�, காட்�ய�ர் �ற்� 

 

41.3. ப�ரம்மிக்கத� இந்தியா திட்டம் 

�வக்கம் : 2002. 

ேநாக்கம் : �ற்�லாைவ ேமம்ப�த்�தல். 

திட்டத்ைதப் பற்றி : இ� இந்திய அரசின் சர்வேதச �ற்�லா ேமம்பாட்� 

ப�ரச்சாரமா�ம். 
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(i) ப�ரம்மிக்கத்த� இந்தியா 2.2 :  
ஆன்ம�கப் ப�த்தறி� ேகாட்பா�, ம�த்�வ மற்�ம் நல்வாழ்� ஆற்றல் 

ஆகியவற்ைற ேமம்ப�த்த உகந்த நகரங்கள�ல் �ைறந்தபட்சம் 10 நகரங்கைள 

ேமம்ப�த்�தல் ம�� இப்ப�ரச்சாரம் கவனம் ெச�த்�கின்ற�. 
(ii) பாரம்ப�யத்ைத ஏற்�க் ெகாள்�தல் திட்டம் : 

இந்திய பாரம்ப�ய நிைன�ச் சின்னங்கள�ன் பராம�ப்ப�ல் ெசயற்தன்ைமேயா� 

பங்ெக�க்க மாணவர்கள், ெபா�த்�ைற மற்�ம் தன�யார் நி�வனங்கைள 

ஊக்�வ�த்தல். 
�ற்�லாச் �ற்�கள் : தற்சமயம் �ற்�லா �ற்�கைள ேமம்ப�த்த 

உத்திரப்ப�ரேதசத்தில் அேயாத்தியா, ஆக்ரா, ம�ரா, வாரணாசி, ேகாரக்�ர் ஆகிய 

நகரங்க�ம், ஹ�யானா மாநிலத்தில் ��ேஷத்ரா நகர�ம், அஸ்ஸாம் 

மாநிலத்தில் க�காத்தி நகர�ம், தமிழ்நாட்�ல் கன்ன�யா�ம��ம் அைடயாளம் 

காணப்பட்�ள்ள�. 

 

42. மத்திய பழங்��ய�னர் வ�வகாரத்�ைற அைமச்சகம் 

42.1. வன்பந்� கல்யாண் ேயாஜனா திட்டம் 

�வக்கம் : 28, அக்ேடாபர் 2014 

ேநாக்கம் : மன�த ேமம்பாட்�த் �றிய��கள�ல் உள்ள உள்கட்டைமப்� 

இைடெவள�கள் மற்�ம் ப�ன்னைட�கைள ந�க்�வதன் �லம் இந்தியாவ�ல் 

பழங்��ய�ன மக்கள�ன் �� நல்வாழ்� மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்காக இத்திட்டம் 

�வங்கப்பட்�ள்ள�. 

�றிக்ேகாள் :  

 கல்வ�க்கான அ�கைல அதிக�த்தல் கல்வ�ய�ன் தரத்ைத அதிக�த்தல். 
 சிறந்த வாழ்க்ைக தரத்ைதப் ெப�வதற்� ேதைவயான ��கைள 

வழங்�தல். 
 ந�ண்ட கால மற்�ம் ந��த்த வளர்ச்சிக்காக வள ஆதாரங்கைளப் ெப�க்�தல். 
 உள்கட்டைமப்� இைடெவள�கைள நிரப்�தல். 
 பழங்��ய�ன மக்கள�ன் கலாச்சாரம் மற்�ம் பாரம்ப�யத்ைதப் பா�காத்தல். 

திட்டக் ��கள் :  

 தரமான ந��த்த ேவைல வாய்ப்� 
 தரமான கல்வ� & உயர்கல்வ� 
 பழங்��ய�னப் ப�திகள�ல் ��தப்ப�த்தப்பட்ட ெபா�ளாதார ேமம்பா� 
 அைனவ�க்�மான �காதாரம்  
 அைனவ�க்�மான வ �ட்� வசதி. 
 அைனத்� வ ��க�க்�ம் பா�காப்பான ��ந�ர் 
 பழங்��ய�ன மக்கள�ன் நிலப்பாங்கிற்� ஏற்ற ந�ர்ப்பாசன வசதி 
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42.2. பழங்��ய�னர் வாழ்வாதாரத்திற்கான ேதசிய வள ைமயம் 

�வக்கம் : 13, �சம்பர் 2016 

ேநாக்கம் : நடப்ப��ள்ள ப�ராந்திய திறன் அளைவ க�த்தில் ெகாண்� உள்�ர் 

வள ஆதாரங்கைள அைடயாளம் காணல். 

�றிக்ேகாள் : இ� பழங்��ய�னர் வாழ்வாதாரத்ைத வைரபடமி�வதற்காக, திறன் 

இைடெவள� ப�ப்பாய்வ�ற்கான அறிவாற்றல் �ைனயத்திற்கான ஓர் 

ேமைடயா�ம். இதன் �லம் பழங்��ய�னர் ெதாழில் �ைன�த் தன்ைமய�ன் 

ேமம்பாட்�ற்காக சிறந்த வாழ்வாதார மற்�ம் ெதாழில்�ைன� மாதி�கள் 

ஒ�ங்கிைணப்ைப அ�க இய�ம். 

�வங்கிய அைமப்� : ேதசிய பழங்��ய�னர் நிதி மற்�ம் ேமம்பாட்� கழகம் 

மற்�ம் ஐநா ேமம்பாட்� திட்டத்ேதா� �ட்�ைணந்� மத்திய பழங்��ய�னர் 

வ�வகாரத்�ைற அைமச்சகத்தால் �வங்கப்பட்ட�. 

திட்ட வ�ளக்கம் : �ைறந்த மன�தவள ேமம்பாட்�க் �றிய��ைடய பழங்��ய�ன 

மக்கள் வாழ்கின்ற 6 மாநிலங்கள�ன் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மாவட்டங்கள�ல் உள்ள 

வாழ்வாதாரப் ப�ரச்சைனகைள அைடயாளம் காண்வதற்காக வன்ஜ�வன் எ�ம் 

திட்டம் �வங்கப்பட்�ள்ள�. அந்த 6 மாநிலங்களான 1) அஸ்ஸாம் 2) �ஜராத் 

3)ஒ�ஸா 4) ெத�ங்கானா 5) மத்தியப்ப�ரேதசம் 6) ராஜஸ்தான்  

 

42.3. TRIFED-ன் இைளய ெதாழிற்�ைனேவார்கள் 

�வக்கம் : 22, ெசப்டம்பர் 2017 

ேநாக்கம் : பழங்��ய�ன�ைடய உற்பத்திப் ெபா�ட்கள�ன் சந்ைதப்ப�த்தல் 

மற்�ம் ேமம்பாட்�ற்� நி�வன ஆதரைவ வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள் : நாட்�ன் பழங்��ய�னர் ப���க்� கைலஞர்கள�ன் பயன�ற்காக 

பழங்��ய�ன கைலகள் மற்�ம் ைகவ�ைன கைலகைள ேமம்ப�த்�தல். 

அம்சங்கள் : இைளய வ�ற்பைன ஆண்கள்/ெபண்கைளக் ெகாண்� பழங்��ய�னப் 

ெபா�ட்கள�ன் வ�ற்பைனைய வ���ப�த்�தல். 

 இந்த வ�ற்பைனயாளர்கள் பழங்��ய�னப் ெபா�ட்கள�ன் வ�ற்பைனக்காக வ ��கள் 

ேதா�ம் ப�ரச்சாரத்ைத ேமற்ெகாள்வர். 

 நிகர வ�ற்பைனய�ன் ம�� 10 சதவ �த தர� இவர்க�க்� வழங்கப்ப�ம். 
 இந்த ம� சீரைமக்கப்பட்டத் திட்டத்தின் �லம் அைனத்� பழங்��ய�ன 

உற்பத்திப் ெபா�ட்க�ம் தங்க�ைடய உண்ைமத் தன்ைம மற்�ம் நம்பகத் 

தன்ைமக்காக ேஹாேலாகிராம்/Lable/Tag வ�வ�ல் பழங்��ய�ன ைகவ�ைன 

�றிய�ட்ைடக் (Tribal Craft Mark) ெகாண்��க்�ம். 
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43. மத்திய நகர்ப்�ற ேமம்பாட்�த்�ைற அைமச்சகம் 

 

43.1. �த்�ய�ராக்கம் மற்�ம் நகர்ப்�ற மாற்றத்திற்கான அடல் திட்டம் 

(அம்�த் - AMRUT) 

�வக்கம் : 25, ஜூன் 2015 

ேநாக்கம் : நகர்ப்�ற �ழந்ைதகள�ன் ேதைவையச் சந்திப்பதற்கான சிறப்� வசதிக் 

��கேளா� தண்ண�ர் வ�நிேயாகம், கழி�ந�ர் வ�கால், ெவள்ளந�ர் வ�கால், 

ேபாக்�வரத்�, ப�ைம ெவள�கள் மற்�ம் �ங்காக்கள் ேமம்பா� ெதாடர்பான 

அ�ப்பைட உள்கட்டைமப்�ச் ேசைவகைள நகர்�றங்கள�ல் உ�தி ெசய்தல். 

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம் 

திட்ட வ�ளக்கம் : அம்�த் திட்டமான� ஜவகர்லால் ேந� ேதசிய ஊரக 

��ப்ப�ப்�த் திட்டத்தின் �திய அவதாரமா�ம். 

 

43.2. ெபாலி�� நகரங்கள் : (Smart Cities) 

�வக்கம் : 2014 

ேநாக்கம் : உ�தி ெசய்யப்பட்ட தண்ண�ர் மற்�ம் மின்வ�நிேயாகம், 

�ப்�ர�ைடைம, திடக்கழி� ேமலாண்ைம, திற�ைடய நகர்�ற ேபாக்�வரத்� 

வசதி மற்�ம் ெபா�ப் ேபாக்�ரத்�, தகவல் ெதாைல�ட்ப இைணப்�, மின்-

ஆ�ைக, ��மக்கள் பங்ெக�ப்� ேபான்றவற்றின் �லம் அ�ப்பைட 

உள்கட்டைமப்� வசதிகைள நகரங்கள�ல் ஏற்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள் : �க்கியமான ைமய உள்கட்டைமப்� வசதிகைள வழங்�கின்ற, 

��மக்க�க்� கண்ண�யமான வாழ்க்ைக தரத்ைத�ம் �ய்ைமயான மற்�ம் 

ந��த்த �ற்�ச்�ழைல�ம் “ஸ்மார்ட்” த�ர்ைவகள�ன் பயன்பாட்ைட�ம் வழங்�கின்ற 

ந��த்த மற்�ம் உள்ளடக்க நகரங்கைள ேமம்ப�த்�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம் : இத்திட்டத்தின் அமல்பாட்�ற்காக ஓர் சிறப்� பண�ேநாக்க 

வாகனமான� மாநில/�ன�யன் ப�ரேதச அர�கள், நகர்ப்�ற உள்�ர் 

அைமப்�களால் �ட்டாக ேமம்ப�த்தப்ப�ம். இைவ இரண்�ம் 50 : 50 எ�ம் 

வ�கிதத்தில் சமபங்கிைன ெகாண்��க்�ம். 

 

43.3. அஸ்லி தராக்கி 

�வக்கம் : 30, ஆகஸ்ட் 2016 

ேநாக்கம் : ேதசிய தைலநகர் ப�ராந்தியத்தின் 6 நகரங்கைள �ய்ைமப்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : இ� �ய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் �திய ப�ரச்சாரமா�ம்.  

ெதாைலத் ெதாடர்�திறன் மற்�ம் தைலைமத்�வ பண்�கள் உைடய 450 இைளய 

ஆண்கள் மற்�ம் ெபண்கள் �ய்ைம இந்தியா திட்டத்தின் ம�� வ�ழிப்�ணர்ைவ 

பரப்�வதற்� “�ன்னண� ஊக்�வ�ப்பாளராக” (lead motivators) ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�வர். 
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43.4. �வச் சர்ேவக்ஷான் 2017 

�வக்கம் : ஜனவ� 2017 

ேநாக்கம் : 1 லட்சம் மற்�ம் அதற்�ம் ேமல் மக்கள் ெதாைக ெகாண்ட நா� 

��வ��ள்ள 500 நகரங்கைள �ய்ைம�ைடைமய�ன் ம�� தரவ�ைசப்ப�த்�தல். 

திட்ட வ�ளக்கம் : ேநர� �ர்ேநாக்கல், �தந்திரமான மதிப்ப��கள் மற்�ம் 

��மக்கள�ன் க�த்�கள�ன் �லம் தர�கள் ேசக�க்கப்ப�ம். ப�ன் நகராட்சி 

அைமப்�களால் வழங்கப்ப�ம் அந்த தர�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் �வச் சர்ேவக்ஷான் 

கணக்காய்வான� �ய்ைம�ைடைம ம�� நகரங்கைள மதிப்ப�ட்� 

தரவ�ைசப்ப�த்�ம். 

 

43.5. பாரம்ப�ய நகரங்கள் ேமம்பா� மற்�ம் ெப�க்கத் திட்டம் 

(HRIDAY – Heritage City development and Augmentation Yojana) 

�வக்கம் : 21, ஜனவ� 2015 

ேநாக்கம் : நாட்�ன் ெசறிந்த கலாச்சார பாரம்ப�யத்ைதப் பா�காத்தல் மற்�ம் 

அவற்றிற்� �த்�ய��ட்டல். 

�றிக்ேகாள் :  

 பாரம்ப�ய நகரங்க�க்காக பாரம்ப�ய பா�காப்�, நகர்ப்�ற திட்டமிடல், 

ெபா�ளாதார வளர்ச்சி ேபான்ற ெசயல்கைள ஒ�ங்கிைணத்தல். 

 வாழ்வாதாரம், திறன், �ய்ைம�ைமைம, பா�காப்� அ�கல் மற்�ம் 

ேவகமான ேசைவ வ�நிேயாகம் ஆகியவற்றின் ம�தான ப�ரதான 

கவனத்ேதா� ஒ�ங்கிைணந்த மற்�ம் உள்ளடக்க �ைறய�ல் நகர்ப்�ற 

நகரங்கைள அழ�ப�த்�தல். 

 பாரம்ப�ய நகரங்கள�ன் ேமம்பா�, எதிர்கால பயன்பா�, ம�சீரைமப்�, 

பா�காப்� ஆகியவற்றிற்� வழிகாட்�தல். 

 ேமம்பட்ட இைணப்� ேமைடைய�ம், �ற்�லா பண�க�க்� அ�கைல�ம் 

ஏற்ப�த்�தல்  

திட்டத்தின் தன்ைம : மத்திய �ைற திட்டம் 

திட்டக் ��கள் :  

 இயற்ப�யற் உள்கட்டைமப்� 

 நி�வன உள்கட்டைமப்� 

 பாரம்ப�ய நகரங்கள�ன் ஆன்மாைவ ��ப்ப�த்தல் மற்�ம் 

�த்�ய��ட்�வதற்கான ெபா�ளாதார உள்கட்டைமப்� மற்�ம் ச�க 

உள்கட்டைமப்�. 
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திட்ட வ�ளக்கம் : ஆஜ்மிர், அம்ர்தசரஸ், அமராவதி, பதாமி, �வார்கா, கயா, 

வாரங்கால், ��, காஞ்சி�ரம், ம�ரா, வாரணாசி, ேவளாங்கண்ண� ஆகிய 12 

நகரங்கள் இத்திட்டத்திற்� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளன . 

 

44. மத்திய ந�ர்வள ஆதாரம், நதி ேமம்பா� மற்�ம் கங்ைக 

�னரைமப்� அைமச்சகம் 

 

44.1. ��தப்ப�த்தப்பட்ட ந�ர்ப்பாசன பயன் திட்டம்  

�வக்கம்: 1996-97 

ேநாக்கம்: ஏற்�ப் பாசனத்திட்டங்கள் (Lift Irrigation Schemes), �றப்பரப்� சி� பாசனத் 

திட்டங்கள் மற்�ம் ந�ர்ப்பாசனத் திட்டங்கள�ன் வ��வாக்கம், சீரைமப்�, 

நவ �னமயமாக்கல் உட்பட நடப்ப�ல் ெசயல்பாட்�ல் உள்ள �க்கிய ந�த்தர 

ந�ர்ப்பாசனத் திட்டங்கள�ன் நிைறைவ ��தப்ப�த்�வதற்� நிதி உதவ� வழங்�தல்.  

�றிக்ேகாள்: நாட்�ல் ��தல் ந�ர்ப்பாசன ஆற்றைல உ�வாக்�தல். 

நிதியள�ப்�: ெபா� வைகப்பாட்� மாநிலங்க�க்� மத்திய மாநிலங்கள�ன் நிதிப் 

பகிர்வ�ற்கான மத்திய கடன் உதவ� வ�கிதம் 2:1 ஆ�ம். சிறப்� வைகப்பாட்� 

மாநிலங்க�க்கான கடன் உதவ� வ�கிதம் 3:1 ஆ�ம். 

 

44.2. ஜல் கிராந்தி அப�யான் 

�வக்கம்: ஜூன், 2015 

ேநாக்கம்: அைனத்� பங்ெக�ப்பாளர்கைள�ம் உள்ளடக்கிய ��ைமயான மற்�ம் 

ஒ�ங்கிைணந்த அ���ைறய�ன் �லம் நாட்�ல் தண்ண�ர் பா�காப்� மற்�ம் 

ேமலாண்ைமைய ஒ�ங்கிைணத்தல், ேம�ம் அதைன ெவ�ஜன இயக்கமாக 

மாற்�தல்.  

�றிக்ேகாள்:  

 அைனத்� பங்ெக�ப்பாளர்க�க்� அ�மட்ட ேவர்நிைல ஈ�பாட்ைட 

வ�ப்ப�த்�தல். 

 பாரம்ப�ய அறிவாற்றலின் பயன்பாட்ைட/ஏற்ைப ஊக்�வ�த்தல் 

 அர�, அர�சாரா ெதாண்� நி�வனம், ��மக்கள�ன் ெவவ்ேவ� 

நிைலகள�லி�ந்� �ைற அளவ�லான அ�பவத்ைத பயன்ப�த்�தல். 

 ஊரகப் ப�திகள�ல் தண்ண�ர் பா�காப்� �லம் வாழ்வாதாரப் 

பா�காப்ைப வழங்�தல். 

நிதியள�ப்�: இத்திட்டத்திற்காக எந்த ஒ� தன�ப்பட்ட நிதிய�ம் 

ஒ�க்கப்படவ�ல்ைல. ப�ரதான் மந்தி� கி�ஷி ேயாஜனா, மகாத்மா காந்தி ஊரக 

ேவைல வாய்ப்� உ�தித்திட்டம், ��தப்ப�த்தப்பட்ட ந�ர்ப்பாசன பயன்திட்டம் 
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ேபான்ற மத்திய / மாநில அர�கள�ன் ெசயற் நடப்�த் திட்டங்கள�லி�ந்� 

இத்திட்டத்தின் ெசல�க�க்கான நிதிகள் ெபறப்ப�ம். 

திட்டக்��கள்: 

 ஜல் கிராம் ேயாஜனா 

 மாதி� ந�ர்ப்பானச�ைடய ப�திகள�ன் ேமம்பா� 

 மா� கட்�ப்பா� 

 ெவ�ஜன வ�ழிப்�ணர்�த் திட்டம். 

 

44.3. நமாமி கங்கா திட்டம் 

�வக்கம்: ஜூன், 2014 

திட்டகாலம்: 2020ல் ேநாக்கங்கைள அைடய இலக்� நிர்ணய�க்கப்பட்�ள்ள�. 

ேநாக்கம்: இ� எதிர்காலத்திற்கான உ�தியான ெசயற்திட்டத்திற்காக தற்சமயம் 

நடப்ப��ள்ள திட்டங்கள் மற்�ம் �வக்கங்கள�ைன ஒ�ங்கிைணப்பதன் �லம் 

கங்ைக நதிைய �னரைமப்பதற்கான ஒ�ங்கிைணந்த பா�காப்� திட்டமா�ம். 

�றிக்ேகாள்:  

 பா�காப்� தண�ப்� 

 கங்ைக நதிய�ன் பா�காப்� மற்�ம் �னரைமப்� 

 100 சதவ �தம் மத்திய நிதியள�ப்� உைடய திட்டம் 

ெதாடர்�ைடய அைமச்சகங்கள்: இத்திட்டத்தின் அமலாக்கத்ேதா� மத்திய ந�ர் 

வள ஆதாரம், நதிேமம்பா� மற்�ம் கங்ைக �னரைமப்� அைமச்சகம், மத்திய 

�ற்�ச்�ழல், வனம் மற்�ம் ப�வநிைல மா�பா� அைமச்சகம், மத்திய கப்பல் 

ேபாக்�வரத்� அைமச்சகம், மத்திய �ற்�லா ேமம்பா� அைமச்சகம், மத்திய 

நகர்�ற ேமம்பா� அைமச்சகம், மத்திய ஊரக ேமம்பா� அைமச்சகம், மத்திய 

��ந�ர் மற்�ம் �ப்�ர� அைமச்சகம் ஆகியைவ ெதாடர்�ைடயைவ. 

 

44.4. நகர்�ற சரீைமப்� ஊக்�வ�ப்� நிதி 

�வக்கம்: 27 ப�ப்ரவ�, 2017 

ேநாக்கம்: அத்தியாவசிய நகர்�ற ப�திகள�ன் அத்தியாவசிய நகர்�ற 

சீரைமப்�கைள ேமற்ெகாள்ள மாநிங்க�க்� ஊக்கத் ெதாைகய�ைன வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள்: நகர்�ற சீரைமப்� ஊக்�வ�ப்� நிதிய�ன் கீழ் ஊக்கத் ெதாைகய�ைனப் 

ெபற மாநில அர�களால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் சீர்தி�த்தங்களான� உள்�ர் �யல் 

எஸ்ேடட் சந்ைதய�ன் ெவ�ப்�ணர்ைவ அதிக�க்�ம். நகர்�ற உள்�ர் 

அைமப்�கள�ன் (Urbal Local Bodies – ULB) வள ஆதார திரட்டைல அதிக�க்�ம், ெபா� 

நிதிகள் ேமலாண்ைமய�ன் ெப�ப்�ைடைமைய அதிக�க்�ம். 

நிதியள�ப்�: உலக வங்கி நிதி�தவ� உைடயத் திட்டம். 
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44.5. ெபாலி� கங்கா நகரத் திட்டம் 

 கங்ைக நதி ெந�கி�ம் அைமந்�ள்ள 10 நகரங்கள�ல் ெபாலி� கங்ைக 

நகரத் திட்டத்தின் �தல் கட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�தல். 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், கழி�ந�ர் �த்திக�ப்� நிைலயங்கள், மற்�ம் ேமம்பட்ட 

கழி�ந�ர் வ�கால் அைமப்�கள். ெபா�- தன�யார் �ட்�ைண� �ைறய�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் கலப்� வ�டாந்திர ெதா�ப்� வழிய�லான ெசயல்�ைறப் 

ப�த்தலில் அைமக்கப்ப�ம். 

 

44.6. நிர்மல் கங்கா சஹ்பாகிதா 

�வக்கம்: 07-ேம-2015 

ேநாக்கம்: �தன்ைமயாக நதிகள�ல் திடக்கழி�கள் �வ�க்கப்ப�வதன் காரணமாக 

ெப�கிவ�ம் மா�பா� பற்றி நகர்�ற உள்�ர் அைமப்�க�க்� உணர்�ட்�தல் 

மற்�ம் அத்த� கழி� �வ�ப்ப�ன் நி�த்தலில் மக்கைள ஈ�ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 கங்ைக �ய்ைம திட்டத்தின் �றிக்ேகாைள அைடவதற்� கங்ைக 

நதிய��ைடய கைரகள�ல் அைமந்�ள்ள நகர்�ற உள்�ர் அைமப்�க�க்� 

உதவ� ��தல். 

 கழி� ந��ன் �தன்ைம �த்திக�ப்�, நதிப�ைகய�ல் கைரகள�ன் இ��ற�ம் 

500 ம�ட்டர் ெதாைலவ�ற்� �ப்ைபக் கழி�கள் இல்லா மண்டலத்ைத 

ேப�வதற்�ம், ஆதரவள�ப்பதற்காக வ�கால்கள�ன் �த்திக�ப்பான்கள�ன் 

ேமலாண்ைம மற்�ம் நி�வல், திட கழி� ேமலாண்ைம ேபான்றவற்றில் 

நகர்�ற உள்�ர் அைமப்�கைள ஈ�ப�த்�தல். ெபா� மக்கைள ெசன்� 

அைடதல் ெசயல்பா�கைள ேமற்ெகாள்�தல் மற்�ம் மைலக்கணவாய் 

�த்தி�ப்� மற்�ம் கண்காண�ப்ப�ல் இைளஞர்கள் மற்�ம் தன்னார்வ 

��க்கைள ஈ�ப�த்�தல். 

 

44.7. கங்கா கிராம் 

�வக்கம்: 10, மார்ச், 2016 

திட்டத்ைதப் பற்றி: கங்ைக நதிய�ன் ப�ைகய�ல் அைமந்�ள்ள அைடயாளம் 

காணப்பட்�ள்ள கிராமங்கள�ல் �ப்�ர�ைடைம மற்�ம் ��ைம வசதிகைள 

ேமம்ப�த்�தல் மற்�ம் அக்கிராமங்கைள கங்ைக கிராமங்களாக (Ganga Grams)  

ஆக ேமம்ப�த்�தல் 

ேநாக்கம்: கங்ைக நதிய�ன் ைமய ந�ேராட்டத்தின் ெந�ேக அைமந்�ள்ள 

வரலாற்� கலாச்சார ஆன்ம�க �ற்�லா �க்கியத்�வம் உைடய 

கிராமங்கைள ேமம்�த்�தல். கங்ைக கிராமம் ெதாடர்பான ேவைலகளான� 

வ��வான ஊரக �ப்�ற�, ந�ர் நிைலகள் மற்�ம் நதி கணவாய்கள�ன் 
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ேமம்பா�, உடல் தர்ன இடங்கள�ைன நவ �னப்ப�த்�தல்/கட்டைமத்தல் 

ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்கிய�. 

�றிக்ேகாள்:  

 கிராமங்கைள திறந்த ெவள� மலம் கழிப்பற்ற ைவகளாக மாற்�தல் 

 கங்ைக நதி கைரய�ல் அைமந்�ள்ள கிராமங்கள�லி�ந்� கங்ைக நதிய�ல் 

�த்திக�க்கப்படாத திரவக கழி�ந�ர் ேநர�யாக கலப்பைத தண�த்தல். 

 ஊரக மக்கட்ெதாைகய�ல் தசாப்தப் ெப�க்கம். 

 உடல் தகன இடங்க�க்� ேபா�மான உள்கட்டைமப்�கள் ஏற்ப�த்�தல். 

 கங்ைக நதிய�ல் எவ்வ�த மா�பாட்ைட�ம் தவ�ர்ப்பதற்காக �ைறயான 

திடக்கழி� அகற்றல் வசதிகைள ேமம்ப�த்�தல். 

 IEC ெசயல்பா�கள் �லம் கிராமங்கள�ல் சிறந்த �ப்�ர� நடவ�க்ைககைள 

ேமம்ப�த்�தல். 

 

45. மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் நலன் அைமச்சகம் 

45.1. ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைத நலன் திட்டம் 

�வக்கம்: 2, அக்ேடாபர், 1975 

ேநாக்கம்: �ழந்ைதக�க்� �ைண நிரப்� ஊட்டச்சத்�, ேநாய் திற�ட்டல் 

மற்�ம் �ன்பள்ள� கல்வ�ைய வழங்�தல்.  

�றிக்ேகாள்: 12-வ� ஐந்தாண்�த் திட்டத்தின் ��வ�ல் இளம் �ழந்ைதகள�ல் 

ஊட்டச்சத்� இன்ைமையத் த�த்தல், அதைன 10 சதவ�தப் �ள்ள�கள் �ைறத்தல். 

(ஊட்டச்சத்� இன்ைம என்ப� 0 �தல் 3 வய� வைரய�லான �ழந்ைதகள�ன் 

எைடக்�ைற� சதவ �தம்). 0-6 வய� வைரய�லான அைனத்� �ழந்ைதகள��ம் 

கற்றல் ெவள�ய�� மற்�ம் ஆரம்பகால வளர்ச்சிைய ேமம்ப�த்�தல், ெபண்கள் 

மற்�ம் சி�மிகள�ன் �காதார ேசைவகள் மற்�ம் ஊட்டச்சத்�கைள 

ேமம்ப�த்�தல், இளம் �ழந்ைதகள், ெபண்கள், சி�மிகள�ைடேய அன�மியா ேநாய் 

நிலவைல �ைறத்தல். 

பயனாள�கள்: 0 �தல் 6 வயதிற்�ட்பட்ட �ழந்ைதகள், மகப்ேப�ைடய ெபண்கள் 

மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்கள். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய நிதி�தவ�த் திட்டம். 

நிதியள�ப்�: �ைண நிரப்� ஊட்டச்சத்� திட்டம் தவ�ர ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைத 

ேமம்பாட்� திட்டத்தின் அைனத்� ��க�க்�ம் மத்திய மாநில நிதியள�ப்� 

வ�கிதம் 60:40 ஆ�ம். �ைண நிரப்� ஊட்டச்சத்� திட்டத்திற்கான மத்திய, மாநில 

நிதியள�ப்� வ�கிதம் 50:50 ஆ�ம். வடகிழக்� மாநிலங்க�க்கான வ�கிதம் 90:10 

ஆ�ம். 
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அமல்பாட்� நி�வனம்: அங்கன்வா� ைமயங்கள�ல் அங்கன்வா� 

பண�யாளர்களால் ேசைவகள் வழங்கப்ப�ம். கீழ்நிைல அைமப்ப�ல் அங்கன்வா� 

உதவ�யாளரால் வழங்கப்ப�ம். 

திட்டவ�ளக்கம்: �ைணநிரப்� ஊட்டச்சத்�, �ன்-பள்ள� �ைறசாரா கல்வ�, 

ஊட்டச்சத்�ச் �காதார கல்வ�, ேநாய்த�ப்�த் திற�ட்டல், �காதார ஆேராக்கிய 

ப�ேசாதைன, ப�ந்�ைர ேசைவகள் ேபான்ற ஆ� ேசைவகைள இத்திட்டம் 

வழங்�ம். 

 

45.2. கிேஷா� சக்தி ேயாஜனா 

ேநாக்கம்: மத்திய நிதி�தவ� திட்டமான ஒ�ங்கிைணந்த �ழந்ைத ேமம்பாட்� 

ேசைவ திட்டத்தின் கீழ் ஒ� �றாக அமல்ப�த்தப்பட்� வ�ம் ஏற்கனேவ 

நடப்ப�ல் இ�க்�ம் வளர் இளம் ப�வ சி�மிகள் (Adolescent Girls Scheme) திட்டத்தின் 

ம�வ�வைமத்தல்.  

 

45.3. �ழந்ைதக�க்கான ேதசிய ெசயற்திட்டம் 2016 

�றிக்ேகாள்: �ழந்ைதகள�ன் உய�ர் வாழ்தல், �காதாரம் மற்�ம் �ழந்ைதகள�ன் 

ஊட்டச்சத்�, கல்வ� மற்�ம் ேமம்பா�, பா�காப்� மற்�ம் பங்ெக�ப்�. 

 

45.4. e-Drop Box 

ேநாக்கம்: பாலியல் வன்ெகா�ைம, �ன்��த்தல், �ஷ்ப�ரேயாகம் ெதாடர்பாக 

�ழந்ைதகள் �கார்கைள ேமற்ெகாள்ளவதற்காக உ�வாக்கப்பட்ட ஓர் இைணய 

வாய�ேல e-Drop Box ஆ�ம். 

 

45.5. Posco E-Box 

ேநாக்கம்: 2012 ஆம் ஆண்�ன் ேபாஸ்ேகா (Posco) சட்டத்தின் கீழ் �ழந்ைதக�க்� 

எதிரான பாலியல் �ற்றங்கள�ன் எள�தான மற்�ம் ேநர� �கார் அள�ப்ப�ற்கான 

மற்�ம் �ற்றம் ��ந்ேதா�க்� எதிரான ச�யான காலத்திய நடவ�க்ைகக�க்கான 

ஆன்ைலன் �கார் ேமலாண் அைமப்ேப Posco E-Box இைணய வாய�லா�ம். 

 

45.6. மகப்ேப� பயன் திட்டம் 

ேநாக்கம்: இத்திட்டமான� ெராக்க ஊக்கத்ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல் 

மகப்ேப� காலத்தினால் உண்டான ஊதிய இழப்ப�ற்� இழப்ப�ட்�ைன வழங்�ம். 

அதனால் ெபண்கள் ப�ரசவத்திற்� �ன்�ம், ப�ன்�ம் ேபா�மான ஓய்ைவ 

எ�க்கலாம் ேபா�மான �ைறயான ஊட்டச்சத்�கைள ெபறலாம். 

�றிக்ேகாள்: வளர்ச்சி �ன்றல், உயரத்திற்� த�ந்த எைட இன்ைம ேபான்ற 

ஊட்டச்சத்� �ைறவ�ன் வ�ைள�கைள �ைறக்க, மகப்ேப�ைடய ெபண்கள், 
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பா�ட்�ம் தாய்மார்கள் இைடேய ேமம்ப�த்தப்பட்ட �காதாரச் சிகிச்ைசைய 

ஏற்ப�த்�தல். 

திட்டவ�ளக்கம்: மத்திய ெபண்கள் அைமச்சகத்தால் �தல் உய�ர் உைடய  

�ழந்ைதய�ன் ப�றப்ப�ற்� �ன்� தவைணகள�ல் 5,000 �பாய் மகப்ேப�ைடய 

ெபண்கள் மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்க�க்� வழங்க ��ெவ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

அதற்�ப்ப�ன் நடப்�த் திட்டங்கள�ன் கீழ் மகப்ேப� பயன்கைள ேநாக்கி 

அ�மதிக்கப்பட்ட ெநறிகள�ன் ப� ம�த ெராக்க ஊக்கத் ெதாைக ஆன� 

ம�த்�வமைன ப�ரவசத்திற்� அ�த்� வழங்கப்ப�ம். சராச�யாக தாய்மார்கள் 

6000 �பாைய ெப�வர். 

 

45.7. ஆன்ைலன் பாலியல் �ஷ்ப�ரேயாகம் மற்�ம் �ரண்ட�க்� எதிரான 

ேதசிய �ட்டண� 

�வக்கம்: 16, ஜனவ� 2017 

ேநாக்கம்: �ழந்ைதகள் பா�காப்�, �ழந்ைதகள் உ�ைமகேளா� 

ெதாடர்�ைடய சட்ட கட்டைமப்�கள்,ெகாள்ைககள், தரநிைலகள் உத்திகள�ன் 

ேமம்பட்ட அமல்பாட்ைட உ�தி ெசய்ய காவல் �ைற, வழக்கறிஞர்கள், 

(பஞ்சாயத்� ராஜ் அைமப்�கள், நகர்�ற உள்�ர் அைமப்�கள்) ேபான்ற 

உள்�ர் அரசாங்கங்கள், அர�சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள், ெபற்ேறார்கள், 

பள்ள�கைள ஈ�ப�த்�வதற்� ஒ� வ��வான ��மக்கள் அைட� அைமப்ைப 

உ�வாக்�தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 தகவல் ெதாழில்�ட்ப சட்டம், Posco சட்டம் ேபான்ற சட்டங்கள�ன் 

சட்டத்தி�த்தம் உட்பட �ழந்ைத ஆபாச படங்க�க்� ெபா� வ�ளக்கத்ைத 

ெகாண்� வ�தல். ஆராய்ச்சி மற்�ம் ஆய்�கள�ன் அ�ப்ைடய�ல் �ழந்ைத 

உ�ைமகள் மற்�ம் ெகாள்ைக உள்ள ��க�க்காக ஆேலாசைனக்கான 

மாற்றத்ைத ஏற்ப�த்�தல். 

 அர�, அர� சாரா ெதாண்� நி�வனம் மற்�ம் ப�ற �ழந்ைத உ�ைம 

ஆர்வல�க்� தகவல் பகிர்�க்காக ஒ� ேமைடைய வழங்�தல். 

 நடப்� ேசைவ வ�நிேயாக அைமப்ைப வ�ப்ப�த்த�ம், அறிவ�ப்ைப 

ேமற்ெகாள்ள�ம் ஹாட்ைலன் வசதி�ைடய இைணயவாய�ேலா� மத்திய 

ெபண்கள் அைமச்சகத்தில் பல உ�ப்ப�னர்கைளக் ெகாண்ட ெசயலகத்ைத 

ஏற்ப�த்�தல். 

 �ழந்ைதகள�ன் ஆன்ைலன் பாலியல் �ஷ்ப�ரேயாகம் மற்�ம் �ரண்டைல 

த�ப்பதில் சிறந்த நைட�ைறகள் மற்�ம் ெவற்றிகர நிகழ்�கைள 

ஆவணப்ப�த்�தல் மற்�ம் காட்சிப்ப�த்�தல். 
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45.8. ேபட்� பச்சாேவா ேபட்� படாேவா (ெபண் �ழந்ைதகைள 

பா�காப்ேபாம், ெபண் �ழந்ைதக�க்� கல்வ� அள�ப்ேபாம்) 

�வக்கம்: 1, ஜனவ� 2016 

ேநாக்கம்: வ�ழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்த�ம் ெபண் �ழந்ைதகள் ெதாடர்பான 

ச�க மனநிைலைய மாற்ற�ம் ெவ�ஜன ப�ரச்சாரத்ைத ேமற்ெகாள்�தல் 

அதன்�லம் �ைறந்�வ��ம் �ழந்ைத பாலின வ�கிதம் ப�ரச்சைனைய 

கைளதல். 

�றிக்ேகாள்:  

 பாலின ேதர்ந்ெத�ப்� க�க்கைலப்ைப த�த்தல் 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் பா�காப்� மற்�ம் உய�ர் வாழ்ைவ உ�தி ெசய்தல். 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் கல்வ�ைய உ�தி ெசய்தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம்:  

 மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� அைமச்சகம் 

 மத்திய மன�த வள ேமம்பாட்� அைமச்சகம் 

 மத்திய �காதார மற்�ம் ��ம்ப நல்வாழ்� அைமச்சகம். 

திட்டவ�ளக்கம்: இந்தியாவ�ன் ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ன் ெவண்கல பதக்க 

வ �ராங்கைணயான சாக் ஷி மாலிக் (�த்�ச்சண்ைட) இத்திட்டத்தி�ைடய 

ப�ரச்சாரத்தின் �திய வ�ளம்பர �தராக அறிவ�க்கப்பட்�ள்ளார். 

�ஜட்டல் Gudda – Guddi வா�யம்: இ� மாதாந்திர ப�றப்� �ள்ள� வ�வரங்கைள 

ேமம்ப�த்த, ேபட்� பச்சாேவா, ேபட்� படாேவா திட்டத்தின் தகவல், கல்வ� 

மற்�ம் ெதாைலெதாடர்� ெபா�ட்கள�ன் பரவ�க்கான ஒ� ேமைடயா�ம். 

 

45.9. �கன்யா சம்�தி ேயாஜனா (ெசல்வமகள் ேசமிப்�த் திட்டம்) 

�வக்கம்: 2015 

ேநாக்கம்: தங்கள� ெபண் �ழந்ைதகள�ன் எதிர்கால கல்வ� மற்�ம் தி�மண 

ெசல�க�க்� ெபற்ேறார்கள் ஒ� நிதிய�ைன உ�வாக்�தல். 

பயனாள�கள்:  ெபண் �ழந்தகள் 

அதிகபட்ச ெதாைக: 1000 �பாய் 

�ைறந்தபட்ச ெதாைக: 1.5 லட்சம் 

ேசமிப்� �திர்� காலம்: 21 ஆண்�கள் 

�� பணெம�ப்�ம்: 18 ஆண்�ற்�ப் ப�ற� 

திட்டவ�ளக்கம்:  

 இ� ெபண் �ழந்ைதகைள பா�காப்ேபாம், ெபண் �ழந்ைதக�க்� 

கல்வ� வழங்�ேவாம் ப�ரச்சாரத்தின் ஒ� ப�தியா�ம். 

 இ� தங்கள� ெபண் �ழந்ைதகள�ன் ெபய�ல் ஒ� வங்கிக்கணக்ைக 

�வக்க மற்�ம் ெபண் �ழந்ைதய�ன் நல்வாழ்வ�ற்காக தங்கள� 
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அதிகபட்ச ேசமிப்� அளைவ அதில் ெச�த்த (deposit) ெபற்ேறார்கைள 

ஊக்கவ�க்�ம் ஒ� ெபண் �ழந்ைதக�க்கான சி� ைவப்�த் திட்டம் 

ஆ�ம். 

45.10. உஜ்ஜாவாலா திட்டம் 

�வக்கம்: 1, ேம 2016 

ேநாக்கம்: கடத்தல் த�ப்�, ம�ட்�, ம�வாழ்� மற்�ம் வர்த்தக பாலியல் 

�ரண்டல் மற்�ம் ஆள் கடத்தலினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கைள (Victims) 

அவர்கள�ன் ��ம்பத்ேதா� ம�ண்�ம் ஒ�ங்கிைணத்தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 ெபண்கள் கடத்தைல த�த்தல் 

 பாதிக்கப்பட்டவர்கள�ன் ம�ட்� 

 ம�வாழ்� ேசைவகள் 

 பாதிக்கப்பட்ேடாைர அவர்கள� ��ம்பத்�டன் ம�ண்�ம் ஒ�ங்கிைணத்தல் 

 எல்ைல தாண்�ய கடத்தினால் பாதிக்கப்பட்ேடாைர ம�ண்�ம் தாயகத்திற்� 

ெகாண்� வ�தல். 

பயனாள�கள்: வ�ைமக் ேகாட்�ற்� கீ�ள்ள ��ம்பங்கள�ன் ெபண்கள் 

 

45.11. �வதார் 

�வக்கம்: 2002 

ேநாக்கம்: க�னமான �ழ்நிைலகள�ல் வா�ம் ெபண்கள�ன் �தன்ைமத் 

ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்தல். 

�றிக்ேகாள்: ஆதரவற்ற ைகம் ெபண்கள், சிைறய�லி�ந்� வ��வ�க்கப்ெபற்ற 

ெபண் சிைறவாசிகள், ��ம்ப ஆதர� அற்றவர்கள், இயற்ைக ேப�டர்கள�லி�ந்� 

உய�ர் ப�ைழத்த ெபண்கள், கடத்தப்பட்ட ெபண்கள் / சி�மிகள். மனநல சவால் 

உைடய ெபண்கள் ேபான்ற க�னமாக �ழ்நிைலய�ல் வா�ம் ெபண்க�க்� 

ஒ�ங்கிைணந்த ேசைவகைள வழங்�தல். 

பயனாள�கள்: ��ம்ப மற்�ம் உறவ�னர்களால் ைகவ�டப்பட்ட ைகம்ெபண்கள், 

சிைறய�லி�ந்� வ��வ�க்கப்பட்ட ெபண் ைகதிகள், இயற்ைக ேப�ட�லி�ந்� உய�ர் 

ப�ைழத்த ெபண்கள், த�வ�ரவாதம், இட�சா� வன்�ைறயால் பாதிக்கப்பட்ட 

ெபண்கள். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய �ைண திட்டம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்ப�ம் ேசைவகள்: உண�, உைட, உைறவ�டம், 

�காதாரம், ஆேலாசைன ேசைவ, சட்ட உதவ�, கல்வ�, வ�ழிப்�ணர்� ெப�க்கம் 

மற்�ம் திறன் ேமம்பா� ஆகியைவ �லம் ச�கப் ெபா�ளாதார ம�வாழ்� 

ேபான்ற பல்ேவ� ��கைள உள்ளடக்கிய ேசைவத் ெதா�ப்ைப இத்திட்டம் 

வழங்�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: அர� சாரா ெதாண்� நி�வனம் 



 

133 
 

 

45.12. ெபண்க�க்கான பய�ற்சி மற்�ம் ேவைலவாய்ப்� திட்டத்திற்� ஆதர� 

(STEP)  

�வக்கம்: 24 ஏப்ரல் 2015 

ேநாக்கம்: ேவைல வாய்ப்ப�ைன வழங்�கின்ற திறன்கைள ெபண்க�க்� 

வழங்�தல் �ய ேவைலவாய்ப்�ைடேயாராக ெதாழில்�ைனேவாராக 

உ�வாக இயலச் ெசய்�ம் திறன்கள் மற்�ம் ேபாட்�த் திறைமகைள 

ெபண்க�க்� வழங்�தல். 

பயனாள�கள்: ஊரகப் ப�திையச் ேசர்ந்த ெபண்கள் உட்பட நாட்�ன் அைனத்�ப் 

ப�திகைள�ம் ேசர்த்� 16 மற்�ம் அதற்� அதிகமான வய�ைடய ெபண்கள். 

திட்டத்தின் தன்ைம: மத்திய�ைற திட்டம். 

 

45.13. ப��யதர்ஷின� திட்டம் 

ேநாக்கம்: வாழ்வாதார ேமம்பா� க�ைமயான திறன் கட்ைடைமப்ப�ன் �லம் 

தங்கள� அரசியல், சட்ட, �காதார ப�ரச்சிைனகைள கைளய பயனாள�க�க்� 

அதிகாரமள�த்தல். 

திட்டவ�ளக்கம்: இ� மத்திய கங்ைக சமெவள�ப் ப�திக்கான ெபண்கள் 

அதிகாரமள�ப்� மற்�ம் வாழ்வாதார ேமம்பாட்�த் திட்டமா�ம். 

 

45.14. நா� சக்தி �ரஸ்கார் 

ேநாக்கம்: ெபண்கள�ன் நல்வாழ்வ�ற்� �றிப்பாக பாதிக்கப்படக்��ய மற்�ம் 

ச�கத்தின் ப�ன்தங்கிய ப��ைவச் ேசர்ந்த ெபண்கள�ன் நல்வாழ்வ�ற்காக 

தன�த்�வ ேசைவகைளக் ��கின்றன. �கழ்ெபற்ற ெபண்கள், நி�வனங்கள் 

மற்�ம் அைமப்�க�க்� சர்வேதச ெபண்கள் தினத்தன்� (மார்ச் 8) 

வழங்கப்ப�ம் ஒ� வ��தா�ம். 

 

45.15. மஹிளா E-HAAT 

ேநாக்கம்:  

 இ� ெபண்கள�ன் ேதைவகள் மற்�ம் உயர் லட்சியங்கைள அைடவதற்காக 

உ�வாக்கப்பட்ட ஒ� �வக்கமா�ம். 

 இ� இ� ெமாழிய�ல் ெசயல்ப�ம் ஒ� இைணயவாய�லா�ம். இ� ெபண் 

ெதாழில்�ைனேவார்கள், �யஉதவ�க் ��க்கள், அர� சாரா ெதாண்� 

நி�வனங்கள் தங்கள� உற்பத்திப் ெபா�ட்கள் மற்�ம் ேசைவகைள 

காட்சிப்ப�த்�வதற்� ஆதரவ�ைன வழங்கிட ெதாழில்�ட்பத்ைத �� 

அளவ�ல் பயன்ப�த்�ம் ஒ� தன�த்�வ ேநர� ஆன்ைலன் 

சந்ைதப்ப�த்�தல் ேமைடைய வழங்�கின்ற�. 
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45.16. தனலட்�மி திட்டம் 

�றிக்ேகாள்: ெபண் �ழந்ைதகைள ேபண�ப் பராம�த்� வளர்த்� அவர்க�க்� 

கல்வ� வழங்கிட�ம், �ழந்ைதத் தி�மணங்கைள த�த்திட�ம் ��ம்பங்கைள 

ஊக்�வ�ப்பதற்� ��ம்பங்க�க்� நிதிய�யல் ஊக்கத்ெதாைககைள வழங்�தல். 

 பாலின ேதர்ந்ெத�ப்� க�க்கைலப்ைப த�த்தல் 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் பா�காப்� மற்�ம் உயர் வாழ்ைவ உ�தி ெசய்தல். 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் கல்வ�ைய உ�தி ெசய்தல். 

பயனாள�கள்: ேநாய் த�ப்�த் திற�ட்டல் (Immunization) வ�ைகப் பதி�  (enrolment) 

பள்ள� கல்வ�ய�ன் ெதாடரல், ம�த்�வக் காப்ப�� ேபான்ற சில �றிப்ப�ட்ட 

நிபந்தைனகைன நிைறேவற்�வதன் அ�ப்பைடய�ல் ெபண் �ழந்ைதக�ைடய 

��ம்பங்க�க்� ெராக்கத் ெதாைக ப�மாற்றத்ைத இத்திட்டம் வழங்�கின்ற�. 

 

 

45.17. சப்லா – வளர் இளம் ப�வ ெபண் �ழந்ைதகள�ன் 

அதிகாரமள�ப்பதற்கான ராஜிவ் காந்தி திட்டம் (SABLA) 

�வக்கம்: ஏப்ரல் 1, 2011 

ேநாக்கம்: 11 �தல் 18 வயதிற்�ட்பட்ட இளம் ப�வ ெபண்க�க்� 

அதிகாரமள�த்தல். இத்திட்டமான� மாநில அர�, �ன�யன் ப�ரேதச 

அர�களால் அமல்ப�த்தப்ப�கின்ற�. 

�றிக்ேகாள்: இத்திட்டம் �ய-ேமம்பா� மற்�ம் அதிகாரமள�ப்� ேபான்றவற்ைற 

அைடய�ம், தங்கள� ஊட்டச்சத்� மற்�ம் �காதார நிைலகைள உயர்த்த�ம், 

�காதாரம், �ய்ைம�ைடைம, ஊட்டச்சத்�, இளம்ப�வ இனப்ெப�க்க மற்�ம் 

பாலியல் ஆேராக்கியம் ��ம்ப மற்�ம் �ழந்ைத நலம் பற்றி வ�ழிப்�ணர்ைவ 

ேமம்ப�த்த�ம், ெபண்கைள இயலச் ெசய்கின்ற�. ேம�ம் வாழ்க்ைகய�ன் 

சவால்கைள சமாள�ப்பதற்� தயாரானவராக ெபண்கைள மாற்ற�ம் அவர்க�க்� 

கல்வ� மற்�ம் திறன்கைள வழங்க�ம் ேநாக்கம் ெகாண்�ள்ள�. 

பயனளாள�கள்: 11 �தல் 18 வயதிற்�ட்பட்ட வளர் இளம் ப�வ ெபண்கள் 

திட்டக்��கள்:  

1. ஊட்டச்சத்�கைள வழங்�தல் 

2. இ�ம்� மற்�ம் ேபாலிக் அமில ��தல் ஊட்டச்சத்�கள் 

3. ஆேராக்கிய ப�ேசாதைன 

4. ஊட்டச்சத்� �காதார கல்வ� 

5. ��ம்ப நல்வாழ்�, இளம் ப�வத்தினர் இனப்ெப�க்க மற்�ம் பாலியல் 

ஆேராக்கியம், வ �ட்� ேமலாண்ைம, �ழந்ைத பராம�ப்� நைட�ைறகள் ம�தான 

ஆேலாசைனகள், வழிகாட்�தல்கள். 
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6. வாழ்க்ைக திறன் கல்வ� ெபா� ேசைவகைள மதிப்ப�டல் 

7. ேதசிய திறன் ேமம்பாட்�த் திட்டத்தின் கீழ் 16 மற்�ம் அதற்�ம் அதிகமான 

வய�ைடய ெபண்க�க்� ேவைல வாய்ப்ப�ற்கான ெதாழிற்பய�ற்சி. 

 

45.18. சாக்சம் - வளர் இளம்ப�வ சி�வர்கள�ன் ேமம்பாட்�ற்கான ராஜிவ் 

காந்தி திட்டம் (SAKSHAM) 

�வக்கம்: 2014 

ேநாக்கம்: SABLA திட்டத்தின் ேநாக்கத்தின் அைடைவ ேநாக்கிய 

ெசயல்�ைறகள�ைன ஒத்�, வளர் இளம்ப�வ சி�வர்கள�ன் ��ைமயான 

ேமம்பா�. 

�றிக்ேகாள்: வள�ம் ேபா� �ய சார்�ைடேயாராக பாலின அறி�ப்�ர்வ 

உணர்�ைடேயாராக இளம் ப�வ சி�வர்கைள உ�வாக்க இளம் ப�வ 

சி�வர்கள�ன் அளவ�லான ேமம்பா�. 

பயனாள�கள்: 11 �தல் 18 வய�க்�ட்பட்ட சி�வர்கள் 

திட்டக்��கள்: 

 இளம் ப�வ சி�வர்கைள பாலின உணர்�ைடய �ய ேமம்பா� மற்�ம் 

அதிகாரமள�ப்�ைடயவர்களாக உ�வாக்�தல். 

 இளம் ப�வ சி�வர்கள�ன் உடல், மன, உணர்ச்சிப்�ர்வ ஆேராக்கியம் 

ேபான்ற �காதார ேதைவகைள கைளதல். 

 ெபண்க�க்� எதிரான வன்�ைறகைள கைளய அறி� உணர்�ட்டப்பட்ட 

அஹிம்ைச �தர்கைள உ�வாக்�தல். 

 எதிர்காலத்திய ேவைல பங்ெக�ப்ப�ற்� ேதசிய திறன் ேமம்பாட்� 

திட்டத்தின் கீழ் ெதாழிற் பய�ற்சி திறன் மற்�ம் ெதாடர்�ைடய தகவல்கைள 

வழங்�தல். 

 �காதாரம், �ய்ைம, ஊட்டசத்�, இளம் ப�வ இனப்ெப�க்க மற்�ம் பாலின 

ஆேராக்கியம், ��ம்ப மற்�ம் �ழந்ைத நலம் பற்றி வ�ழிப்�ணர்ைவ 

ேமம்ப�த்�தல். 

 

 

45.19. மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தால் 

�வங்கப்பட்ட இைணய வாய�ல்கள் 

1. SHE – BOX இைணயவாய�ல்: இ� ஓர் ஆன்ைலன் இைணயவாய�லா�ம். 

ேநாக்கம்: இ� பண�ய�டங்கள�ல் பாலியல் �ன்��த்தல் ெதாடர்பாக 

�கார்கைள ேமற்ெகாள்ள ெபண் பண�யாளர்கைள இயலச் ெசய்�ம் ஓர் 

இைணய ேமைடயா�ம். 
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2. சக்தி:  

 ஏேத�ம் ஒ� வைகயான வன்�ைறய�ல் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க�க்� 

ம�த்�வ, சட்ட, ம�வாழ்� வசதிகைள வழங்�ம் ஒற்ைற ைமயேம 

சக்தி ைமயமா�ம். 

 இந்த ைமயங்கள் ஓர் இடத்தின் கீழ் ெபா� மற்�ம் தன�யார் 

இடங்கள�ல் �றிப்ப�ட்ட கால இைடெவள� உைடய �ைறய�ல் 

ஒ�ங்கிைணந்த ஆதர� மற்�ம் உதவ�கைள வழங்க நா� ��வ�ம் 

நி�வப்ப�ம். 

 

45.20. PENCIL – �ழந்ைத ெதாழிலாளர் இன்ைமக்� திற�ைடய 

அமல்பாட்�ற்கான இைணய ேமைட 

திட்டத்ைதப் பற்றி: நாட்�ல் �ழந்ைத ெதாழிலாளர் இல்லாத நிைலகைள 

ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� மின்ன� இைணய ேமைட. மத்திய ெதாழிலாளர் மற்�ம் 

ேவைலவாய்ப்� அைமச்சகத்தால் இந்த இைணயவாய�ல் ேமம்ப�த்தப் பட்�ள்ள�. 

ேநாக்கம்: ேதசிய �ழந்ைத ெதாழிலாளர் திட்டத்தின் திற�ைடய 

அமல்பாட்�ற்� மாநில, மாவட்ட அர�கள் மற்�ம் அைனத்� திட்ட 

அமல்பாட்�ச் சங்கங்க�டன் இந்த இைணய வாய�ல் மத்திய அரைச 

இைணக்கின்ற�. இந்த இைணய வாய�ல் �ழந்ைத கண்காண�ப்� அைமப்� 

�றிைன�ம் ெகாண்�ள்ள�. 

ஜன் சம் பார்க்: இ� மத்திய ெபண்கள், �ழந்ைத நலன் அைமச்சகத்தால் 

நடத்தப்ப�ம். �ழந்ைதகள் தத்ெத�ப்ைப வசதிப்ப�த்�ம் மாதந்திரத் திட்டமா�ம். 

 இந்த அைமச்சகத்தின் கீ�ள்ள மத்திய தத்ெத�ப்� வள ஆைணயம் 

இத்திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�ம் �தன்ைம அைமப்பா�ம். அண்ைமய�ல் 

இந்த வைகயான �தல் திட்ட நிகழ்ச்சி �� ெடல்லிய�ல் நைடெபற்ற�. 

�ழந்ைதகள் தத்ெத�ப்� ெதாடர்பான தகவல்கைள ெபற ஆைணய 

அதிகா�கள் மற்�ம் பண�யாளர்க�டன் ெபா� மக்கள் கலந்�ைரயாடைல 

ேமற் ெகாள்ள இத்திட்டம் உத�ம். 

 

45.21. ஹவ்ஸ்லா 2017 

திட்டத்ைதப் பற்றி: இ� ஒ� �ழந்ைதகள் வ�ழிப்�ணர்� வாரம். இ� ஆண்� 

ேதா�ம் நவம்பர் மாதம் 16 ஆம் ேததி �தல் 20 ேததி வைர �ன�ெசப் அைமப்ப�ன் 

ஆதரேவா� மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தால் 

ெகாண்டாடப்ப�கின்ற�. 

�றிக்ேகாள்: பைடப்பாக்க ெசயல்பா�கள�ல் �ழந்ைதகள�ன் பங்ெக�ப்ைப 

ஊக்�வ�த்தல் மற்�ம் �ழந்ைதகள�ன் திறைமகைள காட்சிப்ப�த்�தல். 
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பால் உத்சவ் (BAAL UTSAV): ஹவ்ஸ்லா – 2017 நிகழ்ச்சிய�ன் ஒ� ப�தியாக ேதசிய 

�ழந்ைதகள் உ�ைமகள் பா�காப்� ஆைணயத்தால் இந்நிகழ்ச்சி 

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட�. 

 

45.22. லக் ஷயா திட்டம்:  மகப்ேப� ப�ரசவ அைற தர ேமம்பாட்�த் 

�வக்கம். 

�றிக்ேகாள்: மகப்ேப� ப�ரசவ அைறய�ல் வழங்கப்ப�ம் சிகிச்ைசகள�ன் 

தரத்திைன உயர்த்தி அவற்றின் �லம் த�க்கப்படக் ��ய தாய்-ேசய் இறப்�கைள 

�ைறத்தல், �ழந்ைதகள் ேநா�ற்ற தன்ைமேயா� ப�றக்�தல் (morbitidity) மற்�ம் 

இறந்� ப�றத்தல் (Still Birth) ேபான்றவற்ைற �ைறத்தல். இத்திட்டமான� ச�தாய 

�காதார ைமயங்கள், மாவட்ட �ைண ம�த்�வமைனகள், மாவட்ட 

ம�ந்�வமைனகைளத் தாண்� அர� ம�த்�வ கல்��கள��ம் 

அமல்ப�த்தப்ப�ம். 

நா� நா�: இ� ஓர் ஆன்ைலன் இைணயவாய�ல். இ� ெபண்க�க்கான அர� 

திட்டங்கள் மற்�ம் �வக்கங்கைளப் பற்றிய தகவல்க�க்� எள�தான 

அ�கைல ெபண்க�க்� வழங்�ம். 

E-SAMUD:  

 இ� ஓர் ஆன்ைலன் இைணய வாய�ல். மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் ��ம்ப 

நல அைமச்சகத்ேதா� அர� சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள் மற்�ம் 

��ைமச் சங்க அைமப்�கள் கலந்�ைரயாட ஒ� தளத்ைத இந்த 

இைணயவாய�ல் வழங்�ம். 

 இந்த இைணய வாய�லின் �லம் அர� சாரா ெதாண்� நி�வனங்கள்/ 

சிவ�ல் ச�க அைமப்�கள் தங்கள� க�த்�கள் ப�ந்�ைரகள் �ைறகைள 

மத்திய ெபண்கள் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� அைமச்சகத்திற்� வழங்கலாம். 

சிறந்த நைட�ைறகைளப் பகிர்ந்� ெகாள்ளலாம். இ� நைட�ைறகைளப் 

பகிர்ந்� ெகாள்ளலாம். இ� திறன்பட்ட ெகாள்ைககைள வ�ப்பதில் உத�ம். 

ேகாயா – பாயா இைணயவாய�ல்:  

 இ� காணாமல் ேபான மற்�ம் கண்�ப��க்கப்பட்ட �ழந்ைதகைளப் பற்றிய 

தகவல்கைள ப�மாற்றிக் ெகாள்வதற்� ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� ��மக்கைள 

ைமயப்ப�த்திய இைணய தளம் ஆ�ம். 

ேமம்ப�த்திய அைமப்�: மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� 

அைமச்சகம், மத்திய மின்ன� மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்ப அைமச்சகம். 

TRACK CHILD Portal: இ� மத்திய உள்�ைற அைமச்சகத்தின் ஓர் இைணய வாய�ல் 

ஆ�ம். இந்த இைணயவாய�லின் �லம் காவல்�ைற அைமப்ப�னர் மட்�ேம 

தங்க�க்�ள் ெதாைல ெதாடர்ப�ைன ேமற்ெகாள்ள ���ம். 
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45.23. பாலின சாம்ப�யன் திட்டம் 

ேநாக்கம்: இைளய சி�மிகள், சி�வர்கைள பாலின உணர்�ைடேயாராக 

உ�வாக்�தல். ெபண்கள் மற்�ம் சி�மிகள�ன் உ�ைமக�க்� மதிப்பள�க்�ம் 

ேநர்மைறயான ச�க ெநறிகைள உ�வாக்�தல். 

அமல்பாட்� அைமப்�: மத்திய மன�தவள ேமம்பாட்� அைமச்சகம், மத்திய 

ெபண்கள் மற்�ம் ��ம்ப நல அைமச்சகம்.  

 

46. மத்திய இைளஞர் வ�வகாரம் மற்�ம் வ�ைளயாட்�த்�ைற 

அைமச்சகம் 

 

46.1. மிஷன் XI மில்லியன் 

�வக்கம்: 01-ஆகஸ்ட் 2017 

ேநாக்கம்: நாட்�ன் அைனத்� ப�திகள�லி�ந்�ம் 11 மில்லியன் �ழந்ைதகள�ல் 

கால்பந்� வ�ைளயா�வதற்� உணர்� எண்ண ேவட்ைகைய �ண்�தல்.  

�றிக்ேகாள்:  

திட்ட வ�ளக்கம்: மத்திய அரசினால் �வங்கப்பட்�ள்ள இந்தியாவ�ன் மிகப்ெப�ய 

அைனத்� �ழந்ைதகைள�ம் எட்�வதற்கான திட்டமான பள்ள� வ�ைளயாட்� 

ேபாட்�த் திட்டமான மிஷன் 11 மில்லியன் திட்டத்தின் ெதாைலேநாக்� பார்ைவ 

இந்தியாவ�ன் கால்பந்� வ�ைளயாட்ைட வ��ப்ப வ�ைளயாட்�த் ேதர்வாக 

உ�வாக்�வதா�ம். 

 

46.2. ராஷ்��ய �வ சஷக்தி கரன் கர்யகிரம் 

ேநாக்கம்: தங்க�ைடய ஆற்றைல உண�ம் வண்ணம் இைளஞர்கைள இயலச் 

ெசய்�ம் ஒ� �தன்ைமத் திட்டம் இத்திட்டமா�ம்.  

திட்டவ�ளக்கம்: ேந� �வ ேகந்திர சங்கதான், ேதசிய இைளஞர் பைடத் திட்டம், 

இைளேயார் மற்�ம் வய� வந்ேதார் ேமம்பாட்�ற்கான ேதசியத் திட்டம், ேதசிய 

ஒ�க்கத் திட்டம், ேதசிய இைளய தைலவர்கள் திட்டம் ஆகியவற்ைற 

உள்ளடக்கிய ஒ� ெதா�ப்� ெப�ந்திட்டேம இத்திட்டமா�ம். 

 

46.3. ஸ்லம் �வ தவ்த் 

ேநாக்கம்: ேபாைதப் ெபா�ட்கள் பயன்பாட்�த் �ஷ்ப�ரேயாகம், வன்�ைற 

ேபான்ற ச�க வ�ேராத த�ஞ்ெசயல்கள�லி�ந்� இைளஞர்கைள வ�லக்கி அவர்கைள 

ஆக்கப்�ர்வமான ெசயல்பா�கள�ல் ஈ�ப�த்�வ�ம் அவர்க�ைடய ெசாந்த 

மற்�ம் நாட்�ன் ேமம்பாட்�ற்காக அவர்கள�ன் ஆற்றைல பயன்ப�த்�வ�ம் இதன் 

ேநாக்கமா�ம். 
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�றிக்ேகாள்: வாழ்வ�ல் ெப�யதான ஒ� சாதைன நிகழ்ைவ ��ய தங்கள� கால 

ேநரத்ைத�ம், திறைன�ம் மி�ந்த வ�ைளயாட்�ப் ேபாட்�கள�ல் இைளஞர்கள் 

பங்ெக�ப்பைத ஊக்�வ�த்தல். 

 

46.4. வ�ைளயா� இந்தியா 

ேநாக்கம்: வ�ைளயாட்� ஊடகத்தின் வழிேய பள்ள�ய�லி�ந்� ஒலிம்ப�க் 

ேபாட்�க�க்� ெசல்வதற்கான வழிப்பாைதக்� வழி வ�ப்பதைன ேநாக்கமாகக் 

ெகாண்ட வ�ைளயாட்�ன் ேமம்பாட்�ற்கான ேதசிய திட்டேம வ�ைளயா� இந்தியா 

திட்டமா�ம். 

 

47. அைமச்சகங்க�க்கிைடேயயான திட்டம் 

 

47.1. INSPIRE – Innovation is Science Pursuit for Inspired Research Program 

�வக்கம்: 31 �சம்பர் 2008 

�வங்கிய அைமச்சர்கள்: மத்திய அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்ப 

அைமச்சகம், மத்திய திறன் ேமம்பாட்� மற்�ம் ெதாழில் �ைன� 

அைமச்சகம். 

ேநாக்கம்: அறிவ�யைல கற்க�ம், அதேனா� ெந�கத் ெதாடர�ம் 

திறைமயானவர்கள் மற்�ம் இளம் வயதினைர கவர்தல்.  

�றிக்ேகாள்: திறைமசாலிகைள கவ�தல் அவர்கள் தங்கள� ஆரம்பகால வய� 

�தேல அறிவ�யைலப் ப�க்க�ம், அறிவ�யல் ஆராய்ச்சிய�ல் பண� வாழ்ைவ 

ெதாடர�ம், நாட்�ல் அறிவ�யல் மற்�ம் ெதாழில்�ட்பம், ஆராய்ச்சி மற்�ம் 

ேமம்பாட்ைட வ���ப�த்த�ம் உத�கிற�. 

��கள்:  

i. அறிவ�யல் வ�ஞ்ஞானத்திற்காக திறைமயாள�கள�ன் ஆரம்பகால ஈர்ப்ப�ற்கான 

திட்டம் – SEATS – Scheme for Earlier Attraction of Talent for Science. 

ii. உயர் கல்வ�க்கான கல்வ� உதவ�த் ெதாைக (SHE)  

iii. ஆராய்ச்சிப் பண� வாழ்க்ைகக்கான உ�தி ெசய்யப்பட்ட வாய்ப்�கைள 

ஊக்�வ�ப்பதா�ம். 

 

47.2. உடான் (UDAAN)  

�வக்கம்: 27 ஏப்ரல் 2017 

ேநாக்கம்: ஜம்� காஷ்ம�ர் மாநிலத்தின் ேவைலய�ல்லா இைளஞர்கள�ன் ேவைல 

வாய்ப்�ைடைமைய ேமம்ப�த்�தல், திறன் வளர்ப்� பய�ற்சிய�ைன அவர்க�க்� 

வழங்�தல்.  
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திட்டவ�ளக்கம்: இந்திய ெப� நி�வனங்கள் மற்�ம் மத்திய உள்�ைற 

அைமச்சகத்திற்� இைடேயயான �ட்�ைணவால் ஜம்�-காஷ்ம�ர் 

மாநிலத்திற்ெகன ஏற்ப�த்தப்பட்ட ஒ� சிறப்� ெதாழிற்�ைற �வக்கேம உடான் 

திட்டமா�ம். 

 

47.3. ெபண் �ழந்ைதகைள பா�காப்ேபாம்: ெபண் �ழந்ைதக�க்� கல்வ� 

அள�ப்ேபாம். 

�வக்கம்: 1, ஜனவ� 2010 

ேநாக்கம்: ெவ�ஜன ப�ரச்சாரம் �லம் �ைறந்�வ�ம் �ழந்ைதகள் பாலின வ�கித 

ப�ரச்சிைனைய கைளதல். ேம�ம் ெபண் �ழந்ைதகள் ம�தான ச�கத்தின் 

மனநிைலைய மாற்�தல், ெபண் �ழந்ைதகள�ன் கல்வ� ம�� வ�ழிப்�ணர்ைவ 

ஏற்ப�த்�தல். 

�றிக்ேகாள்:  

 பாலின ேதர்ந்ெத�ப்� வழிய�லான க�க்கைலப்ப�ைன த�த்தல் 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் உய�ர் வாழ்� மற்�ம் பா�காப்ைப உ�தி ெசய்தல். 

 ெபண் �ழந்ைதகள�ன் கல்வ�ைய உ�தி ெசய்தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: மத்திய ெபண்கள் மற்�ம் �ழந்ைதகள் ேமம்பாட்� 

அைமச்சகம், மத்திய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல அைமச்சகம், மத்திய மன�த 

வள ேமம்பாட்� அைமச்சகம். 

திட்ட வ�ளக்கம்: ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற இந்திய 

வ �ராங்கைணயான சாக்ஷி மாலிக் ெபண் �ழந்ைதகைளப் பா�காப்ேபாம், ெபண் 

�ழந்ைதக�க்� கல்வ� அள�ப்ேபாம் திட்டத்திற�ைடய ப�ரச்சாரத்தின் �திய 

வ�ளம்பரத் �தராக அறிவ�க்கப்பட்�ள்ளார். 

 

47.4. �வச் �வஸ்த் சர்வத்ரா 

ேநாக்கம்: உயர் அளவ�லான �ய்ைம�ைடைம�ம், �ப்�ர�ைடைமைய�ம் 

அைடவதற்� ச�தாய �காதார ைமயங்கைள இயல ெசய்வதற்காக நா� 

��வ�ம் மண்டல அளவ�ல் உள்ள ச�தாய �காதார ைமயங்கைள 

வ�ப்ப�த்�வேத அதன் ேநாக்கமா�ம். 

இரட்ைட �றிக்ேகாள்கள்:  

 கழிவைறகைள கட்�தல் 

 �ய்ைம�ைடைம ெதாடர்பாக பழக்க வழக்க நடத்ைத மாற்றங்கைள 

இயலச் ெசய்வ�. 

பயன்கள்: ச�தாய �காதார ைமயங்க�க்� 10 லட்சம் �பாய் நிதிய�யல் உதவ� 

வழங்கப்ப�ம். அதன் �லம் அைவ �ப்�ர�, �ய்ைம மற்�ம் ெதாற்�க் 

கட்�ப்பாட்�த் தரநிைலகைள சந்திக்�ம் வண்ணம் அைவ வ�ப்ப�த்தப்ப�ம். 
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திட்டத்தின் ��கள்: 

i. காய கல்ப் சான்றள�ப்ைப அைடவதற்� திறந்தெவள� மலம் கழிப்� இல்லா 

மண்டலங்கள�ல் உள்ள ச�தாய �காதார ைமயங்க�க்� 

ஆதரவள�க்கப்ப�ம். 

ii. திறந்த ெவள� மலம் கழிப்பற்ற ப�திகளாக உ�வாக்�வதற்காக காயகல்ப் 

சான்றள�ப்� ெபற்ற �தன்ைம �காதார ைமயங்கள�ன் கிராம 

பஞ்சாயத்�க�க்� �ன்��ைம வழங்கப்ப�ம். 

CHC/PHC –ன் ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்தப்பட்ட நியமனதாரர்க�க்� WASH (தண்ண�ர், 

�ப்�ர� மற்�ம் �ய்ைமய�யல்) பய�ற்சி வழங்கப்ப�ம். இத் ெதாடக்கமான� 

2019-ல் திறந்தெவள� மலம் கழிப்� இல்லா இந்தியா அைடவதற்� மிக�ம் 

ேதைவப்ப�ம் திட்டமா�ம். 

�ட்�த் திட்டம்: இத்திட்டமான� மத்திய ��ந�ர் மற்�ம் �காதார அைமச்சகம் 

மத்திய �காதாரம் மற்�ம் ��ம்பநல அைமச்சகத்திற்� இைடேயயான 

அைமச்சகங்க�க்கிைடப்பட்ட �ட்�த் �வக்கமா�ம். 

 

47.5. �வச் �க் ப�ரச்சாரம் 

ேநாக்கம்: கங்ைக நதிப் ப�ைகய�ன் வழி ெந�ேக அைமந்�ள்ள உத்தரகாண்ட், 

உத்திரப்ப�ரேதசம், ப�கார், ஜார்கண்ட், ேமற்� வங்க மாநிலத்தின் அைனத்� 

கிராமங்கைள�ம் திறந்த ெவள� மலம் கழிப்பற்ற ப�திகளாக உ�வாக்க அேத 5 

மாநிலங்க�க்� த�வ�ரமான ஆதரவ�ைன வழங்�வைத உள்ளடக்கியேத 

இத்திட்டமா�ம். 

�ட்�த் �வக்கம்: மத்திய ��ந�ர் மற்�ம் �காதார அைமச்சகமான� மத்திய 

இைளஞர் வ�வகாரம் மற்�ம் வ�ைளயாட்� அைமச்சகம் மற்�ம் மத்திய ந�ர்வளம், 

நதி ேமம்பா� மற்�ம் கங்ைக �னரைமப்� அைமச்சகத்தி�டான 

�ட்�ைணேவா� இப்ப�ரச்சாரத்ைத �வங்கிய�. 

 இப்ப�ரச்சாரமான� �ய்ைம இந்தியா திட்ட அைமப்�, உள்�ர் இைளய 

தைலவர்கள் மற்�ம் நமாமி கங்கா திட்ட அைமப்� ஆகியவற்றிற்� 

இைடேயயான �ட்� �யற்சிேய இப்ப�ரச்சாரமா�ம். 

 

47.6. கிராம உதய் ேச பாரத் உதய் அப�யான் 

ேநாக்கம்: பஞ்சாயத்� ராஜ் அைமப்ப�ைன வ�ப்ப�த்�வதற்� நா� த�வ�ய 

�யற்சிகைள ேமற்ெகாள்�தல் அதன் �லம் கிராமங்கள�ல் ச�க 

நல்லிணக்கத்ைத ஊக்�வ�த்தல், ஊரக ேமம்பாட்�ைன ஊக்�வ�த்தல் மற்�ம் 

வ�வசாய�கள�ன் நல்வாழ்வ�ைன�ம், ஏைழகள�ன் வாழ்வாதாரத்திைன�ம் 

ெப�க்�தல். 

�ட்�த் திட்டம்: இப்ப�ரச்சாரமான� மாநில அர�கள�ன் ஒத்�ைழப்ேபா� மத்திய 

தகவல் மற்�ம் ஒலிபரப்� அைமச்சகம், மத்திய ெதாழிலாளர் நலத்�ைற 
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அைமச்சகம் மற்�ம் மத்திய ச�க ந�தி அைமச்சகம், மத்திய ேவளாண் 

அைமச்சகம், மத்திய ஊரக ேமம்பாட்� அைமச்சகம் ஆகியவற்றால் �ட்�ைணந்� 

நடத்தப்ப�கிற�. 

 

48. மாநில அர�க�டனான �ட்�ைணேவா� ஏற்ப�த்தப்பட்ட 

மத்திய அரசின் �ட்�த் திட்டங்கள் 

48.1. 24 × 7 அைனவ�க்�ம் மின்சாரம் 

�வக்கம்: 28, �சம்பர் 2014 

ேநாக்கம்: 100 சதவ �த வ �ட்� மின்வசதியாக்கத்திைன அைடதல் உட்பட மின்சார 

உற்பத்தி, ப�மாற்றம், பகிர்� ெதாடர்பான சிக்கல்கைள த�ர்த்தல்.  

�றிக்ேகாள்: உள்நாட்� �கர்ேவார்கள் ெதாழிற்�ைற மற்�ம் ேவளாண் �ைறக்� 

தரமான மற்�ம் நம்பத்த� 24 × 7 மின் இைணப்ப�ன் வ�நிேயாகத்திற்காக மின் 

ேசக�ப்� திறன் மற்�ம் திறம்பட்ட மின் அளவ �� ஆகியவற்ைற அதிக�ப்பதன் 

�லம் AT & C இழப்�கைள �ைறத்தல். 

 

48.2. ப�ரதான் மந்தி� ெகௗசல் வ�காஸ் ேயாஜனா 

�வக்கம்: 16, ஜூைல 2015 

ேநாக்கம்: நாட்�ல் திறன் வளர்ப்� ெசயல்பா�கள�ன் அமல்பாட்�ற்காக மத்திய 

மற்�ம் மாநில அளவ�ல் வ�வான திறன் ேமம்பாட்� நி�வன கட்டைமப்ைப 

வழங்�தல். 

�றிக்ேகாள்: திறன் சான்றள�ப்� மற்�ம் ெவ�மதித் திட்டம் 

��கள்: �ன்� அ�க்�, உயர் அதிகார ��ெவ�க்�ம் கட்டைமப்� 

உண்டாக்கப்ப�ம். அதன் �தன்ைம உச்ச அைமப்� ப�ரதமர் தைலைமய�லான 

திட்ட நிர்வகிப்� ��. இக்��வான� ஒட்�ெமாத்த வழிகாட்�தல்கைள�ம், 

ெகாள்ைக வழித்திைசகைள�ம் வழங்�ம். வழிகாட்� ��வ�ன் தைலவர் திறன் 

ேமம்பாட்� அைமச்சகத்தின் அைமச்சராவார். 

அமல்ப�த்�ம் நி�வனம்:  ேதசிய திறன் ேமம்பாட்� கழகம். 

திட்ட வ�வரம்: இத்திட்டமான� ெவள�ய�� அ�ப்பைடய�லான திறன் வளர்ப்� 

பய�ற்சித் திட்டமா�ம்.  

 

49. இந்திய உச்சந�திமன்றத்தால் �வங்கப்பட்ட திட்டங்கள் 

49.1. ந�த்தர வ�மான�ைடய ��மக்க�க்கான திட்டம் 

ேநாக்கம்: ந�த்தர வ�மான�ைடய ��மக்க�க்� சட்ட வழிய�லான 

ேசைவகைள வழங்�தல். அதாவ� ஆண்�ன் ெமாத்த வ�மானம் �பாய் 7,50,000 

ஐ மிகாத அல்ல� மாத வ�மானம் �பாய் 65,000 மிகாத வ�மான�ைடய 

��மக்கேள ந�த்தர வ�வா�ைடய ��மக்களாவர்.  
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ெபா�த்� தன்ைம: உச்ச ந�திமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்ப�வதற்கான 

ேநாக்க�ள்ள அைனத்� வழக்�க�க்�ம் இத்திட்டம் ெபா�ந்�ம். 

அைமப்�: இந்திய உச்சந�திமன்ற தைலைம ந�திபதிைய �ரவலர் தைலவராக�ம், 

அட்டர்ன� ெஜனரைல பதவ� வழிசார் �ைணத் தைலவராக�ம், ேசாலிஸிடர் 

ெஜனரைல க�ரவச் ெசயலாளராக�ம், ப�ற �த்த வழிக்கறிஞர்கைள 

உ�ப்ப�னர்களாக ெகாண்� இதற்காக ஒ� சங்கம் (நிர்வகிப்� அைமப்�) 

ஏற்ப�த்தப்ப�ம். 

 

50. இந்திய உள்நாட்� ந�ர்வழிப் ேபாக்�வரத்� ஆைணயத்தின் 

திட்டம் 

 

50.1. இந்திய ஜல் மார்க் வ�காஸ் திட்டம் 

இந்திய உள்நாட்� ந�ர்வழிப் ேபாக்�வரத்� ஆைணயமான� உத்திரப் 

ப�ரேதசத்தில் உள்ள காசிப்�ர் வழியாக ேநபாளத்திற்� திரவமாக்கப்பட்ட 

இயற்ைக எ�வா�ைவ (LNG) ெகாண்� ெசல்ல திட்டமிட்�ள்ள�. 

ேநாக்கம்:  

 வாரணாசி �தல் ெகால்கத்தா வைர கங்ைக நதிய�ன் 1600 கிம� 

ெதாைலவ�லான ந�ர்ப்ப�ைகய�ல் நதிந�ர் ேபாக்�வரத்திைன ேமம்ப�த்�தல் 

இ� ேதசிய ந�ர்வழி-1 என�ம் அைழக்கப்ப�கின்ற�. 

 கங்ைக நதிய�ன் ம�தான இந்த ேபாக்�வரத்� திட்டத்திற்� உலக வங்கி 

நிதி�தவ� வழங்�கின்ற�. இந்திய உள்நாட்� ந�ர்வழிப் ேபாக்�வரத்� 

ஆைணயம் இத்திட்டத்ைத அமல்ப�த்�ம் நி�வனமா�ம். 

 

51. நிதி ஆேயாக் 

 

51.1. சாத் திட்டம் 

ேநாக்கம்: இத்திட்டமான� ெதாழில்�ட்ப ஆதர�க�க்காக பல்ேவ� 

மாநிலங்கள��ம் அதன் ேதைவகைளப் பற்றி வ�வாதிப்பதன் �லம் கல்வ� மற்�ம் 

�காதார �ைறய�ைன மாற்றம் ெசய்�ம். 

�றிக்ேகாள்: மன�த �லதனத்ைத மாற்�வதற்காக ந��த்த நடவ�க்ைககைள 

வழங்�தல். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: திட்டத்தின் அமல்பாட்�ற்காக ெமக்கின்ஸி கம்ெபன� 

மற்�ம் IPE �ேளாபல் கன்ேசார்�யம் ஆகிய அைமப்�க�டன் �ட்�ைண� நிதி 

ஆேயாக் அைமப்ப�னால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்�ள்ள� . 
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51.2. அடல் �த்தாக்கத் திட்டம் 

திட்டம் பற்றி: இத்திட்டமான� இந்தியாவ�ல் ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பா�, 

�த்தாக்க கலாச்சாரத்ைத வளர்ப்பதற்கான ேதசிய மற்�ம் சர்வேதச �த்தாக்க 

அ�பவங்கள�ன் ம�� ஏற்ப�த்தப்பட்ட கல்வ�யாளர்கள், 

ெதாழிற்�ைனேவார்கள் மற்�ம் ஆராய்ச்சியாளர்கைள ஈ�ப�த்�ம் �த்தாக்க 

ஊக்�வ�ப்� தளமா�ம். இத்தளமான� உலகத்தரம் வாய்ந்த �த்தாக்க 

�ைனயங்கள�ன் ப�ைணயத்ைத ஊக்�வ�க்�ம். 

அமல்பாட்� நி�வனம்: நிதி ஆேயாக் 

திட்டத்தின் ��கள்:  

i. அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகங்கள் 

ii. அடல் இன்�ேபஷன் ைமயங்கள் 

 அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகங்களான� சிறியதாகப்பட்ட மின்ன�ப் 

ெபா�ட்கள், இைணய வ�வரங்கள், உணர்வ � ெதாழில்�ட்ப சாதனங்கள், 

ேராேபா�க்ஸ், 3D அச்�ப் ெபாறிகள் ேபான்ற நடப்� நிைலத் 

ெதாழிற்�ட்பங்கள் அைமக்கப்பட்ட ஒ� ேவைலய�டமா�ம். இந்த 

ஆய்வங்களான� ஒ�வ�டம் உள்ள பைடக்காக்க ஆற்றைல �ண்�ம் 

வண்ண�ம், வழக்கமான தினச� கல்வ� மற்�ம் �த்தகப் ப�ப்ைப தாண்� 

ஒ�வர் �திய வைகய�ல் வாழ வழி ெசய்கிற�. 

 

51.3. �ய ேவைலவாய்ப்� மற்�ம் திறைம பயன்பா� 

ேநாக்கம்: ெதாழிற்�ட்ப நிதிய�யல், திறன் வளர்ப்� மற்�ம் வசதிப�த்�ம் 

திட்டங்கள் �லம் நாட்�ல் ெதாழில்�ைன�த் தன்ைமைய ேமம்ப�த்�தல், 

அதன் �லம் ஸ்டார்ட் அப் நி�வனங்கள�ன் �லம் ேவைலவாய்ப்�கைள 

உ�வாக்�தல். 

இத்திட்டமான� �திய இைளய ஸ்டார்ட் அப்கள் மற்�ம் ப�ற �ய ேவைல 

வாய்ப்� ெதாழில்�ட்ப த�வ�ர�ைடய ஆேலாசைனக�க்� ஆதரவள�க்கின்ற� 

மற்�ம் ஊக்�வ�ப்ப�ைன வழங்�கின்ற�. 

51.4. வழிகாட்�நர் இந்தியா ப�ரச்சாரம் 

ேநாக்கம்: அடல் �த்தாக்கத் திட்டத்தின் ஒ� ப�தியாக நா� ��வ�ம் 

ஏற்ப�த்தப்பட்�ள்ள 900-க்�ம் அதிகமான அடல் ேமம்ப�த்� ஆய்வகங்கள�ல் 

மாணவர்கைள வழிநடத்த வல்ல, வழிகாட்டவல்ல தைலவர்கைள ஈ�ப�த்�கிற 

ஓர் உத்திசார் ேதசிய கட்டைமப்�த் திட்டேம இப்ப�ரச்சாரம் ஆ�ம். 

 

51.5. லக்கி கிராஹக் ேயாஜனா மற்�ம் �ஜி-தன் வ�யாபார் ேயாஜனா 

ேநாக்கம்: �ஜிட்டல் பண ப�வர்த்தைனகைள ஊக்�வ�த்தல் அதன் �லம் 

ச�கத்தின் அைனத்� ப��வ�ன�ம் �றிப்பாக ஏைழ மற்�ம் ந�த்தர வ�ப்ப�னர் 
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மின்ன� பண ப�வர்த்தைன அைமப்ைப ஏற்�க் ெகாண்� அதைனப் 

பயன்ப�த்�வர். 

பயனாளர்கள்: இத்திட்டமான� தன�ப்பட்ட �கர்�ச் ெசலவ�னங்க�க்காக 

�ஜிட்டல் கட்டண ெச�த்� சாதனங்கைள பயன்ப�த்�கின்ற வ�யாபா�கள் 

மற்�ம் �கர்ேவார்க�க்� பண அன்பள�ப்�கள் வழங்கப்ப�ம். 

 

52. தமிழ்நா� அர�த் திட்டங்கள் 

52.1. உழவர்க�க்கான அம்மா வ�ைதகள் திட்டம் 

திட்டம் பற்றி:  தமிழகத்தின் �ன்னாள் �தல்வரான ெசல்வ�. ெஜ. 

ெஜயலலிதா அம்மா வ�ைதகள் எ�ம் திட்டத்ைத �வங்கி ைவத்தார். 

இத்திட்டத்தின் ப� மாநிலம் ��வ�ம் உள்ள அம்மா ேசைவ ைமயங்கள�ன் 

உழவர்க�க்� வ�ைதகள் கிைடக்�ம். இதன் �லம் 2014 ஆம் ஆண்� தமிழக 

சட்டசைபய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட உழவர்கள் நல்வாழ்வ�ற்கான அறிவ�ப்� 

அமல்ப�த்தப் பட்�ள்ள�. 

�தன்ைம அமல்பாட்� அைமப்�: தமிழ்நா� மாநில வ�ைதகள் ேமம்பாட்� 

நி�வனம். இத்திட்டத்தின் நகர்ப்�ற ��மக்கள் தங்கள� வ ��கள�ல் காய்கறி 

தாவரங்கைள வளர்ப்பதற்காக இத்திட்டத்தின் வ��வாக்கத்ைத ேநாக்கி தி�ச்சி 

மற்�ம் ம�ைர ஆகிய மாவட்டங்க�க்� �பாய் 5.37 ேகா� ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

�ந்ைதய திட்டங்கள்: அம்மா உணவகங்கள் மான�யமள�க்கப்பட்ட உண� மற்�ம் 

அம்மா மினரல் வாட்டர்கைள வழங்�கின்ற�. 

 

52.2. �ைற த�ர்ப்ப�ற்கான அம்மா அைழப்� ைமயம் 

திட்டம் பற்றி: �ன்னாள் தமிழக �தல்வர் ெசல்வ�. ெஜ. ெஜயலலிதா 

��மக்கள�ன் �ைறக�க்கான வ�ைரவான பதில் நடவ�க்ைககைள உ�தி 

ெசய்வதற்காக 24 மண� ேநர�ம் ெசயல்ப�ம் அைழப்� ைமயங்கைள �வக்கி 

ைவத்�ள்ளார். 

ேநாக்கம்: மக்கள�ன் �ைறக�க்� வ�ைரவான பதில் நடவ�க்ைககைள 

ேமற்ெகாள்�தல். இந்த அைழப்� ைமயங்க�க்� தின�ம், எந்ேநர�ம் 1100 

எ�ம் இலவச  கட்டணமில்லா எண்ண�ற்� அைழப்� வ��க்கலாம். 

 

52.3. அம்மா ��ந�ர் திட்டம் 

திட்டம் பற்றி:  

 �ன்னாள் தமிழக �தல்வர் ெசல்வ� ெஜ. ெஜயலலிதா ��ந��ன் 

வ�நிேயாகத்திற்காக அம்மா ��ந�ர் திட்டம் எ�ம் �திய திட்டத்ைத 

அறிவ�த்தார். 



 

146 
 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் தன�யா�டமி�ந்� �த்திக�க்கப்பட்ட ��ந�ைர 

வாங்க இயலாத மக்க�க்� மாநில அர� �த்திக�க்கப்பட்ட ��ந�ைர 

வ�நிேயாகிக்�ம். 

 இத்திட்டத்தின் �தல் கட்டத்தின் கீழ் தண்ண�ர் வ�நிேயாக ைமயங்கள் 

அைமக்கப்ப�ம். 

 ஏைழ மக்கள�ன் ��ம்பங்க�க்� தின�ம் 20 லிட்டர் �த்திக�க்கப்பட்ட 

��ந�ர் வழங்கப்ப�ம். 

 இதற்காக பயனாள�க�க்� ஸ்மார்ட் அட்ைடகள் வழங்கப்ப�ம். 

 

52.4. �த்த ��மக்க�க்கான இலவச ேப�ந்� பயணத் திட்டம் 

 தமிழக அரசான� ெசன்ைன ெப�நகரப் ப�திய�ல் �த்த ��மக்க�க்� 

இலவச ேப�ந்� பயணத்ைத அறிவ�த்�ள்ள�. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனைடய, இலவச ேப�ந்� பயணத்திற்� �த்த 

��மக்கள் ஒ� வ�ண்ணப்ப ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்� ேபாக்�வரத்� 

அதிகா�கள�டம் சமர்ப�க்க ேவண்�ம். 

 இலவச ேப�ந்� பாஸ்கள் �த்த ��மக்க�க்� வழங்கப்ப�ம். 

 �த்த ��மக்க�க்� ஒ� மாதத்திற்� 10 ேடாக்கன் வழங்கப்ப�ம். 

 

52.5. தாலிக்� தங்கம் திட்டம் 

ேநாக்கம்:  

 தமிழக அரசான� தி�மண உதவ�த் திட்டத்தின் கீழ் ேமம்ப�த்தப்பட்ட 

தங்கத் திட்டத்தின் அமல்பாட்�ைன ேநாக்கி 204 ேகா� �பாய் ஒ�க்கி 

உள்ள�. 

 2016-17 ஆம் ஆண்�ற்கான தாலிக்� தங்கம் திட்டமான� 12,500 

ெபண்க�க்� பயனள�த்�ள்ள�. இத்திட்டமான� ஏைழப் ெபற்ேறார்கள�ன் 

மகள்க�க்�, வ�தைவக�க்�ம் தாலிய�ைன தயா�ப்பதற்காக 

தங்கத்திைன�ம், ப�ற� தி�மண உதவ�கைள வழங்�கின்ற�. 

 இத்திட்டத்திற்காக வ�ண்ணப்ப�த்�ள்ள 12,500 ெபண்க�க்� இவ்வாண்� 8 

கிராம் தங்கம் வழங்கப்ப�ம். இதற்� �ன் வ�ண்ணப்ப�த்த ப�ற 1.4 லட்சம் 

வ�ண்ணப்பதாரர்க�க்� தலா 4 கிராம் தங்கம் வழங்கப்ப�ம். 

 

52.6. 50 அம்மா இலவச ைவ-ைப திட்டம் 

ேநாக்கம்:  

 �ன்னாள் தமிழக �தல்வர் ெஜ.ெஜயலலிதா தைலைமய�லான தமிழக 

அரசான� தமிழ்நா� ��வ�ம், 50 இடங்கள�ல் 2016 ஆம் ஆண்� 
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ெசப்டம்பர் 23ஆம் ேததி அம்மா இலவச ைவ-ைப மண்டலங்கைள அைமக்க 

ஆைண ப�றப்ப�த்த�. 

 இத்திட்டத்தின் �தல் கட்டத்தில், 10 ேகா� �பாய் ெசலவ�ல் 50 

பள்ள�கள�ல் ைவ-ைப மண்டலங்கள் ஏற்ப�த்தப்ப�ம். 

 

52.7. வ �ட்� வசதித் திட்டம் 

ேநாக்கம்:  

 தமிழக �தலைமச்சர் எடப்பா� பழன�ச்சாமி ச�கத்தின் ெபா�ளாதார 

�திய�ல் ப�ன்தங்கிய ஏைழப் ப��வ�ன�க்� கான்கி�ட் வ ��கைள 

கட்டைமப்பதற்காக 2017 ஆம் ஆண்� மார்ச் 9ஆம் ேததி வ �ட்� வசதி 

திட்டத்ைத ெதாடங்கினார். 

 இத்திட்டத்தின் மதிப்� �.1580 ேகா�யாக கணக்கிடப்பட்�ள்ள� . மத்திய 

அரசின் நிதி உதவ��டன் மாநில அரசால் இத்திட்டம் அமல்ப�த்தப்ப�ம். 

 

52.8. அம்மா உணவகம் 

�வக்கம் : 2013  

ேநாக்கம்: மான�யமள�க்கப்பட்ட �ைறந்த வ�ைல உணவ�ைன ஏைழ மக்க�க்� 

வழங்�தல். 

பயனாள�கள்: ச�கத்தின் ெபா�ளாதார �தியாக ப�ன்தங்கிய ப��வ�னர். 

பயன்: மான�யமள�க்கப்பட்ட �ைறந்த வ�ைல உண�. 

 

52.9. அம்மா ம�ந்தகம் 

ேநாக்கம்: நியாயமான வ�ைலய�ல் தரமான ம�ந்�கைள வ�ற்றல் 

ம�ந்� கிைளகள்: ெசன்ைன, ஈேரா�, ேசலம், கட�ர், ம�ைர, சிவகங்ைக, 

வ���நகர். 

 

52.10. அம்மா இ�சக்கர வாகனத் திட்டம் 

�வக்கம் : 2018 

ேநாக்கம்: பண����ம் ெபண்க�க்� மான�யமள�க்கப்பட்ட இ�சக்கர வாகனத் 

(ஸ்�ட்டர்) திட்டம். 

பயனாள�கள்: பண����ம் ெபண்கள் 

பயன்: �பாய் 25,000 வைரய�லான 50 சதவ �த மான�யம்.  

 

***************** 
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