
         

    

1. 2021 - இத்தாலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸை வென்றெர் யார்? 

அ) மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாவென் 

ஆ) மடனியல் ரிச்சியார்மடா  

இ) லாண்மடா ம ாரிஸ் 

ஈ) லூயிஸ் ஹாமில்டன் 

✓ வோன்சாவில்  டடவெற்ற F1 கார் பந்தயத்தில், ஆஸ்திமேலியாடெச் 

சார்ந்த மடனியல் ரிச்சியார்மடா, 2021 - இத்தாலிய கிோண்ட் பிரிக்டை 

வென்றார். லாண்மடா ம ாரிஸ் இேண்டாெது இடத்டதப் பிடித்தார். F1 

சாம்பியன் மொட்டியாளர்களான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்ென் ேற்றும் லூயிஸ் 

ஹாமில்டன் ஒருெருக்வகாருெர் ெந்தயத்திலிருந்து வெளிமயறினர். 

ொல்மடரி மொட்டாஸ் மூன்றாெது இடத்டதப் பிடித்தார். 

 

2.50’க்கும் மேற்பட்ட புற்றும ாய் ெஸைைஸை ைண்டறியும் உலகின் 

மிைப்வபரிய இரத்த பரிம ாதஸைஸய ைண்டறிந்துள்ை  ாடு எது? 

அ) சீனா 

ஆ) ேஷ்யா 

இ) பிோன்ஸ் 

ஈ) ஐக்கியப் மெேேசு  

✓ இங்கிலாந்டதச் மசர்ந்த NHS ேருத்துெர்கள், இேத்த ெரிமசாதடனமூலம் 

வதாடக்க நிடலயிமலமய 50 ெடகயான புற்றும ாய்கடள கண்டறியும் 

“Revolutionary” என்ற மசாதடனடய கண்டுபிடித்துள்ளனர். அறிகுறிக 

-ள் வெளிப்ெடுெதற்கு முன்மெ ஐம்ெது ெடகயான புற்றும ாய்கடள 

இதன்மூலம் கண்டறியவியலும். 

 

3.  மீபத்தில் ைாலோை பிரபல எழுத்தாைர் அஜீஸ் ஹஜினி  ார்ந்த 

ோநிலம் அல்லது யூனியன் பிரமத ம் எது? 

அ) லடாக் 

ஆ) ஜம்மு காஷ்மீர்  

இ) இோச்சல பிேமதசம் 

ஈ) உத்தேகாண்ட் 

✓ ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிேெல எழுத்தாளர் அஜீஸ் ஹஜினி அண்டேயில் 

காலோனார். காஷ்மீர் எழுத்தாளர், கவிஞர், விேர்சகோொர் அெர். அெர் 

ஜம்மு காஷ்மீர் கடல, கலாச்சாேம் ேற்றும் வோழிகளின் அகாதமியின் 

முதல் வசயலாளோக ெணியாற்றினார். 2013ஆம் ஆண்டில் அெேது ‘மதஜ் 

ெஜார்’ ேற்றும் 2016ஆம் ஆண்டில் ‘கிடாப் ஆன் காமனவு’க்காக அெருக்கு 

சாகித்திய அகாதமி விருதும் ெழங்கப்ெட்டது. 

 

4.அண்ஸேயில், பின்ெரும் எந்த  ாட்டுடன், ைடல் ார் விெைாரங்ைள் 

குறித்த மபச்சுொர்த்ஸதஸய இந்தியா  டத்தியது? 

அ) ஆஸ்திமேலியா 

ஆ) இங்கிலாந்து 

இ) ஜப்ொன்  

ஈ) பிோன்ஸ் 

✓ 2021 வசப்.9 அன்று இந்தியாவும் ஜப்ொனும் ஆறாெது கடல்சார் விெகாே 

மெச்சுொர்த்டதடய  டத்தின. இந்தப் மெச்சுொர்த்டதயில் கடல்சார் 

ொதுகாப்பு சூழல், பிோந்திய ஒத்துடழப்பு  டெடிக்டககள் & இந்மதா-

ெசிபிக் பிோந்தியத்தில் 2  ாடுகளுக்கிடடமயயான ஒத்துடழப்புக்கான 

ொய்ப்புகள்ெற்றி விொதிக்கப்ெட்டன. 

 

5. சுப்பிரேணிய பாரதியின் நிஸைவு ாஸை ‘ேைாைவி நாள்’ எனக் 

வைாண்டாட முடிவுவ ய்துள்ை ோநிலம் எது? 

அ) தமிழ் ாடு  

ஆ) மகேளம் 

இ) ஆந்திே பிேமதசம் 

ஈ) ஒடிைா 

✓ கவிஞர் ேற்றும் விடுதடலப் மொோட்ட வீேோன சுப்பிேேணிய ொேதியின் 

நிடனவு  ாடள, வசப்டம்ெர்.11 அன்று ‘ேகாகவி  ாள்’ எனக்வகாண்டாட 

தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. அெேது ெடடப்புகள் மதசெக்திடய 

ஊட்டுெடெயாக தமிழ் இலக்கியத்தில் அழியாத முத்திடேடய ெதித்தன.  

✓ அேசுப்ெள்ளி ேற்றும் கல்லூரி ோணெர்களுக்கான ோநில அளவிலான 

கவிடத மொட்டிடய  டத்தி, ‘ொேதி இளங்கவி விருது’ம் `1 லட்சம் ெணப் 

ெரிசும் ெழங்க, தமிழ் ாடு அேசு முடிவுவசய்துள்ளது. வெண்கள் 

ொழ்ொதாே இயக்கத்திற்கு ‘ொேதியார்’ எனப் வெயர்சூட்டப்ெடவுள்ளது. 

இந்தத் திட்டம் ஊேக ெளர்ச்சித் துடறயால் வசயல்ெடுத்தப்ெடவுள்ளது. 

 

6. அண்ஸேயில், ஆசியாவின் ஒலிம்பிக் ைவுன்சிலின் இஸடக்ைால 

தஸலெராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) மேக் அஹ்ேத் அல்-ெஹத் அல்-சொ 

ஆ) தாேஸ் ொக் 

இ) ேந்தீர் சிங்  

ஈ) ஜியானி இன்ொன்டிமனா 

✓ வஜனீொ நீதிேன்றத்தால் மொலி ெழக்கில் குற்றம் சாட்டப்ெட்ட மேக் 

அஹ்ேத் அல்-ஃெஹத் அல்-சொ பதவி விலகியடத அடுத்து, ஆசியாவின் 

ஒலிம்பிக் கவுன்சிலின் இடடக்கால தடலெோக இந்திய விடளயாட்டு 

நிர்ொகி ேந்தீர் சிங் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். அெர் 1991 முதல் 2015 ெடே 

24 ஆண்டுகள் OCA’இன் வொதுச்வசயலாளோக ெணியாற்றினார். அெர், 

1987 முதல் 2012 ெடே இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் (IOA) வொதுச் 

வசயலாளோகவும் ெணியாற்றினார். 2001 முதல் 2014 ெடே சர்ெமதச 

ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் முழு ம ே உறுப்பினோக இருந்தார். 

 

7. திஸை உற்பத்திஸய அதிைரிப்பதற்ைாை எந்த ோநிலத்தின் 14 

ோெட்டங்ைள் இந்திய திஸை ஆராய்ச்சி நிறுெைத்துடன் கூட்டு 

ம ர்ந்துள்ைை? 

அ) தமிழ் ாடு 

ஆ) ேத்திய பிேமதசம் 

இ) சத்தீஸ்கர்  

ஈ) ஜார்க்கண்ட் 

✓ சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தின் 14 ோெட்டங்கள், அந்தந்த ெகுதிகளில் திடன 

உற்ெத்திடய அதிகரிப்ெதற்காக ஐதோொத்டதச் மசர்ந்த இந்திய திடன 

ஆோய்ச்சி நிறுெனத்துடனான புரிந்துணர்வு ஒப்ெந்தங்களில் டகவயாப்ெ 

-மிட்டுள்ளன. இந்தத் திடன, சத்தீஸ்கர் குறு ென உற்ெத்தி கூட்டுறவு 

கூட்டடேப்பின் ொன்தான் சங்கங்கள்மூலம் வகாள்முதல் வசய்யப்ெடும்.  

✓ அடெ ெதப்ெடுத்தப்ெட்டபின், ேதிய உணவு திட்டங்கள், வொது விநிமயாக 

முடற ேற்றும் ஊட்டச்சத்து திட்டங்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும். 

 

8. மதசிய நிறுெை தரெரிஸ  ைட்டஸேப்பு (NIRF) 2021’இல், சிறந்த 

ைல்வி நிறுெைோை மதர்வுவ ய்யப்பட்டுள்ை உயர்ைல்வி நிறுெைம் 

எது? 

அ) ஐஐடி வேட்ோஸ்  

ஆ) ஐஐடி ெம்ொய் 

இ) அண்ணா ெல்கடலக்கழகம் 

ஈ) ேதுடே காேோஜர் ெல்கடலக்கழகம் 

✓ வேட்ோஸ் இந்திய வதாழில்நுட்ெ நிறுெனம் (IIT-M) 2021’இல் சிறந்த 

உயர்கல்வி நிறுெனோகத் மதர்வுவசய்யப்ெட்டுள்ளது. அடதத்வதாடர்ந்து 

வெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுெனமும் (IISc) ேற்றும் ஐஐடி ெம்ொய் 

கல்வி நிறுவனமும் உள்ளன. 

✓ மதசிய நிறுென தேெரிடச கட்டடேப்பின் (NIRF) ஒருெகுதியாக, கல்வித் 

துடற அடேச்சர் தர்மேந்திே பிேதான், தேெரிடசகடள அறிவித்தார். இது 

இந்திய நிறுெனங்களின் தேெரிடசயாகும். 

 

9. எந்த  ாட்டில், ைாற்றிலிருந்து CO2’ஐப் பிரிக்கும் உலகின் மிைப் 

வபரிய ஆஸல வ யல்படத் வதாடங்கியுள்ைது? 

அ) ஐஸ்லாந்து  

ஆ) வஜர்ேனி 

இ) இந்தியா 

ஈ) ஜப்ொன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

    

✓ காற்றில் இருந்து கரியமில ொயுடெ உறிஞ்சி ொடறயாக ோற்றும் 

உலகின் மிகப்வெரிய ஆடல ஐஸ்லாந்தில் இயங்கத் வதாடங்கியது.  

✓ ‘எரிசக்தி’ என்று வெயரிடப்ெட்ட ‘Orca’ என்ற ஐஸ்லாந்திய வசால்டல 

நிறுெனத்தின் வெயோகக்வகாண்ட இந்த ஆடல  ான்கு அலகுகடளக் 

வகாண்டுள்ளது. சுவிச்சர்லாந்தின் கிடளம்வொர்க்ஸ் & ஐஸ்லாந்தின் 

கார்ப்பிக்ஸ் ஆகியெற்றால் கட்டப்ெட்ட இந்த ஆடல ஒவ்வொரு ஆண்டும் 

4,000 டன் CO2’ஐ காற்றிலிருந்து உறிஞ்சும். 

 

10. பாரத் வபட்மராலிய நிறுெைத்தின் புதிய தஸலெர் ேற்றும் 

மேலாண்ஸே இயக்கு ராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ைெர் யார்? 

அ) அருண் குோர் சிங்  

ஆ) S ெேதோஜன் 

இ) அருண் சிங் 

ஈ) K இளங்மகாென் 

✓ ‘ேகாேத்னா’ நிறுெனமும் ொர்ச்சூன் குமளாெல் 500’இல் இடம்வெற்று 

உள்ள நிறுெனமுோன BPCL அதன் தடலெோகவும் ேற்றும் நிர்ொக 

இயக்குனோகவும் அருண் குோர் சிங்டக நியமிப்ெதாக அறிவித்தது. வசப். 

7, 2021 அன்று அெர் வொறுப்மெற்றுக்வகாண்டார். 

 


1. ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 

ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் 17-09-2021 அன்று கடடபிடிக்கப்ெட்டது. 

உலக ம ாயாளிகள் ொதுகாப்பு  ாள் ஆண்டுமதாறும் வசப்டம்ெர்.17ஆம் 

மததி கடடப்பிடிக்கப்ெட்டு ெருகிறது. அந்த ெடகயில்,  டப்ொண்டில் 

“தாய் ேற்றும் மசய் ொதுகாப்பு” என்ற கருப்வொருளின்கீழ் விழிப்புணர்வு 

நிகழ்ச்சிகடள  டத்த உலக சுகாதாே அடேப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 

2. ெடன மேம்ொட்டுத் திட்டம் 

ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்க ெடக வசய்யும் ெடன 

மேம்ொட்டுத் திட்டத்டத தமிழ் ாடு அேசு வதாடங்கியுள்ளது.  

இதுகுறித்து, தமிழ் ாடு அேசு வெளியிட்ட வசய்தி: 

தமிழ் ாட்டில் ெடனேேங்களின் எண்ணிக்டக வெகுொகக் குடறந்து 

ெருெடதக் கருத்தில் வகாண்டு, இப்மொதுள்ள ெடன ேேங்கடளப் 

ொதுகாப்ெதுடன், கூடுதலாக ெடன ேேங்களின் எண்ணிக்டகடய 

அதிகரிக்கத் திட்டம் ெகுக்கப்ெட்டது. அதன்ெடி,  டப்ொண்டு முப்ெது 

ோெட்டங்களில் 76 லட்சம் ெடன விடதகடளயும், ஒரு லட்சம் ெனங் 

கன்றுகடளயும் முழு ோனியத்தில் விநிமயாகம் வசய்ய  டெடிக்டக 

எடுக்கப்ெடும் என்று மெளாண்டே நிதிநிடல அறிக்டகயில் 

அறிவிக்கப்ெட்டது. ெடன மேம்ொட்டு இயக்கோக ெடிெடேக்கப்ெட்டுள்ள 

இந்தத் திட்டத்துக்கு `3 மகாடி நிதியும் ஒதுக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 

3. பிேெல இயற்பியல் விஞ்ஞானி தாணு ெத்ே ாென் ேடறவு 

பிேெல இயற்பியல் மெோசிரியரும் ‘ெத்ேஸ்ரீ’ விருதுவெற்ற விஞ்ஞானியுோ 

-ன தாணு ெத்ே ாென் (64) காலோனார். 

ெத்ே ாெனுக்கு ேத்திய அேசு கடந்த 2007’இல் ெத்ேஸ்ரீ விருடத ெழங்கி 

வகௌேவித்தது. அண்டேயில் அெருக்கு மகேள அறிவியல், வதாழில்நுட்ெ 

கவுன்சில் ‘மகேள சாஸ்திே புேஸ்காேம்’ என்னும் ொழ் ாள் சாதடன 

விருடதயும் ெழங்கி வகௌேவித்தது. 

 

4. சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல்கள்: அதிகெட்சோக தமிழகத்தில் 42,756 

ெழக்குகள்; 2019-ஐ காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரிப்பு 

சுற்றுச்சூழல் விதிமீறல் வதாடர்ொக கடந்த 2020-இல் இந்திய அளவில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 61,767 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக 42,756 

ெழக்குகள் தமிழகத்தில் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது கடந்த 2019ஆம் 

ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக மதசிய குற்றப்ெதிவு 

ஆெணக் காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

இந்திய அளவில்  டடவெறும் குற்றங்கள் குறித்த புள்ளிவிெேத்டத 

மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் காப்ெகம் ஆண்டுமதாறும் வெளியிட்டு 

ெருகிறது. இதன்ெடி, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு  டந்த குற்றச்வசயல்கள் 

குறித்த புள்ளிவிெேம் கடந்த சில  ாள்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்ெட்டது. 

அதில், இந்திய அளவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டடக் காட்டிலும் குற்றச் 

வசயல்களின் எண்ணிக்டக 28 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் 

குறிப்ொக இந்திய ெனச் சட்டம், ெனப் ொதுகாப்பு சட்டம், சுற்றுச்சூழல் 

ொதுகாப்பு சட்டம், நீர் ேற்றும் காற்று ொதுகாப்பு சட்டம், ென விலங்குகள் 

ொதுகாப்புச் சட்டம், சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடல தடுப்புச் சட்டம், ஒலி ோசு 

தடுப்புச்சட்டம், மதசிய ெசுடேத்தீர்ப்ொயச்சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக 2019’ஐக் காட்டிலும் 78.1% அதிகரித்துள்ள 

-து வதரியெந்துள்ளது. 

தமிழகம் முதலிடம்: கமோனா வதாற்று காேணோக பிற குற்றச் வசயல்கள் 

வெரிய அளவில் அதிகரிக்காத நிடலயில், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் ென 

விலங்குகள் மீதான குற்றச் வசயல்கள் அதிகரித்துள்ளது.  

சுற்றுச்சூழல் ோசு வதாடர்ொன சட்டங்களின்கீழ், 2020-இல் 61,767 

ெழக்குகள்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதில், 

தமிழகத்தில் ேட்டும் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், 42,756 ெழக்குகள் ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. இது முந்டதய ஆண்டடக் காட்டிலும் 3 ேடங்கு 

அதிகோகும். தமிழகத்டத அடுத்து ோஜஸ்தானில் 9,543 ெழக்குகளும், 

உத்தேப் பிேமதசத்தில் 2,981 ெழக்குகளும், மகேளத்தில் 1,795 

ெழக்குகளும், உத்தேகண்டில் 1,271ெழக்குகளும் அதிகெட்சோக ெதிவு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளன. மிமசாேம் ோநிலத்தில் சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ் 

ஒரு ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல. 

சிகவேட் ேற்றும் புடகயிடலச் சட்டத்தின்கீழ் ேட்டும்  ாடு முழுெதும் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 49,710 ெழக்குகளில் 42,731 ெழக்குகள் தமிழகத்தில் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. ஒலி ோசு சட்டத்தின்கீழ் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட 

7,318 ெழக்குகளில் அதிகெட்சோக ோஜஸ்தான் ோநிலத்தில் 7,186 

ெழக்குகளும், ேத்திய பிேமதசத்தில் 44 ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 19 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

தமிழகத்தில் 2020-இல் இந்திய ெனச் சட்டம், ெனவிலங்கு ொதுகாப்புச் 

சட்டத்தின்கீழ் தலா 3 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அமத 

மெடளயில் மதசிய ெசுடேத் தீர்ப்ொயச் சட்டம், சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்புச் 

சட்டம் 1986, காற்று, நீர் ொதுகாப்புச் சட்டம் ஆகிய சட்டங்களின்கீழ் ஒரு 

ெழக்கும் ெதிவு வசய்யப்ெடவில்டல என மதசிய குற்றப்ெதிவு ஆெணக் 

காப்ெகம் வதரிவித்துள்ளது. 

 

5. 2020-இல் சிறார் திருேணங்கள் 50% அதிகரிப்பு 

கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் சுோர் 50% அதிகரித்துள்ளதாக 

மதசிய குற்ற ஆெண காப்ெகத்தின் அறிக்டகயில் வதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

2020-ஆம் ஆண்டில்  ாடு முழுெதும் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட குற்றவியல் 

ெழக்குகள் வதாடர்ொன விெேங்கடள NCRP சமீெத்தில் வெளியிட்டது.  

அதன்ெடி, சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 785 ெழக்குகள் 

ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. அதிகெட்சோக கர் ாடகத்தில் 184 

ெழக்குகளும், அஸ்ைாமில் 138 ெழக்குகளும், மேற்கு ெங்கத்தில் 98 

ெழக்குகளும், தமிழகத்தில் 77 ெழக்குகளும், வதலங்கானாவில் 62 

ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டில் 

523 ெழக்குகள் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. அதனுடன் ஒப்பிடுடகயில் 

கடந்த ஆண்டில் ெதிவு வசய்யப்ெட்ட ெழக்குகளின் எண்ணிக்டக சுோாாா் 

50 சதவீதம் அதிகோகும். 

சிறார் திருேணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் 501 

ெழக்குகளும், 2017-இல் 395 ெழக்குகளும், 2016-இல் 326 

ெழக்குகளும், 2015-இல் 293 ெழக்குகளும் ெதிவு வசய்யப்ெட்டிருந்தன. 

கமோனா வதாற்று ெேெல் காேணோக ெலேது ொழ்ொதாேம் 

ொதிக்கப்ெட்டது, கடந்த ஆண்டில் சிறார் திருேணங்கள் அதிகரிக்க 

முக்கியக் காேணோக இருந்ததாக சமூக ஆாாா்ெலாாா்கள் வதரிவித்தனர். 

 

6. ஐசிஏஓ ொதுகாப்புக் குழுவின் முதல் வெண் தடலெோக இந்தியர் 

மதர்வு 

ஐ ா சர்ெமதச விோனப் மொக்குெேத்து அடேப்பின் (ஐசிஏஓ) ொதுகாப்புக் 

குழுத் தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வு 

வசய்யப்ெட்டுள்ளார். ஐ ா’இன் ஐசிஏஓ அடேப்பு விோனப் மொக்குெேத்து 

வசயல்ொடுகள், அதன் உள்கட்டடேப்பு, சட்டவிமோத வசயல்கள் தடுப்பு, 

எல்டல தாண்டிய மொக்குெேத்தின்  டடமுடறகள் சார்ந்து இயங்கி 

ெருகிறது. இந்த அடேப்பின் ொதுகாப்புக் குழுவுக்கு முதல் வெண் 

 



         

    

தடலெோக இந்தியாடெச் மசர்ந்த வேொலி ஜுமனஜா மதர்வுவசய்யப்ெ 

-ட்டார். கடந்த 1992-ஆம் ஆண்டின் இந்திய ெருொய் ெணி பிரிவு 

அதிகாரியான இெர், ேத்திய விோனப் மொக்குெேத்து அடேச்சகத்தின் 

இடணச் வசயலோக ெணிபுரிந்துள்ளார். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் 

ஐசிஏஓவில் இந்திய பிேதிநிதியாக ெணிபுரிந்துெந்தார். இெர் ஐசிஏஓவின் 

ொதுகாப்புக் குழுத் தடலெோகியுள்ளதன் மூலம் 12 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு அக்குழுவின் தடலடேப்வொறுப்பு இந்தியாவுக்கு கிடடத்துள்ளது. 

 

7. தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ளிட்ட 24 மெருக்கு 

சாகித்ய அகாவதமி விருது 

தமிழகத்டதச் மசர்ந்த எழுத்தாளர் இடேயம் உள்ெட ெல்மெறு இந்திய 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு சிறந்த இலக்கியத்துக்கான 

சாகித்திய அகாவதமி விருதும், ஒரு இலட்சம் ெரிசுத்வதாடகயும், தாமிே 

ெட்டயமும் தில்லியில்  டடவெற்ற நிகழ்ச்சியில் ெழங்கப்ெட்டது. இலக்கிய 

உலகில் சிறந்த ெடடப்புகளுக்கான உயரிய விருதாக சாகித்ய அகாவதமி 

கருதப்ெடுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாதமி விருது இந்த 

ஆண்டு பிப்ேெரியில் அறிவிக்கப்ெட்டது. அதில் தமிழில் எழுத்தாளர் 

இடேயம் ேற்றும் ஹிந்தி, உருது, வதலுங்கு, கன்னடம் உள்ெட 24 

வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

கடலூர் ோெட்டம் கழுதூடேச் மசர்ந்த முதுகடலப் ெட்டம் வெற்ற 

எழுத்தாளர் இடேயம் (இயற்வெயர் வெ அண்ணாேடல) எழுதிய 

‘வசல்லாத ெணம்’ என்னும்  ாெலுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்ெட்டது. 

இமதமொன்று, 23 இந்திய வோழிகடளச் மசர்ந்த எழுத்தாளர்களுக்கும் 

சாகித்திய அகாவதமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டிருந்தது. 

 


