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TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC 

Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, 

IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற பபாட்டித் 

பதர்வுகளுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் 

தலைப்புச் வெய்தி. 

 

ரூ.61 பகாடியில் குறுலெ ொகுபடி திட்டம் 

குறித்த அறிவிப்லப வெளியிட்டார் 

முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

• ரூ.61 க ோடியில் குறுவை நெல் 

சோகுபடி திட்டத்வை ைமிழ்ெோடு 

முைல்ைர் மு. .ஸ்டோலின் 

அறிவித்துள்ளோர். ைஞ்வச, ெோவ , 

மயிலோடுதுவை, திருைோரூர் 

மோைட்டங் ள் முழுைதும் குறுவை 

சோகுபடி திட்டம் நசயல்படுத்ைப்படும் 

என அைர் கூறியுள்ளோர்.  டலூர், 

அரியலூர், திருச்சி மோைட்டங் ளில் 

குறிப்பிட்ட சில பகுதி ளில் திட்டம் 

நசயல்படுத்ைப்படும் என அைர் 

நைரிவித்துள்ளோர். 

வென்லன - கன்னியாகுமரி வதாழிலியல் 

ெழித்தடம்; ஆசிய ெளர்ச்சி ெங்கி 

ஒப்பந்தம் 

• ைமிழ த்தில் நசன்வன முைல் 

 ன்னியோகுமரி நைோழிலியல் 

ைழித்ைடத்தில் சோவல இவைப்வபத் 

ைரம் உயர்த்ைவும், ைமிழ த்தில் 

கபோக்குைரத்து இவைப்வப 

கமம்படுத்ைவும் 484 மில்லியன் டோலர் 

மதிப்பிலோன  டன் ஒப்பந்ைத்தில் 

ஆசிய ைளர்ச்சி ைங்கி 

வ நயழுத்திட்டுள்ளது. 

• ைமிழ த்தில் கபோக்குைரத்து 

இவைப்வப கமம்படுத்ைவும், 

நசன்வன-  ன்னியோகுமரி 

நைோழிலியல் ைழித்ைடத்தில் 

நைோழில்துவையின் ைளர்ச்சிக் ோ வும் 

484 மில்லியன் டோலர் மதிப்பிலோன 

 டன் ஒப்பந்ைத்தில் இன்று ஆசிய 

ைளர்ச்சி ைங்கியும் மத்திய அரசும் 

வ நயழுத்திட்டன. 

தமிழக முதல்ெர் விரிொன சுகாதார 

காப்பீட்டு திட்டம் 2021 - COVID-19 

CMCHIS இல் இைெெ சிகிச்லெக்காக 

பெர்க்கப்பட்டுள்ளது 

• முைல்ைர் எம்.க .ஸ்டோலின் ைனது 

முைல் ெோளில் டி.என் முைலவமச்சரின் 

விரிைோன சு ோைோர  ோப்பீட்டு திட்டம் 

2021 இன் கீழ் க ோவிட் -19 சிகிச்வசவய 

கசர்த்துள்ளோர். முைல்ைர் ஸ்டோலின், 

ைமிழ்ெோடு மோநில அரசு ந ோகரோனோ 

வைரஸ் சிகிச்வசயின் முழு 

நசலவையும் இப்கபோது CMCHIS இல் 

உள்ளடக்கியது. 
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Covid னால் வபற்பறாலர இழந்த 

குழந்லதகளுக்கு ரூ .5 ைட்ெம் வடபாசிட் 

• நைோற்றுகெோயோல் நபற்கைோவர இழந்ை 

குழந்வை ளுக்கு நிதி உைவி ைழங்கும் 

திட்டத்வை புைன்கிழவம நெஃப் 

அவமச்சர் எம்.க .ஸ்டோலின் 

நைோடங்கினோர்நசயல த்தில், 

இதுகபோன்ை ஐந்து குழந்வை ளின் 

போது ோைலர் ள் ைமிழ்ெோடு மின் நிதி 

மற்றும் உள் ட்டவமப்பு 

கமம்போட்டுக்  ழ  லிமிநடட்டில் ரூ .5 

லட்சம் நடபோசிட் நசய்ைைற் ோன 

ஆைைங் வளப் நபற்ைனர். 

குழந்வை ள், அைர் ள் 18 

ையைோகும்கபோது, இந்ை நைோவ வய 

ைட்டியுடன் நபறுைோர் ள். விடுதி 

 ட்டைம் உட்பட பட்டப்படிப்பு 

ைவர அைர் ளின்  ல்விச் நசலவு ள் 

அவனத்வையும் மோநில அரசு ஏற்கும்; 

அைர் ள் 18 ையவை அவடயும் ைவர 

உைவினர் அல்லது போது ோைலரோல் 

 ைனித்துக் ந ோள்ளப்பட்டோல் ரூ 

.3,000 மோை உைவி 

சுற்றுச்சூழல் அலமப்லப பமம்படுத்த TN 

இன் புதிய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-வமகமலை 

புலி ரிெர்வ் 

• புலி வளப் போது ோப்பது  ோடு ளின் 

போது ோப்பு என்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்-

நம மவல புலி ரிசர்வ் என்று 

நபயரிடப்படவுள்ள ைமிழ்ெோட்டில் 

ைரவிருக்கும் ஐந்ைோைது புலி இருப்பு 

குறித்து இயற்வ  ஆர்ைலர் ள் 

கூறுகின்ைனர். 

• ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கிரிஸ்ல்ட் நெயண்ட் 

அணில் ைனவிலங்கு சரைோலயம் 

மற்றும் நம மவல ைனவிலங்கு 

சரைோலயம் ஆகியைற்வை இவைத்து 

1,01,657.13 நெக்கடர் (1,016.5713 சதுர 

கிகலோமீட்டர்) பரப்பளவு ந ோண்ட 

பகுதி புலி  ோப்பீடோ  அரசோங் த்ைோல் 

அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

2019-2020 ஆண்டுக்கான GER ( Gross 

enrolment ratio) உயர் கல்வி பெர்க்லகயில் 

தமிழ்நாடு முன்னனியில் உள்ளது 

• 2019-2020 ஆண்டுக் ோன GER ( Gross 

enrolment ratio) அைோைது உயர் 

 ல்வியில் மோைைர் கசர்க்  குறியீடு. 

அதில் ைமிழ்ெோடு இந்தியோவிகலகய 3-

ம் இடம் பிடித்திருக்கிைது. 

முைலிடத்வை சிக்கிம், 2-ம் இடத்வை 

சண்டி ர் ஆகிய மோநிலங் ள் 

நபற்றுள்ளன. அதி  மக் ள் நைோவ  

ந ோண்ட நபரிய மோநிலங் வள 

ஒப்பிட்டுப் போர்த்ைோல் ைமிழ ம் 

முைலிடத்தில் இருக்கிைது. 

ஜல் ஜீென் மிஷன் வெயல்படுத்த மத்திய 

அரசு தமிழகத்திற்கு ரூ .3,691 பகாடி 

நிதிலய ஒதுக்கியுள்ளது. 

• ெல் ஜீைன் மிஷனின் மூலமோ  

ஒவ்நைோரு வீட்டிற்கும் குழோய் ைழி நீர் 

ைழங் ல் ஏற்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

• ைமிழ்ெோட்டில், நமோத்ைம் 1.26 க ோடி 

வீடு ளில், 40.36 லட்சம் 

குடும்பங் ளுக்கு (31.80%) குழோய் நீர் 

இவைப்பு ைழங் ப்பட்டுள்ளது. 

ஆ ஸ்ட் 15, 2019 அன்று, ெல் ஜீைன் 

மிஷன் நைோடங் ப்பட்ட கெரத்தில், 

21.65 லட்சம் (17.06%) குடும்பங் ளுக்கு 

மட்டுகம குழோய் நீர் ைழங் ல் 

இருந்ைது. 22 மோைங் ளில், மோநிலத்தில் 

18.70 லட்சம் (14.74%) குடும்பங் ளுக்கு 

குழோய் நீர் இவைப்பு 

ைழங் ப்பட்டுள்ளது. 
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தமிழக அரசின் வடல்லி சிறப்புப் 

பிரதிநிதியாக ஏ.பக.எஸ்.விஜயன் 

பதவிபயற்பு 

• ைமிழ  அரசின் நடல்லி சிைப்புப் 

பிரதிநிதியோ  ஏ.க .எஸ்.விெயன் 

இன்று வைவ  இல்லத்தில் 

பைவிகயற்றுக்ந ோண்டோர். 

• ைமிழ  முைல்ைர் மு. .ஸ்டோலின் 

ெோவள (ெூன் 17) நடல்லி நசன்று 

பிரைமர் கமோடிவய கெரில் 

சந்திக் வுள்ளோர். அப்கபோது, 

ைமிழ த்துக் ோன ெலத்திட்டங் ள் 

குறித்து முைல்ைர் ஸ்டோலின் 

பிரைமரிடம் க ோரிக்வ  வள 

முன்வைக்  உள்ளோர். 

பதசியத் திறனாய்வு முதல்நிலை பதர்வில் 

ஆதித்யா பள்ளி மாணெர்கள் 9 பபர் பதர்வு 

• கைசிய திைனோய்வு என்டிஎஸ்இ ( NTSE ) 

முைல்நிவல 2020-21 கைர்வில் புதுச்கசரி 

ஆதித்யோ வித்யோஷ்ரம் பள்ளி 

மோைைர் ள் 9 கபர் இரண்டோம் நிவல 

கைர்வுக்கு கைர்ைோகியுள்ளனர். முைல் 10 

இடங் ளில் 5 இடங் வள இப் பள்ளி 

மோைை, மோைவி ள் நபற்று சோைவன 

பவடத்துள்ளனர். 
 

 

• நடல்லி கைசிய  ல்வி மற்றும் 

ஆரோய்ச்சி நிறுைனத்தின் 

ைழி ோட்டுைலின்படி மோநில அளவில் 

பத்ைோம் ைகுப்பு மோைைர் ளுக்கு 2020-

21 ம்  ல்வி ஆண்டிற் ோன , கைசியத் 

திைனோய்வுஎன்டிஎஸ்இ (NTSE) முைல் 

நிவல கைர்வு  டந்ை 2020 டிசம்பர் 

மோைம் 13 -ம் கைதி ெடத்ைப்பட்டது . 

காெல் துலறயினருக்கு ரூ.5,000 

ஊக்கத்வதாலக; ரூ.58.59 பகாடி நிதி 

ஒதுக்கீடு: முதல்ெர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

•  கரோனோ நைோற்றுக்  ோலத்தில் 

 ளப்பணியோற்றிைரும் 1 லட்சத்து 17 

ஆயிரத்து 184  ோைல் துவையினருக்கு 

ைலோ 5,000 ரூபோய் ஊக் த்நைோவ  

ைழங்  58 க ோடிகய 59 லட்சம் ரூபோய் 

நிதி ஒதுக்கீடு நசய்து முைல்ைர் 

மு. .ஸ்டோலின் அறிவித்துள்ளோர். 
ைமிழ   ோைல் துவையில் பணியோற்றி 

ைரும் இரண்டோம் நிவலக்  ோைலர் 

முைல் ஆய்ைோளர் ைவரயிலோன 1 

லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 184  ோைல் 

துவையினருக்கு, ரூபோய் 5,000 வீைம் 

ஊக் த்நைோவ  ைழங் ப்படும். 

டிஎன்பிஎஸ்சி வெயைாளராக உமா 

மபகஸ்ெரி நியமனம் 

• டிஎன்பிஎஸ்சி எனப்படும் ைமிழ்ெோடு 

அரசுப் பணியோளர் கைர்ைோவையச் 

நசயலோளரோ  உமோ மக ஸ்ைரி 

ஐஏஎஸ் நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர். 

• மோநிலம் முழுைதும் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் 

அதி ோரி ள் இடமோற்ைம் 

நசய்யப்பட்டு ைருகின்ைனர். அந்ை 

ைவ யில், புதுக்க ோட்வட ஆட்சியரோ  

இருந்ை உமோ மக ஸ்ைரி, ைமிழ்ெோடு 

அரசுப் பணியோளர் 

கைர்ைோவையத்தின் நசயலோளரோ  

நியமிக் ப்பட்டுள்ளோர் 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/7544/tnpsc-group-2-and-2a-2021-preliminary-exam-online-test-series-in-tamil?utm_source=Youtube&utm_campaign=Webinar&utm_medium=tamil
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தமிழகத்தில் ரூ.1,634 பகாடி வெைவில் 18 

அரசு மருத்துெமலனகலள பமம்படுத்தும் 

பணி தீவிரம்: சுகாதாரத் துலற அலமச்ெர் 

மா.சுப்பிரமணியன் தகெல் 

• ைமிழ த்தில் ரூ.1,634 க ோடியில் 18 

அரசு மருத்துைமவன வள 

கமம்படுத்தும் பணி ள் ெவடநபற்று 

ைருைைோ  சு ோைோரத் துவை அவமச்சர் 

மோ.சுப்பிரமணியன் நைரிவித்ைோர். 

• நசன்வன கீழ்ப்போக் ம் 

அரசுமருத்துைக்  ல்லூரி 

மருத்துைமவனயில் சு ோைோரத் துவை 

அவமச்சர் மோ.சுப்பிரமணியன் கெற்று 

ஆய்வு நசய்ைோர். அப்கபோது ெப்போன் 

பன்னோட்டு கூட்டுைவு மு வம 

உைவியுடன் ரூ.141 க ோடி மதிப்பில் 

 ட்டப்பட்டு ைரும் பன்கனோக்கு 

சிைப்பு மருத்துைமவன  ட்டுமோனப் 

பணி குறித்து அவமச்சரிடம் 

நபோதுப்பணித் துவை அதி ோரி ள் 

விளக்கினர். 

பநாபல் பரிசு வபற்றெர் தமிழ்நாடு 

வபாருளாதார ஆபைாெலனக் குழுவில் 

இலணகிறார், ஆளுநர் உலர 

• ஆளுெர் உவரயின் முக்கிய அம்சமோ  

கெோபல் பரிசுநபற்ை நிபுைர், ரிசர்வ் 

ைங்கி முன்னோள் ஆளுெர் உள்ளிட்ட 5 

கபர் அடங்கிய நபோருளோைோர 

ஆகலோசவனக் குழு அவமக் ப்படும் 

என்கிை அறிவிப்பு நபரும் 

ைரகைற்வபப் நபற்றுள்ளது. 

• இக்குழுவின் பரிந்துவர 

அடிப்பவடயில் மோநிலத்தின் 

நபோருளோைோரத்வை மீண்டும் 

எழுச்சிநபைச் நசய்து 

நபோருளோைோரத்தின் பயன் வள 

அவனைரும் நபை இந்ை அரசு உறுதி 

நசய்யும்” என அறிவிக் ப்பட்டுள்ளது. 

• இந்திய ரிசர்வ் ைங்கியின் முன்னோள் 

ஆளுெர் ரகுரோம் ரோென், 

• கெோபல் பரிசுநபற்ை அநமரிக் ப் 

நபோருளோைோர நிபுைர் எஸ்ைர் 

டஃப்களோ, 

• மத்திய அரசின் முன்னோள் ைவலவமப் 

நபோருளோைோர ஆகலோச ர் அரவிந்த் 

சுப்ரமணியன், 

• ரோஞ்சி பல் வலக் ழ  நடல்லி ஸ்கூல் 

ஆஃப் எ னோமிக்ஸ் ஜீன் ட்நரஸ், 

• மத்திய அரசின் முன்னோள் நிதித்துவைச் 

நசயலர் ெோரோயைன் ஆகிய ஐைர் 

இந்ைக் குழுவில் இருப்பர். 

• இைர் ள் பணிப் நபோருளோைோர 

நிவலவய ஆரோய்ந்து, 

நபோருளோைோரத்வை கமம்படுத்ை 

முைல்ைருக்கு ஆகலோசவன வள 

அளிப்போர் ள். இந்ை முயற்சி அரசியல் 

ைரலோற்றில் முைல் முயற்சி என்பைோ ப் 

போர்க் ப்படுகிைது. 

தமிழகத்துக்கு நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ.40 

ஆயிரம் பகாடி நிதியுதவி ெழங்கப்படும்: 

நபார்டு ெங்கித் தலைெர் சிந்தாைா தகெல் 

• ைமிழ த்துக்கு ெடப்பு நிதியோண்டில் 

ெபோர்டு ைங்கியின் நிதியுைவி ரூ.40 

ஆயிரம் க ோடியோ  இருக்கும் என 

அவ்ைங்கியின் ைவலைர் சிந்ைோலோ 

நைரிவித்துள்ளோர். 

• கைசிய கைளோண்வம மற்றும் ஊர  

கமம்போட்டு ைங்கியின் (NABARD) 

ைவலைர் டோக்டர் ஜி.ஆர்.சிந்ைோலோ, 

ைமிழ  முைல்ைர் மு. .ஸ்டோலிவன 

இரு தினங் ளுக்கு முன்பு ைவலவமச் 

நசயல த்தில் சந்தித்துப் கபசினோர். 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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அப்கபோது, ெபோர்டு ைங்கியின் ஊர  

உள் ட்டவமப்பு கமம்போட்டு நிதியின் 

கீழ், ரூ.3 ஆயிரம் க ோடிைவர உைவி, 

ெபோர்டு உள் ட்டவமப்பு நிதியின் கீழ் 

ஊர  உள் ட்டவமப்பு கமம்போடு, 

மீன்ைள உள் ட்டவமப்பு கமம்போட்டு 

நிதி,போல்ைள உள் ட்டவமப்பு 

கமம்போட்டு நிதி உள்ளிட்ட பல்கைறு 

திட்டங் ளுக்கு, ெபோர்டு ைங்கி மூலம் 

அளிக் ப்படும் நிதி உைவி ள் குறித்து 

விைோதித்ைோர். 

• அடுத்ை 5 ஆண்டு ளில் ைமிழ த்தில் 

ஊர  உள்ளடக்கிய ைளர்ச்சிஎனும் 

லட்சியத்தின் அடிப்பவடயில், ெபோர்டு 

ைங்கிக்கும், போரைஸ்கடட் ைங்கிக்கும் 

இவடகய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்ைம் 

சிந்ைோலோ முன்னிவலயில், ைமிழ்ெோடு 

ெபோர்டு ைங்கியின் ைவலவமப் 

நபோதுகமலோளர் எஸ்.நசல்ைரோஜ் 

மற்றும் போரை ஸ்கடட் ைங்கியின் 

ைமிழ்ெோடு ைவலவமப் 

நபோதுகமலோளர் ஆர்.ரோைோகிருஷ்ைன் 

ஆகிகயோரி வடகய வ நயழுத்ைோனது. 

ெபோர்டு ைங்கி நைளியிட்ட 

நசய்திக்குறிப்பில் இத்ை ைல் 

நைரிவிக் ப்பட்டுள்ளது 
 

 

விெொயத்திற்காக தனி பட்வஜட்லட 

முன்லெத்தது தமிழ்நாடு 

• கைளோண் உற்பத்தித்திைவன 

அதி ரிப்பது மற்றும் விைசோயி ளின் 

ெலவனப் போது ோக்கும் கெோக் த்துடன் 

விைசோயத்திற் ோன ைனி ஆண்டு 

பட்நெட்வட ைமிழ  அரசு 

அறிமு ப்படுத்தும் என்று ஆளுெர் 

பன்ைரிலோல் புகரோஹித் நைரிவித்ைோர். 

• திரு. புகரோஹித்தின் கூற்றுப்படி, 

ைமிழ ம் நீர் பற்ைோக்குவை ந ோண்ட 

மோநிலமோ  இருந்ைைோல், நிலத்ைடி 

நீவரப் பயன்படுத்துைவை 

ஒழுங்குபடுத்துைைற் ோன சட்டம் 

இயற்ைப்படும். 

• “விைசோயி ள் ெோட்டின் முதுந லும்பு. 

அைர் ளின் பங்கு மற்றும் 

முக்கியத்துைத்வை அங்கீ ரிக்கும் 

ைவ யில், இந்ை அரசோங் ம் 

கைளோண்வமத் துவைவய 

கைளோண்வம மற்றும் உழைர் 

ெலத்துவை என மறுநபயரிட்டுள்ளது, 

”என்று அைர் சட்டமன்ைத்தில் 

உவரயோற்றினோர். 

• உழைர் ெல சங் ங் ளின் உழைர்-

உற்பத்தியோளர் குழுக் ளின் நசயலில் 

பங்க ற்பைன் மூலம் புதிய 

நைோழில்நுட்பங் ள், புதிய சோகுபடி 

முவை ள் மற்றும் விைசோயத்வை 

ெவீனமயமோக்குைல் ஆகியைற்றுக்கு 

முக்கியத்துைம் அளிக் ப்படும் என்று 

திரு புகரோஹித் கூறினோர் 

http://www.adda247.com/ta/
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ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன் யில் சிறந்த 

வெயல்திறனான UP க்கு அடுத்து MP 

மற்றும் தமிழ்நாடு இடம்வபற்றுள்ளன 

• ஸ்மோர்ட் சிட்டிஸ் மிஷனின் இந்தியோ 

ஸ்மோர்ட் சிட்டிஸ் விருது ள் கபோட்டி 

(ISAC) 2020 இன் கீழ் 

உத்ைரப்பிரகைசத்வை நைோடர்ந்து 

மத்திய பிரகைசம் மற்றும் 

ைமிழ்ெோட்வடத் மத்திய வீட்டுைசதி 

மற்றும் ெ ர்ப்புை விை ோர அவமச்ச ம் 

மதிப்பிட்டுள்ளது. ெ ரங் ளில் இந்தூர் 

மற்றும் சூரத் ஆகியவை கூட்டு 

நைற்றியோளர் ளோ  கைர்வு 

நசய்யப்பட்டன. யூனியன் 

பிரகைசங் ளில் சண்டி ர் 

முைலிடத்வைப் பிடித்ைது. 

உைகின் தலைசிறந்த 100 மருத்துெக் 

கல்லூரிகள்: தமிழகத்தில் 2 

கல்லூரிகளுக்கு இடம் 

• 2021ஆம் ஆண்டில் உலகின் 

ைவலசிைந்ை 100 மருத்துைக் 

 ல்லூரி ளின் பட்டியலில் 

ைமிழ த்தில் 2  ல்லூரி ளுக்கு இடம் 

கிவடத்துள்ளது. 

• அந்ைப் பட்டியலில், முைல் இடத்வை 

அநமரிக் ோவின் ெோன்ஸ் ெோப்கின்ஸ் 

மருத்துைப் பல் வலக் ழ ம் 

பிடித்துள்ளது. இரண்டோம் இடத்வை 

ெோர்ைர்ட் மருத்துைக்  ல்லூரியும், 

மூன்ைோம் இடத்வை நபன்சில்கைனியோ 

மருத்துைக்  ல்லூரியும் நபற்றுள்ளன. 

• இந்தியோவில் இருந்து 6 மருத்துைக் 

 ல்லூரி ள் இந்ைப் பட்டியலில் 

இடம்நபற்றுள்ளன. நடல்லி எய்ம்ஸ் 

மருத்துைமவன இதில் 23-ைது 

இடத்வைப் பிடித்துள்ளது. புகன 

ரோணுை மருத்துைக்  ல்லூரி 34-ைது 

இடத்வைப் நபற்றுள்ளது. 

தமிழகத்தில் இரண்டு கல்லூரிகள் 

• ைமிழ த்தில் 2  ல்லூரி ளுக்கு இடம் 

கிவடத்துள்ளது. அந்ை ைவ யில் 

கைலூர் கிறிஸ்ைை மருத்துைக்  ல்லூரி 

49-ைது இடத்வையும், நசன்வன 

மருத்துைக்  ல்லூரி 64-ைது 

இடத்வையும் பிடித்துள்ளன. 

• அகைகபோல புதுச்கசரி ஜிப்மர் 

மருத்துைக்  ல்லூரி 59-ைது இடத்வைப் 

பிடித்துள்ளது. ைோரைோசி மருத்துைக் 

 ல்லூரி 72-ம் இடத்தில் உள்ளது. 

தமிழ்நாடு முதல்ெர் ஸ்டாலின் 2021 

ஒலிம்பிக் தங்கம் வெல்பெர்களுக்கு ரூ .3 

பகாடி பரிசு என அறிவித்தார் 

• 2021 இல் ெவடநபற்ை 2020 

கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கிற்கு 

முன்னைோ , ைங் ப்பைக் ங் வள 

நைல்லும் அவனத்து விவளயோட்டு 

வீரர் ளுக்கும் ரூ .3 க ோடி பரிசுத் 

நைோவ வய ைமிழ  முைல்ைர் 

M.K.ஸ்டோலின் அறிவித்ைோர். நைள்ளிப் 

பைக் ம் நைல்பைர் ளுக்கு ரூ .2 

க ோடி, நைண் லப் பைக் ங் ளுக்கு ரூ 

.1 க ோடி ைழங் ப்படும் என்றும் அைர் 

கூறினோர். கடோக்கிகயோ ஒலிம்பிக்கில் 

பங்க ற் விருக்கும் ஆறு 

விவளயோட்டு வீரர் ளுக்கு, முைல்ைர் 

ைலோ ரூ .5 லட்சம் ைழங்கினோர். இந்ை 

அறிவிப்பு ைமிழ த்தின் விவளயோட்டு 

வீரர் வள ஊக்குவிப்பைோ  இருந்ைது. 

மதுலர ரயில்பெ பாதுகாப்புப் பலட 

வீரர்களுக்குத் பதசிய விருது 

• சிைப்போ  பணியோற்றும்  ோைல்துவை 

மற்றும் மத்திய ஆயுைப்பவட 

 ோைலர் ளுக்கு 2019ஆம் ஆண்டு முைல் 

மத்திய உள்துவை அவமச்ச ம் கைசிய 

அளவில் “உட்கிரிஸ்டோ கசவை 
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விருது” மற்றும் “அதி உட்கிரிஸ்டோ 

கசவை விருது” ஆகியைற்வை ைழங்கி 

ைருகிைது. இந்ை கைசிய விருது ளுக்கு 

மதுவர க ோட்டத்தில் பணியோற்றும் 3 

ரயில்கை போது ோப்புப் பவட வீரர் ள் 

கைர்ந்நைடுக் ப்பட்டுள்ளனர். 

• திருநெல்கைலி ரயில் நிவலயத்தில் 

ைவலவமக்  ோைலரோ ப் பணி புரியும் 

ரயில்கை போது ோப்புப் பவட வீரர் என் 

விசோ ரன், நசங்க ோட்வடத் 

ைவலவமக்  ோைலரோ  பணியோற்றும் 

ரயில்கை போது ோப்புப் பவட வீரர் டி 

ஆறுமு  போண்டியன், திருச்நசந்தூர் 

ரயில் நிவலயத்தில் ைவலவமக் 

 ோைலரோ  பணியோற்றும் ரயில்கை 

போது ோப்புப் பவட வீரர் வி 

போலசுப்பிரமணியன் ஆகிகயோர் கைசிய 

அளவிலோன உட்கிரிஷ்டோ 

விருதுக் ோ த் கைர்வு 

நசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

சிெகலளயில் நடந்த அகழாய்வில் ஒபர 

குழியில் 16 முதுமக்கள் தாழிகள் 

கண்டுபிடிப்பு 

• சிை வளயில் அ ழோய்வின்கபோது 

ஒகர குழியில் 16 முதுமக் ள் ைோழி ள் 

இருந்ைவை  ண்டறிந்துள்ளனர். 

ஒவ்நைோரு முதுமக் ள் ைோழியும் சுமோர் 

2 அடி முைல் 4 அடி உயரம் ைவரயிலும் 

உள்ளன. இைற்றில் 5 முதுமக் ள் 

ைோழி ள் கசைமவடயோமல் மூடியுடன் 

முழுவமயோ  உள்ளன. 

• கமலும் ைமிழ் பிரோமி எழுத்து ளுடன் 

கூடிய போவன ஓடு ளும் 

 ண்டுபிடிக் ப்பட்டன. இைனோல் 

உற்சோ ம் அவடந்ை நைோல்லியல் 

துவையினர் நைோடர்ந்து அ ழோய்வில் 

தீவிரமோ  ஈடுபட்டுள்ளனர். 

லெபைந்திர பாபு தமிழக டிஜிபி ஆக பதவி 

ஏற்றார் 

• ைமிழ   ோைல்துவையின் 30-ைது 

டிஜிபியோ  டிஜிபி வசகலந்திர போபு 

நபோறுப்கபற்றுக் ந ோண்டோர். 

ஓய்வுநபறும் டிஜிபி திரிபோதி 

அைரிடம் நபோறுப்வப ஒப்பவடத்ைோர். 

பின்னர் அைருக்கு அதி ோரி ள் 

ைோழ்த்து நைரிவித்ைனர். 

• இைர் 1987ஆம் ஆண்டு ைமிழ  க டர் 

ஐபிஎஸ் அதி ோரியோ த் கைர்ைோனோர். 

முைன்முைலில் ைருமபுரி மோைட்ட 

உைவி  ோைல்  ண் ோணிப்போளரோ க் 

 ோைல் பணிவயத் நைோடங்கினோர். 

பின்னர் க ோபிச்நசட்டிப்போவளயம், 

கசலம், திண்டுக் ல், நசங் ல்பட்டு, 

சிை ங்வ ,  டலூர்,  ோஞ்சிபுரம் 

மோைட்டங் ளில்  ோைல் 

 ண் ோணிப்போளரோ ப் 

பணியோற்றினோர். நசன்வன  ோைல் 

ஆவையர த்தின் கீழ் அவடயோறு 

துவை ஆவையரோ ப் 

பணியோற்றினோர். 
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• 2001ஆம் ஆண்டு டிஐஜியோ ப் பைவி 

உயர்வு நபற்ைோர். 2006ஆம் ஆண்டு 

ஐஜியோ ப் பைவி உயர்வு நபற்ைோர். 

பின்னர் 2008ஆம் ஆண்டு சிைப்பு 

அதிரடிப் பவட ஐஜியோ  

நியமிக் ப்பட்டோர். 2010ஆம் ஆண்டு 

க ோவை ெ ரக்  ோைல் ஆவையரோ ச் 

நசயல்பட்டோர். 

• 2012ஆம் ஆண்டு ஏடிஜிபியோ ப் பைவி 

உயர்வு நபற்ை நிவலயில்,  டகலோரக் 

 ோைல் குழும ஏடிஜிபியோ  

நியமிக் ப்பட்டோர். பின்னர் ரயில்கை 

ஏடிஜிபியோ  மோற்ைப்பட்டோர். 2019ஆம் 

ஆண்டு டிஜிபியோ ப் பைவி உயர்வு 

நபற்ைோர். ரயில்கை டிஜிபியோ த் 

நைோடர்ந்ைோர். 

• இந்நிவலயில் சட்டம்- ஒழுங்கு டிஜிபி 

திரிபோதி பணி ஓய்வு நபறுைவை 

அடுத்து, 7 டிஜிபிக் ள் கபோட்டியில் 

இருந்ை நிவலயில், இறுதியோ  

யூபிஎஸ்சி அனுப்பிய பட்டியலில் 

முைலிடத்தில் இருந்ை வசகலந்திர 

போபுவை அடுத்ை சட்டம்-ஒழுங்கு 

டிஜிபியோ  நியமித்து அரசு 

உத்ைரவிட்டது
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தேிழ் சோழியயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்.  

சவற்றிப்படி நேமத!!! 

http://www.adda247.com/ta/
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en

