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ரதசிய பேய் திகள்
1. ஆயுஷ்மான் பாரத்தின் ஆயுஷ் சுகாதார மற் றும்
ஆரராக்கிய மமயங் கள் -ரதசிய ஆயுஷ் மிஷனில் ரேர்ப்பு
 பிரதம மந்திரி ஸ்ரீ நரரந்திர ரமோடி தலைலமயிைோன மத்திய அலமச்சரலை
ஆயுஷ்மோன் போரத்தின் ஆயுஷ் சுகோதோர மற் றும் ஆரரோக்கிய லமயம்
கூறுகலை ரதசிய ஆயுஷ் மிஷனிை் ரசர்க்க ஒப்புதை் அைித்துை் ைது.
இந் த திட்டத்திற் கு நிதி:
 இந்த திட்டத்திற் கு
2019-20 நிதியோண்டிலிருந்து 2023-24 ைலரயிைோன
ஐந்தோண்டு கோைத்திற் குை் சசயை் படுத்த 3399.35 ரகோடி ஒதுக்கியுை் ைது.
ரநாக்கங் கள் :
 தற் ரபோதுை் ை சபோது சுகோதோர அலமப்புடன் ஒருங் கிலணப்பதன் மூைம்
தடுப்பு ஊக்குவிப்பு, ரநோய் தீர்க்கும் , புனர்ைோழ் வு மற் றும் ரநோய் த்தடுப்பு
சுகோதோரத்லத லமயமோகக் சகோண்ட ஆயுஷ்
சகோை் லககை் மற் றும்
நலடமுலறகைின்
அடிப்பலடயிை்
ஒரு
முழுலமயோன
ஆரரோக்கிய
மோதிரிலய நிறுவுதை் .
 ஆயுஷ் ரசலைகலை கிலடக்கச் சசய் ைதன் மூைம் ரதலைப்படும் மக்களுக்கு
தகைைறிந்த ரதர்லை ைழங் குதை் .
 ஆயுஷ் ரசலைகைின் ைோழ் க்லக முலற, இறப்பு, ரயோகோ, மருத்துை
தோைரங் கை்
மற் றும்
ஆயுஷ்
அலமப்புகைின்
ைலிலமக்கு
ஏற் ப
ரதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட நிலைலமகளுக்கு மருந்துகலை ைழங் குதை் பற் றிய
சமூக விழிப்புணர்வு ஆகியலை அடங் கும் .
 ஆயுஷ் அலமச்சகம் , மோநிைங் கை் / யூ.டி.க்கை் , சுகோதோரம் மற் றும் குடும் ப நை
அலமச்சகம் மற் றும் பிற ைரி அலமச்சகங் களுடன் கைந்தோரைோசித்து, நோடு
முழுைதும் 12,500 ஆயுஷ் சுகோதோர மற் றும் ஆரரோக்கிய லமயங் கலை
சசயை் படுத்த இரண்டு மோதிரிகலைப் பின்பற் ற முன்ைந்துை் ைது:
 தற் ரபோதுை் ை ஆயுஷ் மருந்தகங் கைின் ரமம் படுத்தை்
 தற் ரபோதுை் ை துலண சுகோதோர லமயங் கைின் ரமம் படுத்தை்
இதன் மூலம் பபறப் படும் நன்மமகள் :
 மலிவு சிகிச்லசக்கு உைகைோவிய சுகோதோர போதுகோப்பு அலடய ரமம் பட்ட
அணுகை் .
 இரண்டோம் நிலை மற் றும் மூன்றோம் நிலை சுகோதோர ைசதிகை் மீதோன சுலம
குலறக்கப்பட்டது.
 "சுய
போதுகோப்பு"
மோதிரி
கோரணமோக
போக்சகட்
சசைவிலிருந்து
குலறக்கப்படுகிறது.
பின்னணி:
 ஒருங் கிலணந்த சுகோதோரத்தின்
பன்லமத்துை அலமப்பினுை் ஆயுஷ்
அலமப்புகைின் (ஆயுர்ரைதம் , ரயோகோ மற் றும் இயற் லக மருத்துைம் ,
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யுனோனி, சித்தோ, விலதப்பு-ரிக்போ மற் றும் ர
ோமிரயோபதி) திறன்கலை
ரதசிய சுகோதோர சகோை் லக 2017 முக்கியமோகக் கருதுகிறது.
விரிைோன ஆரம் ப சுகோதோர ரசலைலய ைழங் குைதற் கோக தற் ரபோதுை் ை
துலண சுகோதோர நிலையங் கை் மற் றும் ஆரம் ப சுகோதோர லமயங் கலை
மோற் றுைதன் மூைம் 1.5 ைட்சம் சுகோதோர மற் றும் ஆரரோக்கிய லமயங் கை்
உருைோக்கப்படும் என்று இந்திய அரசு 2018 பிப்ரைரியிை் முடிவு சசய் துை் ைது.
ஆயுஷ் அலமச்சகம் சமோத்த துலண சுகோதோர லமயங் கைிை் 10% சுகோதோர
மற் றும் ஆரரோக்கிய லமயங் கைோக அதோைது ஆயுஷ்மோன் போரதத்தின் கீழ்
12,500 ஆக சசயை் படும் என்று ரமலும் முடிவு சசய் யப்பட்டது.
ஆயுஷ் சகோை் லககை் மற் றும் நலடமுலறகலை அடிப்பலடயோகக் சகோண்ட
ஒரு முழுலமயோன ஆரரோக்கிய மோதிரிலய நிறுவுைதும் , ரநோயின்
சுலமலயயும்
போக்சகட் சசைவினங் கலையும்
குலறப்பதற் கும்
"சுய
போதுகோப்புக்கோக" மக்கலை அதிகோரம் சசய் ைதற் கும் , ரதலைப்படும்
சபோதுமக்களுக்கு தகைைறிந்த ரதர்லை ைழங் குைதற் கும் இந்த திட்டத்தின்
போர்லை உை் ைது.
ஆயுஷ்மோன் போரத் திட்டத்தின் கீழ் சுமோர் 1.5 ைட்சம் சுகோதோர மற் றும்
ஆரரோக்கிய லமயங் கை் உருைோக்கப்படவுை் ைதோக 2018 ஆம் ஆண்டிை் அரசு
அறிவித்தது. இது ஆயுஷ் சகோை் லககைின் அடிப்பலடயிை் ஒரு முழுலமயோன
ஆரரோக்கிய மோதிரிலய உருைோக்குைலத ரநோக்கமோகக் சகோண்டுை் ைது.
இந்த திட்டத்லத சுகோதோர மற் றும் உழைர் நை அலமச்சகத்தின் கீழ்
சசயை் படும் ரதசிய சுகோதோர ஆலணயம் சசயை் படுத்தி ைருகிறது

உலக பேய் திகள் பேய் திகள்
1. மருந் து உற் பத்திமய ஊக் குவிக்க அனுமதிக்கப் பட்ட
திட்டங் கள்
ஒப் புதல் :
 சமீபத்திை் , மத்திய அலமச்சரலை இரண்டு திட்டங் களுக்கு ஒப்புதை்
அைித்துை் ைது.
 அதோைது சமோத்த மருந்து பூங் கோக்கலை ஊக்குவித்தை் மற் றும் உற் பத்தி
இலணக்கப்பட்ட ஊக்கத்சதோலக திட்டம் ஆகியலை முக்கியமோன ஒப்புதை்
அைித்த திட்டங் கை்
ஆகும் . இதன் மூைம் உை் நோட்டு உற் பத்திலய
ஊக்குவிக்க உதவும் .
பூங் காக்களின் எண்ணிக்மக:
 மோநிைங் களுடன் இலணந்து இந்தியோவிை் 3 சமகோ சமோத்த மருந்து
பூங் கோக்கலை உருைோக்க அரசோங் கம் இைக்கு லைத்துை் ைது.
நிதியுதவி:
 மோநிை அரசு அதிகபட்சமோக ரூ. சமோத்த மருந்து பூங் கோவிற் கு 1000 ரகோடி
ரூபோய் . இந்த திட்டத்திற் கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 3,000 ரகோடி ரூபோய்
ஒப்புதை் அைிக்கப்பட்டுை் ைது.
 ரமம் படுத்தப்பட்ட ைசதிகை் : பூங் கோக்கைிை் கலரப்போன் மீட்பு ஆலை,
ைடிகட்டுதை்
ஆலை, மின்
மற் றும்
நீ ரோவி அைகுகை் , சபோதுைோன
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கழிவுப்சபோருை் சுத்திகரிப்பு நிலையம் ரபோன்ற சபோதுைோன ைசதிகை்
இருக்கும் .
 திட்டத்தின் ரதலை: அைவின் அடிப்பலடயிை் உைகிை் 3 ைது சபரிய இடமோக
இருந்தோலும் , இந்திய மருந்துத் சதோழிை் அடிப்பலட மூைப்சபோருட்கைின்
இறக்குமதிலய கணிசமோக சோர்ந்துை் ைது, சிை குறிப்பிட்ட சமோத்த
மருந்துகைிை் இறக்குமதி சோர்பு 80 முதை் 100% ஆகும் .
இத்திட்ட ரநாக்கம் :
 இத்திட்டம் நோட்டிை் சமோத்த மருந்துகைின் உற் பத்தி சசைலைக் குலறக்கும்
மற் றும் சமோத்த மருந்துகளுக்கு மற் ற நோடுகலை சோர்ந்து இருக்கும் என்று
எதிர்போர்க்கப்படுகிறது.
 சதோடர்ச்சியோன மருந்துகலை ைழங் குைதற் கும் , குடிமக்களுக்கு மலிவு
விலையிை் சுகோதோர ரசலைலய ைழங் குைதற் கும் இந்த திட்டம் உதவும் .
நமடமுமறப் படுத்தல் :
 அந்தந்த மோநிை அரசுகைோை் அலமக்கப்படவுை் ை மோநிை அமைோக்க முகைர்
இந்த திட்டத்லத சசயை் படுத்தும் .
உற் பத்தி இமணக்கப் பட்ட ஊக்க திட்டம் :
ரநோக்கம் :
 இந்த திட்டம் நோட்டிை் முக்கியமோன முக்கிய சதோடக்கப் சபோருட்கை் / மருந்து
இலடத்தரகர்கை் மற் றும் சசயலிை் உை் ை மருந்து சபோருட்கை் ஆகியைற் றின்
உை் நோட்டு உற் பத்திலய ஊக்குவிப்பலத ரநோக்கமோகக் சகோண்டுை் ைது.
நிதியுதவி:
 திட்டத்தின் கீழ் அலடயோைம் கோணப்பட்ட 53 முக்கியமோன சமோத்த
மருந்துகைின் தகுதி ைோய் ந்த உற் பத்தியோைர்களுக்கு அடிப்பலட ஆண்டு
(2019-20) 6 ஆண்டு கோைத்திற் கு அைர்கைின் அதிகரித்த விற் பலனயிை் நிதி
ஊக்கத்சதோலக ைழங் கப்படும் .
பயன்கை் :
 இந்த திட்டம் முக்கியமோன மருந்து இலடத்தரகர்கை் மற் றும் இந்தியோவின்
இறக்குமதி சோர்புநிலைலய குலறக்கும் .
 இது ரூ .46,400 ரகோடி விற் பலனலய அதிகரிக்கும் மற் றும் 8 ஆண்டுகைிை்
குறிப்பிடத்தக்க கூடுதை் ரைலைைோய் ப்லப உருைோக்கும் .
நமடமுமறப் படுத்தல் :
 மருந்துத் துலறயோை் பரிந்துலரக்கப்படும் திட்ட ரமைோண்லம நிறுைனம்
மூைம் இந்த திட்டம் சசயை் படுத்தப்படும் .
 சீனோவின்
ூரப மோகோணம் சசயலிை் உை் ை மருந்து சபோருட்கைின்
உற் பத்தித் துலறயின் லமயமோகும் .

2. இந் தியாவும் பிரான்சும் கூட்டு ரராந் துப் பணி
 முதை் முலறயோக, இந்தியோவும் பிரோன்சும் ரீயூனியன் தீவிை் இருந்து கூட்டு
ரரோந்துப் பணிகலை நடத்தியது.
ரராந் து:
பிப்ரைரி மோதத்திை் பிசரஞ் சு கடற் பலட பணியோைர்களுடன் P-8I விமோனம் மூைம்
ரரோந்து நடத்தப்பட்டது.
P-8I விமானம் வடிவமமப் பு:
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 ரபோயிங் கின் P-8I ரபோஸிடோன் நீ ண்ட தூர நீ ர்மூழ் கிக் கப்பை் எதிர்ப்பு ரபோர் ,
ரமற் பரப்பு எதிர்ப்பு ரபோர் மற் றும் உைவுத்துலற, கண்கோணிப்பு மற் றும்
உைவு பணிக்கோக ைடிைலமக்கப்பட்டுை் ைது.
 P-8s இந்திய மோறுபோடு P-8I என குறிப்பிடப்படுகிறது.
இந் த விமானத்தின் இருப் பு:
 இந்தியோ இந்த விமோனம் எண்ணிக்லகயிை் 8 சபற் றுை் ைது, இது இந்திய
கடற் பலடயின் P-8 என்பது, உைகின் இரண்டோைது சபரிய விமோனமோக
மோற் றியது.
P-8 சிறப் பு:
 P-8 ஐ கடரைோர ரரோந்துக்கு மட்டும் சபோறுப்பை் ை, ரதடை் மற் றும் மீட்பு,
திருட்டு எதிர்ப்பு மற் றும் இரோணுைத்தின் பிற ஆயுதங் கலை ஆதரிப்பது
ரபோன்ற பிற முக்கியமோன பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 தற் ரபோது, ‘அக்கம் பக்கத்து முதை் ’ சகோை் லக மற் றும் பரந்த கடை்
ஒத்துலழப்பின் கீழ் , இந்திய கடற் பலட மோைத்தீவுகை் , சீசஷை் ஸ் மற் றும்
சமோரீஷியஸ்
மற் றும் பங் கைோரதஷ், மியோன்மர், தோய் ைோந்து மற் றும்
இந்ரதோரனசியோவுடன் ஒருங் கிலணந்த ரரோந்து உடன் கூட்டு பிரத்திரயக
சபோருைோதோர மண்டைம் கண்கோணிப்லப ரமற் சகோை் கிறது.
 இயற் லக
ைைங் கலை
போதுகோத்தை்
மற் றும்
போதுகோத்தை் ,
கடை்
சுற் றுச்சூழலைப் போதுகோத்தை் , சட்டவிரரோத, கட்டுப்போடற் ற மீன்பிடி
நடைடிக்லககலைத் தடுப்பது மற் றும் அடக்குதை் , ரபோலதப்சபோருை்
கடத்தை் , திருட்டு, கடத்தலைத் தடுப்பதிை் தகைை் பரிமோற் றம் , சட்டவிரரோத
குடிரயற் றம் மற் றும் கடலிை் ரதடை் மற் றும் மீட்பு நடைடிக்லககலை
நடத்துதை் சதோடர்போன விதிமுலறகலை கடை் சட்டங் கை் சதோடர்போன
ஐக்கிய நோடுகைின் உடன்படிக்லக மூைம் குறிப்பிடுகிறது.
 கிழக்கு ஆபிரிக்க கடற் கலர மற் றும் மைோக்கோ ஜைசந்திக்கு இலடரயயோன
நீ ைத்லத
லமயமோகக்
சகோண்டு,
இந்தியப்
சபருங் கடலிை்
அதன்
கோை் தடத்லத விரிவுபடுத்துைதிை் நட்பு சைைிநோட்டு பங் கோைிகளுடன்
ஈடுபடுைதற் கோன இந்தியோவின்
ரநோக்கத்லத பிரோன்சுடனோன கூட்டு
ரரோந்துப் பணி கோட்டுகிறது.
 இந்தியோ
சமீபத்திை்
இந்தியப்
சபருங் கடை்
ஆலணயத்தின்
போர்லையோைரோகிவிட்டது. ரமலும்
அதன் உறுப்பினர்கைிை் ஒன்றோக
ரீயூனியலனக் சகோண்டுை் ைது.
 இதுைலர
கோர்போட்கலை
கடை்
அண்லட
நோடுகளுடன்
மட்டுரம
ரமற் சகோண்டதுடன், 2016 ஆம் ஆண்டிை் அசமரிக்கோவின் இரதரபோன்ற
சலுலகலய நிரோகரித்தது.
இந் தியா- பிரான்ஸ் பாதுகாப் பு உறவுகள் :
 கடை் சோர் சடோலமன் விழிப்புணர்லை ரமம் படுத்துைதற் கோன முயற் சிகைின்
ஒரு பகுதியோக இந்திய கடற் பலடயின் தகைை் இலணவு லமயத்திை் ஒரு
சதோடர்பு அதிகோரிலய நியமித்த முதை் நோடு பிரோன்ஸ் ஆகும் .
 போதுகோப்பு ஒப்பந்தங் கை் மற் றும் இரோணுை ஈடுபோட்டிற் கு இரோணுைத்லத
அதிகரித்த இந்தியோவுக்கு ஒரு முக்கிய மூரைோபோய பங் கோைரோக பிரோன்ஸ்
படிப்படியோக உருசைடுத்துை் ைது.
 இந்திய கடற் பலட தற் ரபோது பிசரஞ் சு ஸ்கோர்பீன் ைழக்கமோன நீ ர்மூழ் கிக்
கப்பை் கலைத் தூண்டுகிறது.
 இந்தியப் சபருங் கடை் பிரோந்தியத்தின் அந்த பகுதியிை் சீனோவின் ைைர்ந்து
ைரும் சசை் ைோக்லக சமன் சசய் ைதற் கோக மடகோஸ்கர், ரீயூனியன் தீவுகை் -
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சகோசமோரரோஸ்
சம் பந்தப்பட்ட
மூரைோபோய
மற் றும்
சபோருைோதோர
கூட்டோட்சிலய உருைோக்க இந்தியோ பிரோன்சுடன் இலணந்து சசயை் படுகிறது.

இந் தியாவிற் கும் பிரான்சிற் கும் இமடயிலான பாதுகாப் பு பயிற் சிகள் :
1. ைருணோ - கடற் பலட உடற் பயிற் சி
2. கருடோ - விமோன உடற் பயிற் சி
3. சக்தி - இரோணுைப் பயிற் சி
குறிப் பு:
 இந்தியப் சபருங் கடை் பிரோந்தியத்தின் முழு விரிைோக்கப்பட்ட பகுதியிலும்
அதன் விமோன ஆதிக்கத்லத சைைிப்படுத்த இந்திய விமோனப்பலடயோை்
ககன் சக்தி நடத்தப்படுகிறது.
 இது அலனத்து நிைப்பரப்பு நடைடிக்லககலையும் உை் ைடக்கியது போலைைனம் , அதிக உயரம் , கடை் சோர் கோட்சிகை்
மற் றும் சிறப்பு
சசயை் போடுகை் - உண்லமயோன ரநரத்திை் ைோன்ைழி ரபோர், கோற் று முதை்
ரமற் பரப்பு ரபோர், பரோட்ரூப்பர் தோக்குதை் மற் றும் மருத்துை சைைிரயற் றம்
ரபோன்ற முக்கிய பகுதிகைிை் குறிப்பிட்ட கைனம் சசலுத்துகிறது.
 கருடோ சக்தி என்பது இந்தியோவிற் கும் இந்ரதோரனசியோவிற் கும் இலடயிைோன
கூட்டு இரோணுைப் பயிற் சியோகும் .
 இந்தியோவுக்கும் இைங் லகக்கும் இலடயிைோன கூட்டு இரோணுைப் பயிற் சி
மித்ரோ சக்தி.

3.இந் தியாவிற் கும் பபல் ஜியத்திற் கும் இமடயில்
ஒப் பந் தம்
ஒப் புதல் :
 சமீபத்திை் , இந்திய குடியரசுக்கும் சபை் ஜியம் அரசுக்கும்
இலடயிைோன
ஒப்பலடப்பு ஒப்பந்தத்திை் லகசயழுத்திட்டு ஒப்புதை் அைிக்க மத்திய
அலமச்சரலை ஒப்புதை் அைித்துை் ைது.
ஒப் பந் தத்தால் ஏற் படும் தாக்கம் :
 இந்த ஒப்பந்தம்
1901 ஆம் ஆண்டு
பிரிட்டனுக்கும் சபை் ஜியத்திற் கும்
இலடயிைோன சுதந்திரத்திற் கு முந்லதய ஒப்பலடப்பு ஒப்பந்தத்லத மோற் றும்
திறன் சகோண்டது.
 இந்த ஒப்பந்தம் பயங் கரைோதிகை் , சபோருைோதோர குற் றைோைிகை் மற் றும் பிற
குற் றைோைிகலை சபை் ஜியத்திலிருந்து மற் றும் நோடுகளுக்கு ஒப்பலடக்க ஒரு
சட்ட கட்டலமப்லப ைழங் குகிறது.
 நோட்டின் அதிகோர ைரம் பிை் சசய் யப்பட்ட குற் றங் களுக்கு ைழக்குத் சதோடர
அை் ைது தண்டலன ைழங் குைதற் கோக ஒரு நபலர மற் சறோரு மோநிைத்திற் கு
ஒப்பலடப்பதற் கோன முலறயோன சசயை் முலறயோகும் .
 இது சபோதுைோக இருதரப்பு அை் ைது பைதரப்பு ஒப்பந்தத்தின் மூைம்
சசயை் படுத்தப்படுகிறது.
 இந்திய ஒப்பலடப் புச் சட்டம் , 1962 இன் பிரிவு 3 (4) ஆை் ைழங் கப்படுகிறது.
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முக்கிய தினங் கள்
1. அடிமமத்தனத்தினால் பாதிக்கப் பட்டவர்கமள
நிமனவுகூரும் ேர்வரதே நாள் - மார்ே ் 25
 அடிலமத்தனத்தினோை் போதிக்கப்பட்டைர்கலை நிலனவுகூரும் சர்ைரதச
நோை் மற் றும் அட்ைோண்டிக் அடிலம ைர்த்தகம் என்பது 2007 ஆம் ஆண்டிை்
நியமிக்கப்பட்ட ஐக்கிய நோடுகை் சலபயின் சர்ைரதச அனுசரிப்பு ஆகும் , இது
ஒை் சைோரு ஆண்டும் மோர்ச் 25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
 அட்ைோண்டிக் அடிலம ைர்த்தகத்தின் விலைைோக போதிக்கப்பட்ட மற் றும்
இறந்தைர்கலை "ைரைோற் றிை் மிக ரமோசமோன மனித உரிலம மீறை் " என்று
அலழக்கப்படும் நோைோக சகைரவிக்கிறது.
 இதிை் 400 ஆண்டுகளுக்கும் ரமைோக 15 மிை் லியனுக்கும் அதிகமோன
ஆண்கை் , சபண்கை் மற் றும் குழந்லதகை் போதிக்கப்பட்டைர்கலை நிலனவு
கூறும் ைலகயிை் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந் த நாளின் முக்கியத்துவம் :
 இது முதன்முதலிை் 2008 ஆம் ஆண்டிை் "நோம் மறந்துவிடோதபடி சமைனத்லத
உலடத்தை் , " என்ற கருப்சபோருளுடன் கோணப்பட்டது.
 2015 இன் கருப்சபோருை் : “சபண்கை் மற் றும் அடிலமத்தனம் ”.
 சர்ைரதச தினமும் “இனசைறி மற் றும் தப்சபண்ணத்தின் ஆபத்துகை் குறித்து
விழிப்புணர்லை ஏற் படுத்துைலத ரநோக்கமோகக் சகோண்டுை் ைது”.
 நிலனவு சின்னம் சைைியீடு:ஆப்பிரிக்க ைம் சோைைிலயச் ரசர்ந்த ஐ.நோ.வின்
சர்ைரதச
தசோப்தத்தின்
சதோடக்கத்லத
2015
குறிக்கும்
ைலகயிை் ,
நியூயோர்க்கிை் உை் ை ஐ.நோ. தலைலமயகத்திை் “"திரும் பும் ரபலழ” என்ற
தலைப்பிை் ஒரு நிரந்தர நிலனவுச்சின்னம் சைைியிடப்பட்டது.
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