Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil |August 2021

1

Adda247App | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247 tamil website

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil |August 2021

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil | August week 2021
நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC
குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC,
IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான
ேலலப்புச் செய்தி.
கரூர் மாவட்டத்தில் ெர்வதேெ ேரத்திலான
ஜவுளிப் பூங்கா: அலமச்ெர் ேங்கம் சேன்னரசு
ேகவல்
• கரூர் மாவட்டத்தில் சர்வதேச ேரத்திலான
ஜவுளிப் பூங்கா அமமக்கப்படும் என
அமமச்சர்
ேங்கம்
தேன்னரசு
தேரிவித்துள்ளார்.
• தேன்மாவட்டங்கள் தபாருளாோர வளர்ச்சி
அமடயும் வமகயில், விருதுநகர் மாவட்டம்,
குமாரலிங்கபுரம்
சிப்காட்
தோழிற்பூங்காவில், 250 ஏக்கர் பரப்பளவில்,
400 தகாடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில்,
உலகத்ேரம்
வாய்ந்ே
உள்கட்டமமப்பு
வசதிகளுடன் ஒருங்கிமைந்ே ஆமடப்
பூங்கா உருவாக்கப்படும்.
• சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ே தோழில்நுட்பங்கள்
அதிக
முக்கியத்துவம்
தபறும்
என
எதிர்பார்க்கப்படுவோல்,
கிருஷ்ைகிரி
மாவட்டம்,
சூளகிரி
சிப்காட்
தோழிற்பூங்காவில், 300 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில்
இந்தியாவிதலதய
முேன்மமயான வருங்கால நகர்திறன் பூங்கா
உருவாக்கப்படும்.

• திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஊத்துக்தகாட்மட
வட்டம், தசங்காத்ோகுளத்தில், 576 ஏக்கர்
பரப்பளவில் 250 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில், அடிப்பமட மற்றும் சிறப்பு
உள்கட்டமமப்பு
வசதிகளுடன்
புதிய
சிப்காட் தோழிற்பூங்கா உருவாக்கப்படும்.
• இயற்மகச்
சூழமல
பாதுகாத்திடவும்,
தோழிற்சாமலகளின்
தசயல்பாடு
தமம்படவும், அடிப்பமட கட்டமமப்பு
வசதிகளுடன், 150 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில்
,
10
சிப்காட்
தோழிற்பூங்காக்கள் தமம்படுத்ேப்படும்.
• சிப்காட் தோழிற்பூங்காக்கள் நீர் ஆோரத்தில்
ேன்னிமறவு தபறவும், நீர்நிமலகமளச்
சுற்றிலும் பசுமமச் சூழல் உருவாக்கும்
தபாருட்டும், சிப்காட் தோழிற்பூங்காக்கள்
மற்றும்
அேன்
சுற்றுப்புறத்திலுள்ள
நீர்நிமலகள் 100 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில் மறுசிரமமக்கப்படும்.
• பணிபுரியும் மகளிரின் பாதுகாப்பிமன
கருத்தில் தகாண்டு, 70 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில், 2 ஏக்கர் பரப்பளவில் சிறுதசரி
மற்றும்
பர்கூர்
சிப்காட்
தோழிற்பூங்காக்களில் சிறப்பு வசதிகளுடன்,
பணிபுரியும்
மகளிருக்கான
விடுதிகள்
அமமக்கப்படும்.
• தோழில் தோடங்கும் காலத்திமனயும்
முேலீட்டுச்
தசலவிமனயும்
குமறத்து,
உடனடியாக தோழில் தோடங்குவேற்கு
ஏதுவாக,
முேல்கட்டமாக
5
ஏக்கர்
பரப்பளவில் 1,50,000 சதுர அடி கட்டுமானப்
பரப்பில்,
காஞ்சிபுரம்
மாவட்டம்,
தநமிலியில்
ேயார்
நிமலயிலுள்ள
தோழிற்சாமலகள் 40 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில் அமமக்கப்படும்.
• சர்வதேச ேரத்திலான ஜவுளிப் பூங்கா ஒன்று
சிப்காட் மூலம் கரூர் மாவட்டத்தில் 200
ஏக்கர் பரப்பளவில் அமமக்கப்படும்.
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• பாதுகாப்பு தோழில் தபருவழித் திட்டத்தில்
கூடுேல் முேலீட்மட ஈர்க்கும் விேமாக, 100
தகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தசன்மனயில்
தரடிதயா அதிர்வமல மற்றும் ஆண்தடனா
தோழில்களுக்கான தபாது தசாேமன வசதி
மமயம் மற்றும் உளுந்தூர்தபட்மடயில்
ஆளில்லா விமானத் தோழிலுக்கான தபாது
தசாேமன வசதி மமயம் அமமக்கப்படும்.
• வான்தவளி மற்றும் பாதுகாப்புத்துமற
சார்ந்ே தோழில் நிறுவனங்கள் பயன்தபறும்
வமகயில், 50 தகாடி ரூபாய் திட்ட
மதிப்பீட்டில், பாதுகாப்புத் துமற சார்ந்ே
உற்பத்தி தோழிலுக்கான தபாது தசாேமன
வசதி மமயம் திருச்சியில் அமமக்கப்படும்.
• ஆகிய அறிவிப்புகமள தவளியிட்டார்.
சென்லன சகாளத்தூரில் வண்ண மீன் வர்த்ேக
லமயம்- ரூ.284 தகாடியில் 25 மீன் இறங்கு ேளம்:
அலமச்ெர் அனிோ ராோகிருஷ்ணன் அறிவிப்பு
• தசன்மன தகாளத்தூரில் சர்வதேச ேரத்தில்
வண்ை மீன் வர்த்ேக மமயம் ரூ.50 தகாடியில்
அரசு மற்றும் ேனியாரின் பங்களிப்பில்
அமமக்கப்படும் என சட்டப்தபரமவயில்
மீன்வளத் துமற அமமச்சர் அனிோ
ராோகிருஷ்ைன் அறிவிப்பு
மகளிருக்கு ரூ.1 தகாடி மானியம்; சிறப்பான ேரிசு
ொகுபடிக்கு சராக்கப் பரிசு
• காளான் வளர்ப்பில் 100 மகளிருக்கு ஒரு
தகாடி ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படும்
என்றும் ேரிசு நில சாகுபடியில் சிறந்து
விளங்கும் விவசாயிகளுக்கு சான்றிேழுடன்
தராக்கப் பரிசும் வழங்கப்படும் என்றும்
தவளாண்மம மற்றும் உழவர் நலத்துமற
அறிவித்துள்ளது.
'விவொயிகளுடன் ஒரு நாள்' - புதிய திட்டம்:
அலமச்ெர்
எம்.ஆர்.தக.பன்னீர்செல்வம்
அறிவிப்பு
• அமமச்சர் எம்.ஆர்.தக. பன்னீர்தசல்வம்,
கரூர், நாகப்பட்டினம், சிவகங்மக ஆகிய
மாவட்டங்களில் ரூ.30 தகாடி மதிப்பீட்டில்
அரசு தவளாண் கல்லூரிகள், ஆதிதிராவிட
பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு 100 சேவீே
மானியத்தில்
ஆழ்துமள
அல்லது
குழாய்க்கிைறுகள்
அமமத்து,
மின்தமாட்டாருடன் நுண்ணீர்ப்பாசன வசதி
அமமத்துத் ேருவேற்காக, ரூ.12 தகாடி
தசலவிடப்படும் என்பது உள்ளிட்ட 25
திட்டங்கமள அறிவித்ோர்.
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• தோடர்ந்து தபசிய அவர், முேல்வர்
ஸ்டாலின் அனுமதியுடன் 'விவசாயிகளுடன்
ஒரு
நாள்'
எனும்
புதிய
திட்டம்
தசயல்படுத்ேப்படும் என அறிவித்ோர்.
அேன்படி, ஒவ்தவாரு சட்டப்தபரமவ
உறுப்பினரும் ேங்கள் தோகுதியில் உள்ள
கிராமத்துக்குச்
தசன்று
விவசாயிகள்
கருத்மேக் தகட்க தவண்டும் எனவும்,
விவசாயிகள் கருத்துகமளக் தகட்டு அமேத்
தீர ஆராய்ந்து அவர்களுக்குத் தீர்வு காை
தவண்டும் என்றும் கூறினார்.
கீழடியில் பகலட கண்சடடுப்பு
• திருப்புவனம் அருதக கீழடி அகழாய்வில்
ேந்ேத்ோல்
ஆன
பகமட
கண்தடடுக்கப்பட்டது.
• சிவகங்மக
மாவட்டம்,
திருப்புவனம்
அருதக கீழடி, தகாந்ேமக, அகரம், மைலூர்
ஆகிய இடங்களில் ஏழாம் கட்ட அகழாய்வு
நடந்து வருகிறது. இதில் சுடுமண் பாமனகள்,
உமற கிைறுகள், காேணிகள், சூதுபவளம்,
மனிே எலும்புகளுடன் முதுமக்கள் ோழி
உட்பட
ஆயிரத்துக்கும்
தமற்பட்ட
தோல்தபாருட்கள்
கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உச்ெ
நீதிமன்ற
நீதிபதியாக
நீதிபதி
எம்.எம்.சுந்ேதரஷ் நியமனம்
• தசன்மன உயர் நீதிமன்றத்தில் மூத்ே
நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் நீதிபதி
எம்.எம்.சுந்ேதரமை
உச்ச
நீதிமன்ற
நீதிபதியாக நியமித்து குடியரசுத் ேமலவர்
உத்ேரவிட்டுள்ளார்.
எல்ஐசியின் ‘ஆனந்ோ ' சமாலபல் செயலி
அறிமுகம்
• எல்ஐசி
நிறுவனத்தில்
முகவர்களாக
தசயல்படுபவர்கள் வாடிக்மகயாளர்களின்
பாலிசி விவரங்கமள மின்னணு முமறயில்
பதிவு தசய்ய வசதியாக ‘ஆனந்ோ’ என்ற
தபயரில்
தமாமபல்
தசயலி
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது.
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நீலகிரி வலரயாடு குறித்ே 'காமிக்ஸ்' புத்ேகம்:
செஸ் வீரர் விஸ்வநாேன் ஆனந்த் சவளியிட்டார்
• ேமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான நீலகிரி
வமரயாடு குறித்து குழந்மேகளிமடதய
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தும் வமகயில்,
'வள்ளியின் நீலகிரி மமலப்பயைம்' என்ற
காமிக்ஸ் புத்ேகத்மே உலக இயற்மக நிதியம்
உருவாக்கியுள்ளது. அேமன தசஸ் வீரர்
விஸ்வநாத் ஆனந்த், கல்வியாளர் மதுரா
விஸ்தவஸ்வரன் ஆகிதயார் தவளியிட்டனர்.
செங்கம் அருதக அரிோரிமங்கலம் கிராமத்தில்
கல்சவட்டுடன்
கூடிய
ேவ்லவ
சிற்பம்
கண்சடடுப்பு
• திருவண்ைாமமல மாவட்டம் தசங்கம்
அடுத்ே அரிோரிமங்கலம் கிராமத்தில் 13-ம்
நூற்றாண்மடச் தசர்ந்ே கல்தவட்டுடன்
கூடிய ேவ்மவ சிற்பம் கண்தடடுக்கப்
பட்டுள்ளோக திருவண்ைாமமல மாவட்ட
வரலாற்று ஆய்வு நடுவம் தேரிவித்துள்ளது.
ெமூகப் பணி: 7 ேனி நபர்கள், நிறுவனங்களுக்கு
'ொம்பியன்ஸ் ஆஃப் சென்லன' விருதுகள்
சமூகப் பணியாற்றும் பல்தவறு துமறகமளச்
தசர்ந்ே 7 ேனி நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு
'சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் தசன்மன' விருதுகள்
வழங்கப்பட்டன.
1. கமல & கலாச்சாரம் - அனில் ஸ்ரீனிவாசன்:
2. கல்வி
தசன்மன
தபண்கள்
தமல்நிமலப்பள்ளி, எம்.தெச். சாமல:
3. சுகாோரம் - இம்ப்காப்ஸ், கூட்டுறவு
அமமப்பு:
4. அறிவியல் - ஜான் ேங்கச்சன்:
5. சமூகப் பங்களிப்பு - சதகாேரன்:
6. சமூகப் பங்களிப்பு - அருண் கிருஷ்ைமூர்த்தி:
7. விமளயாட்டு - மாேவி லோ:
சோழில்நுட்பங்கலளப்
பயன்படுத்தி
மாணவர்களுக்கு
ஆராய்ச்சிக்
கல்வி:
சமாடக்குறிச்சி அரசுப்பள்ளி ஆசிரிலயக்கு
தேசிய விருது
• தேசிய
நல்லாசிரியர்
விருதுக்குத்
ேமிழகத்தில் இருந்து இரண்டு ஆசிரியர்கள்
தேர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் ஈதராடு
மாவட்டம் தமாடக்குறிச்சி அரசு மகளிர்
தமல்நிமலப்பள்ளி ேமலமம ஆசிரிமய
டி.லலிோவும் ஒருவர்
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கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு அறிவியல் கல்வி:
புதுலவ அரசுப் பள்ளி ஆசிரியருக்கு தேசிய
விருது
• புதுச்தசரி மைப்பட்டு அரசு நடுநிமலப்
பள்ளிமயச் தசர்ந்ே அறிவியல் ஆசிரியர்
தஜயசுந்ேர்
(41)
இவ்விருதுக்குத்
தேர்வாகியுள்ளார்.
அரியாங்குப்பம்
பகுதிமயச் தசர்ந்ே ஆசிரியர் தஜயசுந்ேருக்கு,
கிராமப்புற மாைவர்களுக்குப் புதுமமயான
முமறயில் கல்வி கற்பிப்போல் இவ்விருது
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ேமிழ்நாடு இயல், இலெ, நாடக மன்றத்
ேலலவராக வாலக.ெந்திரதெகர் நியமனம்
• ேமிழ்நாடு இயல், இமச, நாடக மன்றத்தின்
ேமலவர்
பேவிக்
காலம்
முடிவமடவமேயடுத்து,
அேன்
புதிய
ேமலவராக வாமக சந்திரதசகமர நியமனம்
தசய்து ேமிழக முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
ஆமையிட்டுள்ளார்.
சிறப்பாக பணிபுரிந்ே ேமிழக காவல் துலறயினர்
24 தபருக்கு குடியரசு ேலலவர் விருது
• ேமிழக காவல் துமறயினர் 24 தபர் குடியரசுத்
ேமலவர்
விருதுக்கு
தேர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
• குடியரசுத்
ேமலவரின்
பாராட்டத்ேக்க
பணிக்கான விருதுக்கு, விருதுநகர் எஸ்.பி.
மதனாகர், தசன்மன காவல் துமை
ஆமையர் பாலசுப்பிரமணியன், சிபிசிஐடி
எஸ்.பி. தில்மல நடராஜன், ேமிழ்நாடு சிறப்பு
காவல் கமாண்டன்ட் (திருச்சி) ஆனந்ேன்,
ேமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் கமாண்டன்ட்
(தடல்லி)
தசந்தில்குமார்,
தசன்மன
ஆயுேப்பமட கூடுேல் துமை ஆமையர்
ராோகிருஷ்ைன், ேமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்
(ஆவடி) துமை கமாண்டன்ட் சிவன்,
சீருமடப் பணியாளர் தேர்வாமைய கூடுேல்
எஸ்.பி. சுஷில்குமார் தசன்மன ஆயுேப்பமட
உேவி ஆமையர் நடராஜன், தவலூர்
ஆயுேப்பமட
டிஎஸ்பி
தஜயகரன்,
திருப்பத்தூர் க்யூ பிரிவு டிஎஸ்பி ராஜா
காளீஸ்வரன்
ஆகிதயார்
தேர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
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• அதேதபால, விருதுநகர் லஞ்ச ஒழிப்புத்
துமற டிஎஸ்பி கருப்மபயா, தசன்மன
எஸ்பிசிஐடி டிஎஸ்பி தகாபால், விருதுநகர்
டிஎஸ்பி
நமச்சிவாயம்,
கள்ளக்குறிச்சி
டிஎஸ்பி ராமநாேன், தசன்மன விஜிலன்ஸ்
பிரிவுஆய்வாளர்
தடவிட்,
தசன்மனஎஸ்பிசிஐடி ஆய்வாளர் சோசிவம்,
தசன்மன எஸ்பிசிஐடி ஆய்வாளர் ராஜசீலன்,
சீருமடப்
பணியாளர்
தேர்வாமைய
ஆய்வாளர் கவுரி, ஈதராடு சிறப்பு அதிரடிப்
பமடஉேவி ஆய்வாளர் சண்முகம், தகாமவ
க்யூ
பிரிவு
உேவிஆய்வாளர்
ரூபன்,
தசன்மனலஞ்ச ஒழிப்புத் துமற உேவி
ஆய்வாளர்
ரங்கசாமி
ஆகிதயாரும்இவ்விருதுக்கு
தேர்வு
தசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கம்யூனிஸ்ட் மூத்ே ேலலவர் ெங்கரய்யாவுக்கு
‘ேலகொல் ேமிழர்’ விருது
• மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்ே
ேமலவர் சங்கரய்யாவுக்கு ‘ேமகசால் ேமிழர்’
விருமே, அவரது வீட்டுக்தக தநரில் தசன்று
முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.
• ேமிழகத்துக்கும், ேமிழின வளர்ச்சிக்கும்
மாதபரும்
பங்காற்றியவர்கமளப்
தபருமமப்படுத்தும் வமகயில் ‘ேமகசால்
ேமிழர்’ என்ற தபயரில் விருமே உருவாக்கி,
வழங்க முேல்வர் ஸ்டாலின் உத்ேரவிட்டார்.
சுேந்திர தினம்; 15 காவல்துலற அதிகாரிகளுக்குச்
சிறப்புப் பேக்கங்கள்: ேமிழக அரசு அறிவிப்பு
சுேந்திர தினத்மே முன்னிட்டு 15 காவல் துமற
அதிகாரிகளுக்குச்
சிறப்புப்
பேக்கங்கள்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1. அமதரஷ்
புஜாரி,
ஐஏஎஸ்,
கூடுேல்
காவல்துமற இயக்குநர், தோழில்நுட்பச்
தசமவகள், தசன்மன
2. அ.அமல்ராஜ், ஐஏஎஸ், கூடுேல் காவல்துமற
இயக்குநர், தசயலாக்கம், தசன்மன
3. சு.விமலா, காவல் துமை ஆமையர்,
நுண்ைறிவுப் பிரிவு, தசன்மனப் தபருநகரக்
காவல்.
4. ந.
நாவுக்கரசன்,
காவல்
ஆய்வாளர்,
தகாட்மடப் தபாக்குவரத்து ஒழுங்குப்பிரிவு,
திருச்சி மாநகரம்
5. பா.பிதரம் பிரசாத், ேமலமம காவலர் 27845,
மத்திய குற்றப்பிரிவு, தசன்மனப் தபருநகரக்
காவல்
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இதே தபான்று, புலன் விசாரமைப் பணியில்
மிகச்சிறப்பாகப்
பணியாற்றியமே
அங்கீகரிக்கும் வமகயிலும், பணியில் ஈடுபாடு
மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிந்ேமேப்
பாராட்டும் வமகயிலும், கீழ்க்கண்ட 10
காவல்துமற அதிகாரிகள் 2021-ம் ஆண்டு சுேந்திர
தினத்மே முன்னிட்டு ேமிழக முேலமமச்சரின்
காவல் புலன் விசாரமைக்கான சிறப்புப்பணிப்
பேக்கங்கள்
வழங்கப்பட
தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள்
1. தவ.தசல்வி, காவல் ஆய்வாளர், திருமயம்
அமனத்து மகளிர் காவல் நிமலயம்,
புதுக்தகாட்மட மாவட்டம்
2. க.சாந்தி, காவல் ஆய்வாளர், குற்றப்பிரிவு
குற்றப்புலனாய்வுத்துமற, கன்னியாகுமரி
3. எஸ்.ரவி,
காவல்
ஆய்வாளர்,
தகாமாரபாமளயம்
காவல்
நிமலயம்,
திருச்தசங்தகாடு உட்தகாட்டம், நாமக்கல்
மாவட்டம்
4. க.சாயிதலட்சுமி,
காவல்
ஆய்வாளர்,
தநசமணி நகர் வட்டம், கன்னியாகுமரி
மாவட்டம்
5. ஆ. அமுோ, காவல் ஆய்வாளர், சத்திரக்குடி
காவல் நிமலயம், ராமநாேபுரம்
6. தவ.சந்ோனலட்சுமி, காவல் ஆய்வாளர்,
குற்றப்பிரிவு
குற்றப்புலனாய்வுத்துமற,
திண்டுக்கல்
7. சு.சீனிவாசன்,
காவல்
ஆய்வாளர்,
திருநாவலூர்
காவல்
நிமலயம்,
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்
8. மு.கனகசபாபதி, காவல் ஆய்வாளர், பி2
ஆர்.எஸ்.புரம் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குக்
காவல் நிமலயம், தகாமவ மாநகரம்
9. க.ஆடிதவல், காவல் ஆய்வாளர், தேன்காசி
காவல் நிமலயம், தேன்காசி மாவட்டம்
10. ப.ஆனந்ேலட்சுமி, காவல் உேவி ஆய்வாளர்,
சமூக நீதி மற்றும் மனிே உரிமமகள் பிரிவு,
தசலம் மாவட்டம்
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தவளாண் பட்சஜட்
தவளாண் பட்சஜட்: கறலவ மாடுகளுக்கு
சிகிச்லெ அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ரூ.14.28 தகாடி
நிதி
• கால்நமடகளுக்கு
தேமவயான
பசுந்
தீவனத்தின் முக்கியத்துவத்மே உைர்ந்து
அேன்
உற்பத்திமய
ஊக்குவிக்கவும்,
பசுந்தீவனம்
அதிகமாகக்
கிமடக்கும்
காலங்களில் அவற்மறச் தசமித்து மவத்து
வறண்ட காலங்களில் கால்நமடகளுக்கு
வழங்குவமே ஊக்குவிக்கும் வமகயிலும்
விவசாயிகளுக்கு ஊறுகாய்ப் புல் ேயாரிக்கும்
அலகுகள் அமமக்க ரூ.1.17 தகாடி ஒதுக்கீடு
தசய்யப்படும்
• பசுந்தீவன
வங்கிகள்
ஏற்படுத்ேவும்,
கால்நமட நலம், நாட்டுக் தகாழி இனப்
தபருக்கப்
பண்மை
நிறுவுேல்
ஆகியவற்றுக்கும் ரூ.27.12 தகாடி நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். கிராம அளவில்
கறமவ மாடு வளர்ப்தபாரின் இல்லத்துக்தக
தசன்று கால்நமடகளுக்குத் தேமவயான
சிகிச்மச அளிக்கும் திட்டத்துக்கு ரூ.14.28
தகாடி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்
நம்மாழ்வார் சபயரில் தவளாண்லமக்கான
ஆராய்ச்சி லமயம் : ேமிழக அரசு அறிவிப்பு
நம்மாழ்வார்
தபயரில்
இயற்மக
தவளாண்மமக்கான
ஆராய்ச்சி
மமயம்
உருவாக்கப்படும் என்று ேமிழக அரசின்
தவளாண் பட்தஜட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தகாயம்புத்தூரில்
உள்ள
வளங்குன்றா
தவளாண்மமக்கான
துமற
‘நம்மாழ்வார்
இயற்மக தவளாண்மம ஆராய்ச்சி மமயம்’ என
தபயர் மாற்றம் தசய்து, நம்மாழ்வார் தபயரில்
இயற்மக
தவளாண்மமக்கான
ஆராய்ச்சி
மமயம் உருவாக்கி இயற்மக தவளாண்மம
தோடர்பான
ஆராய்ச்சிப்
பணிகமள
வலுப்படுத்ே ரூ.3 தகாடி.
மண் வளத்மே பாதுகாத்து, ஆதராக்கியமான
உைமவ
மக்களுக்கு
வழங்குவேற்காக
இயற்மக தவளாண்மம வளர்ச்சித் திட்டம்
ரூ.33.03
தகாடியில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
பாரம்பரிய தநல் வமககமளத் திரட்டி,
பாதுகாத்து,
விமே
உற்பத்தி
தசய்து,
விவசாயிகளுக்கு
விநிதயாகம்
தசய்யும்
வமகயில், தநல் தஜயராமன் அவர்களின்
மரபுசார் தநல் இரகங்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம்
உருவாக்கப்படும்.
6

• தவளாண்மம பட்டோரிகள் மற்றும் இேர
இமளஞர்கள் தவளாண்மம பணிகளில்
ஈடுபடுவமே ஊக்குவிக்கும் வமகயில்
ரூ.7.68 தகாடியில் தசயல்படுத்ேப்படும்.
தமலும் அவர்களின் திறன் தமம்பாட்டு
பயிற்சியும் அளிக்கப்படும்.
• தவளாண்மமயின்
மகத்துவத்மே
இமளஞர்கள் அறிந்து தகாள்ளும் வமகயில்,
தசன்மனயில் மரபுசார் தவளாண்மமக்கான
அருங்காட்சியகம்.
• மண்தவட்டி, கமளக்தகாத்து, இரும்புச்சட்டி,
கடப்பாமர, கதிர் அரிவாள் அடங்கிய
"தவளாண் உபகரைங்கள் தோகுப்பு" அமர
இலட்சம் விவசாயிகளுக்கு வழங்குவேற்காக
ரூ.15 தகாடி ஒதுக்கீடு.
• இயற்மக தவளாண்மம, ஏற்றுமதி, புதிய
கண்டுபிடிப்புகளில்
சிறந்து
விளங்கும்
விவசாயிகளுக்கு மாநில அளவிலான பரிசு.
• தவளாண் தோடர்பான பல்தவறு முக்கிய
பிரச்சிமனகமள அவ்வப்தபாது ஆய்வு
தசய்து, தீர்வு காை மாநில அளவில்
ேமலமமச்
தசயலாளர்
அவர்களின்
ேமலமமயில்
உயர்நிமலக்குழு
அமமக்கப்படும்.
பலன மரத்லே சவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி
கட்டாயம்; பலன தமம்பாட்டுக்கு ரூ.3 தகாடி
• பமன மரத்திமன, தவதராடு தவட்டி
விற்கவும், ேவிர்க்க முடியாே சூழ்நிமலயில்
பமனமரங்கமள
தவட்ட
தநரும்
நிகழ்வுகளில், மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி
தபறதவண்டியது
கட்டாயமாக்கப்படும்
என்று
அமமச்சர்
எம்.ஆர்.தக.பன்னீர்தசல்வம் தேரிவித்ோர்.
• பமன மரங்கமளப் பாதுகாப்பதுடன் கூடுேல்
மரங்கமள
உருவாக்கவும்
அரசு
திட்டமிட்டுள்ளது.
ேமிழகத்தில்
30
மாவட்டங்களில்
76
லட்சம்
பமன
விமேகமளயும்
1
லட்சம்
பனங்
கன்றுகமளயும்
முழு
மானியத்
தோமகயுடன் விநிதயாகிக்க நடவடிக்மக
எடுக்கப்படும்
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ேமிழக தவளாண் பட்சஜட்: சநல்லுக்கான
குலறந்ேபட்ெ ஆேரவு விலல உயர்வு
தநல்
விவசாயிகளின்
நலனுக்காக,
தநல்லுக்கான தகாள்முேல் விமல சாோரை
ரகத்துக்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,015-ம், சன்ன
ரகத்துக்கு குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,060 என உயர்த்தி
நிர்ையம்.
இேற்காகும்
கூடுேல்
தசலவினத்தோமக ரூ.99.38 தகாடி, ஆக
தமாத்ேம் ரூ.319.38 தகாடி ஒதுக்கீடு.
• சிறு, குறு விவசாயிகளின் வருமானத்மே
உயர்த்ேவும், பயிர் சாகுபடி மட்டுமல்லாது
இேர தோழில்கமளயும் தமற்தகாண்டு,
ஆண்டு முழுவதும் வருமானம் ஈட்ட வல்ல
ஒருங்கிமைந்ே பண்மையம், கூட்டுப்
பண்மையத்துக்காக
ரூ.119.402
தகாடி
ஒதுக்கீடு
• விவசாயிகளின் பம்ப்தசட்டுகளுக்கு இலவச
மின்சாரம் வழங்குவேற்காக ேமிழ்நாடு
மின்வாரியத்துக்கு ரூ. 4,508.23 தகாடி நிதி
ஒதுக்கீடு.
• முேலமமச்சரின் ஊட்டம் ேரும் காய்கறித்
தோட்டத்திட்டத்தின் மூலம் ஒரு லட்சம்
மாடித்தோட்ட
ேமளகள்
விநிதயாகம்,
காய்கறி
விமேத்
ேமளகள்
விநிதயாகத்துக்காக ரூ.95 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு
• நுண்ணீர் பாசனத்திட்டத்தின்கீழ், சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு 100 சேவிகிே மானியமும்,
இேர
விவசாயிகளுக்கு
75
சேவிகிே
மானியமும் தோடர்ந்து மானியம் வழங்கி,
1,50,000 தெக்தடரில் தசயல்படுத்திட ரூ.
982.48 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.

• முேலமமச்சரின்
மானாவாரி
நில
தமம்பாட்டு
இயக்கத்தின்
கீழ்,
நடப்பாண்டில், தோகுப்பு அணுகுமுமறயில்
7.5 லட்சம் ஏக்கர் மானாவாரி நிலங்களில் 3
லட்சம்
விவசாயிகள்
பலன்தபறும்
வமகயில், ரூ,146.64 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.
• ரூ.140 தகாடி மானியத்தில் தவளாண்
இயந்திரமயமாக்குேல் திட்டம்.
• முேலமமச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புதசட்டுகள்
திட்டத்தின் கீழ், 70 சேவிகிே மானியத்தில்
5,000 விவசாயிகள் பயன்தபறுவேற்கு ரூ.
ரூ.114.68 தகாடி ஒதுக்கீடு.
மூலிலகச் செடிகள்; 2 லட்ெம் குடும்பங்களுக்கு
வழங்கப்படும்
அமனத்து
மாவட்டங்களிலும்
காய்கறி
பயிரிடவும், 1,000 தெக்தடர் பரப்பளவில் கீமர
சாகுபடி
தமற்தகாள்ளவும்
மானியம்
வழங்கப்படும்.
• காய்கறி, கீமர சாகுபடிமய தபருக்க
மானியம் அளிக்கும் திட்டம் ரூ.95 தகாடியில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
• மருத்துவ குைம் தகாண்ட மூலிமகச்
தசடிகள் தகாண்ட ேமழகள் 2 லட்சம்
குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
• மவட்டமின்
சி
தபட்டகம்
என
அமழக்கப்படும் தநல்லி. 200 தெக்தடரில்
சாகுபடி தசய்யப்படும்.
• மூலிமக தசடிகள், தநல்லி காய்கள்
ேமிழ்நாடு மருத்துவ ோவர பண்மை மற்றும்
மூலிமக
மருந்து
நிறுவனத்துக்கு
வழங்கப்படும்.
மூலிமக
தசடிகமள
தபருக்கும் திட்டம், ரூ.2.18 தகாடி தசலவில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
• அறுவமடக்குப் பின் இழப்புகமள குமறக்க
விவசாயிகளுக்கு ோர்ப்பாய் வழங்க ரூ.52.02
தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு
கரும்பு விவொயிகளுக்கான ஊக்கத்சோலகயாக
ரூ.40 தகாடி ஒதுக்கீடு
விமளப்தபாருட்கமள தபருநகர சந்மேகளுக்கு
எடுத்துச் தசல்ல இலகு ரக சரக்கு வாகனங்கள்
வாங்க முன்னுரிமம
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• 2020-2021
நிதியாண்டில்
ஆமலகளுக்கு
கரும்பு
வழங்கிய
விவசாயிகளுக்கான
ஊக்கத்தோமக ரூ.40 தகாடி ஒதுக்கீடு
• கரும்பின்
பிழிதிறமன
அதிகரிக்கும்
வமகயில் சிறப்புத் திட்டத்துக்கு ரூ.2 தகாடி
ஒதுக்கீடு
• பட்டுக்தகாட்மடயில் தேன்மன வளர்ச்சி
வாரிய துமை மண்டலம் அமமக்க
நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
• தகாத்ேகிரி பகுதி பழங்குடியின விவசாயிகள்
உற்பத்தி தசய்யும் சிறுோனியங்களுக்கு
பேப்படுத்தும் மமயம்
• புரேச்சத்து மிக்க பயறு வமககள், கூட்டுறவு
சங்கங்கள் நுகர்தபாருள் வாணிபக்கழகம்
மூலம் தகாள்முேல்
• 3.13 லட்சம் தெக்தடராக உள்ள பழப்பயிர்
சாகுபடி பரப்பு 3.30 லட்சம் தெக்தடராக
உயர்த்ேப்படும்.
• இமளஞர்கமள
தவளாண்
தோழில்முமனதவாராக்கும் திட்டம் ரூ.2.68
தகாடியில் மத்திய - மாநில நிதியில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
• மானாவாரி நிலத்தோகுப்பில் பயன் ேரும்
மரக்கன்றுகமள வளர்ப்பேற்கு நிதியுேவி
வழங்கப்படும்.
• பயிர்க்
காப்பீட்டுத்திட்டத்தில்
விவசாயிகளின்
சார்பாக,
காப்பீட்டுக்
கட்டை மானியத்தில் மாநில அரசின்
பங்காக ரூ.2,327 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.
ேரிசு நிலங்கலள பரிசு நிலங்களாக்கி ொகுபடி
பரப்பு உயர்த்ேப்படும்
ேமிழகத்தில் 19.31 லட்சம் தெக்தடர் ேரிசு நிலம்
இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
• ேரிசு நிலங்கமள பரிசு நிலங்களாக்கி சாகுபடி
பரப்பு உயர்த்ேப்படும்.
• இமளஞர்கள்
தசாந்ே
ஊரிதலதய
தவளாண்மமமய அடுத்ே கட்டத்துக்கு
எடுத்துச்
தசல்ல
புதிய
திட்டம்
தசயல்படுத்ேப்படும். ஊரக இமளஞர்
தவளாண் திறன் தமம்பாட்டு இயக்க
திட்டத்தில்
முேற்கட்டமாக
2,500
இமளஞருக்கு
பயிற்சி
பயிற்சி
அளிக்கப்படும்.
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• நடப்பாண்டில் 30 மாவட்டங்களில் 76 லட்சம்
பமன
விமேகளும்
ஒரு
லட்சம்
பனங்கன்றுகளும் மானியத்தில் விநிதயாகம்
• உைவு ோனிய உற்பத்தியில் நடப்பாண்டு 125
தமட்ரிக் டன் என்ற இலக்மக எய்திட
திட்டம்
• உற்பத்தித்
திறமன
அதிகரிக்க
ஒருங்கிமைந்ே
ஊட்டச்சத்து
நிர்வாக
சிறப்புத் தோகுப்புத் திட்டம்
• தேன்மனயில் தவள்மள ஈயின் ோக்குேமல
கட்டுப்படுத்ே
ஒருங்கிமைந்ே
பயிர்
பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள்
• ஒருங்கிமைந்ே
பயிர்
பாதுகாப்பு
நடவடிக்மக ரூ. 10.20 தகாடி தசலவில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
• தோட்டக்கமலத்துமறயின்
மூலம்
தோட்டக்கமல நடவுப்தபாருட்கள் உற்பத்தி
தசய்யப்படும். இது ரூ.21.80 தகாடி தசலவில்
தசயல்படுத்ேப்படும்.
• பதியன்தபாடுேல், கவாத்து, நுண்ணுயிர்
பாசமன அமமப்பு, பராமரித்ேல் தபான்ற
பயிற்சிக்காக ரூ.5 தகாடி ஒதுக்கீடு
இயற்லக தவளாண்லமக்குத் ேனிப் பிரிவு,
ொன்றிேழ்ரொயன
உரமிடுதவார்
மீது
நடவடிக்லக
• இயற்மக தவளாண்மமமய ஊக்குவிக்கத்
ேனித் திட்டம் தசயல்படுத்ேப்படும் என்றும்
இயற்மக தவளாண்மம என்னும் தபயரில்,
தசயற்மக உரமிட்டு வளர்த்து அதிகமான
விமலக்கு விற்படுவமேக் கண்காணித்து,
உரிய
நடவடிக்மககள்
எடுக்கப்படும்.
தசயற்மக உரமிடுதவார் மீது நடவடிக்மக
எடுக்கப்படும்
• இயற்மக தவளாண்மம என்னும் தபயரில்,
தசயற்மக உரமிட்டு வளர்த்து அதிகமான
விமலக்கு விற்படுவமேக் கண்காணித்து,
உரிய நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படும்.
• இயற்மக
எருமவப்
பயன்படுத்தும்
உழவர்களின்
மகதபசி
எண்கமளக்
தகாண்டு,
இயற்மக
விவசாயிகளின்
பட்டியல்
வட்டாரம்தோறும்
ேயாரிக்கப்படும். அவர்களுக்கு இயற்மக
விவசாயிகள்
என்ற
சான்றிேழ்
வழங்கப்படும். விவசாயிகளுக்கு இதுகுறித்ே
விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்ேப்படும். ரூ.33
தகாடிதய 3 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மத்திய,
மாநில அரசுகளின் நிதி ஒதுக்கீட்டின்கீழ்
இந்ேத் திட்டம் தசயல்படுத்ேப்படும்.''
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கலலஞரின் அலனத்து கிராம ஒருங்கிலணந்ே
தவளாண் வளர்ச்சி திட்டம்' அறிவிப்பு
ேமிழகத்தில் நிகர சாகுபடி பரப்பான 60 சேவீேம்
என்பமே 75 சேவீேமாக உயர்த்ே நடவடிக்மக.
அேன்படி, கூடுேலாக 11.75 லட்சம் தெக்தடர்
சாகுபடி தசய்யப்படும்.
• இருதபாக சாகுபடி பரப்மப அடுத்ே 10
ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் தெக்தடராக
அதிகரிக்க நடவடிக்மக
• கிராம அளவிலான தவளாண் தோகுப்புத்
திட்டம்,
மானாவரி
நில
தமம்பாடு
ஆகியவற்மற
உள்ளடக்கியது
இந்ே
பட்தஜட்.
• ேரிசுநில தமம்பாடு, இயற்மக தவளாண்மம,
மமழநீர்
தசகரிப்பு
அமமப்புகமள
வலுப்படுத்தி
பாசன
பரப்பு
அதிகரிக்கப்படும்.
• சிறு, குறு விவசாயிகமள ஒருங்கிமைத்து
கூட்டுப்பண்மை முமற ஊக்குவிக்கப்படும்.
• பைப்பயிர் தவளாண் ஆக்கத்திறனில் முேல்
மூன்று
இடங்களுக்குள்
ேமிழகம்
இடம்பிடிக்கும்.
• ஒருங்கிமைந்ே
பண்மையம்
மூலம்
தவளாண் வருவாமய உயர்த்ே நடவடிக்மக.
• 'கமலஞரின்
அமனத்து
கிராம
ஒருங்கிமைந்ே தவளாண் வளர்ச்சி திட்டம்'
தசயல்படுத்ேப்படும். ஐந்து ஆண்டுகளில்
அமனத்து கிராமங்களிலும் 'கமலஞரின்
அமனத்துக் கிராம ஒருங்கிமைந்ே தவளாண்
வளர்ச்சித்
திட்டம்'
அறிமுகம்.
நடப்பாண்டில் 2,500 கிராமங்களில் நீர்
ஆோரங்கமள
உருவாக்கி,
சாகுபடிப்
பரப்பிமன
உயர்த்தி,
விவசாயிகளின்
வருமானம்
உயர்வேற்கான
திட்டப்பணிகளுக்காக ரூ.250 தகாடி மாநில
நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு. மத்திய, மாநில
அரசுத் திட்டங்கமள ஒன்றிமைத்து, ரூ.995.45
தகாடி, ஆக தமாத்ேம் ரூ.1,245.45 தகாடியில்
திட்டம் தசயல்படுத்ேப்படும்.
• தசாட்டு நீர், தேளிப்பு நீர் பாசன முமறகள்
விரிவுபடுத்ேப்படும்
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சநல் சஜயராமன் சபயரில் பாரம்பரிய சநல்
பாதுகாப்பு இயக்கம்
• தநல் தஜயராமனின் தபயரில் மரபுசார் தநல்
ரகங்கமளப் பாதுகாக்க, பாரம்பரிய தநல்
பாதுகாப்பு இயக்கம் தோடங்கப்படும்.
விமே ஒன்று தபாட சுமர ஒன்று
முமளக்குமா என்பது ஊரக பழதமாழி,
ேமிழ் இலக்கியங்களில் பள்ளு என்ற
இலக்கியத்தில் உழவர்களின் வாழ்க்மக
முமறமய நாடகப் தபாக்கில் நல்குவர்.
• முக்கூடற்பள்ளு என்னும் இலக்கியத்தில்
ஏராளமான
தநல்களின்
தபயர்கள்
குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கும். முத்துச் சம்பா,
கடகுச் சம்பா, சீரகச்சம்பா ஆகியமவ
அவற்றுள்
சில.
ேமிழகத்தில்
உள்ள
பாரம்பரிய தநல் வமககமளத் திரட்டி,
பாதுகாத்து, தபணிக் காக்கும் தபாறுப்பு
தவளாண் துமறக்கு உள்ளது.
• திருவள்ளூர்,
கடலூர்,
விழுப்புரம்,
கள்ளக்குறிச்சி, தசலம், ஈதராடு, திருப்பூர்,
திருச்சி,
ேஞ்சாவூர்,
மயிலாடுதுமற,
திருவாரூர், தேனி, திருதநல்தவலி ஆகிய
மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு விமே உற்பத்தி
நிமலயங்களில் 200 ஏக்கருக்கு விமே
உற்பத்தி
தசய்து
வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்துக்கு மாநில அரசின் நிதி
ஒதுக்கீட்டின்கீழ்
ரூ.25
லட்சம்
ஒதுக்கப்படும்’’.
ேமிழ்நாடு பட்சஜட் 2021-22
• நிதி மற்றும் மனிேவள அமமச்சர் PTR
பழனிதவல் தியாக ராஜன் அந்ே தநரத்தில்
ஒரு காகிேமற்ற பட்தஜட்மட (Paperles
Tamilnadu Budget) ோக்கல் தசய்வார். ஒரு
மாநிலம் மின் பட்தஜட்மட (e-Budget)
ோக்கல் தசய்வது நாட்டில் இதுதவ முேல்
முமற என்று கூறிய மாநில அரசு, கணினிகள்
அமமக்கப்பட்டுள்ளன.
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ேமிழ்நாடு பட்சஜட் சிறப்பம்ெங்கள்
• மதுமரயில் தமட்தரா ரயில் அமமக்க ஆய்வு
தோடங்கப்படும்.
• உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் காலியிடங்கள்
முன்னுரிமம அடிப்பமடயில் நிரப்பப்படும்.
• மாநிலத்தில் பத்து புதிய கமல மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரிகள் நிறுவப்படும்.
• ேமிழகம் இந்ே ஆண்டு 25 கல்லூரிகளில்
ஸ்மார்ட் வகுப்புகமளத் தோடங்கப்படும்.
• பட்தஜட்டில்
2021-22-க்கு
உயர்கல்வித்
துமறக்கு ரூ .5,369 தகாடி ஒதுக்கப்படுகிறது.
• டாக்டர் முத்துலட்சுமி தரட்டி மகப்தபறு
உேவித் திட்டத்திற்காக ேமிழக அரசு ரூ .959
தகாடி ஒதுக்குகிறது
• ேமிழகத்தில் சுகாோரம் மற்றும் குடும்ப
நலனுக்காக ரூ .18,933 தகாடி ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டது .
• TN திறன் தமம்பாட்டுக் கழகம் புத்துயிர்
தபறும். அமமப்புசாரா தோழிலாளர் நல
வாரியத்திற்கு ரூ. 64 தகாடி ஒதுக்கீடு.
ேமிழ்நாடு 45,000 தெக்தடர் நில வங்கிமய
உருவாக்கும்.
• தோழில்துமற பூங்காக்கள் ராணிப்தபட்மட,
தேனி, திருதநல்தவலி மற்றும் மற்ற
மாவட்டங்களில் தோடங்கப்படும்.
• நந்ேம்பாக்கம் 165 தகாடி தசலவில் FinTech
நகரம் உருவாக்கப்படும்.
• திருவண்ைாமமல மற்றும் ேர்மபுரி உட்பட
ஒன்பது மாவட்டங்களில் SIPCOT வர
உள்ளது. முேல் ேவமையாக ரூ .1,500 தகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• சுற்றுலா மாஸ்டர் பிளானின் கீழ் 300 சுற்றுலா
ேலங்கள் உருவாக்கப்படும். இேற்காக ரூ .50
தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• இலவச பள்ளி சீருமட திட்டத்திற்கு
ேமிழ்நாடு ரூ .409 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• சுற்றுலா மாஸ்டர் பிளானின் கீழ் 300 சுற்றுலா
ேலங்கள் உருவாக்கப்படும். இேற்காக ரூ .50
தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• இலவச பள்ளி சீருமட திட்டத்திற்கு
ேமிழ்நாடு ரூ .409 தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• திருநங்மககள் ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு ரூ .50
தகாடி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது
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• மாநிலத்தில் உள்ள மசூதிகள் மற்றும்
தேவாலயங்கமள சீரமமக்க ரூ. 6 தகாடி
ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது .
• விமளயாட்டு
வளாகங்கள்
மற்றும்
அரங்கங்களில் உள்ள உள்கட்டமமப்புகமள
தமம்படுத்ே ேமிழக அரசு நடவடிக்மக
எடுக்கும்.
• எம்எல்ஏக்கள் ேங்கள் தோகுதியில் உள்ள
வசதிகமள
தமம்படுத்ே
தோகுதி
தமம்பாட்டு நிதியின் ஒரு பகுதிமய
பயன்படுத்ே ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்
• ஆதி திராவிடர் மற்றும் ST நலனுக்காக
ேமிழ்நாடு
ரூ
.4,142
தகாடிமய
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• தகாடம்பாக்கம்-பூந்ேமல்லி
தமட்தரா
வழித்ேடம் 2025 க்குள் முடிக்கப்படும்.
• நமக்கு நாதம திட்டம் தசயல்படுத்ேப்பட
தவண்டும்
• 10
ஆண்டுகளில்
1000 தசக்தடம்கள்
உருவாக்கப்படும்.
• ேமிழ் நிர்வாக தமாழியாக மாற்றப்படும்.
• உைவு மானியம் ரூ. 57 தகாடி.ஆக
உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது.
• புதிய தரைன் கமடகள் அமமக்க குழு
அமமக்கப்படும்
• காவல் துமறக்கு ரூ .8,930.20 தகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• முதிதயார்
ஓய்வூதியம்
சீர்திருத்ேப்பட
தவண்டும்.
• ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு தபற நிபுைர் குழு
அமமக்கப்படும்.
• 100 புதிய தபருந்துகளுக்கு ரூ .59 தகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• பள்ளிக்
கல்விக்கு
32,599
தகாடி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
• தபட்தரால் விமல லிட்டருக்கு ரூ. 3
குமறக்கப்படும்
• ஒவ்தவாரு
சட்டமன்றத்திலும்
விமளயாட்டுப் பகுதிகமள அமமக்க ரூ. 3
தகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது
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அரசு ஊழியர் தபறுகால விடுப்பு 12 மாேங்கள்
• இரண்டுக்கும் குமறவான குழந்மேகள்
உள்ள அரசு ஊழியர்களுக்கு மகப்தபறு கால
விடுப்பு 9 மாேங்களிலிருந்து 12 மாேங்களாக
உயர்த்ேப்படும்
• பணியிலிருக்கும்தபாது உயிரிழக்கும் அரசுப்
பணியாளரின் குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு
நிதியிலிருந்து
வழங்கப்படும்
உேவி
மானியம் 3 லட்ச ரூபாயிலிருந்து 5 லட்சம்
ரூபாயாக உயர்த்ேப்படும்.
• அரசு
ஊழியர்களுக்கும்
ஓய்வூதியோரர்களுக்கும்
உயர்த்ேப்பட்ட
அகவிமலப்படி,
1-4-2022
முேல்
வழங்கப்படும்.
புதுக்தகாட்லட
மாவட்டம்
சபாற்பலனக்தகாட்லட
அகழாய்வில்
ெங்ககாலக் கட்டுமானம் கண்டுபிடிப்பு
• தபாற்பமனக்தகாட்மடயில் சுமார் 2 கிதலா
மீட்டர் சுற்றளவில் தகாட்மட சுவர் உள்ளது.
இேன் அருதக அகழியும் உள்ளது. சுவரின்
மீது
தகாத்ேளங்கள்
இருந்ேேற்கான
கட்டுமானங்களும் காைப்படுகின்றன. இந்ே
நிமலயில், ேமிழகத்தில் சங்க காலக்
தகாட்மட தகாண்டுள்ள ஒதர இடமான
தபாற்பமனக்தகாட்மடமயப்
பற்றி,
குடவாயில்
பாலசுப்பிரமணியன்,
கரு.ராதஜந்திரன்,
ஆ.மணிகண்டன்
உள்ளிட்ட தோல்லியல் ஆய்வாளர்கள்
ஆய்வு தசய்ேனர்.
• 8 மீட்டர் நீள, அகலத்தில் 5 இடங்களில்
அகழாய்வுப் பணி நமடதபற்று வருகிறது.
இதில், தேன்தமற்கு திமசயில் உள்ள ஒரு
குழியில் சுமார் இரண்டமர அடி ஆழத்தில்
தசங்கல்
கட்டுமானம்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
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‘மிஸ் ேமிழ்நாடு’ அழகி பட்டம் சபற்ற மதுலர
சபண்
• ஆக்ராவில் நடந்ே அழகிப் தபாட்டியில் ‘மிஸ்
ேமிழ்நாடு’ பட்டத்மே தபற்று மதுமர தபண்
சாதித்துள்ளார்.
• ேமிழகம் சார்பில் மதுமர மாவட்டம்
ஒத்ேக்கமட
அருதக
உள்ள
புதுோமமரப்பட்டிமயச் தசர்ந்ே மாணிகா
(22) உட்பட பலர் கலந்து தகாண்டனர்.
இவற்றில் சிறப்பாக தசயல்பட்டு தவற்றி
தபற்ற மாணிகா இறுதி சுற்றுக்கு ேகுதி
தபற்றார்.
• மாணிகாவுக்கு இதுோன் முேல் அழகி
தபாட்டி என்போல் இறுதிச்சுற்றில் மிஸ்
இந்தியா பட்டத்மே ேவறவிட்டார். ஆனால்,
அவருக்கு ‘மிஸ் ேமிழ்நாடு’ பட்டம்
வழங்கப்பட்டது.
மாமன்னன் ராதஜந்திர தொழன் பிறந்ே நாலள
அரசு விழாவாகக் சகாண்டாட முேல்வர்
ஸ்டாலின் உத்ேரவிட்டார்
• ராதஜந்திர தசாழன் பிறந்ே நாளான ஆடி
திருவாதிமர
நட்சத்திர
விழா,
அரசு
விழாவாகக் தகாண்டாடப்படும் எனத்
ேமிழக
முேல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
அறிவித்ோர்.
ேமிழகத்தின் சிறந்ே மாநகராட்சியாக ேஞ்ொவூர்
தேர்வு
• இந்ே ஆண்டுக்கான ேஞ்சாவூர் மாநகராட்சி
ேமிழகத்தின் சிறந்ே மாநகராட்சியாக தேர்வு
தசய்யப்பட்டு
அறிவிப்பு
தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
• ேஞ்சாவூர் மாநகராட்சியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி
திட்டத்தின் கீழ் பல்தவறு வளர்ச்சித் திட்டப்
பணிகளும், நீர்நிமல ஆக்கிரமிப்புகமள
அகற்றும் பணியும், நீர் தமலாண்மமமய
தமம்படுத்தும் பணிகளும் நமடதபற்று
வருகிறது.
அண்ணா
பல்கலலக்கழகத்தின்
புதிய
துலணதவந்ேராக ஆர்.தவல்ராஜ் நியமனம்
• அண்ைா
பல்கமலக்கழகத்தின்
தபராசிரியரான முமனவர் ஆர்.தவல்ராமஜ,
அண்ைா
பல்கமலக்கழகத்தின்
புதிய
துமைதவந்ேராக நியமித்துத் ேமிழக ஆளுநர்
உத்ேரவிட்டுள்ளார்.
இவர்
தபாறுப்தபற்றதில்
இருந்து
3
ஆண்டுகளுக்குத்
துமைதவந்ேராக
இருப்பார்.
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‘மக்கலளத் தேடி மருத்துவம்’ திட்டத்தின்கீழ்
விலரவில் 25 ஆயிரம் களப்பணியாளர்கள்
நியமனம்
• மக்கமளத் தேடி மருத்துவம் திட்டத்மேப்
தபாறுத்ேவமர, ஏறத்ோழ மருத்துவம் சார்ந்ே
25 ஆயிரம் களப்பணியாளர்கமள இந்ே
ஆண்டு இறுதிக்குள் பணியமர்த்ே முேல்வர்
உத்ேரவிட்டிருக்கிறார். புதிய பணியிடங்கள்,
ஏற்தகனதவ இருக்கும் பணியாளர்கள் என
தமாத்ேம் 25 ஆயிரம் தபர் இக்களப்பணியில்
ஈடுபட உள்ளனர்.

இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் ொர்பில் மதுப் பழக்க
தீலமலய விளக்கி ‘சுபாரதி’ விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சி
• தசன்மனயில் இந்தியன் ஆயில்நிறுவனம்
சார்பில் நடத்ேப்படும் ‘சுபாரதி’ எனப்படும்
பரப்புமரயின் ஒரு பகுதியாக, மதுப் பழக்கம்
குறித்ே தீமமமய விளக்கி எண்தைய்
சுத்திகரிப்பு
முமனயங்களின்
ஒப்பந்ே
தோழிலாளர்கள், ஊழியர்கள், தடங்கர் லாரி
ஓட்டுநர்கள்,
கிளீனர்கள்
மத்தியில்
விழிப்புைர்வு வீதி நாடக நிகழ்ச்சிகள்
நமடதபற்றன.

ஐசிஎப் சபாது தமலாளராக ஏ.தக.அகர்வால்
சபாறுப்தபற்பு
• இந்திய ரயில்தவயின் தோழிற்சாமலகள்
நவீனமயமாக்கும் மத்திய நிறுவனத்தின்
ேமலமம
நிர்வாக
அதிகாரியாக
பணியாற்றிவந்ே ஏ.தக.அகர்வால், தசன்மன
ஐசிஎப்பின்
தபாது
தமலாளராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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ADDA247 APP க்குச் செல்லுங்கள், தமிழ்நாடு மாநிலத் ததர்வு
பிரிவில் பயிலுங்கள்.

சவற்றிப்படி நமதத!!!
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