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 ‘எண்ணும் எழுத்தும்’ திட்டத்தை ைமிழக முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திருவள்ளுவர் மாவட்டம் 
அழிஞ்சிவாக்கத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிதைப்பள்ளியில் திறந்து தவத்ைார். 
ககாரரானா பாதிப்பால் மாணவர்களின் கற்றலில் ஏற்பட்டுள்ள இதடகவளிதயக் குதறக்கும் 
விைமாக அரசு மற்றும் அரசு உைவி கபறும் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் அடிப்தட கணிைத் 
திறனுடன், பிதழயின்றி எழுதி படிப்பதை உறுதி கெய்யும் விைமாக இத்திட்டம் 
கைாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 உச்ெ நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் முடியும் வதர ரமகைாது அதண குறித்து காவிரி 
ரமைாண்தம ஆதணயம் விவாதிக்கக் கூடாது என ஜல்ெக்தி அதமச்ெகத்துக்கு 
அறிவுறுத்துமாறு பிரைமர் நரரந்திர ரமாடிக்கு ைமிழக முைல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிைம் 
எழுதியுள்ளார். 

 ைமிழகத்தில் 18 வயதை கடந்ைவர்களில் 94.31% ரபருக்கு ககாரரானாவுக்கு எதிரான முைல் 
ைவதண ைடுப்பூசி ரபாடப்பட்டுள்ளைாக சுகாைாரத் துதற அதமச்ெர் ைகவல் கைரிவித்துள்ளார். 

 ைமிழகத்தில் ரூ.10,790 ரகாடியில் மின் விநிரயாக கட்டதமப்பு வெதிதய கெய்துககாடுக்க 
மத்திய அரசு ஒப்புைல் கைரிவித்துள்ளது. 

 ைமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய ைதைவராக கெயல்பட்டு வந்ை திரு.ஏ.உையன் பணியிட 
மாற்றம் கெய்யப்பட்டார். ைமிழகத்தில் புதிய  மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத் ைதைவராக 
எம்.கஜயந்தி (வனத்துதற சிறப்புச் கெயைர்)  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 ராம்ரகா சிகமண்ட் நிறுவனத்தின் ஆைத்தியூர் ஆதைக்கு ‘ஆற்றல் திறன்மிக்க அைகு’ என்ற 
விருது ஐைராபாத் இந்திய கைாழில் கூட்டதமப்பு ொர்பில் இவ்விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அரசு ரவதைவாய்ப்பில் 20 ெைவிகிை இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் ெட்டத் திருத்ைத்துக்கு எதிரான 
வழக்கிதன கென்தன உயர்நீதி மன்றம் ைள்ளுபடி கெய்து உத்ைரவிட்டுள்ளது. கென்தன 
புழல் சிதறயில் உைவி சிதற அதிகாரியாக பணிபுரிந்து வரும் ஷாலினி என்பவர் இந்ை 
வழக்தக கைாடர்ந்ைார் என்பது குறிப்பிடத்ைக்கது. 

 ரமற்குவங்கத்தில் பல்கதைக்கழகங்களின் ரவந்ைராக முைல்வர் மம்ைா பானர்ஜிதய நியமிக்க 
வதக கெய்யும் மரொைா, அம்மாநிை ெட்டப்ரபரதவயில் நிதறரவற்றப்பட்டது. 

 27 ஆண்டு ரெதவக்குப் பிறகு கரட்மாண்ட் (வாஷிங்டன்) தமக்ரராொப்ட் நிறுவனத்தின் 
இதணயைள ரைடுகபாறியான “இண்டர்கநட் என்ஸ்புரளாரர்” ரெதவ ஜுன் 15 முைல் 
நிறுத்ைப்படுவைாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

 ஆசியாவிரைரய மிக நீளமான ைந்ைங்கதளக் ககாண்ட ரபாரகஸ்வரா யாதன கார்நாடகா 
மாநிைத்தில் உள்ள பந்திப்பூர் வனப்பகுதியல் வயது முதிர்ச்சியின் காரணமாக உயிரிழந்ைது. 

 மூத்ை எழுத்ைாளர் கு.சின்னப்பாரதி காைமானார். அவருக்கு வயது 87. ைாகம், ெங்கம், ெர்க்கதர, 
பவளாயி, ைதைமுதற மாற்றம், சுரங்கம், பாதை நிை ரராஜா ஆகிய ஏழு புதினங்கதள 
எழுதியுள்ளார். இதில் சுரங்கம் நாவல் இவருக்கு கபரும் புகதழத் ரைடித்ைந்ைது. ெங்கம் 
நாவலுக்கு கென்தன இைக்கிய சிந்ைதன அதமப்பின் விருது வழங்கப்பட்டது. கெம்மைர் 
என்ற இடதுொரி இைக்கிய மாை இைழின் ஆசிரியராகவும்  பணியாற்றியுள்ளார். 

 கென்தன ஐஐடி ரவதியியல் துதற ரபராசிரியர் டி.பிரதீப் மற்றும் அவரது ஆராய்ச்சிக் 
குழுவுக்கு இளவரெர் சுல்ைான் பின் அப்துல் அஜிஸ் “ெர்வரைெ ைண்ணீர் விருது’’ 



அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விருது ெவூதி அரரபியாவின் இளவரெர் சுல்ைான் பின் அப்துல் 
அஜிஸ் அவர்கள் கபயரில் ஆண்டுக்கு இரண்டு முதற வழங்கப்படுகிறது. 

 மத்திய பிரரைெத்தில் அரிய வதக தடரனாெர் முட்தடகதள தில்லி பைகதைக்கழக 
ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய குழு கண்கடடுத்துள்ளது. 

 ெர்வரைெ பளுதூக்குைல் ெம்ரமளனம் நடத்தும் இதளரயாருக்கான உைக ொமியன்ஷிப் 
ரபாட்டியில் இந்தியாவின் குருநாயுடு ெனாபதி ைங்கம் கவன்றார். 

 ைமிழகத்தில் நதடகபறும் 61 வது ரைசிய ைடகள ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டியில் மகளிர் உயரம் 
ைாண்டுைலில் ைமிழகத்தின் கிரரசினா ஜி.கமர்லி ைங்கம் கவன்றார். 

 ஐ.நா. மனிை உரிதமகள் கவுன்சிலின் ைதைவரான மிகஷல் பாச்கைட் மீண்டும் அப்பைவிக்கு 
ரபாட்டியிடப்ரபாவதில்தை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இவருதடய 4 ஆண்டு பைவிக்காைம் 
வருகிற ஆக்ஸ்ட் 31 ஆம் ரைதியுடன் முடிவதடகிறது.  
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