
 

1 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

CURRENT AFFAIRS MARCH 22-27 IN TAMIL & 

ENGLISH 

 Cabinet approves continuation of Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya 

Uchchatar ShikshaAbhiyan (RUSA) - National Higher Education Mission .   

RUSA seeks to increase the Gross Enrolment Ratio of the country to 30% by 

2020, The project cost in the public funded institutions for all sub-

components is shared between the Central Government and State 

Governments in the ratio of 90:10 for North-Eastern States, J&K, Himachal 

Pradesh and Uttarakhand, 60:40 for other States and UTs with Legislature 

and 100:0 for UTs without Legislature. 

த்தி அமச்சமக் கூட்டம் த்தி அசின் அமணருக்கும் உர்கல்வி (ாஷ்ட்ரீ 

உச்ச சிக் அபிான்) தசித் திட்டத்ம 01.04.2017 முல் 31.03.2020 ம 

நீட்டிக்கத் து எப்புமன அளித்துள்பது. ாட்டின் எட்டுமாத் தசர்க்மக 

விகித்ம 2020க்குள் 30% ஆக உர்த் விமகிநது இந் திட்டம். இத்திட்டம் த்தி 

ற்றும் ாநின அசின் தள்ளிகளில் மசல்தடுத்ப்தடும். இத்திட்டத்திற்காண த்தி ா 

நின அசின் நிதிப் தங்கீடு டகிக்கு ற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் ானினத்திற்கு 90:10 

விகிமும் பிந ா நினங்களுக்கு 60:40 விகிமும் , த்தி ஆட்சிப்தகுதியில் 100 சவீம் 

ம த்தி அசின் நிதி உவி இருக்கும். 

 On World TB Day March 24, Health Ministry  launched the NikshayAushadi 

Portal  

உனக காச தாய் திணாண ார்ச் 24 அன்று சுகாா அமச்சகம் நிக்ய் பம் ன்தம 

துக்கியுள்பது. 

 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has 

approved the North East Industrial Development Scheme (NEIDS), 2017 with 

financial outlay of Rs.3000 crores upto March, 2020.  In order to promote 

employment in the North East States, Government is incentivizing primarily 

the MSME Sector through this scheme. 

த்தி அமச்சம, 2020, ார்ச் ம ரூ.3000 தகாடி நிதி எதுக்கீட்டுடன் ட-கிக்கு 

மாழில் பர்ச்சித் திட்டம் (ன்.இ..டீ.ஸ்.) 2017-ற்கு எப்புல் அளித்து. ட கிக்கு 

ாநினங்களில் தமனாய்ப்மத உருாக்கும் மகயில், அசு இத்திட்டத்தின் மூனம் 

குறு, சிறு ற்றும் டுத் மாழிற்சாமன பிரிவிற்கு முன்மாக ஊக்கத்மாமகம 

அளிக்கும். தலும், இத்திட்டத்தின் மூனம் தமனாய்ப்மத உருாக்கும் மகயில் அசு 

குறிப்பிட்ட ஊக்கத்மாமகம ங்கும். 
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 Paramparagat Krishi Vikash Yojana to promote organic farming: Radha 

Mohan Singh  

இற்மக தபான்மம க்களிடம் டுத்துச் மசல்ற்கு தம்தாகத் கிருஷி விகாஸ் 

தாஜணாம துக்கிாக த்தி தபாண் அமச்சர் ாா தாகன் சிங் 

அறிவித்துள்பார். 

 Cabinet approves continuation of National Health Mission (NHM) from 01-04-

2017 to 31-03-2020 

Cabinet approves Ayushman Bharat - National Health Protection Mission 

Benefit cover of Rs. 5 lakh per family per year . AB-NHPM will subsume the 

on-going centrally sponsored schemes -RashtriyaSwasthyaBimaYojana 

(RSBY) and the Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) 

Salient Features: 

 AB-NHPM will have a defined benefit cover of Rs. 5 lakh per family per 

year 

 Benefits of the scheme are portable across the country and a beneficiary 

covered under the scheme will be allowed to take cashless benefits from 

any public/private empanelled hospitals across the country. 

 The beneficiaries can avail benefits in both public and empanelled private 

facilities. All public hospitals in the States implementing AB-NHPM, will be 

deemed empanelled for the Scheme 

 To control costs, the payments for treatment will be done on package rate 

(to be defined by the Government in advance) basis. 

 For giving policy directions and fostering coordination between Centre 

and States, it is proposed to set up Ayushman Bharat National Health 

Protection Mission Council (AB-NHPMC) at apex level Chaired by Union 

Health and Family Welfare Minister.  

 States would need to have State Health Agency (SHA) to implement the 

scheme States will have the option to use an existing Trust / Society / Not 

for Profit Company/ State Nodal Agency or set up a new Trust / Society / 

Not for Profit Company/ State Health Agency to implement the scheme 

and act as SHA. At the district level also, a structure for implementation of 

the scheme will need to be set up. 

 ஆயுஷ்ான் தாத்”- தசி சுகாா தாதுகாப்பு இக்கத்திற்கு அமச்சம எப்புல் 

குடும்தத்திற்கு ஆண்டிற்கு ரூ 5 னட்சம் ம தனன் கிமடக்கும். தசி சுகாாக் 

காப்பீட்டுத் திட்டம் (ஆர்.ஸ்.பி.எய்) ற்றும் முதிதார் சுகாாக் காப்பீட்டுத் திட்டம் 

ஆகிம இந் புதி திட்டத்தில் இமக்கப்தடும். 
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முக்கி அம்சங்கள்  

 இந் திட்டத்தின் மூனம் குடும்தம் என்றிற்கு ஆண்டுக்கு ரூ 5 னட்சம் 

மயினாண சுகாா தனன்கள் ங்கப்தடும். 

 ாமடங்கும் உள்ப தாாளிகள் அங்கீகரிக்கப்தட்ட அசு ற்றும் னிார் 

ருத்துமணகளில் வ்வி மாக்கப் தரிாற்நம் மசய்ால் சிகிச்மச மதந 

இலும். 

 சிகிச்மச மசனம கட்டுப்தடுத் சிகிச்மசக்காண மாத் மசனவும் (அசு 

முன்ணாகத நிர்யித்துள்பதடி) எத மாகுப்தாக்கப்தடும்.  

 கூட்டாட்சி எத்துமப்மதயும் ாநினங்களுக்கு மகிழ்வுத் ன்மமயும் 

ங்குது இந் திட்டத்தின் தாக்கங்களில் என்று. ாநினங்கள், 

எருங்கிமப்பின் மூனம் தங்களிப்தாபர்கபாக ாற்றுற்கு இதில் விதி 

உள்பது. 

 ந் திமசயில் மசல்து ன்தற்காண மகாள்மக ழிமயும் த்தி 

அசுக்கும். ாநின அசுகளுக்கும் இமடத எருங்கிமப்மத ற்தடுத்வும் 

த்தி சுகாாம் ற்றும் குடும்த னத்துமந அமச்சர் மனமயின் கீழ் 

ஆயுஷ்ான் தா தசி சுகாா தாதுகாப்பு இக்க கவுன்சில் என்மந 

அமக்க உத்தசிக்கப்தட்டுள்பது.  

 ாநின சுகாா முகம மூனம் இந் திட்டத்ம மசல்தடுத்னாம். 

ற்ததாம அநக்கட்டமப/ சங்கம்/ னாத தாக்கமில்னா நிறுணம்/ ாநின 

சுகாா முகம ததான்நம மூனாகவும் இமண நிமநதற்றி ாநின அசு 

இமண கண்காணிக்கனாம். ாட்ட அபவிலும் இமண நிமநதற்ந னி 

அமப்பு ற்தடுத்துது அசிம். 

 RSBY was launched in the year 2008 by the Ministry of Labour and 

Employment and provides cashless health insurance scheme with benefit 

coverage of Rs. 30.000/- per annum on a family floater basis [for 5 members], 

for Below Poverty Line (BPL) families, and 11 other defined categories of 

unorganised workers. 

ாஷ்ட்ரி சுஸ்தி பீா தாஜணா 2008 ஆம் ஆண்டு த்தி தமனாய்ப்பு ற்றும் 

மாழினாபர் ன அமச்சகம் மாடங்கிது தலும் இது தமில்ன சுகாா காப்பீட்டு 

திட்டத்ம 30,000 அபவுக்கு 5 தர்கமப மகாண்ட குடும்தத்திற்கும் தலும் றுமக் 

தகாட்டிற்கு கீழ் உள்ப ற்றும் முமநசாா மாழிலில் ஈடுதட்டுள்ப குடும்தட்த்தில் 11 

தர்களுக்கு காப்பிடு ங்கிது. 

 A Memorandum of Understanding (MoU) was signed at Moscow, Russia 

between the State Atomic Energy Corporation 'Rosatom'; the Ministry of 

Science and Technology of the People's Republic of Bangladesh and the 

Department of Atomic Energy on 1st March 2018 on trilateral cooperation in 

implementation of the Rooppur Nuclear Power Project in Bangladesh.  
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ாஸ்தகாவில் இந்திா ர்றும் , ஷ்ா , தங்கபாதஷ் ஆகி ாடுகளுக்கிமடத ரூப்தார் 

அனுமின் நிமனம் அமப்தற்கு புரிந்துர்வு எப்தந்ம் ார்ச் 1 ஆம் ததி 

மகமழுத்ாணது. இவ்மாப்தந்ம் அந்ந் ாடுகளின் அணுசக்தி ககங்களுக்கிமடத 

ததாடப்தட்டுள்பது. 

 To enhance production and distribution of coarse cereals, the Government 

has decided to declare 2018 as the National Year of Millet,  

சிறுானி உற்தத்திம தம்தடுத்தும் மகயில், 2018-ஆம் ஆண்மட தசி சிறுானி 

ஆண்டாக அறிவிக்க த்தி அசு முடிவு மசய்துள்பது. 

 The Union Cabinet approved the second and final extension of the term of the 

Commission constituted to examine the issue of Sub-categorization of Other 

Backward Classes in the Central List. The Commission was constituted under 

article 340 of the Constitution with the approval of President on 2ndOctober, 

2017. The Commission, headed by Justice (Retd.) Smt. G.Rohini commenced 

functioning on 11thOctober, 2017  

த்தி அசு தட்டிலில் உள்ப இ பிற்தடுத்ப்தட்ட குப்பில் உட்பிரிம 

தரிசீலிப்தற்காண ஆமத்தின் தவிக் கானத்ம நீட்டித்து த்தி அமச்சம 

எப்புல். இந் ஆமம் அசினமப்பு சட்ட விதி 340ன் தடி 2 அக்தடாதர் 2017 

அன்று அமக்கப்தட்டது. இந் ஆமத்தின் மனாக எய்வு மதற்ந நீதிததி 

ஜி.தாஹினி 11 அக்தடாதர் 2017 முல் உள்பார். 

 Pradhan Mantri Aawas Yojana (Gramin) (PMAY (G) shall complete one crore 

houses by March, 2019. launched PMAY (G) on November 20, 2016 (14 

months ago) from Agra, Uttar Pradesh. 

கடந் 2016, ம்தர் 20ம் ததி (14 ாங்களுக்கு முன்) பிர் வீட்டு சதி திட்டம் 

(கிாம்) திட்டத்ம ாண்புமிகு பிர் உத்ப் பிதசம் ஆக்ாவில் மாடங்கி 

மத்ார். 2019 ார்ச் 31ம் ததிக்குள் எரு தகாடி வீடுகமப கட்டி முடிக்க இனக்கு 

நிர்யிக்கப்தட்டது.  

 Andhra Pradesh chief minister N Chandrababu Naidu  flagged off Naipunya 

Ratham, a multi-utility vehicle aimed at taking technology and innovation to 

the remote corners of the State. 

ஆந்தி முனமச்சர் மப்புன்ா ம் ணப்தடும் மாழில்னுட்தத்தில் புதுமம 

ாநினங்களின் தல்தறு தகுதிகளுக்கு விழிப்புர்ம ற்தடுத்  மாடங்கி மத்ார் 

 The 46th All India Police Science Congress  held in Shima himachal Pradesh  



 

5 ADMISSION OPEN ON TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS - 9952521550 

 

46து அமணந்திந்தி கால் அறிவில் ா ாடு ஹிாச்சன பிதசம் ஷிம்னாவில் 

மடமதற்நது. 

 Government of India has approved Mahila Shakti Kendra scheme for the 

period 2017-18 upto 2019-20 to empower rural women through community 

participation.  

2017-18 முல் 2019 -20 மயினாண கானகட்டத்திற்கு ஊக மதண்களுக்கு 

அர்களின் தங்களிப்புடன் அதிகாளிக்கும் கிபா சக்தி தகந்திா திட்டத்திற்கு இந்தி 

அசு எப்புல் அளித்துள்பது. 

 The Government of India has decided to nominate Professor J S Rajput, 

former Director NCERT, as India’s representative to the Executive Board 

(EXB) of UNESCO.  

யுமணஸ்தகாவின் நிர்ாக ாரித்துக்கு இந்திப் பிதிநிதிாக தசி கல்வி ஆாய்ச்சி 

ற்றும் தயிற்சி சமத (NCERT)-யின் முன்ணாள் இக்குர் ததாசிரிர் தஜ ஸ் ாஜ்புத்- 

நிமிக்க த்தி அசு முடிவு மசய்துள்பது.  

 Coastal security exercise 'Sagar Kavach' was conducted  in Tamilnaduwhich 

is held every year in the aftermath of the 2008 Mumbai attack, to keep the 

coastal security forces on alert 

கடல் ழிாக தங்காதிகள் ஊடுருவுமத் டுக்கும் மகயில் ககடற்தகுதிகளில் 

'சாகர் காச்' ஆததன் எத்திமக நிகழ்ச்சி மடமதற்நது. 2008 ஆம் ஆண்டு மும்மத 

ாக்குலுக்கு பின்ணர் கடல் தாதுகாப்பில் ச்சரிக்மகாக இருக்கும் மதாருட்டு இந் 

எத்திமக டத்ப்தடுகிநது. 

 The insect museum at the Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) is all set 

to be thrown open to the public by Chief Minister Edappadi K Palaniswami. 

which will be first of its kind in the country 

தகாமயில் உள்ப மிழ்ாடு தபாண்மப் தல்கமனக்ககத்தின் பூச்சியில் துமந 

சார்பில் அமக்கப்தட்டுள்ப ாட்டின் முல்  பூச்சி அருங்காட்சிகத்ம முல்ர் டப்தாடி 

தக.தனிசாமி திநந்து மத்ார். 

 The Congress-led Punjab government proposed a development tax of Rs 200 

per month on income tax payees as the budget for 2018-19  focused on fiscal 

consolidation 

தஞ்சாப் காங்கிஸ் அசு ாநினத்தின் நிதி நிமனமம தனப்தடுத்தும் மகயில், "ாநின 

பர்ச்சிக்காண ரி' ன்ந மதரில் புதி ரிம விதிக்க முடிவு மசய்ப்தட்டுள்பது. 
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அன்தடி, ருாண ரி மசலுத்துதார் மீது ாம் ரூ.200 ன்ந அடிப்தமடயில் புதி ரி 

விதிப்தற்காண சட்டம் மகாண்டுப்தடும் 

 After a gap of about seven years, First Flight Under UDAN Scheme In Tamil 

Nadu Takes Off Between Salem, Chennai under the.' Tamil Nadu Chief 

Minister K Palaniswami and Union Minister Pon Radhakrishnan flagged off 

the first service( march 25) 

7 ஆண்டுகள் இமடமளிக்குப் பின் உான் திட்டத்தின் கீழ் முல்முமநாக தசனம் முல் 

மசன்மண ம விாணப்ததாக்குத்து மாடங்கப்தட்டுள்பது. முனமச்சர் டப்தாடி 

தனிச்சாமி ற்றும் த்தி இமண அமச்சர் மதாண் ாகிருஷ்ணன் ஆகிதார் மாடங்கி 

மத்ணர். 

 Jackfruit all set to be Kerala’s official fruit.  

தகபாவின் அலுல் தாக தனாப்தம் அங்கீகரிக்கப்தட்டுள்பது உருாக்கியுள்பணர். 

 The IBM engineers have created the world’s smallest computer. 

பிம் நிறுணத்மச் தசர்ந் மதாறிாபர்கள் உனகின் மிகச்சிறி கணிணி 

 As 18-year-old Elavenil Valarivan won the women’s 10m air rifle gold medal at 

the ISSF Junior World Cup in Sydney,  

சிட்டினியில்  மடமதறும் உனக இமபஞர் துப்தாக்கி சுடும் ததாட்டியில் 10 மீட்டர் மபிள் 

பிரிவில் இந்திாமச் தசர்ந் இபதனில் ானறின் ங்கப் தக்கம் மதற்றுள்பார். 

 Indian Olympic Association (IOA) chooses PV Sindhu as the flag-bearer of the 

Indian contingent for the opening ceremony of the Gold Coast 

Commonwealth Games. 

ஆஸ்திதலிாவில் மடமதறும் கான்மல் விமபாட்டுப் ததாட்டியின் துக்க 

நிகழ்ச்சியில் மகாடிம ந்திச் மசல்தாக பிவி சிந்தும இந்தி எலிம்பிக் சங்கம் 

தர்ந்மடுத்ள்பது. 

 World Water Day is an annual observance day on 22 March. This year's theme 

- Nature for Water 

உனக ண்ணீர் திணம் ஆண்டுதாறும் ார்ச் 22 அனுசரிக்கப்தடுகிநது. இந் ஆண்டிற்காண 

கருப்மதாருள் இற்மகக்காக ன்னீர்  

 World Meteorological Day is annually held on or around March 23 to 

remember the World Meteorological Organization's establishment on that 

date in 1950. headquarters in Geneva, Switzerland. 
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உனக ானில் திணம் ஆண்டு தாறும் ார்ச் 23 அன்று உனக ானில் அமப்பு 

அமக்கப்தட்டன் நிமணாக மகாண்டாடப்தடுகிநது. இன் மனமகம் 

மஜனிாவில் அமந்துள்பது. 

 The president of Myanmar Htin Kyaw has resigned, his office has 

announced.  

மிான்ர் அசின் மனர் டின் க்ாவ் தவியிலிருந்து ாஜிாா மசய்ாக 

அறிவித்துள்பார். 

 2018 march 24 world earth hour observed in new delhi . Earth Hour, which 

started in Australia in 2007, is being observed by millions of supporters in 

187 countries, who are turning off their lights at 8.30pm local time in what 

organisers describe as the world's "largest grassroots movement for climate 

change". Its organized by WWF 

2018 ார்ச் 24ம் ததி பூமி தம் இந்திாவில் மடல்லியில் அனுசரிக்கப்தட்டது. இது 

2007ல் முல் முமநாக 2007ல் ஆஸ்திதலிாவில் அனுசரிக்கப்தட்டது இந்  ாளில் 

எரு ணி தம் விபக்குகமப அமணத்து மத்து தரு நிமன ாற்நத்திற்கு திாக 

அனுசரிக்கப்தடும், இந் நிகழ்ச்சி உனக ணவினங்கு நிதித்ால் அனுசரிக்கப்தடும் 

உனக ண்ணீர் திணம் சிநப்பு கட்டும 

உனக உயிர்களுக்கு ஆாாக விபங்குது நீர். ாம் உயிர் ாழ்ற்கும், து ாழ்ா 

ாத்திற்கும், உவு தாதுகாப்பிற்கும், மாடர் பர்ச்சிக்கும் அடிப்தமடாக இருப்தால்ான் 

“நீர் இன்று அமாது உனகம் ன்று நீரின் சிநப்மதப் ததாற்றுகின்நார் மதாய்ாமாழிப் 

புனர். புவியின் நினப்தப்பின் 71 சவீம் நீால் சூப்தட்டிருப்பினும், இந் பத்தின் 96.5 

சவீம் கடலிலும், ாக்கடலிலும் உள்பது. ஞ்சிதில்  அடுத்தடிாக தனிக் கட்டிாகவும், 

தனிப் தாமாகவும் அடுத்து 1.7 சவீம் நினத்டி நீாகவும், அபவு இருப்தாக திப்பீடு 

என்று மரிவிக்கிநது. தலும் ஏபவு நீரின் இருப்பு மதரி ரிகளிலும் குபங்களிலும் 

காப்தடுகிநது. புவியின் நீர்பத்தில் 2,5 சவீம் ான் ன்னீர் ன்ததிலிருந்து அதிகாகத் 

தமப்தடும் இந்த் தித்தின் இருப்மதப் புரிந்து மகாள்பனாம். இந்ப்பின்ணணியில் து 

ாட்டில் இருக்கும் நீர் பம் ற்றும் தம தற்றி புள்ளி விங்கள் து திட்டங்கமப 

மற்கும், அற்மந மடமுமநப்தடுத்துற்காண ழிகாட்டு மறிகமப 

மற்கும் உவி புரிந்து ருகின்நண. 

இந்ப்பின்ணணியில் து ாட்டில் இருக்கும் நீர் பம் ற்றும் தம தற்றி புள்ளி 

விங்கள் து திட்டங்கமப மற்கும், அற்மந மடமுமநப்தடுத்துற்காண 

ழிகாட்டு மறிகமப மற்கும் உவி புரிந்து ருகின்நண. உனக க்கள் மாமகயில் 

18 சவீத்மக் மகாண்டுள்ப து ாட்டின் நினப்தப்பு உனகப் தப்தபவில் 2.4 

சவீாகும். அது, உனகின் புதுப்பிக்கத்க்க நீர் பத்தில் 4 சவீத்மக் மகாண்டுள்பது. 
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தலும் இந் பத்தின் இருப்பும் ாடு முழுதும் எத சீாண அபவில் தவிக் கிடக்கவில்மன 

. சுத்திகரிக்கப்தடா கழிவுகளும் கழிவு நீரும், திகளில் கனப்ததிணால் நீர் ாசு அமடது 

குடிநீர் விநிதாகத்தில் ாக்கத்ம ற்தடுத்தி ருது இல்தாணாகும். தலும் அதிகரித்து 

ரும் க்கள் மாமகயும் தமயும் கூடுல் மருக்கடிம ற்தடுத்தி ருகின்நண.  

இற்மநமல்னாம் கருத்தில் மகாண்தட து ாட்டு க்கள் அமணருக்கும், ாண 

குடிநீர் ததாதுாண அபவு கிமடப்தம உறுதி மசய்யும் டடிக்மககமப, த்தி, ாநின 

அசுகள் டுத்துருகின்நண. இதில் ஊக தகுதி க்களின் னமணப் ததணுற்காண 

திட்டங்களுக்கும் முக்கித்தும் அளிக்கப்தட்டு ருகின்நண.  

அமச்சகத்தின் பின்ணணி  

ஊக குடிநீர் விநிதாகத்ம தம்தடுத்தும் மகயில், விமவுதடுத்ப்தட்ட குடி நீர் 

விநிதாகத்திட்டத்ம த்தி அசு 1972-1973ம் ஆண்டு மாடங்கிது. இமத் மாடர்ந்து 

குடிநீர் தற்றி மாழில்நுட்த இக்கம் 1986ம் ஆண்டு மாடங்கப்தட்டது. குடிநீரின் ம், 

உரி மாழில் நுட்தப் தன்தாடு, னி ஆற்நல் தம்தாட்டிற்கு உவி ஆகிம குறித்து 

இந்த் திட்டம் கணம் மகாண்டது. பின்ணர் இத்திட்டம் 1991-1992ம் ஆண்டு ாஜீவ் காந்தி 

தசி குடிநீர் இக்கம் ண மதர் ாற்நம் மதற்நது. இந் இக்கம் பிநகு குடிநீர் விநிதாகத் 

துமந ண தம்தடுத்ப்தட்டு 1999ம் ஆண்டு ஊக பர்ச்சி அமச்சகத்தில் னித்துமநாக 

உருாக்கப்தட்டது. பின்ணர் 2010ம் ஆண்டு இத் துமந குடிநீர் விநிதாகம் ற்றும் 

துப்புவுத்துமந ண ாற்றி அமக்கப்தட்டது. கிாம் குடிநீர் விநிதாகம் ற்றும் துப்புவின் 

முக்கித்துத்ம கருத்தில் மகாண்டு, இத்துமந 2011ம் ஆண்டு ஜூமன ாம் 13ம் ததி 

னி அமச்சகாக அமக்கப்தட்டது. 

மசல்தாடுகளும் மதாறுப்புக்களும்  

குடி நீர் விநிதாகம் ற்றும் துப்புவு அமச்சகம், குடிநீர் விநிதாகம் தற்றி மகாள்மக 

மவு, திட்டமிடுல், நிதி எதுக்கீடு ஆகிற்மந எருங்கிமக்கும் அமச்சகாக 

மசனாற்றி ருகிநது. தலும் ஊகப் தகுதிகளில், குடிநீர் விநிதாகத்ம தம்தடுத் மக 

மசய்யும். அசின் முன்ணணித் திட்டங்கபாண தசி ஊக குடிநீர் விநிதாகத் திட்டத்மயும், 

ஊகப் தகுதிகளில் துப்பும தம்தடுத்த் தும மசய்யும் “நிர்ல் தாத் அபிான்" 

திட்டத்மயும் எருங்கிமத்து மசல்தடுத்தி ருகிநது. இற்மந மடமுமநப்தடுத்தும் 

மகயில், இந் அமச்சகத்தில் நீர், நீரின் ம் ற்றும் துப்புவு ண 3 திட்டச் மசல்தாட்டுப் 

பிரிவுகள் இங்கி ருகின்நண. 2002ல் ஸ்ஜல்ாா திட்டாக மாடங்கப்தட்டப்தணிகள் 

2009ம் ஆண்டு ப்ல் முல் ததி முல் தசி ஊக குடிநீர் திட்டாக ாற்றி 

அமக்கப்தட்டது. த்தி அசுத் திட்டாண இது கிாப்புநங்களில் ாழும் க்களுக்கு 

தாதுகாப்தாண குடிநீம ததாதுாண அபவு ங்க மக மசய்ம குறிக்தகாபாகக் 

மகாண்டாகும். 

தசி ஊக குடிநீர் சதித் திட்டத்தின் முக்கி குறிக்தகாள்,  
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 ல்னா ஊகக் குடியிருப்புப் தகுதிகளுக்கும் தாதுகாப்தாண ற்றும் ததாதுாண அபவு 

குடிநீர் கிமடக்க சதி மசய்து ருல்;  

 அசு தள்ளிகளிலும் அங்கன்ாடிகளிலும் குடிநீர் சதிம ற்தடுத்துல்,  

 குடியிருப்புப் தகுதிகளில் குடிநீர் சதிம ற்தடுத்த் ருதுடன் நின்றுவிடால் 

ல்னா வீடுகளுக்கும் குடி நீர் தாகாப்மத விரிவுதடுத்துல்.  

 தீர்நிமன, நினத்டி நீர் ற்றும் ம நீர் தசகரிப்பு ததான்ந ணங்கமப என்றுதட 

திநம்தட தன்தடுத்துற்காண ழிமுமநகமபக் காண்ததின் ாயினாக குடிநீர் 

ஆாத்திற்கு எத ணத்ம ட்டும் சார்ந்து இருப்தமத் விர்த்ல்;  

 குடிநீர் ங்குல் மாடர்ந்து மடமதறு ம உறுதி மசய்யும் மகயில் குடிநீர் 

திட்டங்களுக்காண தட்மஜட் ாரித்ல் ற்றும் கிா நிமனயில் குடி நீர் தாதுகாப்புத் 

திட்டங்கமப மல்; 

 தசி ஊக சுகாாத் திட்டம், எருங்கிமந் குந்மகள் தம்தாட்டுத் 

திட்டங்கள், அமணருக்கும் கல்வி, காத்ா காந்தி தசி ஊக தமனாய்ப்பு 

உறுதித் திட்டம், நீர் பிடிப்புப் தகுதி தம்தாட்டுத் திட்டம் ஆகிற்மந 

எருங்கிமத்ல். 7, ாநினங்கள் நீக்குப்ததாக்காண நிமனமக் கமடப்பிடிக்க 

சதி. 

 ஊக குடிநீர் விநிதாகத் திட்டத்ம நிர்கிக்கும் மதாறுப்மத உள்பாட்சி 

அமப்புகளுக்கு ங்கும் ாநினங்களுக்கு ஊக்குவிப்பு.. 

தாத் நிர்ாண் ஊகப் தகுதிகளில் கட்டமப்மத உருாக்கும் மகயில் “தாத் நிர்ாண் 

இக்கத்ம த்தி அசு 2005ம் ஆண்டு மாடங்கிது. இந்த் திட்டத்தின் முல் கட்டப் 

தணிகள் 2005-06ம் ஆண்டு முல் 2008-09ம் ஆண்டு மயினாண கான கட்டத்தில் 

மசல்தடுத்ப்தட்டண. 2009-10ம் ஆண்டு மாடங்கி 2து கட்டப் தணிகள் 2011-12ம் 

ஆண்டு ம மாடர்ந்ண. உக குடிநீர் சதித் திட்டம், தாத் நிர்ாண் திட்டத்தின் கீழ், 

தற்மகாள்பப்தட்டு ரும் முக்கிப் தணிகளில் என்நாகும் 

TNPSC GROUP I & II PRELIMS &  MAINS ADMISSION OPEN 

1. TEST BATCH / ONLINE POSTAL 

2. CLASSES / CLASSROOM COACHING  / ONLINE COACHING 

TO JOIN CONTACT 9952521550 

To get Daily Current Affairs Whatsapp with your name and District to 7418521550 

For Group I & II Mains Answer writing practice send your details with 

languages to 044-48601550 via whatsapp. 
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