
        

    

1. சமீப செய்திகளில் இடம்செற்ற, ‘செஸ் ஐனாக் தளம்’ 

ெற்றும் ‘ொமியானின் புத்தர்கள்’ ஆகியவை அவெந்துள்ள 

நாடு எது? 

அ) நேபாளம் 

ஆ) சீனா 

இ) ஆப்கானிஸ்தான்  

ஈ) இந்தியா 

✓ ‘மெஸ ஐனாக் தளம்’ ெற்றும் ‘பாமியானின் புத்தர்கள்’ 

ஆகியன ஆப்கானிஸ்தானில் அமெந்துள்ளன.  

✓ ஆப்கானிஸ்தானின் மெஸ் ஐனாக்கில் உள்ள புராதன 

மபௌத்த சிமைகமள பாதுகாப்பதாக தலிபான் அரசு 

அறிவித்துள்ளது. தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சி 

மெய்தநபாது, பீரங்கி, மெடிமபாருட்கள் ெற்றும் ஏவுகமை 

-கமளப் பயன்படுத்தி பை நூற்றாண்டுகள் பழமெயான 

மபௌத்த சிமைகமள பாமியானில் தகர்த்தனர். UNESCO, 

2003-இல் உைக பாரம்பரிய தளங்களின் பட்டியலில் 

பாமியன் மபௌத்த சிமைகளின் எச்ெங்கமளச் நெர்த்தது. 

 

2. ‘அம்பெத்கர் இளம் சதாழில்முவனபைார் - ைழிகாட்டி 

திட்டம்’ என்ெது கீழ்காணும் எந்த ெத்திய அவெச்ெகத்தின் 

புதிய திட்டொகும்? 

அ) ெமூக நீதி & அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகம்  

ஆ) நிதி அமெச்ெகம் 

இ) மபண்கள் & குழந்மதகள் நெம்பாட்டு அமெச்ெகம் 

ஈ) கல்வி அமெச்ெகம் 

✓ கூட்டு மூைதன நிதிய (VCF) திட்டொன அம்நபத்கர் இளம் 

மதாழில்முமனநொர் திட்டொனது ெமூக நீதி ெற்றும் 

அதிகாரெளித்தல் அமெச்ெகத்தின் திட்டொகும். இது SC 

ெற்றும் OBC-கமளச்நெர்ந்த ஆர்ெமுள்ள மதாழில்முமன 

-நொருக்கு உதவுெதற்காக உருொக்கப்பட்டது.  

✓ இத்திட்டத்தின் மெயல்திறன் திருப்திகரொக இல்ைாததால், 

அமெச்ெகம் ‘ெழிகாட்டி’ திட்டத்மதத் மதாடங்கவுள்ளது. 

 

3. கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிவைப்பு வெயத்வத அவெக்க, 

இந்தியா, எந்த நாட்டுடனான புரிந்துைர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

வகசயழுத்திட்டது? 

அ) ஜப்பான் 

ஆ) நேபாளம் 

இ) இைங்மக  

ஈ) ெங்காளநதெம் 

✓ மகாழும்புவில் ேவீன கடல்ொர் மீட்பு ஒருங்கிமைப்பு 

மெயத்மத அமெப்பதற்காக இந்திய மபாதுத்துமற 

நிறுெனொன பாரத் மின்னணு லிட் நிறுெனத்துடனான 

புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவும் இைங்மகயும் 

மகமயழுத்திட்டுள்ளன. இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் 

ொகர் முயற்சியின் ஒருபகுதியாக உள்ளது. 

 

 

 

4. 2022 - பதசிய நீர் விருதுகளில், ‘சிறந்த ொநிலம்’ 

விருவத சைன்ற ொநிலம் எது? 

அ) உத்தர பிரநதெம்   

ஆ) அஸ்ஸாம் 

இ) குஜராத் 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ குடியரசுத்தமைெர் ராம்ோத் நகாவிந்த் ெமீபத்தில் 2022 

- நதசிய நீர் விருதுகமள ெழங்கினார். ‘சிறந்த ொநிைம்’ 

விருது உத்தர பிரநதெ ொநிைத்துக்கு ெழங்கப்பட்டது. 

✓ நீர்நெமிப்பில் அமனத்து இந்திய ொநிைங்களிலும் உத்தர 

பிரநதெம் முதலிடத்திலும், ராஜஸ்தான் ெற்றும் தமிழ்ோடு 

முமறநய இரண்டாெது ெற்றும் மூன்றாெது இடத்திலும் 

உள்ளன. ெடக்கு ெண்டைம், மதற்கு ெண்டைம், கிழக்கு 

ெண்டைம் ெற்றும் நெற்கு ெண்டைத்திற்கான சிறந்த 

ொெட்டப் பிரிவில் உத்தர பிரநதெ ொநிைத்தின் முொபர் 

ேகர், நகரளத்தின் திருெனந்தபுரம், பீகாரின் கிழக்கு 

ொம்ப்ரான் ொெட்டம் ெற்றும் ெத்திய பிரநதெத்தின் 

இந்தூர் ஆகியமெ முமறநய முதலிடம் பிடித்துள்ளன. 

 

5. ‘ைருைா’ என்ெது இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் 

இவடயிலான இருதரப்பு கடற்ெவட ெயிற்சியாகும்? 

அ) பிரான்ஸ்  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) ஓொன் 

ஈ) ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 

✓ இந்தியாவும் பிரான்சும் அரபிக்கடலில், ‘ெருைா’ என்ற 

இருதரப்பு கடற்பமட பயிற்சியின் 20ஆெது பதிப்மப 

ெமீபத்தில் மதாடங்கின. இரு கடற்பமடகளின் கடற்பமட 

கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், கடற்புற நராந்து 

ொனூர்திகள், நபார் ொனூர்திகள் ெற்றும் உைங்கு 

ொனூர்திகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்நகற்கின்றன.  

✓ இரண்டு கடற்பமடகளுக்கும் இமடயிைான இருதரப்பு 

கடற்பமடப்பயிற்சிகள் கடந்த 1993இல் மதாடங்கப்பட்டன. 

இந்தப் பயிற்சிக்கு 2001ஆம் ஆண்டு, ‘ெருைா’ என்று 

மபயர்சூட்டப்பட்டது. 

 

6. ‘பிராகிருதி’ என்ெது எந்தத் துவறயில் விழிப்புைர்வை 

ஏற்ெடுத்துைதற்காக அண்வெயில் சைளியிடப்ெட்டது? 

அ) மேகிழி ொசுபாடு  

ஆ) ஆண், மபண் ெெத்துெம் 

இ) LGBTQ உரிமெகள் 

ஈ) திறன் நெம்பாடு 

✓ ெத்திய சுற்றுச்சூழல் அமெச்ெர் பூநபந்தர் யாதவ் 

‘பிராகிருதி’ என்ற சின்னத்மத அறிமுகப்படுத்தினார். இது, 

மேகிழி ொமெக்கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறிய ொற்றங்கள் 

குறித்த விழிப்புைர்மெப் பரப்புகிறது. ோட்டில் பயனுள்ள 

மேகிழிக் கழிவு நெைாண்மெமய உறுதிமெய்ெதற்காக 

சுற்றுச்சூழல், ெனம் ெற்றும் காைநிமை ொற்றம் ெற்றும் 

ெத்திய ொசுக் கட்டுப்பாட்டு ொரியம் (CPCB) அமெச்ெகம் 

 
 

 

 

 

 



        

    

எடுத்த பல்நெறு பசுமெ முயற்சிகமளயும் இது எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 

 

7. உலக நலைாழ்வு அவெப்பின் ைளி தர தரவுத்தளத்தின் 

புதுப்பிப்பின்ெடி, உலகில் எத்தவன ெதவீதத்தினர் நலம் 

அற்ற காற்வறச் சுைாசிக்கின்றனர்? 

அ) 25 

ஆ) 49 

இ) 75 

ஈ) 99  

✓ உைக ேைொழ்வு அமெப்பின் ெளி தர தரவுத்தளத்தின் 

2022 புதுப்பிப்பின்படி, உைக ெக்கள்மதாமகயில் 99% 

நபர் WHOஇன் காற்றின் தர ெரம்புகமள மீறும் காற்மறச் 

சுொசிக்கிறார்கள் என்பமத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

✓ தற்நபாமதய நிைெரப்படி, 117 ோடுகளில் உள்ள 6,000 

ேகரங்களில் காற்றின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

 

8. வைட்ரஜவன எரித்து ‘ெசுவெ’ எஃகு தயாரிக்கும் 

முன்பனாடித் திட்டத்வதத் சதாடங்கியுள்ள நாடு எது? 

அ) ஆஸ்திநரலியா 

ஆ) சுவீடன்  

இ) நபாைந்து 

ஈ) இத்தாலி 

✓ கற்கரியாக்க நிைக்கரிமய எரிப்பதற்குப்பதிலாக 

மைட்ரஜமன எரித்து அதன்மூைம் எஃகு உற்பத்தியில் 

ஏற்படும் கார்பன் உமிழ்மெக் குமறக்க சுவீடன் ஒரு 

நொதமனத் திட்டத்மதத் மதாடங்கியுள்ளது. 

✓ HYBRIT அல்ைது Hydrogen Breakthrough Iron-making 

Technology - இது எஃகு நிறுெனொன SSAB, சுரங்க 

நிறுெனொன LKAB ெற்றும் சுவீட அரசுக்குச் மொந்தொன 

மின் நிறுெனொன Vattenfall ஆகியெற்றின் கூட்டு 

முயற்சியாகும். உைக எஃகு ெங்கத்தின் கூற்றுப்படி, 

உற்பத்தி மெய்யப்படும் ஒவ்மொரு மெட்ரிக் டன் எஃகும் 

இரண்டு ெடங்கு கரியமிை ொயுமெ மெளியிடுகிறது. 

 

9. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்செற்ற நீல வநல் நதி 

உருைாகின்ற நாடு எது? 

அ) எத்திநயாப்பியா  

ஆ) சிலி 

இ) மெக்சிநகா 

ஈ) மதன்னாப்பிரிக்கா 

✓ மேல் ேதியின் துமையாறான நீை மேல் ேதி 

எத்திநயாப்பியாவில் உள்ள டானா ஏரியில் உருொகி 

எத்திநயாப்பியா ெற்றும் சூடான் ெழியாக பயணிக்கிறது.  

✓ சூடானின் மென்னார் ொகாைத்தில், நீை மேல் ேதியில் 

கப்பல் விபத்துக்குள்ளானதில் 23 நபர் இறந்தனர். 

அெர்கள் அமனெரும் மபண்களாெர். நீை மேல் என்பது 

ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் ொழும் ெக்களுக்கும் அெர்தம் 

ெரக்குகளுக்குொன ஒரு முதன்மெயான நபாக்குெரத்து 

பாமதயாக திகழ்கிறது. 

10. ‘ைாக்னர் குரூப்’ என்ெது எந்த நாட்டின் தனியார் 

இராணுை நிறுைனொகும்? 

அ) அமெரிக்கா 

ஆ) ரஷ்யா  

இ) மஜர்ெனி 

ஈ) சீனா 

✓ ‘ொக்னர் குரூப்’ என்பது ரஷ்யாவின் தனியார் இராணுெ 

நிறுெனொகும். பிரிட்டிஷ் இராணுெ உளவுத்துமறயின் 

கூற்றுப்படி, ‘ொக்னர் குழு’மெச் நெர்ந்த 1,000 கூலிப் 

பமடயினர் கிழக்கு உக்மரனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.  

✓ இக்குழு உக்மரன், சிரியா ெற்றும் ஆப்பிரிக்க ோடுகளில் 

கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக மெயல்பட்டு ெருகிறது. இதன் 

நெல் நபார்க்குற்றங்கள் ெற்றும் ெனித உரிமெ மீறல்கள் 

எனப் பைமுமற குற்றஞ்ொட்டப்பட்டுள்ளது. 2014இல் 

கிரிமியாமெ ரஷ்யா இமைத்தநபாது ொக்னர் குழுெம் 

முதன்முதலில் மெயல்பாட்டிற்கு ெந்தது. 

 

 

1. எரிெக்தி, பருெநிமை தரெரிமெயில் குஜராத், நகரளம், 

தில்லி முன்னிமை: எரிெக்தி நெமிப்பில் தமிழகம் முதலிடம் 

எரிெக்தி, பருெநிமை குறியீடுகளில் ொநிைங்களின் 

மெயல்பாடுகளில் ஒட்டுமொத்த தரெரிமெயில் குஜராத், 

நகரளம், பஞ்ொப் ஆகிய ொநிைங்கள் முன்னிமையில் 

உள்ளதாக NITI ஆநயாக் அறிவித்துள்ளது. இதில் எரிெக்தி 

நெமிப்பு பிரிவில் தமிழ்ோடு முதலிடம் மபற்றுள்ளது. 

NITI ஆநயாக்கின் ொநிை எரிெக்தி ஆற்றல் ெற்றும் 

பருெநிமை குறியீடு தரெரிமெ பட்டியல் மெளியிடப்பட்டது. 

இமத இந்த அமெப்பின் துமைத் தமைெர் Dr. இராஜீவ் 

குொர் மெளியிட்டார். இந்தத் தரெரிமெப் பட்டியல் குறித்து 

NITI ஆநயாக்கின் கூடுதல் மெயைாளர் டாக்டர் இராநகஷ் 

ெர்ொல் விளக்கினார். அது ெருொறு: இது, ொநிை எரிெக்தி 

ெற்றும் பருெநிமை குறியீடுகளின் முதல் சுற்று. இதில் 

ொநிைங்களின் மெயல்பாடுகள் ஆறு அளவுநகால்கள், 

குறிகாட்டிகமளக் மகாண்டு தரெரிமெ மெய்யப்பட்டுள்ளது.  

இமெ மபரிய ொநிைங்கள், சிறிய ொநிைங்கள் ெற்றும் 

யூனியன் பிரநதெங்கள் என மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு 

தரெரிமெ ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

1. மின்பகிர்ொன நிறுென மெயல்பாடு (டிஸ்காம்). 2. 

ெக்களுக்கு எரிெக்தி எளிதில் கிமடத்தல், குமறந்த 

மெைவில் ேம்பகத்தன்மெநயாடு கிமடப்பது. 3.  தூய்மெ 

எரிெக்திக்கான ேடெடிக்மககள். 4. எரிெக்தி நெமிப்பு. 5. 

மின்னுற்பத்தியில் நீடித்த சுற்றுச்சூழல். 6. மின் அளவீடு, 

ொற்று எரிெக்தி, மின்ொர ொர்ஜிங் ஆகியெற்றில் புதிய 

முன்முயற்சிகள் நபான்றமெ இந்த அளவுநகால்களாகும். 

இதில் இந்த ஆறு அளவுநகால்களிலும் ஒட்டு மொத்தொக 

அதிகப் புள்ளிகள் மபற்று தரெரிமெயில் முதலிடத்தில் 

இருக்கும் மபரிய ொநிைங்களில் குஜராத் (50.1 புள்ளிகள்) 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இரண்டாெது இடத்தில் நகரளம் 

(49.1 புள்ளிகள்), மூன்றாெதாக பஞ்ொப் (48.6 புள்ளிகள்) 

இடம் மபற்றுள்ளன. சிறிய ொநிைங்கள் ெரிமெயில் 

 

 

 

 



        

    

நகாொ (51.4 புள்ளிகள்), திரிபுரா (45 புள்ளிகள்) ஆகிய 

ொநிைங்களும் யூனியன் பிரநதெங்களில் ெண்டீகர் (55.7 

புள்ளிகள்), தில்லி (55.6 புள்ளிகள்), டாென் - மடயூ (53.2 

புள்ளிகள்), புதுச்நெரி (48.5 புள்ளிகள்) ஆகியமெயும் 

முன்னிமையில் உள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்த 

தரெரிமெயில் தமிழ்ோடு 43.4 புள்ளிகளுடன் 9-ஆெது 

இடத்மதப் மபற்றுள்ளது.  அநத ெெயத்தில் எரிெக்தி 

ஆற்றல் நெமிப்புப் பிரிவில் தமிழகம் 85.4 புள்ளிகள் மபற்று 

முதல் இடம்மபற்றுள்ளது என்றார் அெர். 

 

2. 6,029 அரசுப்பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், 

7,500 ஸ்ொர்ட் ெகுப்பமறகள் - பள்ளிக் கல்வித் 

துமறயின் 34 அறிவிப்புகள் 

ரூ.150 நகாடியில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் (Smart 

Class Room), உயர்மதாழில்நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள், 

ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள், மெம்மெப் பள்ளிகள் 

உள்ளிட்ட அம்ெங்களுடன் தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் 

பள்ளிக் கல்வித் துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீது 

விொதத்தின்நபாது அறிவிப்புகள் மெளியிடப்பட்டுள்ளன. 

தமிழக ெட்டப்நபரமெயில் இன்று ேடந்த பள்ளிக் 

கல்வித்துமற ொனியக் நகாரிக்மக மீதான 

விொதத்தின்நபாது, பாரம்பரிய கட்டடங்கமளப் 

புதுப்பித்தல், ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள், 

பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம், பள்ளி ெதுரங்க 

ஒலிம்பியாட், கணினித் நதர்வு மெயங்கள், 

நூைகங்களில் Wi-fi ெெதி, ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய 

எழுத்தறிவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்நெறு முக்கிய 

அறிவிப்புகமளயும், அதற்காக ஒதுக்கீடு மெய்யப்பட்டுள்ள 

நிதி விெரங்கமளயும் பள்ளிக் கல்வித் துமற அமெச்ெர் 

அன்பில் ெநகஸ் மபாய்யாமொழி அறிவித்தார். அதில் 

இடம்மபற்ற 34 முக்கிய அறிவிப்புகள்: 

> திறன் ெகுப்பமறகள்: 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு 

மதாடங்கி ோன்கு ஆண்டுகளில் தமிழகத்திலுள்ள 

அமனத்து அரசு மதாடக்கப் பள்ளிகளிலும் திறன் 

ெகுப்பமறகள் (Smart Class Room) ஏற்படுத்தும் 

முயற்சியின் முதற்கட்டொக ேடப்பாண்டில் 

ைட்ெக்கைக்கான ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 

ரூ.150 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 7,500 திறன் ெகுப்பமறகள் 

உருொக்கப்படும். 

> உயர் மதாழில் நுட்ப கணினி ஆய்ெகங்கள் அமெத்தல்: 

2713 ேடுநிமைப் பள்ளிகளில் உயர் மதாழில் நுட்ப 

கணினி ஆய்ெகங்கள் ரூ.210 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 

அமெக்கப்படும். இதனால் 10 ைட்ெத்திற்கும் அதிகொன 

ொைெர்களும் ஆசிரியர்களும் பயன்மபறுெர். 

> பள்ளிப் பராெரிப்புக்மகன தனி நிதி: பள்ளி ெளாகங்கள், 

ெகுப்பமறகள், கழிெமறகமளத் தூய்மெ மெய்தல், 

இரவுக்காெல் பணியிமன நெற்மகாள்ளல் நபான்ற 

நெமெகள் மெளிப்பணியெர்த்துதல் (Outsourcing) 

ொயிைாக மெயல்படுத்தப்படும். அமனத்து அரசு 

உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் பள்ளிகளில் பயிலும் 15 

ைட்ெம் ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 

முதற்கட்டொக இத்திட்டம் 2022-23ஆம் கல்வியாண்டு 

முதல் ரூ.100 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்கள் ஆங்கிைத்தில் ெரளொக நபெ, படிக்க, 

எழுத ெற்றும் புரிந்துமகாள்ளும் திறமன நெம்படுத்த 

6,029 அரசு உயர்நிமை ெற்றும் நெல்நிமைப் 

பள்ளிகளில் ஆங்கிை மொழி ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும். 

> விரிொன பள்ளிக் கட்டமெப்புத் திட்டம்: 1000 

ொைெர்களுக்கு நெல் உள்ள அரசு மதாடக்க ெற்றும் 

ேடுநிமைப் பள்ளிகளின் அமனத்துத் நதமெகமளயும் 

ெெதிகமளயும் உள்ளடக்கிய முழுமெயான கட்டமெப்பு 

ஏற்படுத்தப்படும். முதல் கட்டொக ேடப்பாண்டில் ரூ.90 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் நிமறநெற்றப்படும். 

> மெம்மெப் பள்ளி (School of Excellence): அரசுப் பள்ளி 

ொைெர்களிலிருந்து அடுத்த தமைமுமற 

தமைெர்கமள உருொக்குெமத இைக்காகக் மகாண்டு 

கல்வி, கவின்கமை, அறிவியல், இைக்கியம், விமளயாட்டு 

என கல்வி ெற்றும் இமைச் மெயல்பாடுகளுக்கு உரிய 

முக்கியத்துெம் அளிக்கும் ெமகயில் உைகத் தரத்திைான 

பள்ளி மென்மனயில் அமெக்கப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும். 

> பாரம்பரிய பள்ளிக் கட்டடங்கள் புதுப்பித்தல்: தமிழ் 

அறிஞர்கள், தமைெர்கள், விமளயாட்டு வீரர்கள், 

பல்துமற ொதமனயாளர்கள், அறிவியல் அறிஞர்கள் 

படித்த பள்ளிகளும், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ள பாரம்பரிய பள்ளிக் 

கட்டடங்களும் அெற்றின் தனிச்சிறப்பு ொறாெல் 

புதுப்பிக்கப்படும். 

நூற்றாண்டு காணும் பள்ளிகமளச் சிறப்பிக்கும் 

ெமகயில் நூற்றாண்டு விழாக்கள் மகாண்டாடப்படும். 

இப்பள்ளி நூைகங்களிலுள்ள அரிய நூல்கள் ெற்றும் 

முக்கிய தமைெர்கள் குறித்த ஆெைங்கள் 

மின்னுருொக்கம் மெய்யப்பட்டு பாதுகாக்கப்படும். 

இத்திட்டம் ரூ.25 நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும் 

> பள்ளிக் கல்வி அலுெைர்களுக்கான திறன் நெம்பாட்டுப் 

பயிற்சி அளித்தல் 

> சிறந்த பள்ளித் தமைமெ ஆசிரியருக்கான அறிஞர் 

அண்ைா தமைமெத்துெ விருது 

> ஆசிரியர்களுக்கு மதால்லியல் பயிற்சி: தமிழர் ோகரிகம், 

பண்பாடு, கைாச்ொரம், மதான்மெயின் சிறப்பு, குடிநயற்றப் 

பகுதிகளின் காைக்கண்ைாடிமயன கீழடி, சிெகமள 

உள்ளிட்ட தமிழகமெங்கும் விரவியிருக்கும் மதால்லியல் 

தைங்கள் குறித்த தகெல்கமள அடுத்த தமைமுமறக்கு 

சிறப்பாகக் மகாண்டு நெர்க்கும் ெண்ைம் மதால்லியல் 

துமற ொயிைாக ஆர்ெமுமடய 1000 அரசுப்பள்ளி 

ஆசிரியர்களுக்கு ரூ.3 நகாடி ெதிப்பீட்டில் பயிற்சி 

அளிக்கப்படும். 

> ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்களின் அறிவியல் ஆர்ெத்மதத் 

தூண்டும் ெமகயில் ேடொடும் அறிவியல் ஆய்ெகங்கள் 

மூைம் ொதந்நதாறும் அறிவியல் பரிநொதமனகள் உரிய 

ெழிகாட்டுதலுடன் ொைெர்களுக்குக் 

கற்பிக்கப்படுெதுடன் ொைெர்கநள உருொக்கிய 

அறிவியல் கருவிகளும் காட்சிப்படுத்தப்படும். 25 ைட்ெம் 



        

    

ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் இத்திட்டம் ரூ.25 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ொைெர்களுக்கு கல்விச் சுற்றுைா 

> நகாமடக் மகாண்டாட்டம் - சிறப்புப் பயிற்சி முகாம் 

> ொரை ொரணியர் முகாம்களுக்கு (Jamboree) நிதி 

ஒதுக்கீடு 

> ொைெர் ென்றங்கமளப் புதுப்பித்தல் 

> கமைத் திருவிழா 

> கணினி நிரல், எந்திரனியல் ென்றங்கள் ெற்றும் 

நைக்கத்தான்: ொறிெரும் மதாழில்நுட்ப ொற்றங்களுக்கு 

ஏற்ப அரசுப் பள்ளி ொைெர்களுக்குத் மதாழில் நுட்ப 

அறிவு ெற்றும் கணினி மொழி மீதான ஆர்ெத்மத 

ஏற்படுத்த கணினி நிரல் ென்றங்கள் (Computer Coding 

Club) ெற்றும் எதிர்காைத் மதாழில்நுட்பொன 

எந்திரனியமைக் (Robotics) கற்றுக்மகாள்ள எந்திரனியல் 

ென்றங்கள் (Robotics Club) பள்ளிகளில் ஏற்படுத்தப்படும். 

நெலும் இமையப் பாதுகாப்பு ெற்றும் Ethical Hacking 

மதாடர்பான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ஆண்டுநதாறும் ொநிை 

அளவிைான நைக்கத்தான் நபாட்டிகள் ேடத்தப்படும். 

> பள்ளிகளில் விழிப்புைர்வு ொரம் 

> ொைெர்களின் உடல்ேைன் காக்க சிறப்புப் பயிற்சிகள் 

> பள்ளிகளில் காய்கறித் நதாட்டம்: அரசுப் பள்ளிகளில் 

பயிலும் ொைெர்களுக்கு மெயல்ெழிக் கற்றமை 

ஊக்குவிக்கும் ெமகயில் அமனத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் 

காய்கறித் நதாட்டம் ொைெர்களால் ஏற்படுத்தப்படும். 

அெற்றில் விமளயும் காய்கறிகள், பழங்கள், கீமரகள் 

அப்பள்ளிகளின் ெத்துைவில் பயன்படுத்தப்படும். 

இத்திட்டம் ரூ.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும் 

> பள்ளி ெதுரங்க ஒலிம்பியாட்: ஜூமை, ஆகஸ்ட் 

ொதங்களில் மென்மனயில் ேமடமபறும் ெர்ெநதெ 

ெதுரங்க ஒலிம்பியாட் நபாட்டிகமளத் மதாடர்ந்து அரசுப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் ொைெர்களிமடநய ெதுரங்கம் 

குறித்து ஆர்ெத்மத ஏற்படுத்தும் ெண்ைம் பள்ளி, 

ெட்டாரம், ொெட்டம் ெற்றும் ொநிை அளவில் ெதுரங்கப் 

நபாட்டிகள் ேடத்தப்பட்டு மெற்றிமபறும் ொைெர்கள் 

ெர்ெநதெ விமளயாட்டு வீரர்களுடன் கைந்துமரயாட 

ஏற்பாடு மெய்யப்படும். இத்திட்டம் ரூ.1 நகாடி ெதிப்பீட்டில் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> சிறார் பருெ இதழ் ெற்றும் ஆசிரியர் ொத இதழ்: 

ொைெர்களின் ொசிப்புத் திறமன ஊக்குவிக்கவும் 

அெர்களின் உள்ளார்ந்த பமடப்புத் திறன்கமள 

மெளிப்படுத்தும் ெமகயிலும் தமிழ் ெற்றும் ஆங்கிை 

மொழிகளில் மதாடக்க ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு ஊஞ்ெல் 

இதழும், உயர்ெகுப்பு ொைெர்களுக்கு நதன்சிட்டு 

இதழும் ொதமிருமுமற மெளியிடப்படும். நெலும், 

ஆசிரியர்களுக்கான பமடப்புத் தளத்மத உருொக்கவும் 

சிறந்த கற்றல் கற்பித்தல் முமறகமளப் பரிொறிக் 

மகாள்ளவும் கனவு ஆசிரியர் என்ற ொத இதழ் 

மெளியிடப்படும். சுொர் ரூ.7 நகாடி ெதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> நெல்நிமை கணினிப் பிரிவு ொைெர்களுக்கு கட்டை 

விைக்கு: அரசு நெல்நிமை ெகுப்புகளில் கணினி 

அறிவியல் பாடத்மத விருப்பப் பாடொக பயிலும் 

ொைெர்களிடம் 2022-23ஆம் கல்வி ஆண்டிலிருந்து, 

ரூ.200 தனிக் கட்டைொக ெசூலிக்கப்படுெது 

முழுமெயாக ரத்து மெய்யப்படும். இதனால் 

ஆண்டுநதாறும் 3 ைட்ெம் ொைெர்கள் பயனமடெர். 

இதற்மகன ஆகும் மெைவினம் ரூ.6 நகாடிமய அரநெ 

ஏற்கும். 

> ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு 

இருப்பிடத்திநைநய கல்வி: பல்ெமகக் குமறபாடுகள் 

காரைொக (Children with multiple disabilities voitorflebo) 

ெர இயைாத 10,146 ொற்றுத்திறனாளி ொைெர்களுக்கு 

கல்வி ெற்றும் இயன்முமற ெருத்துெம் உள்ளிட்ட 

சிகிச்மெகமள அெர்களின் வீடுகளுக்நக மென்று 

ெழங்கி அெர்களின் கற்றல் சூழமை நெம்படுத்த ரூ.8.11 

நகாடி ெதிப்பீட்டில் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும் 

> அரசு ெற்றும் அரசு உதவிமபறும் பள்ளிகளில் ொதாந்திர 

மபற்நறார் கூட்டம் 

> கணினித் நதர்வு மெயங்கள் அமெத்தல்: ஆசிரியர் 

நதர்வு ொரிய நபாட்டித் நதர்வுகமளத் திட்டமிட்ட காை 

அட்டெமைப்படி விமரந்து ேடத்திடவும், நபாட்டித்நதர்வு 

ேமடமபறாத காைங்களில் அரசுப்பள்ளி ொைெர்கள் 

பயன்படுத்தும் ெமகயிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் கணினி 

ஆய்ெகங்கள் ரூ.30 நகாடி ெதிப்பீட்டில் அமெக்கப்படும். 

> நூைக ேண்பர்கள் திட்டம் 

தமிழகத்தில் உள்ள கிராெங்கள் ெற்றும் ேகரப் பகுதிகளில் 

நூைக நெமெ கிமடக்கப்மபறாத இடங்களில் நூைக 

ேண்பர்கள் என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 

தன்னார்ெைர்கள் ொயிைாக நூைக நெமெ 

ெழங்கப்படும். இத்திட்டம் 15 ைட்ெம் ொெகர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.56.25 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெயல்படுத்தப்படும். 

> மெய்நிகர் நூைகம் (Virtual Reality Library): 

நூைகங்கமளப் பயன்படுத்தும் குழந்மதகள் ெற்றும் 

ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ேவீன 

மதாழில்நுட்பத்மத உள்ளடக்கிய மெய்நிகர் மதாழில்நுட்ப 

நூைகம் (Virtual Reality Library) 76 நூைகங்க ளில் 

ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு ஒரு ைட்ெம் 

ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.57.20 ைட்ெம் 

ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> நூைகங்களில் wi-fi ெெதி: தமிழக அரசு மபாது 

நூைகங்கமள ோடிெரும் ொெகர்கள் ெற்றும் நபாட்டித் 

நதர்வு ொைெர்கள் பயன்மபறும் ெமகயில் 352 

நூைகங்களில் இைெெ wi-fi இமைய ெெதி 

ஏற்படுத்தப்படும். இத்திட்டம் 75,000 ொெகர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில் ரூ.23.40 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

நெற்மகாள்ளப்படும். 

> TN talk: அண்ைா நூற்றாண்டு நூைகத்தின் 

ஒருங்கிமைப்பில் ெர்ெநதெ அளவில் பல்துமற 

நிபுைர்கள், அறிவியல் ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் புகழ்மபற்ற 

அறிஞர்களின் உமரகள் மிகச்சிறந்த மதாழில்நுட்பம் 

ெற்றும் அரங்க அமெப்புடன் TN talk என்ற மபயரில் 

நிகழ்த்தப்படும். இமையம் ொயிைாக உைமகங்கும் 



        

    

உள்ள தமிழர்கமளச் மென்றமடயும் ெமகயில் இத்திட்டம் 

ரூ.37.50 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் மெயல்படுத்தப்படும். 

> ோமளய தமைமுமறக்கு ோட்டுமடமெ நூல்கள்: 

பள்ளி, கல்லூரி ொைெர்கள், கல்வியாளர்கள், 

இதழாளர்கள் ெற்றும் மபாது ொெகர்களிமடநய தமிழ், 

கமை ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெத்மத ெளர்க்கும் 

ெமகயில், தமிழக அரொல் ோட்டுமடயாக்கப்பட்ட 

பல்நெறு அறிஞர்களின் பமடப்புகளிலிருந்து 

மதரிவுமெய்யப்பட்ட 20 நூல்கள் ரூ.30 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். 

> கமைக்களஞ்சியங்கள் ஆெைப்பதிப்பு: ெரைாறு 

ெற்றும் பண்பாட்டு ஆர்ெைர்கள், ொைெர்கள், 

ஆய்ொளர்கள் ெற்றும் அறிவியல் தமிழ் ஆர்ெைர்கள் 

பயன்மபறும் ெமகயில், அறிஞர் மபரியொமி தூரன் 

அெர்கள் மதாகுத்த கமைக்களஞ்சியங்கள் 10 

மதாகுதிகளும் சிறார் களஞ்சியங்கள் 10 மதாகுதிகளும் 

ஆெைப்பதிப்பாக ரூ.10 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். 

> நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் நூல் 

மெளியீடு: நூற்றாண்டு காணும் பமடப்பாளிகளின் 

பிறந்த ோள் ெற்றும் நிமனவு ோமளப் நபாற்றும் 

ெமகயில் அெர்தம் எழுத்துத்திறன் ெற்றும் ெமூகப் 

பங்களிப்பு நபான்றெற்மற இமளய தமைமுமறயினர் 

உைர்ந்துமகாள்ளும் ெமகயில் அெர்களது தமைசிறந்த 

பமடப்புகள் மதரிவுமெய்யப்பட்டு ரூ.20 ைட்ெம் ெதிப்பீட்டில் 

மெளியிடப்படும். இத்திட்டத்தின் ொயிைாக குழந்மதகள், 

இைக்கிய ெற்றும் ோடக ஆர்ெைர்கள் பயன்மபறுெர். 

> ெயது ெந்நதாருக்கான புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம்: 

தமிழகத்தில் 15 ெயதுக்கு நெற்பட்ட முற்றிலும் எழுதப் 

படிக்கத் மதரியாத 4.80 ைட்ெம் ேபர்களுக்கு அடிப்பமட 

எழுத்தறிவுக் கல்வி ெழங்கிடும் ெமகயில் ரூ.9.83 நகாடி 

ெதிப்பீட்டில் புதிய எழுத்தறிவுத் திட்டம் மெயல்படுத்தப்படும். 

 

3. தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய 

உறுப்பினர்கள் நியெனம் 

தமிழ்ோடு ொநிை காட்டுயிர் ொரியத்துக்கு புதிய 

உறுப்பினர்கள் நியெனம் மெய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

முதைமெச்ெர் தமைமெயிைான காட்டுயிர் ொரிய 

உறுப்பினர்களாக, ெெஉ கம்பம் இராெகிருஷ்ைன், உதய 

சூரியன், ஐ பி மெந்தில்குொர் ஆகிய மூெர் நியமிக்கப்பட்ட 

-னர். அரசுொரா உறுப்பினர்களாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்ெைர் 

-கள் பிரதிம் ராய், ஓமெ காளிதாென், இராஜ்குொர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 


