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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 
 

ஆதிச்சநல்லூரில் நாணயங்கள் 

கண்டெடுப்பு: 

• கடல் ஆமையின் சின்னங்கள் 

பபொறிக்கப்பட்ட இரண்டு சங்க கொல 

முத்திமரக் கொசுகள் 

கண்படடுக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வொனது 

ஆதிச்ச நல்லூரின் பதொல்லியல் 

வரலொற்றிலலலய முதன் 

முமறயொகும்.  

• தூத்துக்குடி ைொவட்டத்தின் 

ஸ்ரீமவகுண்டம் தொலுக்கொவிலுள்ள 

தொைிரபரணியின் கமட ைட்டப் 

பள்ளத்தொக்குப் பகுதியில் இந்த 

வரலொற்றுத் தளம் அமைந்துள்ளது.  

• ஆதிச்ச நல்லூர் என்பது முது ைக்கள் 

தொழிகள் கண்படடுக்கப்பட்டதொல் இது 

பண்மடய கொலப் புமதயிடைொக 

பபரும்பொலும் அறியப்பட்டது.  

• 1876 ஆம் ஆண்டில் டொக்டர் ஜலகொர் 

எனும் ஒரு பஜர்ைொனியத் 

பதொல்லியலொளர் முதல் முமறயொக 

இந்த இடத்திமனக் கண்டறிந்தொர்.  

• சைீபத்தியக் கண்டுபிடிப்புகமளக் 

பகொண்டு (முத்திமரக் கொசுகள்) ஆதிச்ச 

நல்லூர் என்பது நொணயங்கள் 

தயொரிக்கும் இடைொக 

இருந்திருக்கலொம் அல்லது ைனிதர்கள் 

ஆரம்பக் கட்டத்தில் குடிலயறிய 

இடங்களில் ஒன்றொக 

இருந்திருக்கலொம் எனத் பதொல்லியல் 

ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 
 

காவல் உதவி டசயலி:   
• முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின் அவர்கள் 

பசன்மன தமலமைச் பசயலகத்தில் 
'கொவல் உதவி' என்ற ஒரு 
பசயலிமய பவளியிட்டொர்.  

• பபொதுைக்கள் குறிப்பொக பபண்கள் 
அவசரக் கொலங்களில் கொவல் 
துமறயின் உதவிமய நொடும் 
வமகயில், 60 அம்சங்களுடன் இந்தச் 
பசயலி பதொடங்கப்பட்டுள்ளது.  

• இந்தச் பசயலியொனது அவசர உதவி 
ைற்றும் பதொமலலபசி அமழப்பு 
பசய்யும் வசதி (112/100/101) 
ஆகியவற்மறக் பகொண்டுள்ளது.  

• இயக்கத்தில் உள்ள லபொது புகொர் 
பதரிவிக்கும் வசதி ைற்றும் 
இருப்பிடத்மதப் பகிர்ந்து பகொள்ளும் 
வசதியும் இதில் உள்ளது. 

 

மாநிலக் கல்விக் டகாள்கக: 

• படல்லி உயர் நீதிைன்றத்தின் ஓய்வு 
பபற்ற தமலமை நீதிபதி முருலகசன் 
என்பவரின் தமலமையில் 13 லபர் 
பகொண்ட ஒரு குழுமவ தைிழக அரசு 
அமைத்தது. ஓரொண்டுக்குள் புதிய 
கல்விக் பகொள்மகமய 
உருவொக்குவதற்கொன பரிந்துமரகமள 
இந்தக் குழு அளிக்கும் என 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின் அவர்கள் 
பதரிவித்துள்ளொர்.  
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• இந்தக் குழுவின் இதர ைற்ற 
உறுப்பினர்கள்: சவதீொ பல்கமலக் 
கழகத்தின் முன்னொள் துமண 
லவந்தர் L. ஜவஹர் லநசன், கணித 
அறிவியல் நிறுவனத்தின் ஓய்வு 
பபற்ற லபரொசிரியர் R. ரொைொனுஜம், 
ைொநில திட்டக் குழு 
உறுப்பினர்களொன சுல்தொன் 
இஸ்ைொயில் ைற்றும் R. ஸ்ரீனிவொசன், 
யுனிபசஃப் அமைப்பின் முன்னொள் 
கல்வி நிபுணர் அருணொ ரத்னம், 
தைிழ் எழுத்தொளர் S. ரொை 
கிருஷ்ணன், முன்னொள் உலக 
சதுரங்கச் சொம்பியன் விஸ்வநொதன் 
ஆனந்த், இமசக் கமலஞர் 
T.M.கிருஷ்ணொ , கல்வியொளர்கள் 
துளசி தொஸ் ைற்றும் S.ைொடசொைி, 
கீச்சொங் குப்பத்தில் உள்ள அரசு 
ஊரொட்சி ஒன்றிய நடு நிமலப் 
பள்ளியின் தமலமை ஆசிரியர் R. 
பொலு, அகரம் அறக்கட்டமளமயச் 
லசர்ந்த பஜயஸ்ரீ தொலைொதரன் 
ஆகிலயொர் ஆவர். 

 

 

நகர்ப் புற மகளிர் பாதுகாப்பு 

டகாள்ககககள உருவாக்க 'பாலின 

நிகர் மமம்பாடு மற்றும் டகாள்கக 

ஆய்வகம்' - ஆர். பிரியா டதாெங்கி 
கவத்தார்: 

• நகர்ப் புற ைகளிர் பொதுகொப்பு 
பதொடர்பொன பகொள்மககமள 
உருவொக்கவும், ைகளிர் பொதுகொப்பு 
திட்டைொன நிர்பயொ திட்டத்மத 
கண்கொணிக்கவும் ைொநகரொட்சி 
சொர்பில் 'பொலின நிகர் லைம்பொடு 
ைற்றும் பகொள்மக ஆய்வகம்' 
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் 
லசமவமய ைொநகரொட்சி லையர் ஆர். 
பிரியொ பதொடங்கி மவத்தொர்.  

• பசன்மன ைொநகரொட்சி சொர்பில் 
பொலின நிகர் லைம்பொடு ைற்றும் 
பகொள்மக ஆய்வகம் ைற்றும் பயிற்சி 
கருத்தரங்கம் ரிப்பன் ைொளிமக 
வளொகத்தில் நமடபபற்றது. இதில் 
ைொநகரொட்சி லையர் ஆர். பிரியொ 
பங்லகற்று கருத்தரங்மக பதொடங்கி 
மவத்தொர்.  

 

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் மகாயிலுக்கு 

'யுடனஸ்மகா ' அங்கீகாரம்: 

• 'யுபனஸ்லகொ ' அங்கீகொரம் 
பபறுவதற்கொன பட்டியலில், 
ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநொதர் லகொவிலும், 
பஞ்சொப் ைொநிலம், அைிர்தசரஸ் 
பபொற்லகொவிலும் இடம் 
பபற்றுள்ளதொக, ைத்திய கலொசொர 
அமைச்சம் பதரிவித்துள்ளது.  

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/380EFnm


Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022  

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

• உலக அளவில் பொரம்பரிய, கலொசொர 
இடங்கமள கண்டறிந்து, அமத 
யுபனஸ்லகொ அமைப்பு 
அமடயொளப்படுத்தி வருகிறது.  

 

மார்ச் 2022 மாதத்துக்கான ஜிஎஸ்டி 

வசூல்: 

• கடந்த ைொர்ச் ைொதத்துக்கொன ஜிஎஸ்டி 
வசூல் விவரங்கமள ஒன்றிய நிதி 
அமைச்சகம் பவளியிட்டது. அதில் 
கூறியிருப்பதொவது: கடந்த ைொர்ச் 
ைொதத்தில் பைொத்தம் 11 லட்சத்து 42 
ஆயிரத்து 95 லகொடி ஜிஎஸ்டி வசூல் 
ஆகியுள்ளது.  

• இதில், ஒன்றிய ஜிஎஸ்டி ₹25,830 
லகொடியொகவும், ைொநில ஜிஎஸ்டி 
₹132,378 லகொடியொகவும், 
ஒருங்கிமணந்த ஜிஎஸ்டி ₹174,470 
லகொடியொகவும் உள்ளது. 
ஒருங்கிமணந்த ஜிஎஸ்டி வசூலில், 
இறக்குைதி பபொருட்கள் மூலம் 
வசூலொன ₹39,131 லகொடியும் 
அடங்கும்.  

• இது லபொல், பசஸ் வரி ₹19,417 லகொடி 
வசூலொகியுள்ளது. இதில், இறக்குைதி 
பபொருட்கள் ைீதொன வரிகள் மூலம் 
₹1981 லகொடி கிமடத்துள்ளது.  

• கடந்த ைொத ஜிஎஸ்டி வசூல், 
முந்மதய ஆண்டு இலத ைொதம் 
வசூலொனமத விட 15 சதவதீம் 
அதிகம். லைலும், ஜிஎஸ்டி 
அைல்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து 
இதுவமர இல்லொத அளவுக்கு 
ஜிஎஸ்டி வசூலொகி புதிய சொதமன 
பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 

• கடந்த 2017 ஜூமல 1ம் லததி 
ஜிஎஸ்டி அைல்படுத்திய பிறகு, 
அதிக பட்சைொக கடந்த ஜனவரி 
ைொதம் ரூ.1.40 லட்சம் லகொடி 
வசூலொனது குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

'ொப் 10' மகாடீஸ்வரர் - அதானி இெம் 

பிடித்தார்: 

• துமறமுகம், சுரங்கம், பசுமை எரி 
சக்தி உள்ளிட்ட பல்லவறு 
துமறகளில் அதொனி குழுைம் 
ஈடுபட்டுள்ளது. இக்குழுைத்தின் 
தமலவர் கவுதம் அதொனியின் 
பசொத்து ைதிப்பு இந்தொண்டில் 
ைட்டும், 1.80 லட்சம் லகொடி ரூபொய் 
உயர்ந்துள்ளது.  

• இமதயடுத்து இவரின் பைொத்த 
பசொத்து, 3.20 லட்சம் லகொடி 
ரூபொயொக அதிகரித்துள்ளது. இதன் 
வொயிலொக அவர் உலகின் 'டொப் 10' 
லகொடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் 
இமணந்துள்ளொர்.  
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• இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் 
'படஸ்லொ ' குழுைத் தமலவர் எலன் 
ைஸ்க், இரண்டொவது இடத்தில் 
அலைசொன் குழுைத் தமலவர் பஜப் 
பபலசொஸ் உள்ளனர்.  

• கடந்த பிப்ரவரியில் ரிமலயன்ஸ் 
குழுை தமலவர் முலகஷ் 
அம்பொனிமய பின்னுக்குத் தள்ளி 
ஆசியொவின் பபருங்லகொடீஸ்வரர் 
என்ற சிறப்மப கவுதம் அதொனி 
பபற்றொர். தற்லபொது, உலகின் முதல், 
10 லகொடீஸ்வரர்களின் பட்டியலில் 
இமணந்துள்ளதொக, புளும் பபர்க் 
நிறுவனம் பவளியிட்டுள்ள உலக 
லகொடீஸ்வரர்கள் குறித்த 
அறிக்மகயில் 
பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வரியற்ற பரஸ்பர வர்த்தகம் இந்தியா – 

ஆஸ்திமரலியா ஒப்பந்தம்:  

• இந்திய பபருங்கடலுக்கும், பசிபிக் 
பபருங்கடலுக்கும் இமடலய உள்ள 
தீவு நொடு ஆஸ்திலரலியொ. 
இந்நொட்டுடன், இந்தியொ வரியற்ற 
பரஸ்பர வர்த்தகம் ஒப்பந்தம் 
பசய்துள்ளது.  

• 'வடீிலயொ கொன்பரன்ஸ்' வொயிலொக 
பிரதைர் லைொடி, ஆஸ்திலரலியொ, 
பிரதைர் ஸ்கொட் ைொரிசன் 
முன்னிமலயில் இந்த ஒப்பந்தம் 
மகபயழுத்தொனது.  

• ைத்திய வர்த்தகம் ைற்றும் பதொழில் 
துமற அமைச்சர் பியுஷ் லகொயல், 
ஆஸ்திலரலியொ வர்த்தகத் துமற 
அமைச்சர் டொன் படஹன் ஆகிலயொர் 
ஒப்பந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டனர். 
இந்த ஒப்பந்தத்தொல், இந்தியொவின் 
ஜவுளி, ஆயத்த ஆமட, லவளொண் 
ைற்றும் கடல் உணவுப் பபொருட்கள், 
லதொல், கொலணிகள், ஆபரணங்கள், 
இயந்திரங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் 
ஏற்றுைதியொளர்கள் பயன்பபறுவர். 
இப்பபொருட்கள் ஏற்றுைதிக்கு 
ஆஸ்திலரலியொ தற்லபொது 4 - 5 
சதவதீ சுங்க வரி விதிக்கிறது.  

• புதிய ஒப்பந்தம் கொரணைொக 
இப்பபொருட்கமள வரியின்றி 
ஆஸ்திலரலியொ இறக்குைதி பசய்யும். 
அது லபொல, ஆஸ்திலரலியொவின் 
மூலப் பபொருட்கள், தொதுப் 
பபொருட்கள், நிலக்கரி 
உள்ளிட்டவற்மற, இந்தியொவில் 
வரியின்றி இறக்குைதி பசய்யலொம்.  

 

டநசவு 2022 ககத்தறி கண்காட்சிகய 

மத்திய அகமச்சர் டசன்கனயில் 

டதாெங்கி கவத்தார்: 

• இந்திய மகத்தறித் தயொரிப்புகள் 
ைற்றும் மகவிமனத் திறமன 
ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில், 
பநசவொளர்களின் மகவிமனப் 
பபொருட்கமளக் பகொண்ட "பநசவு 
2022" மகத்தறி கண்கொட்சிமய 
ைத்திய குடிமசத் பதொழில் கழகம் 
நடத்துகிறது.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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• 2022 ஏப்ரல் 2 முதல் 12 வமர, 
பசன்மன நந்தனம் அண்ணொ 
சொமலயில் அமைந்துள்ள படம்பிள் 
டவர் கட்டிடத்தில் உள்ள 
ல ொரூைில், கொமல 10:30 முதல் 
இரவு 8:00 ைணி வமர கண்கொட்சி 
நமடபபறுகிறது.  

• ைத்திய ஜவுளித் துமற இமண 
அமைச்சர் திருைதி தர் னொ விக்ரம் 
ஜர்லதொஷ் கண்கொட்சிமய பதொடங்கி 
மவத்தொர். பசன்மன நந்தனம் 
அண்ணொ சொமலயில் அமைந்துள்ள 
படம்பிள் டவர் கட்டிடத்தில் 13,000 
சதுர அடியில் முழு குளிரூட்டப்பட்ட 
விற்பமனயகத்மத ைத்திய குடிமசத் 
பதொழில் கழகம் பகொண்டுள்ளது.  

• நொட்டின் பல்லவறு பகுதிகளிலிருந்து 
பிரத்திலயகைொக மகயொல் 
பநய்யப்பட்ட புடமவகள், 
சொல்மவகள், துணிகள், ஆமடகள், 
அணிகலன்கள், தளவொடங்கள், 
வடீ்டுத் துணிகள் ைற்றும் 
பலவற்மறக் கண்கொட்சி 
கொட்சிப்படுத்துகிறது.  

• வளைொன ஜவுளி பொரம்பரியத்மத 
இந்தியொ பகொண்டுள்ளது. கண்கொட்சி 
இமத பவளிப்படுத்துவலதொடு, 
பநசவொளர்கள் ைற்றும் கமல 
ஆர்வலர்களிமடலய கலொச்சொர 
ைற்றும் கமல பரிைொற்றத்திற்கொன 
ஒரு தளைொகவும் உள்ளது.  

• பபருமையுடன் மகத்தறிகமள 
அணிய பொர்மவயொளர்கமள 
ஊக்குவிப்பதும், மகத்தறி 
பபொருட்கமள அவர்களது அன்றொட 
வொழ்வில் பின்பற்ற மவப்பதும் 
கண்கொட்சியின் முக்கிய 
குறிக்லகொள்கள் ஆகும்.  

• இந்திய பநசவொளர்கள் ைற்றும் 
ஜவுளிக் கமலஞர்களின் 
வொழ்வொதொரத்மத இத்தமகய முன் 
முயற்சிகள் தக்க மவத்து, 
அவர்களுக்கு அதிக சந்மத 
வொய்ப்புகமள அளித்து, தற்சொர்பு 
இந்தியொமவ உருவொக்குவதன் 
மூலம் அவர்கமள ஊக்குவிக்கும்.  

 

நெப்பாண்டில் 3101 ரயில் டபட்டி 

தயாரித்து அசத்தியது ஐ.சி. எப். 

• பசன்மனயில் உள்ள ஐ.சி. எப். 
எனும் ரயில் பபட்டி இமணப்பு 
பதொழிற்சொமலயில் உள்நொடு ைற்றும் 
பவளிநொடுகளுக்கு ரயில் பபட்டிகள் 
தயொரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

• ைணிக்கு 160 கி.ைீ. லவகத்தில் 
இயங்கும் 'வந்லத பொரத்' ரயில் 
பபட்டிகள் தயொரித்து சொதமன 
பமடத்துள்ளது. லைலும் 'வந்லத 
பொரத்' ரயில் பபட்டி தயொரிப்பு 
திட்டத்தில் பபட்டிகள் 
தயொரிப்பதற்கொன ஆரம்ப கட்ட 
பணிகள் துரிதைொக நடந்து 
வருகின்றன.  
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• ஐ.சி. எப். பில் 2019 – 2020 ல் 4238 
பபட்டிகள் தயொரிக்க இலக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. 

• பகொலரொனொ ஊரடங்கொலும் ரயில் 
பபட்டி தயொரிப்பு தளவொடங்கள் 
இயந்திரங்கள் உதிரிப் பொகங்கள் 
தட்டுப்பொட்டொலும் 4166 பபட்டிகலள 
தயொரிக்க முடிந்தது. இலத நிமல 
பதொடர்ந்ததொல் 2020 – 2021 ம் 
ஆண்டில் 1954 பபட்டிகள் ைட்டுலை 
தயொரிக்கப்பட்டன. 

• இந்த நிமலயில் 2021 – 2022 ம் 
ஆண்டில் 3678 பபட்டிகள் தயொரிக்க 
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.  

• தளவொடங்கள் உரிய கொலத்தில் 
கிமடக்கொததொல் 3100 பபட்டிகள் என 
இலக்கு ைொற்றியமைக்கப்பட்டது.  

• தயொரிப்பு பணிகளும் 
துரிதப்படுத்தப்பட்டன. ரயில்களில் 
நவனீ பதொழில் நுட்பத்தில் 
தயொரிக்கப்படும் 'லிங் ஹொப்பைன் 
புஸ்' என்கிற எல். எச்.பி. பபட்டிகள் 
அதிகம் லசர்க்கப்பட்டு வருவதொல் 
இப்பபட்டிகள் அதிகம் தயொரிக்க 
முடிவு பசய்யப்பட்டது. 
இமதபயொட்டி நிர்ணயித்திருந்த 
இலக்மக விட 1 பபட்டி கூடுதலொக 
3101 பபட்டிகள் தயொரித்து ஐ.சி. எப். 
சொதமன பமடக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

ஆதிச்ச நல்லூர் அகழாய்வுப் பணியில் 

சங்க காலத்கதச் மசர்ந்த டநல் 

உமிகள் கண்டெடுப்பு: 

• ைத்திய பதொல்லியல் துமற சொர்பில், 
ஆதிச்ச நல்லூரில் அகழொய்வுப் பணி 
கடந்த அக்லடொபரில் பதொடங்கி 
நமடபபற்று வருகிறது.  

• 3 இடங்களில் 32 குழிகள் 
லதொண்டப்பட்டுள்ளன. 62க்கும் 
லைற்பட்ட முது ைக்கள் தொழிகள் 
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. குடுமவகள், 
பொமனகள், இரும்பு பபொருட்கள், 
ைணிகள் என ஏரொளைொன 
பதொல்லியல் பபொருட்கள் 
கிமடத்துள்ளன.  

• கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னர் 
அகழொய்வு பணியில் பொண்டியர் 
கொலத்மதச் லசர்ந்த 2 நொணயங்கள் 
கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளன. அகழொய்வு 
நமடபபறும் 3 பகுதிகளில் ஒரு 
இடம் தொைிர பரணி ஆற்றின் 
கமரலயொரம் அமைந்துள்ளது.  
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• கடந்த 1902 - ம் ஆண்டு 
அபலக்சொண்டர் ரியொ என்ற 
ஆங்கிலலயர் அகழொய்வு பசய்த 
இடத்தின் அருலக, இந்த அகழொய்வுப் 
பணி நடந்து வருகிறது. இந்த 
இடத்தில் கடந்த ஒரு ைொதத்துக்கு 
முன்னர் பபரிய முது ைக்கள் தொழி 
கண்படடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

• இந்த தொழியில் இருந்து, பநல் 
உைிகள் கண்படடுக்கப்பட்டு உள்ளன. 
தொழிமயச் சுற்றி 100 - க்கும் 
லைற்பட்ட ைண் கலயங்கள், சிறு 
பொமனகள், இரும்பு வொள் ஆகியமவ 
கிமடத்தன. எனலவ, பழங்கொலத்தில் 
வொழ்ந்த தமலவன் அல்லது லபொர் 
வரீனின் தொழியொக இது இருக்கலொம் 
என்று நம்பப்படுகிறது. இப்பணி 
விமரவில் நிமறவுற்று, 
அருங்கொட்சியகம் அமைக்கும் பணி 
பதொடங்கும் என 
எதிர்பொர்க்கப்படுகிறது. 

 

ஒலி பரப்புத் துகறயில் டதாழில் 

டதாெங்குவகத எளிகமயாக்க தனி 
இகணய தளம் டதாெங்கியது மத்திய 

அரசு: 

• ஒலி பரப்புத் துமற சொர்ந்த பதொழில் 
பதொடங்குவமத எளிமையொக்கும் 
லநொக்கில் அதற்பகன்று தனி 
இமணய தளத்மத ைத்திய தகவல் 
ைற்றும் ஒலி பரப்புத் துமற 
அமைச்சகம் 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

• 'ப்ரொட் லகஸ்ட் லசவொ லபொர்ட்டல்' 
என்ற அந்த தளம் மூலைொக, ஒலி 
பரப்புத் துமற சொர்ந்த பதொழில்களில் 
ஈடுபடுபவர்கள் பதொழிலுக்கொன 
அனுைதி, உரிைம், பதிவு, புதிப்பித்தல் 
உள்ளிட்ட நமடமுமறகமள 
எளிமையொக லைற்பகொள்ள முடியும் 
என்று அந்த அமைச்சகம் 
பதரிவித்துள்ளது.  

 

கீழடி 8 ம் கட்ெ அகழாய்வு - ஆறு முது 

மக்கள் தாழிகள் டகாந்தககயில் 

கண்டெடுப்பு: 

• சிவகங்மக ைொவட்டம், திருப்புவனம் 
அருலக கீழடியில் பதொல்லியல் 
துமற சொர்பில் 8 ம் கட்ட அகழொய்வு 
பணிகள் நடந்து வருகின்றன.  

• முதல் கட்டைொக ஒரு குழி 
லதொண்டப்பட்டு வருகிறது. இதில் 
ஆறு முது ைக்கள் தொழிகளின் லைற் 
பகுதி பதன்பட்டுள்ளது.  

• பகொந்தமகயில் இதுவமர நடந்த 
அகழொய்வில் பவவ்லவறு கொலக் 
கட்டங்கமளச் லசர்ந்த முது ைக்கள் 
தொழிகள் கிமடத்துள்ளன.  

• தற்லபொது கிமடத்துள்ள தொழிகமள 
முழுமையொக பவளி பகொண்டு 
வரும் பணி நடந்து வருகிறது.  

• அகரத்தில் கடந்த முமற அகழொய்வு 
நடந்த இடத்தின் அருலக ஒலர ஒரு 
குழி ைட்டும் லதொண்டப்பட்டு 
பணிகள் நடந்து வருகின்றன.  
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புதிய கல்விக் டகாள்கககய 

வடிவகமக்க மாநில அளவிலான குழு 

- மு.க. ஸ்ொலின் உத்தரவு: 

• கடந்த 2021- 22- ம் ஆண்டுக்கொன நிதி 
நிமல அறிக்மகயில் தைிழ் நொட்டின் 
வரலொற்று ைரபு, தற்லபொமதய 
நிமலமை, எதிர் கொலக் 
குறிக்லகொள்களுக்கு ஏற்ப, 
ைொநிலத்திற்பகனத் தனித்துவைொன 
ைொநிலக் கல்விக் பகொள்மக ஒன்மற 
வகுப்பதற்கு, கல்வியொளர்கள் 
ைற்றும் வல்லுநர்கமளக் பகொண்ட 
உயர் ைட்டக் குழு ஒன்மற இந்த 
அரசு அமைக்கும்' என 
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த 
அறிவிப்மபச் பசயல்படுத்தும் 
விதைொக, தைிழகத்தில் தற்லபொது 
இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

• படல்லி உயர் நீதிைன்ற முன்னொள் 
தமலமை நீதிபதி முருலகசன் 
தமலமையில் புதிய கல்விக் 
பகொள்மகக்கொன குழுமவ தைிழக 
அரசு அமைத்திருக்கிறது. 
இக்குழுவின் உறுப்பினர்களொக 
லபரொசிரியர் எல். ஜவஹர்லநசன், 
இரொைொனுஜம், லபரொசிரியர் சுல்தொன் 
இஸ்ைொயில், லபரொசிரியர் திரு. 
இரொை சீனிவொசன், முமனவர் 
அருணொ ரத்னம், எஸ். இரொை 
கிருஷ்ணன், விஸ்வ நொதன் ஆனந்த், 
டி. எம். கிருஷ்ணொ, துளசி தொஸ், 
முமனவர் ச. ைொடசொைி, இரொ. பொலு, 
தமலமை ஆசிரியர், பஜயஸ்ரீ 
தொலைொதரன் ஆகிய 12 லபர் இந்த 
ைொநில கல்விக் பகொள்மக குழுவில் 
இடம் பபற்றுள்ளனர்.  

 

ரூ.500 மகாடி மதிப்பீட்டில் காலணி 
தயாரிக்கும் டதாழிற்சாகல - முதல்வர் 

ஸ்ொலின் டதாெங்கி கவத்தார்: 

• பபலொக் குப்பம் சிப்கொட் பதொழிற் 
பூங்கொ வளொகத்தில் ரூ.500 லகொடி 
ைதிப்படீ்டில் பசய்யொர் SEZ 
படவலப்பர்ஸ் பிமரலவட் லிைிபடட் 
நிறுவனத்தின் கொலணி தயொரிக்கும் 
பதொழிற்சொமல தைிழ் நொடு 
முதலமைச்சர் ஸ்டொலின் அடிக்கல் 
நொட்டினொர்.  

• விழுப்புரம் ைொவட்டம், திண்டிவனம் 
வட்டம், பபலொக் குப்பம் சிப்கொட் 
பதொழிற் மையத்திற்கு 634.42 ஏக்கர் 
நிலம் லதர்வு பசய்யப்பட்டு பதொழில் 
முமனலவொருக்கு அமனத்து உட் 
கட்டமைப்பு வசதிகளும் வழங்கிடும் 
வமகயில் தயொர் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

• இதன் முதற் கட்டைொக, லலொட்டஸ் 
புட்லவர் எண்டர்பிமரசஸ் லிைிபடட் 
நிறுவனத்தின் துமண நிறுவனைொன 
M/S பசய்யொர் SEZ படவலப்பர்ஸ் 
பிமரலவட் லிைிபடட் நிறுவனம் 
பதொழிற்சொமல அமைத்திட 167.41 
ஏக்கர் இடம் வழங்கப்பட்டு, 
அந்நிறுவனம் மூலம் ரூ.500 லகொடி 
ைதிப்படீ்டில் பதொழில் பதொடங்கிட 
உள்ளது.  
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டவள்ள நிவாரணத்திற்காக ரூ.566.36 

மகாடி தமிழ் நாட்டிற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது: 

• புயல், பவள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்மக 
லபரிடர் கொலங்களில் ைொநில 
அரசுகள் நிவொரண நடவடிக்மககமள 
ைொநிலப் லபரிடர் நிவொரண 
நிதியிலிருந்து லைற்பகொள்கின்றன.  

• கூடுதலொன நிதியுதவி லதசிய 
லபரிடர் நிவொரண நிதியிலிருந்து 
வழங்கப்படுகிறது.  

• இதன் படி தைிழ் நொட்டிற்கு ரூ.566.36 
லகொடி பவள்ள நிவொரணத்திற்கொக 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

மாநிலங்களகவயிலும் 

நிகறமவறியது குற்றவியல் நகெ 

முகற சட்ெ மமசாதா: 

• ைக்களமவத் பதொடர்ந்து 
ைொநிலங்களமவயில் குற்றவியல் 
நமடமுமற சட்ட ைலசொதொ தொக்கல் 
பசய்யப்பட்டது. ஆனொல், அவரது 
லகொரிக்மக நிரொகரிக்கப்பட்டு குரல் 
வொக்பகடுப்பு மூலம் இந்த ைலசொதொ 
நிமறலவற்றப்பட்டது.  

• குற்றவியல் நமட முமற 
சட்டத்தில், குற்றவொளிகள் ைற்றும் 
குற்றம் சொட்டப்பட்லடொர் குறித்த 
பலயொ பைட்ரிக் எனும் உருவ 
அமடயொளங்கமள பதிவு பசய்யும் 
அதிகொரத்மத கொவல் துமறக்கு 
வழங்கும் ைலசொதொ 
ைொநிலங்களமவயிலும் 
நிமறலவற்றப்பட்டது.  

• ஏற்பகனலவ குற்றவியல் நமட 
முமற ைலசொதொ ைக்களமவயில் 
நிமறலவற்றப்பட்டது. இதன் 
கொரணைொக சட்டைொக 
ைொறுவதற்கொன ஒப்புதல் லகட்டு 
ைலசொதொ குடியரசுத் தமலவருக்கு 
அனுப்பி மவக்கப்படவுள்ளது.  

 

ரூ. 14,000 மகாடி முதலீட்டில் 48,000 

மின்சார 'சார்ஜ்' கமயம்: 

• இந்தியொவில் பபொது இடங்களில் 
2,000 த்திற்கும் குமறவொகலவ 
ைின்சொர வொகனங்கமள சொர்ஜ் 
பசய்யும் நிமலயங்கள் உள்ளன. 
வரும் 2024 – 25 ம் நிதியொண்டில், 
ைின்சொரத்தில் இயங்கும் இரண்டு 
ைற்றும் மூன்று சக்கர வொகனங்கள் 
விற்பமன முமறலய, 15 சதவதீம் 
ைற்றும் 30 சதவதீம் அதிகரிக்கும். 

• ைின்சொர பஸ் லபொக்குவரத்து 8 - 10 
சதவதீம் உயரும். அதற்லகற்ப ைின் 
சொர்ஜ் நிமலயங்கள் அமனத்து 
பகுதிகளிலும் அமைக்க லவண்டும். 
இதற்கொக ைத்திய அரசு, 'லபம்' 
திட்டத்தின் கீழ், 1,300 லகொடி ரூபொய் 
ஒதுக்கியுள்ளது.  

• இது தவிர ஏரொளைொன தனியொர் 
நிறுவனங்கள் ைின் வொகன சொர்ஜ் 
மையங்கமள அமைக்க உள்ளதொக 
அறிவித்துள்ளன. அதன் 
அடிப்பமடயில் அடுத்த 3 - 4 
ஆண்டுகளில் 14 ஆயிரம் லகொடி 
ரூபொய் முதலீட்டில், 48 
ஆயிரத்திற்கும் அதிகைொன ைின் 
வொகன சொர்ஜ் மையங்கள் அமைய 
உள்ளன.  
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• இதற்கொன பபரும்பொலொன 
சொதனங்கள், சீனொ, மதவொன் ஆகிய 
நொடுகளில் இருந்து 
இறக்குைதியொகின்றன. இவற்மற 
உள் நொட்டில் தயொரித்தொல், சொர்ஜ் 
நிமலயங்கமள அமைக்கும் பசலவு 
குமறயும்.  

 

பட்ெயக் கணக்காளர்கள், டசலவுகள் 

மற்றும் பணி கணக்காளர்கள், 

அலுவலக டசயலாளர்கள் சட்ெத் 

திருத்த மமசாதா, 2022 200 - க்கும் 

மமற்பட்ெ திருத்தங்ககளுென் 

நிகறமவற்றப்பட்ெது: 

• ைத்திய நிதியமைச்சர் நிர்ைலொ சீதொ 
ரொைன், நொடொளுைன்ற 
ைக்களமவயில், பட்டயக் 
கணக்கொளர்கள், பசலவுகள் ைற்றும் 
பணி கணக்கொளர்கள், அலுவலக 
பசயலொளர்கள் சட்டத் திருத்த 
ைலசொதொ, 2022 - ஐ அறிமுகம் 
பசய்தொர்.  

 

 

• இதன் ைீதொன வொக்பகடுப்புகள் 
நடத்தப்பட்டு கடந்த ைொர்ச் 30 ஆம் 
லததி ைக்களமவயில் இந்த ைலசொதொ 
நிமறலவற்றப்பட்டது. இதமன 
பதொடர்ந்து ைொநிலங்களமவயில் 
இந்த ைலசொதொ விவொதத்திற்கு 
வந்தது.  

• ைலசொதொ ைீதொன வொக்பகடுப்பின் 
லபொது, அதன் உட் பிரிவுகமள 
சுட்டிக் கொட்டி ைொர்சிஸ்ட் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்.பி. ஜொம் 
பிரிட்டொஸ் 163 திருத்தங்கமள 
பகொண்டு வந்து லநொட்டீஸ் 
பகொடுத்தொர்.  

• அதொவது ைலசொதொவில் உள்ள 
பபரும்பொலொன உட் பிரிவுகளில் 
திருத்தத்மத அவர் நொடினொர். 
அவமர லபொல் இந்திய கம்யூனிஸ்டு 
எம்.பி. பிலனொய் விஸ்வம் 20 உட் 
பிரிவுகளில் திருத்தம் பகொண்டு 
வந்தொர்.  

• இப்படி பைொத்தம் 200 - க்கும் 
லைற்பட்ட திருத்தங்கள் 
ைொநிலங்களமவ உறுப்பினர்களொல் 
பகொண்டு வரப்பட்டன. இமவ 
ஒவ்பவொன்றுக்கும் தனித் தனியொக 
குரல் வொக்பகடுப்புகள் 
நடத்தப்பட்டன.  

• இறுதியொக பட்டயக் கணக்கொளர்கள், 
பசலவுகள் ைற்றும் பணி 
கணக்கொளர்கள், அலுவலக 
பசயலொளர்கள் சட்டத்திருத்த 
ைலசொதொ, 2022 நிமறலவற்றப்பட்டது. 
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கதவான் நாட்கெச் சார்ந்த ஹாங் ஃபூ 

(Hong Fu) டதாழில் குழுமத்துென், தமிழ் 

நாட்டில் டதாழில் துவங்குவதற்கான 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்: 

• தைிழ் நொடு முதலமைச்சர் மு.க. 
ஸ்டொலின் முன்னிமலயில், லநற்று 
தமலமைச் பசயலகத்தில், உலக 
அளவில் கொலணிகள் உற்பத்தியில் 
முன்னிமல வகிக்கும் மதவொன் 
நொட்மடச் சொர்ந்த ஹொங் ஃபூ (Hong 
Fu) பதொழில் குழுைத்துடன், தைிழ் 
நொட்டில் பதொழில் துவங்குவதற்கொன 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
மகபயொப்பைிடப்பட்டது.  

• இதன் மூலம், அடுத்த 3 முதல் 5 
ஆண்டுகளில், படிப்படியொக 1000 
லகொடி ரூபொய் வமர முதலீடு 
ைற்றும் 20,000 நபர்களுக்கு லவமல 
வொய்ப்பு அளிக்கப்படும்.  

• இத்பதொழில் திட்டத்தின் மூலம் 
பபண்களுக்கு அதிக லவமல 
வொய்ப்பு அளிக்கப்படும். இந்த 
முதலீடு தைிழ் நொட்டில் கொலணிகள் 
உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதிக்கு 
பபரும் ஊக்கத்மத அளிக்கும்.  

 

தமிழக மின் துகறக்கு ரூ. 7,054 மகாடி 

நிதி ஒன்றிய அரசு அறிவிப்பு: 

• 15 வது நிதிக் குழு பரிந்துமரகளின் 
அடிப்பமடயில், ைொநிலங்களுக்கு 
பைொத்த உள் நொட்டு உற்பத்தி 
விகிதத்தில் 0.5 சதவதீம் வமர 
கூடுதல் கடன் வழங்க ஒன்றிய 
நிதியமைச்சகம் முடிவு பசய்துள்ளது.  

• குறிப்பொக, 2021- 22 ல் ைின் துமற 
சீர்திருத்தங்கமள 
லைற்பகொள்வதற்கொக தைிழ் நொடு 
உள்ளிட்ட 10 ைொநிலங்களுக்கு 
ஒன்றிய நிதியமைச்சகத்தின் 
பசலவினத் துமற ரூ. 28,204 லகொடி 
கூடுதல் கடன் பபறுவதற்கு 
தற்லபொது அனுைதி அளித்துள்ளது.  

• இதில், தைிழகத்திற்கு ைட்டும் அதிக 
பட்சைொக ரூ. 7,054 லகொடி கூடுதல் 
கடன் பதொமக பபறுவதற்கு ஊக்கத் 
பதொமகயொக வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

முல்கல டபரியாறு அகண 

பாதுகாப்பில் கண்காணிப்பு குழுவுக்கு 

முழு அதிகாரம் - உச்ச நீதிமன்றம் 

உத்தரவு:  

• லகரளொவின் இடுக்கி ைொவட்டத்தில் 
முல்மல பபரியொறு அமண 
அமைந்துள்ளது. இந்த அமண 
பதொடர்பொக லகரளொ, தைிழகம் 
இமடலய பிரச்சிமன இருந்து 
வருகிறது.  

• கடந்த 2005 -ம் ஆண்டில் அமண 
கண்கொணிப்பு குழுமவ உச்ச 
நீதிைன்றம் நியைித்தது. இந்தக் குழு 
ஆய்வு பசய்து, அமண பொதுகொப்பொக 
இருக்கிறது என்பமத உறுதி 
பசய்தது. லைலும், அமண 
பொதுகொப்புக்கொன நடவடிக்மககமள 
எடுத்து வருகிறது. இந்த குழுவின் 
பசயல்பொட்டுக்கு லகரள அரசு 
தமடயொக உள்ளது.  
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• இந்தச் சூழலில் முல்மல பபரியொறு 
அமணயின் பொதுகொப்பு, நீர் லதக்கி 
மவக்கும் அளவு பதொடர்பொக உச்ச 
நீதிைன்றத்தில் இரு ைொநிலங்கள் 
சொர்பில் பல்லவறு ைனுக்கள் தொக்கல் 
பசய்யப்பட்டன.  

• இந்த ைனுக்கமள நீதிபதிகள் ஏ. எம். 
கொன் வில்கர், ஏ. எஸ். ஒகொ, சி.டி. 
ரவிக் குைொர் ஆகிலயொமரக் பகொண்ட 
அைர்வு விசொரித்து வருகிறது.  

• இந்த வழக்கில் தைிழக, லகரள 
அரசுகள் தங்கள் தரப்பு வொதங்கமள 
முன் மவத்தன. வழக்கு 
விசொரமணயின் லபொது முல்மல 
பபரியொறு அமண கண்கொணிப்பு 
குழுமவ ைொற்ற லவண்டும் என்று 
லகரள அரசு வலியுறுத்தியது. இமத 
உச்ச நீதிைன்றம் ஏற்கவில்மல. 
இமதத் பதொடர்ந்து நீதிபதி கொன் 
வில்கர் அைர்வு இமடக் கொல 
உத்தரமவ பிறப்பித்தது.  

• முல்மல பபரியொறு அமண 
கண்கொணிப்புக் குழுவில் ைத்திய நீர் 
ஆமணயத்மத லசர்ந்த பிரதி நிதி 
ைற்றும் தைிழகம், லகரளொமவச் 
லசர்ந்த தலொ ஒரு பிரதி நிதி இடம் 
பபற்றுள்ளனர். இந்தக் குழுவின் 
பசயல்பொடு திருப்திகரைொக உள்ளது.  

• கண்கொணிப்புக் குழுமவ லைலும் 
வலுப்படுத்த தைிழகம், லகரளொவில் 
இருந்து கூடுதலொக தலொ ஒரு 
பிரதிநிதிமய நியைிக்க லவண்டும். 
அடுத்த 2 வொரங்களில் இரு ைொநில 
அரசுகளும் கூடுதல் பிரதிநிதிகமள 
நியைிக்க லவண்டும்.  

• கண்கொணிப்புக் குழுவுக்கு 
லதமவயொன உதவிகமள ைத்திய 
அரசு வழங்க லவண்டும். அப்லபொது 
தொன் குழு தனது பணிகமள 
சிறப்பொக லைற்பகொள்ள முடியும். 
அமணயின் பொதுகொப்பு பதொடர்பொன 
அமனத்து விவகொரங்கள் குறித்தும் 
கண்கொணிப்புக் குழு ஆய்வு பசய்து 
முடிவு எடுக்கும்.  

• இந்தக் குழுவின் உத்தரவுகமள இரு 
ைொநில தமலமைச் பசயலொளர்களும் 
நிமறலவற்ற லவண்டும். அதற்கு 
அவர்கலள பபொறுப்பொளிகள் ஆவர்.  

• கண்கொணிப்புக் குழுவுக்கு இரு 
ைொநில அரசுகளும் முழு 
ஒத்துமழப்பு அளிக்க லவண்டும். 
அமணயின் பரொைரிப்புப் பணிகமள 
குறித்த கொலத்தில் லைற்பகொள்ள 
லவண்டும்.  

• உச்ச நீதிைன்றத்தின் உத்தரவுகமள 
கண்டிப்புடன் பின்பற்ற லவண்டும். 
நொடொளுைன்றத்தில் 
நிமறலவற்றப்பட்ட அமண 
பொதுகொப்புச் சட்டத்துக்கு கடந்த 2021 
டிசம்பர் 13 -ம் லததி குடியரசுத் 
தமலவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளொர்.  

• அமணகளின் பரொைரிப்பு, பசயல்பொடு 
பதொடர்பொன அமனத்து அம்சங்களும் 
புதிய சட்டத்தில் 
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய 
சட்டத்தின் படி லதசிய அமண 
பொதுகொப்பு ஆமணயம் முழுமையொக 
பசயல்பொட்டுக்கு வரும் வமர 
முல்மல பபரியொறு அமண 
கண்கொணிப்புக் குழு பதொடர்ந்து 
பசயல்படலொம். 
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'அனிமமஷன்' துகறகய ஊக்குவிக்க 

பணிக் குழு அகமத்தது மத்திய அரசு: 

• அனிலை ன், வி ுவல் எபபக்ட்ஸ், 
லகைிங், கொைிக்ஸ்' துமறகளில், 2025 
க்குள் 5 சதவதீ சர்வலதச சந்மத 
ைதிப்மப மகப்பற்றும் திறன் நம் 
நொட்டுக்கு உள்ளது. இதன் ைதிப்பு 3 
லட்சம் லகொடி ரூபொய் என 
கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

• ஆண்டு லதொறும் 1.60 லட்சம் 
லவமல வொயப்புகமள உருவொக்க 
கூடிய இத்துமற, ஆண்டுக்கு 25 - 30 
சதவதீ வளர்ச்சி அமடய உள்ளது.  

• லதசிய பகொள்மக, இத்துமறமய 
ஊக்குவிக்கவும், இது பதொடர்பொன 
உயர் கல்விக்கொன லதசிய பொட 
திட்ட கட்டமைப்மப 
பரிந்துமரக்கவும் பணிக் குழு 
உருவொக்கப்பட்டு உள்ளது. 
இத்துமறயில் அதிக 
எண்ணிக்மகயிலொன இளங்கமல, 
முதுகமல ைற்றும் ஆரொய்ச்சி 
ைொணவர்கமள உருவொக்க்க 
இப்பணிக் குழு ஈடுபடும். இந்த 
குழுவுக்கு ைத்திய தகவல் ைற்றும் 
ஒலி பரப்புத் துமற பசயலர் 
தமலமை வகிப்பொர்.  

• இதில், ைத்திய திறன் லைம்பொட்டுத் 
துமற, உயர் கல்வித் துமற, 
ைின்னணு ைற்றும் தகவல் பதொழில் 
நுட்பத் துமற, பதொழில் ைற்றும் 
உள்நொட்டு வர்த்தக லைம்பொட்டுத் 
துமற பசயலர்கள் இடம் பபறுவர்.  

• இந்த பணிக் குழு தங்கள் முதல் 
பசயல் திட்ட அறிக்மகமய 90 
நொட்களுக்குள் சைர்ப்பிக்கும். 
இத்துமற பதொடர்பொன லதசிய 
பகொள்மக வகுக்கும் பபொறுப்மபயும் 
இக்குழு ஏற்கும். 

 

டசயல்பொத நிலக்கரி சுரங்கங்ககள 

அபராதம் இன்றி ஒப்பகெக்க அரசு 

நிறுவனங்களுக்கு ஒரு முகற வாய்ப்பு 

வழங்க அகமச்சரகவ ஒப்புதல்:  

• பசயல்படொத சுரங்கங்கமள 
அபரொதைின்றி ைற்றும் எந்த 
கொரணத்மதயும் குறிப்பிடொைல் 
ஒப்பமடக்க ைத்திய ைற்றும் ைொநில 
பபொதுத் துமற நிறுவனங்களுக்கு 
ஒரு முமற வொய்ப்பு 
வழங்குவதற்கொன நிலக்கரி 
அமைச்சகத்தின் முன் பைொழிவுக்கு 
பிரதைர் திரு நலரந்திர லைொடி 
தமலமையிலொன பபொருளொதொர 
விவகொரங்களுக்கொன 
அமைச்சரமவக் குழு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது.  

• நிலக்கரி சுரங்கங்கமள ஒப்பமடக்க 
பகொள்மக பவளியிடப்பட்ட 
நொளிலிருந்து மூன்று ைொத கொல 
அவகொசம் அரசு நிறுவனங்களுக்கு 
வழங்கப்படும்.  

• 2021 டிசம்பர் வமர அரசு 
நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 73 
நிலக்கரி சுரங்கங்களில் 45 
சுரங்கங்கள் பசயல்படொைல் 
இருந்தன, லைலும் 19 நிலக்கரி 
சுரங்கங்களில் சுரங்கச் 
பசயல்பொடுகள் பதொடங்குவதற்கொன 
கொலக்பகடு முடிந்துவிட்டது.  
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• ஒதுக்கீட்டொளர்களின் 
கட்டுப்பொட்டிற்கு அப்பொற்பட்ட 
கொரணங்களொல் தொைதம் ஏற்பட்டது. 
நொட்டின் எரி சக்தி பொதுகொப்பில் 
நிலக்கரி துமற முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிறது. தரைொன நிலக்கரிச் 
சுரங்கங்கள், பதொழில் நுட்பச் 
சிக்கல்கமள நீக்கி, எல்மலகமள சரி 
பசய்த பிறகு விமரவொக ைறு சுழற்சி 
பசய்து, ஆர்வமுள்ள தரப்பினருக்கு 
வழங்கப்படலொம்.  

• இந்த நடவடிக்மக மூலம் லவமல 
வொய்ப்பு அதிகரிக்கும், முதலீடு 
அதிகரிக்கும். நொட்டின் பின் தங்கிய 
பகுதிகளின் பபொருளொதொர 
வளர்ச்சிக்கு இது பங்களிக்கும். 
நொட்டில் நிலக்கரி இறக்குைதிமய 
இது குமறக்கும். 

 

மத்திய பல்ககலக் கழகங்களுக்கான 

டபாது நுகழவுத் மதர்கவ ரத்து டசய்ய 

மவண்டும் – சட்ெப் மபரகவயில் 

தரீ்மானம் நிகறமவற்றம்: 

• ைத்திய பல்கமலக் கழகங்களில் 
ைொணவர் லசர்க்மகக்கொன பபொது 
நுமழவுத் லதர்வுக்கு தைிழக 
முதல்வர் ஸ்டொலின் உள்ளிட்ட 
பல்லவறு கட்சிகளின் தமலவர்கள் 
எதிர்ப்பு பதரிவித்து வருகின்றனர். 
இந்நிமலயில், தைிழக சட்டப் 
லபரமவயில் இது குறித்து அரசினர் 
தனித் தீர்ைொனம் பகொண்டு 
வரப்பட்டது.  

• இமதத் பதொடர்ந்து, தீர்ைொனம் குரல் 
வொக்பகடுப்பு மூலம் ஒரு ைனதொக 
நிமறலவறியதொக லபரமவத் 
தமலவர் மு. அப்பொவு அறிவித்தொர்.  

 

முதல்வர் ஸ்ொலின் தகலகமயில் 

வன உயிரின வாரியம் அகமப்பு - 28 

உறுப்பினர்கள் நியமனம்: 

• தைிழகத்தில் உள்ள வன 
உயிரினங்கமள பொதுகொக்கும் 
வமகயில் முதல்வர் ஸ்டொலின் 
தமலமையில் வன உயிரின 
வொரியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.  

• இதன் துமணத் தமலவரொக வனத் 
துமற அமைச்சர் கொ. ரொைச்சந்திரன் 
நியைிக்கப்பட்டுள்ளொர்.  

• லைலும் இந்த வொரியத்தில் 3 எம் 
எல் ஏக்கள், பதொண்டு நிறுவனத்மத 
லசர்ந்த 3 லபர், சுற்றுச் சூழல் சொர்ந்த 
வல்லுநர்கள் 8 லபர், அரசுத் துமற 
அலுவலர்கள் 14 லபர் 
நியைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

• அதன் படி, எம் எல் ஏக்கள் பிரிவில் 
கம்பம் பதொகுதி எம் எல் ஏ என். 
ரொை கிருஷ்ணன். சங்கரொ புரம் 
பதொகுதி எம்எல்ஏ டி. உதய சூரியன், 
பழனி பதொகுதி எம்எல்ஏ ஐ.பி. 
பசந்தில் குைொர் ஆகிலயொரும், 
பதொண்டு நிறுவனங்கள் பிரிவில் 
'நீலகிரி கீ ஸ்லடொன்' அறக் 
கட்டமளமயச் லசர்ந்த பிரதிம் ரொய், 
'லகொமவ ஓமச' அமைப்மபச் லசர்ந்த 
லக. கொளி தொசன், லதனி நலம் 
ைருத்துவைமன ைருத்துவர் சி.பி. 
ரொஜ் குைொர் ஆகிலயொரும் 
நியைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
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பூம்புகார் மாநில விருதுக்கு 'தஞ்சாவூர் 

டநட்டி' ககவிகனக் ககலஞர் ஆர். 

ராதா மதர்வு: 

• தைிழகத்தில் ஆண்டு லதொறும் 
சிறந்து விளங்கும் மகவிமனக் 
கமலஞர்களுக்கு தைிழ் நொடு 
மகத்திறத் பதொழில்கள் வளர்ச்சிக் 
கழகம் 'பூம்புகொர் ைொநில விருது' 
வழங்கி, ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது.  

• அதன்படி, 2021- 22- ம் ஆண்டுக்கொன 
பூம்புகொர் ைொநில விருதுக்கொக 
'தஞ்சொவூர் பநட்டி' மகவிமனக் 
கமலஞரொன தஞ்சொவூர் புதிய 
குடியிருப்பு வொரியத்தில் வசித்து 
வரும் ஆர். ரொதொ (66) லதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 

இந்திய மபாக்குவரத்து டநரிசலுக்கு 

தரீ்வாக உள்நாட்டிமலமய 

உருவாக்கப்பட்ெ நவனீ தகவல் 

டதாெர்பு மற்றும் விபத்து தடுப்பு 

டதாழில் நுட்பத்துென் கூடிய 

மபாக்குவரத்து முகற இன்ட்ரான்ஸ் - II 

திட்ெத்தின் கீழ் டதாெங்கப்பட்ெது: 

• ைத்திய ைின்னணு ைற்றும் தகவல் 
பதொழில் நுட்ப அமைச்சகத்தின் முன் 
முயற்சியொக இந்திய 
நகரங்களுக்கொன நவனீ தகவல் 
பதொடர்பு ைற்றும் விபத்து தடுப்பு 
பதொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய 
லபொக்குவரத்து முமற 
பதொடங்கப்பட்டுள்ளது.  

• உள் நொட்டிலலலய உருவொக்கப்பட்டு 
வொகனங்களில் 
பபொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஓட்டுநர் 
உதவி ைற்றும் எச்சரிக்மக நமட 
முமற (ஓடிஏடபுள்யுஎஸ்), லபருந்து 
சிக்னல் முன்னுரிமை நமட முமற, 
சிஓஎஸ்எம்ஐசி ஆகிய பைன் 
பபொருள்கமள பகொண்டு இந்த 
லபொக்குவரத்து முமற 
பதொடங்கப்பட்டுள்ளது.  

• இந்த நமட முமற 
நவனீைொக்கப்பட்ட கணினி 
லைம்பொட்டு மையம், பசன்மனயில் 
உள்ள இந்திய பதொழில் நுட்ப 
கல்விக் கழகம் (ஐஐடி) ஆகியமவ 
இமணந்து உருவொக்கப்பட்டது. இந்த 
திட்டத்திற்கு பதொழில் துமற 
கூட்டொளியொக ைஹிந்திரொ & 
ைஹிந்திரொ இருந்தது.  

 

'சமபந்தி மபாஜனம்' இனி 'சமத்துவ 

விருந்து' என்று அகழக்கப்படும் - 

முதல்வர் மு.க. ஸ்ொலின்: 

• ஆதி திரொவிடர் ைற்றும் 
பழங்குடியினர் நலத் துமறயின் 
ைொநில அளவிலொன விழிப்புணர்வு 
ைற்றும் கண்கொணிப்புக் குழு கூட்டம் 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின் 
தமலமையில் தமலமைச் 
பசயலகம், நொைக்கல் கவிஞர் 
ைொளிமகயில் நமடபபற்றது.  
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• சட்டப் லபரமவ உறுப்பினர் 
சிந்தமனச் பசல்வன் என்மன 
சந்தித்து, ஆகஸ்ட் 15 விடுதமல 
நொள் உள்ளிட்ட முக்கிய நொட்களில் 
இதுவமர நமடபபற்று வந்த 
'சைபந்தி லபொஜனம்' என்பமத பபயர் 
ைொற்ற லவண்டுலகொள் விடுத்தொர். 
அவரது லவண்டுலகொமள ஏற்று 
இனிலைல் 'சைத்துவ விருந்து' என்று 
பபயர் ைொற்றம் பசய்யப்படும். 

 

டரய்காவிக் பிரக்ஞானந்தாவின் 

சாம்பியன்: 

• கடந்த சில ைொதங்களுக்கு முன் 
தைிழ் நொட்மடச் லசர்ந்த 
பிரக்ஞொனந்தொ, உலக அளவிலொன 
'ஏர் திங்ஸ் ைொஸ்டர்ஸ் லரபிட்' 
இமணய வழி சதுரங்கப் லபொட்டியில் 
பங்லகற்று, உலகத் தர வரிமசயில் 
முதலிடத்தில் இருக்கும் நொர்லவ 
நொட்டு வரீர் லைக்னஸ் கொர்ல்சமன 
வழீ்த்தி இளம் வயதிலலலய சொதமன 
புரிந்தொர்.  

 

 

• பரய்கொவிக் 2022 ஆம் ஆண்டின் 
ஓபன் பசஸ் லபொட்டியில் தைிழ் 
நொட்மடச் லசர்ந்த இளம் கிரொண்ட் 
ைொஸ்டர் பிரக்ஞொனந்தொ, சொம்பியன் 
பட்டம் பபற்றுள்ளொர்.  

 

பருத்தி இறக்குமதிக்கான சுங்க வரி 

முழுகமயாக ரத்து - மத்திய அரசு 

அறிவிப்பு:  

• பருத்தி ைற்றும் நூல் விமல 
உயர்மவ கட்டுப்படுத்த லவண்டும் 
என்று ஜவுளித் துமற உள்ளிட்ட 
பல்லவறு தரப்பினர் லகொரிக்மக 
விடுத்து வந்த நிமலயில், பருத்தி 
இறக்குைதிக்கொன சுங்க வரி ைத்திய 
அரசொல் முழுமையொக ரத்து 
பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

தமிழகம் முழுவதும் ஏப்ரல் 14 - ம் மததி 
சமத்துவ நாளாக டகாண்ொெப்படும் - 

முதல்வர் மு.க. ஸ்ொலின்: 

• தைிழ் நொடு சட்ட லபரமவயில் 
துமற வொரியொன ைொனிய 
லகொரிக்மககள் ைீது விவொதம் 
நமடபபற்று வருகிறது. 
இந்நிமலயில் சட்ட லபரமவயில் 110 
விதியின் கீழ் லபசிய முதல்வர் 
மு.க. ஸ்டொலின் ஏப்ரல் 14 -ம் லததி 
இனி சைத்துவ நொளொகக் 
பகொண்டொடப்படும் என்றும், சைத்துவ 
நொள் உறுதி பைொழி தைிழ் நொடு 
முழுவதும் எடுத்துக் பகொள்ளப்படும் 
என்பமத ைகிழ்ச்சியுடன் 
பதரிவித்துக் பகொள்கிலறன்.  
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மகாழி வளர்ப்பில் தமிழ்நாடு 

முதலிெம் - டகாள்கக விளக்கக் 

குறிப்பில் தகவல்: 

• தைிழக சட்டப் லபரமவயில் இன்று 

கொல் நமட, லவளொண்மை, பொல் 

வளம் உள்ளிட்ட துமறகள் ைீதொன 

விவொதம் நமட பபற்று வரும் 

நிமலயில், பல்லவறு துமறகளின் 

பகொள்மக விளக்கக் குறிப்புகமள 

துமற சொர்ந்த அமைச்சர்கள் தொக்கல் 

பசய்து வருகின்றன.  

• அந்த வமகயில், கொல் நமட 

பரொைரிப்புத் துமற பகொள்மக 

விளக்கக் குறிப்பு தொக்கல் 

பசய்யப்பட்டது. அதில், லதசிய 

அளவில் தைிழ் நொடு லகொழியின 

எண்ணிக்மகயில் முதலிடத்திலும், 

பசம்ைறியொட்டின் எண்ணிக்மகயில் 

நொன்கொவது இடத்திலும், 

பவள்ளொட்டின் எண்ணிக்மகயில் 7 

வது இடத்திலும், பசுவின 

எண்ணிக்மகயில் 13 வது 

இடத்திலும், எருமையின 

எண்ணிக்மகயில் 14 வது 

இடத்திலும் இருப்பதொகவும் தகவல் 

பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

டசன்கன ஐஐடி - இந்திய விமானப் 

பகெ இகெமய புரிந்துணர்வு 

ஒப்பந்தம்: 

• இந்திய விைொனப் பமடயின் 
லதமவகமள பூர்த்தி பசய்வதற்கொன 
பல்லவறு வளர்ச்சித் 
திட்டங்களுக்கொக இந்திய விைொனப் 
பமட ைற்றும் ஐஐடி பசன்மன 
ஆகியமவ லைற்பகொண்ட 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
மகபயழுத்தொகியுள்ளது.  

• இந்திய விைொனப் பமடயின் 
தமலமை பரொைரிப்பு தள தமலமை 
பபொறியியல் அதிகொரி (சிஸ்டம்ஸ்) 
ஏர் கலைொலடொர் எஸ் பஹுஜொ 
ைற்றும் பசன்மன ஐஐடி 
ஏலரொஸ்லபஸ் இன்ஜினியரிங் 
துமறத் தமலவர் லபரொசிரியர் எச் 
எஸ் என் மூர்த்தி ஆகிலயொர் தில்லி 
துக்ளகொபொத் விைொனப்பமட 
நிமலயத்தில் இந்த புரிந்துணர்வு 
ஒப்பந்தத்தில் மகபயழுத்திட்டனர்.  

 

டசங்கல்பட்டில் ரூ.65 மகாடி டசலவில் 

சர்வமதச மயாகா, இயற்கக மருத்துவ 

அறிவியல் நிறுவனம் - முதல்வர் 

ஸ்ொலின் காடணாலி மூலம் திறந்து 

கவத்தார்: 

• பசங்கல்பட்டு அரசு ைருத்துவக் 
கல்லூரி வளொகத்தில் 2,93,000 சதுர 
அடி பரப்பளவில் ரூ.65 லகொடி 
பசலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 
உலகத் தரம் வொய்ந்த 
சர்வலதசலயொகொ ைற்றும் இயற்மக 
ைருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்மத 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின் 
கொபணொலிக் கொட்சி வொயிலொக 
திறந்து மவத்தொர்.  
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• ரூ.65 லகொடி பசலவில், 50 ஏக்கர் 
நிலப் பரப்பு, 2.93 லட்சம் சதுர அடி 
கட்டிடம் கட்டும் பணிகள் 2020 ஜன.6 
-ம் லததி பதொடங்கியது. கடந்த, 2021 
பசப். 30-ம் லததி, அமனத்து 
பணிகளும் முடிக்கப்பட்டன.  

 

2.4 லட்சம் மபருக்கு மவகல 

கிகெக்கும் ரூ. 19,000 மகாடியில் ஜவுளி 
துகறக்கு புதிய திட்ெம் - ஒன்றிய அரசு 

ஒப்புதல்: 

• ஒன்றிய அரசு பதொழிற்துமறயினமர 
ஊக்குவிக்கும் விதைொக பல 
அறிவிப்புகமள பவளியிட்டு 
வருகிறது. அந்த வமகயில் 
தற்லபொது ஜவுளித் துமறயினமர 
ஊக்குவிக்கும் விதைொக புதிய 
திட்டத்திமன அறிவித்துள்ளது.  

• ஜவுளித் துமறயில் உற்பத்தி ைற்றும் 
ஏற்றுைதியிமன ஊக்குவிக்கும் 
விதைொக ரூ. 19,000 லகொடி 
ைதிப்பிலொன உற்பத்தி சொர்ந்த 
ைொனிய திட்டத்திற்கு (பிஎல்ஐ) 
ஒன்றிய அரசு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 
மூலம் 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் 
லபருக்கு லவமல வொய்ப்புகள் 
கிமடக்கும்.  

 

கனிம உற்பத்தியில் 13.2 சதவதீம் ஒட்டு 

டமாத்த வளர்ச்சி: 
• 2022 பிப்ரவரி ைொதத்திற்கொன சுரங்க 

ைற்றும் குவொரித் துமறயின் கனிை 
உற்பத்தியின் குறியடீு 123.2 ஆக 
இருந்தது, 2021 பிப்ரவரி ைொதத்துடன் 
ஒப்பிடும் லபொது இது 4.5% 
அதிகைொகும்.  

• இந்திய சுரங்க அலுவலகத்தின் 
தற்கொலிக புள்ளி விவரங்கள் படி, 
முந்மதய ஆண்டின் இலத கொலத்மத 
விட ஏப்ரல் - பிப்ரவரி, 2021- 22 கொல 
கட்டத்திற்கொன ஒட்டு பைொத்த 
வளர்ச்சி 13.2 சதவதீம் 
அதிகரித்துள்ளது.  

• பிப்ரவரி, 2022- ல் முக்கியைொன 
கனிைங்களின் உற்பத்தி அளவு: 
நிலக்கரி 795 லட்சம் டன்கள், பழுப்பு 
நிலக்கரி 47 லட்சம் டன்கள், 
இயற்மக எரிவொயு 
(பயன்படுத்தப்பட்டது) 2515 
ைில்லியன் கியூ. ைீ., பபட்லரொலியம் 
(கச்சொ) 23 லட்சம் டன், பொக்மசட் 
2120 ஆயிரம் டன், குலரொமைட் 373 
ஆயிரம் டன், கொப்பர் 9 ஆயிரம் டன், 
தங்கம் 125 கிலலொ, இரும்பு தொது 227 
லட்சம் டன், ஈயம் 29 ஆயிரம் டன், 
ைொங்கனஸீ் தொது 293 ஆயிரம் டன், 
ஜிங்க் 143 ஆயிரம் டன், சுண்ணொம்பு 
333 லட்சம் டன், பொஸ்லபொமரட் 108 
ஆயிரம் டன், லைக்னமசட் 10 
ஆயிரம் டன், மவரம் 48 கொரட்.  
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• பிப்ரவரி 2021- ஐ விட பிப்ரவரி 2021- 
ல் லநர்ைமறயொன வளர்ச்சிமயக் 
கொட்டும் முக்கியைொன தொதுக்களின் 
உற்பத்தியில் பின்வருவன 
அடங்கும்: மவரம் (43.4%), பழுப்பு 
நிலக்கரி (24.7%), இயற்மக எரிவொயு 
(U) (12.5%), பொஸ்லபொமரட் (9.9%), 
துத்தநொகம் 8.7%), பொக்மசட் (8.3%), 
நிலக்கரி (6.6%), இரும்புத் தொது (5.9%) 
ைற்றும் லைக்னமசட் (0.6%). 
எதிர்ைமறயொன வளர்ச்சிமயக் 
கொட்டும் முக்கியைொன தொதுக்களின் 
உற்பத்தியில் பின்வருவன 
அடங்கும்: சுண்ணொம்பு (-0.5%), தங்கம் 
(-2.1%), பபட்லரொலியம் (கச்சொ) (-2.2%), 
ஈயம் (-14.0%), ைொங்கனசீு தொது (-
17.3%), கொப்பர் (-19.8%) ைற்றும் 
குலரொமைட் (-33.1%). 

 

சுகாதாரத் துகற மூலம் காச மநாய் 

ஒழிப்பு திட்ெத்கத டசயல்படுத்த அரசு 

முடிவு: 

• இந்தியொவில் கொச லநொமய 
முழுமையொக ஒழிக்கும் லநொக்கில் 
ைத்திய, ைொநில அரசுகள் பல்லவறு 
நடவடிக்மககமள லைற்பகொண்டு 
வருகின்றன.  

• அதன் படி, 2025- ம் ஆண்டுக்குள் கொச 
லநொமய முழுவதும் ஒழிக்க 
லவண்டும் என்ற இலக்குடன் லதசிய 
கொச லநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் 
அமனத்து ைொநிலங்களிலும் 
பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.  

• தைிழகத்தில் லநொயொளிகமளக் 
கண்டறிதல், கூட்டு ைருந்து 
சிகிச்மச, பதொடர் கண்கொணிப்பு 
ஆகியவற்றொல் கொச லநொமயக் 
குணப்படுத்தும் இலக்கு உயர்ந்து 
வருகிறது.  

• இந்த லநொயின் தொக்கத்தொல் 
பொதிக்கப்படுபவர்களில் 84 சதவதீம் 
லபர் முதல் சிகிச்மசயிலும், 
ைீதமுள்ளவர்கள் பதொடர் 
சிகிச்மசகளிலும் 
குணைமடகின்றனர்.  

• லைலும், சிகிச்மச கொலத்தில் 
லநொயொளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து 
அளிக்க நிதியுதவியும் 
வழங்கப்படுகிறது.  

• இந்நிமலயில், லதசிய நல்வொழ்வுக் 
குழுைத் திட்ட இயக்குநரின் 
பரிந்துமர அடிப்பமடயில் இமவ 
அமனத்தும் பபொது சுகொதொரத் துமற 
இயக்குநரின் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் 
பகொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.  

• இதன் மூலம் ைொநில பபொது 
சுகொதொரத் துமற இயக்குநருக்கு, 
லதசிய கொச லநொய் ஒழிப்புத் திட்ட 
பசயலொக்கம் ைற்றும் அது சொர்ந்த 
முக்கிய முடிவுகமள லைற்பகொள்ள 
அதிகொரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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சர்வ மதச நீச்சல் மபாட்டியில் நடிகர் 

மாதவன் மகன் மவதாந்த் டவள்ளி 
பதக்கம் டவன்றார்: 

• தைிழ் திமரயுலகில் அறிமுகைொன 
நடிகர் ைொதவன், இந்தியிலும் 
பல்லவறு திமரப்படங்களில் நடித்து 
பொன் இந்தியொ நடிகரொக (Pan india 
actor) திகழ்கிறொர். இவரது ைகன் 
லவதொந்த் ைொதவன் நீச்சல் வரீரொக 
திகழ்கிறொர்.  

• சர்வலதச அளவில் பல்லவறு நீச்சல் 
லபொட்டிகளில் பங்லகற்று 
விருதுகமள குவித்து வருகிறொர். 
அந்த வமகயில், படன்ைொர்க் தமல 
நகர் லகொபன் லஹகனில் (copenhagen) 
நமடபபற்ற லடனிஷ் நீச்சல் 
லபொட்டியில் பங்லகற்ற லவதொந்த் 
ைொதவன், 1500 ைீட்டர் free பிரிவில் 
பவள்ளி பதக்கம் பவன்றொர். 
படன்ைொர்க் ஓபன் நீச்சல் 
லபொட்டியின் 200 ைீட்டர் Fly பிரிவில் 
இந்தியொவின் முன்னணி நீச்சல் வரீர் 
சஜன் பிரகொஷ் தங்கம் பவன்றொர். 

 

டென்மார்க் ஓபன் நீச்சல் மபாட்டி - 

நடிகர் மாதவனின் மகன் மவதாந்த் 

தங்கப் பதக்கம் டவன்று அசத்தல்: 

• படன்ைொர்க்கின் லகொபன் லஹகன் 
நகரில் லடனிஷ் ஓபன் நீச்சல் 
லபொட்டி நமடபபற்று வருகிறது. 
இதில் ஆடவருக்கொன 800 ைீட்டர் 
பிரிவில் இந்திய வரீர் லவதொந்த், 
பந்தய தூரத்மத 8:17.28 விநொடிகளில் 
கடந்து தங்கப் பதக்கம் பவன்றொர்.  

• நடிகர் ைொதவனின் ைகனொன 

லவதொந்த் பவல்லும் 2- வது பதக்கம் 

இதுவொகும். 1500 ைீட்டர் ஃப்ரீ 

ஸ்மடல் பிரிவில் லவதொந்த் 

பவள்ளிப் பதக்கம் 

மகப்பற்றியிருந்தொர். லவதொந்த், 

கடந்த ஆண்டு நடந்த லத்வியொ 

ஓபனில் பவண்கலப் பதக்கமும், 

அலத ஆண்டில் நடந்த ஜூனியர் 

லதசிய நீச்சல் சொம்பியன்  ிப்பில் 4 

பவள்ளி, 3 பவண்கல பதக்கமும் 

பவன்று அசத்தியுள்ளொர்.  
 

சிறந்த திருநங்கக விருது வழங்கி 

சிறப்பித்தார் முதல்வர் மு.க. 

ஸ்ொலின்: 

• 'பசன்மன தமலமைச் பசயலகத்தில் 

முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின், சமூக 

நலன் ைற்றும் ைகளிர் உரிமைத் 

துமறயின் சொர்பில் திருநங்மககள் 

நலனுக்கொக சிறப்பொக லசமவ புரிந்து 

முன் ைொதிரியொக திகழும் 

திருநங்மக ஒருவமர சிறப்பிக்கும் 

வமகயில் 2022 -ம் ஆண்டிற்கொன 

சிறந்த திருநங்மக விருமத 

விழுப்புரம் ைொவட்டத்மதச் லசர்ந்த 

திருநங்மக அ. ைர்லிைொவுக்கு 

வழங்கினொர்.  
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டிட்மகா - அடமரிக்க நிறுவனம் 

ஒப்பந்தம் தமிழகத்தில் ரூ.141 மகாடி 

முதலீட்டில் விமான இயந்திர 

ஆராய்ச்சி கமயம்: 

• தைிழ் நொடு பதொழில் வளர்ச்சிக் 
கழகம் (டிட்லகொ) அபைரிக்கொவில் 
விைொன இயந்திரம் தயொரிக்கும் ஜிஇ 
ஏவிலய ன் நிறுவனத்துடன் 
இமணந்து ₹141 லகொடி முதலீட்டில், 
விைொன இயந்திர பதொழில் நுட்ப 
ஆரொய்ச்சி மையம் அமைக்க 
ஒப்பந்தம் பசய்து பகொண்டுள்ளது.  

• இந்த பதொமகமய டிட்லகொ, ஜிஇ 
ஏவிலய ன் நிறுவனங்கள் 2 
கட்டங்களொக முதலீடு பசய்ய 
உள்ளன.  

• விைொன எந்திரங்கள் உள்பட 
பல்லவறு உதிரி பொகங்களில் 
பதொழில் நுட்ப லைம்பொடு பற்றிய 
ஆரொய்ச்சி லைற்பகொள்ளப்படும். 

 

சர்வமதச டசஸ் மபாட்டியில் சாம்பியன் 

பட்ெம் டவன்ற தமிழக வரீர்: 

• ஸ்பபயினில் நமடபபற்ற சர்வலதச 
பசஸ் லபொட்டியில் தைிழகத்மதச் 
லசர்ந்த குலகஷ் சொம்பியன் பட்டம் 
பவன்றொர்.  

• 13 நொடுகளில் இருந்து 183 வரீர்கள் 
பங்லகற்ற பசஸ் லபொட்டி 
ஸ்பபயினில் நமடபபற்றது. இதில் 
பதொடக்கம் முதலல தைிழகத்மதச் 
லசர்ந்த குலகஷ் முன்னிமல 
வகித்தொர். 9 சுற்றுகளொக 
நடத்தப்பட்ட இந்தப் லபொட்டியில், 
ஒன்றில் கூட குலகஷ் 
லதொல்வியமடவில்மல.  

• 7 பவற்றி, இரண்டு டிரொ என 
பைொத்தம் 8 புள்ளிகளுடன் அவர் 
முதலிடம் பிடித்தொர். ைற்பறொரு 
தைிழக வரீர் பிரக்ஞொனந்தொ 
மூன்றொவது இடம் பிடித்தொர். 

 

ஒன்றிய அரசின் டிமரான் தயாரிக்கும் 

திட்ெத்திற்கு அண்ணா பல்ககல 

தக்ஷா குழு மதர்வு:  

• நொட்டில் டிலரொன்கள் தயொரிப்பு 
ைற்றும் வடிமைப்பில் 
முன்னணியில் உள்ள 5 
நிறுவனங்கமள ஒன்றிய அரசு 
லதர்வு பசய்துள்ளது. அதில் 
பசன்மன அண்ணொ பல்கமலக் 
கழகத்தின் தக்ஷொ குழு, ஒன்றிய 
அரசின் ஊக்கத் பதொமகமய 
பபறவும், ஒன்றிய விைொன 
லபொக்குவரத்து துமறயுடன் 
இமணந்து லதமவயின் 
அடிப்பமடயில் டிலரொன்கள் 
தயொரிக்கும் திட்டத்திற்கு லதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• அலத லபொல் பசன்மனமய லசர்ந்த 
ஜூப்பொ ஜிலயொ லநவிலக ன் 
படக்னொலஜிஸ் என்கிற 
டிலரொன்களுக்கொன உதிரி பொகங்கள் 
தயொரிக்கும் நிறுவனமும் லதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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உலகப் பாரம்பரிய நீர்ப் பாசன 

கட்ெகமப்பின் 3 விருதுகளுக்கு 

தமிழக அரசு மதர்வு: 

• சர்வலதச நீர்ப் பொசனம் ைற்றும் 
வடிகொல் ஆமணயம் (ஐசிஐடி) 
ஒவ்லவொர் ஆண்டும் உலகப் 
பொரம்பரிய நீர்ப் பொசனக் 
கட்டமைப்புகள் ைற்றும் நீர் லசைிப்பு 
விருதுகமள அறிவிக்கிறது.  

• இந்திய லதசிய நீர்ப் பொசனம் ைற்றும் 
வடிகொல் குழுைம், ஒவ்லவொர் 
ஆண்டும் இந்திய ைொநிலங்களில் 
இருந்து, தகுதியொன முன் 
பைொழிவுகமள ஐசிஐடி அமைப்புக்கு 
பரிந்துமரக்கிறது. 

• இதன் படி, கடந்த ஆண்டு ஜூமல 
ைொதம் தைிழக நீர் வளத் துமற 
சொர்பில் கல்லமண, கொளிங்க ரொயன் 
அமணக்கட்டு, வரீொணம் நீர்த் 
லதக்கம், லபச்சிப் பொமற அமண, 
ைதுரொந்தகம் ஏரி, பசம்பரம்பொக்கம் 
ஏரி ஆகிய 6 நீர்த் லதக்கக் 
கட்டமைப்புகமள உலகப் பொரம்பரிய 
கட்டமைப்புகளொக அறிவிக்கக் லகொரி 
விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.  

• இதன் பதொடர்ச்சியொக, உலகப் 
பொரம்பரிய நீர்ப் பொசனக் 
கட்டமைப்புகளுக்கொன விருதுகளுக்கு 
கல்லமண, வரீொணம் ஏரி, கொளிங்க 
ரொயன் அமணக்கட்டு ஆகிய 3 
கட்டமைப்புகள் லதர்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளன.  

• ஒவ்பவொரு நொட்டுக்கும் 4 விருதுகள் 
சர்வலதச அமைப்பொல் ஆண்டு 
லதொறும் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த 
ஆண்டு இந்தியொவுக்கு 4 விருதுகள் 
லதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், 
தைிழகம் 3 விருதுகள் பபறுவது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

• கல்லமண: வரலொற்றுச் சிறப்பு ைிக்க 
கல்லமண கி.பி. 2 -ம் நூற்றொண்டில் 
லசொழ ைன்னன் கரிகொலனொல் கொவிரி 
ஆற்றின் குறுக்லக கட்டப்பட்ட 
பழமையொன அமணயொகும். இது 
உலகின் 4 -வது பழமையொன நீர் 
ைொற்று அமைப்பு அல்லது நீர் 
ஒழுங்குபடுத்தும் கட்டமைப்பொகும். 
இன்னும் பயன்பொட்டில் உள்ள 
பழமையொன கட்டமைப்பொகும்.  

• வரீொணம் நீர்த்லதக்கம்: கடலூர் 
ைொவட்டத்தில் உள்ள வரீொணம் நீர்த் 
லதக்கம் 9- ம் நூற்றொண்டில் 
முதலொம் பரொந்தக லசொழன் 
கொலத்தில் உருவொக்கப்பட்டது.  

• கொளிங்கரொயன் அமணக்கட்டு: 
ஈலரொடு ைொவட்டத்தில் உள்ள பவொனி 
ஆற்றின் குறுக்லக கொளிங்கரொயன் 
அமணக்கட்டு 740 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு பகொங்கு பகுதி ைன்னரொன 
கொளிங்கரொயக் கவுண்டரொல் 
கட்டப்பட்ட பழமையொன 
அமணயொகும்.  
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இந்தியாவில் இன்னும் பயன்பாட்டில் 

உள்ள பழகமயான கட்ெகமப்பாகும். 

• தைிழகத்துக்கொன 3 விருதுகளும் 
வரும் நவம்பர் 7- ம் லததி 
வழங்கப்பட உள்ளது. நீர்ப் பொசனக் 
கட்டமைப்புகமளப் பரொைரித்தல் 
ைற்றும் நீர் லசைிப்மப ஊக்குவிக்கும் 
வமகயில், சர்வலதச அமைப்பொல் 
இத்தகு விருது வழங்கப்படுவது 
ைொநிலங்கமள ஊக்குவிக்கும் 
வமகயில் அமைந்துள்ளது.  

• இலத லபொல, 2022 -ம் ஆண்டுக்கொன 
விருதுக்கு தைிழகம் சொர்பில் லைலும் 
10 க்கும் லைற்பட்ட பொரம்பரிய நீர்ப் 
பொசனக் கட்டமைப்புகளுக்கொன முன் 
பைொழிவு அனுப்பப்பட உள்ளது. 

 

தமிழக பல்ககலக்கழக துகண 

மவந்தர்ககள மாநில அரமச நியமிக்க 

அதிகாரம் – சட்ெப் மபரகவயில் 

மமசாதா நிகறமவறியது: 

• தைிழகத்தில் உள்ள பல்கமலக் 
கழகங்களில் துமண லவந்தர்கள் 
நியைனம் ைொநில அரசின் 
பரிந்துமரயின் அடிப்பமடயில் 
ஆளுநரொல் லைற்பகொள்ளப்பட்டது. 

• இந்நிமலயில், கடந்த சில 
ஆண்டுகளொக பல்கமலக் 
கழகங்களின் லவந்தரொக உள்ள 
ஆளுநலர துமண லவந்தர்கமள 
லதர்வு பசய்து நியைித்ததொல், 
பல்லவறு சர்ச்மசகள் எழுந்தன.  

• இந்நிமலயில், பசன்மன 
பல்கமலக்கழகம் உள்ளிட்ட 13 
பல்கமலக்கழங்களின் துமண 
லவந்தர்கமள நியைிக்க ைொநில 
அரசுக்கு அதிகொரம் அளிப்பது 
பதொடர்பொன சட்டத் திருத்த 
ைலசொதொக்கமள சட்டப் லபரமவயில் 
உயர் கல்வித் துமற அமைச்சர் க. 
பபொன் முடி லநற்று அறிமுகம் 
பசய்தொர். அமவ முன்னவர் துமர 
முருகன், ைலசொதொக்கமள பிரிவு 
வொரியொக இன்லற ஆய்வுக்கு 
எடுத்துக் பகொள்வதற்கொன சட்டத் 
திருத்தத்மத முன் பைொழிந்தொர்.  

• அதன் பின், பல்கமலக்கழகங்களின் 
துமண லவந்தர்கமள நியைிக்கும் 
அதிகொரத்மத ைொநில அரசுக்கு 
வழங்கும் சட்ட ைலசொதொக்கள் பிரிவு 
வொரியொக ஆய்வு பசய்யப்பட்டு, 
குரல் வொக்பகடுப்பு மூலம் 
நிமறலவற்றப்பட்டது. இறுதியொக 
ைலசொதொ ஏற்கப்பட்டதொக லபரமவத் 
தமலவர் மு. அப்பொவு அறிவித்தொர். 

 

 

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/386ywFW


Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil | March 2022  

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

இந்தியாவின் முதல் மதவாங்கு வன 

உயிரின சரணாலயம்: 

• திருப்பூரில் நஞ்சரொயன் குளம் தைிழ் 
நொட்டின் 17 வது பறமவகள் 
சரணொலயைொக அறிவிக்மக 
பசய்யப்படும். இம்மையம் 
பறமவகள் குறித்த பொதுகொப்பு, 
ஆரொய்ச்சி ைற்றும் பயிற்சி 
நடவடிக்மககமள லைம்படுத்துவமத 
லநொக்கைொக பகொண்டு பசயல்படும்.  

• கொவிரி பதற்கு வன உயிரின 
சரணொலயம் என்ற புதிய வன 
உயிரின சரணொலயம் சுைொர் 478 
சதுர கிலலொ ைீட்டர் பரப்பளவில் 
ஓசூர் லகொட்ட அஞ்பசட்டி, உரிகம் 
ைற்றும் ஜவள கிரி சரகங்களின் வன 
நிலங்கமள உள்ளடக்கி 
அமைக்கப்படும்.  

• இந்தியொவின் முதல் லதவொங்கு வன 
உயிரின சரணொலயம் திண்டுக்கல் 
ைற்றும் கரூர் ைொவட்டங்கமள 
உள்ளடக்கிய வனப்பகுதியில் 
அமைக்கப்படும்.   

• இந்த அறிவிப்பிற்கொன கணக்பகடுப்பு, 
ைதிப்படீுகமள உள்ளடக்கிய 
விரிவொன திட்ட அறிக்மக தயொரிக்க 
இந்த ஆண்டில் 15 லகொடி அரசொல் 
ஒதுக்கீடு பசய்யப்படும். 

 

50,000 இலவச விவசாய மின் 

இகணப்புகள், இ- வாகன சார்ஜிங் 

கமயங்கள் - தமிழக அரசின் 19 

முக்கிய அறிவிப்புகள்: 

• தைிழக சட்டப் லபரமவயில் இன்று 
நடந்த எரி சக்தி துமற ைீதொன 
விவொதத்தின் லபொது, பல்லவறு 
முக்கிய அறிவிப்புகமளயும், 
அதற்கொக ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ள 
நிதி விவரங்கமளயும் எரி சக்தி 
துமற அமைச்சர் பசந்தில் பொலொஜி 
அறிவித்தொர்.  

• 50,000 விவசொயிகளுக்கு இலவச 
விவசொய ைின் இமணப்புகள் சிறப்பு 
முன்னுரிமையில் உள்ள விவசொய 
விண்ணப்பதொரர்கள் அமனவருக்கும் 
இலவச ைின் இமணப்பு 
விவசொயிகளுக்கு பொதிப்பு ஏற்படொத 
வண்ணம் பரந்த அடித்தளத்மதக் 
பகொண்ட ைின் லகொபுரங்கள் 
அமைப்பதற்கு பதிலொக ைிகக் 
குறுகிய அடித்தளம் பகொண்ட ைிக 
உயர் ைின்னழுத்த ஒற்மற ைின் 
கம்பங்கள் லதமவயொன இடங்களில் 
அமைக்கப்படும்.  

• தைிழகம் முழுவதும் 2000 பைகொவொட் 
" சூரிய ைின் சக்தி பூங்கொ " (Solar 
Power Park) நிறுவுவதற்கு நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படும்.  
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• தைிழகத்தில் ைின் கட்டமைப்புடன் 
இமணக்கப்பட்டிருக்கும் 10,809 
உயரழுத்த ைின் பொமதகளில் 30 
சதவதீத்திற்கும் அதிகைொக விவசொய 
ைின் இமணப்புகள் பகொண்ட 1,686 
ஊரக ைின் பொமதகள் லதர்வு 
பசய்யப்பட்டு அதமன விவசொய 
ைின் இமணப்புகள் பகொண்ட பொமத 
ைற்றும் விவசொய ைின் இமணப்புகள் 
இல்லொத பொமதகளொக பிரித்து 
விவசொய ைின் இமணப்புகள் ைட்டும் 
பகொண்ட ைின் பொமதகமள சூரிய 
ஒளி சக்தி மூலம் ைின் ையைொக்க 
நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.  

• தைிழ் நொடு ைின் உற்பத்தி ைற்றும் 
பகிர்ைொன கழகத்திற்கு பசொந்தைொன 
பமழய கொற்றொமலகமள ைொற்றி 
புதிய கொற்றொமல ைற்றும் சூரிய 
சக்தியுடன் இமணந்த (HYBRID) ைின் 
உற்பத்தி நிமலயங்கள் 
அமைக்கப்படும்.  

• தைிழ் நொட்டில் உயர் ைின் அழுத்த 
கட்டமைப்பில் 
இமணக்கப்பட்டிருக்கும் ைின் 
பொமதகளில் 273 ைின் பொமதகள் 
(Feeders) லதர்வு பசய்யப்பட்டு 
அப்பொமதகளில் உயர் ைின்னழுத்த 
விநிலயொக அமைப்பின் மூலம் 
குமறந்த அளவு திறன் பகொண்ட 
ைின் விநிலயொக ைின் ைொற்றிகள் 
நிறுவப்படும்.  

• தைிழகபைங்கும் 4,500 இடங்களில், 
ஒலர இடத்தில் இருக்கும் இரு ைின் 
விநிலயொக ைின் ைொற்றிகமள உயர் 
ைின்னழுத்த ைின் விநிலயொக 
அமைப்பின் மூலம் பிரித்தல்.  

• பமழய ைற்றும் திறன் குமறந்த 
54208 கி. ைீ 33 கி. லவொ ைின் 
பொமதகமள புதிதொக ைொற்றுதல். 

• திருவொரூர், ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் 
ைற்றும் சுசீந்திரம் ஆகிய ஊர்களில் 
அமைந்துள்ள லதலரொடும் நொன்கு 
ைொட வதீிகளில் உள்ள லைல்நிமல 
ைின் கம்பிகமள புமத வடங்களொக 
ைொற்றுதல் ரூ. 1,649 லகொடி பசலவில் 
100 புதிய துமண ைின் நிமலயங்கள் 
நிறுவ நடவடிக்மக எடுக்கப்படும். 

• ரூ.166 லகொடி ைதிப்படீ்டில் ைிக 
உயரழுத்த ைின் ைொற்றிகளின் 
திறமன லைம்படுத்துதல் ைின்சொர 
வொகனங்களுக்கொன சொர்ஜிங் 
மையங்கமள சொமலலயொரம் 
இருக்கும் துமண ைின் 
நிமலயங்களில் நிறுவுதல்.  

• எண்ணூர் சிறப்பு பபொருளொதொர 
ைண்டல அனல் ைின் திட்டத்தில் 
புமக லபொக்கி வளிைக் கந்தக நீக்கும் 
அமைப்மப (Flue Gas Desulpurisation- 
FGD) நிறுவுதல்.  

• ைின் தடங்கல் எதுவும் இல்லொைல் 
உயர் ைின் அழுத்த பரொைரிப்பு 
பணிகமள லைற்பகொள்ள லைலும் 
ஒரு புதிய Hot Line லகொட்டம் 
உருவொக்குதல்.  
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• ஒருங்கிமணந்த ைின் கட்டமைப்பு 
லைலொண்மைத் திட்டம் (Unified Network 
Management System) நிலக்கரியின் 
தரத்மத ஆய்வு பசய்ய Thermo 
Gravimetric Analyser நிறுவுதல் லபசின் 
பொலம் எரிவொயு சுழலி ைின் உற்பத்தி 
நிமலயத்தில் 2 x 30 பைகொ வொட் 
அலகுகமள நொப்தொவிலிருந்து திரவ 
நிமல எரிவொயு (R LNG) க்கு 
ைொற்றுவதற்கொன நடவடிக்மக 
எடுத்தல்.  

• திருைொக் லகொட்மட எரி வொயு சுழலி 
ைின் நிமலயத்திற்கு ைதனம் 
எரிவொயு வயலில் இருந்து எரிவொயு 
ஒதுக்கீடு பபறுதல். 

 

அமிர்தாஞ்சன் நிறுவனத்துக்கு 

'டெக்மனா 2022' விருது: 

• அைிர்தொஞ்சன் பஹல்த் லகர் 

நிறுவனம் 128 ஆண்டுகள் 

பழமையொன நிறுவனைொகும். 

இந்நிறுவனம் கலரொனொ பொதிப்பு கொல 

கட்டத்தில் சிறந்த பசயல் திறன் 

ைற்றும் நீடித்த முன்லனற்றத்துடன் 

பசயல்பட்டதொல் அகில இந்திய 

உற்பத்தியொளர் அமைப்பொல் (AIMO) 

சிறந்த கொர்ப்பலரட் நிறுவனத்துக்கொன 

'படக்லனொ 2022' விருது 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

• இந்த விருமத தைிழக முதல்வர் மு.க. 

ஸ்டொலின் வழங்க அைிர்தொஞ்சன் 

பஹல்த் லகர் நிறுவன தமலவர் 

ைற்றும் நிர்வொக இயக்குநர் எஸ். சம்பு 

பிரசொத் பபற்றுக் பகொண்டொர். 
 

இலங்கக மக்களுக்கு உதவ தயார் 

நிகலயில் தமிழ் நாடு அரசு: அனுமதி 
மகாரி மபரகவயில் தரீ்மானம்: 

• இலங்மகயில் பபொருளொதொர 
பநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 
ைக்களுக்கு உதவிட ைத்திய அரசு 
அனுைதி அளிக்கக் லகொரி சட்டப் 
லபரமவயில் முதலமைச்சர் மு.க. 
ஸ்டொலின் தீர்ைொனத்மத முன் 
பைொழிந்துள்ளொர். அமதத் பதொடர்ந்து 
சட்டப் லபரமவயில் அத்தீர்ைொனம் 
பகொண்டு வரப்பட்டது.  

• லைலும் ரூ.28 லகொடியில் 137 
வமகயொன ைருந்துப் பபொருட்கமள 
வழங்கவும்; ரூ.15 லகொடியில் 500 
டன் பொல் பவுடர்கமள இலங்மக 
ைக்களுக்கு வழங்கவும் தைிழக அரசு 
தயொரொக இருக்கிறது. இமதத் 
பதொடர்ந்து தீர்ைொனம் 
நிமறலவற்றப்பட்டது. இப்படியொக 
இலங்மக ைக்களுக்கு உணவு, 
அத்தியொவசிய பபொருட்கமள தைிழ் 
நொட்டில் இருந்து அனுப்பி மவக்க 
அனுைதி அளிக்க தீர்ைொனத்தில் 
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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மாநில முதல்வர்கள், உயர் நீதிமன்ற 

தகலகம நீதிபதிகள் கூட்டு மாநாடு 

2022: 

• ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ைொநில 
முதல்வர்கள், உயர் நீதிைன்ற 
தமலமை நீதிபதிகள் கூட்டு ைொநொடு 
படல்லி விஞ்ஞொன் பவனில் லநற்று 
நடந்தது. இதில் பிரதைர் லைொடி, 
உச்ச நீதிைன்ற தமலமை நீதிபதி 
என்.வி. ரைணொ ைற்றும் லயொகி 
ஆதித்ய நொத் (உபி), ைம்தொ பொனர்ஜி 
(லைற்கு வங்கம்), பஜகன் லைொகன் 
பரட்டி (ஆந்திரொ) உள்ளிட்ட பல்லவறு 
ைொநில முதல்வர்கள், ஒன்றிய, 
ைொநில அமைச்சர்கள் பங்லகற்றனர்.  

• தைிழகத்தின் சொர்பொக ைொநில சட்டத் 
துமற அமைச்சர் ரகு பதியும், 
பசன்மன உயர்நீதிைன்ற தமலமை 
நீதிபதி முனஸீ்வர் நொத் பண்டொரியும் 
கலந்து பகொண்டனர்.  

• ைொநொட்மட பதொடங்கி மவத்து 
பிரதைர் லைொடி லபசியதொவது, நைது 
நொட்டில், அரசியல் சொசனத்தின் 
பொதுகொவலனொக நீதித் துமற 
பங்கொற்றி வரும் நிமலயில், சட்ட 
ைன்றங்கள் ைக்களின் விருப்பங்கமள 
பிரதிபலித்து வருகின்றன.  

• நீதி வழங்குதலில் ைக்களின் உரிமை 
இதன் மூலம் வலுப்படும். உள்ளூர் 
பைொழிகள் பதொழில் நுட்பக் 
கல்வியிலும் ஊக்குவிக்கப்பட 
லவண்டும். 

 

லூலூ குழும ஒப்பந்தம் – தமிழ் நாடு:  

• ைத்தியக் கிழக்கு நொடுகளுக்கு 
ஏற்றுைதி பசய்வதற்கொக பகொள் 
முதல் பசய்யப்படும் லவளொண் 
பபொருட்கமளப் பதப்படுத்துவதற்கொன 
உணவுப் பதப்படுத்துதல் ைற்றும் 
தளவொடங்கள் மையங்கமள லூலூ 
குழுைம் நிறுவ உள்ளது.  

• தைிழகத்தில் வணிக வளொகங்கள், 
பல் பபொருள் அங்கொடிகள் ைற்றும் 
உணவு தளவொடப் பூங்கொ 
ஆகியவற்மற நிறுவுவதற்கொக லூலூ 
குழுைம் தைிழகத்தில் 3,500 லகொடி 
ரூபொய் முதலீடு பசய்ய உள்ளது.  

• இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் 
கீழொன முதலொவது வணிக 
வளொகைொனது பசன்மனயில் 2024 
ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படும்.  

• அலத சையம் முதல் பல்பபொருள் 
அங்கொடியொனது 
லகொயம்புத்தூரிலுள்ள லட்சுைி 
ைில்ஸ் வளொகத்தில் நிறுவப்படும். 

 

துகறப் பரிமாற்றம்: 

• R.S. ரொஜ கண்ண ப்பன் ைற்றும் S.S. 
சிவசங்கர் ஆகிய அமைச்சர்களின் 
துமறகள் இடம் ைொற்றப்பட்டுள்ளன.  

• இரொஜ கண்ணப்பன் மகயொண்டு 
வந்த லபொக்குவரத்து, லதசிய 
ையைொக்கப்பட்டப் லபொக்குவரத்து 
ைற்றும் லைொட்டொர் வொகனச் சட்டத் 
துமறயொனது S.S. சிவ சங்கரிடம் 
ஒப்பமடக்கப்பட்டது.  
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• சிவ சங்கர் மகயொண்டு வந்த 
"பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் நலன், 
ைிகவும் பிற்படுத்தப் பட்ட வகுப்பினர் 
நலன் ைற்றும் சீர்ைரபினர் நலன்" 
என்ற துமறயொனது இரொஜ 
கண்ணப்பனிடம் ஒப்பமடக்கப்படும். 

 

சாகித்ய அகாெமி உறுப்பினர் பதவி  
• எழுத்தொளர் இந்திரொ பொர்த்த 

சொரதிக்கு சொகித்ய அகொடைி தனது 
உறுப்பினர் பதவிமய வழங்கியது. 

• இந்தியொவின் ைிக உயரிய இலக்கிய 
பகௌரவைொன இது புகழ் பபற்ற 
சிறந்த இலக்கியத் தகுதியுமடய 
அறிஞர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  

• ஒரு குறிப்பிட்ட லநரத்தில் அகொடைி 
உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்மக 21 
ஆக ைட்டுலை வமரயறுக்கப் 
பட்டுள்ளது.  

• இந்திரொ பொர்த்த சொரதி பத்ைஸ்ரீ 
விருது பபற்றவர் ஆவொர். இவர் 16 
நொவல்கள், 10 நொடகங்கள் ைற்றும் 
சிறுகமதகள் ைற்றும் 
கட்டுமரகளின்பதொகுப்புகள் 
லபொன்றவற்மற பவளியிட்டுள்ளொர்.  

• இவர் 1977 ஆம் ஆண்டில் குருதிப் 
புனல் என்ற தனது நொவலுக்கொக 
சொகித்ய அகொடைி விருமதப் 
பபற்றொர்.  

• சொகித்ய அகொடைி விருது ைற்றும் 
சங்கீத நொடக அகொடைி விருது 
ஆகிய இரண்டு விருதுகமளயும் 
பபற்ற ஒலர தைிழ் எழுத்தொளர் 
இவலர ஆவொர். 

 

டசன்கன டமட்மரா இரயில் 

நிகலயத்தின் மத்தியச் சதுக்கம்: 

• ‘ைத்தியச் சதுக்கம்' வளொகத்மத 
முதல்வர் மு.க. ஸ்டொலின் அவர்கள் 
திறந்து மவத்தொர்.  

• இந்த வசதியொனது இந்தப் பகுதியில் 
அமைந்துள்ள சில முக்கியைொனக் 
கட்டிடங்கமள இமணப்பமத 
லநொக்கைொகக் பகொண்டுள்ளது.  

• இது ஒரு பல்முமன மையைொகவும் 
பசயல்படுகிறது. 

 

கஞ்சா மவட்கெ - 2.0  

• கஞ்சொ ைற்றும் பொன் ைசொலொப் 
பபொருட்கள் விற்பமனக்கு எதிரொக 
ைொநிலம் முழுவதும் ஒரு ைொத கொல 
அளவிலொன லசொதமனமய 
லைற்பகொள்ளுைொறு கொவல் துமற 
தமலமை இயக்குநர் மசலலந்திர 
பொபு உத்தரவிட்டுள்ளொர்.   

• இதற்கு கஞ்சொ லவட்மட - 2.0 
நடவடிக்மக என்று 
பபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

• தற்லபொமதய இந்த 
நடவடிக்மகயொனது ைொர்ச் 28 முதல் 
ஏப்ரல் 27 வமர நமடபபற உள்ளது.  

• முன்பு, கஞ்சொ ைற்றும் பொன் 
ைசொலொப் பபொருட்கமள விற்பமன 
பசய்வமதத் தமட பசய்வதற்கு 2021 
ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் 2022 
ஆம் ஆண்டு ஜனவரி வமரயில் 
இலத லபொன்ற ஒரு 
நடவடிக்மகயிமனக் கொவல் துமற 
லைற்பகொண்டது. 
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முக்கிய தினங்கள் 

1. சர்வமதச குழந்கதகள் புத்தக தினம் - 

ஏப்ரல் 02 

• இத்தினைொனது 1967 ஆம் ஆண்டு 
முதல் ஆண்டு லதொறும் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• இது சர்வலதச இளம் நபர்களுக்கொன 
புத்தக வொரியத்தினொல் ஏற்பொடு 
பசய்யப் படுகிறது.  

• இந்த வொரியைொனது, சிறுவர் 
புத்தகங்கள் ைீதொன கவனத்மத 
ஈர்ப்பதற்கொகவும் வொசிப்பு 
ஆர்வத்மதத் தூண்டுவதற்கொகவும் 
பசயல்படும் ஒரு சர்வலதச ைற்றும் 
இலொப லநொக்கைற்ற அமைப்பொகும். 

2. உலக மன இறுக்க விழிப்புணர்வு 

தினம் - ஏப்ரல் 02 

• இது ஐக்கிய நொடுகள் அமைப்பின் 
உறுப்பினர் நொடுகளொல் ஆண்டு 
லதொறும் அனுசரிக்கப் படுகிறது.  

• உலகம் முழுவதும் உள்ள ைன 
இறுக்கக் குமறபொட்டு லநொயொல் 
(Autism) பொதிக்கப்பட்ட நபர்கள் குறித்த 
விழிப்புணர்மவ குடி ைக்கள் 
ைத்தியில் ஏற்படுத்துவதற்கொக 
லவண்டி இந்தத் தினைொனது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

• இத்தினைொனது ஐக்கிய நொடுகளின் 
உலகத் தகவல் பதொடர்புத் துமற 
ைற்றும் ஐக்கிய நொடுகளின் 
பபொருளொதொரம் ைற்றும் சமூக 
விவகொரங்கள் துமற ஆகியவற்றொல் 
நடத்தப் படுகிறது.  

• இந்த ஆண்டிற்கொன இத்தினத்தின் 
கருத்துரு, "அமனவருக்கும் 
உள்ளொர்ந்த தரைொன கல்வி " (Inclusive 
Quality Education for All) என்பதொகும். 

 

வன்னியர் உள் இெ ஒதுக்கீடு 

டதாெர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் 

தரீ்ப்பு: 

• ைிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் 
பிரிவிற்குட்பட்ட வன்னியர் 
சமுதொயத்தினருக்கு 10.5 சதவதீ உள் 
இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் வமகயில், 
கடந்த ஆண்டு தைிழகத்தில் 
பகொண்டு வரப்பட்ட சட்டத்மத 
(தைிழ் நொடு சிறப்பு இட ஒதுக்கீட்டுச் 
சட்டம் 2021) ரத்து பசய்து பசன்மன 
உயர் நீதிைன்றம் அளித்த தீர்ப்மப 
உச்ச நீதிைன்றம் உறுதி பசய்தது.  

• அரசு லவமல வொய்ப்புகளிலும், 
கல்வி நிறுவனங்களின் 
லசர்க்மகயிலும் இதன் மூலம் உள் 
இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட இருந்தது.  

• வன்னியர் சமூகத்தின் ைீது 
ஒப்படீ்டளவிலொன ஒரு பின் தங்கிய 
நிமலமயக் கொட்டச் பசய்வதற்குப் 
லபொதுைொன தரவுகள் எதுவும் 
இல்லொைல் எண்களின் 
அடிப்பமடயில் ைட்டுலை இந்தச் 
சட்டைொனது பகொண்டு வரப்பட்டது 
என்று உச்ச நீதிைன்றம் கூறியது. 
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• லைலும் நீதிைன்றைொனது இந்த 
ரீதியில் சட்டம் இயற்றுவதற்கு 
ைொநிலத்திற்கு எந்த வித தமடயும் 
இல்மல என்றும் கூறியது. 
அவ்வொறு இட ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம் 
இயற்றப் படுமகயில் சொதி ஒரு 
அடிப்பமடயொக இருக்கலொம், 
ஆனொல் அது ைட்டுலை 
அடிப்பமடயொக இருக்கக் கூடொது 
என்றும் அது கூறி உள்ளது. 

 

ஆகன கட்டி குடியிருப்பாளர்: 

• முதுைமல புலிகள் கொப்பகப் 
பொதுகொப்பு ைண்டலத்தில் உள்ள 
சிகூரில் உள்ள ஆமன கட்டி என்ற 
பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியினர் 
ஒருவர், 41 பபண்கள் தண்ணரீ் 
சொம்பியன்களில் ஒரு நபர் ஆவொர்.  

• இது இந்திய அரசு ைற்றும் UNDP-SIWI 
நீர் ஆளுமை வசதி ஆகியவற்றின் 
ஒரு பகுதியொக அங்கீகரிக்கப் 
பட்டுள்ளது. 

 

 

பாலின ஆய்வகம்: 

• பசன்மன பபரு நகர 
ைொநகரொட்சியொனது ஒரு பொலின 
ஆய்வகத்மதத் திறந்து மவத்து 
உள்ளது.  

• இந்தியொவிலலலய ஒரு நகர்ப்புற 
உள்ளொட்சி அமைப்பொல் 
பதொடங்கப்பட்ட இது லபொன்ற முதல் 
முயற்சி இதுவொகும்.  

• இந்த வசதிமயத் 
பதொடங்குவதற்கொன முதல் 
கட்டைொக மூன்று நிபுணர்கமள இந்த 
அமைப்பு நியைித்துள்ளது.  

• அமனவரும் பபண்களொக 
நியைிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று 
நிபுணர்கள் குழு, பபொது இடங்களில் 
பபண்களின் பொதுகொப்மப 
லைம்படுத்தச் பசய்வதற்கொன 
ைொற்றங்கமள பரிந்துமரப்பதற்கொக 
ஒவ்பவொரு பபொது உள் கட்டமைப்புத் 
திட்டத்மதயும் ைதிப்பொய்வு பசய்ய 
உள்ளது. 

 

திருத்தப்பட்ெ MGNREGA ஊதியங்கள்: 

• ைகொத்ைொ கொந்தி லதசிய ஊரக 
லவமல வொய்ப்பு உறுதிச் சட்டத்தின் 
கீழ் புதிய ஊதிய விகிதங்கமள 
ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.  

• இது 2022 - 23 ஆம் நிதியொண்டுக்கொன 
ஊதிய விகிதம் ஆகும். 34 ஒன்றியப் 
பிரலதசங்கள் ைற்றும் ைொநிலங்களுள், 
21 ஒன்றியப் பிரலதசங்கள் 5 
சதவதீத்திற்கும் குமறவொன ஊதிய 
விகித உயர்மவப் பபற்றுள்ளன.  
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• 10 ைொநிலங்களில் 5 சதவதீம் ஊதிய 
விகிதைொனது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.  

• ைிலசொரம், ைணிப்பூர், திரிபுரொ ஆகிய 
ைொநிலங்களுக்கு எவ்வித 
உயர்வுகளும் வழங்கப்படவில்மல.  

• ஊதிய விகிதங்களில் 
லைற்பகொள்ளப்பட்ட இந்த 
ைொற்றைொனது ஒன்றிய ஊரக 
வளர்ச்சி அமைச்சகத்தொல் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

• 2022 - 23 ஆம் ஆண்டில் லகொவொ 
ைொநிலத்தில் ஊதிய விகித 
உயர்வொனது 7.14 சதவதீம் 
அதிகரித்து ஒரு நொமளக்கு ரூ.315 
ஆக உயர்ந்துள்ளது.  

• லைகொலயொ ைொநிலத்தில் ஊதிய 
விகிதைொனது, 1.77 சதவதீம் 
அதிகரித்து ஒரு நொமளக்கு ரூ.230 
என்ற அளவில் ைிகக் குமறந்த 
உயர்மவலய கண்டுள்ளது.  

• தைிழ் நொடு, அசொம், புதுச்லசரி ஆகிய 
ைொநிலங்களில் 2 சதவதீம் முதல் 3 
சதவதீம் என்ற அளவிலொன 
உயர்விமனக் கண்டுள்ளன.  

• ஒரு நொமளக்கு ரூ. 331 என்ற 
விகிதத்தில் அதிக ஊதிய 
விகிதத்மத பபறும் ஹரியொனொ 
ைொநிலத்மதத் பதொடர்ந்து, லகொவொ 
ரூ. 315 என்ற விகிதத்திலும், அமதத் 
பதொடர்ந்த இடத்தில் லகரளொ, 
கர்நொடகொ ைற்றும் அந்தைொன் & 
நிக்லகொபொர் தீவுகள் ஆகிய ஐந்து 
ஒன்றியப் பிரலதசங்கள் ைற்றும் 
ைொநிலங்கள் உள்ளன.  

• குமறந்த ஊதிய விகிதம் பகொண்ட 5 
ஒன்றியப் பிரலதசங்கள் ைற்றும் 
ைொநிலங்கள் என்ற பிரிவில் திரிபுரொ 
(ரூ.212), பகீொர் (ரூ 210) ஆகியமவயும் 
அமதத் பதொடர்ந்து ஜொர்க்கண்ட், 
சத்தீஸ்கர் ைற்றும் ைத்தியப் 
பிரலதசம் ஆகிய ைொநிலங்களும் 
உள்ளன. 

 

பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் 

நிகழ்வுகள் ஆனந்தி மகாபால் மஜாஷி: 
• பம்பொய் ைொகொணத்தின் ஆனந்தி 

லகொபொல் லஜொ ியின் 157 வது 
பிறந்த நொள் 2022 ஆம் ஆண்டு ைொர்ச் 
31 ஆம் லததியன்று 
அனுசரிக்கப்பட்டது.  

• லைற்கத்திய ைருத்துவத்தில் பயிற்சி 
பபற்ற இந்தியொவின் முதல் பபண் 
ைருத்துவர்களில் இவரும் ஒருவர் 
ஆவொர். 

• இவர் அபைரிக்கொவின் 
பபன்சில்லவனியொவின் ைகளிர் 
ைருத்துவக் கல்லூரியில் தனது 21 
வது வயதில் ைருத்துவப் பட்டம் 
பபற்றொர். 

 

முக்கிய தினங்கள்: 
 

இராணுவ மருத்துவப் பகெ நிறுவன 

தினம் - ஏப்ரல் 03  

• இரொணுவ ைருத்துவப் பமடயின் 
நிறுவன தினத்மத நிமனவு கூரும் 
வமகயில் ஒவ்லவொர் ஆண்டும் 
இத்தினைொனது அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
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• வங்கொள ைொகொண ைருத்துவச் 
லசமவ ஆனது 1764 ஆம் ஆண்டு 
ஜனவரி 01 ஆம் லததியன்று 
நிறுவப்பட்டது.  

• இது இந்தியொவில் உள்ள மூன்று 
ைொகொணங்களின் முதல் ரொணுவச் 
லசமவ அமைப்பு ஆகும். 

• இந்திய ைருத்துவச் லசமவ, இந்திய 
ைருத்துவத் துமற ைற்றும் இந்திய 
ைருத்துவ ைமனப் பமட ஆகியமவ 
இமணக்கப்பட்டு 1943 ஆம் ஆண்டு 
ஏப்ரல் 03 ஆம் லததி அன்று இந்திய 
இரொணுவ ைருத்துவப் பமட 
உருவொக்கப்பட்டது.  

• இந்திய ரொணுவ ைருத்துவப் 
பமடயொனது சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 
ரொணுவ ைருத்துவப் பமட என ைறு 
பபயரிடப்பட்டது. 

• இரொணுவ ைருத்துவப் பமடயின் 
முழக்கம் சர்லவ சொந்து நிரொையொ 
(அமனவரும் லநொய் ைற்றும் 
இயலொமையிலிருந்து விடுபடலொம்) 
என்பதொகும். 

 

 

தமிழ் நாடு டபாதுச் சுகாதாரச் சட்ெம்: 

• 1939 ஆம் ஆண்டு தைிழ் நொடு 
பபொதுச் சுகொதொரச் சட்டத்தின் கீழ், 
தைிழக அரசு தொன் விதித்த 
அறிக்மகயிமன திரும்பப் 
பபற்றுள்ளது. இது குறிப்பிடப்பட்ட 
அமனத்து அலுவலகங்களிலும் 
லகொவிட்- 19 தடுப்பு ைருந்துச் 
பசலுத்திய நபர்கலள உள்ளனர் 
என்பமத உறுதி பசய்யும் வமகயில் 
இந்த நடவடிக்மக என்பது 
லைற்பகொள்ளப்பட்டது. * 

• பபொதுச் சுகொதொரம் ைற்றும் தடுப்பு 
ைருந்து இயக்குநரகைொனது 2021 ஆம் 
ஆண்டு நவம்பர் 18 அன்று 
பவளியிடப்பட்ட இந்த 
அறிவிப்பிமன திரும்பப் பபற்றது. 

 

பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் 

நிகழ்வுகள்: 

கிராமிய விருதுகள் 2022: 

• இமசத் துமறயின் ைிக உயரிய 
விருதொன கிரொைிய விருதுகள் (2022), 
தகுதி வொய்ந்த இமசக் 
கமலஞர்களுக்கு லொஸ் லவகொஸ் 
நகரில் நமடபபற்ற ஒரு விழொவில் 
வழங்கப்பட்டது. 

• இந்த முமற விருது வழங்கும் 
விழொ நமடபபறும் இடைொனது 
அபைரிக்கொவின் லொஸ் 
ஏஞ்பசல்ஸிலிருந்து லொஸ் லவகொஸ் 
நகருக்கு இடம் ைொற்றப்பட்டது.  
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• டிரிலவொர் லநொவொ (Trevor Noah) இந்த 
நிகழ்ச்சிமயத் பதொகுத்து 
வழங்கினொர். ஒலிவியொ லரொட்ரிலகொ 
(Olivia Rodrigo), சிறந்தப் புதுமுக 
கமலஞர் என்ற பிரிவிலும் சிறந்த 
பொப் குரலிமசப் பொடல் என்ற 
பிரிவிலும் கிரொைிய விருதுகமள 
பவன்றொர்.  

• லடொஜொ லகட் ைற்றும் SZA சிறந்த 
பொப் பொடல் இரட்மடயர்/ குழு (Pop 
Duo/ Group) என்ற பிரிவில் 
விருதிமன பவன்றொர்.  

• இந்த ஆண்டின் சிறந்தப் 
பொடலுக்கொன விருதிமன ஜொன் 
பட்டிஸ்லட பபற்றொர். 

 

முக்கிய தினங்கள்: 

சுரங்க விழிப்புணர்வு மற்றும் சுரங்க 

நெவடிக்கககளில் உதவிக்கான 

சர்வமதச தினம் - ஏப்ரல் 24:  

• கண்ணி பவடிகள் பற்றி ஒரு 
விழிப்பணர்மவ ஏற்படுத்துவதும் 
அவற்மற ஒழிப்பமத லநொக்கிய 
முன்லனற்றத்திமனயும் 
இத்தினைொனது லநொக்கைொகக் 
பகொண்டுள்ளது.  

• "சுரங்க நடவடிக்மக" என்பது கண்ணி 
பவடிகள் ைற்றும் லபொரில் 
பவடிக்கொத சில ைருந்துகள் 
லபொன்றவற்மற 
அப்புறப்படுத்துவமதயும், 
அபொயகரைொனப் பகுதிகமள 
அமடயொளம் கண்டு அதமன 
லவலியிடுவமதயும் குறிக்கிறது.  

• 2022 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகள் 
சமபயின் சுரங்க நடவடிக்மக 
லசமவ என்ற அமைப்பொனது 
"பொதுகொப்பொன நிலம், பொதுகொப்பொனப் 
படிகள் (பொமதகள்) பொதுகொப்பொன 
இல்லம்" என்ற கருத்துருவின் கீழ் 
இந்த தினத்மத அனுசரிக்கிறது. 

 

சர்வமதச மனசாட்சி தினம் - ஏப்ரல் 05 

• இத்தினைொனது, ைக்கமளச் சுயைொக 
சிந்திக்கவும், தங்களது 
ைனசொட்சிமயப் பின்பற்ற பசய்யவும், 
நல்ல பசயல்கமளச் பசய்யவும் 
நிமனவூட்டுகிறது. 

• முதலொவது சர்வலதச ைனசொட்சி 
தினைொனது 2020 ஆம் ஆண்டில் 
அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 

மதசியக் கெல் சார் தினம் - ஏப்ரல் 05 

• இந்த ஆண்டு 59 வது லதசியக் கடல் 
சொர் தினைொகும். உலகின் ஒரு 
முமனயிலிருந்து ைற்பறொரு 
முமனக்கு சரக்குப் பபொருட்கமள 
ஏற்றிச் பசல்வதற்கொக லவண்டி 
நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, 
பொதுகொப்பொன ைற்றும் உறுதியொன, 
சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த ஒரு 
அணுகு முமறயொக, கண்டங்களுக்கு 
இமடலயயொன வணிகம் ைற்றும் 
உலகப் பபொருளொதொரத்திற்கு 
ஆதரவளிப்பது குறித்த 
விழிப்புணர்மவ எடுத்துமரக்கச் 
பசய்வதற்கொக ஒவ்லவொர் ஆண்டும் 
இத்தினைொனது அனுசரிக்கப் 
படுகிறது. இந்த ஆண்டிற்கொன 
இத்தினத்தின் கருத்துரு, "Sustainable 
Shipping beyond Covid-19" என்பதொகும். 
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முக்கிய தினங்கள்: 

சர்வமதச வளர்ச்சி மற்றும் 

அகமதிக்கான விகளயாட்டுத் தினம் - 

ஏப்ரல் 06  

• ஐக்கிய நொடுகள் சமபயின் பபொதுச் 
சமபயொல் இந்த தினைொனது 
அறிவிக்கப்பட்டது.  

• ைனித உரிமைகள், சமூகம் ைற்றும் 
பபொருளொதொர வளர்ச்சி ஆகிய 
துமறகளில் விமளயொட்டு 
ஏற்படுத்தக் கூடிய லநர்ைமறயொன 
தொக்கத்திற்கு ஐக்கிய நொடுகள் சமப 
அதிகளவில் அங்கீகொரம் அளிப்பமத 
இந்தத் தினம் குறிக்கிறது.  

• 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
இத்தினத்தின் உலகளொவிய 
கருத்துரு, "அமனவருக்குைொன 
நிமலயொன ைற்றும் அமைதியொன 
ஒரு எதிர்கொலத்மதப் பொதுகொப்பது: 
விமளயொட்டின் பங்களிப்பு" 
என்பதொகும். 

 

 

தாய்க்குரிய மநாய்த் தடுப்பாற்றல் 

பகுப்பாய்வு:  

• பசன்மனயில் உள்ள தைிழ் நொடு 
அரசு பன்லனொக்கு உயர் சிறப்பு 
ைருத்துவைமனயில் தொய்க்குரிய 
லநொய்த் தடுப்பொற்றல் பகுப்பொய்வு 
இயந்திரம் ைற்றும் ைொநில உடல் 
நல ைன்றத் திட்டத்மத முதல்வர் 
ஸ்டொலின் பதொடங்கி மவத்தொர்.  

• இது ைருத்துவைமனயில் முதன்மை 
உடல் நலப் பரிலசொதமன என்ற 
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொக 
இருக்கும். இதன் மூலம் 11- 14 
வொரங்கள் கர்ப்பைொக இருக்கும் 
பபண்களுக்கு, அவர்கள் சுைக்கும் 
பல ைரபணுக் குமறபொடுகள் எதுவும் 
உள்ளதொ எனப் பரிலசொதிக்க முடியும்.  

• பின்னர், தொய் ைொர்களும் அவர்களது 
குடும்பத்தினரும் கர்ப்பம் தரிக்க 
லவண்டுைொ அல்லது கமலக்க 
லவண்டுைொ என்பமத முடிவு 
பசய்யலொம். இயல்பிற்கு முரணொகப் 
பிறக்கும் குழந்மதகமள இது தடுக்க 
உதவும். 

 

3 வது மதசிய நீர் விருதுகள்: 

• இந்திய ஜனொதிபதி ரொம்நொத் 
லகொவிந்த் மூன்றொவது லதசிய நீர் 
விருதுகமள வழங்கி உள்ளொர். 

• நீர் வள லைலொண்மைத் துமறயில் 
முன் ைொதிரியொன ஒரு பணிக்கொக 
இது வழங்கப் படுகிறது. லைலும் 
அவர் 'ஜல் சக்தி அபியொன்: 2022 ஆம் 
ஆண்டிற்கொன ைமழ நீமரச் 
லசைியுங்கள் பிரச்சொரம்' என்ற 
பிரச்சொரத்திமனப் புது தில்லியில் 
பதொடங்கினொர். 
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• உத்தரப் பிரலதசம் முதல் பரிமசயும், 
அதமனத் பதொடர்ந்து ரொஜஸ்தொன் 
ைற்றும் தைிழ் நொடு ஆகிய 
ைொநிலங்கள் முமறலய இரண்டொம் 
ைற்றும் மூன்றொம் பரிசிமனயும் 
பபற்றுள்ளன.  

• தைிழ் நொட்டின் ைதுமர ைொநகரொட்சி, 
"சிறந்த நகர்ப்புற உள்ளொட்சி 
அமைப்பு" பிரிவில் விருது பபற்ற 
ைொநகரொட்சிகளுள் ஒன்றொகும்.  

• பசங்கல்பட்டு ைொவட்டத்தின் 
பவள்ளப் புத்தூர் ஊரொட்சி தைிழ் 
நொடு "சிறந்த கிரொை ஊரொட்சி" என்ற 
பிரிவில் விருது பபற்ற 
ஊரொட்சிகளுள் ஒன்றொகும். 

• புதுச்லசரி கொலவரிப் பட்டினம் அரசு 
பபண்கள் லைல்நிமலப் பள்ளி, 
திருவள்ளூர் அைலலொற்பவம் லூர்து 
அகொடைி, உத்தரப் பிரலதச ைொநிலம் 
பநொய்டொவில் உள்ள அைிட்டி 
இன்டர்லந னல் பள்ளி ஆகியன 
சிறந்தப் பள்ளி என்ற பிரிவில் 
விருதுகமள பவன்றன. 

 

சன்சத் ரத்னா விருது 2022 – 12 வது 

பதிப்பு: 

• இது பிமரம் பொயின்ட் என்ற 
அறக்கட்டமளயொல் வழங்கப்பட்டது.  

• சன்சத் ரத்னொ விருதுகள் குழுவுக்கு 
நொடொளுைன்ற விவகொரங்களுக்கொன 
இமண அமைச்சர் அர்ஜுன் ரொம் 
லைக்வொல் தமலவரொகவும் 
இந்தியொவின் முன்னொள் தமலமை 
லதர்தல் ஆமணயர் டி எஸ் 
கிருஷ்ண மூர்த்தி இமணத் 
தமலவரொகவும் இருந்தனர்.  

• PRS இந்தியொ என்ற ஒரு அமைப்பு 
வழங்கிய தரவுகளின் அடிப்பமடயில் 
17 வது ைக்களமவயின் 
பதொடக்கத்தில் இருந்து 2021 ஆம் 
ஆண்டின் குளிர் கொலக் கூட்டத் 
பதொடர் முடியும் வமர அவர்களின் 
ஒட்டு பைொத்தச் பசயல் திறனின் 
அடிப்பமடயில் விருது பபற்றவர்கள் 
லதர்ந்பதடுக்கப்பட்டனர்.  

• இந்தப் பதிப்பின் புதிய அம்சைொன 
வொழ்நொள் சொதமனயொளர் ஏபிலஜ 
அப்துல் கலொம் விருதொனது தைிழ் 
நொட்டின் முன்னொள் சுகொதொரத் துமற 
அமைச்சரொன எச் வி ஹண்லடவுக்கு 
வழங்கப்பட்டது.  

• கர்நொடக முன்னொள் முதல்வர் வரீப்ப 
பைொய்லிக்கும் இந்த விருது 
வழங்கப்பட்டது.  

• இந்தப் பதிப்பில் பைொத்தம் 11 
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 
பகௌரவிக்கப்பட்டனர். 

 

முக்கிய தினங்கள்: 

உலக சுகாதார தினம் - ஏப்ரல் 07: 

• உடல் நலம் பதொடர்பொன 
பிரச்சமனகமள விவொதிக்கச் 
பசய்யும் லநொக்கத்துடன் இது 
பகொண்டொடப் படுகிறது.  

• 1948 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட 
உலக சுகொதொர அமைப்பின் 
நிமனவொக 1950 ஆம் ஆண்டில் 
முதல் உலக சுகொதொர தினம் 
அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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• "நைது கிரகம், நைது ஆலரொக்கியம்" 
என்பது இந்த ஆண்டிற்கொன 
கருத்துரு ஆகும். 

 

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 

ஒதுக்கீடு: 

• 2020 ஆம் ஆண்டின் அக்லடொபர் 
ைொதத்தில் நிமறலவற்றப்பட்ட 
ைொநிலச் சட்டத்திமன 
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 
அதன் பசல்லுபடியொகும் தன்மைமய 
பசன்மன உயர்நீதிைன்றம் உறுதி 
பசய்தது.  

• இதன் படி அரசுப் பள்ளிகளில் 
லதர்ச்சி பபற்று லதசிய தகுதி 
நுமழவுத் லதர்வில் (NEET) லதர்ச்சி 
பபறும் ைொணவர்களுக்கு ைருத்துவச் 
லசர்க்மகயில் 7.5% உள் ஒதுக்கீடு 
வழங்க லவண்டும். இது கமலயரசன் 
குழு அளித்த பரிந்துமரகளின் லபரில் 
அளிக்கப் பட்டது. 

 

 

முக்கிய தினங்கள்: 

சர்வமதச மராமானி தினம் - ஏப்ரல் 08 

• 1990 ஆம் ஆண்டில் முதன் முதலில் 
அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, ஒவ்லவொர் 
ஆண்டும் இந்தத் தினைொனது 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

• சர்வலதச லரொைொனியத் தினைொனது 
உலகளவில் உள்ள லரொைொனிய 
சமூகங்கள் ைீதொன பொகுபொடுகள் 
குறித்து கவனத்மத ஈர்க்கிறது.  

• இது அமனவரின் ைனித 
உரிமைகளும் ைதிக்கப்பட லவண்டும் 
ைற்றும் கமடபிடிக்கப்பட லவண்டும் 
என்று அமழப்பு விடுக்கிறது. 

 

நெமாடும் வங்கிகள் - தமிழ்நாடு  

• 34 நடைொடும் வங்கிகள் 
அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று தைிழ் 
நொட்டின் கூட்டுறவு வசதித் துமற 
அமைச்சர் ஐ. பபரிய சொைி 
அறிவித்தொர்.  

• தைிழ் நொடு ைொநில உயர் நிமலக் 
கூட்டுறவு வங்கி ைற்றும் அமனத்து 
ைொவட்ட ைத்தியக் கூட்டுறவு 
வங்கிகள் சொர்பில் இது 
அறிமுகப்படுத்தப்படும்.  

• இமவ ஏடிஎம் (தொனியங்குகிப் பண 
இயந்திரம்) லசமவகள் உட்பட 
லைலும் பல முக்கிய வங்கிச் 
லசமவகமள வழங்கும். 
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டசன்கன மாநகராட்சி நிதி நிகல 

அறிக்கக 2022 

• பசன்மன ைொநகரொட்சி லையர் பிரியொ 

ரொஜன், 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

ைொநகரொட்சி நிதி நிமல 

அறிக்மகமயத் தொக்கல் பசய்தொர்.  
 

லையர் பவளியிட்ட சில முக்கிய 

அறிவிப்புகள்: 

• ைொநகரொட்சி நடத்தும் பள்ளிகளில் 

ைொணவர்களுக்கு கொமல சிற்றுண்டி 

வழங்கப்படும். 

• பள்ளிகளில் கண்கொணிப்பு 
லகைரொக்கள் அமைக்கப்படும். 

• பள்ளிகளில் ஆங்கிலம் லபசுவமத 
லைம்படுத்த நடவடிக்மக 
எடுக்கப்படும்.  

• நிர்பயொ என்ற நிதியின் கீழ் 
ைொணவிகளுக்கு சொனிட்டரி 
நொப்கின்கள் (ைொதவிடொய்த் துணிகள்) 
வழங்கப்படும்.  

• 70 பசன்மன ைொநகரொட்சி உயர் 
நிமல ைற்றும் லைல்நிமலப் 
பள்ளிகளுக்கு இமணய தள 
இமணப்பு வசதி வழங்கப்படும். 
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