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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. 
 

நாஞ்சில் ெம்பத், சுகி சிவம், பாரதி பாஸ்கர்: ேமிழ் 

வளர்ச்சித்துலை விருதுகள் அறிவிப்பு 

• 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் 

வளர்ச்சித்துறை விருதுகறள முதல்வர் 

ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

• தமிழ் மமாழி மற்றும் இலக்கிய 

வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்ச் சமுதாய உயர்வுக்கும் 

மதாண்டாற்றிப் மெருறம சசர்த்த தமிழ்ப் 

செரறிஞர்கள் மற்றும் தன்னலமற்ை 

தறலவர்கள் மெயரில், தமிழ்நாடு அரசு 

ெல்சவறு விருதுகறள ஏற்ெடுத்தி வழங்கி 

வருகிைது. அவ்வறகயில் தமிழ்நாடு அரசின் 

விருதுகளுக்கான விருதாளர்கறள தமிழக 

முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

• 2021ஆம் ஆண்டிற்கான செரறிஞர் அண்ணா 

விருது - நாஞ்சில் சம்ெத், மகாகவி ொரதியார் 

விருது - ொரதி கிருஷ்ணகுமார் , ொசவந்தர் 

ொரதிதாசன் விருது - புலவர் மசந்தறல 

கவுதமன், மசால்லின் மசல்வர் விருது - சூர்யா 

சசவியர், சிங்காரசவலர் விருது - கவிஞர் 

மதுக்கூர் இராமலிங்கம், தமிழ்த்தாய் விருது - 

மசலசியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம், 

அருட்மெருஞ்சசாதி வள்ளலார் விருது - 

முறனவர் இரா. சஞ்சீவிராயர் , சி.ொ. 

ஆதித்தனார் திங்களிதழ் விருது - உயிர்றம 

திங்களிதழ், சதவசநயப்ொவாணர் விருது - 

முறனவர் கு. அரசசந்திரன், உமறுப்புலவர் 

விருது - நா. மம்மது , கி.ஆ.மெ. விருது - 

முறனவர் ம. இராசசந்திரன், கம்ெர் விருது - 

ொரதி ொஸ்கர், ஜி.யு.சொப் விருது - ஏ.எஸ். 

ென்னீர்மசல்வம் , மறைமறலயடிகள் விருது 

- சுகி.சிவம் , இளங்சகாவடிகள் விருது- 

மநல்றலக் கண்ணன், அசயாத்திதாசப் 

ெண்டிதர் விருது - . ஞான. அலாய்சியஸ் 

அவர்களுக்கும் வழங்கிட ஆறணயிடப் 

மெற்றுள்ளன. 
 

சிைப்பாக பணிபுரிந்ேேற்காக ேமிழகத்லேச் 

தெர்ந்ே 20 காவல் அதிகாரிகளுக்கு குடியரசுத் 

ேலலவர் விருது: 

• தறகசால் ெணிக்கான குடியரசுத் தறலவர் 

காவல் விருதுகள் மசன்றன தறலறமயிட 

ஏடிஜிபி மவங்கடராமன், தஞ்சாவூர் குற்ைப் 

புலனாய்வுத் துறை ஆய்வாளர் சிவனருள் 

ஆகிசயாருக்கு வழங்கப்ெடு கின்ைன. 

• ொராட்டத்தக்க ெணிக்கான குடியரசுத் 

தறலவர் விருதுகள் தமிழக காவல் துறையில் 

18 செருக்கு வழங்கப்ெடுகின்ைன. அவர்கள் 

விவரம்: தமிழக மத்திய மண்டல (திருச்சி) 

ஐ.ஜி. ொலகிருஷ் ணன், சமற்கு மண்டல 

(சகாறவ) ஐ.ஜி. சுதாகர், சகாறவ மாநகர 

காவல் ஆறணயர் பிரதீப் குமார், மநல்றல 

மாநகர காவல் ஆறணயர் சரவணன், கியூ 

பிரிவு எஸ்.பி. கண்ணம்மாள், மசன்றன 

சொக்குவரத்து துறண ஆறணயர் 

வி.சக.சுசரந்திரநாத், சிைப்பு காவல் பிரிவு 

(மணிமுத்தாறு) த.கார்த்திசகயன், சகாறவ 

சொக்குவரத்து கூடுதல் துறண ஆறணயர் 

இளங்சகாவன், மசன்றன சொறதப் 

மொருள் நுண்ணறிவு பிரிவு குற்ைப் 

புலனாய்வு துறை கூடுதல் கண்காணிப்ொளர் 

தாமஸ் பிரொகர், மசன்றன மத்திய 

குற்ைப்பிரிவு உதவி ஆறணயர் பிரொகரன், 

சகாறவ மாநகர நுண்ணறிவு பிரிவு உதவி 

ஆறணயர் முருகசவல், சகாறவ மாநகர 

குற்ைப் புலனாய்வுத் துறை துறண 

கண்காணிப்ொளர் முரளிதரன், மசன்றன 

மத்திய குற்ைப்பிரிவு ஆய்வாளர் முருசகசன், 

மசன்றன கியூ பிரிவு ஆய் வாளர் 

அண்ணாதுறர, கடலூர் ஊழல் தடுப்பு, 

கண்காணிப்பு துறை ஆய்வாளர் சண்முகம், 

ஈசராடு சிைப்பு இலக்குப் ெறட உதவி 

ஆய்வாளர் சிவகசணசன், திருச்சி நுண்ணறிவு 

பிரிவு சிைப்பு உதவி ஆய்வாளர் கசணசன், 

மசன்றன குற்ைப் புலனாய்வு துறை சிைப்பு 

உதவி ஆய்வாளர் ெசுெதி.  
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அறிவியல் இயக்க மூத்ே ேலலவர் 

தொ.சுத்ோனந்ேம் மலைவு 

• தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்க மூத்த 

தறலவர்களுள் ஒருவரான சசா.சுத்தானந்தம் 

மசன்றன தாம்ெரத்தில் காலமானார். 

அவருக்கு வயது 74. 

• ராமநாதபுரத்றதச் சசர்ந்தவர் 

சசா.சுத்தானந்தம். மொறியாளரான இவர் 

சமூகப் ெணிகளில் அதிக ஈடுொடு 

மகாண்டவர். இவர்,1980-ம் ஆண்டுகளின் 

இறுதியில் மடல்டா மாவட்டங்களில் 

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் 

உருவாக்கத்தில் முக்கிய ெங்காற்றிய மூத்த 

தறலவர்களில் ஒருவர். 
 

ேமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவெதி, 

தமம்பாட்டுக் கழகத் ேலலவராக உ.மதிவாணன் 

நியமனம் 

• தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி 

மற்றும் சமம்ொட்டுக் கழகத்தின் தறலவராக 

முன்னாள் அறமச்சர் உ.மதிவாணன் 

நியமனம் மசய்யப்ெடுவதாக முதல்வர் மு.க. 

ஸ்டாலின் உத்தரவு பிைப்பித்துள்ளார். 
 

முன்னாள்  நீதிபதி தக.ெந்துருவுக்கு டாக்டர் 

அம்தபத்கர் விருது 

• 2021-ஆம் ஆண்டிற்கான "டாக்டர் அம்செத்கர் 

தமிழ்நாடு அரசு விருது" மசன்றன 

உயர்நீதிமன்ை முன்னாள் நீதிெதி 

சக.சந்துருவுக்கு வழங்கிட தமிழ்நாடு அரசு 

முடிவு மசய்துள்ளது. 
 

 

ெமூக நீதிக்கான ேமிழக அரசின் விருதுகள் 

அறிவிப்பு 

• 2021-ஆம் ஆண்டிற்கன சமூகநீதிக்கான 

"தந்றத மெரியார் விருது" திராவிட இயக்க 

ஆய்வாளரும், எழுத்தாளருமான 

க.திருநாவுக்கரசுவுக்கு வழங்கிய தமிழ்நாடு 

அரசு முடிவு மசய்துள்ளது. 
 

ேமிழக உளவுத்துலை முேல் சபண் ஐஜியாக 

நியமனம் 

• தமிழக காவல்துறையின் உளவுப்பிரிவு 

முதல் மெண் ஐஜியாகஆசியம்மாள் 

நியமிக்கப்ெட்டுஉள்ளார். உளவுத்துறையில் 

கடந்த 7 மாதங்களாக டிஐஜியாக ெணியாற்றி 

வந்த ஆசியம்மாள், ெதவி உயர்வில் அசத 

துறையின் ஐஜியாக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 
 

'நீடித்ே நிலலயான பருத்தி இயக்கம்' - பருத்தி 

விவொயிகளுக்காக ரூ.11 தகாடி செலவில் புதிய 

திட்டம் 

• ெருத்தி விவசாயிகளின் நலனுக்காக ரூ.11 

சகாடி மதிப்பீட்டில் 'நீடித்த நிறலயான 

ெருத்தி இயக்கம்' என்ை புதிய திட்டத்றத 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மதாடங்கி 

றவத்தார். 

• ''தமிழகத்தில் 'மவள்றளத் தங்கம்' என்று 

அறழக்கப்ெடும் ெருத்திப் ெயிரானது, 

சராசரியாக 1.62 லட்சம் மெக்சடர் 

ெரப்ெளவில் சாகுெடி மசய்யப்ெட்டு, ஒரு 

மெக்டருக்கு 411 கிசலா உற்ெத்தித் 

திைனுடன் 3.92 லட்சம் மொதிகள் உற்ெத்தி 

மசய்யப்ெடுகின்ைன. தமிழகத்தில் சுமார் 2000 

நூற்ொறலகள் இயங்குவதால், நாட்டின் 

ெருத்தி நூற்புத்திைனில் முதன்றம 

மாநிலமாகத் தமிழகம் விளங்குகிைது. 

• ெருத்தி விவசாயிகளின் நலன் கருதி, ரூ.11 

சகாடி மதிப்பில் நீண்ட இறழ ெருத்தி 

சாகுெடி மற்றும் ஒருங்கிறணந்த உத்திகறள 

25,000 மெக்டர் ெரப்ெளவில் 

மசயல்ெடுத்திட நீடித்த நிறலயான ெருத்தி 

இயக்கம் என்ை புதிய திட்டத்றதத் தமிழக 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மதாடங்கி 

றவத்தார். 
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‘சபாறியியல் புரட்சிகள்’ என்ை ேலலப்பில் 

விஞ்ஞானி டில்லிபாபு எழுதிய நூல் சவளியீட்டு 

விழா 

• சதசிய வடிவறமப்பு, ஆராய்ச்சி மன்ைத்தின் 

(என்டிஆர்எஃப்) இயக்குநரான ராணுவ 

விஞ்ஞானி டாக்டர் வி.டில்லிொபு, 

அறிவியல், மதாழில்நுட்ெம் மதாடர்ொக 

ெல்சவறு நூல்கறள எழுதியுள்ளார். அந்த 

வரிறசயில், சதசிய அளவில் வளர்ச்சிறய 

கட்டறமத்த அறிவியல் மதாழில்நுட்ெ 

நிகழ்வுகள் மதாடர்ொக ‘மொறியியல் 

புரட்சிகள்’ என்ை தறலப்பிலான நூறல 

டில்லிொபு எழுதியுள்ளார். மதாழில்நுட்ெ 

முயற்சிகளில் இந்திய விஞ்ஞானிகள் சந்தித்த 

சவால்கள், சாதறனகள் குறித்த தகவல்கள் 

இதில் இடம்மெற்றுள்ளன 
 

இளம் விஞ்ஞானி தேடல் தபாட்டி: பாம்பன் 

பள்ளி மாணவி முேலிடம் 

• மத்திய அரசின் வித்யார்த்தி விக்யான் மந்தன் 
மற்றும் சதசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் 

ெயிற்சி கவுன்சில் சார்ொக, சதசிய அளவில் 

ெள்ளி மாணவர்க ளிறடசய இளம் 

அறிவியல் விஞ்ஞானி சதடலுக்கான 

சொட்டித் சதாோ்வு நடத்தப் ெட்டு வருகிைது. 

• கடந்த நவ.25-ல் நடந்த சதர்வில், ஒரு 

லட்சத்துக்கும் சமற்ெட்சடார் ஆன்-றலன் 

மூலம் சதர்வு எழுதினர். இதில், ராசமசுவரம் 

சநஷனல் மமட்ரிக் ெள்ளியில் பிளஸ் 1 

ெடிக்கும் பிரான்சிஸ் நகறரச் சசர்ந்த மீனவர் 

சூறச சந்தியாகுவின் மகளான 

விச ாருத்லஸ் (16) மாவட்ட அளவில் 

முதலிடம் பிடித்தார். 
 

ேமிழ் எழுத்ோளர் அம்லபக்கு ொகித்ய அகாடமி 

விருது 

• தமிழ் மெண்ணிய எழுத்தாளர் அம்றெ, 

மெண்களின் ஒசர மாதிரியான கருத்துக்கறள 

சவால் மசய்யும் வறகயில் எழுதியவர், இந்த 

ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருறத 

மவன்றுள்ளார் 

• சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு ெச்றசப்ெைறவ 
என்ை சிறுகறதத் மதாகுப்பிற்காக இவருக்கு 

விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. இந்த விருறதப் 

மெறும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நான்காவது 

மெண் எழுத்தாளர் அம்றெ ஆவார். 

• மற்மைாரு தமிழ் எழுத்தாளர் மு.முருசகஷ் 

தனது ‘அம்மாவுக்கு மகள் மசான்ன உலகின் 

முதல் கறத’ சிறுகறதத் மதாகுப்பிற்காக 

ொல சாகித்ய புரஸ்கார் மெற்ைார். 
 

ேமிழ்நாடு சபண்கள் சகாள்லக வலரலவ 

சவளியிட்டது 

• ெள்ளி மற்றும் கல்லூரிப் மெண்களுக்கான 

கட்டாய தற்காப்புக் கறலப் ெயிற்சி, 

MGNREGS இன் கீழ் அறனத்து ஒற்றை மற்றும் 

மெண்கள் தறலறமத்துவக் 

குடும்ெங்களுக்கு சமலும் 50 நெர்-நாட்கள் 

மற்றும் ெதிவுமசய்யப்ெட்ட கட்சிகளில் 

33.3% பிரதிநிதித்துவம் ஆகியறவ தமிழ்நாடு 

மாநில மெண்களுக்கான புதிய மகாள்றக 

2021 இல் உள்ள விதிமுறைகளில் அடங்கும். 

• வறரவின்ெடி, அறனத்து வறகயான 

சொக்குவரத்தும் மெண்களுக்கு ஏற்ைதாக 

இருக்க சவண்டும். "செருந்துகளில், முதல் 

ொதி இருக்றககள் மெண்களுக்கு 

ஒதுக்கப்ெடும், சமலும் முன் மவளிசயறும் / 

நுறழவு மெண்கள் மட்டுசம 

ெயன்ெடுத்தப்ெட சவண்டும்"  

• இந்தக் மகாள்றகயானது ஐந்தாண்டுகளில் 

நறடமுறைப்ெடுத்தப்ெடும். வறரவுக் 

மகாள்றகயானது அறனத்து துஷ்பிரசயாக 

வழக்குகளுக்கும் "ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு 

ஆதரவளிக்கும்" அறமப்றெ நிறுவுவதற்கு 

வழங்குகிைது, சமலும் மெண்கள் 

றகவிடப்ெட்டதாக உணராமல் இருப்ெறத 

உறுதி மசய்வதற்காக, மறுவாழ்வு மற்றும் 

அறடயாளப் ொதுகாப்பில் கவனம் 

மசலுத்துகிைது. 

• வறரவுக் மகாள்றகயின்ெடி, ஏறழக் 

குடும்ெங்கறளச் சசர்ந்த அறனத்துக் 

குழந்றதகறளயும், ெள்ளியில் ெடிக்காத 

எஸ்சி, எஸ்டி சமூகத்றதச் சசர்ந்த மெண்கள் 

மற்றும் குழந்றதகள் சொன்ை சிைப்புக் 

குழுக்கள் அறனவறரயும் மீண்டும் 

ெள்ளிக்கு அனுப்புவதில் அரசு அதிக கவனம் 

மசலுத்த சவண்டும். 
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• கஸ்தூரிொ காந்தி ொலிகா வித்யாலயாவின் 

சநாக்கம், குறிப்ொக கல்வியில் பின்தங்கிய 

ெகுதிகளில் 19 வயது வறர உள்ள 

இளம்மெண்கறள உள்ளடக்கும் வறகயில் 

விரிவுெடுத்தப்ெடும், இதனால் அவர்கள் 

ெள்ளிக் கல்விறய முடிக்க முடியும். 

• இது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் சமூகத்தின் 

பின்தங்கிய பிரிவுகறளச் சசர்ந்த குறைந்தது 

1,000 மெண் மாணவர் ஆராய்ச்சியாளர்கறள 

ஆதரிப்ெறத சநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது, 

குறிப்ொக STEM ொடங்களில். 

• 45 ெக்க வறரவுக் மகாள்றகயானது 

அதிகாரமளிப்ெதற்கான நான்கு முக்கியப் 

ெகுதிகறள அறடயாளம் கண்டுள்ளது - 

சமூகம், மொருளாதாரம், அரசியல் மற்றும் 

உணர்ச்சி - இது மகாள்றகயின் வழிகாட்டும் 

மகாள்றககளாக இருக்கும். 
 

ோம்பரம், ஆவடியில் புதிய காவல் ஆலணயரகம் 

திைக்கப்பட்டது 

• மசன்றன மாநகர காவல் எல்றலயில் 

இருந்து தாம்ெரம் மற்றும் ஆவடியில் 

அறமக்கப்ெட்டுள்ள புதிய காவல் 

ஆறணயரகங்கறள முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிழறம திைந்து 

றவத்தார். 

• இந்த அம்சங்களின் அடிப்ெறடயில் 

தாம்ெரம் மற்றும் ஆவடியில் இரண்டு புதிய 

கமிஷனசரட்கள் அறமக்கப்ெடும் என்ைார். 

அறதத் மதாடர்ந்து, கூடுதல் காவல்துறை 

இயக்குநர் ம னரல்கள் (ஏடிஜிபி) எம்.ரவி 

மற்றும் சந்தீப் ராய் ரத்சதார் ஆகிசயார் அந்த 

ஆறணயரகங்கறள அறமக்க சிைப்பு 

அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்ெட்டனர். 

• தற்சொது சசாழிங்கநல்லூரில் தாம்ெரம் 

காவல் ஆறணயரகம் 

அறமக்கப்ெட்டுள்ளதாகவும், ஆவடி காவல் 

ஆறணயரகம் சிைப்பு ெட்டாலியன்-II ஆவடி 

வளாகத்தில் இருந்து மசயல்ெட்டு 

வருவதாகவும் அரசு மதரிவித்துள்ளது. 
 

சென்லன ெர்வதேெ விமான நிலலயம், ‘ஆன்-

லடம் சபர்ஃபார்சமன்ஸ்’ உலகளாவிய 

பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது. 

• மசன்றன சர்வசதச விமான நிறலயம் 

உலகின் முதல் 10 மெரிய சர்வசதச விமான 

நிறலயங்களில் ஒன்ைாகும், இது 'சரியான 

சநரத்தில்' புைப்ெடுவறத உறுதி மசய்கிைது. 

• ெயணம், நிதி, விண்மவளி மற்றும் விமானத் 

மதாழில்களுக்கு விமானத் தரறவ 

வழங்குவதில் நிபுணத்துவம் மெற்ை 

அறமப்ொன சிரியம் நடத்திய 

மதிப்ொய்வில், விமான நிறலயம் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 'சநரத்தில் மசயல்திைனுக்காக' 

8வது இடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 

• முதல் மூன்று இடங்கறள அமமரிக்காவின் 
மியாமி விமான நிறலயம், ஃபுகுசவாகா 

விமான நிறலயம் மற்றும்  ப்ொனின் 

ெசனடா விமான நிறலயம் மெற்றுள்ளன. 
 

தகாவில் ஆதலாெலனக் குழு அலமக்கப்பட்டது 

• இந்து சமய அைநிறலயத் துறை (HR&CE) 

துறையின் கீழ் அறனத்து முக்கிய இந்துக் 

சகாயில்களுக்கும் மாநில அளவிலான 

ஆசலாசறனக் குழுறவ தமிழக அரசு 

மவள்ளிக்கிழறம அறமத்துள்ளது. 

• ஒரு ஜி.ஓ., முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

குழுவின் தறலவராகவும், மனிதவள மற்றும் 

சிஇ அறமச்சர் பி.சக. சசகர்ொபு துறணத் 

தறலவராக இருப்ொர். HR&CE மசயலாளர் 

உறுப்பினராகவும், HR&CE கமிஷனர் 

உறுப்பினர்-மசயலாளராகவும் இருப்ொர். 
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• ஆண்டு வருமானம் ₹10 லட்சத்துக்கு சமல் 

உள்ள மெரிய சகாயில்களின் ெராமரிப்றெ 

இந்தக் குழு சமற்ொர்றவயிடும். 

• HR&CE சட்டத்தின் பிரிவு 7 (1) இன் கீழ் குழு 

அறமக்கப்ெட்டுள்ளது. 
 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 3வது தேசிய நீர் 

விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன 

• மத்திய  ல் சக்தி அறமச்சர் கச ந்திர சிங் 
மஷகாவத் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மூன்ைாவது சதசிய நீர் விருதுகளின் 

மவற்றியாளர்கறள அறிவித்தார். 

• சதசிய நீர் விருதுகள் 2020 இல் நீர் ொதுகாப்பு 

முயற்சிகளில் சிைந்த மாநிலமாக 

உத்தரப்பிரசதசம் சதர்வு 

மசய்யப்ெட்டுள்ளது. அறதத் மதாடர்ந்து 

முறைசய ரா ஸ்தான் மற்றும் தமிழ்நாடு. 

• "சிைந்த ெள்ளி" அரசு. மெண்கள் Hr. 

சமல்நிறலப் ெள்ளி, காசவரிப்ெட்டினம், 

தமிழ்நாடு 
 

‘திருக்குைள்’ குறித்ே மூன்று நாள் ெர்வதேெ 

மாநாடு 

• அழகப்ொ ெல்கறலக்கழகம் ‘திருக்குைள்’ 
என்ை தறலப்பில் மூன்று நாள் சர்வசதச 

மாநாட்றட இங்குள்ள ெல்கறலக்கழக 

வளாகத்தில்  னவரி 7 முதல் 9 வறர 

நடத்துகிைது. 

• சதவசகாட்றட ஸ்ரீ சசவுகன் 

அண்ணாமறலக் கல்லூரி, உலகத் திருக்குைள் 

மன்ைம், குன்ைக்குடி, நியூ மசஞ்சுரி புக் 

ெவுஸ், மசன்றன, உலகப் ெண்ொட்டுத் 

தமிழ் இயக்கம், புதுக்சகாட்றட, மசலசியத் 

தமிழ் இலக்கிய அறமப்பு, மசலசியா 

மற்றும்  ாமியா டிரஸ்ட், சிங்கப்பூர் ஆகிய 

அறமப்புகள் இறணந்து மாநாட்றட 

நடத்துகின்ைன. 

• திருக்குைளின் மெருறமறய சர்வசதச 

அளவில் ெரப்புவதும், அறனத்து தரப்பு 

மக்களுக்கும் மொருந்தும் வறகயில், 

திருவள்ளுவர் உறரத்த மனித வாழ்வின் 

ெல்சவறு அம்சங்கறள 

மவளிக்மகாணர்வதும் மாநாட்டின் முக்கிய 

சநாக்கமாகும். ெல்கறலக்கழக 

துறணசவந்தர் எஸ்.சுப்றெயா சநற்று 

திங்கட்கிழறம நறடமெற்ை 

ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துமகாண்டு 

கருத்து மதரிவிக்கும் சொசத இவ்வாறு 

மதரிவித்தார். 
 

தேசிய இலளஞர் விழா 2022 

• சதசிய இறளஞர் விழாவின் 25வது ெதிப்பு 

வியாழன் அன்று நிறைவறடந்தது, இரண்டு 

நாட்கள் அறிவுப் ெரப்புதல், மெப் செச்சுக்கள் 

மற்றும் கலாச்சார கட்டணம் ஆகியவற்றின் 

உச்சக்கட்டத்றதக் குறிக்கிைது. 

• நாடு முழுவதும் COVID-19 வழக்குகள் 

மீண்டும் தறலதூக்கியறதத் மதாடர்ந்து, 

இறளஞர் விவகார அறமச்சகம் மற்றும் 

புதுச்சசரி அரசு இறணந்து நடத்திய இரண்டு 

நாள் நிகழ்வு ஆன்றலனில் நறடமெற்ைது. 

• நிகழ்வின் கருப்மொருள் “சக்ஷம் யுவ-ஷஷக்த் 

யுவா” 
 

MSME சோழில்நுட்ப லமயத்லே பிரேமர் தமாடி 

திைந்து லவத்ோர் 

• 2022 சதசிய இறளஞர் தினத்றதமயாட்டி, 

புதுச்சசரியில் மத்திய குறு, சிறு மற்றும் 

நடுத்தர மதாழில்துறை அறமச்சகத்தின் 

(MSME) கீழ் மசயல்ெடும் ‘MSME 

மதாழில்நுட்ெ றமயத்றத’ பிரதமர் நசரந்திர 

சமாடி கிட்டத்தட்ட திைந்து றவத்தார். 

• எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் வடிவறமப்பு மற்றும் 

உற்ெத்தி (ESDM) துறைறய றமயமாக 

றவத்து 122 சகாடி ரூொய் மசலவில் 

மதாழில்நுட்ெ றமயம் கட்டப்ெட்டது. 

• புதுச்சசரியில் 25வது சதசிய இறளஞர் விழா 

(12 மற்றும் 13  னவரி 2022) மதாடக்க 

நிகழ்வின் சொது இந்த றமயம் 

திைக்கப்ெட்டது. 
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• புதுச்சசரியில் திைந்தமவளி அரங்கத்துடன் 

கூடிய நவீன அரங்கமான ‘மெருந்தறலவர் 

காமரா ர் மணிமண்டெத்றதயும் அவர் 

திைந்து றவத்தார். 
 

ேமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகலள 

பிரேமர் தமாடி திைந்து லவத்ோர் 

• தமிழகத்தில் 11 புதிய அரசு மருத்துவக் 

கல்லூரிகறள பிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

புதன்கிழறம மதாடங்கி றவத்தார். 

• அரியலூர், திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, 

கிருஷ்ணகிரி, நாகப்ெட்டினம், நாமக்கல், 

ராமநாதபுரம், நீலகிரி, திருப்பூர், திருவள்ளூர் 

மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள 

புதிய கல்லூரிகளில் 1,450 எம்.பி.பி.எஸ். 

ஆண்டுசதாறும் மாணவர்கள். 

• இக்கல்லூரிகளுக்கான கட்டடங்களுக்கான 

மமாத்த மசலவு, மத்திய மற்றும் மாநில 

அரசுகளால் ெகிர்ந்து மகாள்ளப்ெட்டு, ₹4,080 

சகாடி. மத்திய அரசின் ெங்கு ₹2,145 

சகாடியாகவும், மாநில அரசின் ெங்கு 

₹1,934.6 சகாடியாகவும் இருந்தது. 
 

ேமிழக அரசு இங்கிலாந்தில் சபன்னிகுயிக்கின் 

சிலல நிறுவப்படும் என முேல்வர் 

சேரிவித்துள்ளார் 

• முல்றலப் மெரியாறு நீர்த்சதக்கத்றத 

கட்டறமக்க உறுதுறணயாக இருந்த 

பிரிட்டிஷ் ராணுவப் மொறியாளர் பிைந்த 

ஊரான இங்கிலாந்தின் சகம்ெர்லியில் 

கர்னல் மென்னிகுயிக் சிறலறய தமிழக 

அரசு நிறுவும் என தமிழக முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் மதரிவித்துள்ளார். 

• நீர்த்சதக்கத்தின் மறைந்த கட்டிடக் 

கறலஞரின் பிைந்தநாறளக் குறிக்கும் திரு. 

ஸ்டாலின், இங்கிலாந்து அரசாங்கத்திடம் 

சதறவயான அனுமதிறயப் மெற்ை பிைகு, 

நகரின் மத்திய பூங்காவில் சிறலறய நிறுவ 

அரசாங்கம் நடவடிக்றக எடுக்கும் என்று 

கூறினார். 

• 1895-ம் ஆண்டு அறண கட்ட சவண்டும் 

என்ை மதாறலசநாக்கு ொர்றவயாளரான 

கர்னல் மென்னிகுயிக்றக தமிழக மக்கள், 

குறிப்ொக, சதனி, திண்டுக்கல், மதுறர, 

சிவகங்றக, ராமநாதபுரம் ஆகிய 

மாவட்டங்கறளச் சசர்ந்தவர்கள் எப்சொதும் 

நிறனவு கூர்ந்து சொற்றுவார்கள் என்று 

மசய்திக் குறிப்பில் மதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதன் விறளவாக 2 லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தில் 

விவசாயிகள் சாகுெடி மசய்தனர் 
 

சூர்யா-த ாதிகா மற்றும் உேயநிதி ஆகிதயார் 

குதளாபல் ெமூக ஆஸ்கார் விருது 2021க்கு 

பரிந்துலரக்கப்பட்டனர் 

• உலகளாவிய சமூக ஆஸ்கர் விருதுகளுக்கான 

ெட்டியலில் சூர்யா மற்றும் உதயநிதி 

ஆகிசயார் இடம்மெற்றுள்ளனர். 

குறிப்பிடப்ெட்ட விருதுகள் மனித 

சமூகங்கறள வலுப்ெடுத்துவதில் 

குறிப்பிடத்தக்க ெங்களிப்றெச் மசய்த 

மற்றும் சர்வசதச அளவில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்றத ஏற்ெடுத்திய பிரெலங்கறள 

அங்கீகரிக்கின்ைன. 

• சமூகப் மொறுப்புள்ள திறரப்ெடங்கறளச் 

மசய்து வரும் சூர்யா, 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான 

உலகளாவிய சமூக ஆஸ்கார் விருதுக்கு 

ெரிந்துறரக்கப்ெட்டவர்களில் ஒருவராகத் 

சதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டுள்ளார், அசத சநரத்தில் 

அவரது மறனவி ச ாதிகாவும் 2D 

புமராடக்ஷன்ஸ் செனரில் சூர்யாவுடன் 

இறணந்து திறரப்ெடங்கறளத் 

தயாரிப்ெதால் சதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

• நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான உதயநிதியும் 

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகளாவிய சமூக 

ஆஸ்கார் விருதுக்கு 

ெரிந்துறரக்கப்ெட்டவர்களின் ெட்டியலில் 

உள்ளார், ஏமனனில் அவர் ெல சமூக 

நடவடிக்றககளில் ஈடுெட்டுள்ளார் மற்றும் 

இறளஞர்கறள அரசியலுக்கு வர 

ஊக்குவித்தார். 
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ேமிழக முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஓய்வு சபற்ை 

நீதிபதி ேலலலமயில் நான்காவது காவல் 

ஆலணயத்லே அலமத்துள்ளார் 

• முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் நான்காவது 

சொலீஸ் கமிஷன் அறமக்க உத்தரவு 

பிைப்பித்து, ஓய்வு மெற்ை மசன்றன 

உயர்நீதிமன்ை நீதிெதி சி.டி. மசல்வம், 

குழுறவ வழிநடத்துகிைார். 

• காவல்துறைக்கும் மொதுமக்களுக்கும் 

இறடயிலான உைறவ சமம்ெடுத்துதல், 

சசறவ நிறலறமகள் மற்றும் கடறமகறளப் 

ெடிப்ெது, காவல்துறையின் 

நவீனமயமாக்கல் சொன்ைவற்றை இந்த 

ஆறணயம் சநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது. 

• முதன்முறையாக, மாநிலத்தில் ஒரு சொலீஸ் 

கமிஷன் ஓய்வுமெற்ை நீதிெதி தறலறமயில் 

உள்ளது, இது மசன்றன உயர்நீதிமன்ைத்தின் 

மதுறர மெஞ்ச் தீர்ப்பின்ெடி 

மசய்யப்ெடுகிைது. 

• ஓய்வுமெற்ை ஐஏஎஸ் அதிகாரி அலாவுதீன், 

ஓய்வுமெற்ை ஐபிஎஸ் அதிகாரி சக 

ராதாகிருஷ்ணன், மனநல மருத்துவர் டாக்டர் 

சி ராமசுப்ரமணியன் மற்றும் டாக்டர் நளினி 

ராவ் ஆகிசயார் இந்த ஆறணயத்தின் 

உறுப்பினர்களாகவும், கூடுதல் டிஜிபி 

(குற்ைம்) மசகஷ்குமார் அகர்வால் 

உறுப்பினர் மசயலாளராகவும் இருப்ொர். 
 

 

கலலஞர் மு. கருணாநிதி செம்சமாழி விருதுகள் 

வழங்கினார் முேலலமச்ெர் ஸ்டாலின் 

• மசம்மமாழி தமிழாய்வு மத்திய 

நிறுவனத்தால் வழங்கப்ெடும் கறலஞர். 

மு.கருணாநிதி மசம்மமாழித் தமிழ் விருது 

2010 முதல் 2019 வறரயிலான ெத்து 

ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்ெடாமல் இருந்தது. 

இந்தநிறலயில் மசம்மமாழித் தமிழ் 

விருதுகறள முதலறமச்சர் முக ஸ்டாலின் 

இன்று அண்ணா நூற்ைாண்டு நூலக 

வளாகத்தில் வழங்கி வருகிைார்.  

• விருதாளருக்கு ரூ. 10 லட்சம் 

ெரிசுத்மதாறகயும், ொராட்டு சான்றிதழ் 

மற்றும் கறலஞர் கருணாநிதி சிறலயும் 

வழங்கப்ெட்டது. செராசிரியர் வீ.எஸ்,ரா ம், 

உல்ரிக் நிக்லாஸ் தவிர மற்ைவர்களுக்கு 

விருது சநரடியாக வழங்கப்ெட்டது 
 

விருது சவன்ைவர்கள் பட்டியல் :  

1.  2010-முறனவர் வீ.எஸ். இரா ம், (Former 

Senior Lecturer, Department of South Asia Regional 

Studies, University of Pennsylvania). 

2.  2011 - செராசிரியர் மொன். சகாதண்டராமன் 

(முன்னாள் துறணசவந்தர். மசன்றனப் 

ெல்கறலக்கழகம், மசன்றன) 

3. 2012 - செராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி 

(முன்னாள் துறணசவந்தர், தமிழ்ப் 

ெல்கறலக்கழகம்) 

4.  2013 - செராசிரியர் ெ. மருதநாயகம் 

(முன்னாள் இயக்குநர். புதுறவ மமாழியியல் 

ெண்ொட்டு நிறுவனம், சமனாள் ெதிவாளர், 

புதுறவப் ெல்கறலக்கழகம்) 

5.  2014 - செராசிரியர் கு. சமாகனராசு (முன்னாள் 

செராசிரியர்&தறலவர்,திருக்குைள்ஆய்வு

றமயம், மசன்றனப்ெல்கறலக்கழகம், 

மசன்றன) 

6.  2015-செராசிரியர்.மறைமறல இலக்குவனார் 

(முன்னாள் தமிழ்ப்செராசிரியர், 

மாநிலக்கல்லூரி) 

7.  2016 - செராசிரியர் கா. ரா ன் (முன்னாள் 

செராசிரியர். வரலாற்றுத் துறை,புதுறவப் 

ெல்கறலக்கழகம்). 

8.  2017 - செராசிரியர் உல்ரிக் நிக்லாஸ், Professor 

and Head of the Institute of Indology and Tamil 

Studies, Cologne University, Germany. 
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9. 2018 - கவிஞர் ஈசராடு தமிழன்ென் (முன்னாள் 

தமிழ்ப் செராசிரியர், புதுக்கல்லூரி, 

மசன்றன). 

10. 2019 - செராசிரியர் கு.சிவமணி (முன்னாள் 

முதல்வர். கரந்றதப் புலவர் கல்லூரி, 

தஞ்சாவூர் & திருவள்ளுவர் கல்லூரி, 

மநல்றல). 
 

TNHB ேலலவராக நடிகர் பூச்சி எஸ்.முருகன் 

நியமனம் 

• TNHB தறலவராக நடிகர் பூச்சி முருகறன 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின். 

• ‘அறனவருக்கும்  வீட்டுவசதி’ என்ெறத 

முழக்கமாக ஏற்றுக்மகாண்ட TNHB மமாத்த 

வீடுகளில் 50% தாழ்த்தப்ெட்ட மக்களுக்காக 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

• தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய தறலவராக 

பூச்சிமுருகனும், பிற்ெடுத்தப்ெட்சடார் 

மொருளாதார சமம்ொட்டு கழக தறலவராக 

துறைமுகம் கா ாவும் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர். 
 

ேமிழக ேலித் மனிே உரிலம ஆர்வலர் 

‘எவிடன்ஸ்’ கதிர் மதிப்புமிக்க ஐதராப்பிய 

விருலேப் சபற்ைார் 

• மதுறரறய தளமாகக் மகாண்ட எவிடன்ஸ் 

என்ை அறமப்பில் இறணந்து 

ெணியாற்றியதற்காக "எவிடன்ஸ்" கதிர் 

என்று அறழக்கப்ெடும் ஆசராக்கியசாமி 

வின்மசன்ட் ராஜ், 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான 

ரவுல் வாலன்மெர்க் ெரிறசப் மெைத் 

சதர்ந்மதடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

• தமிழகத்தில் உள்ள தலித் மற்றும் 

ெழங்குடியின மக்களின் உரிறமகறளப் 

ொதுகாக்க சான்றுகள் மசயல்ெடுகின்ைன. 

நாட்டிசலசய சாதிய வன்முறை வழக்குகள் 

மிக அதிகமாக இருக்கும் நிறலயில் இந்த 

அறமப்பு முக்கியமான ெணிகறளச் 

மசய்கிைது 
 

முேல்வர் ஸ்டாலின் துணிச்ெலான சபண், 

ஆண்கள் வீரத்திற்கான அண்ணா பேக்கம் 

அண்ணா பேக்கங்கலள வழங்கினார் 

• முதல்வர் ஸ்டாலின், காவலர்கள் மற்றும் 

மொதுமக்களுக்கு அண்ணா ெதக்கங்கறள 

வழங்கினார். நிவர் புயலின் சொது 

ஓட்சடரியில் ொழறடந்த வீட்டில் இருந்த 

மெயிண்டரான கசணறஷ காப்ொற்றி 

மாற்றுத்திைனாளி சிறுவன் ெழனிறய 3 மணி 

சநரத்தில் மீட்டு குடும்ெத்துடன் சசர்த்த 

இன்ஸ்மெக்டர் ராச ஸ்வரிக்கு விருது 

வழங்கப்ெட்டது. 

• விருறத அடுத்ததாக விழுப்புரம் 

மாவட்டத்றதச் சசர்ந்த எம்.ராஜீவ்காந்தி 

என்ை தீயறணப்பு வீரர் மவள்ளத்தில் 

தத்தளித்த இரண்டு சிறுவர்கறள மீட்டார். 

இரண்டு வன யாறனகறள மவற்றிகரமாக 

அறமதிப்ெடுத்தி ெல உயிர்கறளக் 

காப்ொற்றியதற்காக, வன கால்நறட உதவி 

அறுறவ சிகிச்றச நிபுணரான டாக்டர் சக 

அசசாகனுக்கு வீரப் ெதக்கம் 

வழங்கப்ெட்டது. 

• நான்கு மொதுமக்களுக்கு வீரத்திற்கான 

அண்ணா ெதக்கம் வழங்கப்ெட்டது. 

கால்வாயில் தவறி விழுந்த 5 செரின் உயிறரக் 

காப்ொற்றியதற்காக சிவகங்றகறயச் சசர்ந்த 

முத்துக்கிருஷ்ணனுக்கு விருது 

வழங்கப்ெட்டது. கிணற்றில் விழுந்த 

நான்காம் வகுப்பு மாணவியின் உயிறரக் 

காப்ொற்றியதற்காக திருச்சிறயச் சசர்ந்த 

ஒன்ெது வயது சிறுவன் சந்திரசசகரன் விருது 

மெற்ைார். 
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• நீரில் மூழ்கிய 5 ெள்ளி மாணவர்கறள மீட்ட 

திருப்பூறரச் சசர்ந்த மசாக்கநாதன், சுதா 

ஆகிசயாருக்கு ெதக்கம் வழங்கப்ெட்டது. 

TNUHDB கட்டிடம் இடிந்து விழுவதற்கு 

முன்பு குடியிருப்ொளர்கறள 

எச்சரித்ததற்காக திருமவாற்றியூறரச் சசர்ந்த 

எம் தனியரசு என்ெவருக்கு விருது 

வழங்கப்ெட்டது. 

• சசலம் மாவட்டத்றதச் சசர்ந்த சி 

ராமசாமிக்கு அதிக மநல் விறளச்சலுக்கான 

சி நாராயணசாமி நாயுடு விருது 

(மெக்டருக்கு 13,800 கிசலா) 

வழங்கப்ெட்டது. கள்ளச்சாராயத்றத 

ஒழிப்ெதில் சிைப்ொக ெணியாற்றிய 

காவலர்களுக்கு காந்தி அடிகள் காவல் 

ெதக்கம் வழங்கப்ெட்டது. மாநிலத்தின் 

சிைந்த காவல் நிறலயங்களாக திருப்பூர் 

மதற்கு, திருவண்ணாமறல தாலுக்கா மற்றும் 

அண்ணாநகர் காவல் நிறலயங்கள் சதர்வு 

மசய்யப்ெட்டன. 
 

ேமிழ்நாடு இப்தபாது ேனி ஆளில்லா விமான 

நிறுவனத்லேக் சகாண்டுள்ளது 

• தமிழ்நாடு இப்சொது அதன் மசாந்த ட்சரான் 

தயாரிப்பு நிறுவனத்றதக் மகாண்டுள்ளது - 

தமிழ்நாடு ஆளில்லா வான்வழி வாகனக் 

கழகம் - அண்ணா ெல்கறலக்கழகத்தில் ₹10 

சகாடி மசலவில் நிறுவப்ெட்டது. 

கார்ப்ெசரஷன் அறனத்து வறகயான 

ட்சரான்கள் மற்றும் அதனுடன் 

மதாடர்புறடய அறமப்புகறள 

வடிவறமத்து, தயாரித்து வர்த்தகம் மசய்யும். 

• அண்ணா ெல்கறலக்கழகத்தின் மமட்ராஸ் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மடக்னாலஜி 

வளாகத்தில் உள்ள விண்மவளி ஆராய்ச்சி 

றமயம், மாநில அரசின் நிதியுதவியுடன் 

ட்சரான்கறள தயாரித்து வருகிைது. 
 

சோல்லியல் ஆய்வாளர் ஆர் நாகொமி 

சென்லனயில் காலமானார் 

• தமிழக அரசின் மதால்லியல் துறையின் 
முதல் இயக்குனராக இருந்த புகழ்மெற்ை 

மதால்லியல் ஆய்வாளர், கறல 

வரலாற்ைாசிரியர் மற்றும் ெத்ம பூஷன் விருது 

மெற்ை ஆர் நாகசாமி ஞாயிற்றுக்கிழறம 

காலமானார். அவருக்கு வயது 91. 
 

ெத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் TX2 விருலே 

சவன்றுள்ளது 

• சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்ெகத்திற்கு 

(ஈசராடு மாவட்டம், தமிழ்நாடு) மதிப்புமிக்க 

TX2 விருது அதன் புலிகளின் எண்ணிக்றக 

2010 முதல் 80 ஆக இரு மடங்காக உயர்ந்தறத 

அடுத்து வழங்கப்ெட்டது. 

• STR தவிர, சநொளத்தில் உள்ள ொர்டியா 

சதசிய பூங்கா காட்டுப்புலிகளின் 

எண்ணிக்றகறய இரட்டிப்ொக்குவதற்காக 

இந்த ஆண்டு TX2 விருறத மவன்றுள்ளது. 
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