
         

    

1. 2021இல் சர்வதேச அம்தேத்கர் மாநாட்டை நைத்துகிற 

நகரம் எது? 

அ) புனே 

ஆ) புது தில்லி  

இ) வாரணாசி 

ஈ) சென்னே 

✓ ெர்வனேெ அம்னேத்கர் மாநாடு, இந்திய குடியரசுத் 

ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்ோல் ெமீேத்தில் புது தில்லியில் 

சோடங்கி னவக்கப்ேட்டது. இந்ே மாநாட்னட எஸ்சி மற்றும் 

எஸ்டி ெட்டமன்ற உறுப்பிேர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற 

உறுப்பிேர்கள் மன்றமும் Dr அம்னேத்கர் வர்த்ேக ெனேயும் 

ஏற்ோடு செய்துள்ளது. 

 

2. IMF’இன் முேல் துடை நிர்வாக இயக்குநராக 

நியமிக்கப்ேைவுள்ள இந்தியப் போருளாோர நிபுைர் யார்? 

அ) உர்ஜித் ேனடல் 

ஆ) ரகுராம் ராஜன் 

இ) கீோ னகாபிநாத்  

ஈ) உஷா னோரத் 

✓ இந்தியாவில் பிறந்ே, ெர்வனேெ நாணய நிதியத்தின் (IMF) 

முேல் சேண் ேனைனமப் சோருளாோர நிபுணர் கீோ 

னகாபிநாத், முேல் துனண நிர்வாக இயக்குநராக 

சோறுப்னேற்க உள்ளார். அவர் சஜஃப்ரி ஒகனமாட்னடாவின் 

ோத்திரத்னே ஏற்கவுள்ளார். 

 

3. விமான நிடையங்களில் ேயன்ேடுத்ேப்ேைவுள்ள 

இந்தியாவின் முேல் ேதயாபமட்ரிக்ஸ் அடிப்ேடையிைான 

டிஜிட்ைல் பசயைாக்க அடமப்பின் பேயர் என்ன? 

அ) சடக் யாத்ரா 

ஆ) டிஜி யாத்ரா  

இ) சடக்னோ னோர்டிங் 

ஈ) டிஜி னோர்டிங் 

✓ இந்திய விமாே நினையங்கள் ஆனணயம் (AAI) நாட்டின் 

முேல் முக அங்கீகார சோழில்நுட்ேம் ொர்ந்ே ேனயாசமட்ரிக் 

னோர்டிங் சிஸ்டத்தில் செயல்ேட்டு வருவோக உள்நாட்டு 

விமாேப் னோக்குவரத்துத் துனற இனணயனமச்ெர் வி 

னக சிங் அறிவித்ோர். வாரணாசி, புனே, சகால்கத்ோ & 

விஜயவாடா விமாே நினையங்களில் ேயணிகளுக்காக 

இது னொேனே முனறயில் செயல்ேடுத்ேப்ேட உள்ளது.  

✓ இந்ே ேனயாசமட்ரிக் னோர்டிங் சிஸ்டம் ‘டிஜி யாத்ரா’ 

திட்டத்தின் முேல் கட்டத்தின் ஒருேகுதியாகும். இந்ே 

அனமப்பு வரும் 2022ஆம் ஆண்டின் சோடக்கத்தில் 

சோடங்கப்ேடவுள்ளது. 

 

4. பின்வரும் எந்ே மத்திய அடமச்சகத்ோல், ‘SRESHTA’ 

திட்ைம் போைங்கப்ேை உள்ளது? 

அ) கல்வி அனமச்ெகம் 

ஆ) ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம்  

இ) ேழங்குடியிேர் விவகார அனமச்ெகம் 

ஈ) சிறுோன்னம விவகார அனமச்ெகம் 

✓ ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் அனமச்ெகம் இைக்குப் 

ேகுதிகளில் உள்ள உயர்நினைப் ேள்ளிகளில் 

மாணவர்களுக்காே குடியிருப்புக்கல்வி (SRESHTA) 

திட்டத்னேத் சோடங்க உள்ளது. 

✓ இந்ேத் திட்டம், ேட்டியல் ொதி மாணவர்களின் ெமூக-

சோருளாோர னமம்ோடு மற்றும் ஒட்டுசமாத்ே னமம்ோடு 

ஆகியவற்றில் கவேம் செலுத்துகிறது. 

 

5. ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’ என்ேது எந்ே இந்திய மாநிைம் / 

யூனியன் பிரதேசத்டே அடிப்ேடையாகக் பகாண்ை ஒரு 

ோதுகாப்புத் திட்ைமாகும்? 

அ) உத்ேர பிரனேெம் 

ஆ) புது தில்லி  

இ) பீகார் 

ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர் 

✓ இந்திய ேனைநகரத்தில் உள்ள ‘நிஜாமுதீன் ேஸ்தி’யில் 

ோதுகாப்பு முன்சேடுப்புகளுக்காக UNESCO சிறப்பு மற்றும் 

நினையாே வளர்ச்சிக்காே சிறப்பு அங்கீகார விருனே 

வழங்கியுள்ளது. நிஜாமுதீன் ேகுதி ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் 

ேஸ்தியில் உள்ள ேை நூற்றாண்டுகள் ேனழனமயாே 

ஹுமாயூன் கல்ைனற உள்ளிட்ட உைக ோரம்ேரிய 

ேளத்னே உள்ளடக்கியோகும். 

 

6. உைக எய்ட்ஸ் நாள் கடைப்பிடிக்கப்ேடும் தேதி எது? 

அ) டிெம்ேர் 01  

ஆ) டிெம்ேர் 02 

இ) டிெம்ேர் 03 

ஈ) டிெம்ேர் 04 

✓ உைகின் மிகக்சகாடிய னநாய்களுள் ஒன்றாே AIDS 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV (Human Imm 

uno–deficiency Virus) என்னும் னவரஸால் ஏற்ேடுகிறது. 

இது மனிே உடலின் சவள்னள இரத்ேவணுக்கனள 

அழிக்கிறது. பின் னநாசயதிர்ப்பு மண்டைத்னே ோக்கி, 

னநாய்க்சகதிராக உடல் னோராடமுடியாே நினைனய 

உண்டாக்குகிறது. இறுதியில் மரணத்னே நிகழ்த்துகிறது.  

✓ இந்ே னநாய் குறித்ே விழிப்புணர்வு ஏற்ேடுத்தும் விேமாக 

ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெ.1 அன்று உைக எய்ட்ஸ் நாள் 

கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. “End Inequalities, End AIDS” 

என்ேது நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்ே நாளுக்காே 

கருப்சோருளாகும். 

 

7. சர்வதேச அடிடமமுடற ஒழிப்பு நாள் அனுசரிக்கப்ேடும் 

தேதி எது? 

அ) டிெம்ேர் 01 

ஆ) டிெம்ேர் 02  

இ) டிெம்ேர் 10 

ஈ) டிெம்ேர் 14 

✓ ெர்வனேெ அடினமமுனற ஒழிப்பு நாள் (International Day 

for the Abolition of Slavery) ஐநா சோது அனவயால் 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

அறிவிக்கப்ேட்டு ஒவ்னவார் ஆண்டும் டிெம்ேர்.2 அன்று 

கனடப்பிடிக்கப்ேடுகிறது. இந்ே நாள் முேன்முேலில், கடந்ே 

1986ஆம் ஆண்டு கனடப்பிடிக்கப்ேட்டது. 

 

8. இந்தியாவில் தேசிய ோல் நாள் பகாண்ைாைப்ேடுகிற 

தேதி எது? 

அ) நவம்ேர் 26  

ஆ) நவம்ேர் 30 

இ) டிெம்ேர் 15 

ஈ) டிெம்ேர் 26 

✓ இந்திய ‘சவண்னமப்புரட்சியின் ேந்னே’யாே Dr வர்கீஸ் 

குரியனின் பிறந்ேநானளக்குறிக்கும் வனகயில் ஆண்டு 

னோறும் நவ.26 அன்று னேசிய ோல் நாள் சகாண்டாடப் 

-ேடுகிறது. ோல் உற்ேத்தியில் உைகளவில் ஐம்ேோவது 

இடத்திலிருந்ே இந்தியானவ, சிை ேத்ோண்டுகளினைனய 

மிகப்சேரிய ோல் உற்ேத்தியாளராக மாற்றிய உைகின் 

மிகப்சேரிய ோல் வளர்ச்சித்திட்டமாே ‘Operation Flood’ஐ 

உருவாக்கியவர் Dr வர்கீஸ் குரியன் ஆவார். 

 

9. நைப்ோண்டில் (2021) வரும் சர்வதேச மாற்றுத்திறனா 

-ளிகள் நாளுக்கான கருப்போருள் என்ன? 

அ) Empowering persons with disabilities 

ஆ) Leadership and participation of persons with disabilities 

toward an inclusive, accessible and sustainable post-

COVID-19 world  

இ) Transformation towards sustainable and resilient 

society for all 

ஈ) Ensuring inclusiveness and equality 

✓ மக்கள் அனேவரும் மாற்றுத்திறோளிகளின் 

பிரச்ெனேகனளப் புரிந்துசகாள்வேற்கும், அவர்களுக்கு 

னமன்னமயும், உரினமகளும் வழங்கப்ேடனவண்டும் 

என்ற னநாக்கத்துக்குமாக ஐநா அனவ ஆண்டுனோறும் 

டிெ.3 அன்று ெர்வனேெ மாற்றுத்திறோளிகள் நானள 

அனுெரிக்கிறது. 1992ஆம் ஆண்டு டிெ.3 அன்று ஐநா 

இந்நானள அறிவித்ேது. 

✓ நடப்ோண்டில் (2021) வரும் இந்த நாளுக்காே கருப் 

சோருள், “Leadership and participation of persons with 

disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable 

post-COVID-19 world” என்ேோகும். 

 

10. தேசிய மாைவர் ேடையின் ேடைடமயகம் எங்கு 

அடமந்துள்ளது? 

அ) மும்னே 

ஆ) புது தில்லி  

இ) முனொரி 

ஈ) அகமோோத் 

✓ னேசிய மாணவர் ேனட (NCC) என்ேது இந்தியாவின் புது 

தில்லியில் ேனைனமயகத்னேக் சகாண்டுள்ள இந்திய 

ஆயுேப்ேனடகளின் இனளஞர் பிரிவு ஆகும். NCC என்ேது 

உைகின் மிகப்சேரிய சீருனட அணிந்ே இனளஞர் 

அனமப்ோகும். இது ெமீேத்தில் அேன் 73ஆவது ஆண்டு 

நினறனவ நவ.28 அன்று அனுெரித்ேது. 

 

 

1. வங்கக் கடலில் உருவாேது ஜாவத் புயல்! 

வங்கக் கடலில் நினை சகாண்டிருந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வுப் 

ேகுதி ஆழ்ந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாக 

வலுவனடந்ேது. அந்ேமான் அருனக நினைசகாண்டிருந்ே 

இந்ே காற்றழுத்ே ோழ்வு மண்டைமாேது புயைாக 

வலுப்சேறும் என்று இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம் 

கூறியிருந்ேது. இந்ே புயலுக்கு ஜாவத் என்று சேயர் 

னவக்கப்ேட்டுள்ளது. இந்ேப் புயலுக்காே சேயனர ெவூதி 

அனரபியா வழங்கியுள்ளது. 

இந்ே நினையில், மத்திய னமற்கு வங்கக்கடலில் ஜாவத் 

புயல் உருவாேோக இந்திய வானினை ஆய்வு னமயம் 

சேரிவித்துள்ளது. ஜாவத் புயல் மத்திய னமற்கு வங்கக் 

கடலில் நினை சகாண்டுள்ளோகவும், டிெம்ேர் 5 ஆம் னேதி 

வடக்கு ஆந்திரா - ஒடிொ இனடனய கனரனயக் கடக்கும் 

எேவும் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

புயல் கனரனயக் கடக்கும் னோது மணிக்கு 100 கினைா 

மீட்டர் னவகத்தில் சூறாவளிக் காற்று வீசும் எேவும், 

கேமனழ சேய்யும் எேவும் இந்திய வானினை ஆய்வு 

னமயம் எச்ெரித்துள்ளது. 

 

2. 14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி 

அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் ெங்கத்தில் 

14-வது ெர்வனேெ சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சினய 

அனமச்ெர்கள் ேங்கம் சேன்ேரசு, ோ.னமா.அன்ேரென் 

ஆகினயார் சோடங்கி னவத்ேேர். 

இதுகுறித்து ேமிழக அரசு இன்று சவளியிட்டுள்ள 

செய்திக்குறிப்பு: 

"சென்னே நந்ேம்ோக்கம் வர்த்ேக னமயத்தில் இன்று 

(9.12.2021) அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் 

ெங்கத்தின் ொர்பில் ACMEE 2021 14-வது ெர்வனேெ 

சமஷின் டூல்ஸ் கண்காட்சி நனடசேற்றது. 

இதில் சோழில்துனற அனமச்ெர் ேங்கம் சேன்ேரசு, சிறு, 

குறு மற்றும் நடுத்ேரத் சோழில் நிறுவேங்கள் துனற 

அனமச்ெர் ோ.னமா.அன்ேரென் ஆகினயார் கைந்துசகாண்டு 

கண்காட்சினயத் சோடங்கி னவத்ேேர். னமலும் 

கண்காட்சியில் இடம்சேற்று இருந்ே சோருட்கனளப் 

ோர்னவயிட்டேர். 

இந்நிகழ்வில், அம்ேத்தூர் சோழிற்னேட்னட உற்ேத்தியாளர் 

ெங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் சோழில் நிறுவேங்களின் 

பிரதிநிதிகள் ேைர் கைந்து சகாண்டேர்." 

இவ்வாறு ேமிழக அரசு சேரிவித்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 



         

    

3. இந்திய கைாொர திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 

இரட்னட விருது 

தில்லியின் நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர 

மரபுப் ோதுகாப்புத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 2 

விருதுகள் கினடத்துள்ளே. 

ஆசிய ேசிபிக் பிராந்தியத்தில் சிறப்ோே மரபுப் ோதுகாப்புத் 

திட்டம், நீடித்ே வளாா்ச்சிக்காே திட்டம் ஆகிய இரு 

பிரிவுகளின் கீழ் இந்ேத் திட்டத்துக்கு யுசேஸ்னகாவின் 

விருதுகள் வழங்கப்ேட்டுள்ளே. 

இதுகுறித்து அந்ே அனமப்பு சவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில் 

சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளோவது: 

மக்கள் - அரசு - ேனியாாா் கூட்டணியின் மூைம் 

ோரம்ேரியத்னேப் ோதுகாப்ேதில் அோர 

சவற்றியனடந்துள்ள நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ோதுகாப்புத் 

திட்டம் யுசேஸ்னகா நடுவாா்கனள மிகவும் கவாா்ந்துள்ளது. 

மிகப் சேரிய ெமூக-சோருளாோர ெவால்கனள 

எதிாா்சகாண்டாலும், சேண்கள், இனளஞாா்கள் உள்ளிட்ட 

நிஜாமுதின் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் சுகாோரம், கல்வி, 

நல்வாழ்வு ஆகியவற்னற இந்ேத் திட்டம் 

னமம்ேடுத்தியிருக்கிறது என்று அந்ே அறிக்னகயில் 

சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

தில்லியில் ேை நூற்றாண்டுகளாக வசித்து வரும் 

நிஜாமுதீன் ேஸ்தி ெமூகத்திேரின் கைாொர மரனேப் 

ோதுகாப்ேதுடன், அவாா்களது வாழ்க்னகத் ேரத்னேயும் 

னமம்ேடுத்துவேற்காக ேல்னவறு ேன்ோாா்வ 

அனமப்புகளும் நகர நிாா்வாகம், சோல்லியல் துனற 

ஆகியனவயும் இனணந்து கடந்ே 2007-ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இந்ே திட்டத்னே செயல்ேடுத்தி 

வருகின்றே. 

 

4. உேவித் சோனககள், நைத் திட்ட உேவிகள் வழங்கும் 

வனகயில் ேத்திரினக நை வாரியம் உருவாக்கம்: செய்தி 

துனற அனமச்ெர் ொமிநாேன் ேனைனமயில் குழு அனமப்பு 

ேத்திரினகயாளர்களின் நைன் காக்கும் வனகயில் 

ேத்திரினகயாளர்நை வாரியம் அனமக்கப்ேட்டுள்ளது. 

செய்தித் துனற அனமச்ெர் மு.சே.ொமிநாேன் 

ேனைனமயில் குழுனவயும் அனமத்து அரொனண 

சவளியிடப்ேட்டுள்ளது. 

இதுகுறித்து செய்தித் துனற செயைர் மனகென் காசிராஜன் 

சவளியிட்ட அரொனணயில் கூறியிருப்ேோவது: 

‘உனழக்கும் ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு 

வரும் அனேத்து திட்டங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து 

செயல்ேடுத்துவதுடன், நை வாரிய உேவித் சோனககள், 

நைத்திட்ட உேவிகள் அளிக்கும் வனகயில் 

ேத்திரினகயாளர்கள் நை வாரியம் அனமக்கப்ேடும்’ 

என்று ெட்டப்னேரனவயில் செய்தித் துனற அனமச்ெர் 

கடந்ே செப்.6-ம் னேதி அறிவித்ோர்.இனேயடுத்து, 

ேத்திரினகயாளர் நை வாரியம் அனமத்து 

ஆனணயிடப்ேடுகிறது. நலிவுற்ற 

ேத்திரினகயாளர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டு வரும் நைத்திட்ட 

உேவிகளுடன், பின்வரும் நைத்திட்ட உேவிகள் நை 

வாரியம் மூைம் வழங்கப்ேடும். குறிப்ோக கல்வி உேவித் 

சோனகயாக 10-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 

10-ம் வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற ஆண், சேண் குழந்னேகள், 

11-ம்வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகளுக்கு ரூ.1,000 

வழங்கப்ேடும். 

னமலும், 12-ம் வகுப்பு ேடிக்கும் சேண் குழந்னேகள், 12-ம் 

வகுப்பு னேர்ச்சி சேற்ற மகன், மகள், முனறயாே 

ேட்டப்ேடிப்பு ேடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1,500, 

விடுதியில் ேங்கி ேட்டப்ேடிப்பு ேடிப்ேவர்களுக்கு 

ரூ,1,750,முனறயாே ேட்ட னமற்ேடிப்பு ேயில்ேவர்களுக்கு 

ரூ.2,000, விடுதியில் ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.3,000, 

சோழில்நுட்ே ேட்டப் ேடிப்புக்கு ரூ.2,000, விடுதியில் 

ேங்கிப் ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.4,000, சோழில்நுட்ே ேட்ட 

னமற்ேடிப்பு ேடித்ோல் ரூ.4,000, விடுதியில் ேங்கிப் 

ேடித்ோல் ரூ.6,000, ஐடிஐ, ோலிசடக்னிக் 

ேடிப்ேவர்களுக்கு ரூ.1,000,விடுதியில் ேங்கி ேடித்ோல் 

ரூ.1,200வழங்கப்ேடும். 

திருமண உேவித் சோனக 

இதுேவிர, திருமணத்துக்கு ரூ.2,000, மகப்னேறுக்கு 

ரூ.6,000,கருக்கனைப்பு, கருச்சினேவுக்கு ரூ.3,000, கண் 

கண்ணாடிக்குரூ.500, இயற்னக மனறவு 

உேவித்சோனகயாக ரூ.50 ஆயிரம், ஈமச்ெடங்கு உேவித் 

சோனகயாக ரூ.5ஆயிரம் வழங்கப்ேடும். 

னமலும், ேத்திரினகயாளர் நை வாரிய உேவித் 

திட்டங்கனள ேரிசீலித்து செயல்ேடுத்ே செய்தித் துனற 

அனமச்ெனர ேனைவராகவும், 7 னேனர அலுவல் ொர்ந்ே 

உறுப்பிேர்களாகவும்,6 னேனர அலுவல் ொரா 

உறுப்பிேர்களாகவும் சகாண்ட குழுஅனமக்கப்ேடும். 

விளம்ேரக் கட்டணத்தில்.. 

நை வாரியத்துக்கு நிதி ஆோரம் திரட்ட, அரசு 

விளம்ேரங்களுக்காே விளம்ேர கட்டணத்தில் 1 ெேவீே 

சோனக, நை வாரியத்துக்கு வழங்கப்ேடும். 

நனடமுனறயில் உள்ள ேத்தினகயாளர் ஓய்வூதிய 

ேரிசீைனேக் குழு கனைக்கப்ேட்டு, நை வாரிய உேவித் 

திட்டங்களுக்கு அனமக்கப்ேடும் உறுப்பிேர்கனளக் 

சகாண்டு புதிய ேரிசீைனேக் குழு அனமக்கப்ேடும். இந்ே 

நடவடிக்னககள் அனேத்தும் நீதிமன்ற உத்ேரவின்ேடி, 

அனமக்க உத்னேசிக்கப்ேட்டுள்ள ேமிழ்நாடு ஊடக 

மன்றத்தின் கட்டுப்ோட்டுக்கு உட்ேட்டோகும். இவ்வாறு 

அதில் கூறப்ேட்டுள்ளது. 

 

5. சிபிஐ, அமைாக்க துனறகளின் - இயக்குநர் ேேவிக் 

காைத்னே 5 ஆண்டாக நீட்டிக்கும் மனொோ : 

மத்திய புைோய்வு அனமப்பு களாே சிபிஐ, அமைாக்கத் 

துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 2 ஆண்டுகளாக 

இருந்ேது. அந்ே ேேவிக் காைத்னே 5 ஆண்டுகளாக 

நீட்டிக்க கடந்ே நவம்ேர் 14-ம் னேதி அவெர ெட்டங்கள் 

பிறப்பிக்கப்ேட்டே. 

இந்ே அவெர ெட்டங்களுக்கு மாற்றாக மனொோக்கள் 

மக்கள னவயில் னநற்று அறிமுகம் செய்யப் ேட்டது. மத்திய 

ேணியாளர் நைத் துனற இனண யனமச்ெர் ஜினேந்திர 

சிங் இரு மனொோக்கனளயும் ோக்கல் செய்ோர். 



         

    

இந்ே மனொோக்களுக்கு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கடும் 

எதிர்ப்பு சேரிவித்ேேர். காங்கிரஸ் எம்.பி. ெசி ேரூர் 

கூறும்னோது, "உச்ெ நீதிமன்றத்தின் உத்ேரனவ மீறி சிபிஐ, 

அமைாக்கத் துனற இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் 

நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" என்று குற்றம் ொட்டிோர். 

திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ெவுகோ ராய் கூறும்னோது, 

சிபிஐ, அமைாக்கத் துனறனய மத்திய அரசு 

னகப்ோனவயாக ேயன்ேடுத்தி வருகிறது. இரு 

அனமப்புகனளயும் ஏவி எதிர்க்கட்சி கனள மத்திய அரசு 

ேழிவாங்கி வருகிறது. இேன் ஒரு ேகுதியாக 

இயக்குநர்களின் ேேவிக் காைம் நீட்டிக்கப்ேட்டுள்ளது" 

என்று குற்றம் ொட்டிோர். 

னமலும் காங்கிரஸ் கட்சினயச் னெர்ந்ே எம்.பி.க்கள் சுனரஷ், 

ஆதிர் ரஞ்ென் ெவுத்ரி உள்ளிட்னடாரும் மனொோக் களுக்கு 

எதிராக னேசிேர். -பிடிஐ 

 

6. முன்மாதிரி முயற்சியாக ஆளில்ைா விமாே கழகம்: 

அரொனண சவளியீடு 

ேமிழகத்தில் ஆளில்ைா விமாே (ட்னரான்) கழகம் 

சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற 

முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா். 

ேமிழக நிதி அனமச்ொா் ேழனினவல் தியாகராஜன் 2021-

2022-ஆம் ஆண்டுக்காே ேட்சஜட் உனரயில், புதிய 

முன்மாதிரி முயற்சியாக ‘ஆளில்ைா விமாேங்களுக்சகே 

(ட்னரான்), ேமிழ்நாடு ‘ஆளில்ைா விமாே கழகம்’ ஒன்று 

அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் சென்னே சோழில்நுட்ே 

நிறுவேம் (எம்ஐடி) உடன் இனணந்து சோடங்கப்ேடும். 

இந்ே நிறுவேம், ேமிழ்நாடு மட்டுமல்ைாது, பிற 

மாநிைங்களிலும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு ொாா்ந்ே 

முகனமகள் ஆளில்ைாே விமாேங்கனள 

ேயன்ேடுத்துவேற்கு உறுதுனணயாக இருக்கும்’ எேத் 

சேரிவித்திருந்ோாா். 

இந்ேநினையில், ஆளில்ைா விமாே கழகம் 

சோடங்குவேற்காே அரொனணனய உயாா்கல்வித்துனற 

முேன்னமச் செயைாா் டி.காாா்த்தினகயன் பிறப்பித்துள்ளாாா். 

அதில் கூறியிருப்ேோவது: அண்ணாேல்கனைகழகத்தின் 

சென்னே சோழில்நுட்ே நிறுவேத்துடன் (எம்ஐடி) 

இனணந்து ேமிழகத்னே ட்னரான் ேனைநகராக மாற்ற 

ஆளில்ைா விமாே கழகம் உருவாக்கப்ேடுகிறது. 

இந்ே கழகத்தின் ேனைவராக உயாா்கல்வித்துனற 

செயைாா் செயல்ேடுவாாா். னமைாண்னம இயக்குேராக 

ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரும், வருவாய் மற்றும் னேரிடாா் 

னமைாண்னம துனற, குடிநீாா் வழங்கல் துனற, நகராட்சி 

நிாா்வாகம், சோழில்நுட்ே கல்வி இயக்குநாா், உட்ேட 8 னோா் 

உறுப்பிோா்களா இருப்ோா். முேல்கட்டமாக, ஆளில்ைா 

விமாே கழகத்துக்கு ரூ.10 னகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்யப்ேடுகிறது எே அதில் சேரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

7. மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறந்ே னெனவ- 

ேமிழகத்திற்கு விருது வழங்கிோர் ஜோதிேதி 

மாற்றுத்திறோளிகள் அதிகாரம் சேற சிறப்ோகப் 

ேணியாற்றிய  ேனிநேர்கள், நிறுவேங்கள் மற்றும் 

மாநிை/மாவட்ட நிர்வாகங்கள் னோன்றவற்றிற்கு  மத்திய 

அரசின் விருதுகள் வழங்கப்ேடுகின்றே. அவ்வனகயில்  

2020ஆம் ஆண்டிற்காே விருதுகள் வழங்கும் விழா 

இன்று சடல்லியில் நனடசேற்றது.  

மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

அனமச்ெகத்தின் மாற்றுத்திறோளிகளுக்காே 

அதிகாரமளிப்புத் துனற ொர்பில்  சடல்லி விக்யான் 

ேவனில் நனடசேற்ற‘ெர்வனேெ மாற்றுத் திறோளிகள் 

திே’ சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்ே விருதுகனள குடியரசுத் 

ேனைவர் ராம்நாத் னகாவிந்த் வழங்கிோர். 

இந்தியாவில் மாற்றுத் திறோளிகளுக்கு சிறப்ோக னெனவ 

வழங்கியனமக்காக ேமிழகம் முேல் மாநிைமாக னேர்வு 

செய்யப்ேட்டு ஜோதிேதி ராம்நாத் னகாவிந்த் விருது 

வழங்கிோர். விருதினே ேமிழக அரசு ொர்பில் அனமச்ெர் 

பி.கீோ ஜீவன் சேற்றுக்சகாண்டார். 

மாற்றுத் திறோளிகள் உரினமனயற்றத்திற்காே னேசிய 

விருதுகள் ேமிழகத்னே னெர்ந்ே 6 மாற்றுத் 

திறோளிகளுக்கு வழங்கப்ேட்டே.  மாற்றுத் 

திறோளிகளுக்காே மறுவாழ்வு னெனவகனள 

வழங்குவதில் சிறந்ே மாவட்டமாக னெைம் மாவட்டம் 

னேர்ந்சேடுக்கப்ேட்டு விருது வழங்கப்ேட்டது. 

விழாவில் மத்திய ெமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்ேல் 

துனற அனமச்ெர் வீனரந்திர குமார் மற்றும் இனண 

அனமச்ெர் ராம்ோஸ் அத்வானை ஆகினயார் கைந்து 

சகாண்டேர். 

 


