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Athiyaman Team Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : Feb 5th - 11th  Current Affairs.  

இந்தியா சசய்திகள் 

 தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம்  

• இந்திய அரசு 2005 ஆம் வருடம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்மத 
இயற்றியுள்ளது.சர்வததச அளவில் 128 நாடுகளில் தகவல் அறியும் 
உரிமைச்சட்டம் சசயல்பாட்டில் உள்ளது. 

• முன்த ாடி நாடாக ஸ்வடீன், கடந்த 1766-ம் ஆண்டிதே இந்த 
சட்டத்மத சசயல்படுத்தியது. கமடசி நாடாக கனடா கடந்த 2019-ம் 
ஆண்டு இந்த சட்டத்மத தங்கள் நாட்டில் சசயல்படுத்தியுள்ளது.  

• 128 நாடுகளில் இச்சட்டம் எவ்வாறு சசயல்படுகிறது என்ற 
ஆய்விம யும், அதன் அடிப்பமடயில் அந்த நாடுகளின் 
சவளிப்பமடத் தன்மை ைற்றும் தரவரிமசப் பட்டியமேயும் 
ஆண்டுததாறும் க டாமவச் தசர்ந்த சட்டம் ைற்றும் ஜ நாயக 
மையம் ( Centre For Law Democracy) என்ற அமைப்பு சவளியிடுகிறது. 

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் மூலம் சவளிப்பமடத் 
தன்மைமய நிமலநிறுத்தும் நாடுகளின் பட்டியலில் சர்வததச 
தரவரிமசயில் 

• 2014ல் 3-வது இடத்திலும், 2016ல் 4-வது இடத்திலும், 2017-ல் 5வது 
இடத்திலும், 2018ல் 6-வது இடத்திலும், 2019ல் 7-வது இடத்திற்கும் 
இந்தியா சதாடர்ச்சியாக பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டது. 

• 2019-ம் ஆண்டில் சர்வததச நாடுகமளதய ஆச்சரியப்படுத்தும் 
வமகயில் ஆப்கானிஸ்தான் முதல் இடத்தில் உள்ளது. 
சைக்ஸிதகா 2-வது இடத்திலும், சசர்பியா மூன்றாவது 
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இடத்திலும், இலங்மக 4-வது இடத்திலும், ஸ்தலதவனியா 5-வது 
இடத்தஇலும், அல்தபனியா 6-வது இடத்திலும் உள்ளன. 

• முக்கிய சர்வததச நாடுகள் அசைரிக்கா  72-வது இடத்திலும், 

இங்கிோந்து 43-வது இடத்திேம், பாகிஸ்தான் 32-வது இடத்திலும், 

சீ ா 87-வது இடத்திலும் உள்ள . இந்த ஆய்மவ நடத்திய க டா 
58-வது இடத்தில் உள்ளது. 

ஆதார் எண்கமள தசகரிப்பு  

• உயிரிழந்தவர்களின் ஆதார் எண்கமள தசகரிப்பமத நாட்டிதேதய 
முதன்முமறயாக விருதுநகர் ைாவட்டத்தில் தசாதம  முயற்சியாக 
தைற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

• இறந்தவர்களின் பதிதவடுகமள மவத்து உயிரிழந்தவர்களின் ஆதார் 
எண்கள் திரும்பப் சபற்று அந்த எண்கள் இமடநீக்கம் சசய்யப்படும். 
ஒரு நபருக்கு தரப்படும் ஆதார் எண், 100 ஆண்டுகளுக்கு 
ைற்சறாருவருக்கு தரப்படாது.  

வளம் சார்ந்த ைாநில அறிக்மக 2020-21 

• தைிழகத்துக்கா  ‘வளம் சார்ந்த ைாநில அறிக்மக 2020-21’ என்ற 
அறிக்மகமய ததசிய தவளாண்மை, ஊரக வளர்ச்சி 
வங்கி (நபார்டு) தயாரித்துள்ளது. சசன்ம யில்  நடந்த ைாநிே கடன் 
கருத்தரங்கில் இந்த அறிக்மகமய தைிழக தமேமைச் சசயோளர் 
தக.சண்முகம் சவளியிட்டார். 

• முன்னுரிமை கடன் பிரிவின் கீழ், ைாநிேத்தின் வளர்ச்சிக்கா  
சாத்தியங்கமள ஆராய்ந்து, அதன் அடிப்பமடயில் ைாவட்ட வாரியாக 
கடன் ைதிப்படீ்டு திட்டங்கமள நபார்டு கடந்த பே ஆண்டுகளாக 
தயாரித்து வருகிறது. 

• அந்த வமகயில், தவளாண்மை ைற்றும் அதனுடன் சதாடர்புமடய 
துமறகளில் 2020-21 ஆண்டுக்காக ைாவட்ட வாரியாக சசய்யப்பட்ட 
ைதிப்படீுகள் ஒருங்கிமைக்கப்பட்டு ைாநிே கடன் ைதிப்படீ்டு 
அறிக்மக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• அதன் அடிப்பமடயில் தைிழகத்துக்கு 2020-21 ஆண்டுக்கா  நபார்டின் 
கடன் ைதிப்படீு ரூ.2 ேட்சத்து 45 ஆயிரத்து 629 தகாடி. இது கடந்த 
2019-20 ஆண்டின் கடன் ைதிப்படீா  ரூ.2 ேட்சத்து 26 ஆயிரத்து 906 

தகாடிமயவிட 8.25 சதவதீம் அதிகம். 
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ததசிய சசய்திகள் 

ததசிய நிதி தைலாண்மை நிறுவனத்துக்கு அருண் தேட்லியின் 
சபயர்:  

• ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள ததசிய நிதி தைோண்மை நிறுவ த்தின் 
சபயமர, அருண்தஜட்ேி ததசிய நிதி தைோண்மை நிறுவ ம் எ ப் 
சபயர் ைாற்றம் சசய்ய ைத்திய அரசு முடிவு 
சசய்துள்ளது. ஹரியா ா ைாநிேத்தில் இரண்டாவது சபரிய நகரைாக 
விளங்குகிறது ஃபரிதாபாத். 

• ைமறந்த முன் ாள் நிதியமைச்சர் அருண்தஜட்ேி, தை 26, 2014 முதல் 
தை 30, 2019 வமர ைத்திய நிதி ைற்றும் சபரு நிறுவ ங்கள் 
விவகாரத்துமற அமைச்சராக இருந்ததபாது, சரக்கு ைற்றும் தசமவ 
வரி சபாது பட்சஜட்டுடன் ரயில்தவ பட்சஜட் இமைப்பு, திவால் 
சட்ட அறிமுகம் ஆகிய பல்தவறு சீர்திருத்தங்கமள தைற்சகாண்டார்.  

• அவரது சதாமேதநாக்கு ைற்றும் பங்களிப்மபப் தபாற்றும் வமகயில், 

ததசிய நிதி தைோண்மை நிறுவ த்திற்கு அவரது சபயமரச் சூட்ட 
ைத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ளது. 

குறிப்பு  

• ததசிய நிதி தைோண்மை நிறுவ ம், நிதி அமைச்சகத்தின் 
சசேவி த் துமறயின் கீழ் பதிவுசபற்ற ஓர் அங்கம் ஆகும். இது 
1993-ம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்டது.  

• குடிமைப் பைித் ததர்வில் (யூபிஎஸ்சி) ததர்ச்சி சபற்று அதிகாரிகள் 
ஆதவாருக்கு நிதி ைற்றும் கைக்குகள் குறித்துப் பயிற்சி அளிக்க 
இந்த நிறுவ ம் சதாடங்கப்பட்டது. 

• ைத்திய நிதி அமைச்சர் ததசிய நிதி தைோண்மை நிறுவ த்தின் 
தமேவராக இருப்பார். 

தரவரிமச  

20 ஸ்ைார்ட் நகரங்கள் பட்டியல் 

• கடந்த 2015-ம் ஆண்டு அழகிய நகரம் (ஸ்ைார்ட் சிட்டி) திட்டத்மத 
பிரதைர் நதரந்திர தைாடி சதாடங்கிமவத்தார்.இந்நிமேயில், இந்த 
திட்டத்மத சிறப்பாக அைல்படுத்தும் நகரங்கள் பட்டியல் சவளியாகி 
உள்ளது. 
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• அகைதாபாத் முதல் இடத்திலும் நாக்பூர் 2-ம் இடத்திலும், 

தைிழகத்தின் திருப்பூர் 3-ம் இடத்திலும் உள்ளன. தைலும், ராஞ்சி, 
தபாபால்,  சூரத், கான்பூர், இந்தூர், விசாகப்பட்டி ம், தவலூர், வதடாதரா, 

நாசிக், ஆக்ரா, வாரைாசி, தாவைகதர, தகாட்டா, புத , உதய்பூர், 

தடராடூன் ைற்றும் அைராவதி ஆகியமவ முதல் 20 இடங்கமளப் 
பிடித்த ைற்ற நகரங்கள் ஆகும். 

• இதன்படி, சிறப்பாக சசயல்படும் 20 நகரங்களும் தோ ஒரு 
பின்தங்கிய நகரத்துக்கு வழிகாட்ட தவண்டும் எ வும் 
உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, ஒதர பகுதி ைற்றும் கோச்சார 
அடிப்பமடயில் 2 நகரங்கள் இமைந்து சசயல்பட தவண்டும். 

• இதற்காக வரும் 20-ம் தததிக்குள் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் 
சகாள்ள தவண்டும் எ  அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த 
ஒப்பந்தத்தின்படி, 100 நாட்களில் பின்தங்கிய நகரங்கமள தைம்படுத்த 
தவண்டும். 

ததசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் 

• கடந்த 2016-ம் ஆண்மட விட 2018-ம் ஆண்டில் குழந்மதகளுக்கு 
எதிரா  குற்றச் சம்பவங்கள் நாட்டில் அதிகரித்துள்ள  என்று 
ததசிய குற்ற ஆவைக் காப்பகத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் 
சதரிவிக்கின்ற . 

• அதன்படி, கடந்த 2016-ம் ஆண்டில் குழந்மதகளுக்கு எதிராக 1 

ேட்சத்து 6 ஆயிரத்து 958 குற்றங்கள் நடந்த . இது 2017-ம் ஆண்டில் 
1 ேட்சத்து 29 ஆயிரத்து 32 குற்றங்களாக உயர்ந்த . 2018-ம் ஆண்டில் 
ஒரு ேட்சத்து 41 ஆயிரத்து 764 குற்றச்சம்பவங்களாக 
அதிகரித்துள்ள . 

• பாேியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்மதகமள பாதுகாக்கும் சட்டம், 

2012 நவம்பர் ைாதம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.2013-ல் நிர்பயா சட்டம் 
சகாண்டுவரப்பட்டது. இதுதவ, இந்தியாவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட 
குழந்மதகளுக்கு எதிரா  பாேியல் துஷ்பிரதயாகத்துக்கா  முதல் 
விரிவா  சட்டைாகும்.குழந்மதகமளப் பாதுகாக்கும் தநாக்கில் 
குழந்மதகளுக்கு எதிரா  பாேியல் குற்றத்தடுப்புச் சட்டம் 
(தபாக்த ா) கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16-ம் தததி திருத்தங்கள் 
சசய்யப்பட்டு கடுமையா  அம்சங்கள் தசர்க்கப்பட்டுள்ள . 
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திஷா' சட்டம்  

• ஆந்திர ைாநிேம் கிழக்கு தகாதாவரி ைாவட்டம் ராஜைதகந்திர வரம் 
பகுதியில் ‘திஷா’ காவல் நிமேயத்மத முதல்வர் சேகன்தைாகன் 
சரட்டி சதாடங்கி மவத்தார்.  

• சபண்கள் ைற்றும் குழந்மதகள் ைீதா  பாேியல் 
வன்சகாடுமைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சவகு விமரவில் 
தண்டம  கிமடப்பமத இந்தச் சட்டம் உறுதி சசய்கிறது. 

• திஷா’ சட்டத்தின் கீழ் 7 நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்மக தாக்கல் 
சசய்யப்பட்டு, 21 நாட்களுக்குள் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டம  
விதிக்கப்படும். 

• `திஷா' சட்டடத்மதச் சசயல்படுத்த இரண்டு சிறப்புப் சபண் 
அதிகாரிகமள ஆந்திர அரசு நியைித்துள்ளது.ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியா  
கிருத்திகா சுக்ோ ைற்றும் காவல் துமற உயர் அதிகாரியா  தீபிகா 
இருவமரயும் இதற்காக நியைித்துள்ளது. 

• இதில் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியா  கிருத்திகா சுக்ோ, சபண்கள் ைற்றும் 
குழந்மதகள் நே தைம்பாட்டுத்துமற இயக்குநராகவும், கூடுதல் 
காவல் ஆய்வாளராக தீபிகாவும் தற்தபாது பைியாற்றி 
வருகின்ற ர்.  

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

கதரானா மவரஸுக்கு புதுப் சபயர் `COVID - 19'  

• சீ ா உட்பட உேக நாடுகள் பேவற்மற அச்சுறுத்தும் கதரா ா 
மவர ுக்கு தகாவிட் - 19 என்று உேக சுகாதார அமைப்பு 
சபயரிட்டுள்ளது. 

• இந்தப் சபயர் பூைியில் எந்தசவாரு இடத்துக்தகா, ைிருகத்துக்தகா, 

த ிநபருக்தகா, குழுவுக்தகா இதுவமர மவக்கப்படவில்மே.   
• இந்தப் சபயரில் வரும் CO என்பது, சகாதரா ாவின்(Corona) முதல் 

இரு எழுத்துகமளயும், VI என்பது மவர ின் (Virus) முதல் இரு 
எழுத்துகமளயும், D என்பது தநாயின் (Disease) முதல் எழுத்மதயும் 
குறிக்கும்.இறுதியாக உள்ள 19 என்ற எண், மவரஸ் கண்டறியப்பட்ட 
வருடத்மதக் குறிக்கும். 
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அதிக நாட்கள் விண்சவளியில் தங்கிய சபண்   

• அசைரிக்கா, ரஷ்யா உட்பட 13 நாடுகள் கூட்டாக விண்சவளியில் 
சர்வததச ஆய்வு மையத்மத அமைத்துள்ள . இந்த மையத்தில் 
ஆறு விஞ்ஞா ிகள் தங்கி ஆராய்ச்சி தைற்சகாள்கின்ற ர்.  

•  அசைரிக்காமவ தசர்ந்த கிறிஸ்டினா தகாச் என்ற விண்சவளி 
வரீாங்கம  கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் 14 அன்று சர்வததச 
விண்சவளி ஆய்வு மையத்துக்கு சசன்றார். 

• 41 வயதா  கிறிஸ்டி ா தகாச், அசைரிக்காவின் ைிச்சிகன் 
ைாகாைத்மதச் தசர்ந்தவர்.  சதாடர்ந்து 10 ைாதங்களுக்கு தைல் (328 

நாட்கள்) அங்கு தங்கியிருந்து ஆராய்ச்சிகமள தைற்சகாண்டு வந்த 
அவர் பூைி திரும்பியுள்ளார். 

•  கஜகஸ்தா ில் விண்சவளி ஓடம் மூேம் அவர் தமர 
இறங்கியுள்ளார். இதன் மூேம் சர்வததச விண்சவளி நிமேயத்தில் 
328  நாட்கள் தங்கியிருந்து, அதிக நாட்கள் விண்சவளியில் தங்கிய 
சபண் என்ற சாதம மய அவர் பமடத்துள்ளார். 

 உேக சுகாதார அமைப்பின் இயக்கு ர் -  சேனரல் சடட்தரா  

குண்டு துமளக்காத செல்சைட் 

• இந்திய ராணுவத்தில் தைஜராக பைிபுரிபவர் அனூப் ைிஸ்ரா.  
• ராணுவ வரீர்களுக்காக ஸ்ம ப்பர் ததாட்டாக்கள் தாக்காத 

வமகயிோ  புல்ேட் புரூப் ஜாக்சகட்மட உருவாக்கிய இவர், 

தற்தபாது 'ஸ்ம ப்பர்' ரக (ஏ.தக. 47 ரக துப்பாக்கி குண்டுகளால்) 
துப்பாக்கிக் குண்டுகளால் துமளக்க முடியாத கவச உமடமய கடந்த 
ஆண்டு அனூப் ைிஸ்ரா தயாரித்தார்.20 ைீட்டர் தூரத்திேிருந்து 9 

ைில்ேி ைீட்டர் சுற்றளவுக்குள் உள்ள குண்டுகள் பாயும் தபாது அது 
துமளக்காத வேிமையுடன் இந்த சஹல்சைட்டுகள் இருக்கும்.  

• உலகின் முதல் குண்டு துமளக்காத செல்சைட்..  

சபரிய தகாயிமல உலக அதிசய பட்டியலில் தசர்க்க முயற்சி 

• தஞ்சாவூர் சபரிய தகாயிமே உேக அதிசயங்கள் பட்டியேில் 
எட்டாவது அதிசயைாக இடம்சபறச் சசய்வதற்காக ஒருங்கிமைப்புக் 
குழு சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ைாைன் ன் ராஜராஜ தசாழ ால் கி.பி.1003-ம் ஆண்டு கட்டத் 
சதாடங்கி 1010-ம் ஆண்டு கட்டுைா ம் நிமறவு சசய்யப் சபற்றது 
தஞ்சாவூர் சபரிய தகாயில். 
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• கி.பி.10-ம் நூற்றாண்டில் கருங்கற்கமள ைட்டுதை சகாண்டு 216 அடி 
உயரத்துக்கு கட்டப்பட்ட இந்தக் தகாயில்தான் உேகிதேதய சபரிய 
தகாயிோகும்தசாழர் காே கட்டிடக் கமேக்கு ைிகச்சிறந்த உதாரைம். 

•  இந்தக் தகாயிமே உேக பாரம்பரியச் சின் ைாக யுச ஸ்தகா 
அமைப்பு கடந்த 1987-ம் எந்த  ஆண்டு அறிவித்தது. 

கால்நமட ஆராய்ச்சி பூங்கா 

• தசேம் ைாவட்டம் தமேவாசல் கூட்டுதராட்டில் சர்வததச தரத்தில் 
சதற்காசியாவிதேதய ைிகப்சபரிய ஒருங்கிமைந்த கால்நமட 
ஆராய்ச்சி பூங்கா ைற்றும் கால்நமட ைருத்துவக் கல்லூரிக்கா  
அடிக்கல் நாட்டு விழா நமடசபற்றது.  

• ரூ.1000 தகாடியில் பூங்கா அமைப்பதற்கா  பூர்வாங்க பைிகள் 
சதாடங்கப்பட்டு அதற்கா  அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது 

• 3 பிரிவுகளாக அமைய உள்ள இந்த கால்நமட ஆராய்ச்சி பூங்காவில் 
முதோவது பிரிவில் நவ ீ வசதிகமள சகாண்ட கால்நமட 
ைருத்துவைம , நவ ீ பண்மை முமறகமள விவசாயிகளுக்கு 
எடுத்துக்காட்டும் கறமவ ைாட்டு பண்மை, உள்நாட்டு ைாட்டு 
இ ங்களா  காங்தகயம், உம்பளாதசரி, தகாழி இ  பிரிவுகள், 

நாட்டி  நாய் ஆகியவற்றிற்காக இ ப் சபருக்க பிரிவுகமள 
சகாண்ட கால்நமட பண்மை வளாகம் அமைக்கப்பட உள்ளது. 

• 2-வது பிரிவில் பால், இமறச்சி, ைீன், முட்மட தபன்ற உைவு 
சபாருட்கமள பாதுகாத்து பதப்படுத்தவும், அவற்றில் இருந்து 
பல்தவறு உபசபாருட்கள், ைதிப்பு கூட்டிய சபாருட்கமள தயார் 
சசய்யவும், அவற்மற சந்மதப்படுத்தும் வசதி ஆகிய  
ஏற்படுத்தப்படும். 

• 3-வது பிரிவில் பயிற்சி, விரிவாக்கம், கல்வி ஆராய்ச்சி ைற்றும் 
சதாழில் மும தவாருக்கா  பயிோக்கத்துடன் பல்தவறு 
அம்சங்கள் சகாண்ட வளாகம் அமைக்கவும் முடிவு 
சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஆதராவில்லில் உலக தரம் வாய்ந்த நாடகங்கள் 

இந்திய அரசின் கோச்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் சசயல்படும் 
ஒதரசயாரு அமைப்பா  ததசிய நாடகப்பள்ளி கடந்த 1959-ம் ஆண்டு 
சதாடங்கப்பட்டது. உேக நாடுகளின் தமேசிறந்த நாடகப்பயிற்சி 
நிறுவ ங்களில் இதுவும் ஒன்று.  இந்நிமேயில் முதல்முமறயாக 
சடல்ேி ததசிய நாடகப்பள்ளி சார்பில் உேக தரம் வாய்ந்த 
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நாடகங்கமள பிப்ரவரி 12 முதல் 18-ம் தததி வமர ஆதராவில்ேில் 
நடக்கின்ற .  

விமளயாட்டு சசய்திகள்   

யு-19 உலகக்தகாப்மப சாம்பியன் 

19 வயதுக்கு உட்பட்தடாருக்கா  13வது உேக தகாப்மப (யு-19 

உேகக்தகாப்மப) கிரிக்சகட் சதாடர் சதன் ஆப்பிரிக்காவில் நடந்து 
வருகிறது.இறுதிப் தபாட்டியில் இந்திய யு-19 அைிமய 7 

விக்சகட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டக்சவார்த் முமறயில் சவன்று 
வங்கததச அைி முதல் முமறயாக ஐசிசி தகாப்மபமய நாட்டுக்குப் 
சபற்றுத்தந்து வரோறு பமடத்தது.   

விருதுகள் 

ஆலன் பார்டர் விருது 

• ஆஸ்திதரேியா கிரிக்சகட் தபார்டு ஆண்டுததாறும் 
கிரிக்சகட்டில் சிறப்பாக சசயல்பட்ட வரீர்கள் ைற்றும் 
வரீாங்கம களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கவுரவிக்கும்.  

• 2019-ல் சிறப்பாக விமளயாடிய வரீர்கள் ைற்றும் 
வரீாங்கம களுக்கு தநற்று விருதுகள் வழங்கப்பட்டது. 

• ஆஸ்திதரேிய அைியின் சிறந்த டி20 கிரிக்சகட் வரீருக்காக 
ஆேன் பார்டர் விருமத சதாடக்க வரீர் தடவிட் வார் ர் 
சவன்றார்.தடவிட் வார் ருக்கு இது 3ஆவது ஆேன் பார்டர் 
விருதாகும். முன் தாக, 2016 ைற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் 
சவன்றுள்ளார். 

• சிறந்த கிரிக்சகட் வரீாங்கம க்கா  ‘சபேிண்டா கிளார்க்’ 
விருமத எேிஸ் சபர்ரி 3வது முமறயாக (2016, 2018, 2020) 

மகப்பற்றி ார்.எல்ேிஸ் சபர்ரி ஆஸ்திதரேிய ைகளிர் 
அைியில் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக உள்ளார்.   

92-வது ஆஸ்கர் விருது விழா 

92-வது ஆஸ்காா் விருதுகள் வழங்கும் விழா, அசைரிக்காவின் ோஸ் 
ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் துவங்கியது.4 ஆஸ்காா் விருதுகமள அள்ளியது 
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சகாரியத் திமரப்படம் ‘பாராமசட்’.சிறந்த திமரப்படம், சிறந்த 
சாா்வததச திமரப்படம் (அயல்சைாழி), சிறந்த இயக்குநாா், சிறந்த 
திமரக்கமத ஆகிய பிரிவுகளில் 4 ஆஸ்காா் விருதுகமள அள்ளியது. 

சிறந்த நடிகாா்: ஜாக்குவின் ஃப ீிக்ஸ் (தஜாக்காா்) 
சிறந்த நடிமக: சரன் ி சஜஸ்தவகாா் (ஜூடி) 

தஜாக்காா் படத்தில் சவால் நிமறந்த கதாபாத்திரத்மத ஏற்று 
சிற்பபா  நடிப்மப சவளிப்படுத்திய ஜாக்குவின் ப ீிக்ஸ் சிறந்த 
நடிகருக்கா  ஆஸ்காா் விருமத முதல் முமறயாக சவன்றாாா். 

டிசி காைிஸ் புத்தக வில்ேன் கதாபாத்திரைா  தஜாக்கராக நடித்து 
ஆஸ்காா் சவன்ற இரண்டாவது நடிகாா் ப ீிக்ஸ் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

இயக்குநாா் கிறிஸ்தடாபாா் தநாேன் இயக்கி டாாா்க் மநட் படத்தில் 
தஜாக்கராக நடித்த ஹதீ் சேட்ஜாா் காேைா  பிறகு அவருக்கு 
ஆஸ்காா் விருது வழங்கப்பட்டது. 

சிறந்த துமை நடிகர் – பிராட் பிட் (once upon a Time in hollywood) 

சிறந்த அ ிதைஷன் திமரப்படம் – Toy story 4 

சிறந்த திமரக்கமத – Parasite 

சிறந்த தழுவல் திமரக்கமத – Jojo Rabbit 

சிறந்த மேவ் ஆக்சன் குறும்படம் – The Neighbor’s Window 

சிறந்த ஆமட வடிவமைப்பு – ஜாக்குேின் துர்ரன் (Little Women) 

சிறந்த தயாரிப்பு வடிவமைப்பு – Once Upon a Time in Hollywood 

சிறந்த ஆவைப்படம் – American Factory 

சிறந்த திமரக்கமத – Parasite 

சிறந்த துமை நடிமக – ோரா சடர்ன் (Marriage Story) 
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சிறந்த ஒேிக்கேமவ – 1917 

சிறந்த சவுண்ட் எடிட்டிங் – Ford v Ferrari 

சிறந்த ஒளிப்பதிவு – 1917 

சிறந்த படத்சதாகுப்பு – Ford V Ferrari 

சிறந்த விஷூவல் எபக்ட்ஸ் – 1917 

சிறந்த ஒப்பம  – Bombshell 

சிறந்த சவளிநாட்டு திமரப்படம் – Parasite    

சிறந்த பின் ைி இமச – ஹில்டர் (Joker) 

சிறந்த பாடல் – Rocketman 

சிறந்த இயக்குநர் – தபாங் ஜூன் தஹா ( Parasite) 

சிறந்த நடிகர் – ஜாக்குயின் ப ீிக்ஸ் (Joker) 

சிறந்த நடிமக – சர ி சஜல்சவகர் (Judy) 

சிறந்த திமரப்படம் – Parasite 

புத்தகம் 

ைமறந்த முன் ாள் குடியரசுத் தமேவாா் அப்துல் கோைின் 
வாழ்க்மக வரோறு ‘ஏ.பி.சஜ. அப்துல் கோம்: தி ைிம ல் தைன்’ 
என்ற சபயரில் திமரப்படைாக தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த 
படத்தின்அறிமுக தபாஸ்டமர, தில்ேியில் ைத்திய சசய்தி ைற்றும் 
ஒளிபரப்புத் துமற அமைச்சாா் பிரகாஷ் ஜாவதடகாா் சவளியிட்டாாா். 
‘ஏபிசஜ அப்துல் கோம்: தி ைிம ல் தைன்’ திமரப்படம் ஹாேிவுட் 
ைற்றும் சதலுங்கு திமரத் துமறயின் கூட்டுத் தயாரிப்பாகும்.. 
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நியைனங்கள்  

பள்ளிக் கல்வித்துமறயின் முதன்மைச் சசயலாளர்  

பள்ளிக் கல்வித்துமறயின் முதன்மைச் சசயோளர் பிரதீப் யாதவ் 
ைாற்றப்பட்டு, புதிய முதன்மைச் சசயோளராக தீரஜ் குைார் 
நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். பிரதீப் யாதவ் மகத்தறி ைற்றும் காதி 
துமறயின் முதன்மைச் சசயோளராக ைாற்றப்பட்டுள்ளார். 
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