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1. “பரம் ய ோதோ ஸ்தலம்” அமைந்துள்ள நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. லக்ன ோ 

இ. ஜம்மு 

ஈ. அமிோ்தசரஸ் 

✓ இந்தி  நுமைவோயில் உள்ள அைர் ஜவோன் யஜோதியின் ஒருபகுதி ோக இருந்த நிமைவுச்சின்ைைோை துப்போக்கி 

ைற்றும் சிப்போயின் யபோர் தமலக்கவசம், 2022 யை.27 அன்று யதசி  யபோர் நிமைவகத்திற்குக்ககோண்டு 

கசல்லப்பட்டது. இது, 1971 யபோரில் இறந்த வீரர்களின் நிமைவுச்சின்ைைோகும். இந்தி  நுமைவோயில் உள்ள அைர் 

ஜவோன் யஜோதி 2022 ஜைவரியில் யதசி  யபோர் நிமைவகத்தில் நித்தி  சுடருடன் இமைக்கப்பட்டது. 

✓ அைர் ஜவோன் யஜோதி 1971ஆம் ஆண்டு இந்தி ோ–போகிஸ்தோன் யபோரில் இறந்த இந்தி  வீரர்களின் நிமைவோக 

கட்டப்பட்டது; அப்யபோரில் இந்தி ோ கவன்றது; அது வங்கயதசம் உருவோக வழிவகுத்தது. 26 ஜைவரி 1972 அன்று 

அப்யபோமத  பிரதைர் இந்திரோ கோந்தி ோல் இது திறந்து மவக்கப்பட்டது. 

2. ஆப்கோனிஸ்தோன் கதோடர்போை 4ஆவது பிரோந்தி  போதுகோப்பு யபச்சுவோர்த்மத நமடகபறும் இடம் எது? 
அ. தோரோஸ், கஜகஸ்தோ ் 

ஆ. தோஷ்கண்ட், உஸ்பபகிஸ்தோ ் 

இ. துஷோ ்னப, தஜிகிஸ்தோ ்  

ஈ. பதஹ்ரோ ், ஈரோ ் 

✓ தஜிகிஸ்தோன், இந்தி ோ, ரஷ் ோ, கஜகஸ்தோன், உஸ்கபகிஸ்தோன், ஈரோன், கிர்கிஸ்தோன் ைற்றும் சீைோ ஆகி  

நோடுகளின் யதசி  போதுகோப்பு ஆயலோசகர்கள் 2022 யை.26 அன்று ஆப்கோனிஸ்தோன் கதோடர்போை 4ஆவது பிரோந்தி  

போதுகோப்பு யபச்சுவோர்த்மதக்கோக தஜிகிஸ்தோனின் துஷோன்யபயில் சந்தித்தைர். இந்தி ோவின் யதசி  போதுகோப்பு 

ஆயலோசகர் அஜித் யதோவல், இந்தி ோவின் அணுகுமுமற கதோடர்ந்து வழிநடத்தும் எைத் கதரிவித்தோர். 

3. 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை சர்வயதச புக்கர் பரிமச கவன்ற கரட்ஸ் கைௌயசோலி ம் என்று முதலில் கப ரிடப்பட்ட 

“யடோம்ப் ஆஃப் சோண்ட்” என்ற நோவலின் ஆசிரி ர்  ோர்? 
அ. அ ிதோ னதசோய் 

ஆ. அருந்ததி ரோய் 

இ. கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ  

ஈ. சசி னதஷ்போண்னட 

✓ ரீட் கோ ைக்பரோ என்பது புது தில்லிம ச் சோர்ந்த ஒரு சோதோரை இலக்கி வோதி ோை கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ எழுதி  ஹிந்தி 

நோவல் ஆகும். இது 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை சர்வயதச புக்கர் பரிமச கவன்றது; அது அகைரிக்கோவில் உள்ள கடய்சி 

ரோக்கவல் என்பவரோல் ஆங்கிலத்தில் கைோழிகப ர்க்கப்பட்டது. முதலில் ‘கரட் கி சைதி’ என்று கப ரிடப்பட்டு 2018இல் 

கவளியிடப்பட்ட சோண்ட் கோ ைக்பரோ, இம்ைதிப்புமிக்க அங்கீகோரத்மதப் கபற்ற ஆங்கிலத்தில் கைோழிகப ர்க்கப்பட்ட 

முதல் இந்தி பமடப்போகும். கபங்குயின் இந்தி ோ அதன் ஆங்கில கைோழிகப ர்ப்மப 2022 ைோர்ச்சில் கவளியிட்டது. 

இந்த நூல், ‘இங்கிலிஷ் கபயின்’ விருமதயும் கவன்றுள்ளது. 

4. ைோதவிடோய் சுகோதோர நோள் அனுசரிக்கப்படுகிற யததி எது? 
அ. 27 னம  ஆ. 26 னம 

இ. 25 னம  ஈ. 28 னம  
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✓ ைோதவிடோய் கோரைைோக உலககங்கிலும் உள்ள கபண்கள் ைற்றும் சிறுமிகள் எதிர்ககோள்ளும் சவோல்கள்பற்றி  

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தவும், இந்தச் சவோல்கமள எதிர்ககோள்ளும் தீர்வுகமள முன்னிமலப்படுத்தவுைோக 

ஆண்டுயதோறும் யை.28 அன்று ைோதவிடோய் சுகோதோர நோள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. “Making Menstruation a Normal Fact 

of Life by 2030” என்பது இந்த ஆண்டு (2022) வரும் இந்நாளுக்கானக் கருப்பபாருளாகும். 

5. எத்தமை இந்தி ர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டுக்கோை புலிட்சர் பரிசு வைங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. ஒ ்று 

ஆ. இரண்டு 

இ. நோ ்கு  

ஈ. ஆறு 

✓ பத்திரிமக, நூல்கள், நோடகம் ைற்றும் இமச ஆகி வற்றில் புலிட்சர் பரிசு (2022) கவன்றவர்கள் அண்மையில் 

அறிவிக்கப்பட்டைர். அதில் நோன்கு விருதுகமள இந்தி ோ கபற்றுள்ளது. பிரபல நிைற்படக்கமலஞரோை யடனிஷ் 

சித்திக் (இறப்பிற்குப்பின்) சிறப்பு நிைற்படகைடுத்தல் பிரிவில் புலிட்சர் விருது கபற்றோர். ைற்ற இந்தி  கவற்றி ோளர்கள்: 

அட்ைோன் அபிடி, சன்ைோ இர்ஷோத் ைட்டூ ைற்றும் அமித் யடவ். நோன்கு யபருக்கும் இந்தி ோவில் COVID தோக்கங்குறித்த 

அவர்களின் நிழற்படங்களுக்கோக ைதிப்புமிக்க புலிட்சர் பரிசு வைங்கப்படுகிறது. 

6. உலக லூபஸ் நோளோைது ஆண்டுயதோறும் யை.10 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ‘லூபஸ்’ என்றோல் என்ை? 
அ. அழிந்துவரும் ஒரு மீனி ம் 

ஆ. ஒரு னநோய்  

இ. ஒரு சிறுபோ ்மம இ ம் 

ஈ. ஒரு பமோழி 

✓ உடலின் எந்தப்பகுதியிலும் போதிப்மப ஏற்படுத்தக்கூடி  நோள்பட்ட தன்னுடல் தோக்க யநோ ோை ‘லூபஸ்’ பற்றி  

விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்துவதற்கோக ஆண்டுததாறும் யை.10 அன்று ‘உலக லூபஸ் நோள்’ அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

இவ்வமக யநோயில், யநோக திர்ப்பு அமைப்பு கச லிைந்து, யநோய்க்கிருமிகளுக்கும் ஆயரோக்கி ைோை திசுக்களுக்கும் 

இமடயில் யவறுபடுத்திப் போர்க்க முடி ோைல், நலைோை திசுக்கமள அழிக்கும் ஆன்டிபோடிகமள உருவோக்குகிறது. 

லூபஸ் யநோயின் மிகவும் கபோதுவோை அறிகுறிகளோக இமடவிடோத கோய்ச்சல், வோய்ப்புண்கள், மூட்டு ைற்றும் தமச 

வலி ைற்றும் தீவிர யசோர்வு ஆகி மவ கோைப்படுகிறது. 

7. பிளோஸ்டிண்டி ோ 2023 – 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி  

ஆ. பச ்ம  

இ. திருவ ந்தபுரம் 

ஈ. வோரணோசி 

✓ ைத்தி  யவதி & உரங்கள் ைற்றும் சுகோதோரம் ைற்றும் குடும்ப நலத்துமற அமைச்சர் டோக்டர் ைன்சுக் ைோண்டவி ோ 

பிளோஸ்டிண்டி ோ 2023 – 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட கதோடங்கி மவத்தோர்.  

✓ பிளோஸ்டிண்டி ோ அறக்கட்டமள ோைது 11ஆவது சர்வயதச கநகிழிக் கண்கோட்சி ைற்றும் ைோநோட்மட 2023 பிப்.1–5 

வமர புது தில்லியில் அமைந்துள்ள ITPO பிரகதி மைதோைத்தில் நடத்தவுள்ளது. இந்தி  இரசோ ைப்கபோருட்களின் 

ஏற்றுைதி 2013–14–ஐவிட 2021–22–இல் 106% வளர்ச்சிம ப் பதிவு கசய்தது. 
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8. NATO’இன் இமை கவளிப் போதுகோப்புக் குழுவில் இமைந்த முதல் ஆசி  நோடு எது? 
அ. இந்தியோ 

ஆ. பத ் பகோோியோ  

இ. இலங்மக 

ஈ. வங்கோளனதசம் 

✓ கதன் ககோரி ோவின் யதசி  புலைோய்வு யசமவ NATO–இன் இமை கவளிப் போதுகோப்புக் குழுவில் இமைந்த 

ஆசி ோவின் முதல் நோடு ஆைது. கதன் ககோரி ோவோைது சீைோ ைற்றும் வட ககோரி ோவின் மசபர் அச்சுறுத்தல்களுக்கு 

உட்பட்டுள்ளது. யநட்யடோவின் கூட்டுறவு மசபர் டிகபன்ஸ் கசன்டர் ஆப் எக்ஸலன்ஸ் (CCDCOE)–க்கு பங்களிக்கும் 

பங்யகற்போளரோக NIS ஏற்றுக்ககோள்ளப்பட்டது. இது 2008–இல் எஸ்யடோனி ோவில் நிறுவப்பட்ட இமை  போதுகோப்பு 

மை ைோக இருந்தது ைற்றும் இமை  போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி, பயிற்சிகளில் இது கவைஞ்கசலுத்துகிறது. 

9. ‘Gaudi2’ ைற்றும் ‘Greco’ என்ற புதி  கச ற்மக நுண்ைறிவு சில்லுகமள அறிமுகப்படுத்தி  நிறுவைம் எது? 
அ. எ ்விடியோ 

ஆ. இ ்படல்  

இ. குவோல்கோம் 

ஈ. சோம்சங் 

✓ உலகளோவி  சில்லு உற்பத்தி ோளரோை இன்கடல் கோர்ப், கச ற்மக நுண்ைறிவு கணினி லில் கவைஞ்கசலுத்தும் 

‘Gaudi2’ என்ற புதி  சில்மல அறிமுகப்படுத்தி து. இன்கடல் ஆைது ‘Greco’ என்ற புதி  சில்மல அனுைோனிக்கும் 

யவமலக்கோக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அது AI கநறிமுமற ஒன்மற எடுத்து அதமை கணிப்பது அல்லது ஒரு 

கபோருமள அமட ோளங்கோணுதல் ஆகி  பணிகமளச் கசய்கிறது. AI சில்லு சந்மதயில் தற்யபோது என்விடி  கோர்ப் 

ஆதிக்கம் கசலுத்தி வருகிறது. 

10. ‘இன்டர்யசோலோர் ஐயரோப்போ – 2022’ நிகழ்மவ நடத்தும் நகரம் எது? 
அ. புது தில்லி 

ஆ. மு ிச்  

இ. டோக்கோ 

ஈ. லண்ட ் 

✓ ‘இன்டர்யசோலோர் ஐயரோப்போ – 2022’ ஆைது முனிச்சில் உள்ள இந்யதோ–கஜர்ைன் ஆற்றல் ைன்றத்தோல் (IGEF) ஏற்போடு 

கசய் ப்பட்டுள்ளது. இது சூரி  மின்னுற்பத்தி கதோழிற்துமற ைற்றும் அதன் கூட்டோளர்களுக்கோை உலகின் 

முன்ைணி கண்கோட்சித் கதோடரோகும். நைது ஆற்றல் விநிய ோகத்தில் சூரி  ஆற்றலின் பங்மக அதிகரிப்பயத இந்தக் 

கண்கோட்சியின் யநோக்கைோகும். இது பல நோடுகள் ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துமறயின் முக்கி  பன்ைோட்டு 

நிறுவைங்களோல் பிரதிநிதித்துவம் கசய் ப்படும். ைத்தி  புதி  ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்தின் 

இமை மைச்சர் ஸ்ரீ பகவந்த் குபோ இந்தி ோமவ பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. தே.28 – உலக இரத்தப் புற்றுதநாய் விழிப்புணர்வு நாள் 
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2. அரசு ைருத்துவைமை பிரசவங்கமள 75%-ஆக உ ர்த்த இலக்கு: அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் 

அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படும் என்று தமிழ்நோடு ைக்கள் நல்வோழ்வுத் துமற அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதரிவித்தோர். 

ைோநில சுகோதோரத்துமற அதிகோரிகளுடைோை ஆயலோசமைக்கூட்டம் கசன்மையில் நமடகபற்றது. அப்யபோது, 

கர்ப்பிணிகளுக்கோை ‘பிக்மி 2.0’ இமை தளத்தில், யபறுகோலத்மத சு ைோகப் பதிவு கசய்து, பதிகவண் கபறும் 

திட்டத்மத அமைச்சர் ைோ சுப்பிரைணி ன் கதோடக்கி மவத்தோர். 

அப்யபோது அவர் கசய்தி ோளர்களிடம் கூறி தோவது: 

பச்சிளம் குைந்மதகள், கர்ப்பிணிகளுக்கு 11 வமக தடுப்பூசிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை. குறிப்போக, ைஞ்சள் கோைோமல, 

தட்டம்மை, யபோலிய ோ, ரூகபல்லோ, கக்குவோன் இருைல், கோசயநோய், கதோண்மட அமடப்போன், வயிற்றுப்யபோக்கு 

உள்ளிட்ட யநோய்களிலிருந்து போதுகோக்கும் வமகயில் தடுப்பூசிகள் கசலுத்தப்படுகின்றை. 

முழுமை ோக தடுப்பூசி கபற்ற குைந்மதகளின் சதவீதம் 76.1-ஆக இருந்து, 90.4 சதவீதைோக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்தோண்டு 9.31 இலட்சம் பச்சிளங்குைந்மதகளுக்கும், 10.21 இலட்சம் கர்ப்பிணிகளுக்கும் தடுப்பூசி 

கசலுத்தப்பட்டுள்ளது. கயரோைோ தடுப்பூசியுடன், இவ்வமக தடுப்பூசிகளும் கதோடர்ந்து கசலுத்தப்பட்டு வருகின்றை. 

தமிழ்நோட்டில் ைோதந்யதோறும் 75,000 முதல் 81,000 பிரசவங்கள் நமடகபறுகின்றை. இதில், 60 சதவீத பிரசவங்கள் 

ைட்டுயை, அரசு ைருத்துவைமைகளில் நமடகபறுகின்றை. அடுத்த ஈரோண்டுகளில், அரசு ைருத்துவைமைகளில் 

நமடகபறும் பிரசவங்களின் எண்ணிக்மகம  75 சதவீதைோக உ ர்த்த இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைோநிலத்தில் நமடகபறும் ஆயிரம் பிரசவங்களில் 15 குைந்மதகள் இறக்கும் நிமல இருந்தது. தற்யபோது அந்த 

எண்ணிக்மக 13-ஆகக் குமறக்கப்பட்டுள்ளது. பிரசவ உயிரிைப்பு குமறவோக உள்ள ைோநிலங்கள் பட்டி லில் 

தமிழ்நோடு இரண்டோம் இடத்தில் உள்ளது. யகரளம் முதலிடம் கபற்றுள்ளது. விமரவில், அந்தப் பட்டி லில், தமிழ்நோடு 

முதலிடம் கபறயவண்டும் என்பயத அரசின் இலக்கு என்றோர் அவர். 

 

3. ஆண்டுக்கு ஆறு கிரோை சமபக் கூட்டங்கள்: தமிைக அரசு உத்தரவு 

ஆண்டுக்கு ஆறு நோள்கள் கிரோை சமபக் கூட்டங்கமள நடத்துவதற்கோை உத்தரமவ தமிழ்நோடு அரசு கவளியிட்டது. 

இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊரோட்சித் துமற கவளியிட்ட உத்தரவு: 

தமிைகத்தில் குடி ரசு நோள், உமைப்போளர் நோள், சுதந்திர நோள், கோந்தி கஜ ந்தி எை ஆண்டுக்கு நோன்கு நோள்கள் 

கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றை. இந்த நிமலயில், ஆண்டுக்கு ஆறு கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் 

நடத்தப்படும் எை சட்டப்யபரமவ விதி 110-இன்கீழ் முதல்வர் மு க ஸ்டோலின் அறிவித்திருந்தோர். அந்த அறிவிப்மபச் 

கச ல்படுத்தும் வமகயில், உத்தரவு கவளியிடப்படுகிறது. 

ஆண்டுயதோறும் ைோர்ச்.22-ஆம் யததி உலக தண்ணீர் நோளோகவும், நவ.1-ஆம் யததி உள்ளோட்சிகள் நோளோகவும் 

கமடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. கூடுதலோக, இவ்விரு திைங்களிலும் கிரோை சமபக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும். ைோர்ச் 

22-ஆம் யததி நமடகபறும் கிரோை சமபக் கூட்டத்தில், தண்ணீரின் யதமவ, சிக்கைத்மத ைைதில் மவத்துச் 

கச ல்பட அறிவுறுத்தும் வமகயில் உறுதி ஏற்கப்படும். தண்ணீமரச் சிக்கைைோகப் ப ன்படுத்தி, உயிர்யபோல் 

கோப்யபோம் என்ற உறுதிகைோழிம  அமைவர் ைைதில் ஏற்று அதமை நிமறயவற்ற உறுதிகைோழி எடுத்தல் யபோன்ற 

நடவடிக்மககள் கிரோை சமபக் கூட்டத்தில் யைற்ககோள்ளப்படும். 

நவ.1-ஆம் யததி உள்ளோட்சிகள் நோமளக ோட்டி, ஊரோட்சிகளில் கச ல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து 

முழுமை ோக விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தப்படும். இந்தக் கூட்டங்களில் ஏயதனும் ஓர் ஊரோட்சியில் ைோவட்ட ஆட்சி ரின் 

தமலமையில் கூட்டம் கூட்டப்பட்டு, நலத்திட்ட உதவிகள் பல்யவறு துமற ப ைோளிகளுக்கு வைங்கப்படயவண்டும். 
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4. 2035-க்குள் நிலக்கரி ப ன்போட்மட ஒழிக்க ஜி7 நோடுகள் உறுதி 

எரிசக்தித் துமறயில் நிலக்கரி ப ன்போட்மட 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் முடிவுக்குக் ககோண்டுவர ஜி7 நோடுகள் உறுதி 

ஏற்றுள்ளை. கபோருளோதோரத்தில் வளர்ச்சி மடந்த அகைரிக்கோ, ஜப்போன், பிரிட்டன், பிரோன்ஸ், கஜர்ைனி, இத்தோலி, 

கைடோ ஆகி  நோடுகள் ஜி7 கூட்டமைப்பில் உள்ளை. அந்தக் கூட்டமைப்பின் தமலவர்கள் பங்யகற்கும் ைோநோடு 

கஜர்ைனியின் எல்ைோ நகரில் அடுத்த ைோதம் நமடகபறவுள்ளது. 

இந்நிமலயில் ஜி7 நோடுகளின் அமைச்சர்கள் பங்யகற்ற கூட்டம் கஜர்ைனி தமலநகர் கபர்லின் நகரில் நமடகபற்றது. 

அதில், 2035ஆம் ஆண்டுக்குள் எரிசக்தித் துமறயில் நிலக்கரியின் ப ன்போட்மட முடிவுக்குக் ககோண்டு வருவதற்கு 

உறுதி ஏற்கப்பட்டது. 

கரி மிலவோயு கவளிய ற்றமில்லோத சோமலப் யபோக்குவரத்மத 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஏற்படுத்தவும் கூட்டத்தில் 

உறுதிய ற்கப்பட்டது. இதன்மூலைோக நடப்பு தசோப்தத்தின் இறுதிவோக்கில் பசுமை எரிசக்தியில் இ ங்கும் 

வோகைங்கயள கபரும்போலும் விற்பமையில் இருக்கும் எை நிபுைர்கள் கதரிவித்துள்ளைர். 

 

5. புக்கர் பரிசு கவன்றோர் இந்தி  எழுத்தோளர் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ 

இலக்கி த்திற்கோக வைங்கப்படும் புகழ்கபற்ற ‘புக்கர்’ பரிசு இந்தோண்டு இந்தி ோமவச்யசர்ந்த ஹிந்தி நோவலோசிரிம  

கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ-க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலக்கி த் துமறயில் சிறந்த ஆக்கங்கள் எைக் கருதப்படும் புத்தகங்கள் ஆண்டுயதோறும் ‘புக்கர்’ பரிசுப்யபோட்டிக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றை. அந்த வமகயில் கடந்த ஆண்டு கதன்ைோப்பிரிக்கோமவச் யசர்ந்த எழுத்தோளர் டோைன் கல்கட் 

எழுதி  ‘தி பிரோமிஸ்’ என்னும் நோவலுக்கு புக்கர் பரிசு வைங்கப்பட்டது. 

தற்யபோது, நடப்போண்டிற்கோை (2022) புக்கர் பரிசுப்யபோட்டியில் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் 135 புத்தகங்கள் 

யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டிருந்தை. இதில் இந்தி ோமவச் யசர்ந்த தில்லியில் வசிக்கும் எழுத்தோளர் கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ (64) 

ஹிந்தியில் எழுதி  ‘கரட் சைோதி’ நோவல் ‘யடோம்ப் ஆப் சோண்ட்’ (Tomb of Sand) என்னும் கப ரில் ஆங்கிலத்தில் 

கைோழிகப ர்க்கப்பட்டுக் கவைத்மத ஈர்த்ததோல் இந்த முமற ‘புக்கர்’ யபோட்டிக்கு அனுப்பப்பட்டது. 

இந்நிமலயில், இறுதிச்சுற்றில் பங்குகபற்ற ஆறு புத்தகங்களில் ஒன்றோை, ‘யடோம்ப் ஆப் சோண்ட்’ நடுவர்களோல் சிறந்த 

புத்தகைோகத் யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு ‘புக்கர்’ பரிமச கவன்றுள்ளது.  

‘புக்கர்’ பரிசுத்கதோமக ோை `50 இலட்சத்மத கீதோஞ்சலி ஸ்ரீ-உம் புத்தகத்மத ஹிந்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு 

கைோழிகப ர்த்த கடய்சி ரோக்கவல்லும் பகிர்ந்துககோள்வோர்கள். யைலும், இந்தி  கைோழிக ோன்றில் எழுதப்பட்ட புத்தகம் 

‘புக்கர்’ பரிசு கபறுவது இதுயவ முதல்முமற ோகும். 

 

6. யகன்ஸ் சர்வயதச திமரப்பட விைோவில் இந்தி  ஆவைப்படத்துக்கு விருது 

பிரோன்ஸின் யகன்ஸ் நகரில் நமடகபற்ற 75ஆவது சர்வயதச திமரப்பட விைோவில், இந்தி  இ க்குநர் கஷளைக் 

கசன் இ க்கி , ‘ஆல் யதட் பிரீத்ஸ்’ ஆவைப்படத்துக்கு ‘தங்கக்கண் விருது’ வைங்கப்பட்டது. 

தில்லிம ச் யசர்ந்த நதீம், சவூத் ஆகி  இரு சயகோதரர்கள் புலம்கப ர்ந்து வரும் பருந்து உள்ளிட்ட பறமவகமள 

கோற்று ைோசுபோட்டிலிருந்து போதுகோப்பமத கருவோகக் ககோண்டது இந்தப்படம். யகன்ஸ் திமரப்பட விைோவில், சிறப்புக் 

கோட்சியின்யபோது, ‘ஆல் யதட் பிரீத்ஸ்’ படம் திமரயிடப்பட்டு, அமைவரது கவைத்மதயும் ஈர்த்து தங்கக்கண் விருமத 

கவன்றுள்ளது. 

யகன்ஸ் விைோவில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இது இந்தி ோவுக்கோை இரண்டோவது விருதோகும். கடந்த ஆண்டில் போ ல் 

கபோடி ோவின், ‘ஏ மநட் ஆப் யநோயிங் நத்திங்’ என்ற ஆவைப்படத்துக்கு இயத விருது வைங்கி ககளரவிக்கப்பட்டது. 
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