C.A.03.06.2022 (Tamil Version)
1.

சட்டப்தில் ிநற்நி அனுப்தப்தட் 21 சட்ட சோோக்களுக்கு ிந்து
ப்புல்  ண்டும் என்று ஆளுர் ஆர்.என்.ிிடம் பல்ர் ஸ்டோனின் ரில்
னிபறுத்ிணோர். சன்ணில் ஆளுர் ஆர்.என்.ி பல்ர் ப.க.ஸ்டோனின்
இன்று ரில் சந்ித்ோர். அப்தோது அச்சர்கள் துபருகன், தோன்படி, ங்கம்
ன்ணசு ஆகிோர் உடன் இருந்ணர். அப்தோது, சட்டப்தில் ிநற்நி
அனுப்தி க்கப்தட்டு ிலுில் உள்ப சட்ட சோோக்களுக்கு ிில்
ப்புல்

அபிக்க

ண்டும்

என்று

ஆளுர்

ஆர்.என்.ிிடம்

பல்ர்

ப.க.ஸ்டோனின் னிபறுத்ிணோர்.
குநிப்தோக, ிழ்ோடு சித் ருத்து தல்கனக்கக சட்ட சோிற்கு ிந்து
ப்புல் ங்க ண்டும் என்று அர் னிபறுத்ிணோர். இது ோடர்தோக ிக
அசு பிிட்டுள்ப சய்ிக் குநிப்தில், "பல்ர் ப.க.ஸ்டோனின் ஆளுர் ஆர்.என்.
ி ஆளுர் ோபிகில் ரில் சந்ித்து, ிழ்ோடு சட்டப்தில்
ிநற்நப்தட்டு, ஆளுர் ப்புலுக்கோக அனுப்தி க்கப்தட்டு ிலுிலுள்ப
சட்டபன்டிவுகளுக்கு ிில் ப்புல்

அபிக்க

ண்டுன்று

கட்டுக்

கோண்டோர்.
குநிப்தோக, ருத்து ோர் சர்க்க ிில் ோடங்க உள்ப ினில்,
ிழ்ோடு சித் ருத்துப் தல்கனக்கக சட்டபன்டிவு, 2022-க்கு ப்புல்
ங்கிட ஆளுரிடம் னிபறுத்ிணோர். இந்ச் சந்ிப்தின் ோடக்கத்ில், ீட்
ர்வுக்கு ினக்கு கோரும் சட்டபன்டி குடிசுத் னரின் ப்புலுக்கு
அனுப்தி த்க்கு ஆளுருக்கு பல்ர் ன்நி ரிித்துக் கோண்டோர்.
அத்துடன், ிழ்ோடு சட்டப்தில் ிநற்நப்தட்டு, ஆளுர் ப்புலுக்கோக
அனுப்தி

க்கப்தட்டுள்ப

ிழ்ோடு

கூட்டுநவுச்

சங்கங்கள்

(ிருத்ச்)

சட்டபன்டிவு, 1983, ிழ்ோடு அடுக்குோடிக் குடிிருப்பு உரி சட்டபன்டிவு,
2022,

ிழ்ோடு

தல்கனக்கக

சட்டபன்டிவுகளுக்கு

ிந்து

சட்டபன்டிவு
ப்புல்

அபித்து,

2022,

உள்பிட்ட

அசில்

21

சோசணத்ின்

உர்பம், ிக க்கபின் ிருப்தத்பம் ினிறுத்ிடுோறு ஆளு,
பல்ர் கட்டுக் கோண்டுள்போர்" என்று ரிிக்கப்தட்டுள்பது.
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2.

கருோிி திநந்ோப பன்ணிட்டு சண்பகோனுக்கு கனஞர் எளதுகோல்
ிருது,

ஆரூர்ோஸுக்கு

கனத்

துந

ித்கர்

ிருது:

ப.க.ஸ்டோனின்

ங்குகிநோர்.
கனஞர்

எளதுகோல் ிருதுக்கோண ர்வுக்

குளின்

தரிந்துப்தடி,

2021-ம்

ஆண்டுக்கோண ிருோபோக பத் தத்ிரிகோபர் ஐ.சண்பகோன்(87) ர்வு
சய்ப்தட்டுள்போர். ிருச்சி ோட்டத்ில் திநந் சண்பகோன், கடந் 1953-ல்
ிணத்ந்ி

ோபிில்

உி

ஆசிரிோக

தோறுப்தற்று,

இதுோள்



70

ஆண்டுகபோக தத்ிரிக துநில் திோற்நி ருகிநோர். தத்ிரிகின் ஆசிரிர்
திரிில் ீண்டோள் சய்ி ஆசிரிோக திோற்நி, சகோன தருோரிோண க்கள்
இினில் ோிப் தன்தோட்ட ீர்ோணித்ர்கபில் ருோக சல்தட்டு
ருகிநோர். இருக்கு கனஞர் எளதுகோல் ிரு பல்ர் ஸ்டோனின் சன்ண
னச் சனகத்ில் ஜூன் 3-ம் ி (இன்று) ங்குகிநோர்.
கனத் துந

ித்கர் ிருதுக்கோண ிருோப ர்வு சய் இக்குர்

எஸ்தி.பத்துோன்

னில்

டிகர்

சங்கனர்

ோசர்,

இக்குர்

கரு.தணிப்தன் கோண்ட குளஅக்கப்தட்டு, 2022-ம் ஆண்டுக்கோண கனஞர்
ிணவு கனத்துந ித்கர் ிருதுக்கோக, புகழ்தற்ந சணகர்த்ோ ஆரூர்ோஸ்
(90)

ர்வு

சய்ப்தட்டுள்போர்.

ிருோரூரில்

திநந்

ஆரூர்ோஸ்,

பன்ணி

டிகர்கள், டிககள் உள்பிட்டோர் டித் ஆிம் ிப்தடங்கபின் உோடனில்
அளத்ோண தங்கு கித்ர். பன்ணோள் பல்ர் கருோிிின் திநந்ோபோண
ஜூன் 3-ம்ி (இன்று) ஆரூர்ோஸுக்கு கனஞர் ிணவு கனத் துந ித்கர்
ிருது, தரிசுத்ோக ரூ.10 னட்சத் பல்ர் ங்குகிநோர்.
3.

ைோதோத் சர்ந் ஆணந்த் டக்ணோனஜிஸ் என்ந ிண்பி ோில்தட்த
ிறுணம் தங்களூருில் ோட்டின ிகப்தரி ணிோர் ிண்கன ோரிப்பு
த் தங்களூருில் புன்கி ிநந்து. கர்ோடக ோில் ம்தோட்டு
துநின் ிண்பி பூங்கோில் அந்துள்ப இந் ம் 15 ஆிம் சது ீ ட்டர்
தப்தபவு கோண்டது

4.

ிக அசின் ோின கல்ிக் கோள்க குப்தற்கு ில்னி உோா்ீின்ந
பன்ணோள் ன ீிதி பருகசன் னில் 13 ல்லுோா்கள் அடங்கி
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குள அக்கப்தட்டுள்பது. த்ி அசின் சி கல்ிக் கோள்க 2020-ஐ
ிழ்ோடு

அசு

ிழ்ோட்டின்

ோடோா்ந்து

புக்கற்த

எிர்த்து

ோின

ரும்

ினில்,

கல்ிக்கோள்க

அற்கு

ன்று

ோற்நோக

உருோக்கப்தடும்.

அற்கோக குள அப்தோகவும் கடந் ஏப்ல் ோம் பல்ோா் ப.க. ஸ்டோனின்
அநிித்ிருந்ோர். அன்தடி ோின கல்ிக்கோள்க டிக்க ஒய்வுதற்ந
ீிதி பருகசன் னில் 13 தோா் கோண்ட குள அத்து தள்பிக்
கல்ித் துந அசோ பிிட்டுள்பது.
5.

இன்று (3.6.2022) சர்ச ிிண்டி ிணம். இந்ிோில் இந்ிோில் சுந்ித்ின்
அபப்தருிோோக கோண்டோடப்தடுகிநது.

6.

ஆப்கோணிஸ்ோணில் னிதோன்கள் ஆட்சி கப்தற்நி திநகு பல் பநோக
இந்ிோினிருந்து பத் அிகோரி னினோண உோா்ினக் குள அங்கு
சன்றுள்பது. ஆப்கோணிஸ்ோனுக்கு இந்ிோ சோாோாா்தில் ங்கப்தடும் ணிோதிோண
உிப் தோருள்கபின் ிிோகத் ற்தோாோாா்ிடுற்கோக தோகிஸ்ோன்,
ஆப்கோணிஸ்ோன் ற்றும் ஈோனுக்கோண பிபநவு அச்சக திிிி ஜ.தி.சிங்
னினோண குள ஆப்கோணிஸ்ோன் சன்றுள்பது. அோா்கள், பத் னிதோன்
அப்திணச் சந்ித்து ஆனோசண டத்துோா். லும், ணிோதிோண உிப்
தோருள்கள்

ிிோகத்ில்

ஈடுதட்டிருக்கும்

சோா்ச

அப்புகபின்

திிிிகபபம் அந்க் குளிணோா் சந்ிப்தோா். இந்ிோ இது ணிோதிோண
உி அடிப்தடில் 20,000 ட்ரிக் டன் கோது, 13 டன் ருந்துகள், 5,00,000
 கோணோ டுப்பூசிகள், குபிாோாா்கோன ஆடகள் உள்பிட்ட தோருள்கப
ஆப்கனுக்கு அனுப்திபள்பது. இந்ப் தோருள்கள் அணத்தும் கோபூனில் உள்ப இந்ிோ
கோந்ி குந்கள் ருத்துண ற்றும் உனக சுகோோ அப்பு, உனக உவுத்
ிட்டம் உள்பிட்ட ஐ.ோ. அப்புகபிடம் ப்தடக்கப்தட்டுள்பது. இத் ி,
லும் தன ருந்துகள் ற்றும் உவு ோணிங்கப ஆப்கனுக்கு ங்க இந்ிோ
டடிக்க எடுத்து ருகிநது
7.

இந்ிோ-சணகல்
த்துப்பு

இட

ற்றும்

கனோசோ

அிகோரிகளுக்கு

தரிோற்நம்,
ிசோ

இபஞோா்

இல்னோ

ிகோங்கபில்

டபந

ஆகி

3

ப்தந்ங்கள் கோப்தோகிண. தூக ற்றும் தி ோடோா்தோண கடவுச்சீட்டு
த்ிருப்தோா்களுக்கு

ிசோ

இல்னோ
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ோடோா்தோண ப்தந்ம், 2022-26 ஆண்டுகோனத்ில் இரு ோடுகபிடோண கனோசோ
தரிோற்நத்

ிட்டத்

ிகோங்கபில்

புதுப்தித்ல்

த்துப்த

ற்றும்

இருோடுகபிட

ம்தடுத்துது

ோடோா்தோண

இபஞோா்

ப்தந்ங்கபில்

இருோட்டு னோா்களும் களத்ிட்டணோா்.
8.

சல் எரிோப உருபக்கு ங்கப்தடும் ரூ.200 ோணிம் உஜ்னோ ிட்டத்ில்
இப்பு தற்நோா்களுக்கு ட்டு கிடக்கும் எண தட்ோனித் துந சனோா்
தங்கஜ் ஜின் ரிித்ோர்

9.

அசு பநப்தோக டல்னி ந்துள்ப இஸ்ல் துப்திரும் தோதுகோப்பு
அச்சருோண தஞ்சின் கோன்ஸ், திர் ந்ி ோடி சந்ித்துப் தசிணோர்.
சந்ிப்தின்

தோது

ிறுணங்கள்,

தோதுகோப்பு

இந்ிோவுடன்

போடங்கப
இந்து

உற்தத்ி

உற்தி

சய்

சய்பம்

இஸ்ல்

பன்ண்டும்.

இஸ்லுடணோண 30ஆண்டுகோன ோஜீ உநவுகப லுப்தடுத்தும் ோக்கில் கூட்டு
ஆோய்ச்சிகளும், உற்தத்ி ற்றும் ம்தோட்டுத் ிட்டங்களும் சல்தடுத்ப்தடும்
எண திர் உறுி அபித்ோர்.
10. புி

சி

கல்ிக்

கோள்க

அல்தடுத்தும்

கில்,

தரிசோண

பற்சிோக, ோடு பளதும், 'தி.எம்., ஸ்ரீ' எணப்தடும் திர் ோிரி தள்பிகள்
துக்கப்தடும்.

இ,

எிர்கோனத்துக்கு

ஏற்த

ோர்கப

ோர்தடுத்தும்

அப்தோக இருக்கும் எண, த்ி கல்ி அச்சர் ர்ந்ி திோன் ரிித்ோர்

C.A.03.06.2022 (English Version)
1. Chief Minister Stalin personally urged Governor RN Ravi to expedite the approval of 21 bills
to be passed in the Legislature. Chief Minister MK Stalin met Governor RN Ravi in Chennai
today. Ministers Thuraimurugan, Ponmudi and Thangam Tennarasu were present then. At
the time, Chief Minister MK Stalin urged Governor RN Ravi to expedite the passage and
passage of pending bills in the Legislature.
In particular, he urged the Tamil Nadu Siddha Medical University to expedite and approve
the bill. In a press release issued by the Government of Tamil Nadu, he said, “Chief Minister
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MK Stalin met Governor RN Ravi in person at the House of Governors and asked him to
expedite the approval of the pending bills which have been passed in the Tamil Nadu
Legislative Assembly and sent to the Governor for approval.
In particular, he urged the Governor to approve the Tamil Nadu Siddha Medical University
Bill, 2022, with medical student admissions set to begin soon. At the beginning of the
meeting, the Chief Minister thanked the Governor for sending the bill seeking exemption
from NEET examination to the President for approval. In addition, the Tamil Nadu Cooperative Societies (Amendment) Bill, 1983, the Tamil Nadu Apartments Bill, 2022, and the
Tamil Nadu University Bill, 2022, which have been passed in the Tamil Nadu Legislative
Assembly and submitted to the Governor for approval, were expeditiously approved and
upheld the spirit of the Constitution and the will of the people of Tamil Nadu. The Chief
Minister has asked. "
2. On the occasion of Karunanidhi's birthday, MK Stalin presents the Artist Writing Award to
Shanmuganathan and the Artist Award to Arurdas.
Senior journalist I. Shanmuganathan (87) has been selected as the winner of the 2021
award by the selection committee for the Artist Writing Award. Born in the Trichy district,
Shanmuganathan has been working as an assistant editor of the Daily Telegraph since 1953
and has been working in the field of journalism for over 70 years. He has long been a news
editor in the editorial department of the magazine and has been one of the pioneers in
determining the use of language in contemporary popular journalism. Chief Minister Stalin
will present the Artist Writing Award to him on June 3 (today) at the Chennai General
Secretariat.
Nasser, Chairman of the Actors' Guild, has formed a committee headed by Director SB
Muthuraman and Director Karu Palaniappan to select the recipient of the Artist of the Year
Award. Born in Thiruvarur, Arurdas has been instrumental in the dialogue of thousands of
films starring leading actors and actresses. On June 3 (today), the birthday of former Chief
Minister Karunanidhi, the Chief Minister presents the Artist Memorial Art Department
Award of Rs. 10 lakhs to Arurdas.
3. Hyderabad-based Anand Technologies, a space technology company, on Wednesday
opened its largest private spacecraft manufacturing facility in Bangalore. The center is
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located in the space park of the Karnataka Industrial Development Department and covers
an area of 15 thousand square meters
4. A 13-member panel headed by former Chief Justice of the Delhi High Court Murugesan has
been set up to formulate the state education policy of the state of Tamil Nadu. As the
Government of Tamil Nadu continues to meet the National Education Policy 2020 of the
Central Government, an alternative state education policy of Tamil Nadu will be formulated
as an alternative. A committee will be set up for this purpose. Stalin had announced. The
government has set up a 13-member panel headed by retired Judge Murugesan to
formulate state education policy accordingly.
5. Today (3.6.2022) is International Bicycle Day. It is celebrated in India as the elixir of
independence.
6. For the first time since the Taliban seized control of Afghanistan, a senior official led by a
senior official has visited India. A delegation led by Foreign Ministry Representative for
Pakistan, Afghanistan and Iran JP Singh has visited Afghanistan to oversee the supply of
humanitarian aid to India through the SAARC. They will meet and consult with senior
Taliban operatives. The team will also meet with representatives of international
organizations involved in the distribution of humanitarian aid. India has so far sent 20,000
metric tonnes of wheat, 13 tonnes of medicines, 500,000 installments of corona vaccines
and winter clothing to Afghanistan on humanitarian aid. All of these items are donated to
the Indira Gandhi Children's Hospital in Kabul and to the UN, including the World Health
Organization and the World Food Program. Handed over to organizations. Apart from these,
India is taking steps to supply more medicines and food grains to Afghanistan
7. Three agreements were signed between India and Senegal on cultural exchange,
cooperation in youth affairs and visa-free practice for officials. The two leaders also signed
agreements on the introduction of visa-free procedures for diplomatic and passport
holders, the renewal of the two countries' cultural exchange program in 2022-26 and the
enhancement of cooperation in youth affairs between the two countries.
8. Petroleum Secretary Pankaj Jain has said that the Rs 200 subsidy for cooking gas cylinders
will be available only to those who join the Ujwala scheme.
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9. Israeli Deputy Prime Minister and Minister of Defense Benjamin Kans, who is on a state visit
to Delhi, met Prime Minister Narendra Modi. During the meeting, Israeli companies
producing security equipment should come forward to co-manufacture with India. The
Prime Minister assured that joint research, production and development projects would be
implemented with a view to strengthening 30 years of diplomatic relations with Israel.
10. As a pilot initiative to implement the new national education policy, PM model schools,
known as 'PM, Sri', will be launched across the country. These will be an organization that
prepares students for the future, said Union Education Minister Dharmendra Pradhan
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