
         

    

1. சுகாதார அமைச்சகம் வழங்கும் ததாமைைருத்துவ சசமவயின் 

தெயதரன்ன? 

அ) இ-ஆர ோக்கியோ 

ஆ) இ-ஸ்வஸ்தியோ 

இ) இ-சு க்ஷோ 

ஈ) இ-சஞ்சீவனி  

✓ மத்திய சுகோதோ  அமமச்சகத்தின் இ-சஞ்சீவனி என்ற ததோமைமருத்து 

-வ ரசமவயோனது 31 மோநிைங்கள் மற்றும் யூனியன் பி ரதசங்களில் 

தசயல்பட்டு வருகிறது. இ-சஞ்சீவனி திட்டத்தின்கீழ் நோடு முழுவதும் 

இதுவம  முப்பது இைட்சம் ரபருக்கு மருத்துவ ஆரைோசமன வழங்கப்ப 

-ட்டுள்ளதோக மத்திய அ சு ததரிவித்துள்ளது. 

✓ இதன்மூைம், நோடு முழுவதும் தினமும் 35,000 ரநோயோளிகள் இமைய 

வழியில் மருத்துவ ஆரைோசமனகமள தபற்றுவருகின்றனர். அதிக 

ஆரைோசமன தபறும் மோநிைங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நோடு, உத்த  

பி ரதசம், கர்நோடகோ ஆகியமவ முதல் 3 இடங்கமளப்பிடித்துள்ளன. 

 

2.அண்மையில், ைத்திய இந்தியாவில் விெத்துக்குள்ளான இந்திய 

வான்ெமையின் வானூர்தி எது? 

அ) MiG-21 மபசன்  

ஆ) மி ோஜ் 2000 

இ) சுரகோய் சு -30 

ஈ)  ரபல் 

✓ மத்திய இந்தியோவில் அமமந்துள்ள இந்திய வோன்பமடதளம் ஒன்றில் 

இருந்து, பயிற்சிக்கோக புறப்பட்ட MiG-21 மபசன் இ க விமோனம் ஒன்று 

எதிர்போ ோதவிதமோக விபத்தில் சிக்கியது. இந்தக் ரகோ  விபத்தில் இந்திய 

வோன்பமட குழு ரகப்டனோன ஆஷிஷ் குப்தோ உயிரிழந்தோர். உள்நோட்டில் 

வடிவமமக்கப்பட்டு தயோரிக்கப்பட்ட இைகு க ரபோர்விமோனமோன ரதஜஸ் 

விமோனங்கள், MiG-21 இ க விமோனங்களுக்கு மோற்றோக உள்ளன. MiG 

-21 இ க விமோனங்கள் ததோடர்ந்து விபத்துக்களில் சிக்கி வருகின்றன. 

 

3.ததாைங்கிடு இந்தியா விமத நிதிய திட்ைத்திற்காக அமைக்கப்ெட்ை 

நிபுணர்கள் அைங்கிய ஆசைாசமனக் குழுவின் தமைவர் யார்? 

அ) இஞ்தசட்டி சீனிவோஸ் 

ஆ) கீதோ ரகோபிநோத் 

இ) H K மிட்டல்  

ஈ) S C குந்தியோ 

✓ ததோடங்கிடு இந்தியோ விமத நிதிய திட்டத்தின் ஒட்டுதமோத்த தசயல்போட் 

-டுக்கும் கண்கோணிப்பிற்குமோக நிபுைர்கள் அடங்கிய ஓர் ஆரைோசமன 

குழுமவ அ சோங்கம் அமமத்துள்ளது. DPIIT’படி, இந்தக்குழு அறிவியல் 

மற்றும் ததோழில்நுட்ப துமறமயச் சோர்ந்த H K மிட்டல் தமைமமயில் இரு 

-க்கும். DPIIT, உயிரி ததோழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் ததோழில்நுட்பம், 

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் ததோழில்நுட்பம், NITI ஆரயோக் மற்றும் 

துளிர் நிறுவன சுற்றுச்சூழல் அமமப்பின் வல்லுநர்கள் இதன் மற்ற 

உறுப்பினர்களோக இருப்போர்கள். 

 

4.கீழ்காணும் எந்த இந்திய தொதுத்துமை வங்கி தனது கைனட்மை 

வணிகத்திற்காக புதிய தசாந்தைான இமண-நிறுவனத்மத உரு 

-வாக்கியுள்ளது? 

அ) யூனியன் போங்க் ஆப் இந்தியோ 

ஆ) பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி  

இ) இந்தியன் வங்கி 

ஈ) கன ோ வங்கி 

✓ பஞ்சோப் ரதசிய வங்கி சமீபத்தில் வங்கியின் முழு உரிமமயோள ோன 

பிஎன்பி கோர்டுகள் மற்றும் ரசமவகமள இமைத்துள்ளது. இந்தப் புதிய 

நிறுவனம் வங்கியின் கடனட்மட வணிகத்துடன் ததோடர்புமடய நிதி 

சோ ோத ஆத வு ரசமவமய ரமற்தகோள்ளும். 

✓ PNB அட்மடகள் & ரசமவகள் நிறுவனமோனது 25 ரகோடி அனுமதிக்கப்ப 

-ட்ட மூைதனத்மதயும், 15 ரகோடி தசலுத்திய மூைதனத்மதயும் தகோண்டு 

-ள்ளது. இவ்வங்கி, யுமனதடட் போங்க் ஆப் இந்தியோ மற்றும் ஓரியண்டல் 

போங்க் ஆஃப் கோமர்ஸ் ஆகியவற்மற தன்னுடன் இமைத்துள்ளது. 

5.புதிதாக உருவாக்கப்ெட்ை இந்தியன் எண்தணய் நிறுவனம் - 

பிதனர்ஜி ஆகிய கூட்டு நிறுவனைானது, மின்சார வாகனங்களுக்கு 

மின்கைங்கமள உருவாக்குவதற்காக லித்தியத்திற்கு ைாற்ைாக 

எந்த உசைாகத்மத ெயன்ெடுத்தவுள்ளன? 

அ) தவள்ளி 

ஆ) தோமி ம் 

இ) அலுமினியம்  

ஈ) போத சம் 

✓ அ சுக்கு தசோந்தமோன இந்தியன் எண்தைய் நிறுவனமும் இஸ்ர லிய 

மின்கை உற்பத்தியோள ோன பிதனர்ஜியும் மின்சோ  வோகனங்களுக்கு 

அதி-ரைசோன உரைோகக்கோற்று மின்கைங்கமள தயோரிப்பதற்கோக ஒரு 

கூட்டு நிறுவனத்மத உருவோக்கியுள்ளன. இந்தக் கூட்டு நிறுவனம், 

மின்சோ  வோகனங்களுக்கு மின்கைங்கமள உருவோக்குவதற்கோக 

லித்தியத்திற்கு மோற்றோக அலுமினியத்மத பயன்படுத்தும். 

✓ இதன்மூைம், விம வோக மின்ரனற்றம் தசய்யவும் முடியும், அதிக ரந ம் 

ரவமைதசய்ய மவக்கவும் முடியும். மோருதி சுசூகியும் அரசோக் ரைைண்ட் 

நிறுவனமும் அந்நிறுவனத்தின் முதல் வோடிக்மகயோளர்களோக மோறியுள் 

-ளன. இந்தியன் எண்தைய் நிறுவனமோனது கடந்த ஆண்டில், 

பிதனர்ஜி நிறுவனத்தில் சிறு பங்குகமள வோங்கியது. 

 

6.மிமக-ெணவீக்கம் காரணைாக தெருைதிப்புள்ள ெணத்தாட்கமள 

தவளியிட்ை நாடு எது? 

அ) ஈ ோன் 

ஆ) தவனிசுைோ  

இ) சூடோன் 

ஈ) மநஜீரியோ 

✓ மிமக-பைவீக்கம் கோ ைமோக தவனிசுைோ சமீபத்தில் தபருமதிப்புள்ள 

பைத்தோட்கமள தவளியிட்டது. ததன்னதமரிக்க நோடோன தவனிசுைோவி 

-ன் தபோலிவர் பைம் அதன் மதிப்மப தபருமளவில் இழந்துவருகிறது. 

முமறரய 10 மற்றும் 27 அதமரிக்க தசன்ட் மதிப்புள்ள 200,000 மற்றும் 

500,000 தபோலிவர் பைம் அந்நோட்டில் புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளன.  

✓ தவனிசுைோவின் மத்திய வங்கி, தவறும் 50 அதமரிக்க தசன்ட் மதிப்புள்ள 

1 மில்லியன் தபோலிவம  தவளியிடவும் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

7. கரியமிைவாயுமவ (CO2) பிடித்து சூரிய எரிதொருளாக ைாற்றும் 

தசயல்முமைக்கு என்ன தெயர்? 

அ) தசயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக  

ஆ) இயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக 

இ) ஆற்றல் மோற்றம் 

ஈ) ஆற்றல் உற்பத்தி 

✓ அண்மமயில், ஜவஹர்ைோல் ரநரு ரமம்பட்ட அறிவியல் ஆ ோய்ச்சிக்கோன 

மமயத்தின் ஆ ோய்ச்சியோளர்கள் வளிமண்டைத்திலிருந்து கரியமிை 

வோயுமவப்பிடித்து சூரிய எரிதபோருளோக மோற்றக்கூடிய ஓர் அமமப்மப 

உருவோக்கியுள்ளனர். இந்தச் தசயல்முமற தசயற்மக ஒளிச்ரசர்க்மக 

என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

✓ இச்தசயல்முமற, உயிர்வளிமய துமைப்தபோருளோக உருவோக்குகிறது. 

இந்தச்தசயல்முமற புமதபடிவ எரிதபோருட்கமளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூைம், ஏற்படும் தீங்குகமளத் தணிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

 

8.கீழ்காணும் எந்தக்தகாள்மகயின்ெடி, 2024 ஜூன்.1 முதல் இருெது 

ஆண்டுக்கும் சைற்ெட்ை தனிப்ெட்ை வாகனங்களின் ெதிவு நீக்கம் 

தசய்யப்ெடும்? 

அ) புதிய வோகன தகோள்மக 

ஆ) உமிழ்வுக் கட்டுப்போட்டுக் தகோள்மக 

இ) போ த் நிமை – 7 

ஈ) பமழய வோகனங்கமள அழித்தல் தகோள்மக  

✓ மத்திய சோமை ரபோக்குவ த்து அமமச்சகம் அறிவித்துள்ள பமழய 

வோகனங்கமள அழித்தல் தகோள்மகயின்படி, தோனியங்கு உடல்தகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

பரிரசோதமனயில் ரதோல்வியுற்றோல், 20 ஆண்டுக்கும் ரமற்பட்ட பமழய 

வோகனங்கள், 2024 ஜூன்.1 முதல் பதிவு நீக்கம் தசய்யப்படும். 

✓ வணிக வோகனங்கமளப் தபோருத்தவம , 2023 ஏப் ல்.1 முதல் 15 

ஆண்டுக்கும் ரமற்பட்ட பமழய வோகனங்கள் பதிவு நீக்கம் தசய்யப்படும். 

 

9.சமீெ தசய்திகளில் இைம்தெற்ை, “Baikal-GVD” என்ைால் என்ன? 

அ) விண்கைம் 

ஆ)  ஷிய ததோமைரநோக்கி  

இ) கிரிப்ரடோக ன்சி 

ஈ) புதிய ரகோள் 

✓  ஷிய அறிவியைோளர்கள், “மபக்கோல்-GVD” என்ற ததோமைரநோக்கிமய 

உருவோக்கியுள்ளனர். இத்ததோமைரநோக்கி ததற்கு மசபீரியோவில் உள்ள 

மபக்கோல் ஏரியின் அடியோழத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏரி, 

பூமியின் மிகஆழமோன ஏரியோகும். இந்தத் ததோமைரநோக்கிமயப் பயன்ப 

-டுத்தி, பி பஞ்சத்தில் இதுவம  அறியப்பட்ட மிகச்சிறிய துகளோன நியூட் 

-ரிரனோமவ அறிவியைோளர்கள் கண்டறியவுள்ளனர். 

 

10.புதிய தகாசரானா மவரஸுக்கு எதிரான பிைதொருதளதிர்ப்பி 

உைன் பிைந்த உைகின் முதல் குழந்மத, பின்வரும் எந்த நாட்டில் 

பிைந்தது? 

அ)  ஷியோ 

ஆ) அதமரிக்கோ  

இ) பிர சில் 

ஈ) இத்தோலி 

✓ புதிய தகோர ோனோ மவ ஸுக்கு எதி ோன பிறதபோருதளதிர்ப்பிகமளக் 

தகோண்ட உைகின் முதல் குழந்மத அதமரிக்கோவில் பிறந்தது என்று 

ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கருவுற்று 36ஆவது வோ த்தில் தோய்க்கு COVID-

19 தடுப்பூசி ரபோடப்பட்டது. இதன் விமளவோக தோய் மற்றும் குழந்மத 

இருவருக்கும் பிறதபோருதளதிர்ப்பிகள் உருவோகியுள்ளன. 

 


1. ரகோவிஷீல்ட்: இ ண்டு ‘ரடோஸ்’களுக்கோன கோைத்மத நீட்டிக்க மத்திய 

அ சு அறிவுறுத்தல் 

கர ோனோ ததோற்றுக்கு எதி ோன சீ ம் நிறுவனத்தின் ‘ரகோவிஷீல்ட்’ 

தடுப்பூசியின் இ ண்டு ‘ரடோஸ்’களுக்கோன கோை இமடதவளிமய நீட்டிக்க 

மத்திய அ சு அறிவுறுத்தியுள்ளது. தடுப்பூசி குறித்த ரதசிய ததோழில்நுட்ப 

ஆரைோசமனக்குழுவும், கர ோனோ தடுப்பூசி ரபோடுவதற்கோன ரதசிய நிபுை 

-ர் குழுவும் அளித்த அறிவும ப்படி இந்த நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்படி ‘ரகோவிஷீல்ட்’ தடுப்பூசிமய முதல்முமற ரபோடுவதற்கும் இ ண் 

-டோவதுமுமற ரபோடுவதற்கும் தற்ரபோது நமடமுமறயில் உள்ள 4-6 வோ  

இமடதவளிமய 4-8 வோ மோக மோற்ற பரிந்தும க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

மோற்றம் ‘ரகோவிஷீல்ட்’ தடுப்பூசிக்கு மட்டுரம தபோருந்தும், போ த் பரயோதடக் 

நிறுவனத்தின் ‘ரகோரவக்ஸின்’ தடுப்பூசிக்கு தபோருந்தோது. 

அறிவியல் ஆதோ ங்கமள கருத்தில்தகோண்டு, ‘ரகோவிஷீல்டு’ தடுப்பூசியின் 

இ ண்டு ரடோஸ்களுக்கும் இமடயிைோன கோை இமடதவளி 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இ ண்டு ரடோஸ்களுக்கும் இமடயிைோன 

கோை இமடதவளி, 28 நோட்களில் இருந்து, ஆறு முதல் எட்டு வோ ங்களோக 

உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. போ த் பரயோதடக்கின் ‘ரகோவோக்சின்’ தடுப்பூசிக்கு, 

பமழய நமடமுமறரய ததோடரும் என்றும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2. உைகக் ரகோப்மப துப்போக்கி சுடுதல்: கைப்பு அணிகளில் 

இந்தியோவுக்கு 2 தங்கம் 

உைகக்ரகோப்மப துப்போக்கி சுடுதல் ரபோட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் 

மற்றும் 10 மீட்டர் ஏர் ம பிள் பிரிவுகளில் இந்தியோவின் கைப்பு அணிகள் 

தங்கப்பதக்கம் தவன்றன. அரதரபோல் ஆடவர் ஸ்கீட் அணிகள் பிரிவிலும் 

இந்தியர்கள் முதலிடம் பிடித்தனர். இப்ரபோட்டியில், 22.03.21 நிைவ ப்படி 

இந்தியோ 6 தங்கம், 4 தவள்ளி, 4 தவண்கைம் என 14 பதக்கங்களுடன் 

பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

முன்னதோக 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் 

தசௌ வ் தசௌதரி, மோனு போக்கர் கூட்டணி 16 ஷோட்களுடன் முதலிடம் 

பிடித்து தங்கம் தவன்றது. உைகக்ரகோப்மப ரபோட்டியில் கைப்பு அணிகள் 

பிரிவில் தசௌ வ்-மோனு கூட்டணிக்கு இது 5ஆவது தங்கப்பதக்கமோகும்.  

அரத பிரிவில் இந்தியோவின் யஷஸ்வினி சிங் ரதஸ்வோல், அபிரஷக் வர்மோ 

கூட்டணி தவண்கைப்பதக்கம் தவன்றது. ஈ ோனின் ரகோல்தனௌஷ் 

தசபோதடோைோஹி, ஜோவித் ஃபருகி இமை தவள்ளிப்பதக்கத்மத தட்டிச் 

தசன்றது. 10 மீட்டர் ஏர் ம பிள் கைப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் 

இளரவனில் வோளரிவன், திவ்யோன்ஷ் சிங் பன்வோர் இமை 16 

ஷோட்களுடன் தங்கம் தவன்றது. சீனியர் உைகக்ரகோப்மப ரபோட்டியில் 

இளரவனிலுக்கு இது முதல் தங்கம்; திவ்யோன்ஷுக்கு இது நோன்கோவது 

தங்கமோகும். 

ஹங்ரகரியின் இஸ்த்வோன் தபனி, எஸ்தர் தடனஸ் 10 ஷோட்களுடன் 

தவள்ளிமய தவன்றனர். இரத பிரிவில் பங்ரகற்ற மற்தறோரு இந்திய 

ரஜோடியோன அஞ்சும் முட்கில், அர்ஜுன் பபுதோ தகுதிச்சுற்றில் ஐந்தோம் இடம் 

பிடித்து இறுதிச்சுற்று வோய்ப்மப நழுவவிட்டனர். ஆடவருக்கோன ஸ்கீட் 

அணிகள் பிரிவில் இந்தியோவின் குர்ரஜோத் கோங்கு ோ, மம ோஜ் அகமது 

கோன், அங்கத் வீர் சிங் போஜ்வோ ஆகிரயோர் கூட்டணி 6-2 என்ற கைக்கில் 

கத்தோரின் நோசர் அல் அட்டியோ, அலி அகமது அல் இஷோக்,  ஷீத் ஹமோத் 

கூட்டணிமய வீழ்த்தி தங்கத்மத மகப்பற்றியது. அரத ரபோட்டியின் 

மகளிர் பிரிவில் இந்தியோவின் பரினோஸ் தலிவோல், கோர்திகி சிங் தஷகோவத், 

கனிமத் சிரகோன் ஆகிரயோர் தவள்ளிப்பதக்கம் தவன்றனர். 

 

3. நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி 3% குமறந்தது: வர்த்தக அமமச்சகம் 

நோட்டின் தங்கம் இறக்குமதி நடப்பு நிதியோண்டின் ஏப் ல் முதல் பிப் வரி 

வம யிைோன 11 மோத கோைத்தில் 3.3 சதவீதம் குமறந்துள்ளது என மத்திய 

வர்த்தக அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

இதுகுறித்து அந்த அமமச்சகம் ரமலும் கூறியுள்ளதோவது: நடப்பு 2020-

21ஆம் நிதியோண்டின் ஏப் ல் முதல் பிப் வரி வம யிைோன 11 மோதங்களில் 

2,611 ரகோடி டோைர் (இந்திய மதிப்பில் சுமோர் `1.95 ைட்சம் ரகோடி) மதிப்புக்கு 

தங்கம் இறக்குமதி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இது, கடந்த 2019-20ஆம் நிதியோ 

-ண்டின் இரத கோைகட்ட தங்கம் இறக்குமதி அளவோன 2,700 ரகோடி 

டோைருடன் ஒப்பிடுமகயில் 3.3 சதவீதம் குமறவோகும். 

அரதசமயம், நடப்போண்டு பிப் வரியில் தங்கம் இறக்குமதியோனது கடந்த 

ஆண்டுடன் ஒப்பிடுமகயில் 236 ரகோடி டோைரிலிருந்து 530 ரகோடி 

டோை ோக அதிகரித்துள்ளது. தங்கம் இறக்குமதி சரிவமடந்துள்ளது நோட்டின் 

வர்த்தக பற்றோக்குமற குமறவதற்கு வழிவகுத்துள்ளது. அதன்படி, கடந்த 

நிதியோண்டில் 15,137 ரகோடி டோை ோக கோைப்பட்ட வர்த்தக பற்றோக்குமற 

நடப்பு நிதியோண்டின் முதல் 11 மோதங்களில் 8,462 ரகோடி டோை ோக குமறந் 

-துள்ளது. தவள்ளி இறக்குமதி கடந்த 11 மோதங்களில் 70.3% குமறந்து 78 

ரகோடி டோை ோக இருந்தது. 

ஆப ை துமறயில் ரதமவ அதிகரித்து கோைப்படுவமதயடுத்து இந்தியோ 

தங்கத்மத அதிகம் இறக்குமதி தசய்யும் நோடுகளில் ஒன்றோக உள்ளது. 

ஆண்டுக்கு 800-900 டன் வம யிைோன தங்கத்மத இந்தியோ இறக்குமதி 

தசய்கிறது. ஏற்றுமதி துமறமய ஊக்குவிக்க ரவண்டி பட்தஜட்டில் தங்கத் 

-துக்கோன இறக்குமதி வரி 7.5 சதவீதமோக குமறக்கப்பட்டது. 

2020-21 ஏப் ல்-பிப் வரியில் நவ த்தினங்கள் மற்றும் ஆப ைங்களின் 

ஏற்றுமதி 33.86% சரிவமடந்து 2,240 ரகோடி டோை ோக குமறந்ததோக 

வர்த்தக அமமச்சகம் ததரிவித்துள்ளது. 

 

4. 67ஆவது திம ப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு: முழுப்பட்டியல் 

67ஆவது ரதசிய திம ப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்ரவோர் 

ஆண்டிலும் ஏப் ல் மோதம் திம ப்பட ரதசிய விருதுகள் குறித்த அறிவிப்பு 

தவளியோகும். ஆனோல் கடந்தோண்டு COVID அச்சுறுத்தல் மற்றும் ஊ டங்கு 

கோ ைமோக ரதசிய விருது அறிவிப்பு ஒத்திமவக்கப்பட்டது. இந்நிமையில், 

தற்ரபோது அறிவிக்கப்பட்ட ரதசிய விருதுகளுக்கோன பட்டியலில் அசு ன் 

மற்றும் ஒத்த தசருப்பு ஆகிய இரு தமிழ்ப்படங்களுக்கும் தைோ 2 விருதுகள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

தனுஷ் நடிப்பில் தவற்றிமோறன் இயக்கிய அசு ன் படம், சிறந்த தமிழ்ப் 

படத்துக்கோன ரதசிய விருமதப் தபற்றுள்ளது. அத்துடன் `1,00,000 

பைமுடிப்புடன்  ஜத் கமல் விருது வழங்கப்பட்டது. அஜித்குமோர் நடித்த 

விஸ்வோசம் படத்தின் போடல்களுக்கோக இமசயமமப்போளர் D. இமோனுக்கு 

சிறந்த இமசயமமப்போளருக்கோன ரதசிய விருது கிமடத்துள்ளது. 

 

 



         

    

அசு ன் படத்தில் நடித்ததற்கோக தனுஷுக்குச் சிறந்த நடிகருக்கோன 

விருதும் சூப்பர் டீைக்ஸ் படத்தில் நடித்ததற்கோக விஜய் ரசதுபதிக்கு சிறந்த 

துமை நடிகருக்கோன விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

போர்த்திபன் நடித்து இயக்கிய ஒத்ததசருப்பு படத்துக்கு நடுவர்களின் சிறப்புப் 

பரிசு கிமடத்துள்ளது. இந்தப் படத்துக்கோக  சூல் பூக்குட்டிக்கு சிறந்த 

ஒலிப்பதிவுக்கோன விருது கிமடத்துள்ளது. ரகடி (எ) கருப்புதும  படத்தில் 

நடித்த நோக விஷோல் சிறந்த குழந்மத நட்சத்தி மோகத் ரதர்வோகியுள்ளோர். 

சிறந்த படம் - மம க்கோயர் (மமையோளம்) 

சிறந்த இயக்குநர் - சஞ்சய் பூ ண் சிங் தசளகோன் (ஹிந்தி) 

சிறந்த நடிமக - கங்கனோ  ைோவத் (மணிகர்னிகோ & பங்கோ) 

சிறந்த நடிகர் - தனுஷ் (அசு ன்); மரனோஜ் போஜ்போய் (ரபோஸ்ரை) 

சிறந்த அறிமுக இயக்குநர் - மதுகுட்டி ரசவியர் (தஹைன்) 

நர்கீஸ் தத் ரதசிய ஒருமமப்போடு விருது - தோஜ்மஹோல் (ம ோத்தி) 

சிறந்த தபோழுதுரபோக்குப் படம் - மஹர்ஷி (ததலுங்கு) 

சமூக நைனுக்கோன சிறந்த படம் - ஆனந்தி ரகோபோல் (ம ோத்தி)  

சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்புக்கோன சிறந்த படம் - வோட்டர் பரியல் (ரமோன்போ)  

சிறந்த துமை நடிகர் - விஜய் ரசதுபதி 

சிறந்த துமை நடிமக - பல்ைவி ரஜோஷி 

சிறந்த குழந்மத நட்சத்தி ம் - நோக விஷோல் (ரகடி (எ) கருப்புதும ) 

சிறந்த போடகர் - பி ப் ோக் (ரகசரி, ஹிந்தி) 

சிறந்த போடகி - சவோனி  விந்தி ோ (போர்ரடோ, ம ோத்தி) 

சிறந்த வசனம் - தி தோஷ்கண்ட் ஃமபல்ஸ் (ஹிந்தி) 

சிறந்த திம க்கமத (தழுவல்) – கும்நமி 

சிறந்த அசல் திம க்கமத - ரஜயஸ்ரதோபுத்ர ோ (வங்கோளம்) 

சிறந்த ஒலி அமமப்பு -  சூல் பூக்குட்டி (ஒத்த தசருப்பு) 

சிறந்த ஒலி அமமப்பு - லியுடஹ் (கோஸி) 

சிறந்த படத்ததோகுப்பு - நவீன் நூலி (தஜர்ஸி, ததலுங்கு) 

சிறந்த கமை இயக்கம் - ஆனந்தி ரகோபோல் (ம ோத்தி) 

சிறந்த ஒப்பமன -  ஞ்சித் (தஹைன், மமையோளம்) 

சிறந்த இமசயமமப்போளர் – D. இமோன் (விஸ்வோசம்) 

சிறந்த பின்னணி இமச - பி புத்தோ போனர்ஜி (வங்கோளம்) 

சிறந்த போடைோசிரியர் - பி போ வர்மோ (தகோைோம்பி, மமையோளம்) 

சிறந்த ஸ்தபஷல் எஃதபக்ட்ஸ் - மம க்கோயர் (மமையோளம்) 

சிறந்த நடனம் -  ோஜு சுந்த ம் (மஹர்ஷி, ததலுங்கு) 

திம யுைகுக்கு ஏற்ற மோநிைம் – சிக்கிம் 

சிறப்பு விருது - ஒத்த தசருப்பு 

சிறந்த ஆமட வடிவமமப்பு - சுஜித் சுதோக ன், வி. சோய் (மம க்கோயர், 

மமையோளம்) 

சிறந்த சண்மட இயக்கம் - அவரன ஸ்ரீமன்நோ ோயைோ (கன்னடம்) 

சிறந்த ஒளிப்பதிவு - கிரிஷ் கங்கோத ன் (ஜல்லிக்கட்டு, மமையோளம்) 

சிறந்த குழந்மதகள் படம் - கஸ்தூரி (ஹிந்தி) 

 

5. ததைங்கோனோ அ சு ஊழியர்களுக்கு 30 சதவீத ஊதிய உயர்வு: ஓய்வு 

வயது 61 ஆக உயர்வு 

ததைங்கோனோ அ சு ஊழியர்களுக்கு 30% ஊதிய உயர்வு அளிப்பதுடன் 

அவர்களின் பணி ஓய்வு வயது 58’இலிருந்து 61 ஆக உயர்த்தப்படுவதோக 

அம்மோநிை முதல்வர் ரக சந்தி ரசக   ோவ் அறிவித்துள்ளோர். 

 

6. ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோனுக்கு கோந்தி அமமதி விருது 

2020ஆம் ஆண்டுக்கோன ‘கோந்தி அமமதி’ விருது ‘வங்கபந்து’ என 

அமழக்கப்படும் ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோனுக்கு வழங்கப்படுவதோக மத்திய 

கைோசோ  துமற அறிவித்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன இந்த விருது 

மமறந்த ஓமன் சுல்தோன் கபூஸ் பின் மசயது அல் மசயதுவுக்கு வழங்கப்ப 

-டுவதோகவும், இந்தியோவுடனோன உறமவ வலுப்படுத்த விரும்பிய அவ து 

ரநோக்கத்துக்கும், வமளகுடோ பி ோந்தியத்தில் அமமதிமய ஏற்படுத்த அவர் 

ரமற்தகோண்ட முயற்சிக்கும் அங்கீகோ ம் அளிக்கும் வமகயில் இந்த விருது 

வழங்கப்படுவதோகவும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பி தமர் ரமோடி தமைமமயிைோன நடுவர் குழுவோனது கடந்த மோர்ச் 19ஆம் 

ரததி கூடி, கோந்தி அமமதி விருதுக்கு ரஷக் முஜிபூர்  ஹ்மோமனயும், 

ஓமனின் நீண்டகோை ஆட்சியோள ோன சுல்தோன் கபூமஸயும் ஒருமனதோகத் 

ரதர்ந்ததடுத்ததோக மத்திய கைோசோ  துமற ததரிவித்துள்ளது. 

மகோத்மோ கோந்தியின் 125ஆவது பிறந்த ஆண்டு தகோண்டோட்டத்மததயோட்டி 

1995’ஆம் ஆண்டுமுதல் கோந்தி அமமதி விருதோனது மத்திய அ சோல் 

வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ரதசியம், இனம், தமோழி, ஜோதி, மத ரவறுபோடின்றி 

வழங்கப்படும் இவ்விருது, `1 ரகோடி த ோக்கப்பரிசு, போ ம்பரிய மகவிமனப் 

தபோருள்கமள உள்ளடக்கியது ஆகும். 

 

 


