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மோநில செய்திகள் 

 
1. ெோகித்ய அகோசதமி  

❖ நிகழாண்டுக்கான (2022) யுவ புரஸ்கார் பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருதுகளை 

சாகித்ய அகாதெமி அறிவித்துள்ைது.  

❖ இந்ெியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 24 தமாழிகைில் தவைியாகும் சிறந்ெ இலக்கிய 

பளடப்புகளுக்கு இந்ெ விருது அைிக்கப்படுகிறது.  
❖ ெமிழ் தமாழி பிரிவில் ‘தனித்திருக்கும் அரளிகளின் மதியம்’ என்னும் கவிளெ 

தொகுப்புக்காக ெமிழகத்ளெச் சசர்ந்ெ எழுத்ொைர் பி.கோளிமுத்துவுக்கு யுவ 

பிரஸ்கர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  
❖ குழந்ளெகளுக்கான பால சாகித்ெிய புரஸ்கார் விருது பிரிவில் ெமிழகத்ளெச் 

சசர்ந்ெ எழுத்ொைர் ஜி.மீனோட்ெி எழுெிய ‘மல்லிகோ ின்  டீு’ என்னும் 

சிறுகளெ நூலுக்கு பால சாகித்ெிய புராஸ்கர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  
 
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. பிரிட்டனுக்கோன அடுத்த இந்திய தூதர்  

❖ பிரிட்டன்கான அடுத்ெ இந்ெிய தூெராக மூத்ெ தவைியுறவு பணி அெிகாரி 

 ிக்ரம் வக.துரரசு ோமி  நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.  
❖ பிரிட்டன்கான தூெர் காயத்ரி இஸ்ஸார் குமார் கடந்ெ ஜூன் 30-ம் செெி ஓய்வு 

தபற்றார்.  
❖ இந்ெிய தவைியுறவு பணி அெிகாரியான விக்ரம் சக.துளரசுவாமி 1992 ஆம் 

ஆண்டு பிரிளவ சசர்ந்ெவர்.  
❖ வங்கசெசத்துக்கான இந்ெிய தூெராக கடந்ெ 2020 அக்சடாபர் மாெம் இவர் 

தபாறுப்சபற்றெிலிருந்து இந்ெியா வங்கசெச உறவு வலுவளடந்ெது 

குறிப்பிடத்ெக்கது.  
 
2. உலகின் முதல் ரைட்ரஜன் ரயில் வெர  

❖ உலகிசலசய முெல்முளறயாக ளைட்ரஜளன எரிதபாருைாக தகாண்டு 

இயங்கும் ரயில்கைின் சசளவ சஜர்மனியில் தொடங்கப்பட்டது.  
❖ சலாயர் சாக்சசானி மாகாணத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ை 14 ளைட்ரஜன் 

ரயில்கள் மூலம் நான்கு நகரங்களை இளணக்கும் 100 கிசலாமீட்டர் ரயில் 

பாளெயில் இந்ெ சசளவ வழங்கப்படுகிறது.  
 
3. தோய்லோந்து பிரதமர் இரட நீக்கம்  

❖ ொய்லாந்து பிரெமர் பிரயுத் ெோன் ஓச்ெோ ெனது பெவிக்கால வரம்ளப மீறி ஆட்சி 
தசலுத்ெி வருகிறாரா என்பது குறித்து முடிவு தசய்யும் வளர அவர் பெவியில் 

இருந்து விலகி இருக்க சவண்டும் என்று அந்ெ நாட்டு அரசியல் சாசன 

நீெிமன்றம் அெிரடியாக உத்ெரவிட்டுள்ைது.  
 
4. ஷோங்கோய் ஒத்துரழப்பு அரமப்பு 

❖ உஸ்தபகிஸ்ொன் ெளலநகர் ொஷ்கன்டில் நளடதபற்ற ஷோங்கோய் 

ஒத்துரழப்பு அரமப்பு மோநோட்டில் பாதுகாப்பு துளற அளமச்சர் ராஜ்குமார் சிங் 

பங்சகற்றார்.  
 
5. ‘தண்ணரீ் நோயகர்’  ிருது  
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❖ பிரெமர் சமாடியின் தொளலசநாக்கு பார்ளவயின் அடிப்பளடயில் ெண்ணரீ் 

சசமிப்பு மற்றும் நீர் ஆொரங்களை பாதுகாத்ெல் குறித்து விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்தும் மத்ெிய ஜல் சக்ெி அளமச்சகம் ‘ெண்ணரீ் நாயகர்கள்’ என்ற 

சபாட்டிளய தொடங்கியது.  
❖ இந்ெ சபாட்டி ளமக்சகாவ் ெைத்ெில் மாெந்சொறும் நடத்ெப்படுகிறது.  
❖ கடந்ெ ஜூளல மாெத்ெிற்கான சபாட்டியில் தவற்றி தபற்ற ஆறு சபரின் 

தபயர்களை ஜல் சக்ெி அளமச்சகம் சநற்று அறிவித்துள்ைது.  

❖ இெில் தசன்ளன ஆழ்வார்சபட்ளடளயச் சசர்ந்ெ பு னோ பஞ்ெநோத்தும் ஒருவர்.  
❖ மளழ நீர் சசகரிப்பு ெிட்டத்ளெ சிறப்பாக தசயல்படுத்ெி வருவதுடன் வடீு வடீாக 

தசன்று அது குறித்து விழிப்புணர்ளவ ஏற்படுத்ெியெற்காக ெண்ணரீ் நாயகர்கள் 

விருதுக்கு செர்வு தசய்யப்பட்டுள்ைார்.  
 
6. ெோதரன பரடத்த இளம்  ிமோனி  

❖ தபல்ஜியம் நாட்ளட சசர்ந்ெ இங்கிலாந்து வம்சாவைியான வமக் ரதர்வபோர்ட் 

என்கிற 17 வயது சிறுவன் விமானத்ெில் ெனியாக பறந்து உலளக சுற்றி 
வந்ெென் மூலம் ெனியாக உலளக வைம் வந்து இைம் விமானி என்கிற 

சாெளனளய பளடத்துள்ைான்.  
❖ சமக் ரெர்சபார்ட்டின் இந்ெ சாெளன பயணம் பல்சகாரியா ெளலநகர் 

சசாபியாவில் இருந்து கடந்ெ மார்ச் மாெம் 23ஆம் செெி தொடங்கியது.  
❖ மணிக்கு 300 கிசலா மீட்டர் சவகத்ெில் தசல்லும் உலகின் அெிசவக அல்ட்ரா 

ளலட் விமானங்கைில் ஒன்றாக ‘ஷோர்க்’ என்கிற விமானத்ெில் பயணம் தசய்ெ 

சமக் ரெர்சபார்ட் மூன்று மாெத்ெில் ென்னுளடய லட்சிய பயணத்ளெ நிளறவு 

தசய்ய ெிட்டமிட்டு இருந்ொர். 
 

 ிரளயோட்டு செய்திகள் 
 
1. போரோ துப்போக்கி சுடுதல்  

❖ தென்தகாரியாவில் நளடதபற்ற பாரா உலகக்சகாப்ளப துப்பாக்கி சுடுெல் 

சபாட்டியில் இந்ெியா 1 தங்கம், 4 ச ள்ளி, 5 ச ண்கலம் என பத்து பெக்கங்கள் 

தவன்று நிளறவு தசய்துள்ைது.  
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