
         

    

1. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘குன்மிங் பிரகடனம்’ என்பதுடன் 

ச ொடர்புடடய நொடு எது? 

அ) சீனா  

ஆ) ஜப்பான் 

இ) அமெரிக்கா 

ஈ) மென் மகாரியா 

✓ அண்மெயில் சீனா குன்மிங் பிரகடனத்தின் ‘சுழிய வமரமவ’ ஐநா 

அமவயில் செர்ப்பித்ெது. இந்ெ பிரகடனத்தில், “சுற்றுச்சூழல் நாகரிகம்” 

குறித்ெ முென்மெ சீனப் மபாதுவுமடமெக் கட்சியின் கருத்து அடங்கும். 

மகாள்மக வகுக்கும்பபாது பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் கவனம் மசலுத்ெவும், 

ெனிெ நலத்மெப் பாதுகாப்பென் முக்கியத்துவத்மெ அங்கீகரிக்கவும் 

இந்ெ ஆவணம் அமழப்பு விடுக்கிறது. COP 15 பல்லுயிர் பபச்சுவார்த்மெ 

ஆனது 2021 அக்படாபரில் நமடமபறவுள்ளது. 

 

2. அண்டைச் சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘BH வரிடச’ என்பதுடன் 

ச ொடர்புடடய துடற எது? 

அ) ஜவுளி 

ஆ) ஆட்படாமொமபல்  

இ) மசயற்மக நுண்ணறிவு 

ஈ) நிதி பசர்க்மக 

✓ வாகன உரிமெயாளர், ொநிலம்விட்டு ொநிலம் ொறும்பபாது மீண்டும் 

வாகனப்பதிவு மசய்வமெத் ெவிர்க்க, புதிய வாகனப்பதிவில் ‘BH’ எனத் 

மொடங்கும் பதிவு வரிமசமய நடுவண் சாமலப் பபாக்குவரத்து ெற்றும் 

மநடுஞ்சாமலத் துமற அமெச்சகம் அறிமுகம் மசய்துள்ளது. 

✓ இந்ெ அறிவிப்பின்படி BH-BHarat Series வாகன பதிவு வசதி, ென்னார்வ 

அடிப்பமடயில் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள், நடுவண், ொநில அரசு 

ஊழியர்கள், ெத்திய, ொநில மபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் ெற்றும் 

ெனியார் துமற நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு மபாருந்தும். இந்ெப் 

பதிவின்கீழ் பொட்டார் வாகன வரி கூடுெலாக இருக்கும். 

 

3. எச்சங்கத் ொல் முன்சைொழியப்பட்ட கரிை எல்டை வரிடய (Carbon 

Border Tax) BRICS நொடுகள் அண்டையில் எதிர்த் ன? 

அ) EU  

ஆ) NATO 

இ) OPEC 

ஈ) G20 

✓ BRICS நாடுகள் அொவது பிபரசில், ரஷ்யா, சீனா & மென்னாப்பிரிக்கா 

ஆகியமவ ஐபராப்பிய ஒன்றியத்ொல் (EU) முன்மொழியப்பட்ட கரிெ 

எல்மல வரிக்கு எதிராக இந்தியாவுடன் ஒன்றிமணந்துள்ளன. 27 

உறுப்பினர்கள்மகாண்ட EU, சமீபத்தில் கரிெமசறிவுமடய மபாருட்களின் 

இறக்குெதிக்கு, 2026 முெல் எல்மலவரி விதிக்க முடிவுமசய்ெது. BRICS 

நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, புதுதில்லியில், இெற்கு எதிர்ப்பு மெரிவித்ென. 

 

4. இந்தியொவின்  டைடையின் கீழ், கீழ்கொணும் எந்  ஆண்டு 

பன்னொட்டு திடன ஆண்டொக சகொண்டொடப்படவுள்ளது? 

அ) 2022 

ஆ) 2023  

இ) 2024 

ஈ) 2025 

✓ ெத்திய உழவு ெற்றும் உழவர்கள் நலத்துமற அமெச்சர் நபரந்திர சிங் 

பொெர், உழவர்களுக்கான பெசிய உணவு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து 

பிரச்சாரத்மெத் மொடங்கினார். இந்திய பவளாண் ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் 

(ICAR) இப்பிரச்சாரத்மெ ஏற்பாடுமசய்துள்ளது. இவ்வாண்டு உழவிற்கான 

பட்மஜட் `1.23 இலட்சம் பகாடியாக உயர்த்ெப்பட்டுள்ளது. 

✓ 2023ஆம் ஆண்டு, இந்தியாவின் ெமலமெயின்கீழ், பன்னாட்டு திமன 

ஆண்டாக மகாண்டாடப்படவுள்ளது. 

 

 

5. சிறந்  புலிகள் பொதுகொப்பு நடடமுடறகளுக்கொன உைகளொவிய 

உயரடுக்கு குறியீட்டடப் சபற்றுள்ள முதுைடை & ஆடனைடை 

புலிகள் கொப்பகம் அடைந்துள்ள ைொவட்டங்கள் எடவ? 

அ) நீலகிரி & பகாயம்புத்தூர்  

ஆ) நீலகிரி & திருப்பூர் 

இ) திருப்பூர் & ஈபராடு 

ஈ) மென்காசி & பெனி 

✓ பகாயம்புத்தூர் அருபக மபாள்ளாச்சியில் பாலக்காட்டு கணவாயின் 

மெற்பகயுள்ள 4000 சகிமீ பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியான ஆமனெமல 

புலிகள் காப்பகமும் நீலகிரியில் உள்ள முதுெமல புலிகள் காப்பகமும், 

பெற்குத்மொடர்ச்சி ெமலயின் உயிரிபன்முகத்ென்மெமகாண்ட இடங்க 

-ளாக உள்ளன. இமவயிரண்டும் புலிகள் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய 

உயரடுக்கு குறியீட்மடப் மபற்றுள்ளன. 

✓ இது CATS’இன், புலிகமள நிர்வகிப்பெற்கான சிறந்ெ நமடமுமறகள் 

ெற்றும் ெரங்களுக்கான பாதுகாப்புக் கருவியாகும். பகரளத்தின் பரம்பிக் 

குளம், கர்நாடகாவின் பந்திப்பூர் ெற்றும் அஸ்ஸாமின் ொனஸ், கசிரங்கா 

ெற்றும் ஒராங் உள்ளிட்ட 14 இருப்புக்கள் ெட்டுபெ CATS’இன்கீழ் பெசிய 

புலிகள் பாதுகாப்பு ஆமணயத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக இறுதி 

மசய்யப்பட்டன. கார்மபட், ராந்ெம்பபார் ெற்றும் பந்ெவ்கர் பபான்ற 

புகழ்மபற்ற காப்பகங்களுக்கு இந்ெத் ெகுதி கிமடக்கப்மபறவில்மல. 

 

6. செர்ைனிக்கொன இந்தியொவின் அடுத்  தூ ரொக நியைனம் 

சசய்யப்பட்டுள்ளவர் யொர்? 

அ) ென்பிரீத் பவாரா 

ஆ) அஜய் பிசாரியா 

இ) ஹரிஷ் பர்வெபனனி  

ஈ) ஜாபவத் அஷ்ரப் 

✓ கடந்ெ 1990ஆம் ஆண்டுப் பிரிணைச் சார்ந்த இந்திய மவளியுறவு பசமவ 

அதிகாரியான ஹரிஷ் பர்வெபனனி, மஜர்ெனிக்கான இந்தியாவின் 

அடுத்ெ தூெராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் ெற்பபாது தில்லியிலுள்ள 

MEA ெமலமெயகத்தில் கூடுெல் மசயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். 

 

7. சபண்கள் சைத்துவ நொளொக கடடப்பிடிக்கப்படுகிற த தி எது? 

அ) ஆகஸ்ட் 26  

ஆ) ஆகஸ்ட் 27 

இ) ஆகஸ்ட் 28 

ஈ) ஆகஸ்ட் 29 

✓ 101ஆவது ஆண்டு மபண்கள் செத்துவ நாமள ஐக்கிய அமெரிக்க 

நாடுகள் மகாண்டாடுகிறது. இந்ெ நாள் (ஆகஸ்ட்.26), மபரும்பாலும் 

அமெரிக்காவில் அரசியலமெப்பு உரிமெமயப்மபறும் அமெரிக்கப் 

மபண்கமளப் பபாற்றுவெற்காக மகாண்டாடப்படுகிறது. 

✓ அமெரிக்க காங்கிரஸ், 1971ஆம் ஆண்டில் ஆக.26ஆம் பெதிமய “ெகளிர் 

செத்துவ நாள்” என நிறுவியது. அது கடந்ெ 1973’இல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

முழு செத்துவத்மெப் மபறுவெற்கான மபண்களின் மொடர்ச்சியான 

பபாராட்டங்கள் பநாக்கிய கவனத்மெ இந்ெ நாள் ஈர்க்கிறது. 

 

8. உைக வில்வித்ட  இடளதயொர் சொம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியொ, 

எத் டன  ங்கப்ப க்கங்கடள சவன்றது? 

அ) ஒன்று 

ஆ) இரண்டு 

இ) மூன்று  

ஈ) நான்கு 

✓ வில்வித்மெ சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள 

மவன்றுள்ளது. உலக வில்வித்மெ இமளஞபயா சாம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்திய அணி 15 பெக்கங்கமள மவன்றது. 2021 உலக வில்வித்மெ 

இமளபயார் சாம்பியன்ஷிப், பபாலந்தில் உள்ள வுபராக்லாவில் நடந்ெது.  

✓ 15 பெக்கங்களில், இந்தியா, ‘காம்பவுண்ட் பகடட்’ ெகளிர் & ஆடவர் & 

கலப்பு அணி நிகழ்வுகளில் மூன்று ெங்கப்பெக்கங்கமள மவன்றுள்ளது. 

இறுதிப்பபாட்டியில், இந்திய ெகளிர் அணி, துருக்கிமய 228-216 என்ற 

கணக்கில் வீழ்த்தி ெங்கப்பெக்கம் மவன்றது. 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

    

9. நொடுகளுக்கொன உைகளொவிய சகொதரொனொ டவரஸ் 

கண்டுபிடிப்பு  ரவரிடசயில் இந்தியொவின்  ரநிடை என்ன? 

அ) 20 

ஆ) 32  

இ) 42 

ஈ) 62 

✓ மஹல்த் இன்பனாபவஷன் எக்ஸ்பசஞ்ச், UNAIDS உடன் இமணந்து 

ஸ்டார்ட்அப் பிளிங்க் ெயாரித்ெ அறிக்மகயின்படி, நாடுகளுக்கான 

உலகளாவிய மகாபரானா மவரஸ் கண்டுபிடிப்பு ெரவரிமசயில் 

இந்தியா ஆறு இடங்கள் சரிந்து 32ஆவது இடத்தில் உள்ளது.  

✓ COVID மொற்றுபநாமய எதிர்மகாள்ள உருவாக்கப்பட்ட புதுமெயான 

தீர்வுகமள அடிப்பமடயாகக் மகாண்ட உலகின் முெல் 40 நாடுகள் 

ெற்றும் 100 நகரங்கமள இந்ெ அறிக்மக தன்னகத்தத மகாண்டுள்ளது. 

 

10.‘AREAS’ என்பது எந்  ைத்திய அடைச்சகத்துடன் ச ொடர்புடடய 

ஒரு முன்சனடுப்பொகும்? 

அ) மின்துமற அமெச்சகம் 

ஆ) புதிய & புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகம்  

இ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமெச்சகம் 

ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அமெச்சகம் 

✓ ொநிலங்களின் புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கம் (AREAS) என்பது புதிய 

ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி அமெச்சகத்தின் முன்மனடுப்பாகும். 

இது கடந்ெ 2014ஆம் ஆண்டில் புதிய ெற்றும் புதுப்பிக்கத்ெக்க எரிசக்தி 

அமெச்சகத்ொல் ஒரு சங்கொக உருவாக்கப்பட்டது. ொநிலங்களின் 

புதுப்பிக்கத்ெக்க ஆற்றல் சங்கொனது சமீபத்தில் ெனது 7ஆவது நிறுவன 

தினத்மெ மகாண்டாடியது. 

 


1. மவள்ளி மவன்றார் ொரியப்பன்: இந்தியாவுக்கு பெலும் 2 மவண்கலம் 

படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெலில் 

ெமிழக வீரர் ொரியப்பன் ெங்கபவலு (26) மவள்ளிப்பெக்கம் மவன்றார். 

அபெபிரிவில் களம்கண்ட ெற்மறாரு இந்தியரான சரத்குொர் மவண்கலம் 

மவல்ல, துப்பாக்கி சுடுெலில் சிங்ராஜ் அொனாவும் மவண்கலப்பெக்கம் 

மபற்றார். இெனால் ஒபர நாளில் இந்தியாவுக்கு மூன்று பெக்கங்கள் 

கிமடத்ென. இமெயடுத்து படாக்கிபயா பாராலிம்பிக்கில் இதுவமர 

இந்தியாவுக்கு கிமடத்ெ பெக்கங்களின் எண்ணிக்மக பத்ொக உயர்ந்து 

உள்ளது. இதில் 2 ெங்கம், 5 மவள்ளி, 3 மவண்கலம் அடக்கம். 

உயரம் ொண்டுெல்: ஆடவருக்கான உயரம் ொண்டுெல் ‘டி42’ பிரிவில் 

ொரியப்பன் 1.86 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 2ஆம் இடம்பிடிக்க, சரத்குொர் 

1.83 மீட்டர் உயரம் ொண்டி 3ஆம் இடம்பிடித்ொர். ஏற்மகனபவ ரிபயா 

பாராலிம்பிக்கில் இபெ பிரிவில் ெங்கப்பெக்கம் மவன்ற ொரியப்பனுக்கு, 

இது மொடர்ந்து 2ஆவது பாராலிம்பிக் பெக்கொகும். சரத்குொருக்கு இது 

முெல் பாராலிம்பிக் பெக்கம். 

துப்பாக்கி சுடுெல்: ஆடவர் (பி1) 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் எஸ்மஹச்1’இல் 

இந்தியாவின் சிங்ராஜ் அொனா (39) மவண்கலப்பெக்கம் மவன்றார். 

 

2. உச்சநீதிென்றத்தில் ஒபர நாளில் 9 நீதிபதிகள் பெவிபயற்பு 

உச்சநீதிென்ற வரலாற்றில் முெல்முமறயாக ஒபர நாளில் ஒன்பது புதிய 

நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். உச்சநீதிென்றத்தின் புதிய 

நீதிபதிகளாக குடியரசுத்ெமலவரால் நியமிக்கப்பட்ட பி வி நாகரத்னா, 

ஹிொ பகாலி, மபலா எம் திரிபவதி, அபய் ஸ்ரீநிவாஸ் ஒகா, விக்ரம் நாத், 

ஜிபெந்திர குொர் ெபகஷ்வரி, சி டி இரவிகுொர், எம் எம் சுந்ெபரஷ், பி 

எஸ் நரசிம்ொ ஆகிபயார் புதுதில்லியில் பெவிபயற்றுக்மகாண்டனர். 

அவர்களுக்கு உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதி என் வி ரெணா பெவிப் 

பிரொணம் மசய்துமவத்ொர். உச்சநீதிென்றத்தின் வரலாற்றில் ஒபர 

நாளில் 9 புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்றுக் மகாள்வது இதுபவ முெல் 

முமறயாகும். புதிய நீதிபதிகளில் ஒருவரான விக்ரம் நாத், 2027ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரியில் உச்சநீதிென்ற ெமலமெ நீதிபதியாகச் மசயல்பட 

வாய்ப்புள்ளது. அபெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் அவர் ஓய்வுமபற்றபிறகு, நீதிபதி 

பி வி நாகரத்னா ெமலமெ நீதிபதியாவார். உச்சநீதிென்றத்தின் முெல் 

மபண் ெமலமெ நீதிபதி என்ற சிறப்மபயும் அவர் மபறுவார். 

அபெ ஆண்டு அக்படாபரில் நீதிபதி பி வி நாகரத்னா ஓய்வுமபறுவார். 

அவமரத் மொடர்ந்து, நீதிபதி பி எஸ் நரசிம்ொ ெமலமெ நீதிபதியாகச் 

மசயல்படுவார். 

4 மபண் நீதிபதிகள்: 

புதிய நீதிபதிகள் பெவிபயற்புமூலொக உச்சநீதிென்ற நீதிபதிகளின் 

எண்ணிக்மக 33ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒரு நீதிபதி பணியிடம் 

காலியாக உள்ளது. பணியில் உள்ள உச்சநீதிென்ற மபண் 

நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக 4ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஏற்மகனபவ 

பணியில் உள்ள நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி அடுத்ெ ஆண்டு மசப்டம்பரில் 

ஓய்வுமபறுவார். 

 

3. ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 20.1% மபாருளாொர வளர்ச்சி 

நடப்பு 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முெல் ஜூன் வமரயிலான 

முெலாவது காலாண்டில் நாட்டின் மபாருளாொரம் 20.1 செவீெம் வளர்ச்சி 

கண்டுள்ளது. கடந்ெ நிதியாண்டின் இபெகாலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

ெற்பபாது வளர்ச்சி இரட்மட இலக்க ெதிப்மப அமடந்துள்ளது. கடந்ெ 

2019-20ஆம் நிதியாண்டின் முெலாவது காலாண்டில் மொத்ெ 

உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) ெதிப்பு `35.66 லட்சம் பகாடியாக இருந்ெது.  

கபரானா மொற்று பரவல் காரணொக கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் 

காலாண்டில் GDP ெதிப்பு 24.4 செவீெம் வீழ்ச்சி கண்டு `26.95 லட்சம் 

பகாடியாகக் குமறந்ெது. 

நடப்பு நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டில் ஜிடிபி ெதிப்பு `32.38 லட்சம் 

பகாடியாக அதிகரித்துள்ளொக பெசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (NSO) 

மசவ்வாய்க்கிழமெ மவளியிட்ட அறிக்மகயில் மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்ெ ெதிப்பு கடந்ெ நிதியாண்டின் முெல் காலாண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 

20.1% அதிகம் என்றபபாதிலும், அெற்கு முந்மெய நிதியாண்டுடன் 

ஒப்பிடுமகயில் குமறவாகும். 

இென்மூலொக, கபரானாமொற்றுபரவலால் பாதிக்கப்பட்ட மபாருளாொரம் 

இன்னும் இயல்புநிமலக்குத் திரும்பாெது உறுதியாவொக மபாருளாொர 

நிபுணர்கள் மெரிவித்துள்ளனர். கடந்ெ ஏப்ரல் ெத்தியில் கபரானா 

மொற்றின் 2ஆவது அமல பரவியொல் ொநில அரசுகள் அெல்படுத்திய 

மபாதுமுடக்கத்ொல் மபாருளாொர வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டொக NSO 

மெரிவித்துள்ளது. கபரானா பரவல் காரணொக, மபாருளாொரம் சார்ந்ெ 

ெரவுகமளச் பசகரிப்பதில் பிரச்மனகள் இருந்ெொகவும் என்எஸ்ஓ 

மெரிவித்துள்ளது.  

நிதிப்பற்றாக்குமற: ெத்திய அரசின் நிதிப் பற்றாக்குமற கடந்ெ ஜூமல 

இறுதி நிலவரப்படி, `3.21 லட்சம் பகாடியாக உள்ளொக கணக்குகள் 

கட்டுப்பாட்டு அமெப்பு மெரிவித்துள்ளது. இது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான 

நிதிப் பற்றாக்குமற இலக்கில் 21.3 செவீெம் ஆகும். நடப்பு நிதியாண்டின் 

முெல் 4 ொெங்களில் ெத்திய அரசின் மொத்ெ வருவாய் `6.83 லட்சம் 

பகாடியாகவும், மசலவினம் `10.04 லட்சம் பகாடியாகவும் இருந்ெொகத் 

மெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

4. BSF, ITBP பமடப்பிரிவுகளுக்கு புதிய ெமலவர்கள் மபாறுப்பபற்பு 

எல்மலப்பாதுகாப்புப்பமட (BSF) பிரிவின் டிஜியாக பங்கஜ் குொர்சிங்கும், 

இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் (ITBP) பரிவின் டிஜியாக சஞ்சய் 

அபராராவும் மபாறுப்பபற்றுக்மகாண்டர். பங்கஜ் குொர் சிங், 1998 

இராஜஸ்ொன் பிரிமவச் பசர்ந்ெவர். இவர் நாட்டின் 63 ஆயிரம் கி.மீ. தூர 

பாகிஸ்ொன், வங்கபெச எல்மலகமள கண்காணிக்கும் எல்மலப் 

பாதுகாப்புப் பமடப் பிரிவின் புதிய ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார்.  

இந்ெப் பமடயில் 2.65 லட்சம் பமட வீரர்கள் உள்ளனர். 1998 ெமிழக 

பிரிமவச் பசர்ந்ெ சஞ்சய் அபராரா, நாட்டின் 3,488 கிமீ தூர சீனாவுடான 

எல்மலமயப் பாதுகாக்கும் இந்பொ திமபத்திய எல்மல பபாலீஸ் 

பமடயின் ெமலவராக மபாறுப்பபற்றுள்ளார். 

இெற்கு முன்பு ெத்திய துமண ராணுவப் பமடயின் (CRPF) சிறப்பு 

டிஜியாக அவர் பணியாற்றிவந்ொர். ெற்பபாது, 90,000 பமட வீரர்கமள 

மகாண்ட ITBP’ஐன் டிஜி மபாறுப்மப சஞ்சய் அபராரா ஏற்றுள்ளார். அவரது 

பணிக்காலம் 2025, ஜூமலயில் முடிவமடகிறது. காவல் துமறயில் 

பல்பவறு சீர்திருத்ெங்கள் பெற்மகாள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரி பங்கஜ் குொர் 

சிங் நீதிென்றம் மூலம் நடவடிக்மக எடுத்துள்ளார். 

1996ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிென்றத்தில் அவர் மொடுத்ெ வழக்கின்மூலம் 

ொன் உளவுத்துமற இயக்குநர், சிபிஐ இயக்குநர், மவளியுறவுத்துமற 

 

 



         

    

மசயலர், ரா ெமலவர், உள்துமற மசயலர் ஆகிபயாருக்கு குமறந்ெது 2 

ஆண்டுகள் பெவிக்காலம் வழங்கும் முமற மகாண்டுவரப்பட்டது. 

 

5. ‘இஸ்கான்’ நிறுவனர் சுவாமி பிரபுபாொ பிறந்ெநாள்; `125 

நாணயத்மெ மவளியிட்டார் பிரெெர் பொடி 

அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) நிறுவிய பக்தி 

பவொந்ெ சுவாமி பிரபுபாொவின் 125ஆவது பிறந்ெநாமள முன்னிட்டு 

நிமனவு நாணயத்மெ பிரெெர் பொடி தில்லியில் மவளியிட்டார். ‘ஹபர 

கிருஷ்ணா இயக்கம்’ என்று அமழக்கப்படும் அகில உலக கிருஷ்ண 

பக்தி இயக்கத்மெ (இஸ்கான்) சுவாமி பிரபுபாொ நிறுவினார். 

உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்மெ பரப்பிவரும் இஸ்கான், 

ஸ்ரீெத் பகவத் கீமெ ெற்றும் இெர இலக்கிய நூல்கமள 89 மொழிகளில் 

அமெப்பு மொழிமபயர்த்துள்ளது. 

 

6. சிலம்மபாலி மசல்லப்பன், மொ பரெசிவன் உள்ளிட்படார் நூல்கள் 

நாட்டுமடமெ: அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு 

ெமிழறிஞர்கள் சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் மொ பரெசிவன் 

உள்பட 6 ெமிழறிஞர்களின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்படுவொக 

ெமிழ்வளர்ச்சித்துமற அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு அறிவித்ொர்.  

சட்டப்பபரமவயில் ெமிழ்த்துமற ொனியக் பகாரிக்மக மீொன 

விவாெத்துக்குப் பதிலளித்து அமெச்சர் ெங்கம் மென்னரசு மவளியிட்ட 

அறிவிப்புகள்: ெமிழறிஞர்களான சிலம்மபாலி சு மசல்லப்பன், முமனவர் 

மொ பரெசிவன், புலவர் இளங்குெரனார், முருபகசபாகவெர், சங்கரவள்ளி 

நாயகம், புலவர் மச இராசு ஆகிபயாரின் நூல்கள் நாட்டுமடமெயாக்கப்ப 

-ட்டு, பரிவுத்மொமக வழங்கப்படும். இெற்மகன மொடராச் மசலவினொக 

`80 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

‘தீராக் காெல் திருக்கு’ என்ற மபயரில் ஊடகங்கள் வாயிலாகத் திருக்கு 

இன்மறயத் ெமலமுமறயினமரச் மசன்றமடயும் வமகயில் 

மொமலக்காட்சிகளுடன் இமணந்தும் இமணய வடிவிலும் 

அமசவூட்டும் படங்கள், விநாடி-வினா, குறும்படங்கள், நடனம் பபான்ற 

கமல வடிவங்கபளாடு நிகழ்ச்சிகள் நடத்ெப்படும். இெற்காக சிறப்பு 

நிதியாக `2 பகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

ெமிழ்ப்பரப்புமர கழகம்: அயல்நாடு ெற்றும் மவளிொநிலங்களில் வாழும் 

ெமிழர்களுக்குத் ெமிழ் கற்பிக்க ெமிழ்ப் பரப்புமரக் கழகம் 

உருவாக்கப்படும். 

அகரம் முெல் சிகரம் வமர எனப் பல படிநிமலகளாகப் பாடங்கள் 

கற்பிக்கப்பட்டு சான்றிெழ் பெர்வும் நடத்ெப்படும். இெற்காக `1 பகாடி 

ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். பள்ளி ொணவர்கள் ெங்களின் ெமிழ்மொழி 

இலக்கியத் திறமன பெம்படுத்திக் மகாள்ளும் வமகயில் திறனறித் 

பெர்வு நடத்தி ஆண்டுபொறும் 1,500 பபர் மெரிவு மசய்யப்பட்டு இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கத்மொமகயாக `1,500 வழங்கப்படும். 

சங்க இலக்கிய வாழ்வியமல எடுத்துமரக்கும் வமகயில் புகழ்மிக்க 

ஓவியர்கமளக் மகாண்டு ஓவியங்கள் வமரயப்பட்டு, எளிய விளக்க 

உமரயுடன் உயர்ெர அச்சு நூலாக மவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

இெற்காக `15 லட்சம் ஒதுக்கப்படும். ெமிழறிஞர்கள், எழுத்ொளர்களின் 

பிறந்ெநாளன்று இலக்கியக்கூட்டங்கள் நடத்திட `15 லட்செளிக்கப்படும். 

புகழ்மபற்ற ெமலவர்கள், ெமிழறிஞர்களின் ஒலி, ஒளிப்மபாழிவுகள் 

ஆவணொக்கப்படும். இெற்மகன ஆண்டுபொறும் `25 லட்சம் ஒதுக்கீடு 

மசய்யப்படும். சங்க இலக்கியங்கள் சந்தி பிரிக்கப்பட்டு நூல்களாக அச்சிட் 

-டுக் குமறந்ெ விமலயில் மவளியிட `10 லட்சம் ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். 

ெமிழில் மபயரின் முெல் எழுத்து: ெமிழில் மபயர் எழுதும்பபாது முன் 

எழுத்மெயும் ெமிழிபலபய எழுதும் நமடமுமறமயப் பள்ளி, கல்லூரி 

ெற்றும் அரசு ஆவணங்களில் மகாண்டுவர நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.  

மபாதுெக்களும் மபாது பயன்பாடுகளில் இம்முமறமயப் பின்பற்ற 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். வணிக நிறுவனங்களில் வழங்கப்படும் 

பற்றுச்சீட்டுகள் ெமிழிலும் அச்சிட்டு வழங்கப்படவும், குடியிருப்பு 

அடுக்ககங்கள் ெற்றும் வணிக வளாகங்களுக்குத் ெமிழில் மபயர்சூட்ட 

ஊக்குவிக்கப்படவும் வழிமுமறகள் உருவாக்கப்படும் என்றார் அமெச்சர் 

ெங்கம் மென்னரசு. 

 

7. அகரத்தில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுப்பு 

சிவகங்மக ொவட்டம், அகரத்தில் நமடமபற்று வரும் ஏழாம்கட்ட 

அகழாய்வில் 13 அடுக்கு உமற கிணறு கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளொக 

ெமிழக மொல்லியல் துமற அலுவலர்கள் மெரிவித்ெனர். 

கீழடி, அகரம், மகாந்ெமக, ெணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஏழாம்கட்ட 

அகழாய்வுப்பணிகள் கடந்ெ பிப்ரவரி ொெம் முெல் நடந்து வருகின்றன. 

இதில், சுடுெண் முத்திமர, காெணிகள், ெந்ெத்தினாலான பகமட, 

முதுெக்கள் ொழி, உருவ மபாம்மெ, கருப்பு, சிவப்பு பாமன ஓடுகள், ெமிழி 

எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்ட பாமன ஓடுகள், பழங்கால ெக்கள் 

பயன்படுத்திய புழங்குப் மபாருள்கள் உள்ளிட்ட ஏராளொன மொல் 

மபாருள்கள் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 


