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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 
 

இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுத் 

திட்டத்ளை முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தைாடங்கி 

ளவத்ைார். 

❖ சென்லன, கலல வாணர் அரங்கில் 'நான் 

முேல்வன் - உலலக சவல்லும் இலைய 

ேமிழகம்' என்ற பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் 

இலைஞர்களுக்கான திறன் தமம்பாட்டுத் 

திட்டத்லே முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

சோடங்கி லவத்ோர். 

❖ ேமிழ்நாடு திறன் தமம்பாட்டுக் கழகம் 

வாயிலாக கிைவ்டு கம்ப்யூட்டிங், செயற்லக 

நுண்ணறிவு உள்ளிட்டவற்றில் பயிற்சி 

வழங்கப்படுகிறது.  

❖ மாணவர்களுக்கு ஜப்பான், சீன, ரஷ்ய, 

பிசரஞ்ச் சமாழிகளும் கற்றுக் 

சகாடுக்கப்படுகிறது.  
 

ஆதிச்ச நல்லூர் அகழாய்வில் மூன்று கால 

கட்டங்களை உள்ைடக்கிய 52 முது ேக்கள் 

ைாழிகள் கண்டறியப்பட்டு உள்ைன 

❖ ஆதிச்ெ நல்லூர் அகழாய்வில் மூன்று கால 

கட்டங்கலை உள்ைடக்கிய 52 முதுமக்கள் 

ோழிகள் கண்டறியப்பட்டு உள்ைோக, 

மத்திய சோல்லியல் துலற சேரிவித்துள்ைது.  

❖ தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீலவகுண்டம் 

அருதகயுள்ை ஆதிச்ெ நல்லூரில் உலகத் ேரம் 

வாய்ந்ே அருங்காட்சியகம் அலமக்கப்படும் 

என மத்திய நிதி அலமச்ெர் நிர்மலா 

சீோராமன் 2020 ஆம் ஆண்டு 

அறிவித்திருந்ோர். 
 

ைமிழகம் உட்பட 5 ோநிலங்களுக்கு மபரிடர் 

கூடுைல் நிதி ரூ. 1,682 மகாடி 

❖ ேமிழகம், ஆந்திரா, ஹிமாச்ெல பிரதேெம், 

கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா ஆகிய 5 

மாநிலங்களுக்கு, 1,664.25 தகாடி ரூபாயும், 

புதுச்தெரி யூனியன் பிரதேெத்துக்கு 17.86 

தகாடி ரூபாயும் மத்திய அரசு ேருகிறது.  

❖ இந்ே நிதிலய தேசிய தபரிடர் நிவாரண 

நிதியில் இருந்து கூடுேலாக வழங்க, உள் 

துலற அலமச்ெர் அமித் ஷா ேலலலமயில் 

நடந்ே உயர்நிலலக் குழு கூட்டத்தில் 

ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டு உள்ைது.  

• ஆந்திராவுக்கு 351.43;  

• ஹிமாச்ெல் 112.19;  

• கர்நாடகா 492.39;  

• மஹாராஷ்டிரா 355.39;  

• ேமிழகத்துக்கு 352.85 தகாடி ரூபாய் 

கூடுேல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு 

உள்ைது. 

• புதுச்தெரிக்கு 17.86 தகாடி ரூபாய் 

வழங்கப்படுகிறது.  
 

ைமிழக அரசின் 2022 – 23 - ம் நிதி ஆண்டுக்கான 

பட்தெட் முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

ைளலளேயில் நடந்ை அளேச்சரளவக் கூட்டத்தில் 

ஒப்புைல்.  

❖ ேமிழக அரசின் 2022 – 23 -ம் நிதி 

ஆண்டுக்கான பட்சஜட் விலரவில் ோக்கல் 

செய்யப்படவுள்ைது.  

❖ முேல் நாள் சபாது பட்சஜட்டும், மறுநாள் 

தவைாண் துலறக்கான ேனி பட்சஜட்டும் 

ோக்கல் செய்யப்படும்.  

❖ கடந்ோண்டு தபால இந்ோண்டும் 

காகிேமில்லா பட்சஜட் மின்னணு வடிவில் 

ோக்கல் செய்யப்படுகிறது.  
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❖ திமுக தேர்ேல் அறிக்லகயில் கூறப்பட்டு 

இதுவலர நிலறதவற்றப்படாே முக்கிய 

திட்டங்கள் இந்ே பட்சஜட்டில் 

இடம்சபறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அந்ே திட்டங்கள் அடங்கிய பட்சஜட்டுக்கு 

ஒப்புேல் அளிப்பேற்கான அலமச்ெரலவக் 

கூட்டம் முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

ேலலலமயில் ேலலலம செயலகத்தில் 

நலடசபற்றது.  

❖ இதில், அலமச்ெர்கள், ேலலலமச் செயலர், 

நிதி, சோழில் துலற உள்ளிட்ட பல்தவறு 

துலறகளின் செயலர்கள் பங்தகற்றனர். 

இதில் 2022 – 23 -ம் ஆண்டுக்கான சபாது 

பட்சஜட் மற்றும் தவைாண் பட்சஜட்டுக்கு 

ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டது. 
 

உக்ளரனில் சிக்கி ைவிக்கும் ைமிழக 

ோணவர்களை மீட்க ரூ.3.5 மகாடி நிதி ஒதுக்கி 

ைமிழ்நாடு அரசு அரசாளண  

❖ உக்லரனில் சிக்கி ேவிக்கும் ேமிழக 

மாணவர்கலை மீட்க ரூ.3.5 தகாடி நிதி 

ஒதுக்கி ேமிழ்நாடு அரசு அரொலண 

சவளியிட்டுள்ைது.  

❖ சவளிநாடு வாழ் ேமிழர் நல ஆலணயத்தின் 

நிதிலய பயன்படுத்ே முேலலமச்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் உத்ேரவிட்டுள்ைார்.  

❖ 35 மாணவர்கலை தபார் பகுதியில் இருந்து 

அண்லட நாட்டிற்கு அலழத்து வர தபருந்து 

கட்டணமாக சுமார் ரூ.14 லட்ெத்லே (17,500 

டாலர்) மாநில அரசு செலுத்தியுள்ைோக 

ேமிழ்நாடு அரசு சேரிவித்துள்ைது.  
 

அரியலூர் ோளிளக மேடு அகழ்வாராய்ச்சியில் 

மசாழ ேன்னர்கள் அரண்ேளனயின் சுற்றுச் 

சுவர்கள், ைங்க காப்பு கண்டுபிடிப்பு 

❖ அரியலூர் மாவட்டம் கங்லக சகாண்ட 

தொழ புரம் அருதக உட்தகாட்லட 

கிராமத்தில் உள்ை, தொழப் தபரரெரான 

முேலாம் ராதஜந்திர தொழன் மற்றும் 

அவருக்கு பின்னால் ஆண்ட தொழ 

மன்னர்களின் அரண்மலன இருந்ேோக 

கூறப்படும் மாளிலக தமடு பகுதியில் 

ேமிழக சோல்லியல் துலற மூலம் கடந்ே 

ஆண்டு மார்ச் மாேம் முேற்கட்ட அகழாய்வு 

பணிகள் சோடங்கி நலடசபற்றன.  

❖ இந்ே பணியின் தபாது கூலர ஓடுகள், பாலன 

ஓடுகள், சிவப்பு மற்றும் கருப்ப 

நிறத்தினாலான ஓடுகள், இரும்பினாலான 

ஆணிகள், சீன கலல நயமிக்க மணிகள் 

தபான்ற சபாருட்கள், பாலன விளிம்புகள், 

சிறிய அைவிலான அரிய சபாருட்கள், 

கட்டிடங்கள் இருந்ேேற்கான எச்ெங்கள் 

கிலடத்ேன.  

❖ தமலும் முேலாம் ராதஜந்திர தொழனால் 

கட்டப்பட்ட அரண்மலனயின் ஒரு 

பாகத்தின் சுற்றுச்சுவரும், பின்னர் 

அரண்மலனயின் சோடர்ச்சியாக 2வது 

பாகமும் கண்டறியப்பட்டது. வடிகால் 

அலமப்பு தபான்ற சுவர் ஒன்றும் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இலேத்சோடர்ந்து 

ேற்தபாது 10 க்கு 10 என்ற ெதுர அடி அைவில் 

பணிகள் தமற்சகாள்ைப்பட்டு வருகின்றன.  

❖ இதில் அரண்மலனயின் சுற்றுச் சுவர்கள், 

இரும்பினாலான ஆணிகள், மண் பாண்ட 

விளிம்புகள் தபான்றலவ கிலடத்துள்ைன.  

❖ லகயில் அணியும் காப்பு தபான்ற 

ேங்கத்தினாலான காப்பு ஒன்று ேற்தபாது 

கிலடத்துள்ைது. இந்ே காப்ப சுமார் 7.920 

கிராம் எலட சகாண்டோக உள்ைது. இேன் 

நீைம் 4.9 மி. மீட்டரும், அேன் நடுவில் 

அலமந்துள்ை ேடிமனான பகுதியின் அைவு 4 

மி. மீட்டர் என்ற அைவிலும் உள்ைது.  
 

72 ஏக்கரில் சுண்ணாம்புக் கல் சுரங்கத்தில் 

அளேக்கப்பட்டுள்ை பல்லுயிர் தபருக்க 

சூழலியல் பூங்கா முைல்வர் ஸ்டாலின் திறந்து 

ளவத்ைார் 

❖ சிசமண்ட் ேயாரிக்கத் தேலவயான மூலப் 

சபாருட்களில் ஒன்றான சுண்ணாம்புக் 

கல்லல விருது நகர் மாவட்டம் அருப்புக் 

தகாட்லட அருதக உள்ை பந்ேல் குடி 

கிராமத்தில் ராம்தகா நிறுவனம் எடுத்து 

வருகிறது. ேற்தபாது 60 மீட்டர் ஆழம் வலர 

சென்றுள்ைது.  

❖ அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறச் 

சூழலலக் கருத்தில் சகாண்டு அச்சுரங்கத்லே 

அப்படிதய லகவிடாமல் ராம்தகா 

நிறுவனம் புதிய முயற்சியாக ரூ.5.20 தகாடி 

மதிப்பில் மறுசீரலமப்பு செய்துள்ைது.  
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❖ இந்ேச் சுற்றுச்சூழல் பூங்காவில் நீர்நிலலப் 

பாலே, வறண்ட நிலத் ோவரங்கள், 

கற்றாலழ அடினியம் தோட்டம், பந்ேல் 

பூங்கா, புல்சவளி, கல் பூங்கா என 

பிரிக்கப்பட்டு சபாதுமக்கள் எளிதில் புரிந்து 

சகாள்ளும் வலகயில் 

வடிவலமக்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ இப்பூங்காவின் சுரங்கத்தில் உள்ை 

தேலவயற்ற கற்கள் மற்றும் உள்ளூர் 

செடிகைால் உருவாக்கப்பட்டுள்ை கல் 

பூங்கா, நலடபாலே, 40 ஏக்கர் பரப்பைவில் 

அடர்வனம் (மியாவாக்கி) ஆகியலவயும் 

அலமக்கப்பட்டுள்ைன.  

❖ தமலும் விலங்குகளின் பல்லுயிர் 

ஆோரங்கலை உருவாக்கும் வலகயில் 

நீர்நிலலப் பாலே, வறண்ட நிலத்தில் 

வைரும் ோவரங்கள், 200 வலகயான 

மரங்கள், மூலிலகத் ோவரங்கள் நட்டு 

பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

❖ இங்கு ஆயிரக்கணக்கான பறலவகள், 

வண்ணத்துப் பூச்சிகள். நுண்ணுயிரிகள் 

வசிக்கத் சோடங்கியுள்ைோல் இப்பூங்கா 

குறுங்காடு தபால் காட்சியளிக்கிறது.  

❖ 2023 - ம் ஆண்டு முடிவில் 5 லட்ெம் நாட்டு 

மரக்கன்றுகள் 400 ஏக்கர் பரப்பைவில் நடத் 

திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. இப்பூங்கா திறப்பு 

விழா பந்ேல் குடியில் தநற்று மாலல 

நலடசபற்றது.  

❖ விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் சஜ. தமகநாே 

சரட்டி ேலலலம வகித்ோர். வருவாய்த் 

துலற அலமச்ெர் ொத்தூர் ராமச் ெந்திரன், 

சோழில் துலற அலமச்ெர் ேங்கம் சேன்னரசு 

ஆகிதயார் முன்னிலல வகித்ேனர். முேல்வர் 

ஸ்டாலின் சுற்றுச் சூழல் பூங்காலவ திறந்து 

லவத்துப் பார்லவயிட்டார்.  
 

 

ரூ. 1,000 மகாடியில் சர்வமைச பர்னிச்சர் பூங்கா 

முைல் அளேச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் 

❖ தூத்துக்குடி சிப்காட் சோழில் தபட்லட 

வைாகத்தில் 1,156 ஏக்கர் பரப்பைவில் ரூ. 

1,000 தகாடியில் ெர்வதேெ அலற கலன் 

பூங்கா அலமப்பேற்கான அடிக்கல் நாட்டு 

விழா நடந்ேது. விழாவுக்கு ேமிழக சோழில் 

துலற அலமச்ெர் ேங்கம் சேன்னரசு 

ேலலலம ோங்கினார்.  
 

ரூ. 4,755 மகாடியில் புதிய தைாழில்கள் தைாடங்க 

33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் 

❖ தூத்துக்குடியில் அலற கலன் பூங்கா 

அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்ேது. அப்தபாது 

அந்ே பூங்காவில் சோழில் 

சோடங்குவேற்காக 8 நிறுவனங்களுடன் ரூ.2 

ஆயிரத்து 845 தகாடி முேலீட்டுக்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் தபாடப்பட்டது.  

❖ இது ேவிர சேன் மாவட்டங்களில் சோழில் 

வைர்ச்சிலய சபருக்கவும், தவலல 

வாய்ப்லப உருவாக்கவும் முேல் - அலமச்ெர் 

மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் ரூ. 1,910 

தகாடி முேலீட்டில் புதிய சோழில்கள் 

சோடங்க 25 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் 

லகசயழுத்ோனது.  

❖ சோழில் துலற ொர்பில் ரூ. 1,643 தகாடி 

முேலீடு மற்றும் 3 ஆயிரத்து 653 தபருக்கு 

புதிய தவலலவாய்ப்லப உருவாக்கும் 

வலகயில் 6 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேங்கள் தமற்சகாள்ைப்பட்டு, 

அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவன பிரதிநிதிகள் 

ஒப்பந்ே நகல்கலை பரிமாறிக்சகாண்டனர். 

❖ இதே தபான்று குறு, சிறு, நடுத்ேர 

நிறுவனங்கள் சோழில் துலற ொர்பில் ரூ.267 

தகாடி முேலீடு மற்றும் 2 ஆயிரத்து 373 

தபருக்கு தவலலவாய்ப்பு கிலடக்கும் 

வலகயில் 19 நிறுவனங்களுடன் 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் 

தமற்சகாள்ைப்பட்டு அதிகாரிகள் மற்றும் 

நிறுவன பிரதிநிதிகள் ஒப்பந்ே நகல்கலை 

பரிமாறிக்சகாண்டனர்.  

❖ இேன் மூலம் நடந்ே விழாவில் சமாத்ேம் 

ரூ.4 ஆயிரத்து 755 தகாடி முேலீடும், 17 

ஆயிரத்து 476 தபருக்கு தவலலவாய்ப்பும் 

கிலடக்கும் வலகயில் 33 திட்டங்களுக்கு 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் 

தமற்சகாள்ைப்பட்டன.  
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மிைக்கும் சூரிய மின் சக்தி நிளலயத்ளை திறந்து 

ளவத்ை முைலளேச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் 

❖ தூத்துக்குடி முத்லேயாபுரத்தில் செயல்பட்டு 

வரும் Spic ேனியார் உரத் சோழிற்ொலலயின் 

பயன்பாட்டுக்காக ரூ.150.4 தகாடி செலவில் 

75 ஏக்கரில் அலமக்கப்பட்டுள்ை மிேக்கும் 

தொலார் உற்பத்தி நிலலயத்லே 

முேலலமச்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து 

லவத்ோர்.  

❖ தினமும் 22 சமகா வாட் என ஆண்டுக்கு 42 

மி. யூனிட் மின்ொரம் உற்பத்தி செய்யும் 

திறனுலடயது மின் நிலலயம் என்று 

கூறப்படுகிறது.  

❖ உற்பத்தியாகும் அலனத்து மின்ொரமும் 

ஸ்பிக், க்ரீன் ஸ்டார் உரங்களின் 

உற்பத்திக்காக பயன்படுத்ேப்பட உள்ைது.  
 

ஸ்ரீதபரும்புதூர் தசயின்ட் மகாளபன் நிறுவன 

வைாகத்தில் ரூ.500 மகாடி ேதிப்பில் மிைளவ 

கண்ணாடி பிரிவு முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

தைாடங்கி ளவத்ைார். 

❖ 1998 ல் சபரும்புதூர் சோழில் வைாகத்தில் 

செயின்ட் தகாலபன் நிறுவனத்துக்கு 

அடிக்கல் நாட்டி லவத்ே முன்னாள் முேல்வர் 

கருணாநிதி 2000 -ம் ஆண்டில் உற்பத்திலய 

சோடங்கிலவத்ோர்.  

❖ இங்கு, முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி, சூரிய 

ஆற்றல் கண்ணாடி, லாக்தவர்டு கண்ணாடி, 

இன்சுதலட்டட் கண்ணாடி, தமற்பூச்சுள்ை 

கண்ணாடி, பாதுகாப்பு கண்ணாடி, 

தீப்பிடிக்காே, குண்டு துலைக்காே, சவடி 

குண்டு ோக்குேலல ெமாளிக்கும் 

வலகயிலான கண்ணாடி உள்ளிட்டலவ 

ேயாரிக்கப்படுகின்றன. தமலும், மதிப்புக் 

கூட்டப்பட்ட கண்ணாடிகள் ஏற்றுமதி 

செய்யப்படுகின்றன.  

❖ இந்நிலலயில், இந்ே வைாகத்தில் ரூ.500 

தகாடி மதிப்பில், 200 தபருக்கு தவலல 

வாய்ப்பு வழங்கும் வலகயில் மிேலவ 

கண்ணாடிப் பிரிவு, ஒருங்கிலணந்ே ஜன்னல் 

பிரிவு மற்றும் நகர்ப்புற வனம் ஆகியலவ 

அலமக்கப்பட்டுள்ைன. இவற்லற முேல்வர் 

மு.க. ஸ்டாலின் சோடங்கி லவத்ோர். இந்ே 

மிேலவக் கண்ணாடிப் பிரிவு அதிக பட்ெ 

உற்பத்தி, நவீனத் சோழில் நுட்பம், 

பிரத்தயக வடிவலமப்பு ஆகிய சிறப்புத் 

ேன்லமகலை உள்ைடக்கியது.  
 

ோற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சிறப்பாக 

தசயல்பட்ட சிவகங்ளக ஆட்சியருக்கு முைல்வர் 

விருது 

❖ சிவகங்லகயில் குடிலெ மாற்று வாரியம் 

மூலம் கட்டப்பட்ட குடியிருப்பில் ேலா ரூ.10 

லட்ெம் மதிப்புள்ை வீட்லட ரூ.1.5 

லட்ெத்துக்கு 150 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 

ஒதுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் பி. மதுசூேன் 

சரட்டி நடவடிக்லக எடுத்ோர்.  

❖ அதே தபால் மாநிலத்திதலதய முேன் 

முலறயாக இலையான் குடி அருதக கீழாயூர் 

பகுதியில் வீடற்ற 130 மாற்றுத் 

திறனாளிகளுக்கு ேலா 2 சென்ட் வீேம் 

இலவெ வீட்டுமலன பட்டா வழங்க 5 ஏக்கர் 

நிலம் ஒதுக்கியது.  

❖ தமலும் அப்பகுதியில் பள்ளி, தரஷன் கலட 

தபான்ற வெதிகளும் செய்து சகாடுக்கப்பட 

உள்ைன.  

❖ மாவட்டத்தில் தேசிய ஊன முற்தறார் 

அலடயாை அட்லடகலை அதிகைவில் 

வழங்கியது. 

❖ மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அதிக அைவில் 

முகாம்கலை நடத்தி ஏராைமாதனாருக்கு 

நலத்திட்ட உேவிகலை வழங்கியது 

தபான்றவற்றில் மாவட்ட ஆட்சியர் 

சிறப்பாகச் செயல்பட்டார்.  

❖ இலேயடுத்து அவருக்கு 2021- ம் ஆண்டுக்கு 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக சிறப்பாக 

செயல்பட்ட ஆட்சியருக்கான விருது 

கிலடத்துள்ைது.  
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பள்ளிகளில் தைாழில் நுட்ப ைர 

மேம்பாட்டுக்காக காக்னிசன்ட் நிறுவனத்துடன் 

கல்வித் துளற ஒப்பந்ைம் 

❖ அரசுப் பள்ளிகளில் சோழில் நுட்பக் 

கட்டலமப்லப வலுப்படுத்ேவும், சோழில் 

நுட்பக் கற்றல் வைங்கலை பள்ளிகளில் 

எளிய வலகயில் உருவாக்கவும், சோழில் 

நுட்ப மற்றும் கணினி மயமான பள்ளிகளில் 

ஆசிரியர்களின் சோழில் நுட்பத் திறலன 

தமம்படுத்ேவும், ேமிழக பள்ளிக் கல்வித் 

துலற, காக்னிென்ட் நிறுவனம் இலணந்து, 

பள்ளிகளில் சோழில் நுட்பத் ேர 

தமம்பாட்டுக்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

செய்துள்ைன.  

❖ முேல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் இந்ே 

ஒப்பந்ேம் தமற்சகாள்ைப்பட்டது. இேன் 

மூலம், கணினி மயக் கற்றல் தமம்பாட்டு 

திட்டத்தின் அறிவு ொர் பங்குோரராக 

காக்னிென்ட் நிறுவனம்  செயல்படும் 
 

தசன்ளன அருமக குமராம் மபட்ளடயில் மரலா 

இன்ஸ்டிடியூட் புற்று மநாய் ளேயம் மு.க. 

ஸ்டாலின் திறந்து ளவத்ைார். 

❖ சென்லன அருதக குதராம் தபட்லடயில் 

புதிோக தரலா இன்ஸ்டிடியூட் புற்று தநாய் 

லமயம் கட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் முேல்வர் 

மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து சகாண்டு, புற்று 

தநாய் லமயத்லே திறந்து லவத்ோர். 

சோடர்ந்து, அந்ே லமயத்லே முேல்வர் 

பார்லவயிட்டார்.  
 

ரூ.5000 மகாடியில் ைரேணியில் உலகைாவிய 

வைாகம்: முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அடிக்கல் 

நாட்டினார் 

❖ டிஎல்எஃப் சடௌன்டவுன் ேரமணியில் 

'ஸ்டாண்டர்டு ொர்ட்டர்டு குதைாபல் 

பிசினஸ் ெர்வீெஸ்'ன் மிகப் சபரிய 

உலகைாவிய வைாகத்திற்கு ேமிழ்நாடு 

முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அடிக்கல் 

நாட்டினார்.  

❖ டிட்தகாவின் 50 தகாடி ரூபாய் முேலீட்டு 

பங்குடன் தமற்சகாள்ளும் இந்ே கூட்டு 

முயற்சி செயல் திட்டத்தில், இந்ே ஐடி 

மற்றும் ஐடிஇஎஸ் பூங்காவானது 6.8 

மில்லியன் ெதுர அடி பரப்பில், 27 ஏக்கர் 

நிலப் பரப்பில் அலமயவுள்ைது.  

❖ 5000 தகாடி ரூபாய் முேலீட்லடக் 

சகாண்டிருக்கும் இந்ே செயல் திட்டத்தில், 

டிஎல்எஃப் நிறுவனம் இத்சோலகலய 

படிப்படியாக தேலவப்படும் கால 

கட்டங்களில் முேலீடு செய்யும்.  
 

ஸ்ரீதபரும்புதூரில் ரூ. 1,588 மகாடியில் சாம்சங் 

கம்ப்ரசர் ஆளல 

❖ சபரும்புதூரில் ரூ. 1,588 தகாடியில் 600 

தபருக்கு தவலல வாய்ப்பு அளிக்கும் 

வலகயில் காற்றழுத்ே கருவிகள் (கம்ப்ரெர்) 

உற்பத்தி திட்டத்லே ொம்ெங் நிறுவனம் 

நிறுவுகிறது. இதுசோடர்பாக ேமிழக அரசு - 

ொம்ெங் நிறுவனம் இலடதய முேல்வர் 

ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம் லகசயழுத்ோனது. 

❖ கடந்ே 2006 - ல் சபரும்புதூரில் ொம்ெங் 

நிறுவனம் ரூ.450 தகாடி முேலீட்டில் 2,500 

தபருக்கு தவலல வாய்ப்பு அளிக்கும் 

வலகயில், வண்ணத் சோலலக்காட்சி 

சபட்டிகள், கணினித் திலரகள், குளிர் 

ொேனம், குளிரூட்டிகள், ெலலவ 

இயந்திரங்கள் ேயாரிக்கும் ஆலலலய 

அலமத்ேது.  

❖ இந்ே ஆலலலய 2007 நவ.13-ம் தேதி 

அப்தபாலேய முேல்வர் கருணாநிதி திறந்து 

லவத்ோர். இந்நிலலயில், ேற்தபாது அடுத்ே 

கட்ட ஒப்பந்ேம் தபாடப்பட்டுள்ைது. 

❖ இந்ே ஆண்டின் இறுதிக்குள் ஆண்டுக்கு 80 

லட்ெம் கம்ப்ரெர்கள் உற்பத்தி செய்யவும், 

2024 இறுதிக்குள் 1.44 தகாடி உற்பத்திலய 

எட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.  
 

21 ைமிழறிஞர்களுக்கு விருது - முைலளேச்சர் 

மு.க. ஸ்டாலின் வழங்கினார் 

❖ ேமிழ் வைர்ச்சித் துலற ொர்பில் 2022 ம் 

ஆண்டுக்கான விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி 

சென்லன கலலவாணர் அரங்கல் 

நலடசபற்றது.  

❖ இதில் ேமிழ் சமாழி மற்றும் இலக்கிய 

வைர்ச்சிக்கும், ேமிழ் ெமுோய உயர்வுக்கும் 

பங்காற்றிய ேமிழறிஞர்களுக்கு 

முேலலமச்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் விருதுகலை 

வழங்கி சகௌரவித்ோர்.  

❖ ேமிழறிஞர்கள், ேமிழ் அலமப்புகள், மாே 

இேழ் என சமாத்ேம் 21 தபருக்கு விருதுகள் 

வழங்கப்பட்டன.  
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என்எல்சி, மசாலார் எனர்ஜி நிறுவனங்களுடன் 

2,900 தே.வா. மின்சாரம் வாங்க டான்தெட்மகா 

ஒப்பந்ைம் - முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

முன்னிளலயில் ளகதயழுத்து  

❖ சென்லன ேலலலமச் செயலகத்தில் 

முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் 

நலடசபற்ற நிகழ்ச்சியில், ேமிழ் நாடு மின் 

உற்பத்தி மற்றும் பகிர் மானக் கழகம் 

(டான்சஜட்தகா) ஒப்பந்ேம் 

தமற்சகாண்டது.  

❖ என்எல்சி நிறுவனம் 800 சமகா வாட் திறன் 

சகாண்ட 3 மின் உற்பத்தி அலகுகலை 

ஒடிொவின் ேலபிராவில் அலமக்கிறது. 

அதில் 11,500 சமகா வாட் ேமிழகத்துக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ இந்ே திட்டத்தில் 2026 -27 -ல் உற்பத்தி 

சோடங்கும். நிலக்கரி சுரங்கத்துக்கு அருகில் 

இருப்போல் என்எல்சி, யூனிட்டுக்குரூ.3.06 

கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ைது.  

❖ 2026-27 முேல் 1,500 சமகா வாட் மின் 

சகாள்முேல் செய்வது சோடர்பாக 

என்எல்சியுடன் ஒப்பந்ேம் 

செய்யப்பட்டுள்ைது.  

❖ தமலும் டான்சஜட்தகாவுக்கு ேனி நிலக்கரி 

சுரங்கம் ஒதுக்கப்படும் என்றும், 2,700 

சமகாவாட் கூடுேல் மின்ொரம் 

ேமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்படும் என்றும் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ தொலார் எனர்ஜி கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் 

இந்தியா நிறுவன உற்பத்தியுடன் 

இலணக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ், 

ேமிழகத்தின் புதுப்பிக்கத்ேக்க மின் 

சகாள்முேல் சகாள்லக படி ஒரு யூனிட் 

ரூ.2.61 விலலயில் 1,000 சமகா வாட் சூரிய 

மின் ெக்திலய வாங்குவேற்கான ஒப்பந்ேம் 

முேல்வர் முன்னிலலயில் 

லகசயழுத்திடப்பட்டது.  

❖ இந்ே மின்ொரம் 2022 -23- ம் ஆண்டு 

இறுதியில் கிலடக்கும். இதேதபால, பவர் 

டிதரடிங் கார்ப்பதரஷன் ஆஃப் இந்தியா 

நிறுவனத்துடன், 4 நடுத்ேர கால மின் 

சகாள்முேல் ஒப்பந்ேங்கள் முேல்வர் 

முன்னிலலயில் லகசயழுத்ோகின. 

❖ இேன் மூலம் 24 மணி தநரமும் 400 சமகா 

வாட் மின்ொரம், ஒரு யூனிட் ரூ.3.26 என்ற 

விலலயில் சகாள்முேல் செய்யப்படும்.  

❖ இேன் ஒப்பந்ேக் காலம் 3 ஆண்டுகள்.  
 

38 ோவட்டங்களில் "முைலளேச்சரின் பசுளேக் 

கூட்டுறவுத் திட்டம்" - ைமிழக அரசு அரசாளண 

❖ ேமிழகத்தில் 38 மாவட்டங்களில் 

"முேலலமச்ெரின் பசுலம புத்ோய்வு 

திட்டம்" அலமப்பேற்கான அரொலணலய 

ேமிழக அரசு சவளியிட்டுள்ைது.  

❖ இயற்லகலய பாதுகாக்க, கால நிலல 

மாற்றத்ோல் ஏற்படும் பாதிப்புகலை 

குலறக்க எளிய சோழில் நுட்ப முலறகலை 

வகுக்கும் திட்டத்திற்காக அரொலண 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது. 

❖ சுற்றுச் சுழல் சோடர்பான செயல்பாடுகளில் 

இலைஞர்கலை ஈர்க்கும் விேமாக ேமிழக 

அரசு இத்ேலகய நடவடிக்லக 

எடுத்துள்ைோக கூறப்படுகிறது.  
 

மேகைாது அளணக்கு நிதி ஒதுக்கிய கர்நாடக 

அரளச கண்டித்து ைமிழக சட்டப் மபரளவயில் 

தீர்ோனம் ஒரு ேனைாக நிளறமவற்றம் 

❖ ேமிழக ெட்டப் தபரலவயில், காவிரியின் 

குறுக்தக தமகோதுவில் கர்நாடக அரசு 

அலண கட்டுவேற்கு எதிர்ப்பு சேரிவித்து 

தீர்மானம் சகாண்டு வரப் பட்டது.  

❖ தீர்மானத்லே நீர்வைத்துலற அலமச்ெர் துலர 

முருகன் முன் சமாழிந்ோர்.  
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❖ இந்ே தீர்மானத்லே உறுப்பினர்கள் 

அலனவரும் முழு மனதுடன் ஆேரிக்க 

தவண்டும் என்று அலமச்ெர் துலர முருகன் 

தகட்டுக் சகாண்டார்.  

❖ இலேயடுத்து, அலமச்ெர் முன் சமாழிந்ே 

தீர்மானம் குரல் வாக்சகடுப்பு மூலம் ஒரு 

மனோக நிலறதவற்றப்பட்டது.  
 

ைமிழகத்தின் முைல் தபண் துபாஷ் ராெலட்சுமி 

❖ ேமிழக ெட்டமன்றத்தில் (Tamilnadu Assembly) 

துபாஷ் என்ற பேவி ஆங்கிதலயர் ஆட்சிக் 

காலத்தில் இருந்து இன்று வலர சோடரும் 

ஒரு பணியாகும்.  

❖ ெட்டமன்ற வைாகத்தில் உள்ை ெபாநாயகர் 

அலறயில் இருந்து ெட்ட மன்றம் வலர 

ெபாநாயகர் செல்லும் தபாது முன்தன 

செல்லும் ெபாநாயகரின் உேவியாைர், துபாய் 

என்று அலழக்கப்படுவார்.  

❖ ெபாநாயகர் தபரலவயில் இருக்கும் தபாது 

தபரலவக்கு சவளியில் காத்திருப்பார் 

மீண்டும் ெபாநாயகர் அவர் அலறக்குச் 

செல்லும் தபாது உடன் செல்வார் 1990 ஆம் 

ஆண்டு ெட்டமன்ற அலுவலகத்தில் 

உேவியாைராக பணியில் தெர்ந்ே ராஜ 

லட்சுமி என்பவர் இந்ே சபாறுப்பில் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.  

❖ இேற்கு முன் இந்ே சபாறுப்பில் ஆண்கதை 

இருந்து வந்ே நிலலயில் சபண் ஒருவர் இந்ே 

சபாறுப்புக்கு நியமனம் 

செய்யப்பட்டுள்ைார்.  
 

 

தசன்ளன கிண்டி கிங் இன்ஸ்டிடியூட் 

வைாகத்தில் ரூ.230 மகாடியில் பன்மனாக்கு உயர் 

சிறப்பு ேருத்துவேளன - மு.க. ஸ்டாலின் 

அடிக்கல் நாட்டினார் 

❖ மலறந்ே முன்னாள் முேல்வர் 

கருணாநிதியின் 97- வது பிறந்ே நாலை 

முன்னிட்டு, 2021- ம் ஆண்டு ஜூன் 3- ம் தேதி 

சவளியிட்ட அறிவிப்பில், சென்லன 

கிண்டியில் உள்ை கிங் தநாய் ேடுப்பு மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிலலய வைாகத்தில் (கிங் 

இன்ஸ்டிடியூட்) ரூ.250 தகாடி மதிப்பீட்டில் 

500 படுக்லககளுடன் கூடிய பன்தனாக்கு 

உயர் சிறப்பு மருத்துவமலன 

அலமக்கப்படும் என்று முேல்வர் ஸ்டாலின் 

அறிவித்ோர்.  

❖ இலேத் சோடர்ந்து, சுகாோரத் துலற ொர்பில் 

பன்தனாக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமலன 

கட்டுவேற்காக கிங் இன்ஸ்டிடியூட் 

வைாகத்தில் 4.89 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு 

செய்யப்பட்டது. 

❖ இந்நிலலயில், பன்தனாக்கு உயர் சிறப்பு 

மருத்துவமலனக்கு முேல்வர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார். 

பன்தனாக்கு மருத்துவமலன கட்ட ரூ.230 

தகாடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ைது.  

❖ ேலர ேைம் மற்றும் தமல் ேைங்களுடன் 

51,429 ெதுர மீட்டர் பரப்பைவில் 

கட்டப்படவுள்ை இந்ே மருத்துவமலனயில் 

1,000 படுக்லககள் அலமயவுள்ைன. 
 

"நன்தசய் வரி, புஞ்ளச வரி" - ேதுளரயில் 17 ம் 

நூற்றாண்டு வரி விதிப்பு கல்தவட்டு 

கண்டுபிடிப்பு 

❖ மருேங்குடி அருதக நாயக்கர் கால 

ெத்திரங்கலைப் பற்றி கை ஆய்வில் 

ஈடுபட்டிருந்ே தபாது, அப்பகுதியில் 

நாயக்கர் கால கல்சவட்டு ஒன்று 

இருப்போக கிலடத்ே ேகவலின் தபரில் 

அக்கிராமத்தில் உள்ை தொமிகுைம் கண்மாய் 

கலரயில் இருந்ே கல்சவட்லட படிசயடுத்து 

ஆய்வு செய்ேனர்.  அந்ே ஆய்வில் 

இக்கல்சவட்டு 4 அடி உயரமும், ஒரு அடி 

அகலமும் இரு புறமும் 24 வரிகலைக் 

சகாண்டோகவும் இருந்ேது.  

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://bit.ly/38YBso4
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❖ இந்ே கல்சவட்டில் ஊரின் சபயரும், 

தொமிகுைம் கண்மாய் சபயரும் 

குறிப்பிடப்பட்டு உள்ைதோடு கண்மாய் 

பகுதியில் உள்ை விலை நிலங்களுக்கு 

விவொயம் அதிகமாக நலடசபறும் 

காலத்தில் நன்செய் வரி, மலழப் சபாழிவு 

குலறந்து வறண்ட காலத்தில் புஞ்லெ வரி 

என ஒதர நிலத்திற்கு இரு வலகயான வரிகள் 

இப்பகுதியில் வசூலிக்கப்பட்டு நாயக்க 

அரசுக்கு இப்பகுதி வரி வசூலிப்பவர் மூலம் 

செலுத்ேப்பட்டுள்ைது என்ற ேகவல் இந்ே 

கல்சவட்டில் கிலடத்து உள்ைோகவும், இந்ே 

வரிலய வசூலிக்க காெலடய குடும்பத்திற்கு 

கட்டலை பிறப்பிக்கப்பட்டு இருந்ேோகவும், 

இந்ே கல்சவட்டின் எழுத்லே சகாண்டு 

பார்க்கும் தபாது இக்கல்சவட்டு 17 ம் 

நூற்றாண்லட தெர்ந்ே நாயக்கர் 

காலத்துலடயது எனவும் சேரிய 

வந்திருப்போக ஆய்வாைர்கள் கூறினர். 
 

ைமிழ் நாட்ளடச் மசர்ந்ை ஊக்கம் மிக்க 3 

தபண்கள் நித்தி ஆமயாக் - இன் 'இந்தியாவின் 

ோற்றத்திற்கான தபண்கள்' விருதுகளைப் 

தபற்றுள்ைனர் 

❖ 'வலிலமயும், திறலமயும் மிக்க இந்தியா' 

என மாற்றத்லே ஏற்படுத்துவதில் சபண்கள் 

சோடர்ந்து முக்கியப் பங்களிப்பு செய்து 

வருகின்றனர்.  

❖ பல்தவறு துலறகளில் இத்ேலகய 

சபண்களின் குறிப்பிடத்ேக்க 

ொேலனகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் 

வலகயில், நித்தி ஆதயாக் இந்தியாவின் 

மாற்றத்திற்கான சபண்கள் விருதுகலை 

நிறுவியுள்ைது.  
 

 

❖ இந்ே ஆண்டு இந்திய சுேந்திரத்தின் 75- வது 

ஆண்டுப் சபருவிழாவின் பகுதியாக 75 

சபண் ொேலனயாைர்களுக்கு இந்ே 

விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.  

இவற்றில் 3 ேமிழ் நாட்லடச் தெர்ந்ே 3 

சபண்கள் விருதுகலைப் சபற்றுள்ைனர்.  

1. வித்யா சுப்பிரமணியன் - சென்லன, 

வித்யா சுப்பிரமணியன் கல்வி நிறுவனம்  

2. டாக்டர் ரம்யா எஸ். மூர்த்தி - சென்லன, 

நிர்மயா இன்னதவஷன்ஸ் பிலரதவட் 

லிமிசடட்  

3. தேவி பாலா உமா மதகஸ்வரன்- 

சென்லன, பிக்ஃபிக்ஸ் தகட்சஜட் தகர் 

எல்எல்பி 

❖ வித்யா சுப்பிரமணியன், சென்லன, வித்யா 

சுப்பிரமணியன் கல்வி நிறுவனம் - கர்நாடக 

இலெ மற்றும் இேர பாரம்பரிய இந்திய 

கலலகலை இலணயம் வழியாக கற்பிக்கும் 

பணியில் ேம்லம அர்ப்பணித்துக் 

சகாண்டுள்ை வித்யா சுப்பிரமணியன், 

வீட்டிலிருந்து பணி செய்யும் வாய்ப்புகள் 

மூலம் சுமார் 100 சபண் கலலஞர்கள் மற்றும் 

ஆசிரிலயகள் திறன் சபற உேவி 

செய்துள்ைார்.  

❖ டாக்டர் ரம்யா எஸ். மூர்த்தி, சென்லன, 

நிர்மயா இன்னதவஷன்ஸ் பிலரதவட் 

லிமிசடட். நாடு முழுவதும் 

நூற்றுக்கணக்கான சிறார்களுக்கு பணியாற்றி 

வரும் டாக்டர் ரம்யா 60 ெேவீேத்திற்கும் 

அதிகமானவர்களுக்கு கற்றல் தவகத்லே 

அளித்து வருகிறார். நிர்மயா 

இன்னதவஷன்ஸ் என்பது அவரது 

நிபுணத்துவம் மற்றும் 5 ஆண்டு 

ஆராய்ச்சியின் விலைவாகும். ஆட்டிெம் 

பாதித்ே மற்றும் பல வலக பாதிப்புள்ை 

நபர்களுக்கு உேவி செய்ய சுப்ரதயாகா என்ற 

தராதபா அடிப்பலடயிலான பயிற்சிக் 

கருவிகலை நிர்மயா உருவாக்கி உள்ைார். 

❖ தேவிபாலா உமா மதகஸ்வரன், சென்லன, 

பிக்ஃபிக்ஸ் தகட்சஜட் தகர் எல்எல்பி. தேவி 

பாலா உமா மதகஸ்வரனால் நிறுவப்பட்ட 

பிக்ஃபிக்ஸ் தகட்சஜட் தகர் எல்எல்பி 2012 

முேல் செயல்பட்டு வருகிறது. ேற்தபாது 

பிக்ஃபிக்ஸ் என்பது செல்தபசிகள், மடிக் 

கணினிகள், தமலெக் கணினிகள், 

தடப்லட்டுகள் ஆகியவற்றுக்கு குலறந்ே 

செலவில் பழுது நீக்குவதில் முேன்லம 

நிறுவனமாக உள்ைது. 
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ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் ைமிழகத்துக்கு 

ரூ.250 மகாடி ஒதுக்கீடு  

❖ நாட்டில் ஊட்டச்ெத்து குலறபாட்லட 

தபாக்க, ஊட்டெத்து திட்டம் கடந்ே 2018 ம் 

ஆண்டு, மார்ச் 8ம் தேதி சோடங்கப்பட்டது.  

❖ 6 வயது வலர உள்ை குழந்லேகள், வைர் 

இைம் சபண்கள், கர்ப்பினி சபண்கள் 

மற்றும் பாலூட்டும் ோய் மார்கள் 

ஆகிதயாரின் ஊட்டச்ெத்து நிலவரத்லே 

தமம்படுத்துவலே இத்திட்டம் தநாக்கமாக 

சகாண்டுள்ைது.  

❖ ஊட்டச்ெத்து திட்டத்தின் கீழ் 2022 ஜனவரி 1 

ம் தேதி வலர மாநிலங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்ட சமாத்ே நிதி மற்றும் 

செலவிடப்பட்ட நிதி விவரங்கள் 

இலணப்பில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 

ேமிழகத்துக்கு ரூ. 250 தகாடிதய 60 லட்ெத்து 

44 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ இதில் ரூ.218 தகாடிதய 79 லட்ெத்து 36 

ஆயிரத்லே ேமிழகம் பயன்படுத்தியுள்ைது.  
 

தசன்ளன உயர் நீதிேன்ற நீதிபதிகைாக என். 

ோலா, எஸ். சவுந்ைளர நியமித்து குடியரசுத் 

ைளலவர் உத்ைரவு 

❖ சென்லன உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக 

உள்ை நீதிபதிகள் பணியிடத்துக்கு அரசு 

மற்றும் அரசு ொராே வழக்கறிஞர்கைாக 

பணியாற்றி வரும் என். மாலா, எஸ். ெவுந்ேர், 

சுந்ேர் தமாகன், தக. குமதரஷ் பாபு, அப்துல் 

ஹமீத், ஆர். ஜான் ெத்யன் ஆகிய 6 தபலரயும் 

நீதிபதிகைாக நியமிக்க உச்ெ நீதிமன்ற 

சகாலீஜியம் கடந்ே மாேம் மத்திய 

அரசுக்கும், குடியரசுத் ேலலவருக்கும் 

பரிந்துலர செய்திருந்ேது.  

❖ அேன் படி, இதில் முேற்கட்டமாக என். 

மாலா, எஸ். ெவுந்ேர் ஆகிதயாலர சென்லன 

உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுேல் நீதிபதிகைாக 

நியமித்து குடியரசுத் ேலலவர் ராம்நாத் 

தகாவிந்த் உத்ேரவிட்டுள்ைார். இவர்கள் 

இருவரும் விலரவில் கூடுேல் நீதிபதிகைாக 

பேவிதயற்க உள்ைனர்.  
 

ைமிழ் நாட்டுக்கு தவளிமய வாழும் 

ைமிழர்களுக்கான சட்ட ேமசாைா நிளறமவறியது.  

❖ 2011 -ம் ஆண்டு சகாண்டு வரப்பட்ட ேமிழ் 

நாட்டுக்கு சவளிதய வாழும் ேமிழர்கள் 

நலச் ெட்டத்தில் திருத்ேம் 

தமற்சகாள்வேற்கான ெட்ட மதொோலவ 

ெட்ட ெலபயில் சிறுபான்லமயினர் நலன் 

மற்றும் சவளிநாடு வாழ் ேமிழர் நலத்துலற 

அலமச்ெர் செஞ்சி மஸ்ோன் ோக்கல் 

செய்ோர். 

❖ அதில், ேமிழ் நாட்லட வாழ்விடமாகக் 

சகாள்ைாே ேமிழர்களின் நலலன உறுதி 

செய்யவும், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பிற 

பலன்கலை வழங்குவேற்கான 

நிவாரணத்லே அளிக்கவும், நல வாரியம் 

ஒன்லற அலமக்க 2011 -ம் ஆண்டு முடிவு 

செய்யப்பட்டு இருந்ேது.  

❖ அேன் படி, ேமிழ் நாட்டில் வாழாே 

ேமிழர்களின் நலனுக்காக கூட்டுறவு 

ெங்கங்கள் அல்லது தவறு நிறுவனங்கலை 

ஊக்குவிப்பேற்காக ேமிழ் நாட்டுக்கு 

சவளிதய வாழும் ேமிழர்கள் நலச் ெட்டம் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

❖ ேற்தபாது, ெங்கமாக இருந்ேலே வாரியமாக 

மாற்றியுள்ைோல் அதிலுள்ை பேவிகலையும் 

அேற்தகற்ற வலகயில், ேலலவர், உறுப்பினர் 

என்று மாற்றுவோகவும், வாரியத்தின் 

உறுப்பினர் எண்ணிக்லகலய 13- ல் இருந்து 

15- ஆக உயர்த்ேவும் முடிவு 

செய்யப்பட்டுள்ைது.  

❖ ேமிழ் நாட்டில் வசிக்காே ேமிழர்கள் 

மறுவாழ்வு மற்றும் நலன் ஆலணயலர அந்ே 

வாரியத்தின் உறுப்பினர் செயலாைராக பேவி 

வகிக்கவும் அரசு முன்சமாழிந்துள்ைது. 

அேன்படி, இந்ே மாற்றங்கலை 

தமற்சகாள்வேற்கு வெதியாக இந்ே ெட்டத் 

திருத்ே மதொோ ோக்கல் 

செய்யப்படுவோகவும் 

சேரிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  
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துபாய் எக்ஸ்மபா, ைமிழ்நாடு அரங்கு - 

முைலளேச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறப்பு.  

❖ புதிய முேலீடுகலை ஈர்க்கும் சபாருட்டு 

துபாயில், எக்ஸ்தபா கண்காட்சி கடந்ே 

வருடம் அக்தடாபர் 1ம் தேதி சோடங்கி 

வரும் 31ம் தேதி வலர நலடசபறுகிறது.  

❖ கண்காட்சியின் கலடசி வாரம், ேமிழ்நாடு 

வாரமாக அனுெரிக்கப்படுகிறது. 

இேலனசயாட்டி. எக்ஸ்தபா கண்காட்சியில் 

இடம் சபற்றுள்ை ேமிழ்நாடு அரங்லக 

முேலலமச்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் ரிப்பன் 

சவட்டி திறந்து லவத்ோர்.  

❖ இந்ே அரங்கில் ேமிழ் நாடு கலாச்ொரம் 

மற்றும் பண்பாட்லட விைக்கும் சிலலகள், 

வீடிதயா காட்சிகள் இடம் சபற்றுள்ைன. 

இேலனத் சோடர்ந்து கண்காட்சியில் இடம் 

சபற்ற கலல நிகழ்ச்சிகள் பார்லவயாைர்கள் 

கவனத்லே சவகுவாக கவர்ந்ேது. 

❖ இந்நிலலயில், துபாயில் உள்ை உலகின் மிக 

உயரமான புர்ஜ் கலீபா கட்டிடத்தில் 

ேமிழரின் பண்பாட்லடயும் 

சபருலமலயயும் பலற ொற்றும் வலகயில் 

கீழடியின் காசணாலி காட்சி 

ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

❖ அப்தபாது இடம் சபற்ற செம்சமாழியான 

ேமிழ் சமாழி பாடலலயும், அதில் இடம் 

சபற்ற சோல் ேமிழர் சபருலமலய 

உலகிற்குப் பலற ொற்றும் வலகயிலான 

காட்சிகலையும் முேலலமச்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் ஆர்வமுடன் ரசித்துப் பார்த்ோர்.  
 

 

உள்ைாட்சி அளேப்புகளுக்கு ரூ.614 மகாடி 

ஒதுக்கீடு தசய்து அரசாளண தவளியீடு.  

❖ ேமிழ்நாட்டு உள்ைாட்சி அலமப்புகளுக்கு 5 -

வது மாநில நிதி ஆலணயம் மூலம் ரூ.614 

தகாடி ஒதுக்கீடு செய்து அரொலணலய 

சவளியிட்டது ேமிழக அரசு.  

❖ இதுதபான்று, ேமிழ்நாட்டில் உள்ை 

உள்ைாட்சி அலமப்புகளுக்காக அடிப்பலட 

மானியமாக 15-வது மத்திய நிதி 

ஆலணயத்தின் மூலமாக ரூ.799 தகாடி 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டேற்கான அரொலண 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது.  

❖ அேன் படி, கிராம ஊராட்சிகளுக்கு ரூ.639 

தகாடியும், ஒன்றியங்களுக்கு ரூ.119 

தகாடியும், மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு ரூ.39 

தகாடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ைது.  

❖ உள்ைாட்சி அலமப்புகளில் தமற்சகாள்ை 

தவண்டிய அடிப்பலட வெதிகளுக்கு நிதி 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ைது 
 

துபாயில் முைல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 

முன்னிளலயில் ரூ. 2,600 மகாடி முைலீட்டுக்கு 

ஒப்பந்ைம்.  

❖ துபாயில் நலடசபற்ற ஐக்கிய அரபு 

நாடுகளின் முேலீட்டாைர்கள் ெந்திப்பின் 

தபாது, துபாலயச் தெர்ந்ே ஒயிட் ஹவுஸ் 

நிறுவனம் ரூ.500 தகாடி முேலீட்டில் 3,000 

தபருக்கு தவலலவாய்ப்பு ஏற்படுத்தும் 

வலகயில் இரு ஒருங்கிலணந்ே லேயல் 

ஆலலகள் நிறுவுவேற்கான புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேம் தமற்சகாள்ைப்பட்டது.  

❖ தநாபுள் ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனம் ரூ. 1,000 தகாடி 

முேலீட்டில் 1,200 நபர்களுக்கு தவலல 

வாய்ப்பும் டிரான்ஸ்தவல்டு குழுமம் ரூ.100 

தகாடி முேலீட்டில் 1,000 தபருக்கு தவலல 

வாய்ப்பும் ஆஸ்டர் டிஎம் சஹல்த்தகர் 

அலமப்பு ரூ.500 தகாடி முேலீட்டில் 3,500 

நபர்களுக்கு தவலல வாய்ப்பும் சஷராப் 

குழும நிறுவனம் ரூ.500 தகாடி முேலீட்டில் 

1,000 நபர்களுக்கு தவலலவாய்ப்பு 

அளிக்கும் வலகயிலும் புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்ேங்கள் தமற்சகாள்ைப்பட்டன.  
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❖ இந்தியாவிதலதய முேல் முேலாக 

தூத்துக்குடி துலறமுகத்தில் ெர்வதேெ 

அலறகலன் பூங்காவுக்கு (பர்னிச்ெர் பார்க்) 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ைது.  

❖ அடிக்கல் நாட்டிய அன்தற, 375 மில்லியன் 

டாலர் அைவுக்கு முேலீடுகள் 

ஈர்க்கப்பட்டுள்ைன. 

❖ கதரானா சபருந்சோற்று தநரத்திலும் கடந்ே 

10 மாேங்களில் மட்டும் 800 தகாடி டாலர் 

முேலீடுகலை ஈர்க்கும் வலகயில் 120 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்கள் தபாடப்பட்டு, 

புதிோக 2 லட்ெம் தவலல வாய்ப்புகள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைன.  

❖ கடந்ே 2020 – 2021 -ம் நிதி ஆண்டில் 

ேமிழகத்தின் ஒட்டு சமாத்ே வைர்ச்சி 5.8 

ெேவீேமாக இருந்ேது.  
 

தூத்துக்குடி உட்பட 21 இடங்களில் ளசனிக் 

பள்ளி - ஒன்றிய அரசு ஒப்புைல் 

❖ பிரேமர் தமாடியின் சோலல தநாக்கு 

பார்லவயில் உருவான இத்திட்டத்தில் முேல் 

கட்டமாக 21 புதிய லெனிக் பள்ளிகள் 

சோடங்க பாதுகாப்பு அலமச்ெகம் அனுமதி 

வழங்கியது. ேனியார் துலறயுடன் 

இலணந்து 21 புதிய லெனிக் பள்ளிகள் 

சோடங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 7 

பள்ளிகள் வழக்கமான பள்ளிகைாகவும், 14 

பள்ளிகள் உண்டு உலறவிட பள்ளிகைாகவும் 

இருக்கும். 
 

 

❖ புதிய லெனிக் பள்ளிகளில் மாணவர் 

தெர்க்லக 6 ம் வகுப்பு முேல் இருக்கும்' என 

கூறப்பட்டுள்ைது. இதில் ேமிழகத்தில் 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ை ேனியார் 

பள்ளி ஒன்றுடன் இலணந்து லெனிக் பள்ளி 

அலமக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ைது 
 

சர்வமைச புளகப்பட விருளை தபறும் ைமிழர் 

தசந்தில் குேரன்  

❖ பிரபல தபாட்தடாகிராபர் செந்தில் குமரன் 

மதுலரலய தெர்ந்ேவர்.  

❖ இவர் தபாட்தடாகிராபி துலறயில் பல 

அெத்ேல்கலை நிகழ்த்தி வருகிறார்.  

❖ இவர் சபற்ற விருதுகளின் வரிலெயில் 

முக்கியமான விருதுகளின் வரிலெயில், 

2007ம் ஆண்டு, லண்டன் ராயல் 

ஜியாகிரபிகல் சொலெட்டியின் சிறந்ே 

புலகப்படக் கலலஞருக்கான விருது 

கிலடத்ேது.  

❖ தமலும், மற்சறாரு ஐகானிக் 

புலகப்படமான கங்லக ஆற்றின் 

கலரதயாரம் காயப் தபாடப்பட்டிருந்ே 

தெலலகளின் புலகப்படமானது லவலானது. 

அலே அவர் ராயல் ஜியாகிரபிகல் 

சொலெட்டியின் சிறந்ே புலகப்படத்திற்கான 

தபாட்டிக்கு அனுப்பி லவத்ோர்.  

❖ இந்நிலலயில், வன விலங்கு ொர்பாக அவர் 

எடுத்ே புலகப்படத்திற்கு ேற்தபாது ஒரு 

விருது கிலடந்துள்ைது.  

❖ தவர்ல்டு பிரஸ் தபாட்தடா என்ற 

அலமப்பின் பத்திரிலக புலகப்பட 

கலலஞருக்கான விருலே இவருக்கு 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ ெர்வதேெ விருலே ேமிழர் ஒருவர் சவல்வது 

இதுதவ முேல் முலற ஆகும். 
 

ைமிழ்நாடு மவைாண் பல்களலக்கழகத்தின் 

துளணமவந்ைராக கீைாலட்சுமி நியேனம் - 

ஆளுநர் ஆர். என். ரவி உத்ைரவு 

❖ ேமிழக ஆளுநரும், தகாலவ தவைாண் 

பல்கலலக்கழக தவந்ேருமான ஆர். என். ரவி, 

அப்பல்கலலக்கழக துலணதவந்ேராக வி. 

கீோ லட்சுமிலய நியமித்துள்ைார்.  

❖ அவர் துலண தவந்ேராகப் பேவி ஏற்கும் 

நாளில் இருந்து 3 ஆண்டுகள் அப்பேவியில் 

இருப்பார்.  

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://bit.ly/3LOehLS
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❖ 15 ஆய்வுக் கட்டுலரகள் சவளியிட்டுள்ை 

கீோ லட்சுமி, 11 புத்ேகங்கள் எழுதியுள்ைார். 

தமலும், 33 ஆராய்ச்சித் திட்டங்கலையும் 

செயல்படுத்தியுள்ைார்.  
 

தவள்ை நிவாரணோக ைமிழகத்திற்கு ரூ.352 

மகாடி ஒதுக்கீடு 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டில் சவள்ைப்சபருக்கு 

நிவாரண நிதியாக ேமிழ்நாடிற்கு மத்திய 

அரசு ரூ.352.85 தகாடி வழங்கியுள்ைது.  

❖ கூடுேல் நிதி வழங்கப்பட்ட ஐந்து 

மாநிலங்கள் ஆந்திர பிரதேெ மாநிலத்திற்கு 

ரூ.351. 43 தகாடி ரூபாயும், இலாமச்ெல 

பிரதேெத்திற்கு ரூ.112.19 தகாடியும், கர்நாடக 

மாநிலத்திற்கு ரூ.429.39 தகாடியும், 

மஹாராஷ்டிர மாநிலத்திற்கு ரூ.355.39 

தகாடியும் புதுச்தெரி மாநிலத்திற்கு ரூ.17.86 

தகாடியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.  
 

முைல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிளலயில் ரூ.3500 

மகாடி முைலீட்டில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ைம் 

❖ ேற்தபாது துபாய் சுற்றுப் பயணம் 

சென்றுள்ை ேமிழ் நாடு முேல்வர் மு. க. 

ஸ்டாலின் முன்னிலலயில் இன்று ரூ.3500 

தகாடி முேலீட்டியில் 3 திடங்களுக்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

லகசயழுத்ோகியுள்ைது.  

❖ ேமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிப் சபாறுக்கு வந்ே 

பின்னர் அந்நிய தநரடி முேலீடு 

அதிகரித்துள்ைோவும் 2021 ஏப்ரல் முேல் 

டிெம்பர் வலர முேலீடு 41.55 

அதிகரித்துள்ைோக மத்திய சோழில் துலற 

அலமச்ெக புள்ளி விபரத்தில் சேரிய 

வந்துள்ைது.  
 

20,000 பசுளே வீடுகள் கட்ட ரூ.299 மகாடி நிதி 

விடுவிப்பு - ைமிழக அரசு அரசாளண 

❖ "2021-22 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்சஜட் 

மதிப்பீட்டில் சூரிய ெக்தியால் இயங்கும் 

முேலலமச்ெரின் பசுலம இல்லத் திட்டத்தின் 

(CMGHS) கீழ் தடாக்கன் மட்டுதம 

வழங்கப்படுகிறது என்றும், எனதவ, 2021-22 

ஆம் ஆண்டிற்கான முேலலமச்ெரின் பசுலம 

வீடு திட்டக்லக (CMGHS) செயல்படத்ே 

முேற்கட்டமாக ரூ.299 தகாடிலய அரசு 

அனுமதித்து விடுவிக்குமாறு ஊரக வைர்ச்சி 

மற்றும் பஞ்ொயத்து ராஜ் இயக்குநர் 

தகாரிக்லக விடுத்துள்ைார்.  

❖ இந்நிலலயில், ஊரக வைர்ச்சி மற்றும் 

பஞ்ொயத்து ராஜ் இயக்குனரின் 

முன்சமாழிலவ விரிவாக ஆய்வு செய்ே 

பிறகு, 2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கான 

முேலலமச்ெரின் பசுலம வீடு திட்டத்தின் 

(CMGHS) கீழ் ரூ.299 தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு 

செய்து அரசு அனுமதி அளித்து அரொலண 

சவளியிட்டுள்ைது. 
 

ைமிழக அளேச்சரளவயில் முைல் ோற்றம் 

❖ ேமிழகத்தில் கடந்ே 2021- ம்ஆண்டு நலட 

சபற்ற ெட்டப் தபரலவ சபாதுத் தேர்ேலில் 

திமுக சவற்றி சபற்று, முேல்வர் மு.க. 

ஸ்டாலின் ேலலலமயில் 34 தபர் சகாண்ட 

அலமச்ெரலவ தம.7-ம் தேதி 

சபாறுப்தபற்றது.  

❖ இந்நிலலயில் 10 மாேங்கள் கழித்து ேமிழக 

அலமச்ெரலவயில் முேல் மாற்றம் 

நிகழ்ந்துள்ைது.  

❖ அலமச்ெரலவயில் குறிப்பிட்ட இரு 

அலமச்ெர்களின் துலறகள் 

மாற்றப்பட்டுள்ைன. முேல்வரின் 

பரிந்துலரயின் அடிப்பலடயில், ஆர். எஸ். 

ராஜகண்ணப்பன் வகித்து வந்ே 

தபாக்குவரத்து, தேசிய தபாக்குவரத்து 

மற்றும் தமாட்டார் வாகன ெட்டத் 

துலறயானது, எஸ். எஸ். சிவ ெங்கருக்கு 

ஒதுக்கப்படுகிறது.  

❖ அதே தபால், பிறபடுத்ேப்பட்தடார், மிகவும் 

பிற்படுத்ேப்பட்தடார் மற்றும் சீர்மரபினர் 

நலத்துலறயானது சிவெங்கருக்கு பதில் ஆர். 

எஸ். ராஜ கண்ணப்பனுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 
 

ேதுளர காேராஜ் பல்களல புதிய துளண மவந்ைர் 

குோர் 

❖ மதுலர காமராஜ் பல்கலல துலண 

தவந்ேராக, தபராசிரியர் குமாலர நியமனம் 

செய்து, கவர்னர் ரவி உத்ேரவிட்டார். 

இேற்கான ஆலணலய அவரிடம் 

வழங்கினார்.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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❖ மூன்று ஆண்டுகள் அப்பேவியில் இருப்பார்.  

புதிய துலண தவந்ேர் குமார், அண்ணா 

பல்கலலயில் இயற்பியல் புலத்தின் படிக 

வைர்ச்சி எனப்படும், 'கிரிஸ்டல் குதராத்' 

துலற ேலலவராகப்பணியாற்றி வந்ோர்.  

❖ பல்கலலகளில் அடிப்பலட அறிவியல் 

ஆராய்ச்சிகலை வலுப்படுத்தும் திட்ட 

அதிகாரியாக உள்ைார்.  

 

தசன்ளன தசன்ட்ரலில் ேத்திய சதுக்கம் திறந்து 

ளவத்ை முைல்வர்.  

❖ சென்லன சென்ட்ரல் பகுதியில் சென்லன 

சபருநகர வைர்ச்சி குழுமத்தின் 

நிதியுேவியுடன் சென்லன சமட்தரா ரயில் 

நிறுவனத்ோல் செயல்படுத்ேப்படும் உலகத் 

ேரம் வாய்ந்ே பன்முக தபாக்குவரத்து 

ஒருங்கிலணப்பு திட்டமான மத்திய ெதுக்கத் 

திட்டத்தின் கீழ் ரூ 34.22 தகாடி ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில் அழகுப்படுத்ேப்பட்ட நில 

தமம்பாட்டு வெதிகள் மற்றும் சுரங்க நலட 

பாலேலய சபாதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக 

திறந்து லவத்ோர். 

❖ அழகுப்படுத்ேப்பட்ட நில தமம்பாட்டு 

வெதிகள் நிலறந்ே சவளிப்பகுதி, நடந்து 

செல்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பாகவும் 

வெதியாகவும் தமம்படுத்ேப்பட்டு மரங்கள், 

புல்சவளி மற்றும் அழகிய ோவரங்களுடன் 

அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

 

ைமிழ் நாடு ோநில சுகாைாரப் மபரளவளய 

ைமிழக முைல்வர் ஸ்டாலின் தைாடங்கி ளவத்ைார் 

❖ சென்லன, ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட 

வைாகத்தில் உள்ை ேமிழ்நாடு அரசு 

பன்தனாக்கு உயர் சிறப்பு 

மருத்துவமலனயில், ேமிழ்நாடு சுகாோர 

சீரலமப்புத் திட்டத்தின் கீழ், ேமிழ்நாடு 

மாநில சுகாோரப் தபரலவலய ேமிழக 

முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் மார்ச் 30 

சோடங்கி லவத்ோர்.  

❖ ேமிழக மக்களின் சுகாோர ேரத்திலன 

தமம்படுத்தும் சபாருட்டு உலக வங்கியின் 

துலணயுடன் ேமிழ்நாடு சுகாோர சீரலமப்புத் 

திட்டம் செயல்படுத்ேப்பட்டு வருகிறது.  

❖ இத்திட்டத்தின் ஒர் அம்ெமாக, சுகாோர 

சகாள்லக வகுப்பதில் குடி மக்களின் 

ஈடுபாட்லட தமலும் தமம்படுத்தும் 

தநாக்கில் மாவட்ட மற்றும் மாநில அைவில் 

சுகாோரப் தபரலவ கூட்டங்கள் 

நடத்ேப்படுகின்றன.  

❖ இப்தபரலவலய சோடங்கி லவக்க ேமிழ் 

நாடு அரசு பன்தனாக்கு உயர் சிறப்பு 

மருத்துவமலனக்கு வருலக புரிந்ே தபாது, 

ேமிழக முேல்வர், கர்ப்பிணி 

ோய்மார்களுக்கான ஆரம்ப நிலல கரு 

வைர்ச்சி குலறபாடுகலை கண்டறிந்திட ஒரு 

தகாடி ரூபாய் செலவில் நிறுவப்பட்டுள்ை 

மருத்துவக் கருவிகளின் தெலவலய 

சோடங்கி லவத்ோர்.  
 

வன்னியருக்கான 10.5% உள் இடஒதுக்கீடு 

தசல்லாது - தசன்ளன உயர் நீதிேன்ற தீர்ப்ளப 

உறுதி தசய்ைது உச்ச நீதிேன்றம் 

❖ வன்னியர்களுக்கான 10.5 ெேவீே உள் இட 

ஒதுக்கீடு செல்லாது என்று சென்லன உயர் 

நீதிமன்றம் அளித்ே தீர்ப்லப உறுதி செய்ே 

உச்ெ நீதிமன்றம், இது சோடர்பாக ேமிழக 

அரசு மற்றும் பாமக ேரப்பில் ோக்கல் 

செய்யப்பட்டிருந்ே தமல் முலறயீட்டு 

மனுக்கலை ேள்ளுபடி செய்ேது.  

❖ ேமிழகத்தில் நலடமுலறயில் உள்ை 69 

ெேவீே இட ஒதுக்கீட்டில், மிகவும் 

பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினருக்கு (எம்பிசி) 

20 ெேவீே இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது.  
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❖ இந்நிலலயில், கடந்ே ஆண்டு 

ெட்டப்தபரலவத் தேர்ேலுக்கு முன்பாக 

பிப்ரவரியில் எம்பிசி பிரிவில் உள்ை 

வன்னியர் ெமுோயத்துக்கு கல்வி, தவலல 

வாய்ப்பில் 10.5 ெேவீே உள் இட ஒதுக்கீடு 

வழங்கி அப்தபாலேய அதிமுக ஆட்சியில் 

ெட்டம் சகாண்டு வரப்பட்டது.  
 

100 நாள் மவளல திட்டம் ரூ.949 மகாடி ஒதுக்கீடு 

❖ மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக 

தவலலவாய்ப்பு திட்டத்தின்படி 100 நாள் 

தவலல திட்டத்திற்காக 2021- 22ம் 

ஆண்டுக்கான நிதிலய ஒதுக்கீடு செய்ய 

தவண்டும் என்று ஊரக வைர்ச்சி துலற 

இயக்குனர் அரசுக்கு தகாரிக்லக 

லவத்திருந்ோர்.  

❖ அந்ே தகாரிக்லக பரிசீலிக்கப்பட்டு மகாத்மா 

காந்தி தேசிய ஊரக தவலல வாய்ப்பு 

திட்டத்திற்காக இந்ே நிதியாண்டு ேமிழக 

அரசு ரூ.949 தகாடி ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டேற்கான அரொலணலய 

சவளியிட்டுள்ைது.  

❖ அேன் படி, ேமிழகத்தில் நலடசபறும் 100 

நாள் தவலல திட்டத்திற்கு ஒன்றிய அரசு 

ொர்பில் 75 ெேவீே நிதியாக ரூ.674.84 

தகாடியும், மாநில அரசு ொர்பில் 25 ெேவீே 

நிதியாக ரூ.224.94 தகாடியும் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது.  
 

ைமிழக அளேச்சரளவ ோற்றம் ோர்ச் 2022: 

❖ தபாக்குவரத்துத் துலற அலமச்ெர் ராஜ 

கண்ணப்பனின் துலற மாற்றம் 

செய்யப்பட்டுள்ைது.  

❖ பிற்படுத்ேப்பட்தடார் நலத் துலற 

அலமச்ெராக இருந்ே எஸ். எஸ். சிவ ெங்கர் 

தபாக்குவரத்துத் துலற அலமச்ெராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ைார்.  

❖ தபாக்குவரத்துத் துலற அலமச்ெராக இருந்ே 

ராஜ கண்னப்பன் பிற்படுத்ேப்பட்தடார் 

நலத் துலறக்கு மாற்றப்பட்டுள்ைார். 
 

நீர் மேலாண்ளேயில் மைசிய அைவில் ைமிழ்நாடு 

3 வது இடம் தபற்றுள்ைது. 

❖ மத்திய ஜல்ெக்தி துலற அலமச்ெகம் ொர்பில் 

ஆண்டு தோறும் வழங்கப்படும் இந்ே 

விருதுகளில் முேல் இரண்டு இடங்கலை 

முலறதய உத்ேரப்பிரதேெம் மற்றும் 

ராஜஸ்ோன் மாநிலங்கள் சபற்றுள்ைன. 
 

சிறந்ை கிராேப் பஞ்சாயத்து (தைன்ேண்டல 

அைவில்)  

❖ செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ை 

சவள்ைப்புதூர் ஊராட்சி இரண்டாம் 

இடத்திற்கான விருதும், சிறந்ே நகர்ப்புற 

உள்ைாட்சி அலமப்பு பிரிவில் மதுலர 

மாநகராட்சி 3 வது இடத்திற்கான விருதும், 

சிறந்ே பள்ளிகள் பிரிவில், கிருஷ்ணகிரி 

மாவட்டம், காதவரிப் பட்டினம் சபண்கள் 

தமல்நிலலப் பள்ளி முேல் இடத்திற்கான 

விருதும் சபற்றன. 
 

எழுத்ைாைர் இந்திரா பார்த்ைசாரதி, சாகித்திய 

அகாதைமியின் உயரிய ஃதபல்மலாஷிப் 

அங்கீகாரம் வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டுள்ைார்.  

❖ எழுத்ோைர் இந்திரா பார்த்ேொரதி, ொகித்திய 

அகாசேமியின் உயரிய ஃசபல்தலாஷிப் 

அங்கீகாரம் வழங்கி 

சகௌரவிக்கப்பட்டுள்ைார்.  

❖ இலக்கியத்துக்கு நீண்ட காலமாகத் 

சோண்டாற்றிய எழுத்ோைர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் ொகித்திய ஃசபல்தலாஷிப் 

அங்கீகாரம் இேற்கு முன்னர் ேமிழகத்லேச் 

தெர்ந்ே ராஜாஜி, சே.சபா. மீனாட்சி 

சுந்ேரனார், தக. ஆர். சீனிவாெ ஐயங்கார், 

சஜய காந்ேன் ஆகிதயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

❖ ேஞ்லெயில் செயல்பட்டு வரும் ேமிழ்த் ோய் 

அறக்கட்டலை என்ற அலமப்பின் மூலம் 

நான்காவது உலகத் திருக்குறள் மாநாடு 

கர்நாடக மாநிலம், லமசூரில் 25,26 மார்ச் 

2022 தினங்களில் நலடசபறவுள்ைது. 
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“மூப்பில்லா ைமிமழ ைாமய” ஆல்பம்:  

❖ ஏ. ஆர். ரகுமான் இலெயில் 'மூப்பில்லா 

ேமிதழ ோதய' என்ற இலெ ஆல்பம் 

சவளியிடப்பட்டுள்ைது.  

❖ புதிய கலலஞர்கலை அறிமுகப்படுத்தும் 

தநாக்கத்தில் ஏ. ஆர். ரகுமான் சோடங்கிய 

மாஜா ேைத்தின் மூலம் ேயாரிக்கப்பட்டுள்ை 

இந்ே பாடலுக்கு பாடலாசிரியர் ோமலர 

வரிகலை எழுதியுள்ைார்.  

❖ ேமிழின் சோன்லமலயயும், 

சபருலமலயயும் பலற ொற்றும் விேமாக 

இப்பாடல் உருவாகியுள்ைது.  

❖ ஏற்சகனதவ முன்னாள் முேல்வரும், 

கவிஞருமான கருணாநிதி வரிகளில் 

செம்சமாழியான ேமிழ் சமாழிதய பாடலல 

ஏ. ஆர். ரகுமான் இலெயலமத்து 

சவளியிட்டிருந்ேது குறிப்பிடத்ேக்கது. 
 

பிரைான் ேந்திரி ேத்ஸ்ய சம்பைா மயாெனா 

(Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)  

❖ பிரோன் மந்திரி மத்ஸ்ய ெம்போ தயாஜனா 

திட்டத்தின் கீழ் ேமிழ் நாட்டில் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குைச்ெல், 

தேங்காய் பட்டினம், நாகப்பட்டினம் 

மாவட்டம் பூம்புகார், ராமநாேபுரம் 

மாவட்டம் மூக்லகயூர் ஆகிய இடங்களில் 

மீன் பிடி துலறமுகம் அலமப்பேற்கு மத்திய 

அரசு ஒப்புேல் அளித்துள்ைது.  

❖ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ை 

சின்னமுட்டம் மீன் பிடித் துலறமுகத்லே 

விரிவாக்கம் செய்வேற்கும், ராமநாேபுரம் 

மாவட்டம் குந்துக்கல்லில் மீன் பிடி இறங்கு 

ேைம் அலமப்பேற்கும் மத்திய அரசின் 

நிதியுேவியுடன் ஒப்புேல் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது.  

❖ இேற்கான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 

சோலகயான 65,930.35 இலட்ெம் ரூபாயில் 

65,772.10 இலட்ெம் ரூபாய் 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. இதில் 65,291.99 

இலட்ெம் ரூபாய் பயன்படுத்ேப்பட்டுள்ைது. 

அலனத்துப் பணிகளும் நிலறவு 

செய்யப்பட்டுள்ைன. 

❖ பிரோன் மந்திரி மத்ஸ்ய ெம்போ தயாஜனா 

(Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) திட்டம் 

2020 - 21 நிதியாண்டு முேல் 2024 - 25 

நிதியாண்டு வலரயிலான 5 வருட 

காலத்திற்கு ரூ. 20050 தகாடி மதிப்பீட்டில் 

செயல்படுத்ேப்படவுள்ைது. இதில் மத்திய 

அரசின் பங்கு 9407 தகாடி, மாநில பங்கு ரூ. 

4880 தகாடிகள் மற்றும் பயனாளிகளின் 

பங்களிப்பு ரூ. 5763 தகாடிகைாகும்.  
 

கும்பமகாணம் அருமக உள்ை நரசிங்கம் 

மபட்ளட நாகசுரத்துக்கு புவிசார் குறியீடு 

கிளடத்துள்ைது.  

❖ கும்பதகாணத்துக்கு அருகில் உள்ை 

"நரசிங்கம் தபட்லட " லகவிலனக் கலலஞர் 

என்.ஜி. என். அரங்கநாே ஆொரி 1955 ஆம் 

ஆண்டில் சுத்ே மத்தியமம் ஸ்வரத்லே 

கண்டுபிடித்து, அலே நாக சுரக் கருவியில் 

உருவாக்கினார்.  

❖ திராவிடர்களின் இலெக் கருவியான இந்ே 

நரசிங்கப் தபட்லட நாக சுரத்லே 

செய்வேற்கு மரங்களில் வலிலமயான ஆச்ொ 

மரம் பயன்படுத்ேப்படுகிறது. 
 

'நம்ே ஊரு திருவிழா' என்ற தபயரில் கலாச்சார 

திருவிழா தசன்ளன தீவுத் திடலில் 21.3.2022 

அன்று நளடதபற்றது.  

❖ கலலப் பண்பாட்டுத் துலற மற்றும் 

சுற்றுலாத் துலற இலணந்து இலே 

நடத்தியுள்ைன. இந்ே விழா 75 வது சுேந்திரத் 

திருநாள் அமுேப் சபருவிழா 

சகாண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகும். 
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❖ ேமிழ் நாட்டில் உள்ை நரிக்குறவர், 

குருவிக்காரர் ெமூகத்தினலர பழங்குடியினர் 

பட்டியலில் தெர்த்திட விலரவான 

நடவடிக்லக எடுக்க தவண்டும் என பிரேமர் 

தமாடிக்கு முேலலமச்ெர் மு.க. ஸ்டாலின் 

கடிேம் எழுதியுள்ைார். 

❖ அலனத்து புத்ேகங்கலையும் ஒதர இடத்தில் 

விற்பலன செய்யும் வலகயில் ேமிழகத்தில் 

புத்ேகப் பூங்கா அலமக்க நிலம் 

வழங்கப்படும் என முேலலமச்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவர்கள் சேரிவித்துள்ைார். 
 

ைமிழ் நாடு அரசின் பால்வைத் துளற  

❖ ேமிழ் நாடு அரசின் பால்வைத் துலற ொர்பில் 

மதுலர பால் பண்லண வைாகத்தில் 65 

தகாடிதய 89 இலட்ெம் ரூபாய் செலவில், 

நாசைான்றுக்கு 30,000 லிட்டர் உற்பத்தி 

திறன் சகாண்ட ஆவின் நிறுவனத்தின் புதிய 

ஐஸ்கிரீம் சோழிற்ொலலலய காசணாலிக் 

காட்சி வாயிலாக முேலலமச்ெர் அவர்கள் 

14.3.2022 அன்று திறந்து லவத்ோர்கள்.  
 

ைமிழக அரசின் சார்பில் ைமிழ் அறிஞர்களுக்கான 

பல்மவறு விருதுகள் முைலளேச்சர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவர்கைால் வழங்கப்பட்டது. 

❖ ேமிழக அரசின் ொர்பில் ேமிழ் 

அறிஞர்களுக்கான பல்தவறு விருதுகள் 

15.3.2022 அன்று முேலலமச்ெர் மு.க. 

ஸ்டாலின் அவர்கைால் வழங்கப்பட்டது. 

அவற்றின் விவரம் வருமாறு,  

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமிழ் வைர்ச்சித் 

துலறயின் திருவள்ளுவர் விருது -  மலறந்ே 

திரு. மு. மீனாட்சி சுந்ேரம் 
 

 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான, தபரறிஞர் அண்ணா 

விருது - திரு. நாஞ்சில் ெம்பத்  

❖ சபருந்ேலலவர் காமராெர் விருது - 

முலனவர் குமரி அனந்ேன்  

❖ மகாகவி பாரதியார் விருது - திரு. பாரதி 

கிருஷ்ணகுமார்  

❖ பாதவந்ேர் பாரதிோென் விருது - புலவர் 

செந்ேலல கவுேமன்  

❖ முத்ேமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.சப. விசுவநாேம் 

விருது - முலனவர் ம. இராதெந்திரன்  

❖ கம்பர் விருது - திருமதி பாரதி பாஸ்கர் 

❖ சொல்லின் செல்வர் விருது - திரு. சூர்யா 

தெவியர் 

❖ ஜி.யு. தபாப் விருது - திரு. அ.சு. பன்னீர் 

செல்வன் 

❖ உமறுப்புலவர் விருது - திரு நா. மம்மது 

❖ இைங்தகாவடிகள் விருது - திரு. சநல்லல 

கண்ணன்  

❖ சிங்காரதவலர் விருது - கவிஞர் மதுக்கூர் 

இராமலிங்கம் 

❖ மலறமலலயடிகைார் விருது - திரு. சுகி. 

சிவம் 

❖ அருட்சபருஞ்தொதி வள்ைலார் விருது - 

முலனவர் இரா. ெஞ்சீவிராயர் 

❖ அதயாத்தி ோெப் பண்டிேர் விருது - திரு. 

ஞான அலாய்சியஸ்  

❖ பிற்படுத்ேப்பட்தடார், மிகவும் 

பிற்படுத்ேப்பட்தடார் மற்றும் 

சிறுபான்லமயினர் நலத் துலறயின் 2021 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ேந்லே சபரியார் விருது - திரு. 

க. திருநாவுக்கரசு  

❖ ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 

நலத்துலறயின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 

டாக்டர் அம்தபத்கர் விருது - நீதியரெர் ெந்துரு  

❖ செந்ேமிழ் சொற்பிறப்பியல் அகர முேலித் 

திட்ட இயக்ககத்தின் தேவ தநயப்பாவாணர் 

விருது - முலனவர் கு. அரதெந்திரன் 

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://bit.ly/3MTsB5V


Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022 

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

❖ 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ேமிழர் ேந்லே சி.பா. 

ஆதித்ேனார் திங்களிேழ் விருது - உயிர்லம 

திங்களிேழ் 

❖ ேமிழ்த் ோய் விருது - மதலசியத் ேமிழ் 

எழுத்ோைர் ெங்கம் 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான முேலலமச்ெர் 

கணினித் ேமிழ் விருது - முலனவர் வ. ேன 

லட்சுமி 

❖ சென்லன ேரமணியில் ரூ. 5,000 தகாடி 

செலவில் மிகப் சபரிய ஐ.டி. வைாகத்துக்கு 

முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 14.3.2022 அன்று 

அடிக்கல் நாட்டினார். இந்ே டி. எல். எப். 

சடௌன்டவுன் ேரமணியில் "ஸ்டாண்டர்டு 

ொர்ட்டர்டு குதைாபல் பிசினஸ் ெர்வீெஸ்"- ன் 

மிகப் சபரிய உலகைாவிய வைாகம் ரூ. 5,000 

தகாடி முேலீட்டில் 6.8 மில்லியன் ெதுரஅடி 

பரப்பில், 27 ஏக்கர் நிலப் பரப்பில் 

அலமயவுள்ைது. 

❖ சமல்லிலெ மன்னர் எம். எஸ். 

விஸ்வநாேனுக்கு நிலனவிடம் கட்ட ரூ.1 

தகாடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தகரை அரசு 

உத்ேரவிட்டுள்ைது. 
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