
        

    

1. இந்தியாவின் முதல் சானிட்டரி நாப்கினற்ற கிராமமான 

‘கும்பலாங்கி’ அமமந்துள்ள மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) கேரளா  

இ) ேர்நாடோ 

ஈ) ஒடிஸா 

✓ இந்தியாவிகேகய முதன்முறையாே சானிட்டரி நாப்கின் 

பயன்பாடற்ை கிராமமாே கும்போங்கி திேழ்கிைது. இது 

கேரளாவின் எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் அறமந்துள்ளது. 

இது எர்ணாகுளம் ததாகுதியில் தசயல்படுத்தப்படும் ‘அவள் 

ோயி’ (அவளுக்ோே) என்ை திட்டத்தின் ஒருபகுதியாகும்.  

✓ இதன்கீழ் பதிதெட்டு அல்ேது அதற்கு கமற்பட்ட வயதுறட 

மேளிர்க்கு மாதவிடாய் கோப்றபேள் வழங்ேப்படவுள்ளெ. 

கும்போங்கி கிராமத்றத முன்மாதிரி கிராமமாே கேரள 

ஆளுநர் அறிவித்துள்ளார். இது இந்தியாவின் முதல் ‘மாதிரி 

சுற்றுோ கிராமம்’ என்ை பட்டத்றதயும் தபற்றுள்ளது. 

 

2. Tu-160M / White Swan Bomber’ஐ உருவாக்கிய நாடு 

எது? 

அ) இஸ்கரல் 

ஆ) இந்தியா 

இ) சீொ 

ஈ) ரஷ்யா  

✓ ரஷ்யா தெது ‘Tu-160M’ உத்திசார் குண்டுதாரியாெ 

‘றவட் ஸ்வான்’ஐ உருவாக்கியுள்ளது. அண்றமயில் 

இதன் பரிகசாதறெ தவற்றிேரமாே நடத்தப்பட்டது. ரஷ்ய 

இராணுவத்தின்படி, புதிதாே உருவாக்ேப்பட்ட இக்குண்டு 

தாரிறய சுமந்துதசல்லும் ‘Tu-160M’ ஏவுேறணயின் 80% 

உபேரணங்ேள் கமம்படுத்தப்பட்டுள்ளெ. கமலும், அணு 

மற்றும் வழறமயாெ ஆயுதங்ேள்மூேம் ததாறேதூரத்தில் 

உள்ள எதிரி இேக்குேறளயும் இது தாக்கும். 

 

3.எவ்வமையான LED, மின்னனாட்டத்திற்கு பதிலளிக்கும் 

வமையில் ஒளிமய உமிழும் ைரிம னசர்மத்மத படலமாைப் 

பயன்படுத்துகிறது? 

அ) QLED 

ஆ) OLED  

இ) பீட்டா LED 

ஈ) தமட்டா LED 

✓ ஆர்ோனிக் றேட்-எமிட்டிங் றடகயாடு (OLED) என்பது 

ஒரு வறே LED (ஒளி-உமிழும் றடகயாடு) ஆகும். இதில் 

உள்ள எமிசிவ் எேக்ட்கராலுமிெதசன்ட் கேயர் என்பது 

மின்கொட்டத்திற்கு பதிேளிக்கும் ஓர் ஒளிறய உமிழும் 

ேரிம கசர்மத்தின் படேமாகும். இது Liquid Crystal Display 

-களுக்கு ஒரு மாற்ைாே உள்ளது. சமீபத்தில், மிெகசாட்டா 

பல்ேறே, எம்ஐடி, தோரிய இன்டஸ்ட்ரியல் தடக்ொேஜி 

நிறுவெம் மற்றும் பூசன் கதசிய பல்ேறே ஆகியவற்றின் 

ஆராய்ச்சியாளர்ேள் குழு, முழுவதுமாே 3D-அச்சிடப்பட்ட 

ஒரு தநகிழ்வாெ OLED டிஸ்ப்களக்ேறள உருவாக்கும் 

ஓர் அச்சிடும் நுட்பத்றத தசய்து ோண்பித்தது. 

4. ICANN-ஆதரவிலான யுனிவர்சல் அக்சசப்சடன்ஸ் வழி 

சசலுத்து குழுவின் தூதராை நியமிக்ைப்பட்டுள்ள இந்தியர் 

யார்? 

அ) விஜய் கசேர் சர்மா  

ஆ) சச்சின் பன்சால் 

இ) பவிஷ் அேர்வால் 

ஈ) தீபிந்தர் கோயல் 

✓ உேேளாவிய இறணய அறமப்பாெ ICANN-ஆதரவு 

யுனிவர்சல் அக்தசப்டன்ஸ் வழிதசலுத்து குழுமமாெது 

Paytm நிறுவெர் விஜய் கசேர் சர்மாறவ அதன் தூதராே 

நியமித்துள்ளது. இறணயத்றத அணுகுவதற்கு தற்கபாது 

பயன்படுத்தப்படாத தமாழிநிரல்ேளுக்ோெ தரநிறேறய 

உருவாக்கி அறதப் பரிந்துறரப்பதில் குழு தசயல்படுகிைது. 

 

5. டிமிடர் னைாவசசவ்ஸ்கி என்பவர் எந்த நாட்டின் புதிய 

பிரதமரானார்? 

அ) கிகரக்ேம் 

ஆ) வடக்கு மாசிகடானியா  

இ) எகிப்து 

ஈ) அர்தஜன்டிொ 

✓ வடக்கு மாசிகடானியாவின் நாடாளுமன்ைம் புதிய சமூே 

ஜெநாயேத் தறேவராெ டிமிடர் கோவதசவ்ஸ்கியின்கீழ் 

புதிய அறமச்சரறவறயத் கதர்ந்ததடுத்தது. அவர் தெது 

சமூே ஜெநாயே முன்கொடியாெ கசாரன் ஜாவ்றவ 

அடுத்து பதவிகயற்ைார். தற்கபாறதய எரிசக்தி தநருக்ேடி 

மற்றும் பல்கேரியாவுடொெ முக்கிய கபச்சுவார்த்றதே 

-றள சமாளிப்பது தெது உடெடி பணிேள் என்று புதிய 

பிரதமர் அறிவித்தார். வடக்கு மாசிகடானியா குடியரசு 

என்பது ததன்கிழக்கு ஐகராப்பாவில் உள்ள ஒரு நாடாகும். 

 

6. உழவர்ைளின் உணவுப்பாதுைாப்மப னமம்படுத்துவதற் 

-ைாை உலை உணவுத் திட்டத்துடன் மைனைார்த்த இந்திய 

மாநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நாடு 

ஆ) ஒடிஸா  

இ) ததலுங்ோொ 

ஈ) அஸ்ஸாம் 

✓ சிறு மற்றும் குறு விவசாயிேளின் உணவுப் பாதுோப்றப 

கமம்படுத்துவதற்ோே ஐநாவின் உேே உணவுத்திட்டமும் 

ஒடிஸா மாநிே அரசும் றேகோர்த்துள்ளெ. 

✓ பருவநிறே மாற்ைத்திற்கு ஏதுவாே உழவர்ேளின் தநகிழ் 

திைறெ வலுப்படுத்துவறத இந்த ஒப்பந்தம் கநாக்ேமாேக் 

தோண்டுள்ளது. உேே உணவுத்திட்டமும் உழவுத்துறை 

-யும் சிறு உழவர்ேளுக்கு கசறவேறள வழங்குதற்ோெ 

ேருவிேள் மற்றும் வழிோட்டுதல்ேறள உருவாக்கும். 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. இராபர்ட்டா சமட்னசாலா என்பவர் எந்தப் பன்னனாக்கு 

நிறுவனத்தின் இளவயது தமலவராகியுள்ளார்? 

அ) ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைம்  

ஆ) யுதெஸ்கோ 

இ) யுனிதசப் 

ஈ) உேே வங்கி 

✓ மத்திய வேதுசாரி சட்டமியற்றுநர் இராபர்ட்டா தமட்கசாோ 

ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் 3ஆம் தபண் தறேவராே 

கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டுள்ளார். ஐகராப்பிய ஒன்றியத்தின் 

மிேச்சிறிய நாடாெ மால்டாறவச் கசர்ந்த 43 வயதாெ 

இவர், ஐகராப்பிய நாடாளுமன்ைத்தின் மிே இளம் வயது 

தறேவராேவும் உள்ளார். 

 

8.‘னபரிடர் தாங்கும் உட்ைட்டமமப்புக்ைான கூட்டணி’மய 

சதாடக்கிய நாடு எது? 

அ) அதமரிக்ோ 

ஆ) ஆஸ்திகரலியா 

இ) இந்தியா  

ஈ) சீொ 

✓ 2019ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் நடந்த ஐநா ோேநிறே 

நடவடிக்றே உச்சிமாநாட்டில் ‘கபரிடர் தாங்ேக்கூடிய உட் 

ேட்டறமப்புக்ோெ கூட்டணி’றய இந்தியா அறிவித்தது. 

கதசிய கபரிடர் மீட்புப்பறட நாள் ஆண்டுகதாறும் ஜெ.19 

அன்று தோண்டாடப்படுகிைது. ேடந்த 2006’இல் இகத 

நாளில் உள்துறை அறமச்சேத்தின்கீழ், கதசிய கபரிடர் 

மீட்புப்பறட (NDRF) உருவாக்ேப்பட்டது. 

 

9. இந்தியாவிலிருந்து பிரம்னமாஸ் ஏவுைமணைமள 

சைாள்முதல் சசய்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்த முதல் நாடு எது? 

அ) பிலிப்றபன்ஸ்  

ஆ) இஸ்கரல் 

இ) ரஷ்யா 

ஈ) ஆஸ்திகரலியா 

✓ பிலிப்றபன்ஸ் நாட்டின் ேடற்பறடக்கு ேறரயில் இருந்து 

ேப்பறே எதிர்க்கும் ஏவுேறணேறள தோள்முதல் 

தசய்வதற்ோே பிரம்கமாஸ் ஏகராஸ்கபஸ் நிறுவெத்திற்கு 

$374 மில்லியன் ஒப்பந்தத்றத அந்நாடு வழங்கியுள்ளது.  

✓ இந்தியா-ரஷ்ய கூட்டு முயற்சியாெ ‘பிரம்கமாஸ் ஏகரா 

ஸ்கபஸ்’, நீர்மூழ்கிக்ேப்பல்ேள், ேப்பல்ேள், விமாெங்ேள் 

(அ) தறரயிலிருந்து ஏவக்கூடிய சூப்பர்கசானிக் குரூஸ் 

ஏவுேறணயாெ ‘பிரம்கமாஸ்’ஐ தயாரிக்கிைது. 

 

10. ‘Pandemic Billionaires’ என்ற தலலப்பிலான அறிக்மை 

ஒன்மற சவளியிட்ட நிறுவனம் எது? 

அ) பிரதம் அைக்ேட்டறள 

ஆ) ஆக்ஸ்பாம்  

இ) பன்ொட்டு மன்னிப்பு அறவ 

ஈ) யுனிதசப் 

✓ ஆக்ஸ்பாமின் அண்றமய அறிக்றேயின்படி, ஆசியாவில் 

உள்ள (இந்தியா, சீொ, ஹாங்ோங் மற்றும் ஜப்பாறெச் 

கசர்ந்தவர்ேள்) 20 கபரின் (தபரும்பாலும் மருந்துத்துறை 

உடன் ததாடர்புறடயவர்ேள்) தசல்வநிறே ததாற்றுகநாய் 

ோேத்தில் பல்கிப்தபருகியுள்ளது. 

✓ இவ்வறிக்றேயின்படி, இப்பகுதியில் உள்ள ஏழ்றமயாெ 

90 சதவீதத்திெறரவிட 1 சதவீத பணக்ோரர்ேள் அதிே 

தசாத்துறவத்திருந்தெர். 2020 மார்ச் மாதத்தில் 803ஆே 

இருந்த தமாத்த கோடீஸ்வரர்ேளின் எண்ணிக்றே 1/3 

பங்கு அதிேரித்து, ேடந்த ஆண்டு நவம்பரில் 1,087 ஆே 

உயர்ந்துள்ளது. அவர்ேள் அனைவனையும் இவ்வறிக்றே 

‘ததாற்றுகநாய்ோே பில்லியெர்ேள்’ எெ அறழக்கிைது. 

 

 

1. தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்கு பிப்.19-ல் ஒகர 

ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு 

தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல் 

அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 21 மாநேராட்சிேள், 138 

நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேளில் பிப்.19-ம் கததி ஒகர 

ேட்டமாே வாக்குப்பதிவு நடக்கிைது. 

நேர்ப்புை உள்ளாட்சித் கதர்தல் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப 

தமிழ்நாடு மாநிே கதர்தல் ஆறணயர் தவ.பழனிகுமார் 

தவளியிட்டார். அப்கபாது அவர் கூறியதாவது: 

தமிழேத்தில் நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேளுக்ோெ கதர்தல் 

ஒகர ேட்டமாே நடத்தப்படுகிைது. 21 மாநேராட்சிேள், 138 

நேராட்சிேள், 490 கபரூராட்சிேள் எெ தமாத்தம் 649 

நேர்ப்புை உள்ளாட்சிேள் உள்ளெ. 21 மாநேராட்சிேளில் 

1,374 வார்டு உறுப்பிெர் பதவியிடங்ேள், 138 

நேராட்சிேளில் 3,843 வார்டு உறுப்பிெர் பதவியிடங்ேள், 

490 கபரூராட்சிேளில் 7,621 வார்டு உறுப்பிெர் 

பதவியிடங்ேள் எெ தமாத்தம் 12,838 வார்டு உறுப் பிெர் 

பதவிேளுக்கு பிரதிநிதிேள் கதர்ந்ததடுக்ேப்பட உள்ளெர். 

இந்த பதவிேளுக்ோெ கதர்தல்ேள் அறெத்தும் ேட்சி 

அடிப்பறடயில் நடக்கும். 

கதர்தலுக்ோெ கவட்புமனு தாக்ேல் 28-ம் கததி (நாறள) 

ததாடங்குகிைது. ோறே 10 முதல் மாறே 5 மணி வறர 

கவட்புமனுக்ேள் தபைப்படும். பிப்.4-ம் கததி வறர 

கவட்புமனுக்ேறள தாக்ேல் தசய்யோம். மனுக்ேள் மீதாெ 

பரிசீேறெ பிப்.5-ம் கததி நடக்கும். மனுக்ேறள திரும்பப் 

தபை பிப்.7 ேறடசி நாளாகும். அன்று மாறேகய இறுதி 

கவட்பாளர் பட்டியல் தவளியிடப்படும். 

வாக்குப்பதிவு பிப்.19-ம் கததி ஒகர ேட்டமாே நடக்கிைது. 

ோறே 7 மணிக்கு ததாடங்கி மாறே 6 மணி வறர 

வாக்குப்பதிவு நடக்கும். மாறே 5 முதல் 6 மணி வறர 

ேகராொ அறிகுறி உள்ளவர்ேள் மற்றும் ேகராொ 

ததாற்ைால் பாதிக்ேப்பட்டவர்ேள் வாக்ேளிக்ே 

அனுமதிக்ேப்படுவர். 

கதர்தல் நடக்கும் மாநேராட்சிேளில் 15,158, நேராட்சிேளில் 

7,417, கபரூராட்சிேளில் 8,454 எெ தமாத்தம் 31,029 

வாக்குச் சாவடிேள் அறமக்ேப்பட உள்ளெ. அதிேபட்சமாே 

தசன்றெ மாநேராட்சியில் 5,794 வாக்குச் சாவடிேள் 

உள்ளெ. 

 

 

 

 



        

    

ஆதிதிராவிடர் வகுப்றபச் கசர்ந்த கவட்பாளர்ேளுக்கு 

றவப்புத் ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு 

`500, நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000, 

மாநேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2 ஆயிரம் 

நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது. பிை கவட்பாளர்ேளுக்கு றவப்புத் 

ததாறேயாே கபரூராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `1,000, 

நேராட்சி வார்டு உறுப்பிெருக்கு `2,000, மாநேராட்சி 

வார்டு உறுப்பிெருக்கு `4,000 நிர்ணயிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இவ்வாறு அவர் கூறிொர். 

 

2. தபாதுநூேே சட்டத்தில் திருத்தங்ேள் கமற்தோள்ள 

முன்ொள் துறணகவந்தர் M ராகஜந்திரன் தறேறமயில் 

குழு: தமிழே அரசு அரசாறண பிைப்பிப்பு 

தபாது நூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்வதற்ோே முன்ொள் துறணகவந்தர் M 

ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர் உயர்நிறேக்குழுறவ 

தமிழே அரசு அறமத்துள்ளது. 

இதுததாடர்பாே பள்ளிக்ேல்வித்துறை முதன்றமச் தசயேர் 

ோேர்ோ உஷா தவளியிட்டுள்ள அரசாறணயில் 

கூறியிருப்பதாவது: 

நவீெ ததாழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ப 

தபாது நூேேங்ேளுக்ோெ நிதிநிறேறய கமம்படுத்துதல் 

மற்றும் நிதி ஆதாரத்றத ஏற்படுத்தும் வறேயில் 

தற்கபாறதய தபாது நூேேச் சட்டத்தில் திருத்தம் தசய்வது 

அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

கமலும், தற்கபாறதய நவீெ ததாழில் நுட்பத்துக்கு ஏற்ப 

வாசேர்ேளுக்கு சிைப்பாெ கசறவேறள வழங்ேவும், 

நவீெ தேவல் வளங்ேறள நூேேங்ேளுக்கு வழங்ேவும், 

நவீெ ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சிறயக் ேருத்தில்தோண்டு 

தபாது நூேேச் சட்டத்தில் உரியதிருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்ளப்பட கவண்டும் என்று தபாதுநூேே 

இயக்குநர் கூறியுள்ளார். 

கநரடி நியமெ முறையில் பணி 

கமலும், தபாது நூேேங்ேளில்பணியாற்றும் 

நூேேர்ேளுக்கு பணிவிதிேறள முறைப்படுத்த 

கவண்டும். தபாது நூேேங்ேளில்உள்ள அறெத்து 

பணியிடங்ேளிலும் கநரடி நியமெ முறையில் 

பணியாளர்ேறள நியமிக்கும் வறேயில்விதிேறள 

முறைப்படுத்த கவண்டும். 

தசன்றெ அண்ணா நூற்ைாண்டு நூேேம், மதுறரயில் 

புதிதாே அறமயவுள்ள ேறேஞர்நிறெவு நூேேம் 

ஆகியவற்றைஒகர அேோேக் ேருதி பணியிடங்ேறள 

உருவாக்கி அவற்றை நிரப்ப உரிய திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்வதும் அவசியம். எெகவ, இத்திருத்தங்ேறள 

கமற்தோள்ள ஓர் உயர்நிறேக் குழுறவ அறமக்ேோம் 

என்றும் தபாதுநூேே இயக்குநர் ததரிவித்துள்ளார். 

இயக்குநரின் ேருத்துருறவ ஏற்று, தமிழ்நாடு 

தபாதுநூேேச் சட்டத்தில் கதறவயாெ திருத்தங்ேள் 

கமற்தோள்ள தஞ்சாவூர் தமிழ்ப்பல்ேறேக்ேழே முன்ொள் 

துறணகவந்தர் எம்.ராகஜந்திரன் தறேறமயில் ஓர் 

உயர்நிறேக் குழுறவ அறமத்து அரசு ஆறணயிடுகிைது. 

இந்த உயர்நிறேக்குழு தெது அறிக்றேறய ஆறு 

மாதங்ேளுக்குள் அரசிடம் சமர்ப்பிக்ே கவண்டும்.  

இவ்வாறு அரசாறணயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

3. நாஞ்சில் சம்பத், சுகி சிவம், பாரதி பாஸ்ேர்: தமிழ் 

வளர்ச்சித்துறை விருதுேள் அறிவிப்பு 

ேடந்த 2021ஆம் ஆண்டுக்ோெ தமிழ்வளர்ச்சித்துறை 

விருதுேறள முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

தமிழ்தமாழி மற்றும் இேக்கிய வளர்ச்சிக்கும் தமிழ்ச் 

சமுதாய உயர்வுக்கும் ததாண்டாற்றிப் தபருறம கசர்த்த 

தமிழ்ப் கபரறிஞர்ேள் மற்றும் தன்ெேமற்ை தறேவர்ேள் 

தபயரில், தமிழ்நாடு அரசு பல்கவறு விருதுேறள 

ஏற்படுத்தி வழங்கி வருகிைது. அவ்வறேயில் தமிழ்நாடு 

அரசின் விருதுேளுக்ோெ விருதாளர்ேறள தமிழே 

முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு தவளியிட்ட அறிவிப்பில், அந்த 

வறேயில், 2021ஆம் ஆண்டிற்ோெ கபரறிஞர் அண்ணா 

விருது - நாஞ்சில் சம்பத், மோேவி பாரதியார் விருது - 

பாரதி கிருஷ்ணகுமார், பாகவந்தர் பாரதிதாசன் விருது - 

புேவர் தசந்தறே ேவுதமன், தசால்லின் தசல்வர் விருது - 

சூர்யா கசவியர், சிங்ோரகவேர் விருது - ேவிஞர் மதுக் 

கூர் இராமலிங்ேம், தமிழ்த்தாய் விருது - மகேசியத்தமிழ் 

எழுத்தாளர் சங்ேம், அருட்தபருஞ்கசாதி வள்ளோர் விருது 

- முறெவர் இரா. சஞ்சீவிராயர், சி. பா. ஆதித்தொர் 

திங்ேளிதழ் விருது - உயிர்றம திங்ேளிதழ், கதவகநயப் 

பாவாணர் விருது - முறெவர் கு. அரகசந்திரன், உமறுப் 

புேவர் விருது - நா. மம்மது, கிஆதப விருது - முறெவர் 

ம ராகசந்திரன், ேம்பர் விருது - பாரதி பாஸ்ேர், ஜி யு கபாப் 

விருது – AS பன்னீர்தசல்வம், மறைமறேயடிேள் விருது 

– சுகி சிவம், இளங்கோவடிேள் விருது- தநல்றேக் 

ேண்ணன், அகயாத்திதாசப் பண்டிதர் விருது - ஞாெ. 

அோய்சியஸ் அவர்ேளுக்கும் வழங்கிட ஆறணயிடப் 

தபற்றுள்ளெ. 

இவ்வாண்டு முதல் விருது தபறும் ஒவ்தவாருவருக்கும் 

விருதுத்ததாறே `1,00,000/-லிருந்து `2,00,000/- 

உயர்த்தியும் ஒரு சவரன் தங்ேப்பதக்ேம், விருதுக்ோெ 

தகுதியுறர ஆகியெ வழங்கி தபான்ொறட அணிவித்தும் 

சிைப்பிக்ேப் தபறுவர்” என்று ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

4. ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச் 

தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம்: 

தபண் ோவல் ஆய்வாளர் உள்பட எட்டு கபருக்கு வீரதீரச் 

தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேள் வழங்ேப்பட்டது. 

அண்ணா பதக்ேம்: பல்கவறு இக்ேட்டாெ சூழ்நிறேேளில் 

சிக்கிக்தோண்ட தபாதுமக்ேறள, ேளத்தில் இைங்கி வீர 

தீரத்துடன் ோப்பாற்றியவர்ேறள தேளரவிக்கும் வறேயில், 

ஆண்டுகதாறும் வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேம் 

வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. நிேழாண்டில், எட்டு கபருக்கு 

அண்ணா பதக்ேம் வழங்ேப்பட்டது. 

தசன்றெ ஓட்கடரி பகுதியில் மறழ தவள்ளத்தில் 

சிக்கியவறர மீட்டு மருத்துவமறெயில் கசர்த்ததுடன், 

ோணாமல்கபாெ மாற்றுத்திைொளி சிறுவறெயும் 3 



        

    

மணி கநரத்துக்குள் மீட்டு தபற்கைாரிடம் ஒப்பறடத்தார், 

கீழ்ப்பாக்ேம் ோவல் ஆய்வாளர் இராகஜஸ்வரி. 

தவள்ளத்தில் சிக்கி உயிருக்குப் கபாராடிக் தோண்டிருந்த 

2 நபர்ேறள மீட்டு ேறர கசர்த்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் 

அத்தியூர் திருவாதிறயச் கசர்ந்த தீயறணப்பு வீரர் மூ 

ராஜீவ்ோந்தி. தபாதுமக்ேளின் உயிருக்கும் உடறமக்கும் 

அச்சுறுத்தல் விறளவித்த யாறெேறள யாருக்கும் எந்தப் 

பாதேமும் இல்ோமல் பிடிக்ே கபருதவி புரிந்த கோறவ 

மாவட்டம் அன்னூர் வட்ட வெக்ோல்நறட உதவி 

மருத்துவர் கி அகசாேன் ஆகிய அரசு ஊழியர்ேளுக்கு வீர 

தீரச்தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேத்றத முதேறமச்சர் மு 

ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர். 

தபாதுமக்ேள் பிரிவு: சாறேவிபத்தின்கபாது ேண்மாய்க்கு 

-ள் விழுந்து நீரில் மூழ்கிக் தோண்டிருந்தவர்ேறள 

துணிச்சலுடன் கபாராடி ோப்பாற்றிொர் சிவேங்றே 

மாவட்டம் றவறே வடேறரறயச்கசர்ந்த முத்துகிருஷ் 

-ணன். 

குளிக்ேச்தசல்லும்கபாது நிறேதடுமாறி கிணற்றில்விழுந்த 

சிறுமிறயக் ோப்பாற்றிொர் திருச்சி மாவட்டம் 

மணப்பாறை வட்டத்றதச் கசர்ந்த சிறுவன் கோகித்.  

வாய்க்ோலில் மூழ்கி உயிருக்குப்கபாராடிக்தோண்டிருந்த 

ஐந்து கபறரக் ோப்பாற்றிொர் திருப்பூர் மாவட்டம் கவ 

ேள்ளிபாறளயம் கிராமத்றதச் கசர்ந்த தசாக்ேநாதன், சுதா 

என்ை கபச்சியம்மாள். 

திருதவாற்றியூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிந்து 

விழுவதற்குள் மக்ேள் அறெவறரயும் தவளிகயற்றி 

கபரிழப்றப தடுத்து நிறுத்திொர் திருதவாற்றியூறரச் 

கசர்ந்த மு தனியரசு. தவவ்கவறு நிேழ்வுேளில் வீரதீரச் 

தசயல்ேளின் மூேமாே உயிர்ேறளக் ோத்த 8 கபருக்கும் 

வீரதீரச் தசயலுக்ோெ அண்ணா பதக்ேங்ேறள முதல்வர் 

மு ே ஸ்டாலின் வழங்கிொர். இந்த விருதாெது தோ `1 

ேட்சக்ோெ ோகசாறே, `9,000 மதிப்புள்ள தங்ேமுோம் 

பூசிய பதக்ேம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

கோட்றட அமீர் பதக்ேம்: கோறவ மாவட்டத்தில் மத 

நல்லிணக்ேத்துக்ோே ததாடர்ந்து பல்கவறு 

நற்தசயல்ேளில் ஈடுபட்டு வருபவர், கஜ முேமது ரபி. 

கோறவ கே கே புதூறரச் கசர்ந்த அவர், கோட்றட அமீர் 

மத நல்லிணக்ேப் பதக்ேத்துக்குத் கதர்வு தசய்யப்பட்டார். 

பதக்ேமும், `25 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே மற்றும் 

சான்றிதழ் அடங்கிய கோட்றட அமீர்பதக்ேத்றத முதல்வர் 

மு ே ஸ்டாலினிடம் இருந்து தபற்ைார் முேமது ரபி. 

சிைந்த கவளாண்றம: தசம்றம தநல் சாகுபடி முறைறயப் 

பின்பற்றி தஹக்கடருக்கு 13 ஆயிரத்து 800 கிகோ தநல் 

தானிய மேசூல் தபற்ை கசேம் மாவட்டம் பூோம்பட்டி 

கிராமத்றதச் கசர்ந்த தச ராமசாமி, முதேறமச்சரின் சி 

நாராயணசாமி நாயுடு தநல் உற்பத்தி திைனுக்ோெ 

விருதிறெப்தபற்ைார். `5 இேட்சம், பதக்ேம், சான்றிதழ் 

அடங்கியது இந்த விருது. 

ோந்தியடிேள் ோவேர் பதக்ேம்: ேள்ளச்சாராய ஒழிப்பில் 

சிைந்த முறையில் பணியாற்றிவரும் ோவேர்ேளுக்கு 

ஆண்டுகதாறும் ோந்தியடிேள் ோவேர் பதக்ேம் 

வழங்ேப்பட்டு வருகிைது. இந்த ஆண்டு குடியரசு 

திெத்தில் ஐவருக்கு இந்தப் பதக்ேம் அளிக்ேப்பட்டது. 

இந்த விருது `40 ஆயிரத்துக்ோெ ோகசாறே, பதக்ேம் 

அடங்கியது. 

 

5. தனி மாவட்டமாே திருப்பதி உதயம்: ஸ்ரீ பாோஜி 

மாவட்டமாே அரசு தேஜட்டில் தவளியீடு 

ஆந்திராவில் தற்கபாது 13 மாவட்டங்ேள் உள்ளெ. 

இவற்றை மக்ேளறவத் ததாகுதிேளின் அடிப்பறடயில் 26 

மாவட்டங்ேளாே உருவாக்ே தஜேன் கமாேன் 

தறேறமயிோெ அரசு முடிவுதசய்தது. இதன்படி 

அறமச்சரறவ ஒப்புதலுக்குப்பிைகு புதிய மாவட்டங்ேள் 

மற்றும் அவற்றின் எல்றேேள் ததாடர்பாெ அறிவிப்றப 

ஆந்திர அரசு கநற்று தவளியிட்டது. 

இதன்படி ஆந்திராவில், ஸ்ரீோகுளம், மன்யம், விஜயநேரம், 

அல்லூரி சீதாராம ராஜு, விசாேப்பட்டிெம், அெோபள்ளி, 

ோக்கிநாடா, கோெசீமா, இராஜ மகேந்திர வரம், பீமவரம், 

ஏலூரு, கிருஷ்ணா, விஜயவாடா, குண்டூர், பல்நாடு, 

பாபட்ோ, தநல்லூர், ேர்னூல், நந்தியாோ, அெந்தபுரம், 

புட்டபர்த்தி, ேடப்பா, இராயகசாட்டி, சித்தூர், திருப்பதி 

(ஸ்ரீபாோஜி) எெ தமாத்தம் 26 மாவட்டங்ேள் 

தசயல்பாட்டுக்கு வரும். 

இந்தப் பகுதிேளில் வசிக்கும் மக்ேள் தங்ேள் ேருத்துேறள 

30 நாட்ேளுக்குள் ததரிவிக்ேகவண்டும். இதன் 

அடிப்பறடயில் இறுதி அறிவிப்பாறண தவளியிடப்பட்டு, 

உோதி பண்டிறே முதல் புதிய மாவட்டங்ேள் தசயல்படத் 

ததாடங்கும் எெ அறிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

இந்நிறேயில் சித்தூர் மாவட்டத்திலிருந்து தனி 

மாவட்டமாே திருப்பதி உதயமாகிைது. இதற்கு ஸ்ரீபாோஜி 

மாவட்டம் எெ தபருமாளின் தபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

இந்த மாவட்டத்தில் திருப்பதி, சந்திரகிரி, ஸ்ரீோளஹஸ்தி, 

தவங்ேடகிரி, சூளுர் கபட்றட, நாயுடு கபட்றட ஆகிய 

சட்டப்கபரறவ ததாகுதிேள் இடம்தபை உள்ளெ. 

பூகோள ரீதியாே முதலில் தமிழேத்தில் இருந்து ஆந்திரா 

தனியாே பிரிந்தது. அப்கபாது ேர்னூல் தறேநேரமாே 

அறமக்ேப்பட்டது. இந்த தருணத்தில், மோராஷ்டிரா, ஒடிசா, 

ேர்நாடே எல்றேயில் உள்ள சிே பகுதிேள் ஆந்திராவுடன் 

இறணக்ேப்பட்டெ. ஏற்ேெகவ இறணயமாட்கடாம் எெ 

அடம்பிடித்த ததேங்ோொவும் ஆந்திராவுடன் 

இறணக்ேப்பட்டது. இதொல் 294 ததாகுதிேளுடன் 

ததன்னிந்தியாவின் மிேப்தபரிய மாநிேமாே ஆந்திரப் 

பிரகதசம் 1956-ல் உருவாெது. 

இந்நிறேயில் ஆந்திர பிரகதசத்தில் இருந்து 2014ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் கததி தனி ததேங்ோொ மாநிேம் 

உருவாெது. ஐதராபாத்துடன் ததேங்ோொ 

பிரிக்ேப்பட்டதால், ஆந்திராவுக்கு புதிய தறேநேரமாே 

அமராவதி நேரம் அறிவிக்ேப்பட்டது. 

ேடந்த 2019-ல் தஜேன் தறேறமயில் ஆட்சி ஏற்பட்ட 

பிைகு ஆந்திராவுக்கு 3 தறேநேரங்ேள் அறமக்ேப்படும் 

என்று அறிவிக்ேப்பட்டது. ஆொல் ததாடர் கபாராட்டத்தால் 

அந்த அறிவிப்றப முதல்வர் தஜேன் வாபஸ் தபற்ைார். 

இந்நிறேயில் புதிதாே 13 மாவட்டங்ேள் உருவாக்கும் 

அறிவிப்றப தஜேன் அரசு தவளியிட்டுள்ளது. 

 



        

    

6. பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா உருவாக்ேத்தில் 

சித்திர எழுத்துக்ேளில் அரசியேறமப்பு சட்ட நூல்: 

நாடாளுமன்ை நூேே ேண்ணாடி கபறழயில் பாதுோப்பு 

இந்திய அரசியேறமப்பு சட்டத்றத உருவாக்ே நியமிக்ேப் 

-பட்ட குழுவின் தறேவராே இருந்தவர் டாக்டர் பீம்ராவ் 

அம்கபத்ேர். மற்தைாரு சிைப்பாே அம்கபத்ேர் உருவாக்கிய 

சட்டத்றத ஆங்கிே சித்திர எழுத்துக்ேள் வடிவில் 233 

பக்ேங்ேள் தோண்ட நூல் உருவாக்ேப்பட்டுள்ளது. அறத 

உருவாக்கியவர் பிகரம் பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா. 

அந்த நிேழ்வு தற்கபாது 73ஆவது குடியரசு திெத்தில் 

வியப்புடன் நிறெவுகூரப்படுகிைது. 

அரசியேறமப்பு சட்டத்றத சித்திர எழுத்துேளால் முடிக்ே 

பிகரம் நாராயண் ராய்ஜாதாவுக்கு 6 மாதம் ஆகியுள்ளது. 

இறத உருவாக்ே அவர் தெது கபொவில் 432 

‘நிப்’புேறள பயன்படுத்தி உள்ளார். 13 கிகோ எறடயுள்ள 

பக்ேங்ேறள, நூல் வடிவில் ததாகுத்து அதன் அட்றடேள் 

உள்ளிட்ட ஒவ்தவாரு பக்ேத்றதயும், சாந்திநிகேதனின் 

பிரபே ஓவியர்ேள், அஜந்தா வறே ஓவியங்ேளால் 

அழகுப்படுத்தி உள்ளெர். இதன் இந்தி தமாழிதபயர்ப்பும் 

சித்திர எழுத்துேளால் பதிவாகி நூல் வடிவம் தபற்றுள்ளது. 

இறத 264 பக்ேங்ேளில் வசந்த் கிருஷ்ண கவத் என்பவர் 

எழுதியுள்ளார். 

தில்லியில் ேடந்த டிசம்பர் 16, 1901-ல் பிைந்தவர் பிகரம் 

பிஹாரி நாராயண் ராய்ஜாதா. இவர் சித்திர எழுத்துேள் 

எழுதுவதில் புேழ்தபற்ை ஆய்வாளர்ேள் குடும்பத்றத 

கசர்ந்தவர். தெது இளம்வயதிகேகய தபற்கைாறர இழந்த 

பிகரம் நாராயண், அவரது தாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொ 

மற்றும் தாய்மாமன் சத்தூர் பிஹாரி நாரயண் 

சக்கஸொவால் வளர்க்ேப்பட்டார். 

ஆங்கிேம் மற்றும் பாரசீே தமாழி அறிஞராே வளர்ந்த 

பிகரம் நாராயண், ஆங்கிே அரசின் அதிோரிேளுக்கு 

பாரசீே தமாழிறய பயிற்றுவித்து வந்தார். 

தடல்லியின் புேழ்தபற்ை தசயின்ட் ஸ்டீபன் ேல்லூரியில் 

இளங்ேறேப் பட்டம் தபற்ைவர், சித்திர எழுத்து ேறேறய 

தெதுதாத்தா ராம் பிரசாத் சக்கஸொவிடம் ேற்றுக் 

தோண்டார். அதன்பிைகு சித்திர எழுத்துேள் எழுதுவதில் 

பிகரம் பிஹாரி புேழ் தபற்ைார். 

இதொல், அப்கபாறதய பிரதமர் ஜவேர்ோல் கநரு, பிகரம் 

நாராயணறெ அறழத்து ேவுரப்படுத்திொர். 

இவ்விரண்டு நூல்ேளும் தற்கபாது நாடாளுமன்ை நூேே 

ேட்டிடத்தில் பாதுோத்து றவக்ேப்பட்டுள்ளெ. கதால் 

றபண்டிங் தசய்யப்பட்ட நூல்ேள் ேருப்புநிை அட்றடேளில் 

தங்ேகவறேபாடுேளால் அேங்ேரிக்ேப்பட்டுள்ளெ. இரு 

நூல்ேளும் ேண்ணாடிப் கபறழேளில் றவத்து அறவ 

தேடாமல் இருக்ே றநட்ரஜன் வாயு நிரப்பப்பட்டுள்ளது. 

இந்தப் பாதுோப்பு முறைக்ோே, அதமரிக்ோவின் 

ேலிகபார்னியாவில் உள்ள ஒரு நிறுவெத்திடம் 1992-ல் 

உதவி தபைப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்ேது. 

 

 

 

7. தேயிலும் ஜான்டி கராட்ஸும் உண்றமயாெ சிைப்பு 

தூதர்ேள்: 73ஆவது குடியரசு திெத்தில் பிரதமர் கமாடி 

பாராட்டு 

நாட்டின் 73ஆவது குடியரசு திெத்றதக் தோண்டாடும் 

கவறளயில் பிரதமர் நகரந்திர கமாடி, பிரபே கிரிக்தேட் 

வீரர்ேளாெ ஜான்டி கராட்ஸ் மற்றும் கிறிஸ் தேயில் 

ஆகிகயாருக்கு அந்நாட்டுடொெ ‘ஆழ்ந்த ததாடர்றப’ 

தவளிப்படுத்தும் விதமாே ேடிதம் எழுதியுள்ளார். 

ததன் ஆப்பிரிக்ோறவச் கசர்ந்த ஜான்டி கராட்ஸ், ஐபிஎல் 

ததாடரில் மும்றப இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பீல்டிங் 

பயிற்சியாளராே பணியாற்றி உள்ளார். கமலும் அவர் 

தெது மேளுக்கு ‘இந்தியா’ எெவும் தபயர்சூட்டியுள்ளார். 

அகதகவறளயில் கமற்கிந்தியத் தீவுேறளச் கசர்ந்த 

கிறிஸ் தேயில், IPL ததாடரில் தெது அதிரடி கபட்டிங்ோல் 

ரசிேர்ேள் மத்தியில் தபரிய வரகவற்றப தபற்ைவராவார். 

 

8. குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை ரஃகபல் 

கபார் விமாெ முதல் தபண் விமானி 

தில்லி ராஜபாறதயில் கநற்று நறடதபற்ை குடியரசு திெ 

அணிவகுப்பின்கபாது இந்திய விமாெப் பறடயின் 

வீரர்ேள் அணிவகுத்துச் தசன்ைெர். அறதத் ததாடர்ந்து 

விமாெப் பறடயின் 75 விமாெங்ேள் பைந்து சாேசம் 

தசய்தெ. இதில் பிரான்ஸிடமிருந்து வாங்கிய ரஃகபல் 

கபார் விமாெங்ேளும் அடக்ேம். 

அணிவகுப்பின்கபாது ரஃகபல் கபார் விமாெத்தின் முதல் 

தபண் கபார் விமானி என்ை தபருறமறயப் தபற்ை 

ஷிவாங்கி சிங் உள்ளிட்கடார் பங்கேற்ைெர். அகத 

கநரத்தில் குடியரசு திெ விழா அணிவகுப்பில் பங்கேற்ை 

2ஆவது தபண் கபார் விமானி ஷிவாங்கி என்பது 

குறிப்பிடத்தக்ேது. 

வாரணாசிறயச் கசர்ந்த ஷிவாங்கி சிங், இந்திய விமாெப் 

பறடயில் 2017-ல் கசர்ந்தார். முதலில் மிக்-21 றபசன் ரே 

விமாெத்றத இயக்கி வந்த ஷிவாங்கி தற்கபாது ரஃகபல் 

கபார் விமாெத்றத இயக்கி வருகிைார். 

 

8. 73ஆவது குடியரசு திெ விழா கோோேேம்: ஏஎஸ்ஐ 

பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்கிொர் குடியரசுத் 

தறேவர் ராம்நாத் கோவிந்த் 

அகசாே சக்ரா விருது: ஜம்மு ோஷ்மீரில் தீவிரவாதிேளுக்கு 

எதிராேப் கபாராடி மூன்று தீவிரவாதிேறள தோறே 

தசய்துவிட்டு வீரமரணமறடந்த சிைப்பு ோவல் ஆய்வாளர் 

பாபு ராமுக்கு அகசாே சக்ரா விருது வழங்ேப்பட்டது. அந்த 

விருதிறெ அவருறடய மறெவி ரீொ ராணி, மற்றும் 

மேன் மாணிக் குடியரசுத் தறேவரிடமிருந்து தபற்றுக் 

தோண்டெர். 

 

9. ோஷ்மீர்: ோல் சவுக் பகுதியில் 30 ஆண்டுேளுக்கு பின் 

ஏற்ைப்பட்ட இந்திய கதசியக்தோடி...! 

ோஷ்மீரின் ஸ்ரீநேரில் உள்ள பிரபேமாெ ோல் சவுக் 

பகுதியிலுள்ள மணிக்கூண்டு டவரில் 30 ஆண்டுேளுக்கு 

பின் கநற்று இந்திய கதசியக்தோடி ஏற்ைப்பட்டது. 

 



        

    

10. ஐடி நிறுவெங்ேளில் டிசிஎஸ் தபரும் சாதறெ: உேே 

அளவில் 2ஆவது இடம் 

உேேளவில் ஐடி துறைறயச்கசர்ந்த அதிே தசாத்து மதிப்பு 

மிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் டாடா ேன்சல்டன்ஸி 

சர்வீசஸ் (டிசிஎஸ்) இரண்டாவது இடத்றதப் பிடித்துள்ளது. 

இறதத்தவிர முதல் 25 நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் 

இந்தியாறவச் கசர்ந்த கமலும் நான்கு நிறுவெங்ேள் 

இடம்பிடித்துள்ளெ. 

இதுகுறித்து பிராண்ட் றபொன்ஸ் ஆய்வறிக்றேயில் 

கூைப்பட்டுள்ளதாவது: 

அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில், இந்திய 

மதிப்பில் சுமார் `2.71 ேட்சம் கோடியுடன் அதசன்ஸர் 

நிறுவெம் தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவயில் மிேவும் 

வலுவாெ இடத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்த 2ஆவது 

இடத்றத இந்தியாவின் டிசிஎஸ் நிறுவெம் பிடித்துள்ளது. 

டிசிஎஸ் முந்றதய ஆண்றட விட 12% மற்றும் 2020’ஐ 

விட 24% அதிேரித்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. 

டிசிஎஸ் பிராண்ட் மதிப்பு 16.8 பில்லியன் டாேர் ஆகும். 

அதிே மதிப்புமிக்ே நிறுவெ பட்டியலில், இன்கபாசிஸ் 

மூன்ைாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்கபாசிஸ், ேடந்த 

ஆண்றட விட 52 சதவீத பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் 2020 

இல் 80% வளர்ச்சியுடன் உேகின் மிே கவேமாே வளர்ந்து 

வரும் ஐடி கசறவ வழங்கும் பிராண்டாே உருதவடுத்து 

உள்ளது. ஐபிஎம் நான்ோவது இடத்தில் உள்ளது. 

டிசிஎஸ் மற்றும் இன்கபாசிறஸத் ததாடர்ந்து டாப் 25 

நிறுவெங்ேளின் பட்டியலில் கமலும் நான்கு இந்திய 

நிறுவெங்ேள் உள்ளெ. விப்கரா 7ஆவது இடத்திலும், 

HCL 8ஆவது இடத்திலும், தடக் மஹிந்திரா 15ஆவது 

இடத்திலும், எல்டிஐ 22ஆவது இடத்திலும் உள்ளெ. 

2020 முதல் 2022 வறரயிோெ ோேத்தில் இந்திய 

தேவல் ததாழில்நுட்ப கசறவ நிறுவெங்ேளின் சராசரி 

வளர்ச்சி விகிதம் 51 சதவீதமாே இருந்தது. அகதசமயம், 

அதமரிக்ே பிராண்டுேளின் வளர்ச்சி 7% குறைந்துள்ளது. 

இவ்வாறு ததரிவிக்ேப்பட்டுள்ளது. 

 

11. தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு 

விருது - முதேறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் வழங்கிொர் 

தமிழ்நாட்டில் 3 சிைந்த ோவல் நிறேயங்ேளுக்கு முதல்-

அறமச்சர் மு.ே.ஸ்டாலின் விருது வழங்கி தேௌரவித்தார். 

இதில் முதலிடம் பிடித்த திருப்பூர் மாநேர ததற்கு ோவல் 

நிறேயம் சார்பில் ஆய்வாளர் பிச்றசயா விருறத தபற்றுக் 

தோண்டார். இரண்டாமிடம் பிடித்த திருவண்ணாமறே 

தாலுோ ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் கஹமாமாலினி, 

மூன்ைாமிடத்றதப்பிடித்த மதுறர மாநேர E-3 அண்ணா 

நேர் ோவல் நிறேய ஆய்வாளர் சாதுரகமஷ் ஆகிகயார் 

விருறதப் தபற்றுக்தோண்டெர். 

 


