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நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC 

குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, 

IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான 

ேலலப்புச் செய்தி. 

 

ேமிழ்நாடு என அண்ணா செயர் சூட்டிய நாதே 

இனி 'ேமிழ்நாடு நாள்': முேல்வர் ஸ்டாலின் 

அறிவிப்பு 

• தமிழ்நாடு என அண்ணா பெயர் சூட்டிய 

ஜூலை 18ஆம் நாலையய தமிழ்நாடு நாைாக 

இனி பகாண்டாட அரசாலண விலரவில் 

பெளியிடப்ெடும் என, முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ைார். 

• "1956ஆம் ஆண்டு நெம்ெர் 1-ம் நாள் இந்தியா 

முழுெதும் பமாழிொரி மாநிைங்கள் 

பிரிக்கப்ெட்டன. அதனடிப்ெலடயில், 

அப்யொலதய பமட்ராஸ் 

மாகாணத்திலிருந்து ஆந்திரா, கர்நாடகா 

மற்றும் யகரைத்தின் சிை ெகுதிகள் பிரிந்து 

பசன்றன. 2019 முதல் நெம்ெர் 1ஆம் நாலை 

தமிழ்நாடு மாநிை நாைாக அப்யொலதய 

அரசு அறிவித்திருந்தது. 

 

ேமிழ்நாடு மீன் வேர்ச்சிக் கழகத்தின் ேலலவராக 

ந.சகௌேமன் நியமனம்: முேல்வர் ஸ்டாலின் 

• பசன்லன உள்ளிட்ட பெருநகரங்களில் 

நடமாடும் கடல் மீன் உணெகங்கள், மதிப்புக் 

கூட்டப்ெட்ட மீன் உணவு தயாரிப்புகள் 

உற்ெத்தி மற்றும் விற்ெலனக்காக பசன்லன 

ராயபுரத்தில் ெயிற்சி லமய ெசதி, 

யசத்துப்ெட்டில் அலமந்துள்ை மீன்பிடி 

விலையாட்டுடன் கூடிய ெசுலமப் பூங்கா 

ெராமரிப்பு யமைாண்லம உள்ளிட்ட 

முக்கியப் ெணிகலையும் நிர்ெகித்து 

ெருகிறது. 

• இக்கழகத்தின் தலைெராக ந.பகௌதமலன 

நியமித்து மாண்புமிகு தமிழக முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் ஆலணயிட்டுள்ைார். 

 

மார்க்சிஸ்ட் முன்னாள் எம்எல்ஏ நன்மாறன் 

காலமானார் 

• மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 

முன்னாள் எம்எல்ஏ நன்மாறன் மாரலடப்பு 

காரணமாக இன்று காைமானார். அெருக்கு 

ெயது 72. 

• மார்க்சிஸ்ட் முன்னாள் எம்எல்ஏ 

என்.நன்மாறன். மதுலர கிழக்குத் 

பதாகுதியில் 2001, 2006 யதர்தல்களில் பெற்றி 

பெற்று 2 முலற எம்எல்ஏொகப் ெதவி 

ெகித்துள்ைார். இெர், சிறந்த யெச்சாைர், 

எழுத்தாைர். 
 

ரூ.102.9 தகாடி மதிப்பீட்டில் உயர் கல்வித்துலற 

கட்டிடங்கள்: முேல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து 

லவத்ோர் 

• முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைலமச் 

பசயைகத்தில், உயர் கல்வித்துலற சார்பில் 

பசங்கல்ெட்டு மாெட்டம், பெரும்ொக்கம், 

அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், 

அரசு கலைக் கல்லூரிகள், அரசு 

பதாழில்நுட்ெக் கல்லூரிகள், 

ெல்கலைக்கழகங்கள், அறிவியல் லமயம் 

ஆகியெற்றில் 102 யகாடியய 94 ைட்சத்து 60 

ஆயிரம் ரூொய் மதிப்பீட்டில் 

கட்டப்ெட்டுள்ை ெகுப்ெலறக் கட்டிடங்கள், 

ஆய்ெகங்கள், ெல்யநாக்குக் கூடம், 

கூட்டரங்கம், கழிப்ெலறகள், விடுதிகள், 

ெணியாைர் அலறகள், புத்தாக்க லமயம் 

ஆகியெற்லறக் காபணாலிக் காட்சி 

ொயிைாகத் திறந்து லெத்தார். 
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ெமூக நீதி கண்காணிப்புக் குழு உறுப்பினராக 

ொந்தி ரவீந்திரநாத்லே நியமித்து முேல்வர் 

உத்ேரவு 

• தமிழக அரசின் சார்பில் புதிதாக 

அலமக்கப்ெட்டுள்ை சமூக நீதிக் 

கண்காணிப்புக் குழுவில், மாணெர் 

சமுதாயத்துக்கான சமூக நீதி, மகளிர் உரிலம, 

பெண்களுக்குச் சமூகப் ெங்களிப்பில் 

அதிகாரமளித்தல் குறித்த விழிப்புணர்லெ 

ஏற்ெடுத்துெதில் மிகுந்த ஆர்ெமும், 

ஈடுொடும் பகாண்டுள்ை டாக்டர் சாந்தி 

ரவீந்திரநாத்லத உறுப்பினராக நியமித்து 

முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

உத்தரவிட்டுள்ைார். 
 

பிரெல இேய மருத்துவர் தக.ஏ.ஆப்ரஹாம் 

காலமானார் 

• பிரெை இலடயீட்டு இதய மருத்துெ சிகிச்லச 

நிபுணர் யக.ஏ.ஆப்ரஹாம் பசன்லனயில் 

காைமானார். 

• பிரெை இலடயீட்டு இதய மருத்துெ சிகிச்லச 

நிபுணர் யக.ஏ.ஆப்ரஹாம் (ெயது 79). இதய 

மருத்துெ சிகிச்லசயில் 50 ஆண்டுகள் 

நிபுணத்துெம் பெற்று விைங்கிய அெர், 

யநற்று முன்தினம் பசன்லனயில் 

காைமானார். இெர் யெலூர் சிஎம்சி 

மருத்துெக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் 

முடித்தார். குஜராத் ெல்கலைக்கழகத்தில் 

எம்டி, ைண்டனில் உயர் சிறப்பு மருத்துெப் 

ெடிப்புகலை ெடித்தார். 
 

`இ-முன்தனற்றம், ேகவல் சோழில்நுட்ெ 

நண்ென்' இலணயேேங்கள்: முேல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின் சோடங்கிலவத்ோர் 

• தகெல் பதாழில்நுட்ெவியல் துலற சார்பில் 

உருொக்கப்ெட்டுள்ை ‘இ-முன்யனற்றம்’ 

மற்றும் ‘தகெல் பதாழில்நுட்ெ நண்ென்’ 

ஆகிய இரு இலணயதைங்கலை முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் பதாடங்கி லெத்தார். 

• தமிழக தலைலமச் பசயைர் தலைலமயில் 

அலமக்கப்ெட்ட உயர்நிலைக் குழு, ரூ.1 

ைட்சம் யகாடிக்கான 200 முக்கிய 

உட்கட்டலமப்புத் திட்டங்கலைக் 

கண்காணித்து ெருகிறது. இந்த திட்டங்களின் 

ெைர்ச்சிகலை மீைாய்வு பசய்து, அெற்லறக் 

கண்காணிக்க,‘இ-முன்யனற்றம்’ என்ற 

இலணயதைத்லத தமிழ்நாடு மின் ஆளுலம 

முகலம உருொக்கியுள்ைது. 

• இதில் திட்ட விெரங்கள், ெணி ஒப்ெந்த நாள், 

பதாடங்கப்ெட்ட நாள், நலடபெறும் இடம், 

நிதி நிலைலம, மாதாந்திர ெைர்ச்சி 

உள்ளிட்ட விெரங்கள், புலகப்ெடங்கள் 

இடம் பெற்றிருக்கும். யமலும், அரசுத் 

துலறகளின் பசயல்ொடுகலையும் 

கண்காணிக்க இயலும். 

 

ஆசிரியர்கள் தநரடி நியமனம்; வயது வரம்பு 40-ல் 

இருந்து 45 ஆக உயர்த்தி அரொலண சவளியீடு 

1. ெள்ளிக் கல்வித்துலறயின் கீழ் உள்ை 

ெள்ளிகளில், ஆசிரியர் ெணியிட யநரடி 

நியமனத்துக்கான உச்ச ெயது ெரம்பு 

பொதுப் பிரிவினருக்கு 40 ெயது என்றும், 

இதர பிரிவினர்களுக்கு 45 ெயது என்றும் 

நிர்ணயம் பசய்யப்ெட்டுள்ைது. 

 

2. முதுகலைப் ெட்டதாரி ஆசிரியர் / உடற்கல்வி 

இயக்குநர் நிலை - 1 மற்றும் கணினி 

ெயிற்றுநர் நிலை - 1 ஆகிய ெணியிடங்கலை 

யநரடி நியமனம் மூைம் நிரப்புெதற்கு 

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் யதர்வு ொரியத்தால் 

பெளியிடப்ெட்ட 09-09-2021 நாளிட்ட 

அறிவிக்லகயில், ஆசிரிய 

ெணிநாடுநர்களுக்கான உச்ச ெயது ெரம்பு 

யமற்காணும் அரசாலணகளில் 

நிர்ணயிக்கப்ெட்டொறு பொதுப் 

பிரிவினருக்கு 40 எனவும், இதர 

பிரிவினருக்கு 45 எனவும் 

குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 
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3. அரசாலண (நிலை) எண்.91, மனிதெை 

யமைாண்லமத் துலற நாள்: 13.09.2021-ல் 

அரசுப் ெணிகளில் யநரடி நியமனம் மூைம் 

ெணி நியமனம் பசய்யப்ெடுெதற்கான ெயது 

உச்ச ெரம்பு, தற்யொதுள்ை 30 

ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகைாக 

உயர்த்தியும், அதிகெட்ச ெயது உச்ச 

ெரம்பிலனக் பகாண்டுள்ை ெதவிகலைப் 

பொறுத்தெலரயில், யமலும் இரண்டு 

ஆண்டுகள் உயர்த்தியும் 

ஆலணயிடப்ெட்டுள்ைது. யமலும், 

அதனடிப்ெலடயில் பதாடர்புலடய ெணி 

விதிகளுக்கு உரிய திருத்தம் 

யமற்பகாள்ளுமாறும் யகட்டுக் 

பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. 

 

4. ஆசிரியர் ெணிநாடுநர்களின் நைலனக் 

கருத்தில் பகாண்டு தமிழ்நாடு பதாடக்கக் 

கல்வி சார்நிலைப் ெணி விதிகள், தமிழ்நாடு 

யமல்நிலைக் கல்விப் ெணி விதிகளில், 

ஆசிரியர் யநரடி நியமனம் பதாடர்ொக 

நிர்ணயிக்கப்ெட்ட ெயது ெரம்லெப் 

பொதுப் பிரிவினருக்கு 40-லிருந்து 45 

ஆகவும், இதர பிரிவினருக்கு 45-லிருந்து 50 

ஆகவும், 31.12.2022 ெலர சிறப்பு நிகழ்ொக 

ஒருமுலற மட்டும் நிர்ணயித்து ஆலண 

ெழங்கிடப் ெள்ளிக் கல்வி ஆலணயர் 

அரலசக் யகட்டுக் பகாண்டுள்ைார். 

 

 

கிராம ஊராட்சித் ேலலவர் தேர்ேலில் 22 வயது 

சொறியியல் ெட்டோரி சவற்றி 

• பதன்காசி மாெட்டம், கலடயம் ஒன்றியம், 

பெங்காடம்ெட்டி ஊராட்சித் தலைெர் 

ெதவிக்கான யதர்தலில் பைட்சுமியூலரச் 

யசர்ந்த 22 ெயது பொறியியல் ெட்டதாரி 

ஸாருகைா பெற்றி பெற்றுள்ைார். 

• இெர், யகாயம்புத்தூர் இந்துஸ்தான் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் படக்னாைஜி 

கல்லூரியில், முதுநிலை பொறியியல் 

ெடிப்பில் முதைாெது ஆண்டில் 

யசர்ந்துள்ைார். 

 

புவிொர் குறியீடு செற்ற திருபுவனம் ெட்டு: 

சிறப்பு அஞ்ெல் உலற சவளியீடு 

• தஞ்சாவூர் மாெட்டத்தில் யசாழ மன்னர்கள் 

காைத்திலிருந்து திருபுெனத்தில் ெட்டு 

யசலை உற்ெத்தி ொரம்ெரியமிக்க 

லகத்தறியால் அழகுற ெடிெலமக்கப்ெட்டு 

ெருகிறது. ெட்டு யசலைகளின் தலைப்பு, 

ஓரங்களில் அழகான ெடிெலமப்பு, ஜரிலக 

யெலைப்ொடுகள் அலனெலரயும் கெரும் 

விதத்தில் இருப்ெதால் திருபுெனம் ெட்டு 

தனித்துெம் பெற்று விைங்குகிறது. 

• அதன்ெடி இந்த ெட்டு யசலைக்கு புவிசார் 

குறியீடு பெற கடந்த 2014-ம் ஆண்டு 

பூம்புகார் நிறுெனத்தில் அறிவுசார் 

பசாத்துரிலம மற்றும் தமிழக அரசின் 

புவிசார் குறியீடு ஒருங்கிலணப்ொைர் 

ெ.சஞ்சய்காந்தி விண்ணப்பித்தார். 

இலதயடுத்து கடந்த 2019-ம் ஆண்டு 

திருபுெனம் ெட்டுக்கு புவீசார் குறியீடு 

கிலடத்தது. 

• இதன் பதாடர்ச்சியாக, இந்தியா 

சுதந்திரமலடந்து 75-ெது ஆண்டு 

பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக, புவிசார் 

குறியீடு பெற்ற பொருட்களின் சிறப்பு 

அஞ்சல் உலற பெளியிடப்ெட்டு ெருகிறது. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://t.me/Adda247tamil
https://www.youtube.com/channel/UCmJXBP6ccOwCodih8RZDGkQ
http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10455/fssai-2021-cfso-to-english-batch-core-fssai-functional-and-technical
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தேசிய ொரம்ெரிய மீனவர் ெங்கத்தின் ேலலவர் 

அருோனந்ேம் மலறவு: ொம்ெனில் நாலே உடல் 

அடக்கம் 

• யதசிய ொரம்ெரிய மீனெர் சங்கத்தின் 

தலைெர் அருைானந்தம் (75) ொம்ெனில் 

ஞாயிற்றுக்கிழலம காலை காைமானார். 

அெரது உடல் ொம்ெனில் நாலை அடக்கம் 

பசய்யப்ெடுகிறது. 

• ராயமசுெரம் அருயக ொம்ெலனச் சார்ந்தெர் 

அருைானந்தம் (75). இெர் யதசிய ொரம்ெரிய 

மீனெர் சங்கத்தின் தலைெராகவும், இந்திய-

இைங்லக அப்ொவி மீனெர்கள் விடுதலைக் 

கூட்டணியின் ஒருங்கிலணப்ொைரான 

ெணியாற்றினார். 

• 1980களில் இைங்லக உள்நாட்டு யொர் 

பதாடங்கிய யொது இைங்லகக் 

கடற்ெலடயினர் தமிழக மீனெர்கள் மீது 

பதாடர்ந்து தாக்குதல் நடத்த 

துெங்கியதிலிருந்து மீனெர்களின் குரைாக 

ஒலிக்கத் பதாடங்கினார். கடந்த 40 

ஆண்டுகைாக தமிழக மீனெர்களின் 

ொழ்வுரிலமகளுக்காக ெல்யெறு 

யொராட்டங்களுக்கு தலைலம ஏற்று நடத்தி 

உள்ைார். 

 

உேவுத் துலறயில் எஸ்.பி. ெரவணன் நியமனம் 

• தமிழக காெல் துலறயின் உைவுத் துலறயில் 

யமலும் ஒரு எஸ்.பி.யாக சரெணன் 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ைார். 

• தமிழக உைவுத் துலற கூடுதல் டிஜிபியாக 

எஸ்.யடவிட்சன் யதொசீர்ொதம், டிஐஜியாக 

ஆசியம்மாள் உள்ைனர். இத்துலறயில் உயர் 

அதிகாரிகள் இருந்தாலும், எஸ்.பி.ெதவி 

முக்கிய பொறுப்ொக உள்ைது.மாெட்ட, 

மாநிை அைவிைான அலனத்து முக்கிய 

நிகழ்வுகளும் உைவுத்துலற எஸ்.பி.யின் 

கெனத்துக்யக முதலில் பகாண்டு 

பசல்ைப்ெடும். 

 

ேமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் ெங்க ேலலவராக ஐெரி 

கதணஷ் சொறுப்தெற்பு 

• தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைெர் 

உள்ளிட்ட முக்கிய பொறுப்புகளுக்கான 

யதர்தல் சமீெத்தில் நலடபெற்றது. 4 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற நலடபெறும் 

இத்யதர்தலில், இந்த முலற இச்சங்கத்தின் 

கீழ் உள்ை 28 அங்கீகரிக்கப்ெட்ட ஒலிம்பிக் 

விலையாட்டு சங்கங்கைால் யெல்ஸ் 

ெல்கலைக்கழகத்தின் நிறுெனர், யெந்தர் 

ஐசரி யக.கயணஷ் ஒருமனதாக தலைெராக 

யதர்ந்பதடுக்கப்ெட்டார். 

 

கன்னியாகுமரி கிராம்புக்கு புவிொர் குறியீடு 

• கன்னியாகுமரி மாெட்ட மலைப்ெகுதிகளில் 

விலையும் கிராம்புக்கு `கன்னியாகுமரி 

கிராம்பு’ என புவிசார் குலறயீடு 

ெழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

• நறுமணப் ெயிரான கிராம்பு தமிழகத்தில் 

யமற்கு பதாடர்ச்சி மலையின் சரிவு 

ெகுதிகளில் அதிகம் ெயிரிடப்ெடுகிறது. 

கன்னியாகுமரி மாெட்டத்தின் யமற்கு 

பதாடர்ச்சி மலைப் ெகுதிகைான 

மாறாமலை, கரும்ொலற, யெளிமலை, 

மயகந்திரகிரி ெகுதிகளில் 750 பஹக்யடர் 

ெரப்ெைவில் கிராம்பு 

ெயிரிடப்ெட்டுஉள்ைது. இது, தமிழகத்தில் 

கிராம்பு ெயிரிடப்ெடும் பமாத்த ெரப்பில் 73 

சதவீதமாகும் 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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http://www.adda247.com/ta/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10237/tneb-tangedco-ae-for-eee-tamil-live-classes-by-adda247
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ராணுவ லமோனத்தின் ஒரு ெகுதிக்கு 

‘ஆதராக்கிய ராஜீவ்’ செயர்: சோடர்ந்து 2 முலற 

ஒலிம்பிக்கில் ெங்தகற்ற திருச்சி வீரருக்கு 

உேலகயில் கவுரவம் 

• திருச்சி மாெட்டம் ைால்குடி அருயக 

ெழுதியூர் கிராமத்லதச் யசர்ந்தெர் 

ஆயராக்கிய ராஜீவ்(30). உதலக 

பெலிங்டனில் உள்ை இந்திய ராணுெத்தின் 

பமட்ராஸ் பரஜிபமண்டில் சுயெதாராக 

ெணிபுரிந்து ெரும் இெர், யதசிய அைவிைான 

யொட்டிகளில் மட்டுமின்றி சர்ெயதச 

தடகைப் யொட்டிகளிலும் சாதலன ெலடத்து 

ெருகிறார். 

• 2014 ஆசிய விலையாட்டுப் யொட்டியில் 

பெண்கைம், 2018 ஆசிய விலையாட்டுப் 

யொட்டியில் ஒரு தங்கம், ஒரு பெள்ளி 

பென்றார். 2016 ரியயா ஒலிம்பிக்கில் 

ெங்யகற்றார். 2021 யடாக்கியயா ஒலிம்பிக்கில் 

ஆண்கள், கைப்பு 4X400 பதாடர் ஓட்டம் என 2 

பிரிவுகளில் இந்தியா சார்பில் ெங்யகற்றார். 
 

செம்சமாழி ேமிழாய்வு நிறுவனம் ொர்பில் 23 

சமாழிகளில் சமாழிசெயர்க்கப்ெடும் 

‘மணிதமகலல’ காப்பியம் 

• ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான 

‘மணியமகலை’ காப்பியத்லத சீனம், 

ஜப்ெனீஸ், பகாரியன், சிங்கைம் உள்ளிட்ட 23 

பமாழிகளில் பமாழிபெயர்க்கும் ெணிலய 

மத்திய பசம்பமாழி தமிழாய்வு நிறுெனம் 

முழு வீச்சில் யமற்பகாண்டு ெருகிறது. 

• ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று 

‘மணியமகலை’. சிைப்ெதிகார காப்பியத்தின் 

கதாொத்திரங் கைான மாதவி, 

யகாெைனுக்குப் பிறந்த மணியமகலைலயப் 

ெற்றிக்கூறும் இைக்கியமாகும். 

• ெவுத்த மதத்லத தழுவிய மணியமகலையின் 

ொழ்க்லக குறிப்பு மற்றும் ெவுத்த மதத்தின் 

அறபநறிகலை 30 அத்தியாயங்கள், 4,861 

அகெல் அடிகைாக இந்தக் காப்பியத்லத 

‘சீத்தலைச் சாத்தனார்’ இயற்றியுள்ைார். 
 

சவளிநாடு வாழ் ேமிழர்களின் நலன் காக்க 

'புலம்செயர் ேமிழர் நல வாரியம்': முேல்வர் 

ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

• பெளிநாடு ொழ் தமிழர்களின் நைன் காக்க 

'புைம்பெயர் தமிழர் நை ொரியம்' என்ற 

புதிய ொரியம் யதாற்றுவிக்கப்ெடும் என, 

தமிழக முதல்ெர் மு.க.ஸ்டாலின் 

அறிவித்துள்ைார். 

• "உைகைாவிய இனம் ஒன்று உண்படன்றால் 

அது தமிழினம்தான். பதான்லம மிக்க இந்தத் 

தமிழினம், ெரவிய நாடுகளின் ெட்டியல் 

பெரிது. பதால் ெழலம நாகரிகப் 

ொரம்ெரியம் உள்ை சிை இனங்களில் 

தமிழினமும் ஒன்று! அப்ெடிக் கடல் கடந்து, 

நாடுகள் கடந்து ொழும் பெளிநாடுொழ் 

தமிழினத்துக்கு நம்பிக்லக தரும் ெலகயில் 

ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு 

பெளியிடப்ெடுகிறது. 
 

அருட்பிரகாெ வள்ேலார் பிறந்ே நாள் இனி 

'ேனிப்செருங்கருலண நாள்': முேல்வர் 

ஸ்டாலின் அறிவிப்பு 

• அருட்பிரகாச ெள்ைைார் பிறந்த நாைான 

அக்யடாெர் ஐந்தாம் நாள் 

'தனிப்பெருங்கருலண நாைாக' 

கலடப்பிடிக்கப்ெடும் என, முதல்ெர் 

மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ைார். 

• "அருட்பிரகாச ெள்ைைார் என்று 

அலழக்கப்ெடும் ராமலிங்க அடிகைார், 

கடலூர் மாெட்டம் சிதம்ெரத்திலிருந்து 10 

லமல் பதாலைவில் உள்ை மருதூரில் 

05.10.1823இல் பிறந்தார். கருலண ஒன்லறயய 

ொழ்க்லக பநறியாகக் பகாண்டு ொழ்ந்தார். 
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• அலனத்து நம்பிக்லககளிலும் உள்ை 

உண்லம ஒன்யற என்ெலதக் குறிக்கும் 

ெண்ணம் இெர் சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்லத 

நிறுவினார். இெர் ெடலூரில் சத்தியஞான 

சலெலய எழுப்பினார். 'ொடிய ெயிலரக் 

கண்டயொபதல்ைாம் ொடியனன்' என்று 

ொடிய இெர், மக்களின் ெசித்துயர் யொக்க 

சத்தியதர்ம சாலைலய நிறுவினார். அெர் 

ஏற்றிய அடுப்பு இன்றுெலர அலணயாமல் 

பதாடர்ந்து எரிந்த ெண்ணம் ெசியயாடு 

இருக்கும் மக்களின் ெயிற்லற நிரப்புகிறது. 
 

ேஞ்ொவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக 

வரதவற்பு அலறயில் புவிொர் குறியீடு செற்ற 9 

சொருட்களின் செட்டகம் 

• தஞ்சாவூர் மாெட்டத்தின் புவிசார் குறியீடு 

பெற்ற 9 பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டகம் 

ஆட்சியர் அலுெைகத்தில் காட்சிப்ெடுத்த 

லெக்கப்ெட்டுள்ைன. இது ஓரிரு நாட்களில் 

பொதுமக்களின் ொர்லெக்கு திறக்கப்ெட 

உள்ைது. 

• ொரம்ெரியத்துக்கும், கலைக ளுக்கும் பெயர் 

பெற்ற தஞ்சா வூர் மாெட்டத்தில் ெல்யெறு 

லகவிலனப் பொருட்கள் தயாரிக் கப்ெட்டு, 

உைகம் முழுெதும் விற் ெலனக்கு 

பசல்கின்றன. இந்த பொருட்களுக்கு உைக 

அைவிைான அங்கீகாரம் பெறும் ெலகயில் 

புவிசார் குறியீடு பெறப்ெட்டுள்ைது. 

• இந்த புவிசார் குறியீடு பெற்ற பொருட்கலை 

தஞ்சாவூர் மாெட் டத்தில் ஒயரஇடத்தில் 

லெத்து காட்சிப்ெடுத்தவும், அழிவின் 

விளிம்பில் உள்ை லகவிலனப் 

பொருட்கலை ொதுகாத்து, இலைய 

தலைமுலறயினருக்கு ெயிற்சிகள் ெழங்கி 

அந்த பொருட் களின் உற்ெத்திலய யமம் 

ெடுத்தவும் ஆட்சியர் தியனஷ் பொன்ராஜ் 

ஆலிெர் முழு முயற்சி எடுத்து ெருகிறார். 
 

தநொேத்தில் நலடசெற்ற ேடகே தொட்டியில் 5 

ஆயிரம் மீட்டர் ஓட்டத்தில் ேங்கம் சவன்ற 

பூங்தகாலே 

• யநொை தலைநகர் காத்மாண்டுவில் உள்ை 

பொக்ராவில் அலனத்து விலையாட்டுகள் 

பதற்காசிய கூட்டலமப்பு சார்பில் 

யொட்டிகள் நலடபெற்றது. இதில்இந்தியா, 

யநொைம், பூடான், இைங்லக உள்ளிட்ட 

நாடுகலைச் யசர்ந்த வீரர், வீராங்கலனகள் 

கைந்து பகாண்டனர். இந்தியாவில் இருந்து 

130 யெர் பகாண்ட அணி ெல்யெறு 

யொட்டிகளில் ெங்யகற்றது. 

• இதில் மகளிருக்கான 5 ஆயிரம்மீட்டர் 

பதாடர் ஓட்டத்தில் தமிழகத்தின் யகாலெ 

மாெட்டம் சூலூர்ெட்டணத்லதச் யசர்ந்த 

சந்திரயசகரன், ராமுத்தாய் ஆகியயாரது மகள் 

பூங்யகாலத தங்கப் ெதக்கம் பென்றார். 

ெந்தய இைக்லக அெர்24 நிமிடங்களில் 

கடந்து அசத்தினார். 
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