
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, குரு காசிதாஸ் ததசிய பூங்கா & 

தத ார் பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 

அ) மேற்கு வங்கம் 

ஆ) ஒடிசா 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) பீகார் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநில அரசானது குரு காசிதாஸ் மதசிய பூங்கா & தமோர் 

பிங்லா வனவுயிரி சரணாலயம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணணந்த 

பகுதிகணை புலிகள் காப்பகோக அறிவிக்கவுள்ைது. மதசிய புலிகள் 

பாதுகாப்பு ஆணணயம், சத்தீஸ்கர் ோநில அரசின் இந்த முன்மோழிணவ 

அங்கீகரித்துள்ைது. ேத்திய பிரமதசம் ேற்றும் ஜார்கண்ட் ோநிலத்தின் 

எல்ணலயில், வடக்குப் பகுதியில் இந்தப் புதிய காப்பகம் அணேந்துள்ைது. 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஈர்ப்பிலாசவளி அணு கடிகாரத்துட 

-ன் சதாடர்புமடய விண்சவளி ஆய்வு முகம  எது? 

அ) இஸ்மரா 

ஆ) நாசா  

இ) வர்ஜின் மகலக்டிக் 

ஈ) ஸ்மபஸ் எக்ஸ் 

✓ நாசாவின் ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரோனது தனது பணிணய 

மவற்றிகரோக முடித்துள்ைது. இக்கடிகாரம் மதற்கு கலிமபார்னியாவில் 

உள்ை நாசாவின் மஜட் உந்துவிணச ஆய்வகத்தால் கட்டப்பட்டதாகும்.  

✓ ஈர்ப்பிலா விண்மவளி அணு கடிகாரம் என்பது மிகத்துல்லியோன பாதரச 

அயனி அணு கடிகாரோகும். 2019 ஜூன் 25 அன்று பாதுகாப்புத் துணை 

விண்மவளி மசாதணனத் திட்டம்-2 திட்டத்தில் இது மதாடங்கப்பட்டது. 

புவி சுற்றுப்பாணதயில் அதன் ஓராண்டு முதன்ணேப் பணிணய நிணைவு 

மசய்த பின்னர், மேலும் தரவுகணைச் மசகரிப்பதற்காக, NASA இந்தப் 

பணிணய விரிவுபடுத்தியது. 

 

3. துமறமுகம் சதாடர்பான தகவல்களில் சவளிப்பமடத்தன்ம  

-மய ஊக்குவிக்கும் த ாக்கில்  த்திய கப்பல் அம ச்சகத்தால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சசயலியின் சபயர் என்ன? 

அ) AtmaNirbhar Port 

ஆ) MyPort  

இ) Bharat Port 

ஈ) Port in Hand 

✓ துணைமுக நடவடிக்ணககணை கண்காணிக்கும் ‘ணே மபார்ட்’ மசயலிணய 

ேத்திய கப்பல் மபாக்குவரத்து துணை அணேச்சகம் மதாடங்கியுள்ைது. இச் 

மசயலி, துணைமுக நடவடிக்ணககள் அணனத்ணதயும் டிஜிட்டல்மூலம் 

கண்காணிக்கிைது. மவளிப்பணடத்தன்ணேணயயும் ேற்றும் தகவல்கணை 

எளிதாக மபறுவணதயும் இந்தச் மசயலி ஊக்குவிக்கிைது. கப்பல் நிறுத்தம், 

மகாள்கலன் நிலவரம், கட்டணம், துணைமுகத்தின் விடுமுணை நாட்கள் 

மபான்ை தகவல்கணையும் இந்தச்மசயலியில் 24 ே. மநரமும் மபைலாம். 

 

4. அண்ம யில் இந்தியாவுக்கு வந்த ச ட்தட பிரசடரிக்சன், எந்த 

 ாட்டின் பிரத ராவார்? 

அ) பின்லாந்து 

ஆ) மடன்ோர்க்  

இ) பிரான்ஸ் 

ஈ) ஆஸ்திமரலியா 

✓ ணைதராபாத் ோளிணகயில் பிரதேர் மோடியும் மடனிஷ் பிரதேர் மேட்மட 

பிரமடரிக்சனும் இருதரப்பு மபச்சுவார்த்ணத நடத்தினர். மூன்று நாள் 

பயணோக இந்தியா வந்த பிரமடரிக்சன், ஜனாதிபதி ராம்நாத் மகாவிந்த் 

ேற்றும் பிரதேர் மோடியுடன் மபச்சுவார்த்ணத நடத்தவுள்ைார். முன்னதாக, 

பிரமடரிக்சன், மவளியுைவு அணேச்சர் எஸ் மஜய்சங்கணர சந்தித்தார். 200’ 

க்கும் மேற்பட்ட மடனிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் உள்ைன ேற்றும் 

சுோர் 60 இந்திய நிறுவனங்கள் மடன்ோர்க்கில் உள்ைன. 

 

5. அடல் பிரகதி வழித்தடம் என்பது எந்த இந்திய  ாநிலம் / UT’இல் 

அம க்கப்படவுள்ள ஒரு விமரவு சாமல திட்ட ாகும்? 

அ) குஜராத் 

ஆ) ேத்திய பிரமதசம்  

இ) உத்தரகண்ட் 

ஈ) உத்தர பிரமதசம் 

✓ அடல் பிரகதி வழித்தடத்திற்காக ணகயகப்படுத்தப்படும் தனியார் 

நிலத்திற்கு ஈடாக அரசு நிலம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ேத்திய பிரமதச 

அணேச்சரணவ ஒப்புதல் அளித்துள்ைது. இது பாரத்ோலா திட்டத்தின்கீழ் 

மசயல்படுத்தப்படும் 313 கிமீ நீை 4 வழித்தட விணரவு சாணல திட்டோகும். 

முன்மோழியப்பட்டுள்ை இந்த அடல் பிரகதி பாணத, ேத்திய பிரமதசத்தின் 

ஷிமயாபூர், மோமரனா ேற்றும் பிந்த் ோவட்டங்கள் வழியாக மசல்லும். 

இத்திட்டத்திற்காக, ேபி ோநில அரசு நிலத்ணத இலவசோக வழங்குகிைது. 

 

6. அண்ம ச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற ஜிம் கார்சபட் ததசிய பூங்கா 

அம ந்துள்ள  ாநிலம் எது? 

அ) உத்தரகண்ட்  

ஆ) பீகார் 

இ) மேற்கு வங்கம் 

ஈ) ஆந்திர பிரமதசம் 

✓ ஜிம் கார்மபட் மதசிய பூங்காவானது உத்தரகண்டில் உள்ை உலகப்புகழ் 

மபற்ை புலிகள் காப்பகோகும். ேத்திய வன ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் துணை 

இணணயணேச்சர் அஷ்வினி குோர் மசௌமப, எதிர்காலத்தில் ராம்கங்கா 

மதசிய பூங்கா என இந்தத் மதசிய பூங்கா மபயர் ோற்ைஞ்மசய்யப்படலாம் 

என அறிவித்தார். இது இந்தியாவின் முதல் மதசிய பூங்காவாகும். சுோர் 

521 கிமீ பரப்பைவில் இது பரவி அணேந்துள்ைது. இது வங்கப்புலிகள், 

சிறுத்ணதகள் ேற்றும் காட்டு யாணனகளுக்கு மபயர் மபற்ைதாகும். 

 

7. தபார்ப்ஸ் சசல்வந்தர்களின் பட்டியலில் சதாடர்ந்து 14ஆவது 

ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்த இந்தியர் யார்? 

அ) மகௌதம் அதானி 

ஆ) முமகஷ் அம்பானி  

இ) இரஜினிகாந்த் 

ஈ) உதயநிதி ஸ்டாலின் 

✓ ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகளின் தணலவர் முமகஷ் அம்பானி, 

மபார்ப்ஸ் மசல்வந்தர்கள் பட்டியலில் மதாடர்ந்து 14ஆவது ஆண்டாக 

முதலிடம் பிடித்துள்ைார். இந்தப் பட்டியலின்படி, அவரின் மோத்த மசாத்து 

ேதிப்பு $92 பில்லியன் டாலர்கைாகும். 2021ஆம் ஆண்டில் ேட்டும் அவர் 

தனது நிகர மசாத்து ேதிப்பில் 4 பில்லியன் டாலர்கணைச் மசர்த்துள்ைார்.  

✓ $74.8 பில்லியன் டாலர் மசல்வத்துடன் மகௌதம் அதானி, இந்தியாவின் 

2ஆவது பணக்காரராக உள்ைார். HCL’இன் சிவ் நாடார் $31 பில்லியன் 

டாலர் மசல்வத்துடன் இப்பட்டியலில் மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ைார். 

அமவன்யூஸ் சூப்பர்-ோர்ட் நிறுவனர் ராதாகிருஷ்ணன் டாேனி ேற்றும் 

சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டின் தணலவர் ணசரஸ் பூனாவல்லா நான்காவது 

ேற்றும் ஐந்தாவது இடங்களில் உள்ைனர். 

 

8. ‘Shifting Gears: Digitization and Services-Led Development’ என்ற 

தமலப்பிலான அறிக்மகமய சவளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) IMF 

ஆ) உலக வங்கி  

இ) NITI ஆமயாக் 

ஈ) UNEP 

✓ உலக வங்கியானது சமீபத்தில் ‘Shifting Gears: Digitization & Services-

Led Development’ என்ை தணலப்பிலான அறிக்ணகணய மவளியிட்டது. 

இவ்வறிக்ணகயின்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் மேய்யான 

மோத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) 8.3% அைவுக்கு வைர்ச்சியுறும் என 

ேதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இது, வாஷிங்டனில் அடுத்த வாரம் மதாடங்கும் 

உலக வங்கியின் ஆண்டுக்கூட்டங்களுக்கு முன்னதாக மவளியிடப்பட்ட 

மதற்காசிய மபாருைாதாரம் குறித்த அறிக்ணகயாகும். 

 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

9. ரிசர்வ் வங்கியின் 4ஆம் ஒழுங்குமுமற பயிற்சிக்கூட்டம ப்பின் 

கருப்சபாருள் என்ன? 

அ) MSME கடனளித்தல் 

ஆ) சில்லணை வணிக கடனளித்தல் 

இ) பன்னாட்டு வங்கி 

ஈ) நிதிசார் மோசடிகள்  

✓ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ், ரிசர்வ் வங்கியின் 

4ஆவது ஒழுங்குமுணை பயிற்சிக்கூட்டணேப்பு, “நிதிசார் மோசடிகளில்” 

தனது கவனத்ணதச் மசலுத்தும் என்று அறிவித்துள்ைார். “மோசடிகள் 

நிகழ்வதற்கும் கண்டறிதலுக்கும் இணடயிலான பின்னணடணவக் 

குணைத்தல்” & “நிர்வாக அணேப்ணப வலுப்படுத்துதல்” ஆகியவற்றில் 

முக்கிய கவனஞ்மசலுத்தப்படும் எனக் கூைப்பட்டுள்ைது. 

 

10. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்மத மகயகப்படுத்தும் முயற்சியில், எந்த 

இந்திய நிறுவனம் சவற்றிசபற்றது? 

அ) டாடா சன்ஸ்  

ஆ) ரிணலயன்ஸ் மதாழிற்துணைகள் நிறுவனம் 

இ) அதானி குழுேம் 

ஈ) ேஹிந்திரா குழுேம் 

✓ ஏர் இந்தியாணவ நிறுவனத்ணத ணகயாகப்படுத்தும் முயற்சியில் டாடா 

சன்ஸ் மவற்றிமபற்றுள்ைது. ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் உள்ை இந்திய 

அரசின் 100% பங்குகணையும் டாடா வாங்கியுள்ைது. இதில் `2,700 

மகாடி அரசுக்கு பணோகக் கிணடக்கும். மீதமுள்ை `15,300 மகாடி ஏர் 

இந்தியாவின் கடனுக்காக டாடா சன்ஸ் மபாறுப்மபற்றுக் மகாள்ளும் 

எனத் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. ஏர் இந்தியாவின் மோத்த கடன் `65,562 

மகாடியாக உள்ைது.  கடந்த 1932ஆம் ஆண்டில் JRD டாடாவால் 

மதாடங்கப்பட்ட நிறுவனத்ணத 1953’இல் நாட்டுணடணேயாக்கியது. 

 


1. மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு 4 புதிய நீதிபதிகள்: மபண் 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்தது 

மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் 4 மபணர புதிய நீதிபதிகைாக நியமித்து 

குடியரசுத் தணலவர் உத்தரவிட்டுள்ைார். 

மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்தில் தணலணே நீதிபதியுடன் மசர்த்து 

மோத்தம் உள்ை நீதிபதி பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக 75. சமீபத்தில் 

குஜராத் உயர் நீதிேன்ைத்தில் மூத்த நீதிபதியாக பணி யாற்றி வந்த 

நீதிபதி பமரஷ் ரவிசங்கர் உபாத்யா மசன்ணன உயர் நீதிேன்ைத்துக்கு 

இடோற்ைம் மசய்யப்பட்டு மபாறுப்மபற்றுக்மகாண்டார். அவருடன் மசர்த்து 

மோத்தம் 56 நீதிபதிகள் தற்மபாது மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைம் ேற்றும் 

உயர் நீதிேன்ை ேதுணர கிணையில் பதவி வகித்து வருகின்ைனர். 

இந்நிணலயில் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில் வழக்கறிஞர்கைாக 

பணியாற்றிவரும் ேதி சுந்தரம், டி பரத சக்ரவர்த்தி, ஆர் விஜயகுோர், 

முகேது ஷபி ஆகிய நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ைத்தில் 

நீதிபதிகைாக நியமிக்க உச்சநீதிேன்ை மகாலீஜியம் ேத்திய அரசுக்கு 

பரிந்துணர மசய்திருந்தது. அதன்படி ேத்திய அரசின் பரிந்துணரணய ஏற்று 

இந்த நால்வணரயும் மசன்ணன உயர்நீதிேன்ை கூடுதல் நீதிபதிகைாக 

நியமித்து குடியரசுத்தணலவர் ராம்நாத் மகாவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ைார். 

இவர்கள் 4 மபருக்கும் தணலணே நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி விணரவில் 

பதவிப்பிரோணம் மசய்து ணவப்பார். இவர்களுடன் மசர்த்து மசன்ணன 

உயர் நீதிேன்ை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 60 ஆக உயர்ந்துள்ைது. 

ஏற்மகனமவ கடந்தாண்டு டிசம்பரில் நீதிபதிகள் ஜி சந்திரமசகரன், ஏ ஏ 

நக்கீரன், வி சிவஞானம், ஜி இைங்மகாவன், எஸ் ஆனந்தி, எஸ் 

கண்ணம்ோள், எஸ் சத்திகுோர் சுகுோர குரூப், மக முரளி சங்கர், ஆர் 

என் ேஞ்சுைா, டி வி தமிழ்ச்மசல்வி ஆகிய 10 மபர் ஒமர மநரத்தில் உயர் 

நீதிேன்ை நீதிபதிகைாக பதவிமயற்ைனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தற்மபாது வழக்கறிஞராக பணியாற்றிவந்த ஸ்ரீேதி சுந்தரம் நீதிபதியாக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைதால், உயர்நீதிேன்ைத்தில் உள்ை மபண் 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்ணக 14 ஆக உயர்ந்துள்ைது. 

 

 

2. பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா: முதல்வர் ஸ்டாலின் 

முன்னிணலயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

பல்முணனய சரக்கு மபாக்குவரத்து பூங்கா மதாடங்குவதற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் முதலணேச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில் 

ணகமயழுத்தானது. 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிணலயில் அக்.12 அன்று தணலணேச் 

மசயலகத்திலிருந்தும், காமணாலிக்காட்சி வாயிலாக புது தில்லியில் 

இருந்து ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை 

அணேச்சர் நிதின் கட்கரி, ேத்திய துணைமுகங்கள், கப்பல் மபாக்குவரத்து 

ேற்றும் நீர்வழித்துணை அணேச்சர் சர்பானந்த மசாமனாவால் ேற்றும் 

ேத்திய சாணலப் மபாக்குவரத்து ேற்றும் மநடுஞ்சாணலகள் துணை 

இணண அணேச்சர் மஜனரல் வி மக சிங் ஆகிமயார் முன்னிணலயிலும், 

தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு மதாழில் வைர்ச்சி நிறுவனம் ேற்றும் National 

Highway Logistics Management Ltd., மசன்ணன துணைமுகம் ஆகியணவ 

இணணந்து, மபாது ேற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன், திருவள்ளூர் 

ோவட்டம், ேப்மபட்டில் `1,200 மகாடி முதலீட்டில் ‘பல்முணனய சரக்கு 

மபாக்குவரத்து பூங்கா’ மதாடங்குவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 

ணகமயழுத்தானது. 

தமிழகத்தில் அணேயும் முதலாவது பல்முணனய சரக்குப் மபாக்குவரத்துப் 

பூங்காவாக இது அணேந்துள்ைது. திருவள்ளூர் ோவட்டத்தில், 158 ஏக்கர் 

பரப்பைவில் `1,200 மகாடி திட்ட ேதிப்பீட்டில் அணேக்கப்படவுள்ைது. 

 

3. ேலபார் கூட்டு கடற்பணட பயிற்சி: இரண்டாம் கட்டம் மதாடக்கம் 

க்வாட் கூட்டணேப்பில் இடம்மபற்றுள்ை நாடுகளின் ேலபார் கூட்டு கடற் 

பணட பயிற்சி மதாடங்கியது. க்வாட் கூட்டணேப்பில் இந்தியா, அமேரிக்கா, 

ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இடம்மபற்றுள்ைன. இந்த 

நாடுகளின் கடற்பணடகள் இணணந்து மேற்மகாள்ளும் ேலபார் கூட்டுப் 

பயிற்சியின் முதல் கட்டம் மேற்கு பசிபிக்கில் உள்ை குவாம் கடற்பகுதியில் 

ஆகஸ்ட் 26 முதல் 29ஆம் மததி வணர நணடமபற்ைது. இந்தப்பயிற்சியின் 

இரண்டாம் கட்டம் வங்கக்கடல் பகுதியில் மதாடங்கியது. 

4 நாள்கள் நணடமபறும் இந்தப் பயிற்சியில் இந்திய கடற்பணடயின் 

ஐஎன்எஸ் ரன்விஜய், ஐஎன்எஸ் சத்புரா மபார்க்கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் 

கப்பல், கடற்பகுதியில் நீண்டதூரம் மராந்துப்பணிகணை மேற்மகாள்ளும் 

பி81 விோனங்கள் ஈடுபட்டுள்ைன. அமேரிக்கா தரப்பில் அணுசக்தியால் 

இயங்கும் விோனந்தாங்கிக் கப்பல் USS கார்ல் வின்சன், ஏவுகணண 

தாங்கி USS மலக் சாம்மலன், யுஎஸ்எஸ் ஸ்டாக்மடல் மபார்க்கப்பல்கள் 

பங்மகற்றுள்ைன. ஜப்பான் சார்பில் மைலிகாப்டர் தாங்கி மஜஎஸ் காகா, 

மஜஎஸ் முராசமே மபார்க்கப்பல்கள், ஆஸ்திமரலியா தரப்பில் எச்எம்ஏஎஸ் 

பலாரட், எச்எம்ஏஎஸ் சிரியஸ் மபார்க்கப்பல்கள் பங்மகற்றுள்ைன. 

ேலபார் பயிற்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தில் சிக்கலான பயிற்சிகள் மேற் 

மகாள்ைப்படவுள்ைதாக இந்திய கடற்பணட அதிகாரிகள் மதரிவித்தனர். 

இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தனது ராணுவ ஆதிக்கத்ணத சீனா 

அதிகரித்து வருகிைது. இந்த நிணலயில், ேலபார் பயிற்சி நணடமபறுகிைது. 

இந்மதா-பசிபிக் பிராந்தியம் சுதந்திரோக இருப்பணத உறுதி மசய்ய 

இந்தியா, அமேரிக்கா, ஆஸ்திமரலியா, ஜப்பான் ேற்றும் அவற்றுடன் ஒத்த 

கருத்துணடய நாடுகள் பல்மவறு நடவடிக்ணககணை மேற்மகாண்டு 

வருகின்ைன. 

 

4. தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில் மூன்று சிைப்பு அஞ்சல் உணை மவளியீடு 

தமிழக அஞ்சல் துணை சார்பில், கமரானா தடுப்பூசி குறித்த ஓவியப் 

மபாட்டியில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த ஓவியங்களில் 2 

சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட வீராங்கணன மகப்டன் 

லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில், சிைப்பு அஞ்சல் உணையும் 

மவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

மதசிய அஞ்சல் வாரத்ணத முன்னிட்டு, அஞ்சல்துணை சிைப்பு தபால்தணல 

மசகரிப்ணப பள்ளி ோணவர்கள் ேத்தியில் ஊக்கப்படுத்தும் விதோக, 

கமரானா தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்ணவ ஏற்படுத்துவதற்காக ஓவியப் 

மபாட்டிணய நடத்தியது. அதில் மவற்றி மபற்ை ோணவர்கள் வணரந்த 

ஓவியங்களில் இரண்டு சிைப்பு அஞ்சல் உணைகளும், சுதந்திரப் மபாராட்ட 

வீராங்கணன மகப்டன் லஷ்மி சாைணல மகைரவிக்கும் வணகயில், 

சிைப்பு அஞ்சல் உணையும் மவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 

 

 

 



         

    

5. வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை அறிய பிரத்மயக இணணயதைம்: 

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார் 

வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கள், அரசாணணகள் உள்ளிட்டவற்ணை 

அறிவதற்கான பிரத்மயக இணணயதைத்ணத முதல்வர் மு க ஸ்டாலின், 

மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள், துணண 

ஆட்சியர்கள் ோவட்ட ோறுதல் மபறுவதற்மகன பிரத்மயக இணணயதைத் 

-ணத முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார். மேலும், வருவாய் 

நிர்வாக ஆணணயரகத்துக்மகன பிரத்மயக இணணயதைத்ணதயும் அவர் 

மதாடங்கி ணவத்தார். இதுகுறித்து, தமிழக அரசு மவளியிட்ட மசய்தி: 

ோநில அரசால் அறிவிக்கப்படும் வருவாய்த் துணையின் சமூக பாதுகாப்பு 

திட்டங்கள், முதல்வரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள், மபாதுேக்கள் 

ேற்றும் ோணவர்களுக்குப் பயன்படும் சான்றிதழ்கள் வழங்கும் 

திட்டங்கள் மபான்ைணவ வருவாய் நிர்வாக ஆணணயரகம் மூலோக 

மசயல்படுத்தப்படுகிைது. இந்தத் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் ேற்றும் 

பயன்கள் ேக்கணை ேக்கள் எளிதில் மதரிந்துமகாள்ை வருவாய் நிர்வாக 

ஆணணயரகத்தால் பிரத்மயக இணணயதைம் (www.cra.tn.gov.in) 

மதாடங்கப்பட்டுள்ைது. 

இந்த இணணயதைத்தில் வருவாய்த்துணை மதாடர்பான அரசு திட்டங்களி 

-ன் விவரங்கள், அரசாணணகள், மபாதுேக்களின் பயன்பாட்டுக்மகன 

பதிமவற்ைம் மசய்யப்பட்டுள்ைது. இதனால், மபாதுேக்கள் தங்கைது இருப் 

-பிடத்திலிருந்தபடிமய அரசால் மசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களின் 

பயன்கள் குறித்து அறிந்து மகாள்ைலாம். தமிழக அரசின் குடிணேப் 

பணியின்கீழ் பணிபுரியும் அலுவலர்களின் நிர்வாகமதணவகணை பூர்த்தி 

மசய்ய துணண ஆட்சியர்களுக்கான பிரத்மயக (www.cra.tn.gov.in/tnscs) 

இணணயதைம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம் அரசு விதிகள், 

சட்டங்கள், அரசால் அவ்வப்மபாது மவளியிடப்படும் உத்தரவுகள், 

வழிகாட்டு மநறிமுணைகள், சுற்ைறிக்ணககள், பணிோறுதல், பணி 

நியேனங்கள் குறித்த விவரங்கள் அறிந்துமகாள்ைலாம். 

வருவாய்த் துணையின் திட்டங்கணை கிராேங்கள்வணர மகாண்டுமசர்க்க 

கூடிய பணிணய மசய்பவர்கள் கிராே நிர்வாக அலுவலர்கள். அவர்களின் 

பணியிட ோறுதல்கள் மதாடர்பான மகாரிக்ணககணைப் பரிசீலித்து 

மசயல்படுத்தும் வணகயில் தனி இணணயதைம் 

(www.cra.tn.gov.in/vaotransfer) உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இதன்மூலம் 

ோறுதல்கணை தாேதம் இல்லாேல் மவளிப்பணடத்தன்ணேயுடன் 

மசயல்படுத்த முடியும். இந்த மூன்று புதிய இணணயதைங்கணையும் 

முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மதாடக்கி ணவத்தார். 

 


