
        

    

1. ஐஐடி ரூர்க்கியானது எந்நிறுவனத்துடன் இணைந்து 

‘ரூர்க்கி நீர் மாநாட்ணட’ ஏற்பாடு செய்துள்ளது? 

அ) NITI ஆய ோக் 

ஆ) யேசி  நீரி ல் நிறுவனம்  

இ) இந்தி  கடற்படட 

ஈ) இந்தி  கடய ோர கோவல்படட 

✓ மத்தி  ஜல்சக்தி அடமச்சர் கயஜந்திர சிங் ஷெகோவத், 

ஐஐடி ரூர்க்கியில், ‘ரூர்க்கி நீர் மோநோட்டின்’ 2ஆம் பதிப்டப 

ஷேோடங்கி டவத்ேோர். இந்தி  ஷேோழில்நுட்ப நிறுவனம் – 

ரூர்க்கியும் யேசி  நீரி ல் நிறுவனமும் இடைந்து, 

“Water Security for Sustainable Development” என்ற 

கருப்ஷபோருளின் அடிப்படடயில் இந்ே மோநோட்டட ஏற்போடு 

ஷசய்ேன. யேசி  நீரி ல் நிறுவனம் என்பது ஜல்சக்தி 

அடமச்சகத்தின்கீழ் உள்ள ஒரு ேன்னோட்சி அடமப்போகும். 

 

2. ‘செய்யம்’ அல்லது ‘காளியாட்டம்’ என்பது பின்வரும் 

எந்ெ மாநிலத்தில் நடத்ெப்படும் ஒரு ெடங்கு நடனமாகும்? 

அ) கர்நோடகோ 

ஆ) யகரளோ  

இ) ஆந்திர பிரயேசம் 

ஈ) யமற்கு வங்கோளம் 

✓ ‘ஷேய் ம்’ அல் து ‘கோளி ோட்டம்’ என்பது யகரளத்தில் 

நடத்ேப்படும் எண்ணூறு ஆண்டுகள் பழடம ோன ஒரு 

சடங்கு நடனமோகும். இது நோட்டுப்புற நடனங்கள் மற்றும் 

கட கடள ஷவளிப்படுத்தும் விேமோக உள்ளது. இது பண் 

-டட  பழங்குடி க ோசோரங்கடள ஷவளிப்படுத்துகிறது. 

இந்ேத் திருவிழோவின்யபோது ப வடக ோன ‘ஷேய் ங்கள்’ 

நிகழ்த்ேப்படுகின்றன. 

✓ யகரளத்தின் கண்ணூரில் நடடஷபறும் கோளி ோட்டம் 

திருவிழோவில், ‘அக்னி கண்டகர்ைன்’ என்ற ஒருவடக 

ஷேய் ம் என்ற சடங்கு நடனம் ஷேோடங்கி து. 

 

3. ‘ஜன் ஔஷாதி பால மித்ரா’ என்ற திட்டத்தின் நநாக்கம் 

என்ன? 

அ) PMBJP திட்டம் பற்றி குழந்டேகளுக்குக் கற்பித்ேல்  

ஆ) சிறோர்களுக்கு மோனி விட யில் மருந்துகள் வழங்கல் 

இ) கருவுற்றிருக்கும் ஷபண்களுக்கு மோனி  விட யில் 

மருந்துகள் வழங்குேல் 

ஈ) PMBJP-க்கோன முேலீட்டட ஊக்குவித்ேல் 

✓ ‘ஜன் ஔெோதி திவோஸ்’ வோரவிழோடவஷ ோட்டி, நோடு 

முழுவதும் 75 இடங்களில் ‘ஜன் ஔெோதி போ  மித்ரோ’ 

நிகழ்ச்சி நடத்ேப்பட்டது. பிரேமர் போரதி  ஜன் ஔெோதி 

பரிய ோஜனோவின் நன்டமகடளப்பற்றி சிறோர்களுக்குக் 

கற்பிப்பேற்கோக ‘ஜன் ஔெோதி திட்டத்துடன் சிறோர்கடள 

‘போ  மித்ரோ’க்களோக ஈடுபடுத்துவடே இது யநோக்கமோகக் 

ஷகோண்டுள்ளது. 

 

 

 

 

4. ‘சுநெெ ெர்ஷன் விருதுகணள’ நிறுவியுள்ள நடுவண் 

அணமச்ெகம் எது? 

அ) ஷவளியுறவு அடமச்சகம் 

ஆ) சுற்று ோ அடமச்சகம்  

இ) க ோசோர அடமச்சகம் 

ஈ) வீட்டுவசதி & நகர்ப்புற விவகோரங்கள் அடமச்சகம் 

✓ நடுவண் சுற்று ோ அடமச்சகம் மோநி ங்கள் / யூனி ன் 

பிரயேசங்களின் முன்ஷனடுப்புகடள அங்கீகரிப்பேற்கோக 

‘சுயேச ேர்ென் விருதுகடள’ அடமத்துள்ளது. ‘சுயேச 

ேர்ென்’ திட்டத்தின்கீழ், 500-க்கும் யமற்பட்ட சுற்று ோ 

ே ங்களில் சுற்று ோ ஷேோடர்போன உட்கட்டடமப்புகள் 

உருவோக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தி ோவின் 31 மோநி ங்கள் / 

யூனி ன் பிரயேசங்களில் `5500 யகோடிக்கு யமல் 76 

திட்டங்களுக்கு அடமச்சகம் அனுமதி அளித்துள்ளது. 

 

5. ெமீப செய்திகளில் இடம்சபற்ற, ‘ொநபாரிஜியா அணுமின் 

நிணலயம்’ அணமந்துள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ் ோ 

ஆ) உக்டரன்  

இ) ஆப்கோனிஸ்ேோன் 

ஈ) ஷப ோரஸ் 

✓ சோயபோரிஜி ோ அணுமின் நிட  மோனது உக்டரனின் 

ஒரு முக்கி  மின் விநிய ோகக் கட்டடமப்பு ஆகும். இந்ே 

ஆட  40-42 பில்லி ன் kWh’ஐ உற்பத்தி ஷசய்கிறது. 

இது உக்டரனின் சரோசரி ஆண்டு மின்சோர உற்பத்தியில் 

ஐந்தில் ஒரு பங்டகக் ஷகோண்டுள்ளது. சமீபத்தில், ரஷ்  

இரோணுவம் இேடனக் டகப்பற்றி ஷெல் ேோக்குேட த் 

ஷேோடங்கி ேோக உக்டரன் கூறி து. இது ஐயரோப்போவின் 

மிகப்ஷபரி  அணுமின் நிட  மோகவும் உள்ளது. 

 

6. ஒரு ெமீப அறிக்ணகயின்படி, 2020இல் இந்திய சமாத்ெ 

உள்நாட்டு உற்பத்தியில் யூடியூப் கிரிநயட்டர் அணமப்பின் 

பங்களிப்பு என்ன? 

அ) `1700 யகோடி 

ஆ) `3400 யகோடி 

இ) `6800 யகோடி  

ஈ) `8500 யகோடி 

✓ ேன்னோட்சிமிகு ஆய ோசடன நிறுவனமோன 

ஆக்ஸ்யபோர்டு எகனோமிக்ஸின் புதி  அறிக்டகயின்படி, 

யூடியூப் உருவோக்கி  சுற்றுச்சூழல் அடமப்பு இந்தி  

GDP-க்கு `6,800 யகோடி பங்களித்துள்ளது. 

✓ 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தி ோவில் முழுயநர யவட க்கு 

இடை ோன 683,900 பணிகடள யூடியூப் உருவோக்கி 

உள்ளது. இந்தி ோவில் 100,000-க்கும் யமற்பட்ட 

சந்ேோேோரர்கடளக்ஷகோண்ட யூடியூப் யசனல்களின் எண் 

-ணிக்டக ோனது 40,000 என்றும் அது கூறியுள்ளது. 

 

  

 

 

 

 

 

 



        

    

7. 2022 – உலக சபண்கள் நாளுக்கானக் கருப்சபாருள் 

என்ன? 

அ) Educate Organise and Agitate 

ஆ) Gender Equality: March against Patriarchy 

இ) Gender equality today for a sustainable tomorrow  

ஈ) Impact of COVID-19 on women 

✓ ஷபண்கள் எதிர்ஷகோள்ளும் சிக்கல்கள் மற்றும் அவர்களது 

சோேடனகடள முன்னிட ப்படுத்தும் யநோக்யகோடு 

பன்னோட்டு ஷபண்கள் நோள் ஒவ்யவோர் ஆண்டும் மோர்ச்.8 

அன்று உ கம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Gender 

equality today for a sustainable tomorrow” என்பது நடப்பு 

2022ஆம் ஆண்டிற்கோன கருப்ஷபோருளோகும். 

 

8. உக்ணரனில் சிக்கித் ெவிக்கும் இந்தியர்கணள மீட்க 

இந்தியா நமற்சகாண்ட முயற்சியின் சபயர் என்ன? 

அ) ஆபயரென் கங்கோ  

ஆ) ஆபயரென் கிய வ் 

இ) ஆபயரென் மோஸ்யகோ 

ஈ) ஆபயரென் போரத் 

✓ ‘ஆபயரசன் கங்கோ’ என்பது உக்டரனில் சிக்கித்ேவிக்கும் 

இந்தி ர்கடள மீட்பேற்கோக இந்தி  அரசு யமற்ஷகோண்ட 

ஒரு மு ற்சியின் ஷப ரோகும். இதுவடர, இந்தி ோ ேனது 

நோட்டடச் யசர்ந்ே 1,000-க்கும் யமற்பட்டவர்கடள திரும்ப 

அடழத்து வந்துள்ளது. ஹங்யகரி, யபோ ந்து, ருயமனி ோ 

மற்றும் ஸ்ய ோவோகி  குடி ரசின் எல்ட  வழி ோக 

இந்தி ர்கடள ஷவளிய ற்ற உேவுவேற்கோக 24×7 

கட்டுப்போட்டு டம ங்கடளயும் இந்தி ோ அடமத்துள்ளது. 

 

9. குஜராத் பன்னாட்டு நிதி த ாழில்நுட்ப நகரத்தில் (GIFT) 

அலுவலகத்ணெத் திறக்கும் முெல் பலெரப்பு நிறுவனம் 

எது? 

அ) WEF 

ஆ) ILO 

இ) புதி  வளர்ச்சி வங்கி  

ஈ) உ க வங்கி 

✓ குஜரோத் பன்னோட்டு நிதி ஷேோழில்நுட்ப நகரத்தில் (GIFT) 

அலுவ கத்டேத் திறக்கும் முேல் ப ேரப்பு நிறுவனமோக 

புதி  வளர்ச்சி வங்கி மோறவுள்ளது. புதி  வளர்ச்சி வங்கி 

ஆனது இந்தி ோவில் உள்ள முக்கி மோன உட்கட்டடமப்பு 

திட்டங்களுக்கு உேவுேற்கோக, புதிேோக உருவோக்கப்பட்ட 

யேசி  நிதியுேவி உட்கட்டடமப்பு & யமம்போட்டிற்கோன 

நிறுவனத்துடன் கூட்டு யசரவும் அவ்வங்கி எண்ணுகிறது. 

 

10. 2022-உலக சமாணபல் மாநாடு நடந்ெ நகரம் எது? 

அ) போரிஸ் 

ஆ) போர்சிய ோனோ  

இ) ஷபய்ஜிங் 

ஈ) யடோக்கிய ோ 

✓ உலக ஷமோடபல் மோநோடோனது அண்டமயில் ஸ்ஷபயினின் 

போர்சிய ோனோ நகரத்தில் ஷேோடங்கி து. இந்ே மோநோட்டில், 

உ களோவி  ஷமோடபல் ஷபோருளோேோர அறிக்டக 

ஷவளியிடப்பட்டது. இவ்வறிக்டகயின்படி, உ களவில் 5G 

இடைப்புகளின் எண்ணிக்டக 2022ஆம் ஆண்டில் 1 

பில்லி டன எட்டும் என எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

✓ கடந்ே 2021ஆம் ஆண்டில், ஷமோடபல் ஷேோழில்நுட்பங்கள் 

மற்றும் யசடவகள் மட்டும் 4.5 டிரில்லி ன் அஷமரிக்க 

டோ ர்கடள ஈட்டியுள்ளன. இது உ களோவி  ஷமோத்ே 

உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 5 சேவீேமோகும். இது 2025இல் 

$5 டிரில்லி ன் அஷமரிக்க டோ ரோக உ ரும் என 

எதிர்போர்க்கப்படுகிறது. 

 

 

1. இந்தி ோ-இ ங்டக கூட்டு கடற்படட பயிற்சி 

ஷேோடக்கம் 

இந்தி ோ-இ ங்டக இடடயி ோன 9ஆவது கூட்டு கடற் 

படட பயிற்சி ஷேோடங்கி து. 

இந்தி ோ-இ ங்டக இடடயி ோன கூட்டு கடற்படட 

பயிற்சி 2 கட்டங்களோக நடக்கவுள்ளது. விசோகப்பட்டினம் 

துடறமுகத்தில் இது ஷேோடங்கி து. 

அேடனத்ஷேோடர்ந்து வங்கக்கடலில் மோர்ச் 9, 10ஆம் 

யேதிகளில் இரண்டோம் கட்ட பயிற்சி நடடஷபற உள்ளது. 

இந்தி  கடற்படடயின் ஐஎன்எஸ் கிர்ச் கப்பல், இ ங்டக 

கடற்படடயின் யரோந்து கப்ப ோன எல்எல்என்எஸ் சயூர ோ 

ஆகி டவ பயிற்சியில் இடம்ஷபற்றுள்ளன. இருநோட்டு 

கடற்படடகளுக்கு இடடய  புரிந்துைர்வு, அனுபவ 

பகிர்வு, கடல்சோர் நடவடிக்டககள் ஆகி வற்டற யமம்படு 

-த்தும் யநோக்கில் இந்ேப் பயிற்சி யமற்ஷகோள்ளப்படுகிறது. 

 

2. உ கக் யகோப்டப துப்போக்கிச் சுடுேல் யபோட்டி: இந்தி ோ 

முேலிடம்...! 

உ கக்யகோப்டப துப்போக்கி சுடுேல் யபோட்டி எகிப்து 

ேட நகர் ஷகய்யரோவில் நடந்ேது. இதில் யநற்று நடந்ே 25 

மீ யரபிட் ப ர் பிஸ்டல் க ப்பு அணிகள் பிரிவின் இறுதிப் 

யபோட்டியில் இந்தி ோவின் ரிேம் சங்வோன்- அனிஷ் 

பன்வோ ோ யஜோடி 17-7 என்ற புள்ளி கைக்கில் ேோய் ோந்து 

அணிட  வீழ்த்தி ேங்கப்பேக்கத்டே ேனேோக்கி து. 

இந்ே யபோட்டியில் இந்தி ோ 4 ேங்கம், 2 ஷவள்ளி, ஒரு 

ஷவண்க ம் என ஷமோத்ேம் 7 பேக்கங்கடள டகப்பற்றி 

பேக்கப்பட்டி லில் முேலிடத்டே பிடித்ேது. நோர்யவ (3 

ேங்கம், ஒரு ஷவள்ளி, 2 ஷவண்க ம்) 2ஆவது இடத்டே 

ஷபற்றது. பிரோன்ஸ் (3 ேங்கப்பேக்கம் உள்ளிட்ட 20 

பேக்கங்களுடன்) மூன்றோம் இடத்டேப் பிடித்ேது. 

இப்யபோட்டியில் ஷமோத்ேம் 60 நோடுகடளச் யசர்ந்ே 500-

க்கும் யமற்பட்ட வீரர்-வீரோங்கடனகள் பங்யகற்றனர். 

 

3. நோன்கு நோள் இந்யேோ-பசிபிக் இரோணுவ சுகோேோரக் 

கருத்ேரங்கு: போதுகோப்புத்துடற அடமச்சர் திரு ரோஜ்நோத் 

சிங் ஷேோடங்கி டவத்ேோர் 

 

 

 

 



        

    

நோன்கு நோட்கள் நடடஷபறும் இந்யேோ-பசிபிக் இரோணுவ 

சுகோேோரக் கருத்ேரங்டகப் (IPMHE), போதுகோப்புத்துடற 

அடமச்சர் ரோஜ்நோத் சிங் ஷேோடங்கிடவத்ேோர். 

இந்ேக் கருத்ேரங்டகப் போதுகோப்புப் படடகள் மருத்து 

யசடவகள் பிரிவு மற்றும் அஷமரிக்க இந்யேோ பசிபிக் 

கட்டுப்போட்டு டம ம் ஆகி டவ இடைந்து நடத்துகிறது.  

“ஷகோந்ேளிப்போன, நிச்சமற்ற, சிக்க ோன உ கில் ரோணுவ 

மருத்துவ ந ன்” என்பதுேோன் இந்ே மோநோட்டின் கருப் 

ஷபோருள். மோர்ச்.10ஆம் யேதி வடர நடடஷபறும் இந்ேக் 

கருத்ேரங்கு, இரோணுவ மருத்துவப்பிரிவுகள் இடடய  

- ோன ஒத்துடழப்டப அதிகரிப்படே யநோக்கமோகக் 

ஷகோண்டுள்ளது.  யபோர்க்கள மருத்துவப் பரோமரிப்பு, 

மருந்துகள், யபோர்க்கள அறுடவ சிகிச்டச, ம க்க மருந்து, 

விமோனம் மற்றும் கடல்சோர் மருத்துவ அவசரநிட  உட்பட 

ப  விெ ங்கள் குறித்து இந்ேக் கருத்ேரங்கில் 

விவோதிக்கப்படவுள்ளன.  

இந்ேக் கருத்ேரங்கில், 38-க்கும் யமற்பட்ட நோடுகடளச் 

யசர்ந்ே 600-க்கும் யமற்பட்ட இந்தி  மற்றும் ஷவளிநோட்டு 

பிரதிகள் க ந்துஷகோள்கின்றனர். இந்ே 4 நோள் கருத்ேரங் 

-கில் 110 ேட ப்புகளில் நிபுைர்கள், உ ர் அதிகோரிகள் 

ேங்கள் அனுபவங்கடளப் பகிர்ந்து ஷகோள்கின்றனர். 

 

4. டமக்யரோசோப்ட் நிறுவனம் இந்தி ோவின் மிகப்ஷபரி  

ேரவு டம த்டே டஹேரோபோத்தில் அடமக்கவுள்ளது 

ஷேோழில்நுட்ப நிறுவனமோன டமக்யரோசோப்ட் இந்தி ோவில் 

நோன்கோவது ேரவு டம த்டே ஷேலுங்கோனோ மோநி ம் 

டஹேரோபோத்தில் அடமக்கவுள்ளேோக அறிவித்துள்ளது. 

டஹேரோபோத் ேரவு டம ம் இந்தி ோவின் மிகப்ஷபரி  

ேரவு டம ங்களுள் ஒன்றோக இருக்கும் எனவும் 2025 

ஆம் ஆண்டில் இது ஷச ல்படும் எனவும் ஷேரிவிக்கப்பட்டு 

உள்ளது. டமக்யரோசோப்ட் ஏற்கனயவ புயன, மும்டப 

மற்றும் ஷசன்டன ஆகி  3 இந்தி ப் பிரோந்தி ங்களில் 

ேரவு டம த்டேக் ஷகோண்டுள்ளது. 

 

5. ஆசி ோவின் ஷபரி  இந்தி   ோடன உயிரிழப்பு 

ஆசி ோவின் மிகப்ஷபரி   ோடன ோக கருேப்படும் 69 

வ ேோன ‘நதுங்கமுயவ இரோஜோ’ 07-03-2022 அன்று 

உயிரிழந்ேது. 

கண்டியில் உள்ள பிரசித்தி ஷபற்ற ஷபளத்ே ஆ  த்தில் 

ஆண்டுயேோறும் ஆகஸ்ட் மோேம் நடடஷபறும் விழோவில் 

புனிே புத்ேரின் பல் இந்ே  ோடன மீது டவத்து ஷகோண்டு 

ஷசல் ப்படும். இேற்கோக இரோஜோ ேனது நதுங்கமுயவ 

கிரோமத்தில் இருந்து 90 கிய ோமீட்டர் ஷேோட வில் உள்ள 

கண்டிக்கு நடந்யே ஷசல்லும். இந்ே  ோடனயின் ேந்ேம் 

10.5 அடி நீளமோகும். 

 

6. நோட்டின் முேல் & மிகப் ஷபரி  மிேக்கும் சூரி  மின்சக்தி 

நிட  த்டே தூத்துக்குடியில் முேல்வர் மு க ஸ்டோலின் 

திறந்து டவத்ேோர் 

தூத்துக்குடி ஸ்பிக் (SPIC) நிறுவனத்தின் ஷேோழிற்சோட  

வளோகத்தில் அடமக்கப்பட்டுள்ள இந்தி ோவின் முேல் 

மற்றும் மிகப்ஷபரி  மிேக்கும் சூரி  மின்சக்தி 

நிட  த்டே ேமிழக முேல்வர் மு.க.ஸ்டோலின் திறந்து 

டவத்ேோர். 

மு.க.ஸ்டோலின் 07.03.2022 அன்று தூத்துக்குடியில், SPIC 

நிறுவனத்தின் ஷேோழிற்சோட  வளோகத்தில் உள்ள ஷபரி  

நீர் யேக்கத்தில் `150 யகோடிய  40  ட்சம் மதிப்பீட்டில் 

ஆண்டுக்கு 42 மில்லி ன் யூனிட் மின்சோரத்டே உற்பத்தி 

ஷசய்து, அேடன ேங்களுடட  ஷேோழிற்சோட களிய ய  

உபய ோகப்படுத்தும் விேமோக அடமக்கப்பட்டுள்ள 

இந்தி ோவின் முேல் மற்றும் மிகப்ஷபரி  மிேக்கும் சூரி  

மின்சக்தி நிட  த்டே திறந்து டவத்ேோர். 

இப்புதி  25.3 MW DC / 22 MW AC திறன் ஷகோண்ட 

மிேக்கும் சூரி  மின் நிட  த்திட்டம், நவீனகோ  பசுடம, 

நிட  ோன ஷேோழில்நுட்பம் மற்றும் ேன்னிடறவு ஷபற்ற 

ஆற்றல் உற்பத்திட  ஷச ல்படுத்ே SPIC நிறுவனத்தின் 

ESG உத்தியுடன் அடமக்கப்பட்டுள்ளது. 

மிேக்கும் யசோ ோர் திட்டங்கள் போரம்பரி  நி  

அடிப்படடயி ோன யசோ ோர் ஆட கடள விட அதிக 

உற்பத்திட  வழங்குவயேோடு, ஆற்றல் உற்பத்திட  

யமம்படுத்தி, விட மதிப்பற்ற ேண்ணீடர ஆவி ோகோமல் 

யசமிக்கிறது. இச்சூரி  மின்சக்தி நிட  த்தில் உற்பத்தி 

ஷசய் ப்படும் அடனத்து மின்சோரமும் ‘SPIC’ மற்றும் 

‘Greenstar’ உரங்களின் உற்பத்தி நடவடிக்டககளுக்கோக 

ப ன்படுத்ேப்படும். 

இந்ே மிேக்கும் சூரி மின் நிட  ம், நீர் குளிர்ச்சி 

விடளடவ எளிேோக்கி, அதிக மின் உற்பத்திக்கு 

உேவுகிறது. சுத்ேமோன மின்சோரத்டே உற்பத்தி 

ஷசய்வடேத் ேவிர, நீர்த்யேக்கத்தில் உள்ள நீர் ஆவி 

ஆகோமல் 60% கட்டுப்படுத்துவேன் மூ ம் சுற்றுச்சூழல் 

நன்டமக்கும் இந்ேத் திட்டம் உேவுகிறது. இந்ேத் திட்டம் 

இந்தி  சூரி  ஆற்றல் யமம்போட்டுத் துடறயில் ஒரு 

முக்கி  டமல்கல் ஆகும். 

“SPIC நிறுவனத்தின் மிேக்கும் சூரி மின் நிட  த் 

திட்டம், புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தி வளங்கடளப் 

ப ன்படுத்தி மோநி த்தில் உள்ள ஷேோழில்கடள 

யமம்படுத்துவயேோடு, புதுப்பிக்கத்ேக்க எரிசக்தியில் 

ேமிழகத்டே முன்யனோடி மோநி மோக மோற்றும் இ க்டக 

அடடவேற்கோன ஒரு டமல்கல் ோக அடமயும்” என்று 

ேமிழ்நோடு அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 

7. உ க மகளிர் நோளன்று 2020, 2021 ஆண்டுகளுக்கோ 

-ன ேட சிறந்ே 29 யபருக்கு ஷகௌரவம் மிக்க ‘நோரி சக்தி’ 

விருதுகடள மோண்புமிகு குடி ரசு ேட வர் வழங்கினோர். 

மகளிருக்கு அதிகோரமளித்ேலுக்கோக குறிப்போக நலிந்ே 

மற்றும் விளிம்பு நிட  ஷபண்களுக்கு சிறப்புமிக்க 

யசடவகள் ஷசய்ேவர்களின் ஷமச்சேக்க பணிகடள 

அங்கீகரிக்கும் விேமோக 29 யபருக்கு 28 விருதுகள் (2020 

மற்றும் 2021-க்கு ே ோ 14) வழங்கப்பட்டன. 

ேமிழ்நோட்டில் டகவிடனக்கட ஞர் ஷஜ ோ முத்து, யேோடோ 

டகப்பின்னல் கட ஞர் யேஜம்மோ ஆகிய ோர் 2020ஆம் 

ஆண்டுக்கோன விருதிடனக் கூட்டோகப் ஷபறுகிறோர்கள். 

2021ஆம் ஆண்டுக்கு ேமிழ்நோட்டடச்யசர்ந்ே மனந  

மருத்துவர் மற்றும் ஆய்வோளரோன ேோரோ ரங்கசோமி விருது 

ஷபறுகிறோர்.  


