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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. 
 

மன்னார் வலைகுடா, பாக் ஜலெந்தி கடலில் 

இந்தியாவின் முேல் கடல் பசு பாதுகாப்பகம்: 

ரூ.5 தகாடி செலவில் அலமக்க ேமிழக அரசு 

அனுமதி 

• இந்தியாவின் முதல் கடல் பசு 

பாதுகாப்பகத்தத மன்னார் வதைகுடா, பாக் 

ஜலசந்தி கடல் பகுதியில் ரூ.5 ககாடி 

சசலவில் அதமக்க தமிழக அரசு அனுமதி 

வழங்கியுள்ைது. 

• மன்னார் வதைகுடா மற்றும் பாக் ஜலசந்தி 

கடல் பகுதிகளில் நூறுவிதமான பவைப் 

பாதைகள், 200 வதகயான கடல் தாவரங்கள், 

சங்குகள், கடல் ஆதம, கடற்குதிதர, கடல் 

அட்தட கபான்ை அரிய வதக உயிரினங்கள் 

உள்ைன. குறிப்பாக பாலூட்டி இனங்கதைச் 

கசர்ந்த கடல் பசு, டால்பின் இப்பகுதியில் 

காணப்படுகின்ைன. 

சென்லன மியாட் மருத்துவமலனயில் 

மறுவாழ்வு லமயம்: முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

திறந்துலவத்ோர் 

• சசன்தன கிண்டி அடுத்த மணப்பாக்கத்தில் 

உள்ை மியாட் மருத்துவமதனயில் 

அதமக்கப்பட்டுள்ை ‘மியாட் மறுவாழ்வு 

தமயம்’ திைப்பு விழா நதடசபற்ைது. 

• சசன்தன ததலதமச் சசயலகத்தில் இருந்து 

காசணாலிக் காட்சி மூலம் இந்த மறுவாழ்வு 

தமயத்தத தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

சதாடங்கிதவத்தார். 
 

 

மூத்ே பத்திரிலகயாைர் முகம் மாமணி 

காலமானார் 

• மூத்த பத்திரிதகயாைர், எழுத்தாைர் மற்றும் 

இலக்கியவாதியான முகம் மாமணி (91) 

காலமானார். 

• சபரியாரின் பகுத்தறிவு சகாள்தககைால் 

ஈர்க்கப்பட்ட முகம் மாமணி, 1953-ல் 

விடுததல நாளிதழில் அச்சுககார்க்கும் 

பணியாற்றினார். 

• பின்னர், 1956 முதல் 1991 வதர 36 ஆண்டுகள் 

எல்ஐசி-ல் பணிபுரிந்தார். 1982-ல் கக.கக. 

நகரில் இலக்கிய வட்டம் அதமப்தப 

ஏற்படுத்தி, மாதந்கதாறும் முதல் 

ஞாயிற்றுக்கிழதம இலக்கிய 

சசாற்சபாழிவுக் கூட்டங்கதை நடத்தினார். 

• சிறு வயது முதகல எழுத்து, கபச்சில் ஆர்வம் 

சகாண்ட முகம் மாமணி, 1983-ல் முகம் 

என்ை இலக்கிய மாத இததழத் சதாடங்கி, 40 

ஆண்டுகைாக நடத்தி வந்தார். 

• தமிழறிஞர்கள் நாரண.துதரக்கண்ணன், 

கா.அப்பாத்துதர, கிஆசப.விஸ்வநாதம் 

ஆகிகயாரின் வரலாற்தை முகம் இதழிலும், 

பின்னர் நூல்கைாகவும் சவளியிட்டார். 

இவரது பதடப்புகள் 22 நூல்கைாக 

சவளிவந்துள்ைன 

முேல்வர் ஸ்டாலினின் ‘உங்களில் ஒருவன்’ நூல் 

சவளியிடப்பட்டது 

• தமிழக முதலதமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 

எழுதியுள்ை அவரது வாழ்க்தக 

சுயசரிததயான ‘உங்களில் ஒருவன்’ (முதல் 

பாகம்) நூல் சவளியீட்டு விழா சசன்தன 

நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக தமயத்தில் இன்று 

நதடசபற்ைது. இந்த விழாவில் காங்கிரஸ் 

கட்சியின் ராகுல் காந்தி கலந்து சகாண்டு 

புத்தகத்தத சவளியிட்டார். 

• இந்த சுயசரிதத நூலில், மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரது பள்ளி- கல்லூரி காலங்கள், இைதம 

பருவம், ஆரம்ப நிதல அரசியல் பங்களிப்பு, 

திருமண வாழ்க்தக, மிசா கபாராட்டம் என 

1976ஆம் ஆண்டு வதர உள்ை 23 ஆண்டு 

கால நிதனவுகதை பதிவு சசய்துள்ைார். 

பூம்புகார் பதிப்பகம்‘ இந்த நுதல 

சவளிக்சகாண்டுவந்துள்ைது. 
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'பத்திரிலகயாைர் நல வாரியம்' அலமத்து 

அரொலை சவளியிட்டது ேமிழக அரசு 

• பத்திரிக்தகயாைர்களுக்கு நலவாரிய 

உதவித்சதாதககள் மற்றும் நலத்திட்ட 

உதவிகள் அளித்திடும் வதகயில் 

'பத்திரிக்தகயாைர் நலவாரியம்' அதமத்து 

தமிழக அரசு அரசாதண சவளியிட்டுள்ைது. 

• இந்த நல வாரியத்தின் ததலவராக 

சசய்தித்துதை அதமச்சர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். கமலும், நிதித்துதை 

கூடுதல் ததலதமச் சசயலாைர், வருவாய் 

(ம) கபரிடர் கமலாண்தமத்துதை 

முதன்தமச் சசயலாைர், வீட்டுவசதி (ம) 

நகர்ப்புை வைர்ச்சித்துதை முதன்தமச் 

சசயலாைர், சதாழிலாைர்கள் நலன் மற்றும் 

திைன் கமம்பாட்டுத்துதை சசயலாைர், 

சதாழிலாைர்கள் நலன் மற்றும் திைன் 

கமம்பாட்டுத்துதை ஆதணயர், நில 

நிர்வாகத்துதை ஆதணயர் மற்றும் சசய்தி 

மக்கள் சதாடர்புத்துதை இயக்குநர்/துதணச் 

சசயலாைர் உள்ளிட்கடார் அலுவல் சாரா 

உறுப்பினர்கைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

‘சடட்டால் பதநகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா’ வழங்கும் 

‘சுத்ேம் சுகாோரம்’ ஆன்லலன் விழிப்புைர்வு 

• ‘சடட்டால் பகநகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா’ 

வழங்கும் ‘சுத்தம் சுகாதாரம்’ எனும் 

இதணயவழி சதாடர் சுகாதார 

விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ‘இந்து தமிழ் திதச’ 

ஈவன்ட்ஸ் யூ-டியூப் பக்கத்தில் பிப்.15-ம் 

கததி சதாடங்கியது. 

• ககரானா, ஒதமக்ரான் சதாற்றுகளின் 

தாக்கம், முகக் கவசம் அணிவதன் அவசியம், 

சமூக இதடசவளிதயக் கதடபிடித்தல், 

பயணங்களின்கபாது கதடபிடிக்க 

கவண்டிய சுகாதார நதடமுதைகள், 

ஒவ்சவாரு பருவ காலத்திலும் பரவும் 

சதாற்றுகநாய்கள், இயற்தகயான 

சபாருட்களில் நிதைந்துள்ை சத்துகள், 

வயிற்றுப்கபாக்கு எதனால் உண்டாகிைது 

உள்ளிட்ட பல சுகாதார வழிகாட்டுதல்கள் 

ஒளிபரப்பாகின. 

சென்லன உயர் நீதிமன்ற ேலலலம நீதிபதியாக 

முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி பேவிதயற்பு 

• சசன்தன உயர் நீதிமன்ை ததலதம 

நீதிபதியாக முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி 

பதவிகயற்றுக் சகாண்டார். அவருக்கு 

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவிப் 

பிரமாணம் சசய்து தவத்தார். 

• சசன்தன உயர் நீதிமன்ைத்தின் ததலதம 

நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி சஞ்சிவ் பானர்ஜி, 

கமகாலயா உயர் நீதிமன்ைத்துக்கு 

மாற்ைப்பட்டார். அகதகபால, அலஹாபாத் 

உயர் நீதிமன்ை மூத்த நீதிபதியான முனீஸ்வர் 

நாத் பண்டாரி, சசன்தன உயர் நீதிமன்ை 

நீதிபதியாக மாற்ைப்பட்டார். பின், அவர் 

சபாறுப்பு நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 22-ஆம் கததி முதல் 

சசன்தன உயர் நீதிமன்ை சபாறுப்பு 

ததலதம நீதிபதியாக பதவி வகித்து வரும் 

முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரிதய, உயர் நீதிமன்ை 

ததலதம நீதிபதியாக நியமித்து குடியரசு 

ததலவர் ராம்நாத் ககாவிந்த், கடந்த வாரம் 

உத்தரவு பிைப்பித்தார். 

சென்லன ஐசிஎஃப்-ல் 51 ‘வந்தே பாரத்’ ரயில்கள் 

ேயாரிக்க இலக்கு 

• ன்தன சபரம்பூரில் உள்ை ஐசிஎஃப்-ல் 

முதல்முதையாக உள்நாட்டு 

சதாழில்நுட்பத்தில், ரூ.97 ககாடியில் 

தயாரிக்கப்பட்ட வந்கத பாரத் ரயில் 

மணிக்கு 180 கி.மீ. கவகத்தில் சசல்லும். 

• ஆர்சிஎஃப் மற்றும் எம்சிஎஃப் 

சதாழிற்சாதலகளில் சமாத்தம் 95 வந்கத 

பாரத் ரயில்கதை தயாரிக்க இந்திய ரயில்கவ 

முடிவு சசய்துள்ைது. இப்பணிகள் இன்னும் 

இரு மாதங்களில் நிதைவதடய உள்ைன. 
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செல்வமகள் தெமிப்பு திட்டம்: 26.03 லட்ெம் 

கைக்குகளுடன் ேமிழகம் 2-வது இடம் 

• சசல்வமகள் கசமிப்பு திட்டத்தில் 26.03 

லட்சம் கணக்குகள் சதாடங்கி கதசிய 

அைவில் தமிழகம் 2-வது இடத்ததப் 

பிடித்துள்ைது. 

• சபண் குழந்ததகளின் எதிர்கால 

நலனுக்காக, ‘சுகன்யா சம்ரிதி’ எனும் 

சசல்வமகள் கசமிப்பு திட்டத்தத அஞ்சல் 

துதை சசயல்படுத்தி வருகிைது. ஒரு 

குடும்பத்தில் அதிகபட்சமாக 2 சபண் 

குழந்ததகள் இத்திட்டத்தில் கசரலாம். 

குதைந்த கசமிப்புத் சதாதக, அதிக வட்டி, 

கணக்தக முடிக்கும்கபாது 3 மடங்கு 

சதாதக என பல்கவறு பலன்கள் உள்ைதால், 

ஏராைமாகனார் இத்திட்டத்தில் கசர்ந்து 

வருகின்ைனர். 

• 2018-ம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட 

இத்திட்டத்தில் 2021-ம் ஆண்டு வதர நாடு 

முழுவதும் 1.42 ககாடி கணக்குகள் 

சதாடங்கப்பட்டுள்ைன. இதில், 29.12 லட்சம் 

புதிய கணக்குகதை சதாடங்கி 

உத்தரப்பிரகதச மாநிலம் முதல் இடத்திலும், 

26.03 லட்சம் கணக்குகள் சதாடங்கி 

தமிழகம்2-ம் இடத்திலும் உள்ைதாக அஞ்சல் 

துதை அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர். 

பஞ்ொப் தநஷனல் வங்கி பேஞ்ெலி இலைந்து 

இரு வலக புதிய ரூதப கடன் அட்லட அறிமுகம் 

• பஞ்சாப் கநஷனல் வங்கியும் (பிஎன்பி) 

பதஞ்சலி ஆயுர்கவதா நிறுவனமும் 

இதணந்து இந்தியகதசிய சகாடுப்பனவு 

கழகத்தின் (என்பிசிஐ) துதணயுடன் 2 

வதகயான ரூகப கடன்அட்தடகதை 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ைன. 

• பிஎன்பி ரூகப பிைாட்டினம், பிஎன்பி ரூகப 

சசலக்ட் என்ை இரு வதககளில் கடன் 

அட்தடகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. 

இவற்தைப் பயன்படுத்தி 

பதஞ்சலிசபாருட்கதை வாங்கும் 

வாடிக்தகயாைர்களுக்கு ககஷ்கபக், 

லாயல்டி புள்ளிகள், காப்பீடு உள்ளிட்ட 

சலுதககள் வழங்கப்படுகின்ைன. பதஞ்சலி 

ஸ்கடார்களில்ரூ.2,500-க்குகமல் 

சபாருட்கதைவாங்குபவர்களுக்கு ரூ.50 

உச்சவரம்புடன் 2 சதவீத ககஷ்கபக் 

கிதடக்கும். 

மன்னார் வலைகுடாவில் பாதுகாப்லப 

பலப்படுத்ே ேமிழகம் மலரன் எலலட் பலடலய 

உருவாக்குகிறது 

• குறிப்பாக மன்னார் வதைகுடா 

உயிர்க்ககாைம் மற்றும் பால்க் விரிகுடாவில் 

கடல் விலங்குகள் கடத்தல், தடுப்பு மற்றும் 

கவட்தடயாடுதல் உள்ளிட்ட கடல் 

வனவிலங்கு குற்ைங்கதை எதிர்த்து மதரன் 

எதலட் பதடயின் இரண்டு பிரிவுகள் 

மாநிலத்தில் அதமக்கப்படும். 

• சுற்றுச்சூழல், பருவநிதல மாற்ைம் மற்றும் 

வனத்துதை கூடுதல் ததலதமச் சசயலாைர் 

சுப்ரியா சாஹு, யூனிட்கதை நிறுவ ₹1.09 

ககாடி ஒதுக்கீடு சசய்து உத்தரவு 

பிைப்பித்துள்ைார். 

• கடல் பகுதியின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

நிதலயான நிர்வாகத்தத 

வலுப்படுத்துவதும், கடல் மற்றும் கடகலார 

வனவிலங்குகதைப் பாதிக்கும் 

கபரழிவுகதைக் கவனிப்பதும் முதன்தம 

கநாக்கமாகும். 

பண்ருட்டி முந்திரிக்கு ஜிஐ தடக் தகாரி 

விண்ைப்பித்துள்ைது. 

• தமிழ்நாடு முந்திரி பதப்படுத்துபவர்கள் 

மற்றும் ஏற்றுமதியாைர்கள் சங்கம் (TNCPEA) 

பண்ருட்டி முந்திரிக்கு புவிசார் குறியீடு 

(ஜிஐ) ககாரி விண்ணப்பித்துள்ைது. 

• கதசிய கவைாண்தம மற்றும் ஊரக வைர்ச்சி 

வங்கியின் MSME அறிவுசார் சசாத்து வசதி 

தமயம், மதுதர அக்ரி பிசினஸ் 

இன்குகபஷன் ஃகபாரம், கடக் தாக்கல் 

சசய்வதற்கான வசதியாைராக 

சசயல்பட்டது. 
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• இதுகுறித்து டிஎன்சிபிஇஏ சசயலாைர் 

எம்.ராமகிருஷ்ணன் கூறுதகயில், பண்ருட்டி 

முந்திரிக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்க 

வலியுறுத்தி வருகிகைாம், கமலும் 

பண்ருட்டி பலா, முந்திரி உள்ளிட்ட 

மாவட்டத்தின் பாரம்பரிய 

விதைசபாருட்களுக்கு ஜிஐ வழங்க தமிழக 

அரசும் ஆர்வமாக உள்ைது. 

நியூட்ரிதனா ஆய்வகத் திட்டத்துக்கு 

உச்ெநீதிமன்றத்தில் ‘எதிர்ப்லப’ என்று ேமிழகம் 

சேரிவித்துள்ைது 

• வனவிலங்குகள், பல்லுயிர் சபருக்கம் 

மற்றும் உள்ளூர் திட்டத்திற்கான 

கபாராட்டங்கள் , எதிர்ப்தபயும், 

சபாதுமக்கதையும் புைக்கணித்து, கமற்குத் 

சதாடர்ச்சி மதலயில் பதற்ைமான 

சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில் இந்திய 

நியூட்ரிகனா ஆய்வகத்தத (ஐஎன்ஓ) 

அதமக்க விரும்பவில்தல என்று உச்ச 

நீதிமன்ைத்தில் தமிழகம் 

சதளிவுபடுத்தியுள்ைது.  

வறுலம ஒழிப்பில் ேமிழ்நாடு முேலிடத்தில் 

உள்ைது. 

• NITI ஆகயாக்கின் மூன்று பதிப்புகளும், 

தமயத்தின் சகாள்தக சிந்ததனக் குழுவின் 

நிதலயான வைர்ச்சி இலக்குகதை (SDGs) 

சசயல்படுத்துவது, ஒரு சபாதுவான 

அம்சத்ததக் சகாண்டுள்ைது - இலக்கு 1 - 

"வறுதம இல்தல" சதாடர்பாக தமிழ்நாடு 

முதலிடத்தில் உள்ைது. 
 

 

• SDG இன் மூன்ைாம் பதிப்தபப் படித்தால், 

அதனத்து SDG கதையும் 

சசயல்படுத்துவதில் முதலிடத்தில் உள்ை 

ககரைாவும், தமிழ்நாட்டின் ஸ்ககாரான 86-ஐ 

விட மூன்று மதிப்சபண்கள் அதிகம் சபற்று 

மூன்ைாவது இடத்ததப் பிடித்துள்ைது. 

• உண்தமயில், அதன் அண்தட 

மாநிலங்கைான ஆந்திரப் பிரகதசம் மற்றும் 

கர்நாடகா ஆகியதவ தமிழ்நாட்தட விட 

பரப்பைவில் சபரியதவ மற்றும் இயற்தக 

வைங்களின் அடிப்பதடயில் சிைந்த 

இடத்தில் உள்ைன. 

தகாயம்புத்தூர் சவள்ைலூர் ஏரி ேற்தபாது 

வண்ைத்துப்பூச்சிகள் அதிகம் வசிக்கும் 

இடமாக உள்ைது 

• உயரமான பூர்வீக மரங்கள் மற்றும் 

அடர்த்தியான மலர்ச்சசடிகள் சகாண்ட 

மியாவாக்கி வன விதானம், நகரின் 

சவள்ைலூர் ஏரிதய வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் 

ஹாட்ஸ்பாடாக மாற்றியுள்ைது. 

• இந்தியாவின் நான்காவது சபரிய 

பட்டாம்பூச்சியான ப்ளூ கமார்மான்ஸ் 

மற்றும் மகாராஷ்டிரா மாநில 

பட்டாம்பூச்சிகள் அதிக எண்ணிக்தகயில் 

காணப்படுகின்ைன. 

• தமிழ்நாட்டின் சரிபார்ப்புப் பட்டியலில் 

இருந்து 25% இனங்கள் (327 இனங்கள்) இந்த 

ஒகர இடத்தில் கிதடக்கின்ைன. இந்த 

அைவுககால் சதுப்பு நிலத்தத ஒரு 

பட்டாம்பூச்சி ஹாட்ஸ்பாட் என்று 

தகுதிப்படுத்துகிைது." 

ேமிழக முேல்வர் ஸ்டாலின் தீண்டாலம ஒழிப்பு 

உறுதிசமாழி ஏற்றார் 

• முதல்வர் மு.க. மகாத்மா காந்தியின் நிதனவு 

தினத்தத முன்னிட்டு, சசன்தன சசயின்ட் 

ஜார்ஜ் ககாட்தடயில் உள்ை ததலதமச் 

சசயலகத்தில் அதமச்சர்கள், மூத்த 

அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் 

தீண்டாதம ஒழிப்பு உறுதிசமாழிதய 

ஸ்டாலின்  வழங்கினார். 
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மக்கள்சோலக மாற்றத்லே ஒப்புக்சகாண்டு, 

ேமிழ்நாடு சபரியவர்களுக்கான வலரவுக் 

சகாள்லகலயத் ேயாரிக்கிறது 

• மாநிலத்தின் தற்கபாததய மக்கள்சதாதக 

மாற்ைத்தத அங்கீகரிக்கும் வதகயில், மூத்த 

குடிமக்களுக்கான வதரவுக் சகாள்தகதய 

தமிழ்நாடு அரசு வகுத்துள்ைது. 

• இந்த முயற்சியில், தமிழ்நாட்டின் 

கிராமப்புை மற்றும் நகர்ப்புைங்களில் உள்ை 

மூத்த குடிமக்களின் நலனுக்காகப் 

பணியாற்றும் துதை வல்லுநர்கள், கல்வி 

நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக 

அதமப்புகளுடன் கூட்டு கசர 

திட்டமிட்டுள்ைது. மூத்த குடிமக்கள் 

நலனுக்கான இயக்குநரகமும் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. 

• வதரவு ஆவணம் அரசியலதமப்பின் 41 வது 

பிரிதவ அடிப்பதடயாகக் சகாண்டது, இது 

கவதல, கல்வி மற்றும் கவதலயின்தம, 

முதுதம, கநாய் மற்றும் இயலாதம 

கபான்ைவற்றில் சபாது உதவிக்கான 

உரிதமதயப் பாதுகாக்க மாநிலத்திற்கு 

கததவப்படுகிைது 
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