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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, 

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 
 

1. 2021-ம் ஆண்டுக்கான 'முத்ேமிழறிஞர் 

டாக்டர் கலலஞர் ச ாற்கிழி' விருது 

அறிவிப்பு 

2021-ம் ஆண்டுக்கான விருதாளர்களள 

அதற்காக அளைக்கப்பெற்ற குழு ததர்வு 

பெய்துள்ளது. ததர்வுபெற்ற 

விருதாளர்கள் ெட்டியளை ெொசியின் 

தளைவர் ஆர்.எஸ்.ெண்முகம் 

அறிவித்துள்ளார். கதரானா காரணைாக 

நளைபெறாைல் நின்றுவிட்ை 2020-ம் 

ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் 

விழாவும், 2021-ம் ஆண்டுக்கான 

விழாவுைன் இளணந்து நளைபெறும். 

விழா குறித்த தததி ைற்றும் தநரம் 

விளரவில் அறிவிக்கப்ெடும் என்று 

ெொசி தளைவர் அறிவித்துள்ளார். 

2021-ம் ஆண்டு விருது பெறும் 

விருதாளர்கள்: 

1. அபி - கவிளத 

2. இராதெந்திர தொழன் - 

புளனவிைக்கியம் 

3. எஸ்.ராைகிருஷ்ணன் - உளரநளை 

4. பவளி ரங்கராஜன் - நாைகம் 

5. ைருதநாயகம் - ஆங்கிைம் 

6. நதித் ொகியா - பிற இந்திய பைாழி 

(காஷ்மீரி)". 
 

 

2.  ாதுகாப்புத் துலையில் 

சோழில்நுட் ங்கலை சகாண்டுவரும் 

டிஆர்டிஓ.வின் சென்லன ‘புதுலை 

ஆராய்ச்சி லையம்’ 

ொதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ைற்றும் 

தைம்ொட்டு நிறுவனைான டிஆர்டிஓ, 

நாட்டின் ொதுகாப்புத் ததளவகளளயும் 

ஆராய்ச்சிப் தொக்ளகயும் இளணக்கும் 

தநாக்கில், ‘புதுளை ஆராய்ச்சி ளையம்’ 

(ஆர்.ஐ.சி) பெயல்ெட்டு வருகிறது. இம் 

ளையம்பென்ளன ஐஐடி ஆராய்ச்சி 

பூங்காவில், கைந்த 2012-ம் ஆண்டு 

நிறுவப்ெட்ைது. 

கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள், 

பதாழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்ளற 

இளணக்கும் பதாைர்புக் கண்ணியாக 

இருப்ெதும், ொதுகாப்புத் துளறயில் 

வளர்ந்துவரும் பதாழில்நுட்ெங்களள 

அளையாளம் கண்டு, அவற்றில் 

ஆராய்ச்சி தைற்பகாண்டு, அவற்ளற 

எளிதாக்கி ெயன்ொட்டுக்குக் பகாண்டு 

வருவதுதை இந்த ளையத்தின் முக்கிய 

தநாக்கம். 

 

3. ைாசுக்கட்டுப் ாட்டு வாரிய ேலலவராக 
சுப்ரியா ொஹூவுக்கு கூடுேல் ச ாறுப்பு 

தமிழ்நாடு ைாசுக் கட்டுப்ொட்டு வாரிய 

தளைவர் ஏ.வி.பவங்கைாெைத்தின் 

ெதவிக்காைம் முடிவளைந்த நிளையில் 

அப்ெதவி, சுற்றுச்சூழல், வனத்துளற 

பெயைர் சுப்ரியா ொஹூவுக்கு 

கூடுதல்பொறுப்ொக 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 
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4. ேமிழகத்தில் ரூ.100 தகாடியில் நகர்ப்புை 

ஊதிய தவலலவாய்ப்புத் திட்டம்: 

ைாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ேமிழக அரசு 

அனுைதி 

நகரங்களில் உள்ள ஏளழ ைக்களின் 

வாழ்வாதாரத்ளத உயர்த்தும் வளகயில், 

தமிழக அரசு ொர்பில் தற்தொது 

`நகர்ப்புற ஊதிய தவளைவாய்ப்புத் 

திட்ைம்' அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதில், பூங்காக்கள், விளளயாட்டுத் 

திைல்கள், வடிகால்கள், ொளைகள், 

கட்டிைங்களள அளைத்தல், 

ெராைரித்தல், நீர்நிளைகளளப் 

புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ை ெணிகள் 

தைற்பகாள்ளப்ெடும். இந்த திட்ைத்ளத 

ெரிதொதளன அடிப்ெளையில் 

பெயல்ெடுத்த ரூ.100 தகாடி 

ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

நைப்ொண்டில் பென்ளன 

ைாநகராட்சியின் 2 ைண்ைைங்கள், இதர 

ைாநகராட்சிகளில் தைா ஒரு ைண்ைைம், 7 

நகராட்சிகள், 37 தெரூராட்சிகளில் இந்த 

திட்ைம் பெயல்ெடுத்தப்ெடும் என்று, 

அளைச்ெர் தக.என்.தநரு 

ெட்ைப்தெரளவயில் ஆகஸ்ட் ைாதம் 

அறிவித்தார். 
 

5. ேமிழகத்தில் ஏற்றுைதிலய தைம் டுத்ே 
ேலலலைச் செயலர் ேலலலையில் குழு: 

ஆண்டுக்கு இருமுலை கூடி விவாதிக்க 

நடவடிக்லக 

தமிழகத்தில் ஏற்றுைதிளய தைம்ெடுத்த 

தளைளைச் பெயைர் தளைளையில் குழு 

அளைக்கப்ெட்டுள்ளது. இந்தக் குழு, 

ஆண்டுக்கு இருமுளற கூடி, ஏற்றுைதி 

நிளைப்ொடு பதாைர்ொக ஆய்வு 

பெய்யும் என அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

தளைளைச் பெயைர் தளைளையில் 

ைாநிை ஏற்றுைதி தைம்ொட்டு குழுளவ 

தமிழக அரசு அளைத்துள்ளது. இக்குழு, 

ெரக்கு ளகயாளுதல், விவொயம், 

ஏற்றுைதி தெளவ, ைத்திய, ைாநிை 

அளவில் வர்த்தகம் பதாைர்ொன 

அளனத்துவிதைான சிக்கல்களளயும் 

தீர்க்கும் வளக யில் பெயல்ெடும். 

இந்தக் குழுவில், நிதித்துளற பெயைர், 

பதாழில்துளற பெயைர், ளகத்தறி ைற்றும் 

துணிநூல் துளற பெயைர், 

தவளாண்துளற பெயைர், கால்நளை 

ெராைரிப்பு, ொல் ைற்றும்மீன்வளத் துளற 

பெயைர், குறு,சிறு, நடுத்தர பதாழில்கள் 

துளறபெயைர் ஆகிதயார் 

உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். 
 

6. ைத்திய செம்சைாழி நிறுவனத்தின் 

துலைத் ேலலவராக இ.சுந்ேரமூர்த்தி 

இன்று ச ாறுப்த ற்பு 

ைத்திய பெம்பைாழி தமிழாய்வு 

நிறுவனத்தின் துளணத் தளைவராக 

தெராசிரியர் இ.சுந்தரமூர்த்தி (79) 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அவர் இன்று 

பொறுப்தெற்கிறார். 

ைத்திய பெம்பைாழி தமிழாய்வு 

நிறுவனம், பென்ளன தரைணியில் 

பெயல்ெட்டு வருகிறது. தமிழக 

முதல்வராக இருப்ெவர்தான் 

இந்நிறுவனத்தின் தளைவர் ஆவார். 

தற்தொது அதன் இயக்குநராக 

தெராசிரியர் இரா.ெந்திரதெகரன் 

ெணியாற்றி வருகிறார் 
 

7. தகாவைம், புதுலவ ஈடன் 

கடற்கலரகளுக்கு உலகப் புகழ்ச ற்ை 

நீலக்சகாடி ொன்றிேழ் 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகாவளம், 

புதுச்தெரியில் உள்ள ஈைன் 

கைற்களரகளுக்கு உைகப் புகழ்பெற்ற 

நீைக்பகாடி ொன்றிதழ் கிளைத்துள்ளது. 
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சிறந்த, சுற்றுச்சூழல் மிக்க, கைல்ொர் 

சூழலிளயப் தெணிக் காக்கும் அழகிய 

கைற்களரக்கு நீைக்பகாடி ொன்றிதழ் 

வழங்கப்ெடுகிறது. பைன்ைார்க் 

சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்ைளள 

ொர்பில் இந்தச் ொன்றிதழ் 

வழங்கப்ெடுகிறது. 

முன்னதாக, இந்தியா முழுவதும் 

கர்நாைகா, ஆந்திரா, தகரளா, ஒடிொ 

ஆகிய ைாநிைங்களிலும் அந்தைான் 

நிதகாெர், ளையூ ஆகிய யூனியன் 

பிரததெங்களிலும் உள்ள 8 கைற்களரகள் 

நீைக்பகாடி ொன்றிதளழப் 

பெற்றிருந்தன. 
 

8. 'ஏற்றுைதியில் ஏற்ைம் - முன்னணியில் 

ேமிழ்நாடு' ைாநாடு: முேல்வர் ஸ்டாலின் 

சோடங்கி லவக்கிைார் 

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் இன்று 

பென்ளன களைவாணர் அரங்கில் 

'ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் - முன்னணியில் 

தமிழ்நாடு' எனும் ஏற்றுைதி 

ைாநாட்ளைத் பதாைங்கி ளவக்கிறார். 

"தமிழக அரசு, ைத்திய அரசு ைற்றும் 

ெல்தவறு ஏற்றுைதி குழுைங்கள் 

இளணந்து 'வர்த்தகம் ைற்றும் வணிக 

வாரம்' நிகழ்விளன இந்திய சுதந்திர தின 

விழாவின் 75-வது வருைத்ளத 

முன்னிட்டு நைத்துகின்றன. 

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் 

'ஏற்றுைதியில் ஏற்றம் - முன்னணியில் 

தமிழ்நாடு' ஏற்றுைதி ைாநாட்ளைத் 

பதாைங்கவும் ைற்றும் விழா 

தெருளரயாற்றவும் இளெவு 

அளித்துள்ளார். உைக அளவில் வர்த்தகம் 

ைற்றும் வணிகத்தில் தமிழகத்ளத 

முன்னணி ைாநிைைாக ைாற்றுவளத 

குறிக்தகாளாகக் பகாண்டு இந்த ைாநாடு 

நளைபெற உள்ளது. 
 

9. எஸ்ஆர்எம் ேமிழ்ப் த ராயம் விருதுகள் 

அறிவிப்பு: ேமிழறிஞர்  ா.வைன் 

அரசுக்கு ` ாரிதவந்ேர் ல ந்ேமிழ்' விருது 

''2012 முதல் தமிழ்ப் தெராயம் 

விருதுகளள வழங்கி வருகிதறாம். இந்த 

விருதுகள் பைாத்தம் ரூ.20 ைட்ெம் 

பராக்கப் ெரிசு பகாண்ைளவ. இந்த 

ஆண்டுக்கான விருதுகளள நீதிெதி 

ஏ.தக.ராஜன் தளைளையிைான குழு 

ததர்வு பெய்தது. 

விருதுக்குத் தேர்வாதனார் விவரம்: 

புதுளைப்பித்தன் ெளைப்பிைக்கிய 

விருது - அ.பவண்ணிைா (கங்காபுரம்), 

முத்து நாகு (சுளுந்தீ). ொரதியார் கவிளத 

விருது - கைவூர் ைணிைாறன் (குறிஞ்சிப் 

பூக்கள்). அழ.வள்ளியப்ொ குழந்ளத 

இைக்கிய விருது - பவற்றிச்பெல்வன் 

(ைழளையர் ைணிப் ொைல்கள்). 

ஜி.யூ.தொப் பைாழிபெயர்ப்பு விருது - 

ைாக்ைர் ெழனி (நாைடியார்). 

அப்துல் கைாம் பதாழில்நுட்ெ விருது - 

வி.டில்லிொபு (எந்திரத் தும்பிகள்). 

முத்துத் தாண்ைவர் தமிழிளெ விருது - 

டி.தகஎஸ் களைவாணன் (நாைகமும், 

தமிழிளெயும்). ெரிதிைாற்களைஞர் தமிழ் 

ஆய்வறிஞர் விருது - சி.ைதகந்திரன் 

(அறிவு ெற்றிய தமிழரின் அறிவு). 

முத்தமிழ் அறிஞர் களைஞர் ெமூகநீதி 

விருது - சி.ைதகஸ்வரன் (இனக்குழு 

வளரவியல்). சுததெமித்திரன் தமிழ் இதழ் 

விருது - ைா.பூங்குன்றன் (பதன்பைாழி). 

பதால்காப்பியர் தமிழ்ச் ெங்க விருது - 

ைணிதைகளை ைன்றம், ராஜொளளயம். 

அருணாெைக் கவிராயர் விருது - 

திருபுவனம் ஜி.ஆத்ைநாதன் தமிழ் 

இளெக் குழு. ொரிதவந்தர் ளெந்தமிழ் 

விருது - ொ.வளன் அரசு (மூத்த 

தமிழறிஞர்). 

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

எஸ்ஆர்எம் ெல்களைக்கழகத்தில் 

நளைபெறும். விழா நளைபெறும் நாள் 

பின்னர் அறிவிக்கப்ெடும்''. 
 

10. ேமிழகத்திதலதய முேன்முேலாக 3 

புதிய திட்டங்கள் திருவள்ளூரில் 

சோடக்கம் 

தமிழக ெட்ைப்தெரளவ ெட்பஜட் 

கூட்ைத் பதாைரில் அறிவிக்கப்ெட்ைெடி 

'ெற்தற குளறப்தொம்', 'உெரி உணளவ 

வீணாக்காைல் ெகிர்தவாம்', 

'உெதயாகித்த எண்பணய்யின் 

ைறுெயன்ொட்டுத் திட்ைம்' ஆகிய 3 

திட்ைங்கள் தமிழகத்தில் முதன்முதைாக 

திருவள்ளூர் ைாவட்ைத்தில் 

பதாைங்கப்ெட்ைது. 

திருவள்ளூர் ஊரக வளர்ச்சி முகளை 

அலுவைக வளாகத்தில் தநற்று 

முன்தினம் ைாளை நளைபெற்ற 

நிகழ்ச்சியில் உணவு ொதுகாப்பு ைற்றும் 

ைருந்து நிர்வாகத் துளற ொர்பில் 

இத்திட்ைங்களள ைருத்துவம் ைற்றும் 

ைக்கள் நல்வாழ்வுத் துளற அளைச்ெர் 

ைா.சுப்பிரைணியன் பதாைங்கி ளவத்தார். 
 

11. த ார்டான் செல்லும் இந்திய சீனியர் 

ைகளிர் கூலடப் ந்து அணியில் 

முேன்முலையாக ேமிழகத்தில் இருந்து 3 

வீராங்கலனகள்  ங்தகற்பு 
 

 

தஜார்ைான் நாட்டில் நளைபெற உள்ள 

ஆசிய தகாப்ளெக்கான கூளைப்ெந்து 

தொட்டியில் ெங்தகற்கும் இந்திய ைகளிர் 

சீனியர் கூளைப்ெந்து அணியில் 

தமிழகத்ளதச் தெர்ந்த 3 வீராங்களனகள் 

ெங்தகற்றுள்ளனர். 

ெர்வததெ கூளைப்ெந்து ெம்தைளனம் 

(FIBA) ொர்பில் தஜார்ைான் நாட்டில் 

பெப்.27 முதல் அக்.3-ம் தததி வளர ஆசிய 

தகாப்ளெக்கான கூளைப்ெந்து 

ொம்பியன்ஷிப் தொட்டி நைக்கிறது. 

இதில் ெங்தகற்க இந்தியாவில் இருந்து 

பென்றுஉள்ள 12 தெர் பகாண்ை ைகளிர் 

சீனியர் கூளைப்ெந்து அணியில், 

தமிழகத்திலிருந்து முதல்முளறயாக ஒதர 

தநரத்தில் 3 வீராங்களனகள் இைம் 

பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் புஷ்ொ, 

ெத்யா ஆகிதயார் ையிைாடுதுளற 

ைாவட்ைத்ளதயும், நிஷாந்தி 

பென்ளனளயயும் தெர்ந்தவர்கள். 
 

12. ைகளிர் சுய உேவிக் குழுக்கள், 

சோழில் குழுக்களுக்கு ரூ.699.26 

தகாடியில் உேவி, வங்கிக் கடன்கள்: 

முேல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார் 

தமிழ்நாடு ைகளிர் தைம்ொட்டு 

நிறுவனத்தின் கீழ் ைகளிர் சுய உதவிக் 

குழுக்கள், உற்ெத்தியாளர், பதாழில் 

குழுக்கள் ைற்றும் ஊரகப் புத்தாக்கத் 

திட்ைத்தின் கீழ் ெமுதாயத் திறன் 

ெள்ளிகள் ைற்றும் ெமுதாயப் ெண்ளணப் 

ெள்ளிகளுக்கு ரூ.699.26 தகாடி 

ைதிப்பிைான ெல்தவறு நைத்திட்ை 

உதவிகள் ைற்றும் வங்கிக் கைன்களள 

முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் வழங்கினார். 

''முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் இன்று 

(21.9.2021) தளைளைச் பெயைகத்தில், 

தமிழ்நாடு ைகளிர் தைம்ொட்டு 

நிறுவனத்தின் கீழ் ைகளிர் சுய உதவிக் 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9919/target-ssc-exam-tamil-live-classes-by-adda247
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குழுக்கள், உற்ெத்தியாளர், பதாழில் 

குழுக்கள் ைற்றும் ஊரகப் புத்தாக்கத் 

திட்ைத்தின் கீழ் ெமுதாயத் திறன் 

ெள்ளிகள் ைற்றும் ெமுதாயப் ெண்ளணப் 

ெள்ளிகளுக்கு ரூ.699.26 தகாடி ைதிப்பில் 

6,00,926 ெயனாளிகள் ெயன்பெறும் 

வளகயில் ெல்தவறு நைத்திட்ை 

உதவிகள் ைற்றும் வங்கிக் கைன்கள் 

வழங்கிடும் அளையாளைாக 10 

ெயனாளிகளுக்கு நைத்திட்ை உதவிகளள 

வழங்கினார். 
 

13. இந்தியத் திலரப் ட விழா 

புதுச்தெரியில் செப். 24-ல் சோடக்கம் 

இந்தியத் திளரப்ெை விழா புதுச்தெரியில் 

வரும் 24-ல் பதாைங்குகிறது. வரும் 28-ம் 

தததி வளர ைாளையில் திளரப்ெைங்கள் 

திளரயிைப்ெடுகின்றன. இப்ெைங்களள 

இைவெைாகப் ொர்க்கைாம். ெங்கரதாஸ் 

சுவாமிகள் விருது 'ததன்' 

திளரப்ெைத்துக்கு வழங்கப்ெடுகிறது. 

புதுச்தெரி அரசு ொர்பில் ஆண்டுததாறும் 

திளரப்ெை விழா நளைபெறுவது 

வழக்கம். இத்திளரப்ெை விழா 

இந்தியாவிதைதய புதுளவயில் 

ைட்டும்தான் 38 ஆண்டுகளாகத் 

பதாைர்ந்து நளைபெற்று வருகிறது. 

நைப்ொண்டுக்கான இந்தியத் திளரப்ெை 

விழா-2021, வரும் பெப்ைம்ெர் 24-ம் தததி 

ைாளை அளையன்ஸ் பிரான்தெஸ் களை 

அரங்கில் நளைபெறுகிறது. 
 

14. சிவகங்லக ைாவட்டம், 

இலையான்குடி அருதக 3,200 

ஆண்டுகளுக்கு முந்லேய ோழி, கீைல் 

குறியீடுகள் கண்சடடுப்பு 

சிவகங்ளக ைாவட்ைம், இளளயான் குடி 

அருதக முளனபவன்றியில் 3,200 

ஆண்டுகளுக்கு முந்ளதய மூடியுைன் 

கூடிய முதுைக்கள் தாழி கள், கீறல் 

குறியீடுகள் கண்பை டுக்கப்ெட்ைன. 

இப்ெகுதிளய தகாளவ இந்துஸ்தான் 

களை அறிவியல் கல்லூரி தமிழ் உதவிப் 

தெராசிரியரும், பதால்லியல் 

ஆர்வைருைான முளனவர் ந.ராதஜந்திரன் 

கள ஆய்வு பெய்தார். 

இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது: 

முளனபவன்றி என்ெது 

பகாடுைணலுக்கு இளணயான ஊர். 

இங்குள்ள வயல்பவளி, பகாழஞ்சித் 

திைல், ஆவடியாத்தாள் கண்ைாய் 

ெகுதிகளில் 100 ஏக்கரில் பெருங்கற்காை 

பதால்ொன்றுகள் ெரவிக் கிைக்கின்றன. 
 

15. சிைப் ாக  ணியாற்றிய 3 

செவிலியர்களுக்கு ‘ப்ைாரன்ஸ் 

லநட்டிங்தகல்’ விருது: குடியரசுத் 

ேலலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் வழங்கினார் 

நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு ைற்றும் 

தனியார் ைருத்துவைளனகளில் 

சிறப்ொகப் ெணியாற்றும் 

பெவிலியர்களள கவுரவிக்கும் வளகயில் 

ஆண்டுததாறும் ஃபிளாரன்ஸ் 

ளநட்டிங்தகல் விருளத ைத்திய சுகாதாரத் 

துளற வழங்கி வருகிறது. 

அதன்ெடி, 2020-ம் ஆண்டுக் கான விருது 

தமிழகத்தில் 3 தெர்உட்ெை 51 

பெவிலியர்களுக்கு அறிவிக்கப்ெட்ைது. 

பென்ளன தக.தக.நகர் அரசு புறநகர் 

ைருத்துவைளனயில் ெணியாற்றும் 

பெவிலியர் ஒ.வி.உஷா, 1,000-

க்கும்தைற்ெட்ை பிரெவங்கள் ொர்த்துள் 

ளார். தைலும், சுகாதார திட்ைங்களள 

சிறப்ொக பெயல்ெடுத்தியதற்காக 

விருதுக்கு ததர்வு பெய்யப்ெட்ைார். 

இதததொை, எழும்பூர் அரசு குழந்ளதகள் 

நை ைருத்துவைளன பெவிலியர் 

ஜி.ைணிதைகளை, விழுப்புரம் 

ைாவட்ைம் சிறுவந்தாடு ஆரம்ெ சுகாதார 

நிளைய பெவிலியர் எஸ்.தவளாங்கன்னி 

ஆகிதயாரும் இந்த விருதுக்கு ததர்வு 

பெய்யப்ெட்ைனர். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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கதரானா பதாற்று காைம் என்ெதால், 

விருது வழங்கும் விழாவில் தாைதம் 

ஏற்ெட்ைது. இந்நிளையில், தநற்று 

காபணாலிக் காட்சி மூைம் நளைபெற்ற 

விழாவில்,பெவிலியர்கள் ஒ.வி.உஷா, 

ைணிதைகளை, தவளாங்கன்னி 

உள்ளிட்ை 51 தெருக்கு ஃபிளாரன்ஸ் 

ளநட்டிங்தகல் விருளத குடியரசுத் 

தளைவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் 

வழங்கினார். இந்த விழாவில் ைத்திய 

சுகாதாரத் துளற அளைச்ெர் ைன்சுக் 

ைாண்ைவியா ெங்தகற்றார். 
 

16. காவல் துலைலயச் தெர்ந்ே 100 

த ருக்கு 'அண்ைா  ேக்கம்': ேமிழக 

அரசு அறிவிப்பு 

காவல் துளறயில் இரண்ைாம் நிளைக் 

காவைர் முதல் காவல் கண்காணிப்ொளர் 

வளரயிைான 100 ெணியாளர்கள் ைற்றும் 

அலுவைர்களுக்கு 'அண்ணா ெதக்கம்' 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

அேன் டி, காவல் துலையில், 

1. ெகைவன், துளண ஆளணயர், 

திருவல்லிக்தகணி, பென்ளன. 

2. எம்.சுதாகர், எஸ்.பி., காஞ்சிபுரம். 

3. மீனா, துளண ஆளணயர், ைத்திய 

குற்றப்பிரிவு - 2, பென்ளன. 

4. ெண்முகம், டிஎஸ்பி, ஆயுதப்ெளை, 

காஞ்சிபுரம். 

5. பஜகதீென், காவல் ஆய்வாளர், 

பகாரட்டூர் காவல் நிளையம், பென்ளன. 

6. கனிபைாழி, காவல் ஆய்வாளர், 

குற்றப்பிரிவு தளைளையகம், பென்ளன. 

7. பிரதாென், காவல் ஆய்வாளர், 

தமிழ்நாடு சிறப்பு தொலீஸ் 

ெட்ைாலியன், ஆவடி. 

8. ொர்த்திென், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

பெம்பியம் காவல் நிளையம், பென்ளன. 

9. ராஜா சிங், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

வில்லிவாக்கம் காவல் நிளையம், 

பென்ளன. 

10. பநடுைாறன், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

பெங்கல்ெட்டு. 

11. பிதரைநாத், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

கைதைாரப் ொதுகாப்புப் ெளை, 

பென்ளன. 

12. குறிஞ்சிபெல்வன், ெப்-

இன்ஸ்பெக்ைர், கைதைாரப் ொதுகாப்புப் 

ெளை, பென்ளன. 

13. அ.முருதகென், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

தமிழ்நாடு தொலீஸ் அகாைமி, பென்ளன. 

14. ெழனி, ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், தமிழ்நாடு 

கைாண்தைா ஸ்கூல், பென்ளன. 

15. ெங்கரன், ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

தமிழ்நாடு கைாண்தைா ெளை, பென்ளன. 

16. தெகர பரட்டி, ெப்-இன்ஸ்பெக்ைர், 

தமிழ்நாடு கைாண்தைா ெளை, பென்ளன. 

17. பி.ராதாகிருஷ்ண ராஜூ, ெப்-

இன்ஸ்பெக்ைர், தமிழ்நாடு கைாண்தைா 

ஸ்கூல், பென்ளன. 

18. முனுொமி, எஸ்.எஸ்.ஐ, ைஞ்ெ 

ஒழிப்புப் பிரிவு, பென்ளன. 

19. சுப்பிரைணி, எஸ்.எஸ்.ஐ., வணிக 

குற்றப்பிரிவு, பென்ளன. 

20. ஜி.சி.ெகாயராஜ், எஸ்.எஸ்.ஐ., க்யூ 

பிரிவு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ை 100 

தெருக்கு 'அண்ணா ெதக்கம்' 

அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

17. ரூ.4 தகாடி ைதிப்பீட்டில் ைர ணு 

 குப் ாய்வுக் கூடம்: முேல்வர் ஸ்டாலின் 

திைந்து லவத்ோர் 

பொது சுகாதாரம் ைற்றும் தநாய்த் தடுப்பு 

ைருந்துத் துளற ஆய்வகத்தில் 4 தகாடி 

ரூொய் ைதிப்பீட்டில் நிறுவப்ெட்டுள்ள 

ைரெணு ெகுப்ொய்வுக் கூைத்ளத 

முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் திறந்து 

ளவத்து, 91 நெர்களுக்குப் ெணி நியைன 

ஆளணகளள வழங்கினார். 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
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'ைரெணு ெகுப்ொய்வுக் கூைம் (Whole 

Genome Sequencing) ரூொய் 4 தகாடி 

பெைவில் பென்ளன, டிஎம்எஸ் வளாகப் 

பொது சுகாதார ஆய்வகத்தில் 

நிறுவப்ெடும்' என்ற அறிவிப்பு 

பவளியிைப்ெட்ைது. 

இந்த அறிவிப்பிளனச் பெயல்ெடுத்தும் 

விதைாக, டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் உள்ள 

பொது சுகாதார ஆய்வகத்தில் 4 தகாடி 

ரூொய் ைதிப்பீட்டில் நிறுவப்ெட்டுள்ள 

ைரெணு ெகுப்ொய்வுக் கூைத்ளத 

முதல்வர் திறந்து ளவத்தார். 
 

18. ைதுலர அரசு ைருத்துவைலனயில் 

‘எலும்பு வங்கி’- சேன் ேமிழகத்திதலதய 

முேல் முலையாக அலைகிைது 

ைதுளர அரசு ராஜாஜி ைருத்துவ 

ைளனயில் பென்ளனக்கு அடுத்து 

பதன்தமிழகத்திதைதய முதல் 

முளறயாக எலும்பு வங்கி அளைக் கும் 

ெணி நளைபெறுகிறது. 

தமிழகத்தில் பென்ளன அரசு 

ைருத்துவைளனயில் ைட்டுதை எலும்பு 

வங்கி உள்ளது. பதன் தமிழகத்தில் 

தனியார் ைருத்துவ ைளனகளில் கூை 

எலும்பு வங்கி இல்ளை. அதனால், 

ைதுளர அரசு ராஜாஜி 

ைருத்துவைளனயில் ‘எலும்பு வங்கி’ 

அளைக்க 2017-ல் பென்ளன ைருத்துவக் 

கல்வி இயக்குநரகம் அனுைதி 

வழங்கியது. 
 

19.த ாட்டித் தேர்வுகளில் ேமிழ் சைாழி 

 ாடத்ோள் கட்டாயம்: ேமிழக அரசு 

அறிவிப்பு 

தமிழக இளளஞர்களுக்கு 100% தவளை 

கிளைக்கும் வளகயில் அரசு தொட்டித் 

ததர்வுகளில் தமிழ் பைாழி ொைத்தாள் 

கட்ைாயம் ஆக்கப்ெடும் என்று தமிழக 

அரசு அறிவிப்பு பவளியிட்டுள்ளது. 

''தமிழ்நாடு அரசுத் துளறகளில் உள்ள 

காலிப் ெணியிைங்கள் ைற்றும் ைாநிைப் 

பொதுத்துளற நிறுவனங்களின் 

ெணியிைங்களில் தமிழகத்ளதச் தெர்ந்த 

இளளஞர்களள 100 ெதவீதம் ததர்வு 

பெய்யும் வளகயில், அளனத்துப் 

தொட்டித் ததர்வுகளிலும் தமிழ் பைாழி 

ொைத்தாள் தகுதித் ததர்வு 

கட்ைாயைாக்கப்ெடும். 
 

20. செஞ்சி அருதக 1300 ஆண்டுகால 

 ல்லவர் ஓவியம், சிலல கண்டுபிடிப்பு 

திருவண்ணாைளைளயச் தெர்ந்த 

வரைாற்று ஆய்வாளர் ராஜ் ென்னீர் 

பெல்வம் ைற்றும் உதயராஜா இளணந்து 

விழுப்புரம் ைாவட்ைம் பெஞ்சி அருதக 

உள்ள ொக்கம் கிராைத்ளத ஒட்டிய 

ெஞ்சீவி ைளையில் 1300 ஆண்டுகள் 

ெழளையான ெல்ைவர் காைத்திய 

ஓவியத்ளதக் கண்ைறிந்துள்ளனர். 
 

21. புதுக்தகாட்லடயில் 10 தகாடி 

ஆண்டுகள்  ழலையான கல்ைரம் 

கண்சடடுப்பு 

புதுக்தகாட்ளை நரிதைட்டின் ஒரு 

ெகுதியில் கூழாங்கல், சுண்ணாம்பு 

கற்கள் அதிகளவில் காணப்ெடுகின்றன. 

இந்தப் ெகுதியில் தஞ்ளெ தமிழ்ப் 

ெல்களைக்கழகத்தின் பதால்லியல் 

ஆய்வாளரான புதுக்தகாட்ளைளயச் 

தெர்ந்த எஸ்.ொண்டியன் தநற்று ஆய்வு 

பெய்தார். 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://t.me/Adda247tamil
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http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9946/vetri-reasoning-smart-approach-batch-tamil-live-classes-by-adda247
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அப்தொது, 15 பெ.மீ. நீளம், 10.5 பெ.மீ. 

அகைத்தில் கல்ைரம் ஒன்ளற 

கண்பைடுத்தார். அளத, தைைாய்வுக்காக 

பொற்ெளனக்தகாட்ளையில் ஆகழாய்வு 

ெணிளய தைற்பகாண்டு வரும் 

தமிழ்நாடு திறந்தநிளை 

ெல்களைக்கழகத்தின் தெராசிரியர் 

இ.இனியனிைம் தநற்று ஒப்ெளைத்தார். 
 

22.  ாரதி ஆய்வாைர், த ராசிரியர் 

ஆ.இரா.தவங்கடாெல திக்கு ‘ைகாகவி 

 ாரதி விருது’- தகாலவ  ாரதி  ாெலை 

வழங்கியது 

ொரதியார் பதாைர்ொன ஆய்வுகளுக்கு 

முக்கிய ெங்களிப்பு பெய்துவரும் 

ஆய்வாளர் ஆ.இரா.தவங்கைாெைெதிக்கு 

தகாளவ ொரதி ொெளற, ‘ைகாகவி ொரதி 

விருது’ வழங்கி கவுரவித்துள்ளது. 

தகாளவளய தெர்ந்த ொரதி ொெளற 

அளைப்பு கைந்த 2014 முதல்‘ைகாகவி 

ொரதி’ விருது வழங்கிவருகிறது. இந்த 

ஆண்டு ொரதிொெளறயும், தகாளவ 

கண்ணதாென் கழகமும் இளணந்து, 

விருதுவழங்கும் இளணய வழி 

ெந்திப்ளெ நைத்தின. 

இதில், ஆய்வாளர் 

ஆ.இரா.தவங்கைாெைெதிக்கு ‘ைகாகவி 

ொரதி விருது’, ரூ.50 ஆயிரம் ெரிசுத் 

பதாளக வழங்கப்ெட்ைது. 
 

23. கன்சடய்னர் முலனயம் அலைக்க 

அரபு நிறுவனத்துடன் ரூ.2,000 தகாடி 

ஒப் ந்ேம்; ரூ.2,500 தகாடியில் ேகவல் 

ேரவு லையம்: முேல்வர் அடிக்கல் 

நாட்டினார் 

தமிழகத்தில் ரூ.2,000 தகாடி ைதிப்பில் 

கன்பைய்னர் முளனயம் உள்ளிட்ைளவ 

அளைப்ெது பதாைர்ொக, அரபு 

நிறுவனத்துைன் முதல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் முன்னிளையில் 

ஒப்ெந்தம் ளகபயழுத்தானது. தைலும், 

ரூ.2,500 தகாடியில் தகவல் தரவு ளையம் 

அளைக்க முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார். 

ஐக்கிய அரபு அமீரக நாடுகளளச் தெர்ந்த 

டிபி தவர்ல்டு குழுைம், தூத்துக்குடி, 

திருவள்ளூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர், தெைம், 

ஈதராடு ைற்றும் தகாளவயில் ரூ.2,000 

தகாடியில் கன்பைய்னர் முளனயம், சிறு 

துளறமுகம், குளிர்ெதனக் கிைங்கு, 

ெல்பொருள் கிைங்கு பூங்கா ைற்றும் 

தகவல் தரவு ளையம் ஆகியவற்ளற 

நிறுவத் திட்ைமிட்டு, முதல்வர் 

மு.க.ஸ்ைாலின் முன்னிளையில் தமிழக 

அரசுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்தில் 

ளகபயழுத்திட்ைது. 
 

24. காஞ்சிபுரம் ைாவட்டம் கீழ்கதிர்பூரில் 
ரூ.102.83 தகாடியில் லகத்ேறி  ட்டுப் 

பூங்கா 

காஞ்சிபுரம் ைாவட்ைம் கீழ்கதிர்பூரில் 

ளகத்தறி ெட்டுப் பூங்கா அளைக்கும் 

ெணிகளள ஊரகத் பதாழில் துளற 

அளைச்ெர் தா.தைா.அன்ெரென், ளகத்தறி 

ைற்றும் துணி நூல் துளற அளைச்ெர் 

ஆர்.காந்தி ஆகிதயார் தநற்று ஆய்வு 

பெய்தனர். 

ஒருங்கிளணந்த ஜவுளிப் பூங்கா 

திட்ைத்தின் கீழ் கீழ்கதிர்பூரில் 75 ஏக்கர் 

ெரப்பில், ரூ.102.83 தகாடியில் தெரறிஞர் 

அண்ணா ளகத்தறி ெட்டுப் பூங்கா 

அளைக்கப்ெட்டு வருகிறது. 
 

25. 64-வது நிலனவு தினம் அனுெரிப்பு 

நாட்ளைக் காத்த ராணுவ வீரராகவும், 

ெமூக விடுதளைக்கான தொராளியாகவும் 

முளனப்புைன் பெயைாற்றிய தியாகி 

இைானுதவல் தெகரனாரின் நிளனவு 

தினம் அனுெரிப்பு 
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26.  ாரதியார் நிலனவுநாலை முன்னிட்டு 

அரசு ொர்பில் ஆண்டுதோறும் செப்.11-ம் 

தேதி ‘ைகாகவி நாள்’ கலடபிடிக்கப் டும் 

ைகாகவி ொரதியாரின் நிளனவு நாளான 

பெப்.11-ம் தததி அரசு ொர்பில் 

ஆண்டுததாறும் ‘ைகாகவி நாளாக’ 

களைபிடிக்கப்ெடும் என்றுமுதல்வர் 

ஸ்ைாலின் அறிவித்துள் ளார் 
 

27. சநல்லலயில் ரூ.15 தகாடி செலவில் 

அருங்காட்சியகம்: முேல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் ேகவல் 

தமிழர் நாகரிகம் ெண்ளைய நாகரிகம் 

என்ெதற்கான அளெக்க முடியாத 

பதால்லியல் ொன்றுகள் உள்ளன. 

சிவகங்ளக ைாவட்ைம் கீழடியில் 

நளைபெறும் அகழ்வாராய்ச்சி தற்தொது 

உைக அரங்கில் கவனத்ளத 

ஈர்த்திருக்கிறது. பெங்கல் கட்டுைானம், 

தங்க அணிகைன்கள், ொளனகள் 

உள்ளிட்ைளவ அங்கு 

கண்ைறியப்ெட்டுள்ளன. 
 

28. ச ரியார் பிைந்ே செப்.17-ம் தேதி 

ெமூகநீதி நாைாக அறிவிப்பு 

பெரியார் பிறந்த நாளான பெப்.17-ம்தததி 

ெமூகநீதி நாளாகக் பகாண்ைாைப்ெடும் 

என்று முதல்வர் பதரிவித்துள்ளனர். 

29. இந்தியன் வங்கியின் புதிய 

தைலாண்லை இயக்குநர் ொந்திலால் 

ச யின் ச ாறுப்த ற்பு 

இந்தியன் வங்கியின் புதிய தைைாண்ளை 

இயக்குநர் ைற்றும் தளைளை பெயல் 

அதிகாரியாக ொந்திைால் பஜயின் 

பொறுப்தெற்றுள்ளார். 
 

30. 385 ஆசிரியர்களுக்கு 'டாக்டர் 

ராோகிருஷ்ைன் விருது 

ைாணவர்களின் அறிவுக் கண்ளணத் 

திறக்கும் ஆசிரியராகத் தன்னுளைய 

வாழ்ளவத் பதாைங்கி, இந்திய நாட்டின் 

குடியரசுத் தளைவராக உயர்ந்து, ஆசிரியர் 

ெமுதாயத்திற்குப் பெரும் சிறப்பிளனச் 

தெர்த்த தத்துவ தைளத ைாக்ைர் 

எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த 

தினைான பெப்ைம்ெர் 5ஆம் தததி 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஆசிரியர் தினைாகக் 

பகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இந்நாளில், 

சிறந்த கல்வித் பதாண்ைாற்றும் 

நல்ைாசிரியர்களுக்கு "ைாக்ைர் 

ராதாகிருஷ்ணன் விருது” வழங்கி 

தமிழ்நாடு அரசு கவுரவித்து வருகிறது.
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