
         

    

1.சமீபத்தில் 2021 ஏப்ரலில், S&P குள ோபல் மதிப்பீடுகள் வெளியிட்ட 

அறிக்ககயின்படி, நடப்பு 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவின் ெ ர்ச்சி 

முன்கணிப்பு சதவீதம் என்ன? 

அ) 6 சதவீதம் 

ஆ) 8 சதவீதம் 

இ) 11 சதவீதம்  

ஈ) 14 சதவீதம் 

✓ S & P குள ோபல் மதிப்பீடுகள், ஆசிய-பசிபிக் நிதி நிறுவனங்கள் குறித்த 

தனது அறிக்ககயில், நடப்பு நிதியோண்டில் இந்திய பபோரு ோதோரம் 11 

சதவீதமோக வ ர்ச்சியகடயும் என்று கணித்துள் து. அதிகோரப்பூர்வ 

மதிப்பீடுகளின்படி, 2020-21ஆம் நிதியோண்டில், இந்திய பபோரு ோதோரம் 

8 சதவீத அ வுக்கு சுருங்கும். 

 

2. ‘COVIRAP’ வதோழில்நுட்பத்கத உருெோக்கிய நிறுெனம் எது? 

அ) NIT திருச்சிரோப்பள்ளி 

ஆ) AIIMS 

இ) MIT 

ஈ) IIT கரக்பூர்  

✓ கரக்பூர் - இந்திய பதோழில்நுட்ப நிறுவனம் தனது சுகோதோர தயோரிப்போன 

‘COVIRAP’ஐ வணிகமயமோக்கியுள் து. இது, COVID ந ோய்த்த ோற்றை 

கண்டறியும் த ோழில்நுட்பமோகும். எளிய முகையில், மலிவு கட்டணத்தில் 

ளமற்பகோள் ப்படும் இப்பரிளசோதகனயின் முடிவுகக , 45 நிமிடத்தில் 

திைன்ளபசியின் பசயலியின் வோயிலோக பபற்றுக்பகோள் லோம். 

 

3. ஏப்ரல்.1 அன்று எந்த மோநிலத்தின் உதய நோள், ‘உத்கல் திெோஸ்’ 

எனக் வகோண்டோடப்படுகிறது? 

அ) பதலங்கோனோ 

ஆ) ஆந்திர பிரளதசம் 

இ) ஒடிஸோ  

ஈ) கர்நோடகோ 

✓ இந்திய மோநிலமோன ஒடிஸோ, 1936 ஏப்ரல்.1 அன்று உருவோக்கப்பட்டது. 

அதன் மோநில நோள், ‘உத்கல் திவோஸ்’ என அகைக்கப்படுகிைது.  மோநிலம் 

முழுவதும் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. முந்கதய பீகோர் மற்றும் 

ஒடிஸோ மோகோணத்திலிருந்து ஒடிஸோ ஒரு தனி மோநிலமோக உருவோன 

நிகனவோக, அந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

4. உலக ள ோமிளயோபதி நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10  

ஆ) ஏப்ரல் 11 

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.10 உலக ள ோமிளயோபதி நோள் பகோண்டோடப்போடுகி 

-ைது. “Homeopathy- Roadmap for Integrative Medicine” என்பது  டப்பு 

ஆண்டில் (2021) வரும் இந்   ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

ள ோமிளயோபதி மருத்துவ முகையின் தந்கத என்று அகைக்கப்படும் 

மருத்துவர் சோமுளவல் ள ன்ளமனின் பிைந்தநோக  நிகனவுகூரும் 

வககயில் இந்த நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. 

 

5. ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவ நோள் வகோண்டோடப்படுகிற 

ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 10 

ஆ) ஏப்ரல் 11  

இ) ஏப்ரல் 12 

ஈ) ஏப்ரல் 13 

✓ கர்ப்பிணி மற்றும் போலூட்டும் பபண்களுக்கு மகப்ளபறு பரோமரிப்பு குறித்த 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ளதசிய போதுகோப்போன தோய்கமப் 

பருவ நோள் ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிைது.  

✓ இந்தியோவின் போதுகோப்போன தோய்கமப்பருவத்துக்கோன பவண்ணோடோ 

கூட்டணியின் (White Ribbon Alliance for Safe Motherhood, India) ஒரு 

முன்பனடுப்போக இந்நோள் பகோண்டோடப்போடுகிைது. “Stay at Home during 

Coronavirus, keep Mother and Newborn Safe from Coronavirus” என்பது 

 டப்போண்டில் (2021) வரும் இந் ோளுக்கோனக் கருப்தபோருளோகும். 

 

6. ஜோலியன்ெோலோ போக் படுவகோகல நடந்த ஆண்டு எது? 

அ) 1919  

ஆ) 1820 

இ) 1819 

ஈ) 1857 

✓ ஜோலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (1919): பிரிட்டிஷ் அரசோங்கத்தின் அடக் 

-குமுகைக் பகோள்கககளுக்கு எதிர்ப்புத் பதரிவித்து, நிரோயுதபோணியோன 

மக்கள் அமிர்தசரஸில் உள்  ஜோலியன்வோலோ போக் என்ை இடத்தில் 1919 

ஏப்ரல் 13 அன்று கூடியிருந்தனர். மக்கள் கி ர்ச்சிகய அடக்குவதற்கோக, 

பஜனரல் டயர் தனது துருப்புக்கக  முன்னறிவிப்பு ஏதுமின்றி அவர்கள் 

மீது துப்போக்கிச்சூடு நடத்த உத்தரவிட்டோன். 

✓ அத்ளதோட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்கோரர்க ோல் நடத்தப்பட்ட கோட்டுமிரோண்டித்த 

-னமோன பசயல், வரலோற்றில், ஜலியன்வோலோ போக் படுபகோகல (அல்லது 

அமிர்தசரஸ் படுபகோகல) என்று அறியப்பட்டது. 

 

7. ளதசிய குடிகமப் பணிகள் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 20 

ஆ) ஏப்ரல் 21  

இ) ஏப்ரல் 22 

ஈ) ஏப்ரல் 23 

✓ 1947 ஏப்.21 அன்று இந்தியோவின் முதல் உள்துகை அகமச்சரோன சர்தர் 

வல்லபோய் பளடல், தகுதிகோண் பருவத்திலிருந்த நிர்வோக ளசகவ 

அதிகோரிகளின் மத்தியில் உகரயோற்றினோர். தில்லியின் பமட்கோல்ப் 

மோளிககயில் நடந்ளதறிய அவ்வரலோற்றுச் சிைப்புமிக்க உகரநிகழ்த்தலி 

-ன்ளபோது, அரசு ஊழியர்கக  “இந்தியோவின் எஃகு சட்டகம்” என அவர் 

விவரித்தோர். இந்நிகழ்கவ நிகனவுகூரும் வககயில், நோடு முழுவதும் 

ஏப்.21 அன்று குடிகமப்பணிகள் நோள் அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

 

8. ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் வகோண்டோடப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 23 

ஆ) ஏப்ரல் 24  

இ) ஏப்ரல் 25 

ஈ) ஏப்ரல் 26 

✓ ஒவ்ளவோர் ஆண்டும் ஏப்ரல்.24 அன்று பஞ்சோயத்து ரோஜ் அகமச்சகத்தோல் 

ளதசிய பஞ்சோயத்து ரோஜ் நோள் பகோண்டோடப்படுகிைது. உள் ோட்சிகக  

சட்டரீதியோக வலுப்படுத்த 1993ஆம் ஆண்டு இளத நோளில், அரசியலகமப்பு 

(73ஆவது சட்டதிருத்தம்) சட்டம், 1992 அமலுக்கு பகோண்டுவரப்பட்டது. 

 

9. உலக நூல் & பதிப்புரிகம நோள் ககடபிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 22 

ஆ) ஏப்ரல் 23  

இ) ஏப்ரல் 24 

ஈ) ஏப்ரல் 25 

✓ உலக நூல் மற்றும் பதிப்புரிகம நோள் (World Book and Copyright Day) 

அல்லது உலக நூல் நோள் என்பது வோசித்தல், பதிப்பித்தல் மற்றும் பதிப்புரி 

-கமயூடோக அறிவுசோர் பசோத்துக்கக ப் போதுகோத்தல் ஆகியவற்கை 

வ ர்க்கும் ளநோக்குடன் ஐநோ கல்வி, அறிவியல் & பண்போட்டு நிறுவனம் 

ஆண்டுளதோறும் ஏப்.23 அன்று நடத்தும் ஒரு நிகழ்வோகும். 

✓ உலக இலக்கியத்துக்கோன ஒரு குறியீடோகளவ இந்நோள் ளதர்வு பசய்யப்ப 

-ட்டதோக UNESCO அறிவித்துள் து. 1616ஆம் ஆண்டு இந்நோளிளலளய 

மிகுளவல் டி பசர்வண்ளடஸ், வில்லியம் ளேக்ஸ்பியர், இன்கோ டி லோ 

ளவகோ ஆகிளயோர் கோலமோனோர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ ஒவ்பவோரு நோட்டிலும் பல்ளவறு வசதிகக க்பகோண்ட, அகனத்து நூல் 

-களும் கிகடக்கும் வககயில் ஒரு நூல் தகலநகரத்கத உருவோக்கும் 

திட்டத்கத கடந்த 2001’இல் UNESCO பதோடங்கியது. ளமலும் ஒவ்ளவோர் 

ஆண்டும் ஒரு நகரத்கத நூல்களின் தகலநகரமோகத் ளதர்வு பசய்யும். 

2021ஆம் ஆண்டுக்கோன நூல்களின் தகலநகரமோக ஜோர்ஜியோ நோட்டின் 

தகலநகரமோன திபிலீசி நகரம் பதரிவோகியுள் து. 

 

10. உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படுகிற ளததி எது? 

அ) ஏப்ரல் 24 

ஆ) ஏப்ரல் 25  

இ) ஏப்ரல் 26 

ஈ) ஏப்ரல் 27 

✓ ஆண்டுந ோறும் ஏப்.25 அன்று உலக மளலரியோ நோள் ககடப்பிடிக்கப்படு 

-கிைது. “Reaching the 0-malaria target” என்பது நடப்போண்டில் (2021) 

வரும் உலக மளலரியோ நோளுக்கோனக் கருப்பபோரு ோகும். 

✓ உலக நலவோழ்வு அகமப்பின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கோன அறிக்ககயின் 

படி, இந்தியோ, உலக ோவிய மளலரியோ போதிப்புகளில் மூன்று சதவீத 

போதிப்புக்கு கோரணமோக அகமகிைது. ளமலும், 2017ஆம் ஆண்டின் சூை 

-கல ஒப்பிடும்ளபோது, இந்தியோ, 49% அளவுக்கு மளலரிய போதிப்புகக  

குகைத்தளதோடு அதுசோர்ந்த இைப்புகக யும் 50.5% அ வுக்கு குகைத்து 

-ள் து. 

 


1. பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் இரும்பு உருக்கும் கட்டகமப்பு 

கண்டுபிடிப்பு 

பகோடுமணல் அகழ்வோரோய்ச்சியில் மண் அடுப்புக ோல் பசய்யப்பட்ட இரும்பு 

உருக்கும் கட்டகமப்பு இருந்ததற்கோன தரவுகள் கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

ஈளரோடு மோவட்டம், பகோடுமணல் பநோய்யல் ஆற்றின் ககரளயோரம் பபோதுப் 

பணித் துகைக்குச் பசோந்தமோன இடத்தில் தமிைக பதோல்லியல் துகை 

மூலம் பத்தோவது முகையோக அகழ்வோரோய்ச்சி கடந்த பிப்ரவரி 26ஆம் ளததி 

பதோடங்கியது. பதோல்லியல் துகை அகைோய்வுத் திட்ட இயக்குநர் பஜ ரஞ்சித் 

தகலகமயில் பணிகள் நகடபபற்று வருகின்ைன. 

இதுகுறித்து பதோல்லியல் நிபுணர்கள் கூறியதோவது: இப்பகுதியில் 2,400 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ளப மக்கள் வோழ்ந்துள் னர் என்பதற்கு குடியிருப்புக 

-ள், பயன்போட்டுப் பபோருள்கள், நோணயம், மண்போகன ஓடுகள், குறிப்புகள் 

ளபோன்ை தரவுகள் கிகடத்து வருகின்ைன. பல்ளவறு பகுதிகளில் நடந்த 

அகைோய்வில் 1,999 தமிழ் பிரோமி எழுத்து ஆவணங்கள் கிகடத்துள் ன. 

அதில் 1,000க்கும் ளமற்பட்டகவ இங்கு கிகடத்தகவ. இதன்மூலம் இப் 

பகுதியில் பபோ ஆ மு 400’க்கு முன்ளப பண்டமோற்றுகள், அறிவியல் சோர்ந்த 

பதோழில்நுட்பங்கள் ககயோ ப்பட்டது பதரியவருகிைது. 

தற்ளபோகதய அகைோய்வில் கருப்பு, பசம்மண் அடர்ந்த இப்பகுதியில் இரும்பு 

-க்கோன மூலப்பபோருள்கள் கிகடத்துள் ன. அவற்கை எடுத்து ககரளயோர 

-ம் 10’க்கும் ளமற்பட்ட மண் அடுப்புகளில் 1,800° பசல்சியசுக்கு ளமல் சூடு 

-படுத்தி இரும்கப பிரித்து எடுத்துள் னர். இரும்கப உருக்கி, மண் 

போத்திரத்தில் ளசகரித்து, கத்தி, ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ஆணி, கம்பி 

ளபோன்ை பயன்போட்டுப் பபோருள்கள் பசய்ததற்கோன அகடயோ ங்கள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. 

இங்கு ளதோண்டப்பட்ட 30 குழிகளில் 12’க்கும் ளமற்பட்ட குழிகளில் அடுப்பு 

மூலம் ஆகல ளபோன்று இரும்பு உருக்கியதற்கோன அகடயோ மும், பிரித்து 

எடுத்தபின் விட்டுச்பசல்லப்பட்ட இரும்புக்கழிவுகளும் ளசகரிக்கப்பட்டுள்  

-ன. ஆய்வுபதோடரும்ளபோது ளமலும் பல தகவல்கள் கிகடக்க வோய்ப்புள் து. 

ளமலும் பசம்பு நோணயங்கள், தமிழ் பிரோமி எழுத்துகள், போகன ஓடுகள், 

கல்லகைகள், இரும்பு மூலப்பபோருள், கழிவுகள் கிகடத்துள் ன. 

இங்கு வசித்த மக்கள் ஆரம்பத்தில் ஆற்ைங்ககரகய ஒட்டியும், அதன்பின் 

ளபரழிவுக்குப்பின் உயரமோன பகுதிகளிலும் வசித்துள் னர். அவோா்கள் 

குடியிருப்புக்கு கிைக்ளக கல்லகைகள் அகமத்துள் னர். இங்குள்  

கல்லகைகள் பலகக கற்க ோல் அகை ஏற்படுத்தப்பட்டு, அதில் பபரிய மண் 

போகனக்குள் உடல்கள் கவக்கப்பட்டுள் ன. சில இடங்களில் ளநரடியோக 

போகனக்குள் எலும்புகள் கிகடத்துள் ன. 

புகதக்கப்பட்டவோறு எலும்பு அகமப்புகள் கிகடக்கவில்கல. இருப்பினும், 

மதுகர கோமரோஜர் பல்ககலக்கைகத்துக்கு இவற்கை அனுப்பி எந்த 

கோலத்கதச் ளசர்ந்த எலும்புகள் எனக் ளகட்டுள்ள ோம். இந்த அகைோய்வு 

வரும் ஜூகல வகர பதோடர வோய்ப்புள் து என்ைனர். 

 

2. மணலுரில் இன்று அகைோய்வு பதோடக்கம் 

கீைடியில் நடந்துவரும் ஏைோம்கட்ட அகைோய்வின் ஒருபகுதியோக மணலூரில் 

அகைோய்வுப்பணிகள் பதோடங்குகின்ைன. சிவங்கக மோவட்டம் திருபுவனம் 

அருளகயுள்  கீைடியில் கடந்த பிப்ரவரி மோதம் 13ஆம் ளததி ஏைோம்கட்ட 

அகைோய்வுப் பணிகள் பதோடங்கின. கீைடி, அகரம், பகோந்தகக ஆகிய மூன்று 

இடங்களில் அகைோய்வு நடந்துவருகிைது. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வுப்பணிகள் 

கீைடி, அகரம், பகோந்தகக, மணலூர் ஆகிய நோன்கு இடங்களிலும் நடந்தன.  

ஏைோம்கட்ட அகைோய்வும் ளமற்கண்ட நோன்கு இடங்களிலும் நகடபபறும் 

என பதோல்லியல்துகை சோர்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. பணிகள் பதோடங்கி இரு 

மோதங்கள் கடந்துவிட்ட நிகலயில் மணலூரில் மட்டும் அகைோய்வுப் 

பணிகள் பதோடங்கப்படோமல் இருந்தது. 

மணலூரில் இடம் ளதர்வுபசய்வதில் ஏற்பட்ட கு றுபடி கோரணமோக பணிக 

-ள் பதோடங்கப்படவில்கல. ஆைோம்கட்ட அகைோய்வில் மணலூரில் ஏழு 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு 39 பபோருள்கள் மட்டுளம கண்டறியப்பட்டதோல் 7 

ஆம் கட்ட அகைோய்வில் சரியோன இடத்கத ளதர்வு பசய்வதில் அதிகோரிகள் 

கவனமோக இருந்தனர். தற்ளபோது மணலூகரச் ளசர்ந்த ஜோனகி அம்மோள் 

என்பவரின் 1 ஏக்கர் நிலத்கத அகைோய்வுக்கோக பதோல்லியல்துகையினர் 

ளதர்வு பசய்துள் னர். 

மணலூர், அகரம், கழுளகர்ககட உள்ளிட்ட கிரோமங்களில் முக ப்போரி 

உற்சவம் உள்ளிட்டகவகள் நகடபபறும் ளபோது நிகைவோக மணலூர் 

முனியோண்டி ளகோயிலில் முடிவகடயும். தற்ளபோது வகர இந்த நிகழ்வு 

பதோடர்வதோல் பண்கடயகோலத்திற்கும் இம்முக ப்போரி உற்சவத்துக்கும் 

பதோடர்பு இருக்கலோம் எனக்கருதி மணலூரில் அந்த இடத்தில் அகைோய்வுப் 

பணிகயத் பதோடங்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. 

பசப்டம்பர் மோதம் மகைக்கோலம் பதோடங்கிவிடும் என்பதோல் அதற்குள் 

விகரவோக அகைோய்வுப் பணிகக  முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள் து. கீைடியில் 

இதுவகர 3 குழிகள் மட்டும் ளதோண்டப்பட்டு சுடுமண்ணோல் பசய்யப்பட்ட 

தோயகட்கட, கல் உைவு கருவி, போகன ஓடுகள் உள்ளிட்டகவகள் 

கண்டறியப்பட்டுள் ன. தற்ளபோது ளமலும் இரு குழிகள் ளதோண்டும் பணி 

பதோடங்கியுள் து. பகோந்தகக, அகரம் ஆகிய இடங்களில் தலோ மூன்று 

குழிகள் ளதோண்டப்பட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்ைன. 

 

3. தமிழில் புதிய கல்விக் பகோள்கக பவளியோனது 

புதிய கல்விக் பகோள்ககயின் உள்ளூர் பமோழிபபயோப்பு 17 பமோழிகளில் 

பவளியோகி, தமிழில் மட்டும் பவளியிடப்படவில்கல. இதற்கு பல்ளவறு 

தரப்பிலும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிகலயில் தமிழ்பமோழிபபயர்ப்கப மத்திய 

கல்வி அகமச்சகம் பவளியிட்டுள் து. மத்திய அரசின் சோர்பில் 2019ஆம் 

ஆண்டு கஸ்தூரி இரங்கன் கல்விக்குழு தோக்கல்பசய்த கல்விக்பகோள்கக 

-கய அடிப்பகடயோகக்பகோண்டு 2020ஆம் ஆண்டில் புதிய கல்விக் 

பகோள்கக உருவோக்கப்பட்டது. இதற்கு மத்திய அகமச்சரகவ, கடந்த 

ஆண்டு ஜூகல 29’இல் ஒப்புதல் அளித்தது. 

10+2 என்ை பள்ளிப்போடமுகை மோற்ைப்பட்டு, 5+3+3+4 என்ை அடிப்பகடயில் 

3 முதல் 8 வயது, 8 முதல் 11 வயது, 11 முதல் 14 வயது, 14-18 வயது ஆகிய 

மோணவர்களுக்கோகப் போடமுகை மோற்ைப்படும், மோணவர்களுக்குக் 

குகைந்தபட்சம் ஐந்தோம் வகுப்பு வகரயில், தோய்பமோழி, உள்ளூர் பமோழி, 

பிரோந்திய பமோழி, பயிற்றுபமோழியோக இருக்களவண்டும், பல்ககலகள், 

உயர்கல்வி பயில விரும்பும் மோணவர்களுக்கு பபோதுவோன நுகைவுத் 

ளதர்வு நடத்தப்படும், மோணவர்களின் பள்ளிப்போட அ வு குகைக்கப்படும். 

ஆைோம் வகுப்பிலிருந்து மோணவர்கள் பதோழிற்கல்வி கற்க ஊக்கப்படுத்தப்ப 

-டுவோர்கள் என்பன உள்ளிட்ட பல்ளவறு அம்சங்கள் இதில் கூைப்பட்டன. 

ஆரம்பத்தில் ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய பமோழிகளில் மட்டுளம ளதசிய 

கல்விக்பகோள்கக பவளியிடப்பட்டது. பிரோந்திய பமோழிகளில் பமோழிபபயர்ப் 

-புகள் பவளியிடப்படும் என்று மத்திய அரசு பதரிவித்திருந்த நிகலயில், 17 

பிரோந்திய பமோழிகளில் கல்விக் பகோள்ககயின் பமோழிபபயர்ப்பு கடந்த ஏப். 

24 பவளியோகி இருந்தது. கன்னடம், மகலயோ ம், பதலுங்கு உள்ளிட்ட 17 

பமோழிகளில் ளதசிய கல்விக்பகோள்கக பமோழிபபயர்க்கப்பட்டு பவளியோன 

நிகலயில், தமிழ் பமோழிக்கோன பமோழிபபயர்ப்பு இடம்பபைவில்கல. 

இந்த நிகலயில் ளதசிய கல்விக் பகோள்ககயின் தமிழ் பமோழிக்கோன 

பமோழிபபயர்ப்பு பவளியிடப்பட்டது. பமோத்தம் 155 பக்கங்களுடன் கூடிய 

பமோழிபபயர்ப்கப இகணயத  முகவரியில் மத்திய கல்வி அகமச்சகம் 

பவளியிட்டுள் து. 

 



         

    

4. ஆஸ்கர் விருதுகள் 2021: சிைந்த திகரப்படமோக ‘ளநோளமட்ளலண்ட்’ 

ளதர்வு 

93ஆவது ஆஸ்கர் விருது வைங்கும் விைோ லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிளபோர்னியோ 

-வில் இருக்கும்  ோலிவுட்டின் டோல்பி திளயட்டரில் மட்டுமல்லோமல் லோஸ் 

ஏஞ்சல்ஸின் யூனியன் ஸ்ளடேன் அரங்கிலும் இம்முகை நகடபபற்ைது. 

இதில் குள ோயி ஸோளவோ இயக்கிய ’ளநோளமட்ளலண்ட்’ சிைந்த திகரப்பட 

-மோகவும், ஸோளவோ சிைந்த இயக்குநரோகவும் பவற்றிபபற்ைனர். 

சிைந்த இயக்குநர் என்கிை ஆஸ்ககர பவல்லும் இரண்டோவது பபண் 

ஸோளவோ என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

விருது பவன்ைவர்கள் பட்டியல் 

சிைந்த இயக்குநர் – குள ோயீ ஸோளவோ 

சிைந்த திகரப்படம் – ளநோளமட்ளலண்ட் 

சிைந்த நடிகக – பிரோன்சிஸ் பமக்டோர்மண்ட் (ளநோளமட்ளலண்ட்) 

சிைந்த நடிகர் - ஆந்தனி  ோப்கின்ஸ் (தி போதர்) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகர் - ளடனியல் கலூயோ (Judas and the Black 

Messiah) 

சிைந்த உறுதுகண நடிகக - யூ ஜங் யூன் (மினோரி) 

சிைந்த சர்வளதசத் திகரப்படம் - அனதர் ரவுண்ட் (படன்மோர்க்) 

சிைந்த தழுவல் திகரக்ககத - தி போதர் 

சிைந்த திகரக்ககத – பிரோமிஸிங் யங் வுமன் 

சிைந்த அனிளமேன் திகரப்படம் – ளஸோல் 

சிைந்த போடல் - கபட் போர் யூ (Judas and the Black Messiah) 

சிைந்த இகச – ளஸோல் 

சிைந்த படத்பதோகுப்பு - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒளிப்பதிவு – ளமங்க் 

சிைந்த தயோரிப்பு வடிவகமப்பு – ளமங்க் 

சிைந்த வகரககல – படனட் 

சிைந்த ஆவணப்படம் - கம ஆக்ளடோபஸ் டீச்சர் 

சிைந்த ஆவணக் குறும்படம் – ளகோபலட் 

சிைந்த அனிளமேன் குறும்படம் - இஃப் எனிதிங் ள ப்பன்ஸ் ஐ லவ் யூ 

சிைந்த குறும்படம் - டூ டிஸ்டண்ட் ஸ்ட்ளரஞ்சர்ஸ் 

சிைந்த ஒலி - சவுண்ட் ஆஃப் பமடல் 

சிைந்த ஒப்பகன, சிகக அலங்கோரம் - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

சிைந்த ஆகட வடிவகமப்பு - மோ பரய்னீஸ் ப் ோக் போட்டம் 

 

 

 


