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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.
பபாசி
ேலலவராக
எஸ்.லவரவன்
சபாறுப்தபற்பு
⚫ பபாசி சங்கத் தலைவராக எஸ்.லவரவன்
ததர்தலில் வவற்றி வபற்ற நிலையில்,
ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட
அலைத்து
நிர்வாகிகளும் இன்று வபாறுப்தபற்றுக்
வகாண்டைர்.
⚫ பபாசி என்று அலைக்கப்படும் வதன்னிந்திய
புத்தக விற்பலையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர்
சங்கத்தின் ததர்தல் கடந்த வவள்ளிக்கிைலம
அன்று வடபைனி கிரீன் பார்க் த ாட்டலில்
நலடவபற்றது.
அக்தடாபர் வலர ரூ.56,295 தகாடி ஜிஎஸ்டி
வசூல்: வணிகவரித் துலை அலைச்ெர் பி.மூர்த்தி
ேகவல்
⚫ வசன்லை நந்தைத்தில் உள்ள ஒருங்கிலைந்த
வணிக வரி அலுவைகத்தில், வணிகவரி
இலை
ஆலையர்களின்
பணிகுறித்த
ஆய்வுக் கூட்டம் அலமச்சர் பி.மூர்த்தி
தலைலமயில் தநற்று நலடவபற்றது. பின்ைர்
அலமச்சர்
வசய்தியாளர்களிடம்
கூறியதாவது:
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வணிகவரித் துலறயில் சார்நிலையில் உள்ள
1,000 பணியிடங்களின் பணிநிலைலய தரம்
உயர்த்த
வகாள்லக
அளவில்
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
துலறயில்
தற்தபாது 12 நிர்வாகக் தகாட்டங்கள் இயங்கி
வருகின்றை.
வணிகவரித்
துலறலய
மறுகட்டலமப்பு வசய்யும் ஓர் அங்கமாக 7
புதிய வணிகவரி நிர்வாகக் தகாட்டங்கள்
உருவாக்கவும், 6 புதிய நுண்ைறிவுக்
தகாட்டங்கள் உருவாக்கவும் அரசாலை
வவளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிைகத்தில் அக்தடாபர் மாதம் வலர
இைப்பீட்டு வதாலகயுடன் தசர்த்து ரூ.56,295
தகாடி ஜிஎஸ்டி வசூைாகியுள்ளது. இது 2020ம்
ஆண்டு
அக்தடாபர்
மாதத்துடன்
ஒப்பிடும்தபாது 26 சதவீதமும், 2019-ம்
ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்தபாது 3 சதவீதமும்
அதிகமாகும்.
கடந்த ஆகஸ்ட், வசப்டம்பர், அக்தடாபர்
மாதங்களில் நுண்ைறிவுப் பிரிவு சுற்றும்
பலட அலுவைர்களால் 1,74,199 வாகைங்கள்
மற்றும் 2,21,543 மின் வழிச்சீட்டுகள்
தணிக்லக வசய்யப்பட்டு, 3,256 குற்றங்கள்
கண்டறியப்பட்டை. அதன்மீது வரி மற்றும்
அபராதத் வதாலகயாக ரூ. 17.64 தகாடி
வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிதரக்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் முன்னாள்
செயல் இயக்குநர் டி.டி.ரங்கசுவாமி காலைானார்
⚫ பிதரக்ஸ் இந்தியா நிறுவைத்தின் முன்ைாள்
வசயல் இயக்குநர் (நிதி) மற்றும் நிறுவை
வசயைாளர் டி.டி.ரங்கசுவாமி (வயது 97)
தநற்று அதிகாலை காைமாைார்.
⚫ சுந்தரம்
லபைான்ஸ்
நிறுவைர்
டி.எஸ்.சந்தாைம்
அலைப்பின்தபரில்
மும்லபயில் இருந்து வசன்லை வந்த
டி.டி.ரங்கசுவாமி,
வசன்லை
பாடியில்
வதாடங்கப்பட்ட
லூகாஸ்
டிவிஎஸ்
நிறுவைத்தில் 1960-ம் ஆண்டு நிதித்துலறயில்
தலைலம பதவி வகித்தார்.
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ைன்னார்குடியில் குலைந்ே கட்டணத்தில் சிகிச்லெ
அளித்து
வந்ே
ைனிேதநய
ைருத்துவர்
சி.அதொக்குைார் காலைானார்
⚫ மன்ைார்குடியில் குலறந்த கட்டைத்தில்
மக்களுக்கு சிகிச்லசயளித்து வந்த மனிததநய
மருத்துவர்
சி.அதசாக்குமார்
தநற்று
காைமாைார்.
⚫ திருவாரூர்
மாவட்டம்,
மன்ைார்குடி
எம்ஜிஆர் நகரில் வசித்து வந்தவர் மருத்துவர்
சி.அதசாக்குமார்(72). வபாதுநை மருத்துவ
அறுலவ சிகிச்லச நிபுைராை இவர், தநற்று
காலை தைது வீட்டில் மாரலடப்பு ஏற்பட்டு
உயிரிைந்தார்.
ைதுலரயில் கருணாநிதி சபயரில் ரூ.114
தகாடியில் நூலகம் அரொலண சவளியீடு
⚫ பள்ளிக்கல்வித் துலற முதன்லமச் வசயைர்
காகர்ைா
உஷா
வவளியிட்டுள்ள
அரசாலையில் கூறி யிருப்பதாவது:
⚫ புத்தகங்கள்
மீதும்,
வாசிப்பின்மீதும்
கருைாநிதி வாழ்நாள் முழுவதும் தீராப்பற்று
வகாண்டிருந்தார்.
2010-ல்
வசன்லை
தகாட்டூர்புரத்தில்,
அண்ைா
நூற்றாண்டுநூைகத்லத
அவர்
திறந்துலவத்தார். மாைவர்கள், கல்வியாளர்
கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் எை அலைத்துத்
தரப்பிைரும் பயன்படுத்தும் கைங்கலர
விளக்கமாக அந்நூைகம் திகழ்கிறது.
ரூ.659 தகாடியில் துலண மின் நிலலயங்கள், மின்
ைாற்றிகள்:
முேல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
சோடங்கிலவத்ோர்
⚫ மின்துலற
சார்பில் ரூ.659 தகாடியில்
அலமக்கப்பட்டுள்ள 20 துலை மின்
நிலையங்கள், 40 திறன் மின் மாற்றிகளின்
வசயல்பாடுகலள முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
வதாடங்கி லவத்தார்.
⚫ இதுகுறித்து
தமிைக
அரசு
தநற்று
வவளியிட்ட வசய்திக்குறிப்பு:
⚫ சீராை மின் விநிதயாகத்துக்கு கூடுதல் துலை
மின் நிலையங்கள் அலமப்பது அவசியம்
என்பலதகருத்தில்வகாண்டு, ததலவக்தகற்ப
புதிய மற்றும் தரம் உயர்த்தப்பட்ட துலை
மின் நிலையங்கள் அலமத்தல், இயக்கத்தில்
உள்ள துலை மின் நிலையங்களில் கூடுதல்
மின்
மாற்றிகள்
அலமத்தல்,
திறன்
அதிகரித்தல் தபான்ற பணிகலள தமிைக மின்
வதாடரலமப்பு கைகமும் தமிழ்நாடு மின்
உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மாைக் கைகமும்
வசயல்படுத்தி வருகின்றை.
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உேயன் நாளிேழ் ஆசிரியர் கானையில்நாேன்
காலைானார்
⚫ இைங்லகயில்
ஊடக
அச்சுறுத்தலுக்கு
மத்தியில் பணியாற்றிய உதயன் நாளிதழின்
ஆசிரியர் காைமயில்நாதன் காைமாைார்.
அவருக்கு வயது 79.
⚫ இைங்லகயில்
உள்ள
யாழ்ப்பாைம்
மாவட்டம்
வட்டுக்தகாட்லடயில்
25.07.1942ல்
பிறந்தவர்
ம.வ.காைமயில்நாதன்.
வதாடக்கத்தில்
வீரதகசரியில் தைது பத்திரிலகப் பணிலயத்
வதாடங்கியவர்
யாழ்ப்பாைத்திலிருந்து
வவளிவந்த திைபதி நாளிதழின் ஆசிரியராகப்
பணியாற்றி வந்தார்.
⚫ யாழ்ப்பாைத்தில்
தமிழில்
பத்திரிலக
ஒன்லறத் வதாடங்க தவண்டும் என்ற ததலவ
எழுந்ததபாது 27.11.1985 அன்று உதயன்
நாளிதழ் ம.வ காைமயில்நாதலைக் வகாண்டு
வதாடங்கப்பட்டது.
இந்திய சோழில் கூட்டலைப்பின் ‘கசனக்ட் 2021'
ைாநாடு- நவ.26-ல் முேல்வர் சோடங்கி லவத்ோர்
⚫ தமிைக
அரசுடன் இலைந்து இந்திய
வதாழில் கூட்டலமப்பு (சிஐஐ)நடத்தும்,
தகவல் வதாடர்புத் துலற குறித்த ‘கவைக்ட்
2021’
சர்வததச
மாநாடு
மற்றும்
கண்காட்சிலய வரும் நவம்பர் 26-ம் தததி
முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
வதாடங்கி
லவக்கிறார். இம்மாநாடு, ஒரு நிலையாை
ஆைமாை
வதாழில்நுட்ப
சுற்றுச்சூைல்
அலமப்லப
உருவாக்குவலத
கருப்வபாருளாக
வகாண்டு
நடத்தப்படுகிறது.

Adda247App | Adda247 Tamil telegram group | Adda247TamilYoutube | Adda247 tamil website

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil | November 2021

⚫

⚫

மாநாட்லட வதாடங்கிலவக்கும் முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின், கவைக்ட்2021 விருதுகலள
வைங்கி,
தமிைகஅரசின்
தகவல்
வதாழில்நுட்பத்துலறயின்
பல்தவறு
வகாள்லககலள
அறிமுகப்படுத்துகிறார்.
இந்த மாநாடு வதாடர்பாக முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின்
காவைாலி
வாயிைாக
தபசும்தபாது,
“தமிைக
அரசும்இந்திய
வதாழில் கூட்டலமப்பும் இலைந்து கடந்த
2000-ம் ஆண்டுமுதல் நடத்தும் கவைக்ட்
மாநாடு மூைம் தகவல் வதாழில்நுட்பத்
துலறயில் தமிைகம் முன்ைணி மாநிைமாக
மாறி வருகிறது. இந்தமாநாடு மூைம் தகவல்
வதாழில்நுட்பத்துலறயில் புதிய முதலீடுகள்
தமிைகத்துக்கு வரதவண்டும். 2030-க்குள்
தமிைகம் ஒரு ட்ரில்லியன் டாைர் அளவில்
வபாருளாதார உற்பத்திலய அலடவதற்கு
இந்தமாநாடு
உதவுவதாக
அலமயதவண்டும்’’ என்றார்.
சிஐஐ தமிழ்நாடு தலைவர் டாக்டர் எஸ்.
சந்திரகுமார் கூறும்தபாது, “கடந்த 20
ஆண்டுகளில்
கவைக்ட்
மாநாடு
வதாழில்நுட்ப தளங்கள் உருவாக்கம், ஐசிடி
அகாடமி, சிறப்பு வதாழில்நுட்ப பூங்காக்கள்,
விண்வவளி வதாழில் பூங்காவில் புதிய
தமம்பாடுகள், திறன் தமம்பாட்டிற்காை
தகவல்
வதாழில்நுட்ப
கூட்டலமப்பு
உள்ளிட்டவற்றில்
பல்தவறு
சாதலை
முயற்சிகலள உருவாக்கி உள்ளது’’ என்றார்.

தூய்லை நகரங்கள் பட்டியலில் சென்லன
ைாநகராட்சிக்கு 43-வது இடம்
⚫ தூய்லம நகரங்கள் பட்டியலில் இந்த ஆண்டு
வசன்லை மாநகராட்சிக்கு 43-வது இடம்
கிலடத்துள்ளது. மாைவர்களுக்கு ‘சுகாதார
தூதர்’ அட்லட வைங்கியலத பாராட்டி,
மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் அலமச்சகம் விருது வைங்கி
கவுரவித்துள்ளது.
⚫ மத்திய அரசின் வீட்டுவசதி மற்றும்நகர்ப்புற
விவகாரங்கள் அலமச்சகம் சார்பில், தூய்லம
இந்தியா இயக்கம்கடந்த 2014-ம் ஆண்டு
வதாடங்கப்பட்டது. இதன்கீழ் கடந்த 2016-ம்
ஆண்டுமுதல் ததசிய அளவில் தூய்லம நகர
கைக்வகடுப்பு நடத்தி, தரவரிலசப் பட்டியல்
வவளியிடப்படுகிறது. தூய்லமப் பணியில்
சிறந்து விளங்கும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிக்கு
விருதுகளும் வைங்கப்பட்டு வருகின்றை.
4

ரூ.25 தகாடி ைதிப்பில் 10 அரசு கலலக்கல்லூரிகள்
சோடங்க அனுைதி: அரொலண சவளியீடு
⚫ 2022
-23ஆம்
கல்வியாண்டு
முதல்
தமிழ்நாட்டில் சுமார் ரூ.25 தகாடி மதிப்பில் 10
அரசு மற்றும் கலைக் கல்லூரிகலளத்
வதாடங்க அனுமதி வைங்கி, தமிைக அரசு
அரசாலை வவளியிட்டுள்ளது.
⚫ இது வதாடர்பாக உயர் கல்வித்துலற இன்று
வவளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:
⚫ ''தமிைகத்தின் அலைத்துப் பகுதிகளுக்கும்
சீராை உயர் கல்வி வைங்குவதற்கும்,
மாைவர்
தசர்க்லக
விகிதாச்சாரத்லத
அதிகப்படுத்துவதற்கும், 10 புதிய அரசு கலை
மற்றும்
அறிவியல்
கல்லூரிகலளத்
வதாடங்குவதற்கும்
வரவு
வசைவுத்
திட்டத்தில்
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி கீழ்க்காணும் இடங்களில் புதிய
கல்லூரிகள் வதாடங்கப்படுகின்றை.
⚫ விருதுநகர்
மாவட்டம்
திருச்சுழி,
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் - திருக்தகாவிலூர்,
ஈதராடு மாவட்டம் - தாளவாடி, திண்டுக்கல்
மாவட்டம் - ஒட்டன்சத்திரம், திருவநல்தவலி
மாவட்டம் - மானூர், திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம், தருமபுரி மாவட்டம் - ஏரியூர்,
புதுக்தகாட்லட மாவட்டம் - ஆைங்குடி,
தவலூர் மாவட்டம் - தசர்க்காடு ஆகிய
இடங்களில் புதிய இருபாைர் அரசு கலை
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும், திருவாரூர்
மாவட்டம் - கூத்தாநல்லூரில் புதிய அரசு
மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியும்
வதாடங்கப்படும்.
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ைார்த்ோண்டத்தில் ரூ.3.57 தகாடி ைதிப்பில்
தபாக்குவரத்துத் துலைக்கு கூடுேல் கட்டிடம் :
முேல்வர் ஸ்டாலின் திைந்துலவத்ோர்
⚫ கன்னியாகுமரி
மாவட்டம்
மார்த்தாண்டத்தில் ரூ.3.57 தகாடி வசைவில்
அலமக்கப்பட்ட தபாக்குவரத்துத் துலற
அலுவைகக்
கட்டிடத்லத
முதல்வர்
ஸ்டாலின் திறந்து லவத்தார்.
⚫ இதுகுறித்து
தமிைக
அரசு
இன்று
வவளியிட்டுள்ள வசய்திகுறிப்பு:
⚫ "முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று (20.11.2021)
தலைலமச்
வசயைகத்தில்,
உள்துலற
(தபாக்குவரத்து) சார்பில் கன்னியாகுமரி
மாவட்டம்,
மார்த்தாண்டம்
வட்டாரப்
தபாக்குவரத்து அலுவைகத்திற்கு 3 தகாடிதய
57 ைட்சத்து 80 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள
ஓட்டுநர்
ததர்வுத்
தளத்துடன் கூடிய அலுவைகக் கட்டிடத்லத
காவைாலிக் காட்சி வாயிைாகத் திறந்து
லவத்தார்.
ரூ.44.30 தகாடி ைதிப்பீட்டில் காவல் துலை,
சிலைகள், சீர்திருத்ேப் பணிகள் துலைக்
கட்டிடங்கள்: முேல்வர் ஸ்டாலின் திைந்து
லவத்ோர்
⚫ ரூ.44.30
தகாடி
மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள காவல் துலற, சிலறகள்
மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துலறக்
கட்டிடங்கலள முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று
திறந்து லவத்தார்.
⚫ இதுகுறித்து
தமிைக
அரசு
இன்று
வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு:
⚫ “தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று
(20.11.2021)
தலைலமச்
வசயைகத்தில்,
உள்துலற சார்பில் 44 தகாடிதய 30 ைட்சத்து 27
ஆயிரம்
ரூபாய்
மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள
270
காவைர்
குடியிருப்புகள், 2 காவல் நிலையங்கள், 2
காவல் துலறக் கட்டிடங்கள், 6 உதவி சிலற
அலுவைர் குடியிருப்புகள் ஆகியவற்லறக்
காவைாலிக் காட்சி மூைமாகத் திறந்து
லவத்தார்.
5

கனடா ேமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் வழங்கும்
விருதுகள் அறிவிப்பு: ேமிழகத்லேச் தெர்ந்ே
இருவருக்கு விருது!
⚫ கைடா நாட்டில் 2001 முதல் இயங்கிவரும்
தமிழ் இைக்கியத் ததாட்டம் அலமப்பு
உைகவமங்கும்
பரந்திருக்கும்
தமிலை
வளர்ப்பதற்காக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
அறக்கட்டலளயாகும்.
⚫ அரிய தமிழ் நூல்கலளப் பதிப்பிப்பது, தமிழ்
ஆங்கிை
நூல்கலள
வமாழிவபயர்ப்பு
வசய்வலத ஊக்கப்படுத்துவது, மாைவர்
கல்விக்கு உதவித்வதாலக வைங்குவது,
கைடிய நூைகங்களுக்கு இைவசமாகத் தமிழ்
நூல்கள் அளிப்பது தபான்ற இதன் தசலவகள்
பைவலகப்பட்டதாகும்.
அதுமட்டுமல்ை
ஆண்டுததாறும் தமிழுக்குப் பை துலறகளில்
தசலவ புரிந்தவர்களுக்கு விருதுகள் வைங்கி
வகௌரவித்தும் வருகிறது.
⚫ ஆளுலமகளின்
வாழ்நாள் சாதலைலய
அலடயாளப்படுத்தி
இந்த
அலமப்பு
வைங்கும் ’இயல் விருது’ சுந்தர ராமசாமி,
வவங்கட் சாமிநாதன், ஐராவதம் மகாததவன்,
எஸ்.ராமகிருஷ்ைன், நாஞ்சில் நாடன்,
திதயாடர்
பாஸ்கரன்,
வெயதமாகன்,
சுகுமாரன்,
வண்ைதாசன்,
இலமயம்,
சு.வவங்கதடசன்
உள்ளிட்ட
எழுத்தாளர்களுக்கு
வைங்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களில் பைர் சாகித்ய அகாடமி விருது
வபற்றவர்கள்.
அரசுப் பணியில் விலையாட்டு வீரர்களுக்கான 3%
இட ஒதுக்கீட்டில் சிலம்பம் தெர்ப்பு
⚫ தமிைக
அரசு மற்றும் வபாதுத்துலற
நிறுவைப்
பணியிடங்களில்
சிறந்த
விலளயாட்டு வீரர்களுக்காை 3 சதவீத இட
ஒதுக்கீட்டில் சிைம்பம் விலளயாட்லடச்
தசர்த்து அரசாலை வவளியிடப்பட்டுள்ளது.
⚫ இதுகுறித்துத்
தமிைக
அரசு
இன்று
வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு:
⚫ ''முதல்வரது ஆலையின்படி, தமிைக அரசு
மற்றும்
வபாதுத்துலற
நிறுவைப்
பணியிடங்களில் சிறந்த விலளயாட்டு
வீரர்களுக்காை 3 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில்
சிைம்பம்
விலளயாட்லடச்
தசர்த்து
அரசாலை
வவளியிடப்பட்டுள்ளதாக
சுற்றுச்சூைல் - காைநிலை மாற்றத்துலற
மற்றும் இலளஞர் நைன் (ம) விலளயாட்டு
தமம்பாட்டுத்துலற
அலமச்சர்
சிவ.வீ.வமய்யநாதன் வதரிவித்துள்ளார்.
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வ.உ.சி. நிலனவு நாள்: நாலை அரசு ொர்பில்
தியாகத் திருநாள் கலடப்பிடிப்பு
⚫ வ.உ.சிதம்பரைாரின்
85-வது
நிலைவு
நாலளவயாட்டி, நாலள ராொஜி சாலையில்
உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு
சார்பில் மரியாலத வசலுத்தப்பட உள்ளது.
⚫ இதுகுறித்து
தமிைக
அரசு
இன்று
வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு:
⚫ "நம் இந்தியத் திருநாட்டின் விடுதலைக்காகத்
தன்லைதய அர்ப்பணித்துக் வகாண்டததாடு
மட்டுமின்றி, தைது வசாத்து சுகங்கலளயும்,
வசாந்த பந்தங்கலளயும் இைந்து அந்நியரால்
இரட்லட
ஆயுள்
தண்டலைலயயும்
அனுபவித்து,
சிலறயிதை
வசக்கிழுத்த
தியாகச் வசம்மல் கப்பதைாட்டியத் தமிைன்
வ.உ.சிதம்பரைாரின்
150-வது
பிறந்த
ஆண்டாை இந்த ஆண்டில் அன்ைாரின் 85வது நிலைவு நாளாைது, ‘தியாகத் திருநாள்’
ஆகக் கலடபிடிக்கப்படும் என்று முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 03.09.2021 அன்று
சட்டப்தபரலவயில் அறிவித்தார்.
எழுத்ோைர் ‘பாட்லடயா’ பாரதி ைணி ைலைந்ோர்
⚫ எழுத்தாளரும், நடிகருமாை ‘பாட்லடயா’
பாரதி மணி தநற்று வயது மூப்பு காரைமாக
காைமாைார். அவருக்கு வயது 84.
⚫ நாகர்தகாவில் அருதகயுள்ள பார்வதிபுரத்தில்
பிறந்த பாட்லடயாவின் இயற்வபயர் மணி.
2000ஆம்
ஆண்டு
வவளியாை‘பாரதி’
படத்தில்
பாரதியாரின்
தந்லத
கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததால் அதன் பிறகு
பாரதி
மணி
என்று
அலைவராலும்
அலைக்கப்பட்டார்.
‘பாபா’,
'ஆட்தடாகிராஃப்’,
‘ஒருத்தி’
‘புதுப்தபட்லட’, ‘அந்நியன்’ உள்ளிட்ட
படங்களில் நடித்துள்ளார்.
⚫ இைக்கிய
வட்டாரத்தில்
அன்பாக
‘பாட்லடயா’ என்று அலைக்கப்படும் மணி
பல்தவறு
தமலட
நாடகங்களில்
நடித்துள்ளார். ‘பை தநரங்களில் பை
மனிதர்கள்',
‘புள்ளிகள்
தகாடுகள்
தகாைங்கள்’,
‘பாட்லடயாவின்
பைங்கலதகள்’ உள்ளிட்ட புத்தகங்கலளயும்
எழுதியுள்ளார்.
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ரூ.11 தகாடி ைதிப்பீல் புதிய தவைாண் காடுகள்
வைர்ப்புத் திட்டம் ; முேல்வர் ஸ்டாலின்
சோடங்கி லவத்ோர்
⚫ வசன்லை தலைலம வசயைகத்தில் இன்று
நலடவபற்ற
நிகழ்ச்சியில்,
மாநிை
வளர்ச்சிக்காை திட்டப் பணிகலள முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின் காவைாலிக் காட்சி மூைம்
வதாடங்கி லவத்துள்ளார்.
⚫ இது குறித்து வசய்தி மக்கள் வதாடர்புத்துலற
வவளியிட்டுள்ள
அறீக்லகயில்
கூறியுள்ளதாவது;
⚫ "தமிழ்நாடு முதைலமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
இன்று (16.11.2021) தலைலமச் வசயைகத்தில்,
“தமிழ்நாடு விவசாய நிைங்களில் நீடித்த
பசுலமப் தபார்லவக்காை இயக்கம்" என்ற
புதிய
தவளாண்
காடு
வளர்ப்புத்
திட்டத்திலை (Agro forest) ரூ.11.14 தகாடி
மதிப்பில் 73 இைட்சம் மரக்கன்றுகலள
விவசாயிகளுக்கு
விநிதயாகிப்பதன்
துவக்கமாக
விவசாயிகளுக்கு
மரக்கன்றுகலள வைங்கிைார்.
தவைாண் துலை ொர்பில் ரூ.184 தகாடி
ைதிப்பீட்டில் கட்டிடங்கள்: முேல்வர் ஸ்டாலின்
திைந்து லவத்ோர்
⚫ தவளாண்லம மற்றும் உைவர் நைத்துலற
சார்பில் ரூ.183.73 தகாடி மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கலளத் தமிைக
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து லவத்தார்.
⚫ இதுகுறித்துத்
தமிைக
அரசு
இன்று
வவளியிட்டுள்ள வசய்திக்குறிப்பு:
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⚫

''தமிைக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று
(16.11.2021)
தலைலமச்
வசயைகத்தில்,
தவளாண்லம மற்றும் உைவர் நைத்துலற
சார்பில்
ஒழுங்குமுலற
விற்பலைக்
கூடங்களில் 147 தகாடிதய 78 ைட்சத்து 44
ஆயிரம்
ரூபாய்
மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள தசமிப்புக் கிடங்குகள்,
ஏைக்கூடங்கள்,
சுத்தப்படுத்தித்
தரம்
பிரிக்கும் கூடங்கள், விவசாயிகளுக்காை
ஓய்வு அலறகள் மற்றும் விற்பலை
அலுவைகங்கள், 22 தகாடிதய 60 ைட்சம்
ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள
ஒருங்கிலைந்த தவளாண்லம விரிவாக்க
லமயங்கள், தமிழ்நாடு தவளாண்லமப்
பல்கலைக்கைகத்தின் கீழ் வசயல்படும்
ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் 12 தகாடிதய 35
ைட்சம்
ரூபாய்
மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள கல்விக் கட்டிடங்கள்
மற்றும் 1 தகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில்
கட்டப்பட்டுள்ள
தவளாண்லமப்
வபாறியியல்
விரிவாக்க
லமயம்
ஆகியவற்லறத் திறந்து லவத்தார்.

உயர்ேர சிசைண்ட் வலிலை : அறிமுகம் செய்ோர்
முேல்வர் ஸ்டாலின்
⚫ தமிழ்நாடு சிவமண்ட்ஸ் கைகத்தின் உயர்தர
புதிய ரக சிவமண்ட் "வலிலம" லய - தமிைக
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தி,
விற்பலைலய துவக்கி லவத்தார்.
⚫ இதுகுறித்து தமிைக அரசு இன்று வவளியிட்ட
அறிக்லகயில், “ முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
இன்று (16.11.2021) தலைலமச் வசயைகத்தில்,
வதாழில்
துலற
சார்பில்
தமிழ்நாடு
சிவமண்ட்ஸ் கைகத்தின் உயர்தர ரக
சிவமண்ட் "வலிலம"லய அறிமுகப்படுத்தி,
விற்பலைலய துவக்கி லவத்தார்.
⚫ தமிழ்நாடு சிவமண்ட்ஸ் கைகத்தின் கீழ்
வசயல்பட்டுவரும் ஆைங்குளம் சிவமண்ட்
ஆலை, ஆண்வடான்றுக்கு 2 ைட்சம் வமட்ரிக்
டன் உற்பத்தி திறனுடன், அப்தபாலதய
முதல்வர் கருைாநிதியால் 1970 ஆம்
ஆண்டில் துவக்கப்பட்டது. வதாடர்ந்து,
தமிழ்நாடு
சிவமண்ட்
கைகத்தால்,
அரியலூரில் ஆண்வடான்றுக்கு ைட்சம்
வமட்ரிக் டன் உற்பத்தி திறனுடன் ஒரு
ஆலையும், 10 ைட்சம் வமட்ரிக் டன் திறன்
வகாண்ட மற்வறாரு புதிய சிவமண்ட்
ஆலையும் நிறுவப்பட்டது.
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காங்கிரஸ்
முன்னாள்
எம்எல்ஏ.,
எஸ்.ஜி.விநாயகமூர்த்தி ைலைவு
⚫ காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்ைாள் எம்.எல்.ஏ.,
எஸ்.ஜி.விநாயகமூர்த்தி
உடல்நைக்
குலறவால் மலறந்தார். அவருக்கு வயது 92.
⚫ அவரது மலறவுக்கு தமிைக காங்கிரஸ்
தலைவர் தக.எஸ்.அைகிரி, தமிழ் மாநிை
காங்கிரஸ்
தலைவர்
ஜி.தக.வாசன்
உள்ளிட்தடார் இரங்கல் வதரிவித்துள்ளைர்.
இந்தியாவிதலதய முேன்முலையாக ேஞ்ொவூரில்
ரூ.1.1 தகாடியில் உணவு அருங்காட்சியகம்:
ைத்திய அலைச்ெர் பியூஷ்தகாயல் காசணாலி
மூலம் திைந்து லவத்ோர்
⚫ இந்தியாவிதைதய முதன்முலறயாக இந்திய
உைவுக் கைகம்சார்பில் தஞ்சாவூரில் ரூ.1.1
தகாடி
மதிப்பீட்டில்
உைவு
அருங்காட்சியகம் அலமக்கப்பட்டுள்ளது.
இலத மத்திய அலமச்சர் பியூஷ் தகாயல்
காவைாலி மூைம் தநற்று திறந்து லவத்தார்.
⚫ இந்திய உைவுக் கைகம் தஞ்சாவூரில் 1965-ம்
ஆண்டு வதாடங்கப்பட்டது. தஞ்சாவூர்
நிர்மைா நகரில் உள்ள இந்நிறுவைத்தின்
மண்டை
அலுவைகத்தில்
உைவு
அருங்காட்சியகம்
அலமக்க
திட்டமிடப்பட்டது.
அதன்படி,
2,500
சதுரஅடி
பரப்பளவில்
உைவு
அருங்காட்சியகம் அலமக்கப்பட்டது.
தபாக்குவரத்து ஆலணயாைராக எஸ்.நடராஜன்
ஐஏஎஸ் நியைனம்
⚫ தமிைக அரசின் தபாக்குவரத்துத் துலற
சிறப்புச் வசயைராக இருந்த எஸ்.நடராென்,
தபாக்குவரத்து
ஆலையாளராக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
⚫ தபாக்குவரத்து
ஆலையாளராக இருந்த
சந்ததாஷ் தக. மிஸ்ரா விருப்ப ஓய்வு
வபற்றுள்ளலத அடுத்து எஸ்.நடராென்
அந்தப் பணியிடத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
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ேமிழக அரசு ொர்பில் ‘முேல்வரின் முகவரி’ புதிய துலை சோடக்கம்
⚫ தமிைக அரசு சார்பில் `முதல்வரின் முகவரி'
என்ற புதிய துலற வதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
⚫ இதுகுறித்து
வவளியிடப்பட்ட
அரசாலையில்
கூறியிருப்பதாவது:
முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, முதல்வரின் உதவி
லமயம், ஒருங்கிலைக்கப்பட்ட குலறதீர்ப்பு
தமைாண்லம
அலமப்பு,
உங்கள்வதாகுதியில்
முதல்வர்
துலற
ஆகியஅலுவைகங்கள்
ஒருங்கிலைக்கப்பட்டு
`முதல்வரின்
முகவரி'
என்ற
புதிய
துலற
உருவாக்கப்படுகிறது.
⚫ முதல்வரின்
தனிப்பிரிவில்
மாவட்ட
வருவாய் அலுவைர் நிலையில் உள்ள சிறப்பு
அலுவைர் மற்றும் அலுவைர்கள் ஆகிதயார்
இந்த துலறயின் கீழ் வசயல்படுவர்.
மூத்ே அரசியல்வாதியும் எழுத்ோைருைான
ேஞ்லெ அ.ராைமூர்த்தி காலைானார்
⚫ மூத்த அரசியல்வாதியும், எழுத்தாளருமாை
தஞ்லச
அ.ராமமூர்த்தி(87)உடல்நைக்
குலறவால் வசன்லையில் உள்ள தனியார்
மருத்துவமலையில் தநற்று காைமாைார்.
⚫ தஞ்லசயார்
எை
அலைவராலும்அலைக்கப்படும்
இவர்,
காங்கிரஸில்
தன்லை
அர்ப்பணித்துக்
வகாண்டு,காமராெர்,
இந்திராகாந்தி
தபான்றவர்களுடன்
இலைந்து
பணியாற்றியுள்ளார். பின்ைர், அக்கட்சியில்
இருந்து
விைகி,காமராஜ்
காங்கிரஸ்,
ெைதாதளம்
தபான்ற
கட்சிகளிலும்
பணியாற்றியவர்.
⚫ 50 ஆண்டுகளுக்கும் தமைாக அரசியலில்
இருந்த ராமமூர்த்தி, பின்ைர் சமூக மற்றும்
தமிழ்ப் பணிகளில் ஈடுபட்டதுடன், தமிழ்
அலமப்புகளில் முழுவீச்சில் வசயல்பட்டு
வந்தார்.
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ேமிழக ஊரக வைர்ச்சித் துலை முேன்லைச்
செயலராக அமுோ ஐஏஎஸ் நியைனம்
⚫ தமிைகத்தில்
ஐஏஎஸ்
அதிகாரிகள்
பணியிடமாற்றம் வசய்து அரசு உத்தரவு
பிறப்பித்துள்ளது. இதற்காை உத்தரலவ
தலைலமச் வசயைாளர் வவ.இலறயன்பு
பிறப்பித்துள்ளார்.
⚫ பணியிட மாற்றம் வசய்யப்பட்ட அதிகாரிகள்
அவர்களின் துலற, பதவி விவரம் வருமாறு:
1. ஊரக
வளர்ச்சித்
துலற
முதன்லமச்
வசயைாளர் அமுதா ஐஏஎஸ்
2. தபாக்குவரத்துத்
துலற
முதன்லமச்
வசயைாளர் தகாபால் ஐஏஎஸ்
3. நீர்வளத் துலற முதன்லமச் வசயைாளர் சந்தீப்
சக்தசைா ஐஏஎஸ்
4. நிதித்துலற
முதன்லமச்
வசயைாளர்
முருகாைந்தம் ஐஏஎஸ்
5. வதாழிற்துலற கூடுதல் தலைலமச் வசயைர்
கிருஷ்ைன் ஐஏஎஸ்
6. வபாதுப்பணித்
துலற
முதன்லமச்
வசயைாளர் தயாைந்த் கட்டாரியா ஐஏஎஸ்
7. எரிசக்தித் துலற முதன்லமச் வசயைாளர்
ரதமஷ் சந்த் மீைா ஐஏஎஸ்
8. லகத்தறித் துலற முதன்லமச் வசயைாளர்
தர்தமந்திர பிரதாப் யாதவ் ஐஏஎஸ்
9. இலளஞர்
நைத்துலற
முதன்லமச்
வசயைாளர் அபூர்வா ஐஏஎஸ்
10. நிைநிர்வாகத் துலற முதன்லம ஆலையர்
பீைா ராதெஷ் ஐஏஎஸ்
எழும்பூர் காவல் கட்டுப்பாட்டலைக்கு ஐஎஸ்ஓ
ொன்றிேழ்: டிஜிபியிடம் வழங்கினார் முேல்வர்
ஸ்டாலின்
⚫ வசன்லை
எழும்பூர்
மாநிை
காவல்
கட்டுப்பாட்டலறக்கு
வைங்கப்பட்டுள்ள
ஐஎஸ்ஓ சர்வததச தரச்சான்றிதலை தமிைக
டிஜிபி லசதைந்திரபாபுவிடம் முதல்வர்
மு.க.ஸ்டாலின் வைங்கிைார்.
⚫ இதுகுறித்து
தமிைக
அரசு
தநற்று
வவளியிட்ட
வசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாவது:
⚫ அவசர காை உதவி எண்கள்
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வசன்லை எழும்பூரில் அலமந்துள்ள மாநிை
காவல் கட்டுப்பாட்டு அலறயில், அவசர
காை உதவி எண்கள் 100, 112, 101 அலைப்புகள்
லகயாளப்படுகின்றை.
இது
நவீைஒருங்கிலைந்த
தரவு
தளம்
மற்றும்இதர
வதாழில்நுட்ப
கட்டலமப்புகளுடன் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
இந்த நவீை ஒருங்கிலைந்த தரவு தளத்தில்
இதுநாள் வலர ரூ.1.12 தகாடி அவசர காை
அலைப்பு விவரங்கள் மற்றும் 14.5 ைட்சம்
‘காவைன்’ வசயலி பயன்படுத்துதவாரின்
தகவல்கள் தசமித்து லவக்கப்பட்டுள்ளை.

ஆயுேமின்றி ேனித்து தபாராடும் வலகயில்
ேமிழக சிலைக் காவலர்களுக்கு ‘க்ரவ் தைகா’
ேற்காப்பு பயிற்சி
⚫ சிலறவாசிகளின் பாதுகாப்லப உறுதி வசய்ய
சிலறக்
காவைர்களுக்கு
ஆயுதமின்றி
தனித்துப் தபாராடும் ‘க்ரவ் தமகா’ தற்காப்பு
பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
⚫ சிலறச்சாலைகள்
மற்றும்
சீர்திருத்தப்பள்ளிகள்
குற்றவியல்
நீதியலமப்பு முலறயின் முக்கிய கூறாக
விளங்குகின்றை. நீதிமன்றங்கள் விதிக்கும்
தண்டலைகலள
நிலறதவற்றுவது,
லகதிகளின் உயிர் மற்றும் உலடலமகலள
பாதுகாப்பது,
மனித
உரிலம
மீறலுக்குஇடமில்ைாமல் கண்ணியத்துடன்
நடத்துவது,
சீர்திருத்தம்,
மறுவாழ்வு,
திறன்சார் பயிற்சிகள் அளித்து வபாறுப்பாை
குடிமக்களாக
அவர்கலள
மாற்றுதல்ஆகியலவ
சிலறச்சாலைகளின்
பணிகளாக உள்ளை.
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வசன்லை
மாநகராட்சி
வவளியிட்ட
வசய்திக்குறிப்பில்
கூறியிருப்பதாவது:
வசன்லை மாநகராட்சி, கல்வித் துலற,
வமட்ராஸ் கிைக்கு தராட்டரி சங்கம் மற்றும்
வதாழிற்கல்வி பயிற்சிக்காை அறக்கட்டலள
ஆகியலவ
இலைந்து
'பறப்பதற்காை
சிறகுகள் என்ற திட்டத்தின் மூைம், கடந்த 6
ஆண்டுகளாக மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் 6
முதல் 9-ம் வகுப்பு வலர பயிலும் மாைவ,
மாைவிகளுக்கு கல்வி, வாழ்க்லகத் திறன்
தபாட்டிகள் நடத்தி, வவற்றி வபற்றவர்கலள
வவளிநாடுகளுக்கு
கல்விச்
சுற்றுைா
அலைத்துச் வசன்றைர்.

தியாகிகளின் வீரத்லே தபாற்றும் வலகயில்
‘விடுேலலப் தபாரில் ேமிழகம்’ புலகப்பட
கண்காட்சி: முேல்வர் ஸ்டாலின் சோடங்கி
லவத்ோர்
⚫ தகாயம்தபடு புறநகர் தபருந்து நிலையத்தில்,
‘விடுதலைப் தபாரில் தமிைகம்’ என்ற
மாவபரும்
புலகப்பட
கண்காட்சிலய
முதல்வர் ஸ்டாலின் வதாடங்கி லவத்தார்.
வ.உ.சிதம்பரைாரின்
தியாகத்லத
பலறசாற்றும்
வலகயில்
அலமக்கப்பட்டுள்ள
நகரும்புலகப்பட
கண்காட்சி
தபருந்லதயும்
முதல்வர்
வதாடங்கி லவத்தார்.
⚫ வசன்லை தகாயம்தபடு புறநகர் தபருந்து
நிலைய வளாகத்தில் 75-வது சுதந்திரதிை
வகாண்டாட்டத்தின்
வதாடர்ச்சியாக
விடுதலைப்
தபாராட்ட
தியாகிகளின்
வீரத்லத
நிலைவுகூர்ந்து
தபாற்றும்
வலகயில் ‘விடுதலைப் தபாரில் தமிைகம்’
என்ற மாவபரும் புலகப்படக் கண்காட்சி
வசய்தித்
துலற
சார்பில்
அலமக்கப்பட்டுள்ளது

`பைப்பேற்கான சிைகுகள்' திட்டத்தில் சவன்ை
சென்லன ைாநகராட்சிப் பள்ளி ைாணவர்கள் 8
தபருக்கு ைடிக்கணினி: நகராட்சி நிர்வாகத் துலை
அலைச்ெர் தக.என்.தநரு வழங்கினார்
⚫ பறப்பதற்காை சிறகுகள் திட்டத்தில் வவற்றி
வபற்ற வசன்லை மாநகராட்சிப் பள்ளி
மாைவர்கள் 8 தபருக்கு, தமிைக நகராட்சி
நிர்வாகத் துலற அலமச்சர் தக.என்.தநரு
மடிக்கணினிகலள வைங்கிப் பாராட்டிைார்.
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