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மோநில செய்திகள் 
 

1. தமிழ் சமோழி திறனோய்வு வதர்வு  
❖ மாதந்ததாறும்  ரூபாய்   1500  ஊக்கத்ததாகக  வழங்கும்  பிளஸ் 1 
மாணவர்களுக்காக  தமிழ் தமாழி திறனாய்வு ததர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. 

❖ தமிழகத்தில்  அரசு அங்கீகாரம்  தபற்ற  அகனத்து  வகக  பள்ளிகளிலும் 
(சிபிஎஸ்சி  ஐசிஎஸ்இ  உள்பட)  பிளஸ் -1  வகுப்பில்  பயிலும் மாணவர்களுக்கு 
நிகழ் கல்வி  ஆண்டு  முதல்  தமிழ்  தமாழி  இலக்கிய  திறனாய்வு  ததர்வு  

நடத்தப்பட உள்ளது.  

❖ இந்த  ததர்வு   1500  மாணவர்கள் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு  அவர்களுக்கு 

பள்ளிக்கல்வித்துகற  மூலம்  மோதந்வதோறும்  ரூபோய்   1500   தீம்  இரண்டு  

ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்ததாகக வழங்கப்படும். 

❖ இந்த  ததர்வில்   50 %  அரசு  பள்ளி  மாணவர்களுக்கும்மீதமுள்ள   50 % அரசு  பள்ளி 
உள்ளிட்ட  பிற  தனியார்  பள்ளி  மாணவர்களுக்கும்  தபாதுவான  தபாட்டியில்  

ததர்வு தசய்யப்படுவர். 

 
2. நூலக செயலி அறிமுகம்  

❖ தமிழ்  பள்ளி  கல்வித்துகற  சார்பில்  அகனத்து  பள்ளிகளிலும் வாசிப்பு இயக்கம் 
ததாடங்கப்பட்டு நூலக தசயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

❖ ஒவ்தவாரு  பள்ளியில்  உள்ள  மாணவர்கள்   6 - 8  வகுப்பு  ,   9 -10வகுப்பு,   11  - 12 

வகுப்பு என மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட தவண்டும்.   

❖ ஒவ்தவாரு  மாவட்டத்துக்கும்  மூன்று  தபர்  என்கிற  வககயில்   114  தபர் 

தசன்கன  அண்ணா  நூற்றாண்டு  நூலகத்தில்  நகடதபறும்  முகாமில் 
பங்தகற்பார்கள்  தகலசிறந்த  தபச்சாளர்கள்  மற்றும்  எழுத்தாளர்ககளக்  

தகாண்டு அமர்வுகள் ஏற்பாடு தசய்யப்படும். 

❖ முகாமில் பங்தகற்பவர்கள்  இகடதய  நகடதபறும்  தபாட்டியில் தவல்தவார் 
‘அறிவுப்பயணம்’  என்கிற  தபயரில்  தவளிநாட்டு  சுற்றுலாவுக்கு  தசல்ல 

வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்.   

❖ மின்  உலகத்கத  ‘www.tamilnadupubliclibraries.org’  என்ற  இகணயதள  

வழியாக  பயன்படுத்தலாம்.  

❖ இகவ  தவிர  ‘TNSED Schools’   என்ற  தசயலில்  மூலம்  அகனத்து 

விவரங்ககளயும் தபறலாம். 
 

3. புதிய துணணவ ந்தர்கள் 
❖ மதனான்மணியம்சுந்தரனார்  பல்ககலக்கழகம்  உள்ளிட்ட மூன்று  

பல்ககலக்கழகங்களுக்கு துகணதவந்தர்ககள  நியமித்து, ஆளுநரும், 
பல்ககலக்கழகங்களின் தவந்தருமான  ஆர்.என்.ரவி  உத்தரவு  பிறப்பித்தார்.  

➢ என்.ெந்திரவெகர் -  மவனோன்மணியம்சுந்தரனோர் பல்கணலக்கழகம்   

➢ ஜி.ர ி  -  அழகப்போ  பல்கணலக்கழகம்   

➢ டி.ஆறுமுகம்  -   திரு ள்ளு ர் பல்கணலக்கழகம் 
 
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1.  ோடணக கோர் முன்பதிவுசெயலி 

❖ தகரள  மாநில  அரசு  சார்பில்  வாடகக  கார்  முன்பதிவு தசயலி 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

❖ வகரளோ  ெ ோரி  என்ற  இந்த  தசயலி  வழி  முன்பதிவு  தசகவகய  மாநில  

முதல்வர் பினராயி விஜயன் திருவனந்தபுரத்தில் ததாடங்கி கவத்தார். 
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❖ நாட்டிதலதய  முதன்முகறயாக  தகரள  அரசு  சார்பில்  இந்த  முயற்சி  
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஓலா, உதபர்  தபான்ற  வாடகக  கார்  முன்பதிவுதசயலிகளுக்குப்  தபாட்டியாக  

அரசு இதகன அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  
❖ கார்  மட்டுமல்லாது ஆட்தடாகவயும்  இந்த  தசயலி  மூலம்  முன்பதிவு  தசய்ய  

முடியும்.   
 
2. குறுகிய  கோல  ி ெோயகடன்களுக்கும்  1 .5%  ட்டி மோனியம்   

❖ ரூபாய்   3  லட்சம்  வகரயிலான  குறுகிய  கால  விவசாய கடன்களுக்காக  

வங்கிகளுக்கு 1.5  ெத தீம்  வட்டி  மானியம்  அளிக்க  மத்திய  அகமச்சரகவ  

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  
❖ வங்கி வட்டி விகிதத்கத ரிசர்வ் வங்கி அண்கமயில் உயர்த்தியது.  
❖ இதன்  காரணமாக  விவசாயிகளிடம் வசூலிக்கப்படும்  வட்டிகய  வங்கிகள்  

அதிகரிக்காமல் தடுப்பதற்காக  இந்த  நடவடிக்கககய  மத்திய அரசு  

தமற்தகாண்டுள்ளது.  
 
 

http://www.gkrsinstitute.com/

