
         

    

1. “PRANIT” என்ற பெயரில் மின்னணு வணிக வலைத்தளத்லத 

அறிமுகப்ெடுத்தியுள்ள பெொதுத்துலற நிறுவனம் எது? 

அ) பவர் கிரிட்  

ஆ) NTPC 

இ) HAL 

ஈ) IOL 

✓ மத்திய எரிசக்தி அமமச்சகத்தின் ‘மகாரத்னா’ தகுதிபபற்ற பபாதுத்துமற 

நிறுவனமான பவர் கிரிட், மின்னணு முமறயிலான ஒப்பந்தப்புள்ளி 

ககாரும் “PRANIT” என்ற வமலத்தளத்மத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

இந்த வமலத்தளம், ஒப்பந்தப்புள்ளி பசயல்முமறமய மிகவும் பவளிப்ப 

-மையானதாக மாற்றுவமத க ாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. கமலும், 

தாள் பசயல்பாடுகமள குமறக்கிறது. இவ்வமலத்தளத்திற்கு மின்னணு 

மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப அமமச்சகத்தின் தரப்படுத்தல், கசாதமன 

மற்றும் தரச்சான்றிதழ் இயக்கு ரகம் சான்றளித்துள்ளது. 

 

2. பெப்சூ முசொரொ இயக்கம் என்ெது எந்த இந்திய மொநிைத்தில் நடந்த 

ஒரு விவசொயிகள் இயக்கமொகும்? 

அ) கர் ாைகா 

ஆ) இராஜஸ்தான் 

இ) பஞ்சாப்  

ஈ) ஹிமாச்சல பிரகதசம் 

✓ முசாரா இயக்கமானது 1930’களில் பஞ்சாப் கிராமங்களில் பதாைங்கியது. 

விடுதமலக்குப் பிறகு பஞ்சாப் என்று பபயரிைப்படுவதற்கு முன்னர் வமர 

இந்த மாகாணம் பபப்சூ என்று அமைக்கப்பட்ைது. 

✓ ‘முசாரா’ என்றால் ஒருவரின் நிலத்தில் கவமல பசய்த நிலமற்ற உைவர் 

என்று பபாருளாகும். இவ்வியக்கம் பல்லாண்டுகளாக நிலத்மத உழுத 

-வர்களுக்கக நிலம் என்ற ககாட்பாட்மைக் பகாண்ைது. இறுதியாக, 

1952ஆம் ஆண்டில், ஒருமுமற இைப்பீடு பசலுத்திய பின்னர் மக்களுக்கு 

நிலவுரிமம வைங்கப்பட்ைது. அண்மமயில், புது தில்லியில்  ைந்த விவசா 

-யிகள் கபாராட்ை இைங்களிலும், பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் இந்த இயக்கம் 

நிமனவுகூரப்பட்ைது. 

 

3. பின்வரும் எந்த மொநிைம், மியொன்மருடன் 510 கிலைொமீட்டர் நீள 

எல்லைலயப் ெகிர்ந்து பகொள்கிறது? 

அ) அஸ்ஸாம் 

ஆ) மிகசாரம்  

இ) மணிப்பூர் 

ஈ) கமகாலயா 

✓ மிகசாரம் மாநிலம் மியான்மருைன் 510 கிமீ நீள எல்மலமயப் பகிர்ந்து 

பகாள்கிறது. மியான்மமரச் சார்ந்த “அரசியல் ஏதிலிகளுக்கு” அரசியல் 

தஞ்சம் வைங்குமாறு மிகசாரம் மாநில முதலமமச்சர் கசாரம்தங்கா 

 டுவணரசிைம் ககட்டுக்பகாண்டுள்ளார். முன்னதாக, எந்தபவாரு பவளி 

 ாட்டினருக்கும் “ஏதிலி” என்ற அந்தஸ்மத வைங்க மாநில அரசுகளுக்கு 

அதிகாரம் இல்மல என்றும், 1951 ஐ ா அகதிகள் மா ாடு மற்றும் அதன் 

1967 ப றிமுமறயில் இந்தியா மகபயழுத்திைவில்மல என்றும் மத்திய 

உள்துமற அமமச்சகம் பதரிவித்தது. 

 

4.சமீெ பசய்திகளில் இடம்பெற்ற, 2011 இஸ்தொன்புல் மொநொட்டுடன் 

பதொடர்புலடய பிரச்சிலன எது? 

அ) குடும்ப வன்முமற மற்றும் பாலின சமத்துவம்  

ஆ) பருவநிமல மாற்றம் 

இ) நிதியியல் உள்ளைக்கம் 

ஈ) பரவா க ாய் 

✓ இசுதான்புல்லில் உருவாக்கப்பட்ை ஐகராப்பிய கவுன்சில் ஒப்பந்தமானது, 

குடும்ப வன்முமறகமளத் தடுக்கவும், வைக்குத் பதாைரவும், ஒழிக்கவும், 

சமத்துவத்மத ஊக்குவிக்கவும் உறுதியளித்தது. துருக்கி அதிபர் தயிப் 

எர்கைாகன், பபண்கமளப் பாதுகாப்பதற்காக வடிவமமக்கப்பட்ை இந்தப் 

பன்னாட்டு ஒப்பந்தத்திலிருந்து, துருக்கிமய பவளிகயற்றினார்.  

✓ எவ்வாறாயினும், அதிகரித்துவரும் குடும்ப வன்முமறகமள எதிர்ப்பதற் 

-கான ஒரு கருவியாக இந்த ஒப்பந்தத்மத காணும் மக்கள், தங்கள் 

கவமலகமள பவளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 

 

5. அண்லமச் பசய்திகளில் இடம்பெற்ற திவ்யன்ஷ் சிங் ென்வொர் 

மற்றும் இளலவனில் வொைறிவன் ஆகிலயொர் கீழ்காணும் எந்த 

விலளயொட்டுடன் பதொடர்புலடயவர்களொவர்? 

அ) பைன்னிஸ் 

ஆ) துப்பாக்கிச்சுடுதல்  

இ) தைகளம் 

ஈ) கைபிள் பைன்னிஸ் 

✓ தில்லியில்  மைபபற்று வரும் ISSF உலகக்ககாப்மபயில் 10 மீட்ைர் ஏர் 

மரபிள் கலப்பு அணி கபாட்டியில் இந்தியாவின் இளம் துப்பாக்கி சுடும் 

வீரர்களான திவ்யன்ஷ் சிங் பன்வார் மற்றும் இளகவனில் வாலறிவன் 

ஆகிகயார் தங்கம் பவன்றனர். பபண்கள் ஸ்கீட் கபாட்டியில் மற்பறாரு 

இந்திய துப்பாக்கிச்சுடும் வீராங்கமன ககணமத் கசககான் பவண்கலம் 

பவன்றார். முன்னதாக, புது தில்லியில்  ைந்து வரும் ISSF உலகக்ககாப் 

-மபயில், 10 மீட்ைர் ஏர் பிஸ்ைல் கபாட்டிகளில் இந்திய பபண்கள் மற்றும் 

ஆண்கள் அணிகள் தங்கப்பதக்கங்கமள பவன்றன. 

 

6. முதல் ெழங்குடி கல்வி அலமப்புப் ெள்ளியொன, ‘நியுபு லநவ்கொம் 

பயர்லகொ’ திறக்கப்ெட்டுள்ள மொநிைம் எது? 

அ) ஒடிஸா 

ஆ) அருணாச்சல பிரகதசம்  

இ) கமற்கு வங்கம் 

ஈ) மிகசாரம் 

✓ அருணாச்சலபிரகதச மாநில முதலமமச்சர் கபமா கந்து, அம்மாநிலத்தின் 

முதல் முதல் பைங்குடி பமாழிவழிக்கல்வி அமமப்புப் பள்ளிமயத் திறந்து 

மவத்துள்ளார். ‘நியுபு ம வ்காம் பயர்ககா’ என்று பபயரிைப்பட்ை இந்தப் 

பள்ளி, பைங்குடி மரபுகள், கலாச்சாரம் மற்றும் பமாழி ஆகியவற்மற கமம் 

-படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் உதவும். பள்ளியின் வளர்ச்சி மற்றும் 

பராமரிப்புக்காக `3 ககாடி நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

7. ஓமொன் வலளகுடொ அருலக, ‘அரபிக்கடல் குழு லெொர்ப்ெயிற்சி’லய 

நடத்தவுள்ள நொடு எது? 

அ) இந்தியா 

ஆ) ஐக்கிய அபமரிக்க  ாடுகள்  

இ) சீனா 

ஈ) ஜப்பான் 

✓ அபமரிக்க கைற்பமையானது பபல்ஜியம், பிரான்ஸ் மற்றும் ஜப்பான் 

ஆகியவற்றுைன் இமணந்து மமைாஸ்டில் ஒரு மிகப்பபரிய கைற்பமைப் 

பயிற்சிமய  ைத்தவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. ‘அரபிக்கைல் குழு கபார்ப் 

பயிற்சி’யில்  ான்கு  ாடுகமளச் சார்ந்த கப்பல்கள் பங்ககற்கவுள்ளன. 

ஈரானின் அணுவாற்றல் திட்ைம் குறித்த பதட்ைங்களுக்கு மத்தியில் அந்த 

பிராந்தியத்தில் இப்பயிற்சி  ைத்த திட்ைமிைப்பட்டுள்ளது. 

 

8. “Forest restoration: a path to recovery and well-being” என்ற 

கருப்பெொருளுடன், நடப்ெொண்டு (2021) மொர்ச்.21 அன்று ஐநொ’ஆல் 

பகொண்டொடப்ெட்ட நொள் எது? 

அ) பூச்சிகளுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

ஆ) இனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

இ) வனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள்  

ஈ) மரங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

✓ மார்ச்.21ஆம் தததியய ஐ ா அமவ வனங்களுக்கான பன்னாட்டு  ாள் 

எனக்பகாண்ைாடுகிறது. இந் ாள், உலகம் முழுவதுமுள்ள பசுமமயான 

காடுகளின் முக்கியத்துவத்மத நிமனவுகூர்கிறது. “Forest restoration: a 

path to recovery and well-being” என்பது  ைப்பாண்டில் (2021) வரும் 

இந் ாளுக்கான கருப்பபாருளாகும். இந்த  ாள், முதன்முதலில் ஐ ா’ஆல் 

கைந்த 2012ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. பகன்-பெட்வொ திட்டத்லதச் பசயல்ெடுத்தும் நடுவண் அலமச்சகம் 

எது? 

அ) பாதுகாப்பு அமமச்சகம் 

ஆ) ஜல் சக்தி அமமச்சகம்  

இ) உள்துமற அமமச்சகம் 

ஈ) சுற்றுச்சூைல் அமமச்சகம் 

✓ இந்தியாவின் முதல் ஆறுகள் இமணப்புத்திட்ைமான பகன்-பபட்வா 

திட்ைத்மத மத்திய ஜல் சக்தி அமமச்சகம் பசயல்படுத்தவுள்ளது. மத்திய 

பிரகதச மாநிலத்தில் பாய்ந்கதாடும் பகன் ஆற்மற உத்தர பிரகதசத்தில் 

பாயும் பபட்வா ஆற்றுைன் இமணப்பகத இத்திட்ைத்தின் க ாக்கமாகும். 

இந்தத் திட்ைத்மத ஒரு கதசிய திட்ைமாக பசயல்படுத்த, பபாது முதலீட்டு 

வாரியத்தின் ஒப்புதமல ஜல் சக்தி அமமச்சகம் ககாரியுள்ளது. 

 

10. மொவட்டங்களின் ஆண்டு ஏற்றுமதி தரவரிலசக் குறியீட்லடத் 

தயொரிப்ெதில் மொநிைங்கள் / யூனியன் பிரலதசங்களுக்கு உதவுவது 

எது? 

அ) NITI ஆகயாக் 

ஆ) வணிக அமமச்சகம்  

இ) திட்ை ஆமணயம் 

ஈ) கதசிய வளர்ச்சிக் கைகம் 

✓ பல்கவறு மாவட்ைங்களின் ஆண்டு ஏற்றுமதி தரவரிமசக் குறியீட்மைத் 

தயாரிக்க மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரகதசங்களுக்கு பவளி ாட்டு 

வர்த்தக இயக்கு ரகம் உதவும் என மத்திய வணிகம் & பதாழிற்துமற 

அமமச்சகம் அறிவித்தது. இக்குறியீடு ஒவ்பவாரு மாவட்ைத்மதயும் அதன் 

ஏற்றுமதி கபாட்டித்தன்மமக்கு ஏற்ப வரிமசப்படுத்தும். மாவட்ைத்தில் 

ஏற்றுமதி திறன்பகாண்ை பபாருட்கள் மற்றும் கசமவகமள அமையாள 

-ங்காண்பகத மாவட்ை ஏற்றுமதி பசயல்திட்ைமாகும். 

 


1. இந்திய உள்கட்ைமமப்புத் திட்ைங்களுக்கு ஜப்பான் `15,322 ககாடி நிதி 

இந்திய உட்கட்ைமமப்புத் திட்ைங்களுக்காக ஜப்பான் அரசு கைனாகவும், 

மானியமாகவும் `15,322 ககாடி நிதியளித்துள்ளது. தில்லி பமட்கரா ரயில் 

திட்ைத்தின்  ான்காம் கட்ைப்பணிகள் உள்பை பல்கவறு உட்கட்ைமமப்புத் 

திட்ைங்களுக்கு இந்த நிதி பயன்படுத்தப்பை இருக்கிறது. இது பதாைர்பாக 

தில்லியில் உள்ள ஜப்பான் தூதரகம் பவளியிட்ை பசய்திக்குறிப்பில் 

கூறப்பட்டிருப்பதாவது: 

இரு ாடுகள் இமையிலான மானியம், கைன் பதாைர்பான ஒப்பந்தத்மத 

இந்திய நிதியமமச்சகத்தின் பபாருளாதாரத்துமற கூடுதல் பசயலர் C S 

கமாகபத்ராவும், ஜப்பான் தூதர் சுககாஷி சுசூகியும் பரிமாறிக்பகாண்ைனர். 

முதல்கட்ைமாக `2.65 ககாடி மானியம் அந்தமான்-நிககாபார் மின்சார 

திட்ைங்களுக்கு வைங்கப்படும். பபங்களூரு பமட்கரா இரண்ைாம் கட்ைத் 

திட்ைத்துக்கு `3,442 ககாடியும், தில்லி பமட்கரா  ான்காம் கட்ைத்திட்ைத்து 

-க்கு `7,932 ககாடியும் கைனளிக்கப்படும். 

தில்லி பமட்கரா ரயில் திட்ைத்துக்காக 1997 முதல் இப்கபாது வமர சுமார் 

`47 ககாடி வமர ஜப்பான் கைனுதவி அளித்துள்ளது. இது தவிர ஹிமாச்சல 

பிரகதசத்தில் பயிர் பகுப்பு முமற திட்ைத்தின் இரண்ைாவது கட்ைத்துக்கு 

`737 ககாடி கைனுதவி அளிக்கப்படும். இதன்மூலம் கவளாண் பபாருள் 

உற்பத்தி அதிகரிக்கும். இராஜஸ்தானில் குடிநீர் திட்ைத்மத பசயல்படுத்த 

`3,032 ககாடி கைனுதவி அளிக்கப்பைவிருக்கிறது என்று அந்த பசய்திக் 

குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

2. இந்தியப் பபாருளாதாரம் பமதுவாக மீண்டு வருகிறது: IMF 

இந்தியப் பபாருளாதாரம் பமதுவாக மீண்டு வருகிறது என்று சர்வகதச 

நிதியம் (IMF) பதரிவித்துள்ளது. அடுத்த மாதம் IMF - உலக வங்கி 

இமையிலான கூட்ைம்  மைபபறவுள்ள நிமலயில இத்தகவல் பவளியாகி 

உள்ளது. IMF பசய்தித்பதாைர்பாளர் ககரி மரஸ் கூறுமகயில், “இந்தியப் 

பபாருளாதாரம் பமதுவான முமறயில் மீண்டு வருகிறது. பமாத்த 

உள் ாட்டு உற்பத்தி (GDP) கமாசமான நிமலயில் இருந்து இப்கபாது 

பமதுவாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 2020’ஆம் ஆண்டின்  ான்காவது 

காலாண்டிகலகய இந்த வளர்ச்சி பதரியத் பதாைங்கிவிட்ைது. 

இந்தியாவில் மூலதன உருவாக்கம் கமம்பட்டுள்ளது. COVID-19 பபருந் 

பதாற்றால் ஏற்பட்ை பபாருளாதார வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு இப்கபாது நிமலமம 

கமம்பட்டுள்ளது. அகத க ரத்தில் வர்த்தகம், பபாருள்கள்-கசமவகளின் 

விநிகயாகம் ஆகியமவ இந்த ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கமம்படும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அகதக ரத்தில் இப்கபாது சில இைங்களில் உள்ளூரளவில் அமல்படுத்தப்ப 

-டும் பபாதுமுைக்கம் சிலபாதிப்புகமள ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது” 

என்றார். உலகப்பபாருளாதாரம் பதாைர்பான IMF அறிக்மக ஏப்ரல் 6ஆம் 

கததியன்று பவளியிைப்பைவுள்ளது. 

 

3. தில்லியில்  மைபபற்றுவரும் உலகக்ககாப்மப துப்பாக்கிச்சுடும் 

கபாட்டியில், இந்தியா ஆைவர் 50 மீட்ைர் மரபிள் குழுப்பிரிவில் தங்கம் 

பவன்றனர். 

தில்லியில்  மைபபற்று வரும் உலகக்ககாப்மப துப்பாக்கிச்சுடும் கபாட்டியி 

-ல், இந்தியாவின் நிரஜ் குமார், ஸ்வப்னில் குசாகல, பசயின் சிங் ஆகிகயார் 

ஆைவர் 50 மீட்ைர் மரபிள் குழுப் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பவன்றனர். 50 

மீட்ைர் மரபிள் கலப்பு இரட்மையர் குழுப்பிரிவில் இந்தியாவின் சஞ்சீவ் 

ராஜ்புத் - கதஜஸ்வினி சாவந்த் இமண தங்கப்பதக்கம் பவன்றது. 

இகதபிரிவில், இந்தியாவின் பிரதாப் சிங் - சுனிதி பசளகான் இமண 

பவண்கலம் பவன்றது. ஆைவர் 25 மீட்ைர் கரபிட் பயர் பிஸ்ைல் பிரிவில், 

விஜய்வீர் சித்து பவள்ளிப்பதக்கம் பவன்றார். இந்தப்கபாட்டியில் இதுவமர 

இந்தியா 12 தங்கம், 7 பவள்ளி, 6 பவண்கலங்கமள பவன்றுள்ளது. 

 

4. ஏப்.2-ம் கததி வமர 20 மாவட்ைங்களில் அதிக பவப்பநிமல 

தமிழ் ாட்டில் பசன்மன, காஞ்சிபுரம், பசங்கல்பட்டு கவலூர், இராணிப்கபட் 

-மை, திருப்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமமல, விழுப்புரம், கசலம், 

கைலூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி,  ாமக்கல், கரூர், திருச்சி, 

பபரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுமற ஆகிய 20 மாவட்ைங்களில் ஏப்.2 

வமர பவப்பநிமல உயரக்கூடும் என பசன்மன வானிமல ஆய்வுமமய 

-ம் பதரிவித்துள்ளது. 

 

5. இந்தியா - வங்ககதசம் இமைகய 5 ஒப்பந்தங்கள் மகபயழுத்து 

இந்தியா - வங்ககதச  ாடுகளிமைகய வர்த்தகம், தகவல் பதாழில்நுட்பம், 

விமளயாட்டு உள்ளிட்ை துமறகளில் ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

மகபயழுத்தாகின. பிரதமர்  கரந்திர கமாடி இரண்டு  ாள் பயணமாக 

வங்ககதசம் வந்துள்ள நிமலயில், இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. தமல கர் ைாக்காவில்  மைபபற்ற வங்ககதச சுதந்திர 

பபான்விைா ஆண்டு பகாண்ைாட்ைத்தில் பிரதமர் கமாடி பங்ககற்றார்.  

முன்னதாக, ககாபால்கஞ்ச் என்ற இைத்தில் உள்ள ஒரகண்டி ககாயிலுக்கு 

பிரதமாா் கமாடி பசன்று வழிபாடு  ைத்தினார். பின்னர் ககாபால்கஞ்ச் 

பகுதியில் வசிக்கும் மதுவா ஹிந்து சமூகத்தினரிமைகய கமாடி 

உமரயாடினார். அப்கபாது அவர் கபசியதாவது: 

பதாைக்கப்பள்ளி கட்டித்தரப்படும்: கமலும், ஒரகண்டியில் இந்தியா சார்பில் 

ஒரு பதாைக்கப்பள்ளி கட்டித்தரப்படும். அகதாடு இங்குள்ள பபண்கள் 

 டுநிமலப்பள்ளி ஒன்று இந்தியா சார்பில் தரம் உயர்த்தித்தரப்படும் என்ற 

அறிவிப்மப பிரதமர் கமாடி அப்கபாது பவளியிட்ைார். 

இந்தியா சார்பில் சமூக  லக்கூைம்: பின்னர் சத்கிரா என்ற இைத்தில் 

உள்ள பஜகஸாகரஸ்வரி காளி ககாயிலுக்கு பிரதமர் பசன்றார். 

புதிய இரயில்: வங்ககதசத்தின் ைாக்கா - கமற்கு வங்கத்தின் நியூ 

ஜல்மபகுரி இமையிலான புதிய பயணிகள் இரயிமல பிரதமர் கமாடியும், 

கேக் ஹசீனாவும் காபணாலி முமறயில் பதாைங்கிமவத்தனர். இரு ாடு 

-களுக்கு இமைகய இயக்கப்படும் மூன்றாவது பயணிகள் இரயில் இதுவா 

-கும். ஏற்கனகவ, ைாக்கா-பகால்கத்தா, குலானா-பகால்கத்தா இமைகய 

பயணிகள் இரயில் உள்ளது. 

 

6. ககாகவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி பசப்ைம்பரில் அறிமுகம்: சீரம் நிறுவனம் 

புதிய ககாகவாவாக்ஸ் தடுப்பூசி வரும் பசப்ைம்பர் மாதம் அறிமுகம் 

பசய்யப்பை வாய்ப்புள்ளது என்று சீரம் இந்தியா நிறுவனத்தின் தமலமமச் 

பசயல் அதிகாரி அைார் புகனவாலா கூறினார். புகனவில் உள்ள சீரம் 

நிறுவனம் ஏற்கனகவ ‘ககாவிஷீல்ட்’ ககரானா தடுப்பூசிமய தயாரித்து 

இந்தியா மற்றும் பிற  ாடுகளுக்கு விநிகயாகித்து வரும் நிமலயில், 

அபமரிக்காமவச் சார்ந்த ‘க ாவாவாக்ஸ்’ என்ற தடுப்பூசி தயாரிப்பு 

நிறுவனத்துைன் இமணந்து ‘ககாகவாவாக்ஸ்’ என்ற இரண்ைாவது 

 

 



         

    

ககரானா தடுப்பூசிமயயும் தயாரித்து வருகிறது. இந்தத் தடுப்பூசியின் 

ஒட்டுபமாத்த க ாய் எதிர்ப்புத்திறன் 89% என்று கணக்கிைப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் புதிய தடுப்பூசி வரும் ஜூன் மாதம் அறிமுகம் பசய்யப்படும் என்று 

எதிர்பார்ப்பதாக கைந்த ஜனவரியில் அைார் புகனவாலா கூறியிருந்த 

நிமலயில், இப்கபாது வரும் பசப்ைம்பரில் அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாகத் 

பதரிவித்துள்ளார். 

 

7. கபாலந்து  ாட்டில் இரண்டு தமிழ் இருக்மககளுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு 

பின் கபராசிரியர் பணி நியமன அறிவிப்பு 

மத்திய கலாச்சாரத் துமறயின் கீழ் ICCR அமமப்பு பசயல்படுகிறது. இதன் 

சார்பில் 1970ஆம் ஆண்டு முதல் பல்கவறு  ாடுகளில் உள்ள கல்வி 

நிறுவனங்களில் இந்திய அரசு சார்பிலான இருக்மககள் அமமக்கப்பட்டுள் 

-ளன. இதில் ICCR அமமப்பால் கதர்வுபசய்யப்பட்டு அனுப்பப்படும் கபராசி 

-ரியருக்கான ஊதியத்மத மத்திய அரசு வைங்கும். 

பவளி ாடுகளின் 69 கல்வி நிறுவனங்களில் இந்திய இருக்மககள் உள் 

-ளன. இதில் அதிகபட்சமாக இந்திக்கு 25’க்கும் கமற்பட்ை இருக்மககளும் 

இமதயடுத்து சமற்கிருதத்துக்கும் உள்ளன. தமிழுக்கு பவறும் இரண்டு 

இருக்மககள், கபாலந்து  ாட்டில் அமமக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 

ஒன்றாக வார்ஸா  கரின் வார்ஸா பல்கமலயில் இந்திய பமாழிகள் 

துமறயில் 47 ஆண்டுகளாக தமிழ் இருக்மக உள்ளது. இதன் அருகிலுள்ள 

கிராக்கூப்  கரின் கிராக்கூப்யாகி எகலானியன் பல்கமலக்கைகத்தில் 

2008 முதல் தமிழ் இருக்மக உள்ளது. 

இவற்றுக்கு 7 ஆண்டுகளாக கபராசிரியர்கள் அமர்த்தப்பைவில்மல. இந்தச் 

சூைலில் கபாலந்தின் இரண்டு தமிழ் இருக்மககளுக்கும் கபராசிரியர் 

பணி நியமன அறிவிப்மப ICCR தற்கபாது பவளியிட்டுள்ளது.  ாட்டின் 

பல்கவறு பல்கமலக்கைகங்களில் பணியாற்றும் தமிழ்ப்கபராசிரியர்கள் 

அயல்பணியில் இங்கு பணியாற்ற விண்ணப்பிக்கும்படி ககாரப்பட்டுள்ளது. 

 


