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1. முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமான, ‘The Green Fins Hub’ என்பதுடன் ததாடர்புறடய 

நிறுவனம் எது? 
அ. WEF 

ஆ. IMF 

இ. UNEP  

ஈ. UNICEF 

✓ ‘கிரீன் ஃபின்ஸ் ஹப்’ என்பது முதல் உலகளாவிய கடல்சார் சுற்றுலாத்துறை தளமாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் (UN) 

சுற்றுச்சூழல் திட்டத்துடன் (UNEP) இறைந்து, ‘The Reef–World அைக்கட்டறள’ இக்கருவிறய உருவாக்கியுள்ளது. 

கடல்சார் பாதுகாப்புச் சுற்றுலாத்துறையில் நிறலத்தன்றம சவால்கறள றகயாலுவதற்கு இந்தக் கருவி உதவுகிைது. 

இயக்கிகள் (operators) தங்கள் அன்ைாட நறடமுறைகளில் எளிய மாற்ைங்கறளச் தசய்யவும், அவர்களின் 

வருடாந்திர மமம்பாடுகறளக் கண்காணிக்கவும், அவர்களின் சமூகங்கள் மற்றும் வாடிக்றகயாளர்களுடன் 

ததாடர்புதகாள்ளவும் இது உதவுகிைது. 

2. மூத்த தடன்னிஸ் வீரரான மராஜர் தபடரர், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்றடப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிைார்? 
அ. பிரான்ஸ் 

ஆ. சுவிச்சா்லாந்து  

இ. சசா்பியா 

ஈ. இத்தாலி 

✓ உலகின் தறலசிைந்த தடன்னிஸ் விறளயாட்டு வீரர்களுள் ஒருவராகக் கருதப்படும் மராஜர் தபடரர், தனது 41ஆவது 

வயதில் ததாழிற்முறை தடன்னிஸில் இருந்து ஓய்வுதபறுவதாக அறிவித்தார். சுவிச்சர்லாந்றதச் மசர்ந்த முன்னாள் 

உலக தந.1 வீரரான அவர், வரவிருக்கும் மலவர் மகாப்றபக்கான மபாட்டி தனது இறுதி ATP மபாட்டியாக இருக்கும் 

என்று அறிவித்தார். ர ோஜர் தபடரர், 24 ஆண்டுகளில் 1500–க்கும் மமற்பட்ட மபாட்டிகளில் விறளயாடி இருபது 

கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்கறள தவன்றுள்ளார். அவர், 2018இல் 36 வயதில் உலகின் மிகவயதான தந.1 வீரரானார். 

3. ‘அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கான காறல உைவுத்திட்டத்றத’ அறிவித்துள்ள இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது? 
அ. தமிழ்நாடு  

ஆ. கேரளா 

இ. ஆந்திர பிரகதசம் 

ஈ. சதலுங்ோனா 

✓ மதுறரயில் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வறரயிலான அரசுப்பள்ளி மாைாக்கருக்கு காறல உைவு வழங்கும் 

திட்டத்றத மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டு முதலறமச்சர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார். காறல உைவுத் திட்டங்கள் 

கற்ைல்திைன் மற்றும் பள்ளி வருறகறய மமம்படுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது என பல ஆய்வுகள் முடிவுதசய்துள்ளதாக 

முக ஸ்டாலின் ததரிவித்தார். திராவிட இயக்கத்தின் முன்மனாடியான நீதிக்கட்சியால் கடந்த 1922ஆம் ஆண்டில் 

தசன்றனயில் றவத்து தமிழ்நாட்டின் முதல், ‘மதிய உைவு திட்டம்’ ததாடங்கப்பட்டது. 

4. ‘ANGAN – 2022’ என்ை மாநாட்றட ஏற்பாடு தசய்த நிறுவனம் எது? 
அ. இந்திய ாிசா்வ் வங்ேி ஆ. ஆற்றல் திறன் பணியேம்  

இ. NITI ஆகயாே்  ஈ. நடுவண் மறறமுே வாிேள் வாாியம் 
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✓ குறைந்த தசலவில் புதிய பசுறம குடியிருப்புகள்மூலம் இயற்றகறய விரிவுபடுத்துதல் என்ை தபாருளுறடய அங்கன் 

– 2022 என்னும் மூன்றுநாள் சர்வமதச மாநாடு 2022 தசப்.14 அன்று ததாடங்கியது. “கட்டடங்கறள கரியமில வாயு 

தவளிமயற்ைம் இல்லாமல் மாற்றுவது” என்று தறலப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த மாநாட்றட நடுவண் எரிசக்தி அறமச்சகம் 

நடத்தியது. இந்தியா – சுவிச்சர்லாந்து கட்டுமான எரிசக்தித்திைன் திட்டத்தின்கீழ், வளர்ச்சி & ஒத்துறழப்புக்கான 

சுவிஸ் முகறமயுடன் ஒருங்கிறைந்து எரிசக்தி அறமச்சகத்தின் ஆற்ைல் திைன் பணியகம் இந்த மாநாட்டிற்கு 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 

✓ மமலும் 8 ததாடக்க அமர்வுகள், எட்டு றமயப்தபாருள் அமர்வுகளில் கரியமில வாயு தவளிமயற்ைத்றதக் குறைத்தல், 

கட்டடங்களில் எரிசக்தி திைன் ஆகியறவ ததாடர்பாக 15 நாடுகள் மற்றும் சர்வமதச அறமப்புகறளச் மசர்ந்தவர்கள், 

கலந்துதகாண்டு விவாதித்தனர். 

5. பிரதமர் பாரதிய ஜதனௌஷாதி பரிமயாஜனாவுடன் ததாடர்புறடய நடுவண் அறமச்சகம் எது? 

அ. நலவாழ்வு மற்றும் குடும்பநல அறமச்சேம் 

ஆ. இரசாயனங்ேள் மற்றும் உரங்ேள் அறமச்சேம்  

இ. சபண்ேள் மற்றும் குழந்றதேள் கமம்பாட்டறமச்சேம் 

ஈ. சட்டம் மற்றும் நீதித்துறற அறமச்சேம் 

✓ பிரதமர் பாரதிய மக்கள் மருந்தகம் திட்டத்தின்கீழ் நாடு முழுவதும் 8,700–க்கும் மமற்பட்ட மக்கள் மருந்தகங்கள் 

திைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த றமயங்களில் தரமான மரபுசார் மருந்துகளும், அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் மற்ை 

தபாருட்களும் விற்பறன தசய்யப்படுகின்ைன. தற்மபாது இக்கறடகளில் 1600–க்கும் மமற்பட்ட மருந்துகளும், 250 

அறுறவ சிகிச்றச உபகரைங்களும் கிறடக்கின்ைன. 

✓ நீரிழிவு மநாய்க்கான, ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ மருந்தின் பல்மவறு வறகயான கலறவயில் பிரதமரின் பாரதிய மக்கள் 

மருந்தக திட்டத்தின்கீழ் மலிவு விறலயில் விற்பறன தசய்யப்படுகிைது. ‘சிட்டாகிளிப்டின்’ அதன் தவவ்மவறு வறக 

கலறவயில் அறனத்து மக்கள் மருந்தகங்களிலும், குறைந்த விறலயில் கிறடக்கும். சிட்டாகிளிப்டின் பாஸ்மபட் 

ஐபி–50 மிகி 10 மாத்திறரகறளக்தகாண்ட அட்றட `60–க்கு கிறடக்கிைது. 

6. ‘முதலறமச்சர் உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனா’றவத் ததாடங்கிய மாநிலம் எது? 
அ. உத்தர பிரகதசம் 

ஆ. உத்தரகாண்ட்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. ஒடிஸா 

✓ உத்தரகாண்ட் மாநில முதலறமச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மதசிய விறளயாட்டு நாறளதயாட்டி, ‘முதலறமச்சர் 

உதிமான் கிலாடி உன்னயன் மயாஜனாறவத்’ ததாடங்கினார். இத்திட்டத்தின்கீழ் 1950 சிறுவர்கள் மற்றும் 1950 

சிறுமிகளுக்கு விறளயாட்டுக்கான உதவித்ததாறக வழங்கப்படும். மல்சாங் விறளயாட்டும் விறளயாட்டுக்கான 

தகாள்றகயில் இறைக்கப்படும் அமதமவறளயில் நிதிப்பலன்கறள வழங்குவற்காக முதலறமச்சர் விறளயாட்டு 

மமம்பாட்டு நிதியம் நிறுவப்படும். 

7. உலகப்தபாருளாதார மன்ைம் வழிநடத்தும் நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ள இந்திய வான்மபாக்குவரத்து 

நிறுவனம் எது? 
அ. ஏா் இந்தியா 

ஆ. இண்டிகோ  

இ. ஸ்றபஸ்செட் 

ஈ. விஸ்தாரா 
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✓ இந்தியாவின் விமானப்மபாக்குவரத்து நிறுவனமான, ‘இண்டிமகா’ உலகப்தபாருளாதார மன்ைத்தின் தறலறமயில் 

ஒரு நிறலயான முறனவில் இறைந்துள்ளது. இந்த விமானப் ர ோக்குவ த்து நிறுவனம், ‘Clear Skies for 

Tomorrow’ என்ற இந்திய கூட்டு இயக்கத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் ததாடங்கப்பட்ட, 

‘Clean Skies for Tomorrow’ ஆனது உயரதிகாரிகள் மற்றும் தபாது வாழ்வில் ஈடுபட்டு வரும் தறலவர்களுக்கு 

நிறலயான விமான எரிதபாருளுக்கு மாறுவதற்கான வழிமுறைகறள வழங்குகிைது. 

8. அண்மைச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ை துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித்திட்டம் அறமந்துள்ள மாநிலம்/UT எது? 
அ. அஸ்ஸாம் 

ஆ. ஹிமாச்சல பிரகதசம்  

இ. கமற்கு வங்ேம் 

ஈ. சதலுங்ோனா 

✓ அரசுக்குச் தசாந்தமான நீர்மின்னுற்பத்தி நிறுவனமான ‘NHPC’, ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுடன் 500 MW திைன் 

தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்றத தசயல்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகதயழுத்திட்டுள்ளது. 

முன்னதாக, 449 தமகாவாட் (MW) திைன்தகாண்ட துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டத்திற்கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் 

NHPC மற்றும் ஹிமாச்சல பிரமதச மாநில அரசுக்கிறடமய றகதயழுத்தானது. துகர் நீர்மின்னுற்பத்தித் திட்டமானது 

ஓராண்டில் 1,759.85 மில்லியன் மின்சார அலகுகறள உற்பத்தி தசய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

9. ‘மதசிய சிறுததாழில் நாள்’ அனுசரிக்கப்படுகிை மததி எது? 
அ. ஆேஸ்ட்.27 

ஆ. ஆேஸ்ட்.30  

இ. சசப்டம்பா்.27 

ஈ. சசப்டம்பா்.30 

✓ ஒவ்மவார் ஆண்டும், இந்தியாவில், ஆக.30 அன்று மதசிய சிறுததாழில் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. கடந்த 2001ஆம் 

ஆண்டு சிறுததாழில் அறமச்சகம் இந்த நாறள மதசிய சிறுததாழில் நாளாக அறிவித்தது. நாட்டின் தபாருளாதார 

வளர்ச்சிக்காக சிறுததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில் இந்த நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது. இது 

இந்திய அரசாங்கத்தின் முறனவாகும்; இது நாட்டில் சிறு–குறுந்ததாழில்களின் வளர்ச்சிறய ஏற்படுத்தியது. 

10. அண்றமயில் காலஞ்தசன்ை மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டின் முன்னாள் அதிபராவார்? 
அ. உே்றரன் 

ஆ. ரஷ்யா  

இ. சபலாரசு 

ஈ. பல்கோியா 

✓ 1985 முதல் 1991 வறர முன்னாள் மசாவியத் யூனியனின் இறுதி அதிபராக இருந்த மிக்மகல் மகார்பச்மசவ், தனது 

91ஆவது வயதில் காலமானார். கடந்த 1986ஆம் ஆண்டில், அதமரிக்கா மற்றும் மசாவியத் யூனியனிடம் உள்ள 

அறனத்து ததாறலதூரம் தசன்று தாக்கும் ஏவுகறைகறளயும் ஒழிக்க மகார்பச்மசவ் முன்தமாழிந்தார். அது பனிப் 

மபாரின் முடிவின் ஆரம்பமாகும். அவருக்கு கடந்த 1990ஆம் ஆண்டில் அறமதிக்கான மநாபல் பரிசும் வழங்கப்பட்டது. 
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செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ ‘இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருது’ தபற்ைது 

CSIRஇன் பிரபல அறிவியல் இதழான, ‘விஞ்ஞான பிரகதி’ புதிய வரலாற்றைப் பறடத்துள்ளது. இந்த இதழ் மதசிய 

இராஜ்பாஷா கீர்த்தி விருறத (முதல் நிறல) தபற்றுள்ளது. 

‘விஞ்ஞான பிரகதி’ இதழின் உள்ளடக்கங்கள் இறளஞர்களிறடமய அறிவியல்பற்றிய ஆர்வத்றதத் தூண்டுவறத 

மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளன. இந்தியாவின் சிைந்த பிரபலமான அறிவியல் இதழ்களில் ஒன்ைான இது, இந்தியா 

மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள குழந்றதகள், ஆசிரியர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் தபாதுமக்கள் இறடயில் 

பிரபலமாக உள்ளது. அறிவியல் மற்றும் ததாழிற்துறை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (CSIR) இந்த இதறழ, கடந்த 1952இல் 

தவளியிடத்ததாடங்கியது. இது ஏழு தசாப்தங்களின் பாரம்பரியத்றதக் தகாண்டுள்ளது. 

 

2. 2022-23 நிதியாண்டிற்கான தமாத்த மநரடி வரிவசூல் 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது 

2022-23 நிதியாண்டுக்கான மநரடி வரிவசூல் புள்ளிவிவரங்கள், 17.09.2022 வறரயிலான நிலவரப்படி நிகர 

வசூல் `7,00,669 மகாடியாகும். முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டின் 

`5,68,147 மகாடியுடன் ஒப்பிடுறகயில், இது 23% அதிகரிப்றபக் குறிக்கிைது. நிகர மநரடி வரிவசூல் `7,00,669 

மகாடியில், தபருநிறுவனங்கள் வரி `3,68,484 மகாடி உள்ளடங்கியதாகும். தனிநபர் வருமான வரி பங்குப் 

பரிவர்த்தறன வரி உட்பட `3,30,490 மகாடி. 

2022-23 நிதியாண்டிற்கான மநரடி வரிகளின் தமாத்த வசூல் (திரும்பப்தபறுவதற்கு முன்) ̀ 8,36,225 மகாடியுடன், 

முந்றதய நிதியாண்டின் இமத காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுறகயில் அதாவது 2021-22 நிதியாண்டில், `6,42,287 

மகாடியாக இருந்தது. இது 30% வளர்ச்சிறயப் பதிவுதசய்துள்ளது. 

 

3. திருச்சியில், ‘தபரியார் உலகம்’ - அடிக்கல் நாட்டினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்! 

தபரியாரின் பிைந்தநாறளதயாட்டி திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்துக்கு’ அடிக்கல் 

நாட்டினார். தந்றதப் தபரியாரின் பிைந்தநாள் சமூக நீதி நாளாக 17-09-2022 அன்று தகாண்டாடப்படுகிைது. திருச்சி 

மாவட்டம் சிறுகனூரில் அறமயவுள்ள, ‘தபரியார் உலகத்தில்’ தபரியார் நூலகம், ஆய்வகம் உள்ளிட்டறவ 

அறமக்கப்படவுள்ளன. 

 

4. SCO தறலறமப் தபாறுப்றப ஏற்ைது இந்தியா 

ஷாங்காய் ஒத்துறழப்பு கூட்டறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப உறுப்புநாடுகள் சுழற்சிமுறையில் வகித்து 

வருகின்ைன. நடப்பாண்டுக்கான தறலறமப்தபாறுப்றப உஸ்தபகிஸ்தான் வகித்த நிறலயில், 2023-ஆம் 

ஆண்டுக்கான தறலறமப் தபாறுப்றப இந்தியா தவள்ளிக்கிழறம ஏற்ைது. அதன்படி, அடுத்த ஆண்டுக்கான SCO 

மாநாட்றட இந்தியா நடத்தவுள்ளது. கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டில் SCO கூட்டறமப்பில் நிரந்தர உறுப்பினராக 

இறைந்த இந்தியா, முதன்முறையாக அக்கூட்டறமப்புக்குத் தறலறமமயற்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. டிசம்பரில் G20 தறலறமப்தபாறுப்றப ஏற்கிைது இந்தியா: 200-க்கும் மமற்பட்ட கூட்டங்கறள நடத்த முடிவு 

G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப இந்தியா வரும் டிசம்பரில் ஏற்கிைது. அடுத்த ஓராண்டுக்கு இந்தப்தபாறுப்பில் 

நீடிக்கும் இந்தியா, நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கறள நடத்த முடிவுதசய்துள்ளது. 
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G20 அறமப்பில் ஆர்தஜன்டினா, பிமரஸில், கனடா, சீனா, பிரான்ஸ், தஜர்மனி, இந்தியா, இந்மதாமனசியா, இத்தாலி, 

ஜப்பான், ததன்தகாரியா, தமக்ஸிமகா, ரஷியா, சவூதி அமரபியா, ததன் ஆப்பிரிக்கா, துருக்கி, பிரிட்டன், ஐமராப்பிய 

யூனியன் ஆகிய நாடுகள் அங்கம் வகிக்கின்ைன. 

உலகளாவிய தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) இறவ 85 சதவீதமும், சர்வமதச வர்த்தகத்தில் 75 சதவீதமும், 

உலக மக்கள்ததாறகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கும் தகாண்டறவ. இந்த G20 அறமப்பின் தறலறமப்தபாறுப்றப 

வரும் டிசம்பர்.1 முதல் 2023 நவம்பர்.30 வறர ஓராண்டுக்கு இந்தியா வகிக்கவுள்ளது. 

இதுகுறித்து மத்திய தவளியுைவு அறமச்சகம் விடுத்துள்ள தசய்திக் குறிப்பு விவரம்: இந்தியாவின் தறலறமயின் கீழ், 

நாடு முழுவதும் 200-க்கும் அதிகமான G20 கூட்டங்கள் நறடதபைவுள்ளன. தில்லியில் அரசுகளின் தறலவர்கள் 

அளவிலான G20 தறலவர்கள் மாநாடு தில்லியில் அடுத்த ஆண்டு தசப்.9, 10 ஆகிய மததிகளில் நறடதபைவுள்ளது. 

இந்தியாவின் தறலறமயின்கீழ் முதல்முறையாக, ‘ட்தராய்கா’ என்ை முக்கூட்டறமப்பு ஏற்படுத்தப்படவுள்ளது. இதில் 

இந்தியா, இந்மதாமனசியா, பிமரஸில் ஆகிய வளரும் நாடுகள் இடம்தபறுகின்ைன. இதன் வாயிலாக வளரும் 

தபாருளாதார நாடுகளுக்கு முதல்முறையாக அங்கீகாரம் அளிக்கப்படுகிைது. 

வழக்கமான சர்வமதச அறமப்புகளான ஐநா., சர்வமதச நிதியம், உலக வங்கி, உலக சுகாதார அறமப்பு, உலக 

வர்த்தக அறமப்பு, உலக ததாழிலாளர் அறமப்பு ஆகியவற்றைப்மபால G20 கூட்டங்களில் சிைப்பு விருந்தினராகப் 

பங்மகற்குமாறு வங்கமதசம், எகிப்து, மமாரீஷஸ், தநதர்லாந்து, றநஜீரியா, ஓமன், சிங்கப்பூர், ஸ்தபயின், ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் ஆகிய நாடுகளுக்கு இந்தியா அறழப்பு விடுக்கும். இதுமட்டுமன்றி சர்வமதச சூரிய சக்தி கூட்டறமப்பு, ஆசிய 

வளர்ச்சி வங்கி ஆகியவற்றுக்கும் அறழப்புவிடுக்கப்படும் என அதில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

6. பிரைவ் ஆனந்த் இந்தியாவின் 76-ஆவது கிராண்ட்மாஸ்டர் 

கர்நாடக மாநிலம், தபங்களூறரச்மசர்ந்த இளம் தசஸ் மபாட்டியாளர் பிரைவ் ஆனந்த் (15) இந்தியாவின் 76-ஆவது 

கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆகினார். ருமமனியாவில் தற்மபாது நறடதபற்றுவரும் உலக யூத் தசஸ் சாம்பியன்ஷிப் 

மபாட்டியின்மூலம் 2,500 ELO மார்க்றக அவர் எட்டியறத அடுத்து, கிராண்ட்மாஸ்டராகும் தகுதிறயப் பூர்த்தி 

தசய்தார். ஒரு தசஸ் வீரர் கிராண்ட்மாஸ்டர் பட்டம் தபறுவதற்கு, 2,500 ELO புள்ளிகறள எட்டுவதுடன், தலா 9 

சுற்றுகள்தகாண்ட 3 மபாட்டிகளில், இருமுறை சாதகமான முடிவுகறளப் (நார்ம்) தபற்றிருக்க மவண்டும். இதில் 

மதறவயான ‘நார்ம்’கறள கடந்த ஜூறலயில் சுவிட்சர்லாந்தில் நறடதபற்ை பிதயல் தசஸ் மபாட்டியில் பூர்த்திதசய்த 

பிரைவ், ELO புள்ளிகள் கைக்றக இப்மபாட்டியில் எட்டியிருக்கிைார். 

 

7. பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம் முதல்வர் ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார் 

பள்ளிப்பருவத்திமலமய மாைவர்கறள புத்தாக்க சிந்தறன உறடயவர்களாக உருவாக்கும், பள்ளிப்புத்தாக்க 

மமம்பாட்டுத் திட்டத்றத தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி றவத்தார். 

மதுறரயில் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை சார்பில் நறடதபற்ை, ‘மதாள் தகாடுப்மபாம் ததாழில்களுக்கு’ 

என்ை ததன்மண்டல மாநாடு நறடதபற்ைது. இதில் பல்மவறு புதிய திட்டங்கறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ததாடங்கி 

றவத்தார். 

பள்ளிப் புத்தாக்க மமம்பாட்டுத் திட்டம்: தமிழ்நாடு ததாழில்முறனமவார் மமம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனமும், 

பள்ளிக்கல்வித் துறையும், UNICEF நிறுவனத்துடன் இறைந்து இந்தத் திட்டத்றத தசயல்படுத்தவுள்ளன. நிகழ் 

ஆண்டில் முதற்கட்டமாக அரசு மற்றும் அரசு உதவிதபறும் அறனத்து மமல்நிறலப்பள்ளிகளில் 9ஆம் வகுப்பு முதல் 

12ஆம் வகுப்பு வறரயில் பயிலும் 1.56 இலட்சம் மாைவர்களுக்கும், 3,120 ஆசிரியர்களுக்கும் ததாழில் முறனதல் 

பற்றிய விழிப்புைர்வு அளிக்கப்படும். 

மாைவர்களிறடமய புத்தாக்கச் சிந்தறனறய ஊக்குவிக்கும் வறகயில், சிைந்த 40 புத்தாக்கச் சிந்தறனகளுக்கு 

`25,000 முதல் `1 இலட்சம் வறர தராக்கப்பரிசு வழங்கப்படும். 
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ததாழில்முறனமவாருக்கு விருதுகள்: 2021-22ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில அளவிலான சிைந்த ததாழில் 

முறனமவாருக்கான விருதுகறள முதல்வர் முக ஸ்டாலின் வழங்கினார். 

சிைந்த ததாழில்முறனமவார் விருது (தூத்துக்குடி கல்பகா தகமிக்கல்ஸ்), மவளாண் சார்ந்த ததாழில் விருது 

(திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ப்தரஸ்ரா பிக்ல்ஸ்), தரம் மற்றும் ஏற்றுமதி விருது (தூத்துக்குடி இரமமஷ் பிளவர்ஸ்), சிைந்த 

மகளிர் ததாழில்முறனமவார் விருது (தசங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஐசிஏ ஸ்தபசாலிட்டிஸ்) சிைப்புப் பிரிவினருக்கான 

விருது (புதுக்மகாட்றட மாவட்டம் பிரபு இண்டஸ்ட்ரியல்) ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

ததாழில் நிறுவனங்களுக்கு அதிக கடன் வழங்கிய முதல் மூன்று வங்கிகளான முறைமய, இந்தியன் வங்கி, 

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, பமராடா வங்கி ஆகிய வங்கிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. 
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