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ெர்வரதெம்
அதிகாரமிக்க இந்திய தலைவர்கள் பட்டியலில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி
முதலிடம்
சுருக்கம்:
❖ தி

❖
❖
❖

இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’
நாளிதழ் இந்தியாவின்
அதிகாரமிக்க 100 பிரமுகர்களின் பட்டியலை வவளியிட்டுள்ளது.
அந்தப் பட்டியலில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி முதலிடத்தில்
உள்ளார்.
இரண்டாவது இடத்தில் அமித் ஷா உள்ளார். மூன்றாவது
இடத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் அலமப்பின் தலைவர் ரமாகன் பகவத்
உள்ளார்.
நான்காவது இடத்தில் பாஜகவின் ரதசியத் தலைவர் ரஜ பி நட்டாவும், ஐந்தாவது இடத்தில்
முரகஷ் அம்பானியும் உள்ளனர்
. வென்ற ஆண்டு பட்டியலில் 13-வது இடத்தில் இருந்த ரயாகி ஆதித்யநாத் இம்முலற 6-வது
இடத்துக்கு முன்ரனறியுள்ளார்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ உைகின் மிகப் பிரபைமான
❖
❖
❖

தலைவர்களின் பட்டியலை 'தி மார்னிங் கன்ெல்ட்' நிறுவனம்
தயாரித்து வவளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் பிரதமர் ரமாடி முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
தி மார்னிங் ரபாஸ்ட் தகவலின் படி, உைகில் மிக பிரபைமான தலைவர்கள் தரவரிலெயில் பிரதமர்
ரமாடிக்கு 71 ெதவிகிதம் ரபர் ஆதரவு வதரிவித்துள்ளனர்.
தி மார்னிங் கன்ெல்ட் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ரம மாதம் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில், பிரதமர்
ரமாடிக்கு 84 ெதவிகிதம் ஆதரவு கிலடத்தது. அரதரபான்று கடந்த ஆண்டு ரம மாதத்தில் 63
ெதவிகிதமாக ெரிந்து, தற்ரபாது 71 ெதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது.
ஜனவரி 13-ஆம் ரததி முதல் 18 ம் ரததி வலரயில் ரெகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பலடயில்
இந்த தரவரிலெ வவளியிடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய சசய்திகள்
பிரதமர் ரமாடியிடம் முதல்வர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
சுருக்கம்:
❖ வடல்லி
❖
❖

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள பிரதமர் அலுவைகத்தில்
தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், பிரதமர் நரரந்திர ரமாடிலய ெந்தித்து
ரபசினார்.
அவரிடம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்ரவறு
ரகாரிக்லககள் அடங்கிய மனுலவ வழங்கினார்.
தமிழக அரசின் ொர்பில் முன்லவக்கப்பட்ட ரகாரிக்லககலளச்
வெயல்படுத்த நடவடிக்லக எடுக்கப்படும் என்று பிரதமர் உறுதியளித்ததாக முதல்வர் வதரிவித்தார்
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ நீர்வளப் பிரச்ெலனகள்:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

காவிரியின் குறுக்ரக கர்நாடகாவால் ரமகதாது அலை கட்டும்
திட்டத்துக்கு மத்திய அலமச்ெகம்
அனுமதி வழங்கக் கூடாது.
மீன்வளம்: அ) பாக் வலளகுடாவில் இந்திய மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிலமகலளப்
பாதுகாத்தல் மற்றும் அவர்களின் பாதுகாப்லப உறுதி வெய்தல்.
ஆ) "கச்ெத்தீவு" மீட்பது மற்றும் தமிழக மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிலமகலள
மீட்வடடுப்பது.
எரிெக்தி:
அ) நிைக்கரி குறித்த விவகாரங்கள் – தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு
அதிக அளவிைான நிைக்கரி வபறுவதற்கான முன்வனடுப்புகள் மற்றும் கூடுதைான ரயில்
வதாடர்கள் ஒதுக்கீடு வெய்யக் ரகாருதல்.
ஆ) வரய்கார் – புகழுர் உயர் மின் அழுத்த மின் வதாடரலமப்பிலன ரதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
வொத்தாக அறிவித்தல்.
நிதி: (i) மாநிைங்களுடன் ரமல் வரிகள் மற்றும் கூடுதல் கட்டைம் மூைம் வரும் வருவாலயப்
பகிர்ந்து வகாள்வது.
(ii) ஜூன் 2022-க்குப் பின்பும் ஜி.எஸ்.டி. இழப்பீட்லட வதாடர்ந்து வழங்குதல்.
சுகாதாரம்: (i) மருத்துவ மாைவர் ரெர்க்லக வகாள்லக மற்றும் ரதசிய தகுதி மற்றும் நுலழவுத்
ரதர்வுக்கு (NEET) எதிர்ப்பு.
(ii) உக்லரனில் பாதிக்கப்பட்ட மாைவர்களின் படிப்பு தலடபட்ட நிலையிலிருந்து இந்தியாவில்
உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் படிப்லபத் வதாடர வழிலயக் கண்டறிதல்.

வன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு ரத்து
சுருக்கம்:
❖ "வன்னியர்களுக்கு

❖

10.50%
உள்
இடஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டலத ரத்து வெய்தது வெல்லும் என்ற உச்ெ
நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
வன்னியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வெல்ைாது என்பதற்காக
வென்லன
உயர்
நீதிமன்றம்
பட்டியலிட்டுள்ள
காரைங்கலள உச்ெ நீதிமன்றம் நிராகரித்து இருப்பது
மனநிலறவளிக்கிறது
தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் ரவலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 10.50% உள் இடஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டலத ரத்து வெய்து வென்லன உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த ஆலை வெல்லும் என்று
உச்ெ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ வன்னியர் உள் இடஒதுக்கீடு ெட்டம் வெல்ைாது என உச்ெ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
❖ தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் ரவலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 ெதவீத உள்ஒதுக்கீடு
❖
❖
❖

வெய்ய வழிவலக வெய்யும் வலகயில், 2021ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அதிமுக ஆட்சியில் ெட்டம்
நிலறரவற்றப்பட்டது.இது வதாடர்பான அரொலை திமுக ஆட்சியில் வவளியிடப்பட்டது
10.5 ெதவிகித இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக வென்லன உயர் நீதிமன்றத்தில் 25க்கும் ரமற்பட்ட
வழக்குகள் வதாடரப்பட்டன.
வழக்லக வென்லன உயர் நீதிமன்ற மதுலரக் கிலளயின் நீதிபதிகள் எம்.துலரொமி,
ரக.முரளிெங்கர் ஆகிரயார் அடங்கிய அமர்வு விொரித்து வந்தது.
10.5% உள் ஒதுக்கீடு ரத்து: தி.மு.க மீது பாயும் வன்னியர் அலமப்புகள்
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வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், ''ொதிவாரியான கைக்வகடுப்லப முலறயாக நடத்திய
பின்னரர இடஒதுக்கீட்லட வழங்க ரவண்டும்
விொரலை இன்று உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல். நாரகஷ்வர ராவ் மற்றும் பி. ஆர் கவாய்
ஆகிரயாரின் முன்னிலைக்கு விொரலை வந்தது.
வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில், 'மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவில் வன்னியர்கள் தனிப்பிரிவாக பார்க்கப்பட
ரவண்டும் என்பதற்கான தரவுகலள வகாடுப்பதற்கு தமிழக அரசு தவறிவிட்டது' என்று
வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்ெநீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து பிபிசி தமிழிடம் ரபசிய பாமகவின் இலளஞரணி தலைவர்
அன்புமணி ராமதாஸ், இலத ெமூக நீதிக்கு எதிராக தீர்ப்பாக பார்ப்பதாக வதரிவித்தார்.
"வன்னியர்களின் ெமூக பின் தங்கிய நிலைலய நிரூபிக்கும் விதமான தரவுகள் இல்லை என
இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்து. இது ஒரு வதாடக்கம்தான். தமிழக அரசு உடனடியாக புள்ளி
விவரங்கலள ரெகரித்து இலத தமிழக ெட்டமன்றத்தில் ெட்டமாக இயற்றப்பட ரவண்டும்.

நாகாைாந்து, அஸ்ஸாம், மணிப்பூரில் ஆயுதப்பலட சிறப்பு அதிகாரச் ெட்ட
பகுதிகள் குலறப்பு
சுருக்கம்:
❖ நாகாைாந்து, அஸ்ஸாம், மணிப்பூர் ஆகிய மாநிைங்களில்
ஆயுதப் பலட சிறப்பு அதிகாரச் ெட்ட(ஏஎஃப்எஸ்பிஏ)
வரம்புக்கு உள்பட்ட பகுதிகள் குலறக்கப்படும் என்று
மத்திய உள்துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா அறிவித்தார்.

❖

நாகாைாந்தில் கடந்த டிெம்பர் மாதம், ராணுவத்தினர்
தவறுதைாக சுட்டதில் உள்ளூர் மக்கள் 14 ரபர் உயிரிழந்தனர்.
அந்த மாநிைத்தில் அமலில் இருக்கும் ஆயுதப் பலட சிறப்பு
அதிகாரச் ெட்டத்லத திரும்பப் வபறுவது குறித்து ஆராய்வதற்கு உயர்நிலைக் குழுலவ மத்திய
அரசு நியமித்தது

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ 10 ஆண்டுகளுக்குப்

❖

❖
❖
❖

பிறகு
நாகாைாந்து,
அஸ்ஸாம்,
மணிப்பூர்
ஆகிய
மாநிைங்களில்அமலில் இருக்கும் ஆயுதப் பலட சிறப்பு அதிகாரச் ெட்ட வரம்புக்கு உள்பட்ட
பகுதிகலளக் குலறப்பதற்கு பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி தலைலமயிைான இந்திய அரசு
முடிவு வெய்துள்ளது.
நாகாைாந்து,
அஸ்ஸாம்,
மணிப்பூர்ஆகிய
3
மாநிைங்களில்
தீவிரவாதத்லத
எதிர்வகாள்வதற்கு ஆயுதப் பலடகளுக்கு உதவுவதற்காக பை ஆண்டுகளாக
ஏஎஃப்எஸ்பிஏ ெட்டம் அமலில் உள்ளது. இந்தச் ெட்டத்தின்படி, ஆயுதப் பலடயினர்
முன்னறிவிப்பின்றி யாலரயும் லகது வெய்யைாம்.
ஜம்மு காஷ்மீரிலும், நாகாைாந்து, அஸ்ஸாம், மணிப்பூர் ஆகிய வடகிழக்கு மாநிைங்களிலும்
ஆயுதப் பலட சிறப்பு அதிகாரச் ெட்டத்லத திரும்பப் வபறக் ரகாரி ரபாராட்டங்கள்
நலடவபற்று வருகின்றன
அஸ்ஸாம் மாநிைம் முழுவதும் கடந்த 1990}இல் இருந்து சிறப்பு அதிகாரச் ெட்டம் அமலில்
உள்ளது.
தற்ரபாது மத்திய அரசு எடுத்துள்ள முடிவின்படி, 23 மாவட்டங்களில் முழுலமயாகவும்,
ஒரு மாவட்டத்தில் சிை பகுதிகளிலும் இந்தச் ெட்டம் விைக்கிக் வகாள்ளப்படுகிறது
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❖ மணிப்பூர் முழுவதும் கடந்த 2004}ஆம் ஆண்டில் இருந்து சிறப்பு அதிகாரச் ெட்டம் அமலில்
உள்ளது.
❖ 6 மாவட்டங்கலளச் ரெர்ந்த 15 காவல் நிலைய எல்லைக்கு உள்பட்ட பகுதிகலளத்
தவிர்த்து, மற்ற பகுதிகளில் இந்தச் ெட்டம் அமலில் இருக்கும்.

ரகார்ட் உத்தரலவ விலரவாக அனுப்ப புதிய வமன்வபாருள் அறிமுகம்
சுருக்கம்:
❖ நீதிமன்ற உத்தரவுகலள, ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு ரவகமாகவும்,
பாதுகாப்பாகவும் அனுப்பி லவக்க, ஒரு பிரத்ரயக வமன்வபாருலள,
உச்ெ நீதிமன்ற தலைலம நீதிபதி ரமைா ரநற்று அறிமுகம்
வெய்து லவத்தார்.

❖

நம் நாட்டில், நீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்கியும், குற்றவாளிகளால்
உடனடியாக சிலறயில் இருந்து வவளி வர முடியாத நிலை
உள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரலவ விலரந்து வபற முடிய வில்லை, உத்தரவு ஆவைத்லத ெரிபார்க்க
முடியவில்லை என்பது ரபான்ற காரைங்களால், இந்த நலடமுலற தாமதமாகிறது.இது
வதாடர்பாக, உச்ெ நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விொரலை நடத்தியது.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ நீதிமன்ற உத்தரவுகள்
❖
❖

❖

ெம்பந்தப்பட்ட வர்களுக்கு ரவகமாக வென்றலடய, 'பாஸ்டர்' எனப்படும்
வமன்வபாருலள, உச்ெ நீதிமன்ற தலைலம நீதிபதி ரமைா ரநற்று அறிமுகம் வெய்து லவத்தார்.'
வீடிரயா கான்பரன்ஸ்' வாயிைாக நடந்த இந்த அறிமுக விழாவில், உச்ெ நீதிமன்ற நீதிபதிகள்
கான்வில்கர், ெந்திரசூட், ரேமந்த் குப்தா மற்றும் பல்ரவறு மாநிை உயர் நீதிமன்றங்களின்
தலைலம நீதிபதிகளும் பங்ரகற்றனர்.
உச்ெ நீதிமன்றம் மற்றும் இதர உயர் நீதிமன்றங்களில் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவுகலள, மூன்றாம்
தரப்பினரின் குறுக்கீடு இல்ைாமல் பாதுகாப்பாகவும், ரவகமாகவும் அனுப்பி லவக்க, பாஸ்டர்
வமன்வபாருள் அறிமுகம் வெய்யப்பட்டு உள்ளது.இதற்காக, உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும்
சிலறகளில், 73 அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
பிரத்ரயக மின்னஞ்ெல் முகவரி களும் துவக்கப்பட்டுஉள்ளன. இனி, இதன் வாயிைாக
அலனத்துஉத்தரவுகளும் ரவகமாக அனுப்பி லவக்கப்படும்.

எண்ரடாெல்ஃபான் துயரம்:
சுருக்கம்:
❖ ரகரளத்தின்

காெர்ரகாடு
பகுதியில்
எண்ரடாெல்ஃபான் பூச்சிக்வகால்லிப் பயன்பாட்டால்
பாதிக்கப்பட்ட 3,714 ரபருக்குத் தைா ரூ.5 ைட்ெம்
இழப்பீடு வழங்க, அம்மாநிை அரசு முடிவவடுத்துள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் 6,727 ரபர்
இடம்வபற்றுள்ளனர்.
❖ பாதிக்கப்பட்டவர்கலள வலகபிரிப்பது குறித்தும் அறிவிக்கப்பட்ட இழப்பீடுகள் இன்னும்
முழுலமயாகச் வென்றுரெராதது குறித்தும் அதிருப்தியும் நிைவுகிறது.
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முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ அரசு பாதிக்கப்பட்டவர்கலளக் குறித்த விவரங்கலளச் ரெகரித்துவிட்ட நிலையில்,

❖
❖

❖
❖

இழப்பீடு வழங்குவதற்கான அவர்களது தகுதிலய மீண்டும் ெரிபார்க்க ரவண்டிய
அவசியம் என்ன என்று அங்குள்ள மனித உரிலம அலமப்புகள் ரகள்விகலள
முன்லவக்கின்றன.
விவாதங்கள், எண்ரடாெல்ஃபான் பயன்பாட்டால் ரகரளத்தில் நடந்த வபருந்துயரத்லத
நிலனவுபடுத்துகின்றன.
1,442 ரபருக்கு ஏற்வகனரவ தைா ரூ.5 ைட்ெம் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுவிட்டது. ரமலும்
1,568 ரபருக்கு ரூ.3 ைட்ெம் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ரடார் பட்டியலில்
எஞ்சியுள்ளவர்கலளச் சுகாதாரம் மற்றும் வருவாய்த் துலற அதிகாரிகள் அடங்கிய
குழுவினர் ரநரில் விொரித்து, இழப்பீடு வபறுவதற்கான தகுதிலய முடிவுவெய்வார்கள்
என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் வாயிைாக உடனடியாக இழப்பீடு
அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதற்கட்டமாக, எழுந்து நடமாட முடியாமல் படுத்த படுக்லகயாய் இருப்பவர்கள், மனநைம்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள், உடல்நைம் கடுலமயாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், புற்றுரநாய்க்கு
ஆளானவர்கள் ஆகிரயாருக்கு இந்நிவாரைம் வழங்கப்படவுள்ளது.
ரகரளத்தின் காெர்ரகாடு பகுதியில் எண்ரடாெல்ஃபான் பூச்சிக்வகால்லிப் பயன்பாட்டால்
பாதிக்கப்பட்ட 3,714 ரபருக்குத் தைா ரூ.5 ைட்ெம் இழப்பீடு வழங்க, அம்மாநிை அரசு
முடிவவடுத்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் 6,727 ரபர் இடம்வபற்றுள்ளனர்.

வதால்லியல் வபாருட்கள் கண்வடடுப்பு
சுருக்கம்:
❖ தமிழர்களின்

வதான்லமயான
வாழ்வியல்
நாகரிகம்
3ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்புள்ளது என்பலத உைகம்
அறியச் வெய்யும் வலகயில் தமிழகத்தில் 7 இடங்களில்
வதால்லியல் அகழாய்வு மற்றும் ெங்ககாை வகாற்லக
துலறமுகத்தின் அலடயாளம் காை முன்களபுை ஆய்வு
வெய்யப்படும் என கடந்த ெட்டெலபகூட்டத் வதாடரில் தமிழக
முதல்-அலமச்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ வநல்லை மாவட்டம்

துலுக்கர் பட்டி கிராமத்திலிருந்து கண்ைநல்லூர் கிராமம் வெல்லும்

ொலையில் நம்பியற்று படுலகயில் வாழ்வியல்ரமடு காைப்படுகிறது. இப்பகுதிலய விளாங்காடு
என்று அலழக்கப்படுகிறது.

❖

அகழாய்வு வெய்யும் பணியிலன தமிழக ெபாநாயகர் அப்பாவு மற்றும் வதாழில் துலற அலமச்ெர்
தங்கம் வதன்னரசு கைந்து வகாண்டு வதாடங்கி லவத்தனர்.

❖

அகழாய்வு பணிக்காக ரூ.15 ரகாடிநிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதற்கட்ட அகழாய்வு
ரமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.
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வெவ்வண்ைம், கருப்பு-சிவப்பு வண்ைம், கருப்பு வண்ைம், வவண்புள்ளி, இட்ட கருப்பு சிவப்பு
வண்ை

மட்கல்,

பாலனஓடுகளும்

குறியீடுகள்

வகாண்ட

மட்கைபாலன

ஓடுகளும்,

ஈமத்தாழிகளும் ஏராளமாக கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன.

❖

பல்ரவறு

வண்ைங்களில்

அணிகைன்களும்

36

அரிய

வலக

வதால்லியல்

வபாருட்கள்வலரயிலும் கண்வடடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்வபாருட்கள் அலனத்தும் தனித்தனியாக
ரெகரிக்கப்பட்டுவருகிறது

❖

. வடல்லியில் உள்ள வதால்லியல் துலறயின் ஆய்வுக்குஅனுப்பப்பட உள்ளதாக இதன் இயக்குநர்
வெந்தகுமார் வதரிவித்துள்ளார்.

❖

இரும்புக்காை புலதவிடப்பகுதியின் வாழ்விடப் பகுதியாக கருதப்படுவதால் இன்னும்பை அரிய
வலக வதால்லியல் வபாருட்கள் கிலடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. வதாடர்ந்து இப்பணி ஏப்ரல் மாத இறுதி
வலரநலடவபறுகிறது.

நியமனம்
இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துலற புதிய தலைலம இயக்குநர் இன்று
வபாறுப்ரபற்பு
சுருக்கம்:
❖ இந்திய

புவியியல் ஆய்வுத்துலறயின் தலைலம இயக்குநராக

தமிழகத்லதச் ரெர்ந்த முலனவர் எஸ்.ராஜு வபாறுப்ரபற்கிறார்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்

உள்ள

பசுவந்தலன

எரா

கிராமத்லதப் பூர்வீகமாகக் வகாண்டவர். வென்லன , மாநிைக்
கல்லூரியில் புவியியலில் முதுநிலைப் பட்டமும், ைக்வனௌ பல்கலைக்கழகத்தில் முலனவர்
பட்டமும் வபற்றுள்ளார்

❖

1988-இல் இந்திய புவியியல் ஆய்வுத் துலறயில் பணியில் ரெர்ந்து, 30 ஆண்டுகளுக்கும் ரமைாக
இத்து லறயில் பல்ரவறு வபாறுப்புகலள வகித்து திறம்பட வெயைாற்றி வருகிறார்.

❖

ரதசிய மற்றும் ெர்வரதெ அளவில் பை ஆய்வுக் கட்டுலரகலள வவளியிட்டுள்ளார். துலறயின்
துலைத்தலைலம இயக்குநராகப் பணியாற்றிய காைத்தில் (2015-2018), விழுப்புரம் மாவட் டம்
திருவக்கலர, வபரம்பலூர் மாவட்டம் ொத்தனூரில் உள்ள புலதப்படிவ மரப் பூங்காக்கலள தனது
பிரத்ரயக

கவனத்தில்

எடுத்துக்

வகாண்டு

சீரலமத்து

ரமம்படுத்தினார்

என

வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
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விருதுகள்
குடவாயில் பாைசுப்ரமணியன்,
அரங்கநாதன் இைக்கிய விருது

ஓவியாா்

டிராஸ்கி

மருதுக்கு

மா.

சுருக்கம்:
❖ 2022

ஆண்டுக்கான மா.அரங்கநாதன் நிலனவு இைக்கிய
விருது வதால்லியல் ஆய்வாளாா் குடவாயில் பாைசுப்ரமணியன்,
ஓவியாா் டிராட்ஸ்கி மருது ஆகிரயாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ முன்றில்
இைக்கிய

❖
❖
❖

அலமப்பு
ொாா்பில்
எழுத்தாளாா்
மா.அரங்கநாதன் நிலனவுநாலளவயாட்டி, கவிலத, சிறுகலத,
நாவல், கட்டுலர, நாடகம், வமாழிவபயாா்ப்பு, ஆராய்ச்சி நூல்கள்,
கவின்கலை,
விமாா்ெனம்
ஆகிய
துலறகளில்
சிறந்து
விளங்குரவாருக்கு கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு முதல் மா.அரங்கநாதன் இைக்கிய விருது
வழங்கப்படுகிறது.
விருதுகலள மா. அரங்கநாதனின் மகனும் உயாா்நீதிமன்ற நீதிபதியுமான அரங்க. மகாரதவன்
வழங்கி வருகிறாாா்.
2022-ஆம் ஆண்டுக்கான மா.அரங்கநாதன் இைக்கிய விருது வதால்லியல் ஆய்வாளாா்
குடவாயில் பாைசுப்ரமணியன், ஓவியாா் டிராட்ஸ்கி மருது ஆகிரயாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது.
வென்லன ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள ராணி சீலத அரங்கில் உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதி
வவ.ராமசுப்பிரமணியன் கைந்துவகாண்டு விருதுகலள வழங்க உள்ளதாக முன்றில் இைக்கிய
அலமப்பு வதரிவித்துள்ளது.

ஆசியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பிராண்ட் விருதுகள்
சுருக்கம்:
❖ "ஆசியாவின்
❖

❖

மிக மதிப்புமிக்க பிராண்ட் விருதுகள்"
விருது வழங்கும் விழா தி மிரா ோங்காங்கில்
வவற்றிகரமாக நலடவபற்றது.
பை உள்ளூர் மற்றும் ெர்வரதெ நிறுவனங்கள் தங்கள்
வதாழில்களில்
சிறந்த
வெயல்திறன்
அல்ைது
புதுலமயான ொதலனகளுக்காக வகௌரவிக்கப்பட்டன.
வவற்றி வபற்ற நிறுவனங்கள் வதாழில்ரீதியாகவும்
பாரபட்ெமின்றியும் சுயாதீன விருதுகள் குழுவால் கவனமாக ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்டன.
மற்ற ரவட்பாளர்களிடமிருந்து தனித்து நிற்பது, இந்த வவற்றியாளர்கள் அதிக ரபாட்டித்தன்லம
வகாண்டவர்கள் என்பலத நிரூபித்துள்ளது, இதனால் அங்கீகரிக்கப்பட ரவண்டும்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ ோங்காங்கின் சிறந்த புவியியல் இருப்பிடம் பல்ரவறு வதாழில்களில் உள்ள
நிறுவனங்கலள தனித்து நிற்கவும், வவற்றியில் வளரவும் அனுமதிக்கிறது.
❖ 1997 இல் ோங்காங்லக சீனாவிடம் ஒப்பலடத்ததன் மூைம், உள்ளூர்
நிறுவனங்கள் சீன அரொங்கத்தால் வெயல்படுத்தப்பட்ட ரதசிய வளர்ச்சி
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மூரைாபாயத்திற்கு இைங்க, வமயின்ரைண்ட் ரநாக்கி தங்கள் ெந்லதலய
விரிவுபடுத்தி வருகின்றன.
ரெலவ மட்டத்தில் ரபாட்டித்தன்லமலயப் ரபணுவதற்கு கூடுதைாக,
ெமீபத்திய ஆண்டுகளில் அதிகமான நிறுவனங்கள் தங்கள் ெமூகப்
வபாறுப்புகலள நிலறரவற்றி, நகரங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் வளர்ச்சிக்கு
அதிக பங்களிப்லப அளித்து வருகின்றன.
சீனா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் (ஓவர்சீஸ்) கம்வபனி லிமிவடட், நியூ ரவர்ல்ட்
வடவைப்வமன்ட்
கம்வபனி
லிமிவடட்,
கமானியா
டிஜிட்டல்
என்டர்வடயின்வமன்ட் (எச்ரக) ரகா லிமிவடட், ஐ-அக்ெஸ் ரபான்ற பைதரப்பட்ட
வதாழில்களில் இருந்து வவற்றி வபற்ற நிறுவனங்கள் வந்துள்ளன.
பல்ரவறு புகழ்வபற்ற பிரபைங்கள் விருதுகலள வழங்க அலழக்கப்பட்டனர்,
இதில் தற்ரபாலதய வர்த்தகம் மற்றும் வபாருளாதார ரமம்பாட்டுக்கான
துலைச் வெயைாளர் டாக்டர் வபர்னார்ட் ொன் பாக்-லி மற்றும் சிறந்த
இலளஞர்கள் ெங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் திரு.மிக்கி யான் லவ கியு
ஆகிரயார் அடங்குவர். அரத ரநரத்தில் VQ அறக்கட்டலள லிமிவடட்
நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்.
எங்களின் வகளரவ விருந்தினர்கள் உள்ளூர் மற்றும் வபருநிைப்பரப்பில்
வணிகத்லத
நிர்வகிப்பதில்
தங்களின்
நிபுைத்துவத்லதயும்
அனுபவத்லதயும் பகிர்ந்து வகாண்டனர்.
கருத்துக்கள் மற்றும் உத்ரவகங்கலளப் பரிமாறிக் வகாள்வதன் மூைம், இரு
தரப்பினரும் எதிர்காைத்தில் ஒத்துலழக்க எதிர்பார்த்தனர்.

விலளயாட்டு
ரதசிய சிைம்பு ரபாட்டியில் தமிழக மாைவர்கள் ொதலன
சுருக்கம்:
❖ வபங்களூரில்

நடந்த ரதசிய அளவிைான சிைம்பம் ரபாட்டியில்

தாடிக்வகாம்லப

ரெர்ந்த

மாைவ

மாைவிகள்

24

பதக்கங்கலள வபற்று ொதலன.

❖

வபங்களூரில் நடந்த ரதசிய அளவிைான சிைம்ப ரபாட்டியில்
திண்டுக்கல் மாவட்டத்லத ரெர்ந்த தாடிக்வகாம்பு ைட்சுமி
வித்யாையா வமட்ரிக் ரமல்நிலைப் பள்ளி மாைவ மாைவிகள்
கைந்து வகாண்டனர்

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ வபங்களூரில் நடந்த ரதசிய

அளவிைான சிைம்ப ரபாட்டியில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்லத ரெர்ந்த
தாடிக்வகாம்பு ைட்சுமி வித்யாையா வமட்ரிக் ரமல்நிலைப் பள்ளி மாைவ மாைவிகள் கைந்து
வகாண்டனர்.
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எட்டு தங்கப் பதக்கம், ஏழு வவள்ளிப் பதக்கம் மற்றும் ஒன்பது வவண்கைப் பதக்கம் என வமாத்தம்
24 பதக்கங்கள் வபற்றனர்.
வவற்றி வபற்ற மாைவ-மாைவிகலள பள்ளியின் தாளாளர் ெந்திரரெகரன் முதல்வர் ரரமஷ்
துலை முதல்வர் வித்யா மற்றும் ஆசிரிய ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.
9 வயது பிரிவில் வநடுங்கம்பு, வதாடுகம்பு பிரிவில் வி.ேரிபாைன் தங்கப் பதக்கமும், 11 வயது
பிரிவில் சுருள்வாள், வநடுங்கம்பு பிரிவில் எம். இளவளவன் தங்கபதக்கமும், 14 வயது வபண்கள்
பிரிவில் வாள்வீச்சு வநடுங்கம்பு பிரிவில் வி.நிதர்சினி தங்கப் பதக்கமும் வபற்றிருக்கின்றனர். அரத
எலடபிரிவில் 35 நபர்களுக்கு ரமல் இருந்ததால் இரு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ரபாட்டி
நலடவபற்றது.
20 வயது வபண்கள் பிரிவில் சுருள்வாள், வநடுங்கம்பு பிரிவில் பி.தீக்ஷிதா தங்கப் பதக்கமும், 16
வயது பிரிவில் சுருள்வாள், வநடுங்கம்பு பிரிவில் எம்.பரணிராஜ் தங்கப் பதக்கமும், 17வயது பிரிவில்
ரவல்கம்பு, வநடுங்கம்பு பிரிவில் சூரியா தங்கப் பதக்கமும் வபற்றிருக்கின்றனர். இலவ தவிர,
வவண்கைப் பதக்கம் வபற்றவர்களும் அதிகம் ரபர் உள்ளனர்.

ஜூனியர் மகளிர் உைக ரகாப்லப ோக்கி இந்திய அணி அறிவிப்பு
சுருக்கம்:
❖ வதன்
❖
❖

ஆப்ரிக்காவில் நலடவபற உள்ள ஜூனியர் மகளிர்
ோக்கி உைக ரகாப்லப வதாடருக்கான இந்திய அணி
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூனியர் மகளிர் ோக்கி உைக ரகாப்லப (யு21) வதாடர்,
வதன் ஆப்ரிக்காவில் டிெ.5ம் ரததி வதாடங்கி டிெ.16 வலர
நலடவபற உள்ளது.
இந்தியா, நடப்பு ொம்பியன் அர்வஜன்டினா, இங்கிைாந்து,
வதன் வகாரியா, வநதர்ைாந்து, வபல்ஜியம், கனடா, உருகுரவ, வஜர்மனி, ஸ்வபயின், அவமரிக்கா,
வதன் ஆப்ரிக்கா, அயர்ைாந்து, ஜிம்பாப்ரவ உள்பட 16 அணிகள் பங்ரகற்கின்றன. இந்த அணிகள்
தைா 4 அணிகள் வகாண்ட 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
❖ சி பிரிவில் இடம் வபற்றுள்ள இந்திய அணி... அர்வஜன்டினா, ஜப்பான், ரஷ்யா அணிகளின்
❖
❖
❖
❖

ெவாலை எதிர்வகாள்கிறது. உைக ரகாப்லபயில் விலளயாட உள்ள இந்திய அணிலய,
ோக்கி இந்தியா ரநற்று அறிவித்தது.
ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கில் இந்திய சீனியர் மகளிர் அணியில் விலளயாடிய ஒலிம்பியன்
ைால்ரரம்சியாமி ரகப்டனாக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
இஷிகா ெவுத்ரி துலைக் ரகப்டனாகவும், குஷ்பு, பிச்சு ரதவி கரிபம் ஆகிரயார் ரகால்
கீப்பர்களாக இடம் வபற்றுள்ளனர்.
ரகப்டன் ைால்ரரம்சியாமி மட்டுமின்றி ொலிமா ரதரட, ஷர்மிளா ரதவி ஆகிரயாரும்
ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக் ரபாட்டியில் விலளயாடிய அனுபவம் வபற்றவர்கள்.
பிச்சு ரதவி கரிபம் (ரகால் கீப்பர்), குஷ்பூ (ரகால் கீப்பர்), அக்ஷதா அபரொ ரடக்ரை, இஷிகா
ெவுத்ரி (துலை ரகப்டன்), பிரியங்கா, மரினா ைால்ரமங்ேகி, அஜ்மினா குஜூர், பல்ஜித்
கவுர், ரீத், லவஷ்ைவி விட்டல் பால்ரக, ொலிமா ரதரட, ஷர்மிளா ரதவி,
ைால்ரரம்சியாமி(ரகப்டன்), பியூட்டி டங்டங், தீபிகா, மும்தாஜ் கான், ெங்கீதா குமாரி,
ஜிவான் கிரஷாரி டப்பூ.
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