C.A.13.03.2022 (Tamil Version)
1.

சிந்த நாயட்ட தின் திட்டம் நற்றும் சசனாக்கத்துக்காக கரூர் நாயட்ட
கலக்டர்

டாக்டர் டி ிபபுசங்கர் (முதல் இடம்) ககாவய நாயட்ட கலக்டர்

சநீ பன் (இபண்டாம் இடம்) தூத்துக்குடி நாயட்ட கலக்டர் கக சசந்தில்பாஜ்
(மூன்ாம் இடம்) ஆகிகனாருக்கு யிருது யமங்கப்ட்டது.
2.

நருத்துயம்

நற்றும்

நக்கள்

ல்யாழ்வு

துறக்கா

த்திட்டங்கவ

சிப்ாக லசனல்டுத்தின பாநாதபுபம் நாயட்ட கலக்டர் சங்கர் ால் (முதல்
இடம்),

கன்னாகுநரி நாயட்ட கலக்டர் ம்

அபயிந்த் (இபண்டாம் இடம்)

லற்றுள்ர்
3.

ஊபக யர்ச்சி நற்றும் ஊபாட்சித்துற லதாடர்ா ல்கயறு திட்டங்கவ
சிப்ாக

லசனல்டுத்தினவநக்கா

முதல்

ரிசு

திருயண்ணாநற

நாயட்டத்துக்கும், இபண்டாம் ரிசு கதி நாயட்டத்துக்கும், மூன்ாம் ரிசு
ாநக்கல் நாயட்டத்துக்கும் யமங்கப்ட்டது
4.

நாற்று திாிகளுக்காக சிப்ாக ணினாற்ின ீகிரி நாயட்ட கலக்டர்
செ இன்சன்ட் திவ்னா நற்றும் சியகங்வக நாயட்ட கலக்டர் ி நதுசூதன்
ஆகிகனாருக்கு யிருது யமங்கப்ட்டது

5.

சுத்தம்,சுகாதாபம்,

ாதுகாப்ா

பாநரிப்பு

ஆகினயற்றுக்காக

ககாயம்

கடற்கவபக்கு ீக்சகாடி சான்ிதழ் கிவடத்துள்து. லசங்கல்ட்டு நாயட்ட
கலக்டர் பாகுல் ாத்திடம் முதல்யர் மு க ஸ்டாின் யமங்கிார்.
6.

இங்றகனில் உள் சம்பூரில் இந்தினா உதயிமடன் 100 சநகாயாட் சூரின சக்தி
நின் ிவனம் அவநக்க ஒப்ந்தம் லசய்னப்ட்டுள்து

7.

தநிமக அபசுக்கு, த்திபப்துவுத்துறனில் இதுயவப இல்ாத அவுக்கு டப்பு
ஆண்டில் ரூாய் 12,700 ககாடி யருயாய் கிவடத்துள்தாக அவநச்சர் ி மூர்த்தி
லதரியித்துள்ார்.

8.

சதாமிார் யருங்கா றயப்பு ிதி (PF) திட்டத்துக்கா யட்டி யிகிதம் 8.5%-ல்
இருந்து 8.1% ஆக குறக்கப்ட்டுள்து.
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C.A.13.03.2022 (English Version)
1. Karur District Collector Dr. D. Prabhusankar (1st place) Coimbatore District Collector
Sameeran (2nd place) and Thoothukudi District Collector K. Senthilraj (3rd place) were
awarded for the best District Skills Plan and Implementation.
2. Ramanathapuram District Collector Sankar Lal (first place), Kanyakumari District
Collector M Aravind (second place) won the award for the best implementation of
welfare schemes for the Department of Medicine and Public Welfare.
3. The first prize was awarded to Thiruvannamalai district, the second prize to Theni
district and the third prize to Namakkal district for their outstanding implementation of
various projects related to rural development and panchayat.
4. Nilgiris District Collector J Innocent Divya and Sivagangai District Collector P
Madhusoodanan were awarded for their outstanding work for the alternatively abled.
5. Kovalam Beach has been awarded the Blue Flag Certificate for cleanliness, hygiene and
safe maintenance. Chief Minister MK Stalin presented it to Chengalpattu District
Collector Rahul Nath.
6. An agreement has been reached to set up a 100 MW solar power plant at Sampur in Sri
Lanka with the assistance of India
7. Minister P Murthy has said that the Government of Tamil Nadu has received
unprecedented revenue of Rs 12,700 crore in the securities sector in the current year.
8. The interest rate for the Workers' Provident Fund (PF) scheme has been reduced from
8.5% to 8.1%.
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