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மோநில செய்திகள்

1. வதெிய நல்லோெிரியர்
❖

❖
❖
❖

❖

ிருது
மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தறைவர் ராதாகிருஷ்ணனின் பிைந்த நாறை
செப்டம்பர்
ஐந்தாம்
தததி
ஆண்டுததாறும்
ஆெிரியர்
தினமாக
கறடபிடிக்கப்பட்டு வருகிைது.
இந்த நாைில் ெிைந்த ஆெிரியர்களுக்கு மத்திய அரசு ொர்பில் ததெிய
நல்ைாெிரியர் விருதுகள் வழங்கி சகௌரவிக்கப்படும்.
நிகழாண்டு ததெிய நல்ைாெிரியர் விருதுக்கு நாடு முழுவதும் 46 தபர் ததர்வு
செய்யப்பட்டனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீ ழம்பல் ஊராட்ெி ஒன்ைிய சதாடக்கப்பள்ைி ஆெிரியர்
வக.ரோமச்ெந்திரனுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ததெிய நல்ைாெிரியர் விருது
அைிவிக்கப்பட்டுள்ைது.
ஆெிரியர் வக.ரோமச்ெந்திரனின் செயல்போடுகள்:
➢ இறடநிறை ஆெிரியரான தக.ராமச்ெந்திரன் தனது கிராமத்தில் உள்ை
பட்டதாரிகளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்ெி தபாட்டி ததர்வு பயிற்ெி வழங்கி
வருகிைார்.
➢

Students Skills என்ை சபயரில் Youtube இல் கீ ழம்பல் ஊராட்ெி ஒன்ைிய

சதாடக்கப்பள்ைிக்கு என தனியாக கணக்றக சதாடங்கி மாணவர்கைின்
தனித்திைறன சவைிக்சகாணர்ந்து வருகிைார்.
❖ புதுச்வெரி ஆெிரியருக்கு ிருது:
➢ புதுச்தெரி முதைியார் தபட்றட அர்ஜுன சுப்பராய நாயக்கர் அரசு
உயர்நிறைப்பள்ைி அைிவியல் ஆெிரியர் வத.அர ிந்தரோஜோ ததெிய
நல்ைெிரியர் விருதுக்கு ததர்வு செய்யப்பட்டார்.
➢ பள்ைியில் உள்ை மாணவர்களுக்கு 30 வறகயான நவன
ீ உத்திகறை
பயன்படுத்தி பாடம் நடத்தியது, மாணவர்களுக்கு கல்வியுடன் ெமூக
அக்கறை அைிவியல் ஆராய்ச்ெிகறை வைர்த்சதடுத்தல், அர்ப்பணிப்பு
உணர்வுடன் பணியாற்றுதல் உள்ைிட்டவற்றுக்காக அவர் ததர்வு
செய்யப்பட்டார்.

2. பள்ளி புத்தோக வமம்போட்டு திட்டம்

❖ தமிழ்நாடு சதாழில் முறனதவார் தமம்பாடு புத்தாக்க நிறுவனமும், பள்ைிக்
கல்வித் துறையும் இறணந்து மாவட்டங்கைில் உள்ை அரசு, அரசு உதவி சபறும்
தமல்நிறைப் பள்ைிகைில் ஒன்பதோம்
குப்பு முதல் +2 வறர பயிலும்
மாணவர்களுக்கு பள்ைி புத்தக தமம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ைது.
❖ இதன் மூைம் மாணவர்கைின் புதிய சதாழில் கண்டுபிடிப்புகறை ஊக்குவிப்பது,
சதாழில் முறனதவார் கைாச்ொரத்றத வைர்ப்பது, சதாழில் முறனதல் மற்றும்
தறைறமத்துவம் பண்புகறை உருவாக்குதல் தபான்ை பல்தவறு பயிற்ெிகள்
வழங்கப்பட உள்ைன.
மத்திய செய்திகள்

1. ஐஎம்எஃப் செயல் இயக்குநர்

❖ ெர்வததெ நிதியத்தின் ஐஎம்எஃப் செயல் இயக்குநராக முன்னாள் தறைறம
சபாருைாதார
ஆதைாெகர்
கிருஷ்ணமூர்த்தி
சுப்பிரமணியன்
நியமிக்கப்படுவதாக மத்திய பணியாைர்கள் அறமச்ெகம் சதரிவித்தது.
❖ தற்தபாது ெர்வததெ நிதியத்தில் இந்தியா ொர்பில் செயல் இயக்குநராக
செயல்பட்டு வரும் சுர்ஜித் எஸ்.பல்ைா கடந்த 2019 அக்தடாபரில் இந்த
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சபாறுப்றப ஏற்ைார்.
❖ அவரது பணிக்காைம் அக்தடாபர் 30-இல் நிறைவறடகிைது.

2. டிஆர்டிஓ புதிய தலல

ர்
❖ பாதுகாப்பு ஆராய்ச்ெி மற்றும் தமம்பாட்டு துறையின் செயைராகவும், பாதுகாப்பு
ஆராய்ச்ெி மற்றும் தமம்பாட்டு அறமப்பின் (டிஆர்டிஓ) தறைவராகவும்
விஞ்ஞானி ெமீ ர்
ி கோமத்லத நியமிக்க நியமனங்களுக்கான அறமச்ெரறவ
குழு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ைது.
❖ இதன் தறைவராக இருந்த ெதீஸ் சரட்டி கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில்
நியமிக்கப்பட்டார்.
❖ கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அவருக்கு இரு ஆண்டுகள் பதவிக்காைம்
நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது.

3.

ிக்ரோந்த் ிமோனம்
❖ உள்நாட்டிதைதய கட்டப்பட்ட முதல் விமானம் தாங்கி தபார்க்கப்பைான
ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் செப்டம்பர் இரண்டாம் தததி நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட
உள்ைது.
❖ சகாச்ெியில் நறடசபறும் இந்நிகழ்ச்ெியில் பிரதமர் நதரந்திர தமாடி பங்தகற்க
உள்ைார்.
❖ ெிை ஆண்டுகளுக்கு இதில் மிக் - 29வக வபோர்
ிமோனங்கள் இயக்கப்பட
உள்ைன.
❖ இப்தபார்க்கப்பல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுவதன் மூைம் 40,000 டன் எறடக்கு
தமைான பிரிவில் உள்நாட்டிதைதய விமானம் தாங்கி தபார்க்கப்பறை கட்டும்
திைன் சகாண்ட உயர்நாடுகள் குழுவில் இந்தியா கால் பதிக்க உள்ைது.
❖ தற்தபாது இந்தியாவிடம் ஐஎன்எஸ்
ிக்ரமோதித்யோ என்கிை ரஷ்ய தயாரிப்பு
விமானம் தாங்கி தபார்க்கப்பல் மட்டுதம உள்ைது.

4. ஸ்மோர்ட் இந்தியோ வேக்கத்தோன்

❖ ஸ்மார்ட் இந்தியா தேக்கத்தான் தபாட்டியானது மாணவர்கைிறடதய
புத்தோக்க கண்டுபிடிப்புகலள ஊக்கு ிக்கும்
லகயில் கடந்த 2017 ஆம்
ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிைது.
❖ ெமூகம் அறமப்புகள் மற்றும் அரசு ொர்ந்த பல்தவறு பிரச்ெிறனகளுக்கு
தீர்வுகறை கண்டைிவதற்காக மாணவர்கைின் தைமாக இது சதாடங்கப்பட்டது.
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