
         

    

1. NABARD’இன் முன்னெடுப்பாெ ‘மை பபட் மை மைட்’ திட்டம் 

ன ாடங்கப்பட்ட ைாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) திரிபுரா  

இ) குஜராத் 

ஈ) உத்தர பிரததசம் 

✓ மத்திய நிதியமமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் திரிபுராவில் ‘மம தேட் மம 

மரட்’ திட்டத்மத ததாடங்கிமைத்தார். இந்தத் திட்டம் நோர்டு மற்றும் 

NAB அறக்கட்டமையின் ஒரு முன்தெடுப்ோகும். 

✓ கிராமப்புறங்களில் உள்ை தேண்களுக்கு மானியங்கள், ஊதிய ஆதரவு 

மற்றும் உேகரணங்கள்மூலம் சிறந்த ைாழ்ைாதாரம் மற்றும் மாதவிடாய் 

சுகாதாரத்மத ைழங்குதல் இதன் தநாக்கமாகும். இம்முன்முயற்சியின் 

கீழ், ஒரு சானிட்டரி தேட் தயாரிக்கும் இயந்திரம், இரண்டு மாதத்திற்கு 

ததமையாெ மூலப்தோருட்கள், 50 நாட்களுக்கு ஊதியம், தேக்தகஜிங் 

தோருட்கள் மற்றும் 3 கட்டங்கைாக ஐந்து நாள் ேயிற்சி அளிக்கப்ேடுகிறது. 

கிராமப்புற தேண்களிமடதய மாதவிடாய் நலத்மத தமம்ேடுத்துைமத 

இந்தத் திட்டம் தெது தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

 

2. ‘பைைா வ ன் பைைா சைன்’ என்பது எந்  ைத்திய அமைச்சகத் ால் 

நடத் ப்படும் ஒரு திட்டைாகும்? 

அ) ஊரக ைைர்ச்சி அமமச்சகம் 

ஆ) சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம் 

இ) சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம்  

ஈ) தேண்கள் மற்றும் குழந்மதகள் தமம்ோட்டு அமமச்சகம் 

✓ இந்திய விடுதமலயின் 75 ஆண்டுகமைக் தகாண்டாடும் ‘அம்ரித் 

மதகாத்சைத்தின்’ ஒருேகுதியாக, புது தில்லியில், ‘தமரா ைதன் தமரா 

சமன்’ முமைராமை சிறுோன்மமயிெர் நலத்துமற அமமச்சகம் 

ஏற்ோடு தசய்துள்ைது. இந்த நிகழ்ச்சியின்தோது, நாட்டின் புகழ்தேற்ற 

கவிஞர்கள் தங்கள் கவிமத மற்றும் ஈரடிச்தசய்யுள்கமை ைாசித்தெர். 

இந்நிகழ்ச்சிகளில், புகழ்தேற்ற மற்றும் ைைர்ந்துைரும் கவிஞர்கள் “ஏக் 

ோரத்- ஷ்தரஷ்தா ோரத்” குறித்த தசய்திமய ைழங்குைார்கள். 

 

3. 2021 ஆகஸ்ட் நிலவைப்படி, பிை ைர் ஜன்  ன் பயாஜொவின்கீழ் 

உள்ள னைாத்  வங்கிக்கணக்குகளின் எண்ணிக்மக என்ெ? 

அ) 32 தகாடி 

ஆ) 43 தகாடி  

இ) 56 தகாடி 

ஈ) 67 தகாடி 

✓ பிரதமர் ஜன் தன் தயாஜொவின்கீழ் உள்ை தமாத்த ைங்கிக்கணக்குக 

-ளின் எண்ணிக்மக 2021 ஆகஸ்ட் மாத நிலைரப்ேடி 43 தகாடியாக 

அதிகரித்துள்ைெ. நிதி அமமச்சக தரவுகளின்ேடி, இந்தக் கணக்குகளில் 

உள்ை தமாத்த மைப்புத்ததாமகயாெது `1.46 லட்சம் தகாடிக்கு தமல் 

உள்ைது. இத்திட்டம் தசயல்ேடுத்தப்ேட்டு 7 ஆண்டுகள் நிமறைமடந்து 

உள்ைது. 2014 ஆக.15 அன்று சுதந்திர திெ உமரயில், பிரதமர் தமாடி 

அைர்கைால் அறிவிக்கப்ேட்ட இத்திட்டம், ஆக.28 அன்று ததாடங்கப்ேட்டது. 

 

4. ‘SACRED’ என்பது முன்னைாழியப்பட்ட பவமலவாய்ப்பகத்தின் 

னபயைாகும். இது, பின்வரும் எந் ப் பிரிவு ைக்கமள குறிமவக்கிறது? 

அ) திருநங்மககள் 

ஆ) மூத்த குடிமக்கள்  

இ) மாற்றுத்திறொளி 

ஈ) மத சிறுோன்மமயிெர் 

✓ ‘SACRED’ என்ற முன்தமாழியப்ேட்ட ைமலத்தைம், ‘Senior Able Citizens 

for Re-Employment in Dignity’ என்ேதன் சுருக்கமாகும். மத்திய சமூக 

நீதி & அதிகாரமளித்தல் அமமச்சகம், இதமெ தசயல்ேடுத்துைதற்காெ 

திட்டங்கமை ைகுக்கிறது. இந்தப்ேரிமாற்றகத்தின்மூலம், தைமலததடும் 

மூத்த குடிமக்கள், அைர்களுக்குத் ததமையாெ ேணிகமை அணுக ஒரு 

தைத்மதப்தேறுைார்கள். இதமெ அமமப்ேதற்காக உருைாக்கப்ேட்ட 

அமமச்சர்களுக்கிமடயிலாெ குழு, இதமெச் தசயல்ேடுத்த ரூோய் ேத்து 

தகாடிமய அங்கீகரித்துள்ைது. 

5. சமீபத்தில் ைத்திய கிழக்கு பிைாந்திய ைாநாட்மட நடத்திய நாடு 

எது? 

அ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

ஆ) ஈரான் 

இ) ஈராக்  

ஈ) ேஹ்மரன் 

✓ ஈராக் சமீேத்தில் மத்திய கிழக்கு பிராந்திய மாநாட்மட நடத்தியது; இது 

பிராந்தியத்தில் ேதற்றத்மதத் தணிப்ேமத தநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைது. 

பிரான்ஸ் இமணந்து ஏற்ோடு தசய்துள்ை இக்கூட்டத்திற்கு ஈராக், தசௌதி 

அதரபியாவுக்கு அமழப்புவிடுக்கப்ேட்டுள்ைது. இந்தச் சந்திப்பின்தோது, 

பிராந்திய தண்ணீர் தநருக்கடி, தயமனில் தோர் மற்றும் தலேொனின் 

தோருைாதார நிமலமமகள் குறித்து விைாதிக்கப்ேட்டது. பிராந்தியத்தில் 

ஈராக் மத்தியஸ்தம் ைகிப்ேதால் இச்சந்திப்பு முக்கியத்துைம் தேற்றுள்ைது. 

 

6. அண்மைச் னசய்திகளில் இடம்னபற்ற S P பசதுைாைன் சார்ந்த 

விமளயாட்டு எது? 

அ) மட்மடப்ேந்து 

ஆ) ஹாக்கி 

இ) தசஸ்  

ஈ) தடன்னிஸ் 

✓ இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் S P தசதுராமன் ோர்சிதலாொ ஓப்ேன் தசஸ் 

தோட்டி ேட்டத்மத தைன்றார். அதத தநரத்தில் கார்த்திதகயன் முரளி 

மூன்றாம் இடத்மதப் பிடித்தார். 9 சுற்றுகளில் 7.5 புள்ளிகமைச் தசர்த்த 

தசதுராமன் சிறந்த மட-பிதரக் மதிப்தேண்ணின் அடிப்ேமடயில் 

தைற்றியாைராக அறிவிக்கப்ேட்டார். ரஷ்யாவின் தடனியல் யுோவும் இதத 

புள்ளிகளுடன் முடித்தார். ஒன்ேது சுற்றுகளில் ததால்வியமடயாமல், 6 

தோட்டிகளில் தைன்று மூன்று தோட்டிகளில் டிரா தசய்தார் தசதுராமன். 

 

7.நார் ன் நிலக்கரி வயல்கள் நிறுவெத்தின் (NCL)  மலமையகம் 

அமைந்துள்ள இடம் எது? 

அ) ஜார்க்கண்ட் 

ஆ) மத்திய பிரததசம்  

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ அரசுக்குச்தசாந்தமாெ மினிரத்ொ தோதுத்துமற நிறுைெமாெ நார்தன் 

நிலக்கரி ையல்கள் நிறுைெமாெது `3.5 தகாடி மதிப்பில் திறன் 

தமம்ோட்டுத் திட்டத்மத அறிவித்துள்ைது. இது இந்திய நிலக்கரி 

நிறுைெத்தின் துமணநிறுைெமாகும். 

✓ இந்த நிறுைெத்தின் தமலமமயகம் மத்திய பிரததச மாநிலத்தின் 

சிங்தரௌலியில் உள்ைது. நிறுைெத்தின் தசயல்ோட்டு ேகுதிகளிலும் 

அமதச் சுற்றியுள்ை ேகுதிகளிலும் உள்ை 500 இமைதயாருக்கு ேயிற்சி 

அளிப்ேதத இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். இதன்கீழ் இமைதயாருக்கு 

தநகிழிப் தோறியியல் ைர்த்தகத் துமறயில் ேயிற்சியளிக்கப்ேடும், 

ஒவ்தைாரு ேயிற்சியாைருக்கும் `70,000 தசலைாகும். 

 

8. அண்மைய பபார்ப்ஸ் இந்தியா அறிக்மகயின்படி, உலகிபலபய 

னபாது இடங்களில் அதிக CCTV பகைைாக்கமளக் னகாண்டுள்ள 

நகைம் எது? 

அ) லண்டன் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) தமல்தோர்ன் 

ஈ) தசன்மெ 

✓ உலகின் மிக அதிகமாக கண்காணிக்கப்ேட்ட நகரங்கள் குறித்த 

தோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் சமீேத்திய அறிக்மகயின்ேடி, தில்லி, ஒரு சதுர 

மமலுக்கு 1,826.6 CCTV தகமராக்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ைது.  

✓ தில்லிக்கு அடுத்தேடியாக இலண்டனில் 1,138 CCTV தகமராக்கள் 

உள்ைெ. 609.9 சிசிடிவி தகமராக்களுடன் தசன்மெ மூன்றாைது 

இடத்மதப் பிடித்துள்ைது. இந்த அறிக்மகயின்ேடி, மும்மே, ஒரு சதுர 

மமலுக்கு 157.4 CCTV தகமராக்களுடன் 18ஆைது இடத்தில் உள்ைது. 

  

 

 

 

 

 

 



         

    

இந்த அறிக்மகயில், முதல் 20 நகரங்களில், மூன்று இந்திய நகரங்கள் 

மட்டுதம இடம்தேற்றுள்ைெ. 

 

9. இைாஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் பயாஜொ என்பது எந்  இந்திய 

ைாநிலத்தின் முயற்சியாகும்? 

அ) ததலுங்காொ 

ஆ) சத்தீஸ்கர்  

இ) அஸ்ஸாம் 

ஈ) தமற்கு ைங்கம் 

✓ இராஜீவ் காந்தி கிசான் நியாய் தயாஜொ (RGKNY) என்ேது சத்தீஸ்கர் 

மாநிலத்தின் ஒரு முதன்மமயாெ திட்டமாகும். RGKNY’இன்கீழ், ேயிர் 

உற்ேத்திக்கு, மாநில அரசு, அதன் உழைர்களுக்கு உள்ளீட்டு உதவிமய 

ைழங்குகிறது. தற்தோமதய கரீப் ேருைத்தில் விமதக்கப்ேட்ட ேயிர்கள், 

ைறட்சிதோன்ற சூழ்நிமலகைால் அழிவுக்குள்ைாொல், ஓர் ஏக்கருக்கு 

`9,000 நிதியுதவி ைழங்கப்ேடும்.  

 

10. அண்மையில் காலைாெ புத் ப வ் குஹா சார்ந்  துமற எது? 

அ) விமையாட்டு வீரர் 

ஆ) எழுத்தாைர்  

இ) அரசியல்ைாதி 

ஈ) ததாழிலதிேர் 

✓ மதுக்கரி உட்ேட ேல பிரேலமாெ புத்தகங்கமை எழுதிய பிரேல ைங்காை 

எழுத்தாைர் புத்தததவ் குகா அண்மமயில் காலமாொர். அைர் தெது 

85ஆம் ையதில் காலமாொர். ஆெந்த புரஸ்கர் மற்றும் ைரத் புரஸ்கர் 

உட்ேட ேல விருதுகமை அைர் தைன்றுள்ைார். ைங்காை இலக்கியத்தில் 

‘ரிவு மற்றும் ரிஜுடா’ என்ற 2 பிரேலமாெ கற்ேமெ கதாோத்திரங்கமை 

உருைாக்கியைராைார் இைர். 

 


1. தசன்மெ அருதக சித்தமருத்துைப்ேல்கமலக்கழகம்: அமமச்சர் மா 

சுப்பிரமணியன் 

இந்தியாவிதலதய முதன்முமறயாக சித்த மருத்துைப் ேல்கமலக்கழகம் 

தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும் என்று மக்கள் நல்ைாழ்வுத் 

துமற அமமச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அறிவித்தார். 

தமிழக சட்டப்தேரமையில் மருத்துைம் மற்றும் மக்கள் நல்ைாழ்வுத்துமற 

மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் 

மா சுப்பிரமணியன் தைளியிட்ட அறிவிப்புகள்: 

தமிழகத்தின் ேழமமயாெ மருத்துை முமறயாெ சித்த மருத்துைத்மதப் 

தோற்றும் ைமகயில் நிதிநிமல அறிக்மகயில் அறிவிக்கப்ேட்ட சித்த 

மருத்துைத்துக்கு எெ தனிப்ேல்கமலக்கழகம் (இந்திய மருத்துை 

முமறகைாெ ஆயுர்தைதம், யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா, இயற்மக 

மருத்துைம் உள்ேட) தசன்மெக்கு அருகில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். 

டாம்ப்கால் நிறுைெம் உற்ேத்தி தசய்யும் சித்த, ஆயுர்தைத மற்றும் 

யுொனி மருந்துகள் மக்களுக்கு எளிதாகக் கிமடக்கும் ைமகயில் தமிழக 

அரசின் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்மூலமாக விற்ேமெ தசய்யப்ேடும்.  

முதிதயார் நலனுக்காக நிமறவு ைாழ்வு மமயம் `3.25 தகாடி தசலவில் 

100 சுகாதார நிமலயங்களில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும். சித்தமருத்துைத்தின் 

சிறப்பு சிகிச்மச முமறயாெ காயகல்ே மருந்துகள் ஒற்றடம், நீராவிக் 

குளியல், ததாக்கணம் நசியம் (ஆயில் மசாஜ்), திருமூலர் பிரணாயாமம், 

சித்தர் தயாகம் தோன்ற சிகிச்மசகள் இந்த முகாமில் அளிக்கப்ேடும். 120 

சித்த, ஆயுர்தைத, யுொனி, தஹாமிதயாேதி, தயாகா மற்றும் இயற்மக 

மருத்துை மருந்தகங்கள் சுகாதார நலைாழ்வு மமயங்கைாக `32 தகாடி 

தசலவில் தரமுயர்த்தப்ேடும் என்றார். 

 

2. `218 தகாடியில் நான்கு புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் உருைாக்கப்ேடும்: 

அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் 

தமிழகத்தில் 4 இடங்களில் `218 தகாடியில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் 

அமமக்கப்ேடும் என்று ஊரகத் ததாழில்துமற அமமச்சர் தா தமா 

அன்ேரசன் அறிவித்தார். சட்டப்தேரமையில் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் 

ததாழில் நிறுைெங்கள் துமற மானியக் தகாரிக்மக மீதாெ 

விைாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து அமமச்சர் தா தமா அன்ேரசன் தைளியிட்ட 

அறிவிப்புகள்: சிட்தகா மூலம் தமிழகத்தின் அமெத்துப் ேகுதிகளிலும் 

சீராெ ததாழில் ைைர்ச்சி ஏற்ேடுத்திட திருச்சி மணப்ோமற, திருைள்ளூர் 

காதைரிராஜபுரம், தசங்கல்ேட்டு தகாடூர், மதுமர சக்கிமங்கலம் ஆகிய 4 

இடங்களில் தமாத்தம் 394 ஏக்கர் ேரப்ேைவில் `218 தகாடி தமாத்த திட்ட 

மதிப்பில் புதிய ததாழிற்தேட்மடகள் அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் 

தமாத்தம் சுமார் 7 ஆயிரம் நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெ தேறுைர். 

நீலகிரி மாைட்டத்தில் உள்ை 10 கூட்டுறவு ததயிமலத்ததாழிற்சாமலகள் 

நோர்டு ைங்கியின் ஊரக உள்கட்டமமப்பு தமம்ோட்டு நிதி திட்டத்தின் 

கடன் உதவியுடன் `50 தகாடியில் நவீெமயமாக்கப்ேடும். 

சிற்ேப்பூங்கா: சிட்தகாமூலம் தசங்கல்ேட்டு மாைட்டம் கடம்ோடியில் 19 

ஏக்கரில் `23 தகாடி திட்ட மதிப்பில் சிற்ேக்கமலஞர்களின் தமம்ோட்டுக் 

-காக சிற்ேக்கமலஞர் ததாழிற்பூங்கா சுமார் 100 சிற்ேக்கமலஞர்கள் 

மற்றும் இதர 1000 நேர்கள் ேயன்தேறும் ைமகயில் அமமக்கப்ேடும். 

தகாயம்புத்தூர் தசாலைம்ோமையம் கிராமத்தில் 42.42 ஏக்கரில் `18 

தகாடி திட்ட மதிப்பில் `9 தகாடி தமிழக அரசு மானியத்துடன் புதிய 

தனியார் ததாழிற்தேட்மட அமமக்கப்ேடும். இதன்மூலம் சுமார் 1000 

நேர்கள் தைமலைாய்ப்பிமெப் தேறுைர். மாநிலத்தில் நலிவுற்று ைரும் 

ோரம்ேரிய குறு மற்றும் சிறு ததாழில்கைாெ உப்பு உற்ேத்தி, தைள்ளிக் 

தகாலுசு, தைள்ளி விைக்கு தயாரித்தல், பித்தமைப் தோருள்கள் மற்றும் 

ோத்திரப் தோருள்கள் உற்ேத்தி, பூட்டு உற்ேத்தி மற்றும் ேட்டுசார்ந்த 

ததாழில்கள் சிறப்புத்ததாழில் ைமகயின் கீழ் தகாண்டு ைரப்ேட்டு சிறப்பு 

முதலீட்டு மானியம் ைழங்கப்ேடும். 

தசலம் கிழங்கு மாவு மற்றும் ஜவ்ைரிசி உற்ேத்தியாைர்கள் தசமை 

ததாழிற் கூட்டுறவு சங்கத்தில் தற்தோது உள்ை 4 கிடங்குகளில் ஏற்றி 

இறக்கும் ேணிகமை எளிதாகக் மகயாளுைதற்கு 1.30 லட்சம் சதுர அடி 

ேரப்ேைவில் கன்தையாா், சரக்கு மின்தூக்கி தோன்றைற்மறப் தோருத்தி 

இயந்திரமயமாக்கல் மற்றும் விரிவுேடுத்துதல் ேணிகள் `45 தகாடியில் 

தமற்தகாள்ைப்ேடும். தமலும், கிடங்குகளின் தகாள்ைைமை அதிகமாக்கிட 

சுமார் 1.07 லட்சம் சதுர அடியில் புதிய தசமிப்புக் கிடங்கு `40 தகாடி 

தசலவில் கட்டுைற்கு ேணிகள் தமற்தகாள்ைப்ேடும் என்றார். 

 

3. ேசுமமத் திட்டங்களில் முதலீடு: இந்தியா-பிரிட்டன் ஒப்ேந்தம் 

இந்தியாவின் ேசுமமத் திட்டங்களில் 120 தகாடி டாலர் (சுமார் `8,760 

தகாடி) முதலீடு தசய்ைதற்காெ ஒப்ேந்தம் இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் 

இமடதய தமற்தகாள்ைப்ேட்டது. இதுகுறித்து பிடிஐ தசய்தி நிறுைெம் 

ததரிவித்துள்ைதாைது: இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இமடயிலாெ 

11ஆைது தோருைாதார மற்றும் நிதிப்தேச்சுைார்த்மத நமடதேற்றது.  

காதணாலி முமறயில் நடந்த இந்தப் தேச்சுைார்த்மதயில், நிதியமமச்சர் 

நிர்மலா சீதாராமனும் பிரிட்டன் நிதியமமச்சர் ரிஷி சுெக்கும் 

ேங்தகற்றெர். அப்தோது, இந்தியாவில் அரசு&தனியார் நிறுைெங்களின் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்தி உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்காக 120 

தகாடி டாலர் முதலீடு தசய்ய இருநாடுகளும் ஒப்புக்தகாண்டெ. 

இதில், பிரிட்டனின் தமம்ோட்டு நிதி அமமப்ோெ சிடிசி, இந்திய ேசுமமத் 

திட்டங்களில் தமற்தகாள்ைவிருக்கும் 100 தகாடி டாலர், ேசுமமத் 

ததாழில்நுட்ேங்கமை உருைாக்கும் நிறுைெங்களில் இந்தியாவும் 

பிரிட்டனும் கூட்டாக தமற்தகாள்ளும் முதலீடுகள், இந்தியாவில் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்ேத்திக்காெ 20 தகாடி டாலர் கூட்டு 

முதலீடு ஆகியமையும் அடங்கும். இப்தேச்சுைார்த்மதயின்தோது, இரு 

நாட்டு நிதிச்சந்மதகமைப் ேலப்ேடுத்துைதற்காக இமணந்து தசயல்ேடு 

-ைது குறித்து எதிர்கால ைர்த்தகப் தேச்சுைார்த்மதகளின்தோது ஆதலா 

-சிக்க இரு அமமச்சர்களும் ஒப்புக்தகாண்டெர். 

 

4. 75,000 தஹக்தடரில் மூலிமக சாகுேடி: ஆயுஷ் அமமச்சகம் திட்டம் 

நாடு சுதந்திரமமடந்து 75 ஆண்டுகள் ஆெமத தகாண்டாடும் அம்ருத் 

மதஹாத்ஸைத்தின் ஒரு ேகுதியாக இந்தியாவில் மருத்துை தாைரங்கள் 

(மூலிமககள்) ேயிரிடுைமத ஊக்குவிப்ேதற்காக ததசிய திட்டத்மத 

ஆயுஷ் அமமச்சகத்தின் ததசிய மருத்துை தாைரங்கள் ைாரியம் 

ததாடங்கியுள்ைது. இதன்ேடி நாடு முழுைதும் அடுத்த ஓராண்டில் 75,000 

தஹக்தடர் நிலப்ேரப்பில் மூலிமககள் ேயிரிடப்ேடும். 

உத்தர பிரததசத்தின் சஹரன்பூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரத்தின் புதெயில் 

இந்தத்திட்டம் ததாடங்கப்ேட்டுள்ைது. 

 

 

 



         

    

5. மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு 385 தேர் ததர்வு 

தமிழகத்தில் நிகழ் கல்வியாண்டில் (2021-2022) மாநில நல்லாசிரியர் 

விருதுக்கு ததர்வுதேற்றுள்ை 385 ஆசிரியர்களின் ேட்டியல் 

மாைட்டங்களுக்கு அனுப்பிமைக்கப்ேட்டுள்ைது. 

குடியரசு முன்ொள் தமலைர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தநாைாெ 

தசப்.5ஆம் தததி ேள்ளிக்கல்வித்துமறயின் சார்பில் ஆசிரியர் திெ 

விழாைாக தகாண்டாடப்ேட்டு அந்த விழாவில் ததாடக்க, நடுநிமல, உயர் 

நிமல, தமல்நிமலப்ேள்ளிகளில் சிறப்ோகப் ேணியாற்றும் ஆசிரியர்க 

-மைத் ததர்வு தசய்து அைர்களுக்கு மாநில நல்லாசிரியர் விருதாெ 

‘டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருது’ ைழங்கப்ேட்டு ைருகிறது. 

இந்த விருதுடன் ̀ 10 ஆயிரம், தைள்ளிப்ேதக்கம் ஆகியமை ைழங்கப்ேடும். 

 

 


