
         

    

1. COVID நெருக்கடிக்கு தீர்வுகாண இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்த 

இந்தி ோவும் UNICEFஉம் நதோடங்கி  திட்டத்தின் நப ர் என்ன? 

அ) Covid Warrior 

ஆ) Young Warrior  

இ) COVID Champion 

ஈ) Tackle the Crisis 

✓ இளைய ோர் விவகோரங்கள் அளைச்சகம், சுகோதோரம் ைற்றும் குடும்பநல 

அளைச்சகம், ஐநோ சிறோர்கள் நிதி ம் (UNICEF) ைற்றும் அதன் கூட்டோைர் 

அளைப்போன YuWaah & அவர்கைது பங்கோைர்களும் #YoungWarrior 

என்ற யதசி  அைவிலோன திட்டத்ளதத் ததோடங்கினர். 

✓ தற்யபோது நளடதபற்றுவரும் COVID-19 தநருக்கடிக்கு தீர்வுகோண நோடு 

முழுவதும் இளைய ோர்களை ஈடுபடுத்துவளத இது யநோக்கைோகக் தகோ 

-ண்டுள்ைது. இதில் தவறோன தகவல்களைக் கண்டறிவதற்கோன பயிற்சி, 

தடுப்பூசி ைற்றும் ைனநல ஆதரவு யபோன்றவற்றுக்கோன பதிளவ ஊக்குவி 

-த்தல் ஆகி ளவ அடங்கும். 

 

2. அண்ளையில் கோலைோன சுந்தர்லோல் பகுகுணோ என்பவர் ___? 

அ) விளை ோட்டு வீரர் 

ஆ) சூழலி லோைர்  

இ) ததோழிலதிபர் 

ஈ) தபோருைோதோர வல்லுநர் 

✓ மூத்த சூழலி லோைரும், ‘பத்ை விபூஷன்’ விருதோைருைோன சுந்தர்லோல் 

பகுகுணோ (94) சமீபத்தில் கோலைோனோர். 1973ஆம் ஆண்டு ைரங்களைக் 

போதுகோக்க உத்தரகண்ட் சயைோலி பகுதியில் தபண்கள் முன்தனடுத்த 

‘சிப்யகோ’ இ க்கத்ளத ததோடங்கிளவத்தவர். 

 

3. 2021 யையில் ெளடநபற்ற BRICS வோனி ல் பணிக்குழு (BAWG) 

கூட்டத்ளத ெடத்தி  ெோடு எது? 

அ) இந்தி ோ  

ஆ) ரஷி ோ 

இ) ததன்னோப்பிரிக்கோ 

ஈ) பியரஸில் 

✓ யை 19 & 20 ஆகி  யததிகளில் இளண வழியில் BRICS வோனி ல் 

பணிக்குழுவின் (BAWG) ஏழோவது கூட்டத்ளத இந்தி ோ நடத்தி து. இக் 

கூட்டத்தின்யபோது, பங்யகற்போைர்கள் அளனவரும் இந்தப் பகுதியில் ஒரு 

முதன்ளை திட்டத்ளத உருவோக்க ஒப்புக்தகோண்டனர். உறுப்பு நோடுகளி 

-லுள்ை ததோளலயநோக்கிகளை ஒரு வளல ளைப்பில் தகோண்டுவந்து 

பிரோந்தி  தரவு வளல ளைப்ளப உருவோக்குவதற்கும் அப்பணிக்குழு 

பரிந்துளரத்தது. 

 

4. உலக யபச்சுவோர்த்ளத ைற்றும் வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்மு 

-கத்தன்ளை ெோள் (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development) களடப்பிடிக்கப்படும் யததி எது? 

அ) யை 21  

ஆ) யை 22 

இ) யை 23 

ஈ) யை 24 

✓ பல்யவறு கலோசோரங்களுக்கிளடயிலோன இளடதவளிள  இளணக்கும் 

வளகயில், ஆண்டுயதோறும் யை.21 அன்று உலக உளர ோடல் ைற்றும் 

வைர்ச்சிக்கோன கலோச்சோரப் பன்முகத்தன்ளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகி 

-றது. இது, கலோச்சோர பன்முகத்தன்ளையின் ைதிப்ளப புரிந்துதகோள்ைவும் 

எப்படி ஒன்றிளணந்து வோழயவண்டுதைன்பளத கற்றுக்தகோள்ைவும் 

உதவுவதற்கோன ஒரு நல்வோய்ப்போக உள்ைது. கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு 

ஆப்கோனிஸ்தோனின் பமீனிலுள்ை புத்தர் சிளலகளை யசதப்படுத்தி தன் 

விளைவோக இந்நோள் உருவோக்கப்பட்டது. 

 

 

 

5. ெடப்போண்டில் (2021) வரும் உயிரி ல் பன்முகத்தன்ளைக்கோன 

பன்னோட்டு ெோளின் கருப்நபோருள் என்ன? 

அ) We're part of the solution  

ஆ) Our solutions are in Nature 

இ) Strategic Plan on Biodiversity 

ஈ) Ecosystem Restoration Ahead 

✓ பன்னோட்டைவில் உயிரி ல் பல்வளகளைபற்றி  புரிதல் ைற்றும் விழிப்பு 

-ணர்ளவ அதிகரிக்கும் யநோக்கில் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் யை.22 அன்று 

பன்னோட்டு உயிரி ல் பல்வளகளை நோள் களடப்பிடிக்கப்படுகிறது. 

“We're part of the solution” என்பது நடப்போண்டில் (2021) வரும் இந்த 

நோளுக்கோன கருப்தபோருைோகும். 

 

6. முதல் அதிகோரப்பூர்வ பன்னோட்டு யதயிளல ெோளின் அனுசரிப்ளப 

குறிக்கும் ஆண்டு எது? 

அ) 1948 

ஆ) 2017 

இ) 2020  

ஈ) 2021 

✓ முதலோவது பன்னோட்டு யதயிளல நோைோனது, “Harnessing benefits for all 

from field to cup” என்னும் கருப்தபோருளின்கீழ் 2020 யை.21 அன்று 

களடப்பிடிக்கப்பட்டது. யதயிளல சோகுபடிள  யவளலவோய்ப்பு ைற்றும் 

வருவோயின் மூலோதோரைோக தகோண்டிருக்கும் நோடுகளை இந்த நோள் 

ஒருங்கிளணக்கிறது. 

✓ கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு, இந்தி ோ, அரசோங்கங்களுக்கு இளடய  ோன 

FAO குழுவில் முன்ளவத்த யகோரிக்ளகயின் அடிப்பளடயில், ஐநோ தபோது 

அளவ, யை 21’ஐ பன்னோட்டு யதயிளல நோைோக அறிவித்தது. 

 

7.துயரோணோச்சோர் ோ விருதுநபற்ற முதல் பயிற்சி ோைரோன பரத்வோஜ் 

அண்ளையில் கோலைோனோர். அவர் சோர்ந்த விளை ோட்டு எது? 

அ) யடபிள் தடன்னிஸ் 

ஆ) குத்துச்சண்ளட  

இ) பளு தூக்குதல் 

ஈ) தடன்னிஸ் 

✓ குத்துச்சண்ளடயில் இந்தி ோவின் முதலோவது துயரோணோச்சோர் ோ விருது 

தபற்ற பயிற்சி ோைரோன O P பரத்வோஜ் (82) சமீபத்தில் கோலைோனோர்.  

✓ 1985ஆம் ஆண்டில் அவர் துயரோணோச்சோர் ோ விருளத தவன்றோர். 1968 

- 1989ஆம் ஆண்டு வளர அவர் இந்தி ோவின் யதசி  குத்துச்சண்ளட 

பயிற்சி ோைரோக இருந்தோர். யைலும் இந்தி  குத்துச்சண்ளட அணியின் 

யதர்வோைரோகவும் பணி ோற்றியுள்ைோர். அவரது பயிற்சிகோலத்தில் இந்தி  

குத்துச்சண்ளட வீரர்கள் ஆசி  விளை ோட்டு, கோைன்தவல்த் விளை ோ 

-ட்டு, ததற்கோசி  விளை ோட்டு உள்பட பல்யவறு சர்வயதச யபோட்டிகளி 

-ல் நிளற  பதக்கம் தவன்றுள்ைனர். 

 

8. எந்த இந்தி  விைோன நிறுவனத்தின் ப ணிகள் யசளவ பிரிவு 

வழங்குெரோன SITA, சமீபத்தில் ஒரு நபரி  ளசபர் தோக்குதளல 

எதிர்நகோண்டது? 

அ) IndiGo 

ஆ) Go First 

இ) SpiceJet 

ஈ) Air India  

✓ ஏர் இந்தி ோ விைோன நிறுவன இளண தை சர்வரோன SITA அளைப்பில் 

நடத்தப்பட்ட ளசபர் தோக்குதலில், கடந்த 2011 ஆக.11 முதல் 2021 பிப்.2 

வளரயிலோன உலக அைவிலோன 45 இலட்சம் ப ணிகளின் தனிப்பட்ட 

விவரங்கள் அளனத்தும் கசிந்துள்ைன என்று ஏர் இந்தி ோ நிறுவனம் 

ததரிவித்துள்ைது. SITA சர்வர், சுவிச்சர்லோந்தில் உள்ை தெனிவோளவ 

ளை ைோக ளவத்து தச ல்படுகிறது. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

9. கோட்டுத்தீக்கோக அண்ளைச்நசய்திகளில் இடம்நபற்ற நெயரனி ோ 

ைளலத்நதோடர் அளைந்துள்ை ெோடு எது? 

அ) இத்தோலி 

ஆ) பிரோன்ஸ் 

இ) கியரக்கம்  

ஈ) பிலிப்ளபன்ஸ் 

✓ கியரக்கத்தின் ததற்கில் அளைந்துள்ை தெயரனி ோ ைளலத்ததோடரில் 

ப ங்கர கோட்டுத்தீ பரவி து. கியரக்க தளலநகரோன ஏததன்ஸ் நகரத்தில் 

இருந்து 90 கிமீ தூரத்தில் இந்தப் பகுதி அளைந்துள்ைது. பல தீ ளணப்பு 

வீரர்கள் இந்தக் கோட்டுத்தீள  அளணக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ைனர். 

வறண்ட வோனிளல, பலத்த கோற்று ைற்றும் அதிக தவப்பநிளல ஆகி வ 

-ற்றோல் இந்தக் கோட்டுத்தீ ஏற்படுகிறது. 

 

10.உலகைோவி  ெலவோழ்வு உச்சிைோெோட்ளட எந்ெோடும் ஐயரோப்பி  

ஆளண மும் இளணந்து ெடத்தின? 

அ) இத்தோலி  

ஆ) தெர்ைனி 

இ) ஐக்கி ப் யபரரசு 

ஈ) பிரோன்ஸ் 

✓ உலகைோவி  நலவோழ்வு உச்சிைோநோட்ளட அதன் G20 தளலளைப் 

தபோறுப்பின் ஒருபகுதி ோக ஐயரோப்பி  ஆளண மும் இத்தோலியும் 

இளணந்து நடத்தின. COVID-19 கருவிகள் முடுக்கிக்கோன அணுகல் 

(ACT) குறித்த தளலவர்களின் ஆதரளவ மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி  

இவ்வுச்சிைோநோட்டின் முடிவில், யரோம் யபரறிவிப்பு தவளியிடப்பட்டது. 

 


1. இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர் டி எம் கோளி ண்ணன் 

கோலைோனோர்! 

இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்களுள் ஒருவரோன, நோைக்கல் 

ைோவட்டம், திருச்தசங்யகோட்ளடச் சோர்ந்த டி எம் கோளி ண்ணன் (101) 

கோலைோனோர். 

கல்லூரிக் கோலத்தியலய  விடுதளலப் யபோரோட்டத்தில் ஆர்வம் கோட்டினோர். 

கோந்தி  வழியில் தன்ளன ஈடுபடுத்திக் தகோண்ட அவர், 1938’இல் இந்தி  

யதசி  இளைஞர் கோங்கிரஸ் உறுப்பினரோனோர். தமிழ் ஜில்லோ ைோணவர் 

சங்கம் என்ற அளைப்ளப உருவோக்கி, அரசி ல் தச ல்போடுகளில் 

ஏரோைைோன ைோணவர்களைப் பங்யகற்கச் தசய்தோர். ைகோத்ைோ கோந்தி 

நடத்தி  பல்யவறு யபோரோட்டங்களில் பங்யகற்றோர். 

அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்: சுதந்திரம் தபற்ற பின்னர் இந்தி  

அரசி ல் சோசனத்ளத உருவோக்க இந்தி  அரசி ல் நிர்ண  சளப 

ஏற்படுத்தப்பட்டது. 1948ஆம் ஆண்டு தசன்ளன ைோகோணத்தில் இருந்து 

அப்யபோளத  ைக்கைளவக்கு அரசி ல் நிர்ண  சளப உறுப்பினர்கைோக 

40 யபர் யதர்வுதசய் ப்பட்டனர். அவர்களில் ஒருவரோக டி எம் கோளி ண் 

-ணனும் யதர்வோனோர். ெவகர்லோல் யநரு, அம்யபத்கர், டோக்டர் ரோயெந்திர 

பிரசோத், வல்லபோய் பட்யடல், இரோெோஜி, கோைரோெர் யபோன்ற பல்யவறு 

தளலவர்களுடன் இளணந்து அவர் பணி ோற்றியுள்ைோர். தபரும் தளலவ 

-ர்கள் இவளர ‘அரசி ல்  ோத்திரீகன்’ எனச் தசல்லைோக அளழப்பதுண்டு.  

கண்ணகிக்கு யகோட்டம்: தமிழ் இலக்கி த்திலும் ஆன்மிகத்திலும் நோட்டம் 

தகோண்டிருந்த இவர் திருச்தசங்யகோட்டில் கண்ணகிக்குக்யகோட்டம் அளை 

-த்தோர். ைதுளரள  எரித்த கண்ணகி திருச்தசங்யகோடு ைளலயிலிருந்து 

ததய்வைோகி யதவயலோகம் தசன்றதோகக் கருதப்படுகிறது. அதற்கோகயவ டி 

எம் கோளி ண்ணன், கண்ணகியின் தபருளைள ப் பளறசோற்றும் 

வளகயில் இந்தக்யகோட்டத்ளத உருவோக்கினோர். 1959ஆம் ஆண்டுமுதல் 

திருச்தசங்யகோடு நகரில் கண்ணகி விழோ 60 ஆண்டுகைோக ததோடர்ந்து 

நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 

ளவரவிழோ விருது: 

டி எம் கோளி ண்ணனின் தன்னலைற்ற யசளவள  அங்கீகரிக்கும் 

வளகயில், தமிழக அரசும், பல்யவறு சமூக அளைப்புகளும் அவருக்கு 

விருதுகளை வழங்கியுள்ைன. தமிழக சட்டப்யபரளவயின் 60 ஆண்டுகள் 

நிளறளவத ோட்டி, தெ லலிதோ முதல்வரோக இருந்தயபோது, அப்யபோளத  

குடி ரசுத்தளலவரோன பிரணப் முகர்ஜி ோல் ளவரவிழோ விருது அவருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 

2. கருப்புப் பூஞ்ளச ைருந்துக்கு வரி விலக்கு: GST கவுன்சில் 

கருப்புப்பூஞ்ளச யநோய்க்கு சிகிச்ளச அளிப்பதற்கோக இறக்குைதி தசய் ப்படு 

-ம் ைருந்துக்கு வரிவிலக்கு அளிக்க GST கவுன்சில் முடிவுதசய்துள்ைது. 

எனினும், கயரோனோ தடுப்பூசி ைற்றும் ைருந்துகளுக்கோன வரிவிகிதத்தில் 

GST கவுன்சில் ைோற்றம் தசய் வில்ளல. தற்யபோது அவற்றுக்கு 5 சதவீதம் 

GST வரி விதிக்கப்படுகிறது. ைத்தி  நிதி ளைச்சர் நிர்ைலோ சீதோரோைன் 

தளலளையில் GST (சரக்கு & யசளவ வரி) கவுன்சில் கூட்டம் நடந்தது. 

இதில் அளனத்து ைோநிலங்கள் ைற்றும் யூனி ன் பிரயதசங்களின் 

பிரதிநிதிகள் பங்யகற்றனர். 

 

3. சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் ஆசோத் 4-வது முளற ோகத் யதர்வு 

சிரி ோவின் அதிபரோக பஷோர் அல் ஆசோத் நோன்கோவது முளற ோகத் 

யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டோர். பஷோரின் தவற்றி குறித்து சிரி  அரசின் 

அதிகோரபூர்வ டுவிட்டர் பக்கம், “சிரி  அதிபர் யதர்தலில் பஷோர் அல் ஆசோத் 

95.1% வோக்குகளைப் தபற்று தவற்றி தபற்றோர்” என்று பதிவிட்டுள்ைது. 

 

4. கயரோனோவோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு `10 இலட்சம் 

ளவப்பு நிதி: பிரதைர் யைோடி அறிவிப்பு 

கயரோனோ ததோற்றோல் தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளின் பள்ளி படிப்புச் 

தசலளவ PM யகர்ஸ் நிதிமூலம் அரயச ஏற்கும் என்று ததரிவித்த பிரதைர் 

யைோடி, அவர்களுக்கு `10 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக தசலுத்தப்படும் என்றோர். 

பிரதைரோக யைோடி பதவிய ற்று ஏழோவது ஆண்டு விழோளவத ோட்டி, 

கயரோனோவோல் தபற்யறோர்களை இழந்த குழந்ளதகளுக்கு பல்யவறு நலத் 

திட்ட உதவிகளை அவர் அறிவித்தோர். 

இதுததோடர்போக நளடதபற்ற ஆயலோசளனக் கூட்டத்துக்கு பிறகு பிரதைர் 

அலுவலகம் தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பின் விவரம்: கயரோனோ ததோற்றோல் 

தபற்யறோரில் ஒருவளர அல்லது இருவளரயுயைோ, சட்ட ரீதியிலோன 

போதுகோவலர், தத்ததடுத்தவர்கள் ஆகிய ோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு 18 

வ தோகும்யபோது `10 இலட்சம் ளவப்பு நிதி ோக அளிக்கப்படும். 

இதில் இருந்து அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு ைோதோந்திர உதவித் 

ததோளக ோக கிளடக்கும். இளத அவர்களின் யைற்படிப்புக்கோக ப ன்படுத் 

-தி தகோள்ைலோம். அவர்களுக்கு 23 வ தோகும்யபோது தைோத்த ததோளகள  

-யும் அவர்களின் படிப்பு அல்லது தசோந்த யதளவக்கோக எடுத்துக் தகோள்ை 

-லோம். 

பத்து வ துக்குட்பட்ட குழந்ளதகளுக்கு வீட்டருயக இருக்கும் யகந்திரி  

வித் ோல ோ அல்லது தனி ோர் பள்ளியில் யசர்க்ளக அளிக்கப்படும். 11-18 

வ துளட  குழந்ளதகளுக்கு ளசனிக்பள்ளி, நயவோத ோ பள்ளி யபோன்ற 

ைத்தி  அரசின் உளறவிடப் பள்ளிகளில் யசோோ்க்ளக அளிக்கப்படும்.  

போதுகோவலர் அல்லது குடும்ப யைற்போர்ளவயிலிருக்கும் குழந்ளதகளுக்கு 

அருயகயுள்ை யகந்திரி  வித் ோல ோ பள்ளிகளில் இடைளிக்கப்படும். 

தனி ோர் பள்ளிகளில் யசர்க்கப்படும் இதுயபோன்ற குழந்ளதகளுக்கு கல்வி 

உரிளைச்சட்டத்தின்கீழ் ஏற்படும் கல்விச்தசலளவ ைத்தி  அரசு வழங்கும். 

அவர்களின் உ ர்கல்விக்குத் யதளவ ோன கல்விக்கடன் தபற்றுத்தந்து 

அதற்கோன வட்டித்ததோளகள  ைத்தி  அரயச ஏற்கும். 

அவோோ்களுக்கு ைத்தி , ைோநில அரசுகள் வழங்கும் பல்யவறு உதவித் 

ததோளககளும் கிளடக்க வளக தசய் ப்படும். இதுயபோன்ற அளனத்துக் 

குழந்ளதகளுக்கும் பிரதைரின் `5 இலட்சம் ைருத்துவ கோப்பீடு வழங்கும் 

திட்டைோன ஆயுஷ்ைோன் போரத் திட்டம் வழங்கப்படும். 18 வ துவளர 

அதற்கோன ஆண்டுத்ததோளகள  ைத்தி  அரசு தசலுத்தும். இளவ 

அளனத்துக்கும் PM யகர்ஸ் குழந்ளதகள் நிதித்திட்டத்தில் இருந்து நிதி 

வழங்கப்படும். 

___ 

கயரோனோ ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளு 

-க்கு `5 லட்சம் ளவப்பு நிதி ோக வழங்கப்படும். உடனடி ோக `3 லட்சம் 

வழங்கப்படும் என முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் ததரிவித்துள்ைோர். கயரோனோ 

ததோற்று போதிப்போல் தபற்யறோரில் ஒருவளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு தலோ 

`5 லட்சம் ளவப்புத்ததோளக வழங்கப்படும். 18 வ து நிளறவளடயும்யபோது 

அந்தத்ததோளக வட்டியுடன் வழங்கப்படும். 

தபற்யறோளர இழந்த குழந்ளதகளுக்கு அரசு இல்லங்கள், விடுதிகளில் 

முன்னுரிளை அடிப்பளடயில் தங்குவதற்கிடம். பட்டப்படிப்பு வளரயிலோன 

 

 



         

    

கல்வி, விடுதிக்கட்டணம் உள்ளிட்ட தசலவினங்களை அரயச ஏற்கும் என 

முதல்வர் ஸ்டோலின் கூறியுள்ைோர். யைலும் ஆதரவற்ற குழந்ளதகளை 

போதுகோக்கும் வளகயில் நிவோரண உதவிகளை வழங்கவும் முதல்வர் 

உத்தரவிட்டுள்ைோர். 

 

5. CRPF தளலவருக்கு என்ஐஏ இ க்குநரோக கூடுதல் தபோறுப்பு 

ைத்தி  ரிசர்வ் யபோலீஸ் பளடயின் (CRPF) தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோக யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்பின் (NIA) தளலளை 

இ க்குநர் தபோறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ைது. இதுகுறித்து ைத்தி  உள்துளற 

அளைச்சகம் பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறப்பட்டிருப்பதோவது: NIA தளலளை 

இ க்குநரோக இருக்கும் Y C யைோடி, யை.31ஆம் யததியுடன் ஓய்வுறுகிறோர். 

இளதத்ததோடர்ந்து, அந்தப்தபோறுப்ளப CRPF தளலளை இ க்குநர் குல்தீப் 

சிங்குக்கு கூடுதலோகக் தகோடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிர்வோகம் ஒப்புதல் 

அளித்துள்ைது. அதன்படி, அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வளர அல்லது 

யதசி ப் புலனோய்வு அளைப்புக்கு புதி  இ க்குநர் நி மிக்கப்படும் வளர 

NIA இ க்குர் பதவிள  குல்தீப் சிங் கூடுதலோகக் கவனித்துக் தகோள்வோர் 

என்று அந்த அறிக்ளகயில் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

6. ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தமிழ்நோடு ைோநிலத்யதர்தல் ஆளண ரோக தவ பழனிக்குைோர் நி ைனம் 

தசய் ப்பட்டுள்ைோர். இதுகுறித்து தமிழக அரசு தவளியிட்ட தசய்திக்குறிப்பில், 

தமிழக ஆளுநரோல், தவ பழனிக்குைோர், இ ஆ ப (ஓய்வு) அவர்கள் தமிழ்நோடு 

ைோநிலத் யதர்தல் ஆளண ரோக நி மிக்கப்பட்டுள்ைோர். அவர் அப்பதவியில் 

தபோறுப்யபற்கும் நோளிலிருந்து ஈரோண்டு கோலம் அப்பதவியிளன வகிப்போர். 

அவ்வோயற அவ்வோளண தமிழ்நோடு சிறப்பு அரசிதழில் 29.05.2021 அன்று 

தவளியிடப்பட்டுள்ைது. இவ்வோறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 

 

 


