 















இன்றுவபர 43 நாடுகள் பகபயழுத்திட்டுள்ை

1. “மாநில ப ாது நிர்வாக நிறுவனங்களை வலுப் டுத்துதல்” என்ற

.

தளலப்பில் 2 நாள் மண்டல மாநாடு நளடப ற்ற இடம் எது?

5. ெர்வடதெ அணுெக்தி முகளமயின் பவளியக தணிக்ளகயாைராக

அ) மும்பை

டதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட இந்தியர் யார்?

ஆ) தில்லி

அ) வின

இ) அகமதாைாத்
ஈ) லக்ன

✓

ா

இந்திய அரசின் நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பைாதுமக்கள் குபை
தீர்ப்பு துபையும், உத்தர பிரனதச மாநில அரசும் இபைந்து லக்ன ாவில்
“மாநில பைாது நிர்வாக நிறுவ ங்கபை வலுப்ைடுத்துதல்” என்ை
தபலப்பில் இரண்டு நாள் மண்டல மாநாட்பட ஏற்ைாடு பசய்தது.
நிர்வாக மற்றும் நிர்வாகப் ையிற்சியில் சிைந்த நபடமுபைகள் மற்றும்
னதபவகபைப் ைகிர்ந்து பகாள்ை ைல்னவறு ையிற்சி நிறுவ ங்கபை
ஒனர தைத்தில் பகாண்டு வருவது இம்மாநாட்டின் னநாக்கமாகும்.

இ) ராஜீவ் பமஹ்ரிஷி
ஈ) ஜி சி முர்மு 
✓

2. அண்ளமச் பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற “வரலாற்றுத் தீர்மானம்”
என் துடன் பதாடர்புளடய நாடு எது?

மத்திய அளமச்ெகம் எது?

ஆ) ஜப்ைான்

அ) MSME அபமச்சகம்

ா

ஆ) நிதி அபமச்சகம்

ஈ) நியூசிலாந்து

✓

✓

இந்தியாவின் கன்ட்னராலர் மற்றும் ஆடிட்டர் பஜ ரலா ஜி சி முர்மு
ைன் ாட்டு அணுசக்தி முகபமயின் (IAEA) பவளியக தணிக்பகயாைராக
பதரிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைார். IAEA என்ைது ஒரு மதிப்புமிக்க ைன் ாட்டு
நிறுவ மாகும். இது அபமதியா அணுவாற்ைல் ையன்ைாட்பட ஊக்கு
-விக்கிைது. மத்திய பவளியுைவு அபமச்சகத்தின்ைடி, அவரது னவட்புமனு
IAEA பைாது மாநாட்டின் பைரும்ைான்பம ஆதரபவப் பைற்ைது. அவரது
ைதவிக்காலம் 2022 முதல் 2027 வபர ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும்.

6.ெமீ பெய்திகளில் இடம்ப ற்ற டிஜிெக்ஷம் திட்டத்ளதத் பதாடங்கிய

அ) அபமரிக்கா
இ) சீ

ாத் ராய்

ஆ) சஷி காந்த் சர்மா

சீ ப் பைாதுவுபடபம கட்சி பைாதுவாக “வரலாற்றுத் தீர்மா ம்” என்று
அபைக்கப்ைடும் ஒரு முக்கிய தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாண்டது. இது,
ஆளும் அதிைர் ஜி ஜின்பிங்பக அடுத்த ஆண்டில் முன்ப ப்னைாதும்
இல்லாத வபகயில் மூன்ைாவது முபையாக ைதவியில் அமர்த்தவும்
மற்றும் அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் சீ ாபவ ஆட்சி பசய்யவும் உதவும்.

இ) பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சகம் 
ஈ) ஜவுளி அபமச்சகம்

✓

இந்தத் தீர்மா த்பத ஏற்றுக்பகாள்வதன் மூலம், அவர் மானவா னசதுங்
மற்றும் படங் சினயாபிங் ஆகினயாருக்கு இபையாக பவக்கப்ைடுவார்.
னமலும், ஒரு வரலாற்றுத் தீர்மா த்பதக் பகாண்ட மூன்ைாவது சீ த்
தபலவராகவும் ஆ ார்.

3. ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்டடா ர் குடைா ல் ஸ்னாப்ஷாட்’ டி, ளகட சி

மத்திய பதாழிலாைர் & னவபலவாய்ப்பு அபமச்சரா பூனைந்திர யாதவ்,
பமக்னராசாப்ட் இந்தியாவுடன் இபைந்து ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்பத
அறிமுகப்ைடுத்தி ார். ‘டிஜிசக்ஷம்’ திட்டத்தின்மூலம், ைதிவுபசய்யப்ைட்ட
10 மில்லியன் னவபலனதடுனவார், னதசிய பதாழில் னசபவ வபலதைத்
-தில் கணினி மற்றும் கணினி அறிவியல் ையிற்சி உள்ளிட்ட ையிற்சிபய
பைைமுடியும். நிரலாக்க பமாழிகள், தரவு ைகுப்ைாய்வு, பமன்பைாருள் வைர்
-ச்சினைான்ை ைாடங்களில் ையிற்சி அளிப்ைதன்மூலம் முதலாம் ஆண்டில்
3,00,000 னவபல னதடுனவாபர இது ையிற்றுவிக்கும்.

7. உலக ெகிப்புத்தன்ளம நாள் களடப்பிடிக்கப் டுகிற டததி எது?

யன் டுத்துடவாரின் ெதவீதம் எவ்வைவு?
அ) 45

அ) நவம்ைர் 16 

ஆ) 65 

ஆ) நவம்ைர் 14

இ) 75

இ) நவம்ைர் 12

ஈ) 80

ஈ) நவம்ைர் 10

✓

‘We Are Social’ என்ை ஆராய்ச்சி நிறுவ ம் ‘டிஜிட்டல் 2021: அக்னடாைர்
குனைாைல் ஸ் ாப்ஷாட்’ என்ை தபலப்பிலா
ஓர் அறிக்பகபய
பவளியிட்டது. இவ்வறிக்பகயின்ைடி, உலக மக்கள்பதாபகயில் 65%’
க்கும் அதிகமான ார் பகனைசிபயப் ையன்ைடுத்தி வருகின்ை ர்.

✓

உலகைாவிய பகனைசி ைய ர்கள் எண்ணிக்பக அக்னடாைரில் 5.29
பில்லியப எட்டியுள்ைது. 2022ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாதியில் உலக
மக்கள்பதாபகயில் 60% னைர் சமூக ஊடக ைய ர்கைாக வாய்ப்புள்ைது
எ இவ்வறிக்பக கூறுகிைது.

✓

சமுதாயத்தில் சகிப்புத்தன்பமயின் அவசியத்பதப்ைற்றி மக்களுக்குக்
கற்பிப்ைதற்கும், சகிப்புத்தன்பமயின் எதிர்மபையா
விபைவுகபைப்
புரிந்துபகாள்ை அவர்களுக்கு உதவுவதற்குமாக ஐநா அபவயின் உலக
சகிப்புத்தன்பம நாள் ஆண்டுனதாறும் நவ.16 அன்று கபடப்பிடிக்கப்ைடு
-கிைது. இந்நாள் உலகைாவிய சகிப்புத்தன்பமயின் முக்கியத்துவத்பத
ைற்றி மக்களுக்குக் கற்பிக்கிைது.

8. “ஊட்டச்ெத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” திட்டத்ளத பதாடங்கவுள்ை
மத்திய அளமச்ெகம் எது?

4. நியூயார்க்கில் நளடப ற்ற தகவல் மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான

அ) னவைாண்பம & விவசாயிகள் நல அபமச்சகம் 

உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாளவ பிரதிநிதித்துவப் டுத்தியவர் யார்?

ஆ) ஊரக வைர்ச்சி அபமச்சகம்

அ) நனரந்திர னமாடி

இ) பைண்கள் & குைந்பதகள் னமம்ைாட்டு அபமச்சகம்

ஆ) அனுராக் தாக்கூர் 

ஈ) உைவு ைதப்ைடுத்தும் பதாழில் அபமச்சகம்

இ) பியூஷ் னகாயல்

✓

விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அபமச்சகம், னைாஷன் அபியாப
வலுப்ைடுத்த, “ஊட்டச்சத்து ஸ்மார்ட் கிராமம்” என்ை திட்டத்பத பதாடங்க
உள்ைது. இந்த திட்டம் ஆசாதி கா அம்ரித் மனகாத்சவின் ஒருைகுதியாகும்.
இந்த முயற்சி இந்தியா முழுவதும் உள்ை 75 கிராமங்கபைச்
பசன்ைபடவபத னநாக்கமாகக் பகாண்டது.

✓

கிராமப்புைங்களில் ஊட்டச்சத்து விழிப்புைர்வு, கல்வி மற்றும் நடத்பத
மாற்ைத்பத ஊக்குவித்தல், ஊட்டச்சத்து குபைைாட்பட சமாளிக்க
உள்ளூர் பசய்முபைபயப் ையன்ைடுத்துதல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உைர்
திைன்பகாண்ட விவசாயத்பத பசயல்ைடுத்துதல் ஆகியவற்பை இது
னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது.

ஈ) நிர்மலா சீதாராமன்
✓

ஐநா பைாதுச்சபை கூட்டத்பதபயாட்டி நியூயார்க்கில் உள்ை பிரான்ஸ்
தூதரகத்தில் ஏற்ைாடு பசய்யப்ைட்ட தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
உச்சிமாநாட்டில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிைரப்பு அபமச்சர் அனுராக்
தாக்கூர் உபரயாற்றி ார். ‘தகவல் மற்றும் ஜ நாயகத்திற்கா
சர்வனதச கூட்டணி’ நியூயார்க்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பசப்.26
அன்று பதாடங்கப்ைட்டது. இது கருத்து மற்றும் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும்
இலவச, ைன்பம மற்றும் நம்ைகமா
தகவல்களுக்கா
அணுகபல
ஊக்குவிப்ைபத னநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ைது. இக்கூட்டாண்பமயில்











 











9. அண்ளமயில் எந்த நாடு, இந்தியாவுடன் நாடாளுமன்ற நட்புறவு





2. நவ.16 – ததசிய பத்திரிககயாளர் தினம்

ெங்கத்ளத உருவாக்கியது?
அ) இலங்பக 

3. தமிைகத்தில் மாவட்டம்னதாறும் - சூரியசக்தி மின்சார பூங்கா: இடம்
னதர்வுப் ைணியில் மின்வாரியம் தீவிரம்

ஆ) னநைாைம்
இ) ைங்கைானதஷ்
ஈ) ஜப்ைான்
✓

✓

இந்தியாவுட ா
இருதரப்பு உைவுகபை னமம்ைடுத்துவதற்காக
இலங்பக நாடாளுமன்ைத்தின் மூத்த உறுப்பி ர்கபைக்பகாண்ட
இந்தியா-இலங்பக நாடாளுமன்ை நட்புைவுக் குழுபவ இலங்பக
உருவாக்கியது. சீ ாவின் உரச் சரக்குகபை நிராகரித்தபதயடுத்து,
இந்தியாவிடமிருந்து உரத்பத வாங்குவதற்கு இலங்பக முன் ர்
தீர்மானித்திருந்தது.
இலங்பகயின் 9ஆவது நாடாளுமன்ைத்திற்கா இந்திய - இலங்பக
நாடாளுமன்ை நட்புைவு சங்கம் அண்பமயில் நிறுவப்ைட்டது.

10. பின்வரும் எக்கண்டத்தில் அளமந்துள்ை ெடகல் பிராந்தியத்தில்
ஏற் ட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து ஐநா அளமதி காக்கும் தளலவர்
எச்ெரித்துள்ைார்?
அ) ஆப்பிரிக்கா 
ஆ) ஆசியா

இபதயடுத்து,
மாவட்டம்னதாறும்
பூங்காஅபமப்ைதற்கா
இடங்கபை
மின்வாரியம் னமற்பகாண்டுள்ைது.

ஈ) ஆஸ்தினரலியா

✓

ஐநா அபமதிகாக்கும் தபலவரா வர் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் சனகல்
பிராந்தியத்தில் ஏற்ைட்டுள்ை பநருக்கடி குறித்து எச்சரித்துள்ைார்.

✓

இலட்சக்கைக்கா மக்கள் இடம்பையர்ந்துள்ைதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி
உள்ைார். னமலும், குைந்பதகளுக்கு ைள்ளி பசல்ல முடியாத நிபல,
மக்களுக்கு ஆரம்ை சுகாதார வசதி இல்லாதது குறித்தும் எச்சரித்தார். ஜி5
சனகல் ைபட பதாடர்ைா ஐநா ைாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் அவர்
னைசி ார். சாட், மாலி, புர்கி ா ைானசா, பநஜர் மற்றும் பமாரிடானியா
ஆகிய ஐந்து ஆப்பிரிக்க நாடுகைால் 2017’இல் சனகல் பிராந்தியத்தில்
ையங்கரவாத அச்சுறுத்தபல எதிர்த்துப் னைாராடுவதற்காக இது
அபமக்கப்ைட்டது.


1. உயர்தர ஸ்டீல் அலாய் கண்டுபிடிப்பு: ஐஐடி பமட்ராஸ்
வாக ங்களின்
எபடபய
குபைக்க
ஆட்னடாபமாபைல்
பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல் அலாபய,
ஐஐடி பமட்ராஸ் கண்டுபிடித்துள்ைது.
வாக ங்களின் எரிபைாருள் நுகர்வு, அதன் எபடபய பைாறுத்து
அபமகிைது என்ைதால், விஞ்ஞானிகள் இலகு ரக உனலாகத்பத
கண்டுபிடிக்கத் பதாடர்ந்து முயற்சி பசய்து வருகின்ை ர். பைாதுவாக
கார் உள்ளிட்ட வாக ங்கபை ஸ்டீலில் தயாரித்து வருகின்ை ர்.
விைத்துச் ம்ைவங்களில் அதிக ைாதிப்பை ஏற்ைடுத்தாமல் இருப்ைதற்காக,
ஸ்டீலில் தயாரிக்கப்ைட்டு வருகிைது. இதன் காரைமாக எரிபைாருளும்
அதிகமாகத் னதபவப்ைடுகிைது.
பைட்னரால், டீசல் விபலகள் இப்னைாது அதிகரித்து வரும் நிபலயில்,
எபடகுபைவா
இலகு ரக உனலாகம் கண்டுபிடிக்கப்ைட்டால்,
மக்களுக்கு அது ைைத்பத மிச்சப்ைடுத்த உதவும். இபதயடுத்து கடந்த
சில வருடங்கைாக அதற்கா முயற்சிகளில் விஞ்ஞானிகள் பதாடர்ந்து
ஈடுைட்டு வருகின்ை ர்,
இந்நிபலயில், பமட்ராஸ் ஐஐடி-யின் உனலாகவியல் துபை னைராசிரியர்
சுப்பிரமணிய சர்மா வட்லமணி மற்றும் அவர் குழுவி ர் ஆட்னடா
பமாபைல் பதாழிற்சாபலகளில் ையன்ைடுத்தக் கூடிய உயர்தர ஸ்டீல்
அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். மாங்கனீஸ், கார்ைன், அலுமினியம்,
சிலிகான், நிக்கல், நினயாபியம் ஆகியவற்பை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில்
எஃகுடன் கலந்து இந்த ஸ்டீல் அலாபய கண்டுபிடித்துள்ை ர். தங்கள்
ஆராய்ச்சி முடிவுகளின் ைடி, இபத வணிகப் ையன்ைாட்டுக்கு பகாண்டு
வர இந்தக் குழு முடிவு பசய்துள்ைது. இதற்காக எஃகு மற்றும் வாக த்
பதாழில்துபையி ருடன் னைசி வருவதாகக் கூைப்ைடுகிைது.







சூரியசக்தி
னதர்வு பசய்யும்

மின்சார
ைணிபய

ஒரு பமகாவாட் சூரியசக்தி மின்நிபலயம் அபமக்க குபைந்தைட்சம் 5
ஏக்கர் நிலம் னதபவ. மாநகராட்சி, நகராட்சி இல்லாத மாவட்டங்களில் 75
முதல் 100 பமகாவாட் திைனில் பூங்கா அபமக்க திட்டமிடப்ைட்டுள்ைது.
எ னவ, துபைமின் நிபலயங்களுக்கு அருகில் உள்ை அரசு
நிலங்கபை பகயப்ைடுத்த முடிவு பசய்யப்ைட்டுள்ைது. இதற்கா
ைணி
விபரவில் பதாடங்கும்.
முதலாவது பூங்கா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அபமக்கப்ைட உள்ைது எ
மின்வாரிய அதிகாரிகள் பதரிவித்த ர்.
3. இந்திய சாதப
சிறுவன்

இ) ஐனராப்ைா



மாவட்டம்னதாறும்
சூரிய
மின்சக்திபூங்கா
அபமக்கப்ைடும்.
முதல்கட்டமாக 4 ஆயிரம் பமகாவாட் திைனுள்ை சூரியசக்தி
மின்நிபலயம் அபமக்கப்ைடும் எ
சட்டப் னைரபவயில் மின்துபை
அபமச்சர் பசந்தில் ைாலாஜி பதரிவித்திருந்தார்.

ப் புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த இரண்டபர வயது தமிைக

பசன்ப
எண்ணூபரச் னசர்ந்த திபின் - திவ்யா தம்ைதியரின்
இரண்டபர வயது மகன் ரித்தின்கலினகாட், ‘இந்தியா புக் ஆஃப்
பரக்கார்ட்ஸ்’ புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ைான்.
பைங்களூருவில் வசித்து வரும் இந்த தம்ைதியரின் மகன் ரித்தின்
கலினகாட்,
சிறுவர்களுக்கா
கபதபுத்தகங்கள்,
கார்ட்டூன்
திபரப்ைடங்களில் வரும் கதாைாத்திரங்களின் பையர்கள், அபவ பசய்யும்
பதாழில்கள் ஆகியவற்பை ம ப்ைாடமாக கூறியிருக்கிைான்.
இபதயடுத்து, ைல்னவறு நாடுகளின் னதசியக் பகாடிகள், கிரகங்கள்,
காட்டு விலங்குகள், வடிவங்கள், நிைங்கள் உள்ளிட்டவற்பை பைற்னைார்
பசால்லிக் பகாடுத்த ர்.
இந்த ையிற்சியின் காரைமாக தற்னைாது சிறுவன் ரித்தின், ஒன்று முதல்
முப்ைது வபரயிலா
எண்கள், 10 வபக நிைங்கள், 20 நாடுகளின்
னதசியக் பகாடிகள், 9 கிரகங்கள், 40 வீட்டு உைனயாகப் பைாருட்கள், 18
உடல் ைாகங்கள், 20 வ விலங்குகள், 10 வீட்டு விலங்குகள், 18
வடிவங்கள், 20 மலர்கள், 24 காய்கறிகள், 18 பதாழில்கள்,
20வாக ங்கள் ஆகியவற்பை துல்லியமாக அபடயாைம் கண்டு
பசால்கிைான். அதுமட்டுமின்றி, 4 குைந்பதப் ைாடல்கள், ஆங்கில உயிர்
எழுத்துகள் ஆகியவற்பையும் ம ப்ைாடமாக கூறுகிைான்.
இந்நிபலயில், இதுகுறித்து அறிந்த ‘இந்தியா புக் ஆஃப் பரக்கார்ட்ஸ்’
நிர்வாகிகள், ரித்தினின்இந்த திைபமகபை ஆய்வு பசய்த ர். அப்னைாது,
இந்தியாவினலனய இரண்டபர வயதில் இவ்வைவு விஷயங்கபை
இதுவபர யாரும் கூறியதில்பல என்ைபத அவர்கள் உறுதி பசய்த ர்.
இதன்பதாடர்ச்சியாக, இந்திய சாதப ப் புத்தகத்தில் சிறுவன்
ரித்தினின் பையர் இடம்பைற்றுள்ைது.
4. படல்லி வர்த்தக பைாருட்காட்சியில் தமிழ்நாடு நாள் விைா: தமிைக
பசய்தித் துபை அபமச்சர் சாமிநாதன் பதாடங்கி பவத்தார்
படல்லியில் நபடபைறும் இந்திய ைன் ாட்டு வர்த்தக பைாருட்காட்சியில்
தமிழ்நாடு நாள் விைாபவ பசய்தித்துபை அபமச்சர் மு.பை.சாமிநாதன்
பதாடங்கி பவத்தார்.
படல்லியில் உள்ை பிரகதி பமதா த்தில், ஆண்டுனதாறும் இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி நவ. 14முதல் 27-ம் னததி வபர 14
நாட்கள் நபடபைறுகிைது. இந்த ஆண்டு ‘சுயசார்புஇந்தியா’ என்ை
கருப்பைாருளில் நபடபைறும் 40-வது இந்தியப் ைன் ாட்டுவர்த்தகப்
பைாருட்காட்சிபய மத்தியஅபமச்சர் பியூஷ்னகாயல் கடந்த 14-ம்னததி
பதாடங்கி பவத்தார்.
இதில், தமிைக அரசால் அபமக்கப்ைட்டுள்ை அரங்கில், பசய்தி, சுற்றுலா,
னவைாண்பம, னதாட்டக்கபல, பதாழில்,மகளிர் னமம்ைாட்டு நிறுவ ம்,
பதாழில்வைர்ச்சி நிறுவ ம், பகத்தறி துபை, பதாழில் முன்ன ற்ை
நிறுவ ம், சிறுபதாழில் வைர்ச்சி நிறுவ ம் உள்ளிட்ட அரசு, அரசு சார்பு
துபைகள்
ைங்னகற்று,தங்கள்
வைர்ச்சித்
திட்டங்கபை



 











காட்சிப்ைடுத்தியுள்ை . பசய்தித் துபை சார்பில்அரசின் வைர்ச்சித்
திட்டங்கள், சாதப கள் குறித்த புபகப்ைடங்கள், உற்ைத்திப் பைாருட்கள்
காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை . கீைடி அகழ்வாராய்ச்சி குறித்த மாதிரி வடிவம்
மக்கபை மிகவும் கவர்ந்தது.
இந்த வர்த்தகப் பைாருட்காட்சியின் தமிழ்நாடு அரங்கில் விடுதபலப்
னைாரில்ஈடுைட்ட தமிைக பைண் தியாகிகளின்புபகப்ைடங்கள், முக்கிய
தியாக சீலர்களின் புபகப்ைடங்கள் காட்சிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ை .
கண்காட்சிபய ைார்பவயிட்ட அபமச்சர் சாமிநாதன், ‘‘தமிைக
முதல்வரால் எடுக்கப்ைட்ட ைல்னவறு நடவடிக்பககள் மூலம் தமிழ்நாட்டில்
புதிய பதாழில் பதாடங்கும் சூழ்நிபல ஏற்ைட்டுள்ைது. இத ால்,
இபைஞர்களுக்கு னவபலவாய்ப்பு உருவாக்கப்ைடுகிைது. இதன் மூலம்
தமிைகம் ைல்னவறு வபகயில் முன்ன றிக் பகாண்டிருக்கிைது. இந்தியப்
ைன் ாட்டு வர்த்தகப் பைாருட்காட்சி பைாதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல
வரனவற்பு பைற்றுள்ைது”என்ைார்.





இல் ைாகிஸ்தான் வந்த இலங்பக கிரிக்பகட் அணி மீது நிகழ்த்தப்ைட்ட
ையங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிைகு அந்த நாட்டில் ஐசிசியின் சாாா்வனதச
னைாட்டிகள் நபடபைைவில்பல என்ைது நிப வுகூரத்தக்கது.
சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டியா து கபடசியாக கடந்த 2017-இல்
இங்கிலாந்தில் நபடபைற்ைது. 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும்
நடத்தப்ைடும் இந்தப் னைாட்டி, முதல் முபையாக ைாகிஸ்தானில்
நபடபைறுகிைது.
ஐசிசியில் தற்னைாது இருக்கும் 14 உறுப்பு நாடுகள், வரும் 2023 முதல்
2031 வபர ஆடவருக்கா ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தவுள்ை . இதில்
அபமரிக்கா மற்றும் நமீபியாவுக்கு ஐசிசி னைாட்டிகபை நடத்தும் வாய்ப்பு
முதல் முபையாக வைங்கப்ைடுகிைது.

இப்பைாருட்காட்சியில் ைங்னகற்கும் அப த்து மாநிலங்களும் தங்கள்
மாநில நாள் விைாபவ பகாண்டாடி வருகின்ை . அந்த வபகயில்,
தமிழ்நாடு நாள் விைா னநற்று பிரகதி பமதா த்தில் உள்ை லால்சவுக்
அரங்கத்தில் நபடபைற்ைது. இவ்விைாபவ அபமச்சர் சாமிநாதன்
குத்துவிைக்னகற்றி பதாடங்கி பவத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், படல்லி சிைப்புபிரதிநிதி ஏனகஎஸ் விஜயன், பசய்தித்
துபை பசயலர் மனகசன் காசிராஜன், உள்ளுபை ஆபையர் ஆசிஷ்
சட்டர்ஜி, பசய்தித் துபை இயக்கு ர் வீ.ை.பஜயசீலன் உள்ளிட்னடார்
ைங்னகற்ை ர்.
5. மபைந்த கன்
விருது அறிவிப்பு

ட நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு ‘கர்நாடக ரத்

ா’

கன் ட
திபரயுலகின்
ைவர்
ஸ்டார்
என்று
ரசிகர்கைால்
அபைக்கப்ைட்டவர் புனித் ராஜ்குமார். 46 வயதா இவர் கடந்த மாதம்
(அக்னடாைர்) 29-ந்னததி மாரபடப்ைால் உயிரிைந்தார். அவரது மபைவு
குடும்ைத்தி பர மட்டுமின்றி ரசிகர்கள் மற்றும் கன் ட மக்கள்
மத்தியில் பைரும் னசாகத்பத ஏற்ைடுத்தியுள்ைது.
புனித்
ராஜ்குமார்
ஆதரவற்னைாருக்கும்,
ஏபை-எளினயாருக்கும்
ஏராைமா உதவிகள் மற்றும் ைல்னவறு நலத்திட்ட உதவிகபை பசய்து
வந்துள்ைார். இத ால் அவர் மபைந்தாலும் மக்கள் ம தில் நீங்கா இடம்
பிடித்துள்ைார். அவரது நிப விடம் அபமந்துள்ை கன்டீரவா
ஸ்டூடினயாவுக்கு கடந்த 16 நாட்கைாக ரசிகர்கள் கூட்டம், கூட்டமாக வந்து
அஞ்சலி பசலுத்து வருகிைார்கள்.
இந்த நிபலயில் கன் ட திபரப்ைட வர்த்தக சபை சார்பில் மபைந்த
நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு புகைஞ்சலி கூட்டம் பைங்களூரு
அரண்மப
பமதா த்தில் னநற்று நபடபைற்ைது. இந்த விைாவில்
முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம கலந்துபகாண்டு புனித் ராஜ்குமாரின்
உருவ ைடத்திற்கு மலர் தூவி மரியாபத பசலுத்தி ார். பின் ர்
நிகழ்ச்சியில் னைசிய முதல்-மந்திரி ைசவராஜ் பைாம்பம புனித்
ராஜ்குமாருக்கு
கர்நாடக
ரத் ா
விருது
வைங்க
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைதாக அறிவித்தார்.
6. 2025-இல் ைாகிஸ்தானில் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டி
2025-ஆம் ஆண்டு சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை னைாட்டிபய நடத்தும்
வாய்ப்பை ைாகிஸ்தானுக்கு வைங்கியுள்ைது ஐசிசி. இபதயடுத்து சுமாாாா்
20 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அந்நாட்டில் ஐசிசியின் கிரிக்பகட் னைாட்டி
நபடபைைவுள்ைது.
ஐசிசி
பசவ்வாய்க்கிைபம
பவளியிட்ட
அறிவிப்பின்ைடி,
ஐசிசி
னைாட்டிகளுக்கா அடுத்த பசக்கிளில் இந்தியாவுக்கு 3 னைாட்டிகபை
நடத்துவதற்கா வாய்ப்பு வைங்கப்ைட்டுள்ைது. 2026-இல் டி20 உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபயயும், 2029-இல் சாம்பியன்ஸ் னகாப்பை
னைாட்டிபயயும் நடத்த இருக்கும் இந்தியா, 2031-இல் 50 ஓவாாா் உலகக்
னகாப்பை னைாட்டிபய இலங்பக மற்றும் வங்கனதசத்துடன் இபைந்து
நடத்துகிைது.
2024-ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய அபமரிக்கா
மற்றும்
னமற்கிந்தியத்
தீவுகள்
இபைந்து
நடத்த
முடிவு
பசய்யப்ைட்டுள்ைது. வட அபமரிக்காவில் நடத்தப்ைட இருக்கும் முதல்
சாாா்வனதச னைாட்டி இதுவாகும்.
ைாகிஸ்தான் கபடசியாக 1996-இல் உலகக் னகாப்பை னைாட்டிபய
இந்தியா மற்றும் இலங்பகயுடன் இபைந்து நடத்தியிருந்தது. 2009-











