
         

    

1. கீழ்காணும் எந்த இந்திய ஆயுதப்படையால் ஆபரேஷன் சமுத்ே 

ரசது-2 த ொடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) இந்திய இராணுவம் 

ஆ) இந்திய வான்படை 

இ) இந்திய கைற்படை  

ஈ) இந்த ா-திபபத்திய எல்டைக்காவல்படை 

✓ இந்திய கைற்படையானது ஆபதரஷன் சமுத்ர தசது-2’ஐ ப ாைங்கியுள்ள 

-து. இ ன்கீழ், இந்திய கைற்படையானது சமுத்ர தசது II பசயல்பாட்டின் 

ஒருபகுதியாக பகால்கத் ா, பகாச்சி,  ல்வார்,  ாபர், திரிகண்ட், ஜைாஷ் 

-வா மற்றும் ஐராவத் ஆகிய 7 இந்திய கைற்படைக் கப்பல்கள், பல்தவறு 

நாடுகளிலிருந்து மருத்துவ உயிர்வளி நிரப்பப்பட்ை கிடரதயாஜனிக் 

பகாள்கைன்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கடள பகாண்டு வருவ  

-ற்காக பணியமர்த் ப்பட்டுள்ளன. 

 

2. கீழ்காணும் எந்  மத்திய ஆயு  கொவல்படடயின் மு ல் தபண் 

அதிகொரியொக டவஷொலி எஸ் ஹிவொஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்? 

அ) BRO  

ஆ) ITBP 

இ) CAPF 

ஈ) CRPF 

✓ சாடை கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ை மு ல் பபண் அதிகாரி 

-யாக டவஷாலி எஸ் ஹிவாடை எல்டைப்புறச் சாடைகள் அடமப்பு 

நியமித்துள்ளது. இந்திய - சீன எல்டை முழுவதும் சாடை இடணப்பு 

குறித்  ஆடணகடள அவர் நிறுவனத்திற்கு வழங்குவார். M Tech பட்ை 

- ாரியான அவர், ஏற்கனதவ கார்கிலில் பணிபுரிந்துள்ளார். 

 

3. கீழ்கொணும் எந்  நீடித்  வளர்ச்சி இலக்கிற்கு இணங்க பிே மர் 

ஜன் ஆரேொக்கிய ரயொஜனொ த ொடங்கப்பட்டது? 

அ) SDG 1 

ஆ) SDG 3  

இ) SDG 5 

ஈ) SDG 10 

✓ “நைமான வாழ்டவ உறுதிபசய்து, எல்ைா வயதினருக்கும் நைவாழ்டவ 

ஊக்குவிப்பது” குறித்து நீடித்  வளர்ச்சி இைக்கு (SDG) 3 கூறுகிறது. 

பிர மர் ஜன் ஆதராக்கிய தயாஜனா ஆயுஷ்மான் பாரத் தயாஜனாவின் 

முக்கிய அங்கமாகும்; இது, கைந்  2018’இல் ப ாைங்கப்பட்ைது. உைகின் 

மிகப்பபரிய நைவாழவுத் திட்ைமான இது, ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு 

`5 ைட்சம் வடரயிைான காப்பீட்டு வசதிடய 10.74 தகாடி ஏடழகளுக்கு 

வழங்குவட  தநாக்கமாகக்பகாண்டுள்ளது. ஏப்.30 - ஆயுஷ்மான் பாரத் 

திவாஸ் எனக் பகாண்ைாைப்பட்ைது. 

 

4. டைட்ேஜன் ஆக்கிடய உயிர்வளி ஆக்கியொக மொற்றி நிரூபித்துள் 

-ள நிறுவனம் எது? 

அ) IISc பபங்களூர் 

ஆ) IIT பம்பாய்  

இ) IIT பமட்ராஸ் 

ஈ) IIT பகளகாத்தி 

✓ இந்திய ப ாழில்நுட்ப நிறுவனம்-பம்பாய்,  ற்தபாது அடமக்கப்பட்டுள்ள 

டநட்ரஜன் ஆடைடய மாற்றியடமப்ப ன்மூைம் டநட்ரஜன் ஆக்கிக 

-டள உயிர்வளி ஆக்கிகளாக மாற்றுவ ற்காக, நிரூபன அைகு ஒன்டற 

அடமத்துள்ளது. IIT-B ஆய்வகத்தில் இந்  ஆடையால் உருவாக்கப்பட்ை 

உயிர்வளிடய தசா டன பசய் தபாது 3.5 வளிமண்ைை அழுத் த்தில் 

93-96% தூய்டமயான ாக கண்ைறியப்பட்ைது. 

 

5. மத்திய ரவளொண் எந்திே பயிற்சி மற்றும் ரசொ டன நிறுவனம் 

அடமந்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ)  மிழ்நாடு  ஆ) மத்திய பிரத சம்  

இ) ஆந்திர பிரத சம் ஈ) கர்நாைகா 

✓ பூத்னியில் உள்ள மத்திய தவளாண் எந்திர பயிற்சி மற்றும் தசா டன 

நிறுவனமானது தவளாண்டம மற்றும் உழவர்நை அடமச்சகத்தின்கீழ் 

உள்ள ஒரு மு ன்டம நிறுவனம் ஆகும். இது மத்திய பிரத ச மாநிைத்தி 

-ல் அடமந்துள்ளது. சமீபத்தில், நாட்டின் மு ல் மின்சார உழவு எந்திரம் 

இந்நிறுவனத்தில் பரிதசா டன பசய்யப்பட்ைது. இந் ப் புதிய மின்சார 

உழவு எந்திரம் மற்ற வடக உழவு எந்திரங்கடளவிை சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உகந்  ாக இருக்கும். 

 

6. இந்தியொவில், ஒரு கூட்டுறவு வங்கியிலிருந்து உருவொக்கப்பட்ட 

மு ல் சிறு நிதி வங்கி எது? 

அ) ஈக்விைாஸ் சிறு நிதி வங்கி 

ஆ) ஜன சிறு நிதி வங்கி 

இ) பந் ன் சிறு நிதி வங்கி 

ஈ) சிவாலிக் சிறு நிதி வங்கி  

✓ சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது 2020ஆம் ஆண்டில், 

ஒரு சிறு நிதி வங்கியாக மாற்றுவ ற்காக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிைமிரு 

-ந்து பகாள்டக ரீதியான ஒப்பு டைப் பபற்றது. இ ன்மூைம், ஒரு சிறு 

நிதி வங்கியாக மாற்றப்பட்ை மு ல் கூட்டுறவு வங்கியாக அவ்வங்கி திக 

ழ்கிறது. சிவாலிக் பமர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கியானது ஒரு சிறு நிதி 

வங்கியா -க ஏப்.26 மு ல் பசயல்பைத் ப ாைங்கியுள்ளது. 

 

7.‘CLAP’ என்ற தபயரில் ஒரு தூய்டம இயக்கத்ட  த ொடங்கவுள்ள 

இந்திய மொநில அேசு எது? 

அ) ஆந்திர பிரதேசம்  

ஆ) மத்திய பிரத சம் 

இ) இராஜஸ் ான் 

ஈ) தகரளா 

✓ CLAP (Clean Andhra Pradesh) பஜகனண்ணா ஸ்வச்ச சங்கல்ப திட்ைத் 

-ட  ஆந்திர பிரத ச மாநிை அரசு ப ாைங்கவுள்ளது. இந் த் திட்ைம் 

ஜூடை மா த்தில் ப ாைங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  

✓ சிற்றூர்கடள தூய்டமயாக டவத்திருப்ப ற்கான 100 நாட்கள் தூய்டம 

திட்ைம் தம.1 மு ல் ப ாைங்கும். சிறந்  கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

திைக்கழிவு தமைாண்டமக்கும் அம்மாநிைம் திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 

8. பிேபல ஹிந்து யொத்திடேயொன ரசொட்டொ சர் ொம் அடமந்துள்ள 

மொநிலம் எது? 

அ) உத் ர பிரத சம் 

ஆ) உத் ரகண்ட்  

இ) பீகார் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ தசாட்ைா சர் ாம் என்பது இமயமடையில், உத் ரகண்ட் மாநிைத்தின் 

கர்வால் பகுதியில் அடமந்துள்ள ஒரு முக்கியமான ஹிந்து யாத்திடர 

சுற்று ஆகும். இந் ச் சுற்று யமுதனாத்ரி, கங்தகாத்ரி, தக ார்நாத் மற்றும் 

பத்ரிநாத் ஆகிய 4  ளங்கடளக் பகாண்டுள்ளது. 

✓ தம மா ம் ப ாைங்கவிருந்  சர் ாம் யாத்திடரடய உத் ரகண்ட் மாநிை 

அரசு இடைநிறுத் ம் பசய்துள்ளது. குருக்கள் மட்டும் சன்னதிகளுக்குள் 

சைங்குகடள பசய்வார்கள். 

 

9. உலகளவில் மிகவும் மதிப்புமிக்க மு ல் பத்து கொப்பீட்டு நிறுவன 

-ங்களின் பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள இந்திய கொப்பீட்டு நிறுவனம் 

எது? 

அ) UIIC 

ஆ) LIC  

இ) NIA 

ஈ) NICL 

✓ ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகமானது (LIC) உைகளவில் மூன்றாவது வலுவான 

மற்றும் பத் ாவது மதிப்புமிக்க காப்பீட்டு நிறுவனமாக உள்ளது. பிராண்ட் 

டபனான்ஸ் இன்சூரன்ஸ் 100-2021’இன் அறிக்டகயின்படி, LIC’இன் 

மதிப்பு கிட்ைத் ட்ை 7% அதிகரித்து 8.65 பில்லியன் ைாைராக உள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ மு ல் பத்து இைங்களில் ஐந்து சீன காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உள்ளன. 

அதில் பிங் ஆன் இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனம் மு லிைத்தில் உள்ளது. 

 

10. சமீபத்தில் 60 ஸ்டொர்லிங்க் இடணய தசயற்டகக்ரகொள்களின் 

புதிய த ொகுப்டப, சுற்றுப்பொட யில் நிடலநிறுத்திய விண்தவளி 

நிறுவனம் எது? 

அ) NASA 

ஆ) JAXA 

இ) SpaceX  

ஈ) புளூ ஆர்ஜின் 

✓ எதைான் மஸ்க்கிற்கு பசாந் மான SpaceX சமீபத்தில் 60 ஸ்ைார்லிங்க் 

இடணய பசயற்டகக்தகாள்களின் புதிய ப ாகுப்டப அ ன் பால்கான் 

9 ஏவுகைத்தின்மூைம் சுற்றுப்பாட யில் நிடைநிறுத்தியது. 

✓ இந்  ஆண்டின் பத் ாவது ஏவு டைக் குறிக்கும் வடகயில், மு ன்டம 

பால்கான் 9 ஏவுகைம், புதளாரிைாவில் உள்ள தகப் கனாபவரல் விண் 

பவளி நிடையத்திலுள்ள விண்பவளி ஏவு ல் வளாகம் நாற்பதிலிருந்து 

ஏவப்பட்ைது. இது பவற்றிகரமாக ஏழாம் முடறயாக கைலில் இறங்கியது. 

 


1. இந்தியாவுைன் பிரிட்ைன் `10,220 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம்: 

இங்கிைாந்து பிர மர் தபாரிஸ் ஜான்சனுைன் பிர மர் நதரந்திர தமாடி 

காபணாலி ஊைாக உடரயாடினார். இக்காபணாலிவழி மாநாட்டின்தபாது, 

இந்தியாவுைன் `10,200 தகாடியில் புதிய வர்த் க ஒப்பந் ம் தமற்பகாள்வ 

-து, பிரிட்ைனில் புதி ாக 6,500 தவடைவாய்ப்புகடள உருவாக்குவது 

ஆகியடவ குறித்து முடிவுபசய்யப்பட்ைது.  

ஒப்பந் ம் குறித்து பிரிட்ைன் பிர மர் அலுவைகம் பவளியிட்ை அறிக்டகயில் 

கூறப்பட்டிருப்ப ாவது: பிரிட்ைனின் ஆக்ஸ்தபார்டு பல்கடை, அஸ்ட்ராபஜன 

-கா மருந்து நிறுவனம் ஆகியவற்றின் உ வியுைன் இந்தியாவில் தகாவி 

ஷீல்ட்  டுப்பூசிடய சீரம் நிறுவனம்  யாரிப்பது இருநாடுகளுக்கு 

இடைதயயான ஒத்துடழப்புக்கு முன்னு ாரணமாகக் கரு ப்படுகிறது.  

இந்தியா-பிரிட்ைன் இடைதயயான வர்த் க மதிப்பு  ற்தபாது ஆண்டுக்கு 

`2.35 ைட்சம் தகாடியாக உள்ளது. இட , வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 

இருமைங்காக அதிகரிக்க பசய்யும் வடகயில் இந்தியாவுைன் புதிய வர்த் க 

ஒப்பந் த்ட  பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ளவுள்ளது. இது விர விரிவான 

 டையற்ற வர்த் க ஒப்பந் த்ட யும் பிரிட்ைன் தமற்பகாள்ள இருக்கிறது. 

இந்  ஒப்பந் ம்மூைம் பிரிட்ைனில் மருத்துவம், உயிரிப ாழில்நுட்பம்,  கவ 

-ல் ப ாழினுட்பம், பமன்பபாருள் உள்ளிட்ை துடறகளில் சுமார் 20 இந்திய 

நிறுவனங்கள் `5,453 தகாடி மு லீடு பசய்யவுள்ளன. அதில், சீரம் 

நிறுவனம் `2,455 தகாடி மு லீடு பசய்கிறது. அந்நிறுவனம், தகாவிஷீல்ட் 

 டுப்பூசிகடள பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்து, விற்படன பசய்யவுள்ளது. 

பிரிட்ைனில் விற்படன அலுவைகத்ட யும் அந்  நிறுவனம் திறக்கவுள்ளது. 

இது விர, விப்தரா, கியூ-ரிச் கிரிதயஷன்ஸ், மாஸ்பைக், ஸ்பைர்டைட் பைக் 

-னாைஜீஸ் உள்ளிட்ை நிறுவனங்களும் பிரிட்ைனில் மு லீடு 

பசய்யவுள்ளன. 

இத தபான்று பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் ப ாழில் 

ப ாைங்கவும், இந்தியாவுக்கு  ங்கள்  யாரிப்புகடள ஏற்றுமதி பசய்யவும் 

இந்  ஒப்பந் ம் வழிவகுக்கிறது. அ ன்படி, இந்தியாவுக்கு `4,563 தகாடி 

அளவுக்கு ஏற்றுமதி பசய்யவும் ஒப்பந் ம் முடிவாகியுள்ளது. இ ன்மூைம் 

பிரிட்ைனில் ஏராளமாதனாருக்கு தவடைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்  

ஒப்பந் த்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவுக்கு அறுடவ சிகிச்டசயில் பயன் 

-படுத் ப்படும் தராதபா ப ாழில்நுட்ப அடமப்டப பிரிட்ைன் நிறுவனங்கள் 

ஏற்றுமதி பசய்யவுள்ளன. அந்  வாா்த் கத்தின் மதிப்பு `2,046 தகாடியாகு 

-ம். இந்  ஒப்பந்  ால், இந்தியாவிலுள்ள மருத்துவமடனகளில் அறுடவ 

சிகிச்டச எளி ாக முடியும். 

புதிய வர்த் க ஒப்பந் ப்படி, பிரிட்ைனில் உற்பத்தி பசய்யப்படும் பபாருள்க 

-ளுக்கு சுங்கவரி குடறக்கப்படும். இ னால் பிரிட்ைனிலிருந்து இந்தியாவு 

-க்கு அதிக அளவில் பபாருள்களும் ப ாடைத்ப ாைர்பு தசடவகளும் 

ஏற்றுமதி பசய்யப்படும். இடவ விர, கல்வித்துடற, சட்ை தசடவகள் 

பரிமாற்றம் ஆகிவற்றில் இந்தியாவும் பிரிட்ைனும் இடணந்து பசயல்பைவும் 

முடிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது என அந்  அறிக்டகயில் ப ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. மின்வாரிய ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 60 ஆக உயர்வு 

மின்வாரியத்தில் பணியாற்றுதவாருக்கான ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60’ஆக உயர்த் ப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள 

உத் ரவில் கூறப்பட்டுள்ள ாவது: அரசாடணயின் அடிப்படையில் 

மின்வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் ஓய்வுபபறும் வயட  

58’இலிருந்து 59’ஆக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைன.  

அ டனத்ப ாைர்ந்து அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபபறும் வயது 59’இல் 

இருந்து 60 வய ாக உயர்த்  உத் ரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்ைது. தமலும் 

இந்  உத் ரவுகள் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் கல்வி நிறுவனங்கள், 

சட்ை மற்றும் அரசியைடமப்பு அடமப்புகள், பபாதுத்துடற நிறுவனங்கள், 

உள்ளாட்சி அடமப்புகள் தபான்றடவகளின் ஊழியர்களுக்கு பபாருந்தும் 

என்று உத் ரவிைப்பட்டுள்ளது. 

 மிழக மின்வாரியம் இட  கவனமாக பரிசீலித்  பின்னர், அரசாங்கத்தின் 

இந்  உத் ரவுகடள மின்வாரியத்தில் ஏற்க முடிவு பசய்துள்ளது. அ ன்படி 

 மிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்க 

-ளின் ஓய்வு வயது 59’இலிருந்து 60 ஆண்டுகளாக உயர்த்  தவண்டும் 

என இ ன் மூைம் உத் ரவிைப்படுகிறது. பணியில் உள்ள அடனவருக்கும் 

மற்றும் 31.5.2021 மு ல் ஓய்வு பபறுதவாருக்கும் இது பபாருந்தும். 

 

3. கீழடி அகழாய்வு: மூடியுைன் மண் பாடன கண்பைடுப்பு 

சிவகங்டக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அருதக கீழடியில் நைந்து வரும் 7 ஆம் 

கட்ை அகழாய்வில் பசவ்வாய்க்கிழடம முழுடமயான நிடையில் மூடியுைன் 

கூடிய மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழடியில் ஏழாம்கட்ை 

அகழாய்வு கைந்  பிப்.13 மு ல் நைந்து வருகிறது. இப்பகுதியில் இதுவடர 

நடைபபற்ற அகழாய்வில் இருவண்ண மண் பாடனகள், பாடன ஓடுகள், 

பகடை, கல் உழவு கருவி உள்ளிட்ைடவ கண்ைறியப்பட்ைன. 

 ற்தபாது மூன்றாவ ாக த ாண்ைப்பட்ை குழியில் 1½ அடி உயரம் பகாண்ை 

மண்பாடன கண்பைடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூடியுைன் கூடிய இந் ப் பாடன 

தச மடையாமல் முழுடமயாக கிடைத்துள்ளது. பாடனயின் மூடி 

இறுக்கமாக மூடிய நிடையில், இந்  பாடனயினுள் பபாருள்கள் எதுவும் 

இருக்கும் பட்சத்தில் 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்   மிழர்கள் 

பயன்படுத்திய பபாருள்கள் குறித்  விவரம் ப ரியவரும் என வரைாற்று 

ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்டக ப ரிவித்துள்ளனர். 

மணலூரில் அகழாய்வு ப ாைக்கம்: தமலும் ஏழாம்கட்ை அகழாய்வில் கீழடி, 

அகரம், பகாந் டக ஆகிய இைங்களில் அகழாய்வுப்பணிகள் ப ாைங்கி 

நைந்து வருகிறது. இந்நிடையில் மணலூரில் மட்டும் அகழாய்வு பசய்யும் 

இைத்ட  த ர்வுபசய்யும் பணிகள் ப ாைங்கப்பைாமல் இருந் து.  

இந்நிடையில் மணலூரில் அகழாய்வுக்காக ஜானகி அம்மாள் என்பவருக்கு 

பசாந் மான நிைத்தில் 8 குழிகள் த ாண்ை திட்ைமிைப்பட்டு, மு ல் கட்ைமாக 

இருகுழிகள் த ாண்டும் பணிகள் ப ாைங்கியுள்ளன. மணலூார் முனியா 

-ண்டி தகாவிைருதக நடைபபற்று வரும் இப்பணியில் பழங்காை பாடன 

ஓடுகள் கண்ைறியப்பட்டுள்ளன. 

 

4. ப ைங்கானாவில் 8 சிங்கங்களுக்கு கதரானா 

ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள வன உயிரியல் பூங்காவில் 

எட்டுச் சிங்கங்கள் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி 

பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுப ாைர்பாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அடமச்சகம் 

பவளியிட்ை அறிக்டகயில், ‘ப ைங்கானா மாநிைம் டை ராபாதில் உள்ள 

தநரு உயிரியல் பூங்காவில் கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எட்டுச் 

சிங்கங்கள்  னிடமப்படுத் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு த டவயான 

சிகிச்டச அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவற்றின் உைல்நிடை சீராக உள்ளது’. 

என்று ப ரிவிக்கப்பட்ைது. 

இ ற்கு முன்பு ஸ்பபயினின் பார்சிதைானா, அபமரிக்காவின் பிராங்க்ஸ் 

நகரங்களில் உள்ள உயிரியல் பூங்காக்களில் சிங்கங்கள் மற்றும் புலிகள் 

கதரானா ப ாற்றால் பாதிக்கப்பட்ைது உறுதிபசய்யப்பட்ைது. இந்நிடையில் 

இந்தியாவில் மு ல்முடறயாக சிங்கங்களுக்கு கதரானா ப ாற்று 

இருப்பது உறுதிபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

5. இடைநிற்றடை  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம்: 

உயர் கல்வி இடைநிற்றடைத்  விர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக திட்ைம் 

அமல்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ஊக்கத்ப ாடகபபறத் குதியான மாணவர்களி 

-ன் வங்கிக்கணக்கு உள்ளிட்ை முழு விவரங்கடள அனுப்புமாறு, மாவட்ை 

மு ன்டமக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு  மிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துடற 

உத் ரவிட்டுள்ளது. 

 



         

    

 மிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உ வி பபறும் பள்ளிகளில் 10, 11, 12ஆம் 

வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள்,  ங்கள் படிப்பு முடிந்து உயர்கல்வி பயிைச் 

பசல்லும்தபாது இடைநிற்றடைத்  விர்க்க,  மிழ்நாடு அரசு சார்பில் 

ஆண்டுத ாறும் சிறப்பு ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

2011-12ஆம் கல்வியாண்டு மு ல் அமல்படுத் ப்பட்டுள்ள இத்திட்ைத்தின் 

கீழ், 10, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  ைா `1,500, +2 மாணவர்களுக்கு 

`2,000 ஊக்கத்ப ாடக வழங்கப்படுகிறது. 

 

 


