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 ஜனவரி மாதத்தத தமிழ் மமாழி மற்றும் பண்பாட்டு மாதமாக அமமரிக்காவின் வடக்கு கர ாலினா
மாகாணம் அறிவித்துள்ளது.
 ஆர ாக்கிய

பா த

பயண

திட்டத்தில்

சிறந்த

மாநிலத்துக்கான

விருது

தமிழகத்துக்கு

கிதடத்துள்ளது. மதுத மற்றும் சிவகாசிக்கு சிறந்த மாவட்டத்துக்கான விருதும் கிதடத்திருக்கிறது.


மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்ததினத்தத முன்னிட்டு இந்திய உணவு பாதுகாப்பு த நிர்ணய
ஆதணயம் (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) சார்பில் கடந்த அக்ரடாபர்
2018 மாதம் ‘ஆர ாக்கிய பா த யாத்தித ’ எனும் தசக்கிள் ரப ணி ஒவ்மவாரு மாவட்டமாக
மாநிலமாக கடந்து மசன்றது. மசல்லும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.
இதில் தமிழக உணவு பாதுகாப்புத்துதறயும் பாதுகாப்பான உணவு குறித்து பல்ரவறு நிகழ்ச்சிகதள
ரமற்மகாண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

 கனடா நாட்டின் ரடா ண்ரடா பல்கதலக்கழக விருது தமிழ்த் தித ப்பட இதசயதமப்பாளர் டி
இமானுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்தப் பல்கதலக்கழகம் முதன் முதறயாக 21 ஜனவரி மாதல அன்று தமிழ்
ம புத் தினத்தத மகாண்டாடியது. உலகிரலரய ஒரு பல்கதலக்கழகம் தமிழ் ம பு தினத்துக்கு விழா
எடுத்தது இதுரவ முதல் முதறயாகும்.
 கனடா ரடா ண்ரடா பல்கதலக்கழக தமிழ் இருக்தக வாழ்த்துப் பாடதல இதசயதமப்பாளர்
டி.இமான் இதசயதமத்துள்ளார். இப்பாடதல கவிஞர் யுகபா தி எழுதியுள்ளார்.
 ரதசிய அளவில், ஆர ாக்கியமான உணவு முதறகதள, மபாதுமக்களிடம் சிறப்பாக விளக்கி,
விழிப்புணர்வு ஏற்படச் மசய்த மாநிலம் என்ற வதகயில், தமிழகத்துக்கு மத்திய அ சின் விருது
கிதடத்துள்ளது. ஊட்டச்சத்துடன் கூடிய உணவு வதககதள, மபாதுமக்கள் உட்மகாள்வது குறித்த
விழிப்புணர்வு பி சா த்தத, பல்ரவறு நிறுவனங்களுடன் இதணந்து, அதனத்து மாநிலங்களிலும் ,
மத்திய அ சு ரமற்மகாண்டிருந்தது. இதன் மூலம், ‘சரியான, பாதுகாப்பான, ஆர ாக்கியமான
உணவுகதள சாப்பிடுங்கள்’ என்ற தமயக் கருத்துடன் கூடிய விழிப்புணர்தவ, மபாதுமக்களிடம்
பல்ரவறு பி சா ங்கள் மூலம் விளக்கிக் கூற, நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டது. மற்ற மாநிலங்கதள விட,
இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தத திறம்பட மசயல்படுத்தியதற்காக, ரதசிய அளவிலான ‘ஸ்வஸ்த் பா த்
யாத் ா’ விருதுக்கு, தமிழகம் ரதர்வாகியுள்ளது. ரமலும் சிறப்பாக மசயல்படுத்திய நக ங்கள் உட்பட,
பல்ரவறு

பிரிவுகளின்

கீழ்

தமிழகத்தின்

மதுத

மற்றும்

சிவகாசி

நக ங்களும்

ரதர்வு

மசய்யப்பட்டுள்ளன.
 தமிழ்நாடு வாக்காளர் பட்டியல் வவளியீடு 2019
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o

தமிழ்நாடு முழுவதும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் ஜனவரி 31 அன்று மவளியிடப்பட்டது.

o

தமிழகத்தில் மமாத்தம் 5 ரகாடிரய 91 லட்சத்து 23,197 வக்காளர்கள் உள்ளனர்.

o

2.92 ரகாடி ஆண் வாக்காளர்கள்

o

2.98 ரகாடி மபண் வாக்காளர்கள்

o

5,472 மூன்றாம் பாலினத்தவர்

 தமிழகத்தில் அதிக வாக்காளர்கதளக் மகாண்ட மதாகுதியாக ரசாழிங்கநல்லூர் மதாகுதி உள்ளது.
இதில் 6,18,695 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
 தமிழகத்தில்

குதறந்த

வாக்காளர்கதளக்

மகாண்ட

மதாகுதியாக

மசன்தன

துதறமுகம்

அதமந்துள்ளது. இதில் 1,66,515 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
 18 முதல் 19 வயதுள்ள இளம் வாக்காளர்கதள அதிகம் மகாண்ட மதாகுதியாக திருப்ப ங்குன்றம்
உள்ளது.
 மசன்தனயில் மமாத்தம் 38,18,999 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த வாக்காளர் பட்டியல் மசன்தன
மாநக ாட்சி அலுவலகங்களிலும், மாவட்டங்களில் வட்டாச்சியர் அலுவலகங்களிலும் மபாது மக்களின்
பார்தவக்கு தவக்கப்பட்டுள்ளது.
 மசன்தனயில் மமாத்தம் 38,18,999 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்
 மசன்தனயில் அதிக வாக்காளர் மகாண்ட மதாகுதியாக ரவளச்ரசரி உள்ளது. இதில் 2,96,952
வாக்காளர்கள்.
 மசன்தனயில்

குதறந்த

வாக்காளர்கதளக்

மகாண்ட

மதாகுதியாக

மசன்தன

துதறமுகம்

அதமந்துள்ளது. இதில் 16,6,515 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
 ஈர ாடு மாவட்ட வனத்துதறயும், தமிழ்நாடு பட்டாம்பூச்சிகள் சங்கமும் இதணந்து முதல்முதறயாக
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் டிசம்பர் 29 மற்றும் 30 ரததிகளில் பட்டாம்பூச்சிகள் மீதான
கணக்மகடுப்தப ரமற்மகாண்டன.
 இக்கணக்மகடுப்பு குழு 150 வதகயான பட்டாம்பூச்சிகதளயும், 241 வதகயான பறதவகதளயும்
வனத்தினுள் அதடயாளம் கண்டது.
 ரகாயம்புத்தூர் விழாவின் 11-வது பதிப்பானது ஜனவரி 03 அன்று ரகாயம்புத்தூர் வஉசி பூங்காவில்
மதாடங்கியது. ஒரு வா காலத்திற்கு நதடமபறும் இந்நிகழ்ச்சியானது இந்திய மதாழில் கூட்டதமப்பு
மற்றும் யங் இந்தியன் (YI- Yound Indian) ஆகியவற்றால் நடத்தப்படுகிறது. இது ஜனவரி 12 வத
நதடமபறும்.
 மசன்தனயில் நதடமபற்ற 13வது நடனத் திருவிழாவில் புகழ்மபற்ற ப தநாட்டியக் கதலஞ ான சாந்தா
தனஞ்மசயன் என்பவருக்கு நிருத்ய கலாநிதி பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
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 மசன்தனப் பறதவப் பந்தயத்தின் 12-வது பதிப்பு தமிழ்நாட்டின் மசன்தனயில் ஜனவரி 26-ம் ரததி
அன்று நதடமபறும்.
 உலகளாவிய மவப்பக்காற்று பலூன் திருவிழாவின் 5-வது பதிப்பான 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு
சர்வரதச பலூன் திருவிழாவானது தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாத் துதறயின் உதவியுடன் குரளாபல் மீடியா
பாக்ஸ் மற்றும் thisispollachi.com ஆகியவற்றால் இதணந்து நடத்தப்பட்டது.
 முதல் கட்டமாக இது ஜனவரி 04 முதல் 06 வத மசன்தனக்கு அருகில் இருக்கும் மசங்கல்பட்டில்
உள்ள மகிந்தி ா உலக நக த்தில் நடத்தப்பட்டது. அததனயடுத்த கட்டத்தில் இது ஜனவரி 10 முதல்
16 வத

மபாள்ளாச்சியில் நடத்தப்பட்டது. மசன்தன தனது முதலாவது மவப்ப பலூன்

திருவிழாதவ கண்டுகளித்தது.
 10-வது இந்து ஆன்மிக கண்காட்சி மசன்தன குருநானக் கல்லூரியில் 29 ஜனவரி 2019 முதல் 4
பிப் வரி 2019 வத யில் நதடமபறுகிறது.
 மதுத எய்ம்ஸ் மருத்துவமதனக்கு பி தமர் ரமாடி 27-1-2019 அன்று அடிக்கல் நாட்டினார். மதுத
திருப்ப ங்குன்றத்தத அடுத்த ரதாப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமதன அதமக்க மத்திய அ சு சமீபத்தில்
ஒப்புதல் அளித்தது. ரூ. 1264 ரகாடியில் அதமயும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமதனயில் 750 படுக்தக வசதி, 100
எம்.பி.பி.எஸ். கல்வி இடங்கள் உள்பட பல்ரவறு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 தமிழக அ சின் இ ண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் 304 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக,
ரூ.3

லட்சத்து

431ரகாடி

முதலீடுகள்

ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக

முதல்வர்

எடப்பாடி

ரக.பழனிசாமி

அறிவித்துள்ளார். இது கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடந்த முதல் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் ஈர்க்கப்பட்ட
முதலீடுகதளக் காட்டிலும் ரூ.50 ஆயி ம் ரகாடிக்கும் கூடுதலாகும். இந்த முதலீடுகள் நதடமுதறக்கு
வரும்ரபாது 10 லட்சத்து 50 ஆயி ம் ரபருக்கு ரவதலவாய்ப்புக் கிதடக்கும்.
 அதிக முதலீடு வெய்யவுள்ள நிறுவனங்கள் - இடங்கள்
o

CPCL நிறுவனம் (Chennai Petroleum Corporation Limited)

o

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 27 ஆயி த்து 400 ரகாடி ரூபாதய முதலீடு

o

ஹூண்டாய் நிறுவனம்(Hyundai Motor)

o

ஸ்ரீமபரும்புதூர் மதாழிற்சாதல விரிவாக்கத்துக்காக ரு. 7ஆயி ம் ரகாடிதய முதலீடு

o

எமலக்ட் ானிக் கார்கதள தயாரிக்க மதாடங்குகிறது.

o

MRF நிறுவனம்

o

ரூ. 3ஆயி த்து 100 ரகாடி முதலீடு எம்.ஆர்.எஃப். நிறுவனம்- விரிவாக்கம்

மப ம்பலூர்,

ரவலூர் மாவட்டங்கள்
o

Foxconn நிறுவனம்

o

ரூ.2 ஆயி த்து 500 ரகாடி முதலீடு
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o

பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் பிரிமியம் வதக ஸ்மார்ட் ரபான்கள் தயாரிப்பு – ஸ்ரீமபரும்புதூர்

o

Adani குழுமம்

o

அதானி குழுமம் (Adani Group) ரூ.10 ஆயி ம் ரகாடி முதலீடு

o

துதறமுக விரிவாக்கம் , கட்டுப்பள்ளி , மசன்தன

o

BSA-France நிறுவனம்
ரூ. 250 ரகாடி முதலீடு-புயுரகாட் கார் உற்பத்தி, திருவள்ளூர் மாவட்டம்

 இந்தியாவில் காற்றாதல மின்சா நிறுவு திறனில், தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. காற்றாதலகள்
வாயிலாக, 2017 ஜூதல, 27ல் 5,096 மமகாவாட் மின்சா மும்; சூரிய சக்தியில் 2018 அக்ரடாபரில் 1,924
மமகாவாட் மின்சா மும் மபறப்பட்டது.
 வவளிநாடுகளில் ஆவின் பால் விற்பனன:
 முதல் முதறயாக சிங்கப்பூர் நாட்டில் 1 லிட்டர் மகாள்ளளவில், ஆறி மாதங்கள் மகடாத, ஆவின் பால்
விற்பதன 2017 இறுதியில் துவக்கப்பட்டது. இதுவத 2.16 லட்சம் லிட்டர் பால் விற்பதனயாகி
உள்ளது.
 ஹாங்காங்கில் 2018 ஆகஸ்டில் பால் விற்பதன துவக்கப்பட்டது.
 பிப் வரி 2018, 1ம் ரததி முதல் கத்தார் நாட்டில் ஆவின் பால் விற்பதன துவக்கப்பட உள்ளது. இததத்
மதாடர்ந்து, துபாய், இலங்தக, மமாரிஷியஸ், மாலத்தீவு, தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கும் , ஆவின்
பால் ஏற்றுமதி மசய்யப்பட உள்ளது.


தமிழகத்தில் தினமும் 22.75 லட்சம் லிட்டர் ஆவின் பாலும்; 1ரகாடி ரூபாய் மதிப்பிலான தயிர்,
மவண்மணய் உள்ளிட்ட ஆவின் பால் மபாருட்களும் விற்பதனயாகின்றன.

 “TEXTN பன்னாட்டு ஜவுளிக் கண்காட்சி 2019” மற்றும் “IND TEXPO 2019” 27-29 ஜனவரி 2019
தினங்களில் ரகாயம்புத்தூர், மகாடிசியா வர்த்தக தமயத்தில் நதடமபறுகிறது. “IND TEXPO 2019”
எனப்படும் வாங்குரவார் மற்றும் விற்ரபார் சந்திப்தப மத்திய அ சின் மடக்ஸ்ப்ர ாஸில் (TEXPROCIL)
மற்றும் மபடக்ஸில் (PDEXCIL) அதமப்புகள் இதணந்து நடத்துகின்றன.
 ‘சூரிய சக்தி வடக்கட்டு தமயம்’ (DST-IITM Solar Energy Harnessing Centre), DST-IIITM Water-IC
for SUTRAM of EASY WATER (DST-IITM Water Innovation Centre for Sustainable Treatment,
Reuse and Management for Efficient, Affordable and Synergistic Solutions மற்றும் ‘சூரிய சக்தி
கடல்நீத க் குடிநீ ாக்குவதற்கான ரசாததன தமயம்’ (Test bed on Solar thermal desalination
solutions) ஆகிய மூன்று ஆ ாய்ச்சி தமயங்கதள மத்திய அறிவியல் மதாழில்நுட்ப அதமச்சகம்
மசன்தன ஐ.ஐ.சி.யில் 25-1-2019 அன்று மதாடங்கியுள்ளது.
 தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2019
 தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2019, மசன்தன நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக தமயத்தில்
மதாடங்கியது.
Learning Leads To Ruling

Page 4 of 114

Tamilnadu Current Affairs
 தமிழ்நாட்டில்

Prepared By www.winmeen.com

மதாழில்

முதலீடுகதள

ரமலும்

மபருக்கவும்,

இதளஞர்களுக்கான

ரவதலவாய்ப்புகதள அதிகரிக்கவும் தமிழக அ சு சார்பில் நதடமபறும், இந்த 2வது உலக
முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி 23-24 ஆகிய இரு நாட்களில் நதடமபறுகிறது.
 இம்மாநாட்டில் ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயி ம் ரகாடி முதலீடுகள் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 2015-ம் ஆண்டு மசப்டம்பர் 9, 10ந் ரததிகளில் முதலாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு
நடத்தப்பட்டது.
 அக்ரடாபர் 2019 முதல், மசன்தனயில் இருந்து ஜப்பான் ததலநகர் ரடாக்கிரயாவுக்கு தினமும் விமான
ரசதவ மதாடங்கப்படும் என்று இந்தியாவுக்கான ஜப்பான் நாட்டுத் தூதர் மகன்ஜி ஹி மட்சு
மதரிவித்துள்ளார்.
 தமிழ்நாடு வானூர்தி மற்றும் பாதுகாப்பு வதாழில் வகாள்னக 2019 வவளியீடு: பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு
லட்சம் ரபருக்கு ரவதலவாய்ப்பு அளிக்கும் வதகயிலான பல்ரவறு அம்சங்களுடன் வானூர்தி மற்றும்
ாணுவ தளவாட உற்பத்திக் மகாள்தக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக வடிவதமக்கப்பட்டுள்ள தமிழக
அ சின் இந்தக் மகாள்தகயானது, மசன்தனயில் நதடமபற்ற உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் ரபாது
மத்திய பாதுகாப்புத் துதற அதமச்சர் நிர்மலா சீதா ாமனால் 23-1-2019 அன்று மவளியிடப்பட்டது.
இக்வகாள்னகயின் முக்கிய அம்ெங்கள்:
 வானூர்தி மற்றும்

ாணுவத்துக்குத் ரததவயான உதிரி பாகங்கதள உள்நாட்டிரலரய உற்பத்தி

மசய்வதற்கு இந்தக் மகாள்தக வழிவதக மசய்கிறது.
 வானூர்திகதளப் மபாறுத்தவதறயில் அதன் வடிவதமப்பு , மபாறியியல், உற்பத்தி அதனத்ததயும்
ரமற்மகாள்ள இந்தக் மகாள்தக வழிவகுக்கிறது. பயணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு என இருமபரும்
பிரிவுகளுக்கு வானூர்திகதள உற்பத்தி மசய்யலாம். இந்தத் துதறயில் , அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.
35,656 ரகாடு முதலீடுகதள ஈர்க்கவும், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் அதன் அளதவ இ ட்டிப்பாக்கவும்
இக்மகாள்தகயில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 இக்மகாள்தகயின் வாயிலாக அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் ரபருக்கு ரந டியாகவும்,
மதறமுகமாகவும் ரவதலவாய்ப்பு வழங்க திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
 வானூர்தி மற்றும்

ாணுவ தளவாட உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தியில் ரந டி மற்றும் மதறமுக

ரவதலவாய்யுகள் வத யறுக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ஒப்பந்த மற்றும் மவளிப்பணியின்
மூலமாக நியமிக்கப்படும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்தக மமாத்த ஊழியர்களின் எண்ணிதகயில் 50
சதவீதத்ததத் தாண்டி இருக்கக் கூடாது.
 ஒப்பந்த மற்றும் மவளிப்பணி அடிப்பதடயில் நியமிக்கப்படும் ஊழியர்கள் உற்பத்தி ஆதலகளுக்கு
உள்ரளரய பணியமர்த்தப்பட ரவண்டும்.
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 தமிழகத்தில் எங்மகங்கு: வானூர்தி மற்றும்

ாணுவ தளவாட உதிரி பாகங்கள் உற்பத்திக்

மகாள்தகயின்படி மசன்தன, ரகாயம்புத்தூர், காஞ்சிபு ம் , கிருஷ்ணகிரி, ரசலம், திருச்சி
மாவட்டங்களில் வானூர்தி மற்றும்

ாணுவ தளவாட உற்பத்திக்கான ஆதலகதள அ சு மற்றும்

தனியார் பங்களிப்புடன் அதமக்கலாம்.
 வானூர்தி மற்றும்

ாணுவ தளவாட உற்பத்திக் மகாள்தகயின் அடிப்பதடயில் அதமக்கப்படும்

மதாழில் ஆதலகளுக்குத் ரததவயான யில் ரபாக்குவ த்து, சாதல, வான்மவளி ரபாக்குவ த்து
ரசதவகதள மத்திய, மாநில அ சுகள் ஏற்படுத்தித் தரும்.
 தமிழகத்தில்

முதன்

முதலாக

மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி

மாணவர்

காவல்

மாணவர்கதள

பதட

மசன்தனயில்

நல்வழிப்படுத்தும்

22-1-2019

ரநாக்கத்திலும்

அன்று
,பள்ளிப்

பருவத்திரலரய மாணவர்களிடம் விழிப்புணர்தவயும், நல்ல சிந்ததனதயயும் வளர்க்கும் வதகயில்
தமிழக காவல்துதற, வருவாய்த் துதற, பள்ளிக் கல்வித்துதற ஆகியதவ இதணந்து இந்த மாணவர்
காவல் பதட என்ற புதிய மாணவர் பதடதய உருவாக்கியுள்ளன.
 அவனியாபு ம் ஜல்லிக்கட்தட நடத்திய ஒருங்கிதணப்புக் குழுவின் ததலவர்- ஓய்வுமபற்ற நீதிபதி
ாகவன்.
 தமிழக பள்ளிகளில் சாதல பாதுகாப்பு மன்றம் உருவாக்கும் திட்டத்தத 22-1-2019 அன்று முதலதமச்சர்
எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் மசன்தனயில் மதாடங்கி தவத்தார்கள்.
 ரூ. 6,600 ரகாடியில் 118 ரபார் டாங்கிகள் ஆவடியில் தயாரிக்க முடிவு: இந்திய ாணுவத்துக்காக புதிதாக
வடிவதமக்கப்பட்டுள்ள அர்ஜுன் மார்க்-1 ஆல்பா க ரபார் டாங்கிகதள தயாரிக்கும் பணி மசன்தன
ஆவடி கன க வாகனத் மதாழிற்சாதலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, ரூ.6600 ரகாடி மதிப்பில் 118
ரபார் டாங்கிகள் மற்றும் அதன் உதிரிபாகங்கள் தயாரித்து வழங்கப்பட உள்ளன.
 விராலிமனல ஜல்லிக்கட்டு- உலக ொதனன: புதுக்ரகாட்தட மாவட்டம் வி ாலிமதலயில் 20-1-2019
அன்று நதடமபற்ற ஜல்லிக்கட்டு விழா, இதுவத இல்லாத வதகயில் மதாடர்ந்து 9.30 மணி ரந ம்
நதடமபற்ற பி ம்மாண்ட உலக சாததன ரபாட்டியாக அதமந்தது. விறுவிறுப்பாக நதடமபற்ற இந்த
ஜல்லிக்கட்டில் மாநிலம் முழுவதும் இருந்தும் காதளகள் வந்திருந்தன. 1353 காதளகள், 600 மாடிபிடி
வீ ர்கள் பங்ரகற்றனர்.
 அரசுப்பள்ளிகளில்

எல்.கக.ஜி.,

யு.கக.ஜி.

வகுப்புகதள

எழும்பூர்

மாநில

மாதிரி

மபண்கள்

ரமல்நிதலப்பள்ளி வளாகத்திலுள்ள அங்கன்வாடி தமயத்தில் 21-1-2019 அன்று தமிழக முதல்வர்
எடப்பாடி பழனிசாமி மதாடங்கி தவத்தார். பள்ளிக் கல்வித்துதற, சமூகநலம் மற்றும் சத்துணவுத்
திட்டத்துதற ஒருங்கிதணப்புடன் 2,381 அங்கன்வாடி தமயங்களில் முன்ரனாடித் திட்டமாக இது
மசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
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 2019ஆம் ஆண்டுக்கான ஹிந்து ஆன்மிகக் கண்காட்சி மசன்தன ரவளச்ரசரி குருநானக் கல்லூரி
தமதானத்தில் ஜனவரி 30-ஆம் ரததி முதல் பிப் வரி 4 வத நதடமபறவுள்ளது. ஹிந்து ஆன்மிக
மற்றும் ரசதவ தமயம்-பண்பு மற்றும் கலாசா பயிற்சி முதனவு அறக்கட்டதள ஆகியதவ இதணந்து
இந்தக் கண்காட்சிக்கான ஏற்பாடுகதளச் மசய்கின்றன.
 தமிழகத்தில் மசன்தன, திருச்சி, ரசலம், ஓசூர், ரகாதவ நக ங்கதள இதணக்கும் வதகயிலான
ாணுவ தளவாட உற்பத்தி வழித்தட திட்டத்தத திருச்சியில் மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதா ாமன் 20-12019 அன்று மதாடங்கிதவத்தார்.
 இந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் ரூ. 3,038 ரகாடி முதலீடு மசய்யப்படுகிறது.
 2018ஆம் ஆண்டு பிப் வரி மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அ சின் பட்மஜட்தட தாக்கல் மசய்து
ரபசிய நிதி மந்திரி அருண் மஜட்லி, உத்த ப்பி ரதச மாநிலம் அலிகாரிலும், தமிழகத்திலும் ாணுவ
தளவாட உற்பத்தி வழித்தடம் (‘காரிடார்’) அதமக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். அதன்படி, தமிழகத்தில்
மசன்தன, திருச்சி, ரசலம், ஓசூர், ரகாதவ நக ங்கதள இதணக்கும் வதகயில் ாணுவ தளவாட
உற்பத்தி வழித்தடம் அதமக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
 ஏற்கனரவ, அலிகாரில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் இந்த வழித்தடம் அதமக்கும் திட்டத்தத
மத்திய அ சு மதாடங்கி தவத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 தமிழகத்தில் புதிய மதாழில்கள் மற்றும் புத்தாக்கத்துக்கான மகாள்தகதய மாநில அ சு 19-1-2019
அன்று

மவளியிட்டுள்ளது.

இந்தக்

மகாள்தகயின்படி,

தமிழகத்தத

உலகளாவிய

புத்தாக்க

தமயமாகவும், புதிய மதாழில் முதனரவார்களுக்கான மிகச்சிறந்த ரதர்விடமாகவும் 2023-ஆம்
ஆண்டுக்குள் உருவாக்க ரவண்டும் என்பது புதிய மதாழில் மற்றும் புத்தாக்கக் மகாள்தகயின்
மதாதலரநாக்கு

இலக்கு

ஆகும்.

தமிழகத்தில் துடிப்பான

புதிய

மதாழில்

சார்ந்த

சூழதல

உருவாக்குவதன் மூலம் குதறந்தபட்சம் 5 ஆயி ம் புதிய மதாழில்களும், 10 உலகளாவிய உயர் வளர்ச்சி
புதிய மதாழில்கள் உள்பட பல்ரவறு மதாழில் அம்சங்கள் வளம்மபறும்.
 தமிழகத்தில்

ஒருங்கிதணந்த

உணவுப்

பூங்கா

தருமபுரி

மாவட்டத்திலுள்ள

ஈச்சம்பாடியில்

அதமக்கப்பட்டு வருகிறது. ரூ. 20 ரகாடி மதிப்பில் அதமக்கப்படவுள்ள உணவுப் பூங்காவில் 120 சிறு,
குறு உணவு மதாழிற்சாதலகள் அதமக்கப்பட உள்ளன. ஒருங்கிதணந்த உணவுப் பூங்கா திட்டத்ததச்
மசயல்படுத்துவதற்கான பணிகதள ஜிஎஸ்இ அவிக்னா நிறுவனம் ரமற்மகாள்ளவுள்ளது.
 எண்ணூர் துதறமுகம் , மாமல்லபு ம் இதடரய மசன்தன மவளிவட்ட சாதல அதமப்பதற்கு ஜப்பான்
ரூ. 3420 ரகாடி கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம், மடல்லியில் 18-1-2019 அன்று தகமயழுத்தானது.
இந்தியாவின் சார்பில் மபாருளாதா விவகா ங்கள் துதறயின் கூடுதல் மசயலாளர் மரகாபாத் ாவும்,
ஜப்பான் த ப்பில் ஜப்பான் சர்வரதச ஒத்துதழப்பு முகதம (ஜிகா) மடல்லி ததலதம பி திநிதி
காட்சுரவா ரமட்சுரமாட்ரடாவும் தகமயழுத்திட்டனர். எண்ணூர் துதறமுகத்ததயும், கிழக்கு கடற்கத
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சாதலயில் மாமல்லபு த்ததயும் இதணக்கிற வதகயில் 133.65 கி.மீ மதாதலவுக்கு மசன்தன
மவளிவட்ட

சாதல அதமக்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தத நிதறரவற்றுவதற்கு நிலம் எடுத்தல்

உள்ளிட்ட எல்லாவற்தறயும் ரசர்த்து சுமார் ரூ. 12 ஆயி த்து 300 ரகாடி மசலவாகும் என
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்துக்கு ரூ. 3 ஆயி த்து 420 ரகாடி கடன் உதவிதய ஜப்பான்
வழங்குகிறது. இதில் ஜப்பான் அதிகா ப்பூர்வ ரமம்பாட்டு கடன் உதவி என்ற மபயரில் ரூ. 2 ஆயி த்து
470 ரகாடி கிதடக்கிறது. ரூ. 950 ரகாடி, இந்திய-ஜப்பான் ஒத்துதழப்பு மசயல் திட்டத்தின்கீழ்
வழங்கப்படுகிறது.
 தமிழகம், குஜ ாத்தில் புதிதாக 3 கடற்பதட விமானப் பிரிவுகள் அதமக்க மத்திய அ சு ஒப்புதல்
வழங்கியுள்ளது.
 மசன்தனயில் 23-24 ஜனவரி 2019 ரததிகளில் நதடமபறவுள்ள உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின்
முழக்கமாக

“முதலீட்டாளர்களின்

விருப்பம்

(Investors

Choice)”

என்ற

மசாற்றடர்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர் 9 மற்றும் 10-ஆம் ரததிகளில்
மசன்தனயில் நடந்த உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டின் முழக்கமாக, “தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்களின்
மசார்க்கம்” என்ற வாசகம் முன்தவக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 ஆடுதுதற 53 புதிய மநல் கம் அறிமுகம்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பரகாண அருரகயுள்ள ஆடுதுதற
மநல் ஆய்வு நிதலயத்தில் ஆடுதுதற 53 (ஏடிடீ 53) என்ற புதிய மநல்

கம் அறிமுகம்

மசய்யப்பட்டுள்ளது. இது 105 முதல் 110 நாள்கள் வயதுதடய குறுகிய கால மநல் கம். காவிரி பாசனப்
பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் , அதனத்து மநல் பயிரிடப்படும் பகுதிகளுக்கும் குறுதவ மற்றும் ரகாதட
பருவங்களில் பயிரிட ஏற்ற உயர் விதளச்சல் கம் இது. இந்தப் புதிய மநல் கமானது. ஏடிடீ 43 மற்றும்
மஜஜிஎல் 384 கலப்பிலிருந்து வம்சாவளித் ரதர்வு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த

கம் 105-110

நாள்களில் ச ாசரியாக மஹக்ரடருக்கு 6,334 கிரலா மகசூலும், அதிகபட்ச மகசூலாக மஹக்ரடருக்கு
9,875 கிரலா மகசூலும் த

வல்லது. ரமலும், கச்சிதமான மசடி அதமப்பும், மிதமான கச்சித

அதமப்புதடய அடர்ந்த கதிர்கதளயும், மநருக்கமான மநல் மணிகதளயும் மகாண்டது.
 எம்.ஜி.ஆரின் 102-ஆவது பிறந்த தினத்ததமயாட்டி, அவ து உருவம் மபாறித்த 5 ரூபாய் சிறப்பு
நாணயங்கதள முதல்வர் எடப்பாடி ரக.பழனிச்சாமி 17-1-19 அன்று மவளியிட்டார்.
 மதுத பாலரமடு ஜல்லிகட்டு ரபாட்டியில் 10 காதளகதள பிடித்த மாடுபிடி வீ ர் பி பாக ன் முதல்
பரிதசயும், 9 காதளகதள பிடித்த அஜய் 2வது பரிதசயும், 8 காதளகதள பிடித்த கார்த்திக் 3வது
பரிதசயும் மவன்றனர்.
 2018ஆம் ஆண்டு காசரநாய் பாதிப்பில் தமிழகம் 6-ஆம் இடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு நாடு
முழுவதும் 21.25 லட்சம் ரபர் காசரநாய் பாதிப்புள்ளானதாக மத்திய அ சின் புள்ளிவிவ ங்கள்
மதரிவிக்கின்றன. அதில் அதிகபட்சமாக உத்த ப்பி ரதசத்தில் 4 லட்சம் ரபருக்கு அந்த ரநாயின்
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தாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கு அடுத்தபடியாக மகா ாஷ்டி ம், மத்தியப்பி ரதசம், ாஜஸ்தான், குஜ ாத்
உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் உள்ளன. தமிழகம் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது.
 கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 1முதல் டிசம்பர் 31-ஆம் ரததி வத யிலான காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் 1
லட்சத்து 3 ஆயி ம் ரபருக்கு காசரநாய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
 காசரநாதய முழுதமயாக ஒழிக்கும் ரநாக்கில் மத்திய, மாநில அ சுகள் பல்ரவறு முயற்சிகதள
முன்மனடுத்து வருகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, 2025-க்குள் அந்ரநாதய ரவ றுக்க ரவண்டும் என்ற
இலக்குடன் பல்ரவறு திட்டங்கள் மசயல்படுத்தப்படுகின்றன.
 மதறந்த முதல் அதமச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர். –மஜயலலிதாவுக்கு ரசலம் மாநக ாட்சி சார்பில் ரசலத்தில்
மணி மண்டபம் மற்றும் அவர்களது திருவுருவ சிதலகதள முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி
அவர்கள் 16-1-2019 அன்று திறந்து தவத்தார்கள்.
o

தமிழக அ சினால் சமீபத்தில் அதமக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய மணிமண்டபங்கள் மற்றும்
திருவுருவசிதலகள்




சிவாஜிகரணசன் – மசன்தன
ாமசாமி பதடயாச்சியார் – கரூர்
இதச ரமதத நல்லப்பசாமி – மநல்தல மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் நிதனவுச்
சின்னம்



பா த மாதா நிதனவாலயம் – பாப்பா ப்பட்டி, தர்மபுரி



சிவந்தி ஆதித்தனார் – திருச்மசந்தூர்

 மஜர்மன் மதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல் அடிப்பதடயில் தமிழகத்துக்கான புதிய வீட்டுவசதி மகாள்தக
உருவாக்கப்பட உள்ளது. நாடு முழுவதும், அந்தந்த மாநிலங்களின் ரததவ மற்றும் சூழலுக்கு ஏற்ப
வீட்டுவசதி , உதறவிட மகாள்தகதய உருவாக்க, மத்திய அ சு அறிவுறுத்து உள்ளது. இதன்படி,
தமிழகத்துக்கான புதிய வீட்டுவசதி, உதறவிட மகாள்தக உருவாக்கப்படும் என, 2017-18 ல் அ சு
அறிவித்தததத் மதாடர்ந்து புதிய வீட்டுவசதி வாரியம் குடிதச மாற்று வாரியம், மசன்தன மபருநகர்
வளர்ச்சி குழுமமான , சி.எம்.டி.ஏ. மற்றும் நகர், ஊ தமப்புத் துதறயான, டி.டி.சி.பி., அடங்கிய உயர் நிதல
குழு அதமக்கப்பட்டது. இக்குழுவின் மூலம் துதற வாரியாக மபறப்பட்ட பரிந்துத கள் அடங்கிய
அறிக்தக, மஜர்மன் மதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மதாழில்நுட்ப உதவி
கிதடத்ததும், புதிய மகாள்தக இறுதி மசய்யப்படும்.
 69வது ரதசிய கவிஞர்களின் கருத்த ங்கு (National Symposium of poets) 10-1-2019 அன்று
மசன்தனயில் அதனத்திந்திய வாமனாலியின் (All India Radio) மூலம் நடத்தப்பட்டது.
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 இந்தியாவிரலரய முதன்முததறயாக சாதல ரபாக்குவ த்தத சீ ாக்க “ர ாடிரயா” (ROADEO)
எனப்மபயரிடப்பட்டுள்ள

ர ாரபா டி ாபிக்ரபாலீஸ் மசன்தன காவல்துதறயின ால் அறிமுகம்

மசய்யப்பட்டுள்ளது.
 ஜல்லிக்கட்டு ரபாட்டியில் பங்குமபறும் மாடு பிடி வீ ர்களுக்கான ரூ. 12 ப்ரீமியம் மசலுத்து ரூ. 2
லட்சத்துக்கான

ஒரு ஆண்டு

காப்பீடு

வசதி

முதன்முதறயாக

அவனியாபு ம்

ஜல்லிக்கட்டில்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 100 பில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 7 லட்சம் ரகாடி)
என்ற அளவில் [மபாருள்கதள ஏற்றுமதி மசய்வதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தமிழக
அ சு மதரிவித்துள்ளது.
 45 வது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் மதாழிற்மபாருட்காட்சி “சுற்றுலா மற்றும் டிஜிட்டல் மாற்றம்” (Tourism
and the Digital Transformation) எனும் கருத்துருவில் மசன்தனயில் 9-1-2019 அன்று மதாடங்கியது.
 ரக ள பி வாசி பா திய திவஸ் அதமப்பின், நிகழாண்டின் சிறந்த மனிதருக்கான விருது திமுக
ததலவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. ரக ளத்தில் ஆண்டுரதாறும் பி வாசி பா திய நாள்
விழா

நடத்தப்படுகிறது.

அதன்

ஒரு

பகுதியாக

நாட்டின்

முன்ரனற்றத்திற்காகப்

பாடுபடும்

மவளிநாடுவாழ் இந்தியர்களுக்கும், சமூகம் மற்றும் அ சியல் பணிகளில் திறம்பட இயங்கி வரும்
உள்நாட்டு ததலவர்களுக்கும் சிறந்த வதகயில் நிகழாண்டின் சிறந்த மனிதர் விருதுக்கு மு.க.ஸ்டாலின்
உள்ளிட்ரடார் ரதர்வு மசய்யப்படுள்ளனர்.
 ‘Police-E-Eye’ வமானபல் வெயலி: ரபாக்குவ த்து விதிமுதற மீறல்கள் குறித்து மபாது மக்கள் காவல்
துதறயில் ரந டியாக புகா ளிப்பதற்கான மமாதபல் மசயலிதய ரகாயம்பத்தூர் ரபாக்குவ த்து காவல்
துதற மவளியிட்டுள்ளது.
 அகில பாரத கவி ெம்கமளனம் 2019: இந்திய குடிய சு தினத்ததமயாட்டி தமிழ் உள்ளிட்ட 22 மமாழி
கவிஞர்கள் பங்ரகற்ற அகில பா த கவி கம்ரமளனம் -2019 மசன்தன கதலவாணர் அ ங்கில் 9-1-2019
அன்று நதடமபற்றது.
 மக்களிதடரய

ரதசிய

ஒருதமப்பாடு

மற்றும்

மமாழி

நல்லிணக்கத்தத

ஊக்குவிப்பதத

ரநாக்கமாகக் மகாண்டு ஆண்டுரதாறும் அகில பா த கவி சம்ரமளனம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கவி சம்ரமளனத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள அகில இந்திய வாமனாலி நிதலயங்கள் மூலம்
கவிததகள் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு வாசிக்கப்படுகிறது. கடந்த 64 ஆண்டுகளில் முதல் முதறயாக
மசன்தன அகில இந்திய வாமனாலிக்கு இந்த சம்ரமளனத்தத நடத்தும் வாய்ப்பு கிதடத்துள்ளது.
 இந்தப் பன்மமாழிக் கவி சம்ரமளனத்தில் தமிழ், மதலயாளம் , ஹிந்தி, குஜ ாத்தி என 22
மமாழிகதளச் ரசர்ந்த கவிஞர்களில் கவிதத வாசிப்பு நதடமபறும். குறிப்பாக குஜ ாத்தி
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மமாழியின் முதுமபரும் கவிஞர் மற்றும் ஓவிய ான குலாம் முகமது ரேக் ரபான்ற பி பலமான
கவிஞர்கள் கவிதத வாசித்தனர்.
 தமிழில் கவிஞர் குதக மா.புகரழந்தி பூமிப்பந்து கவிதததய வாசித்தார்.
 தமிழகத்தில் 33வது மாவட்டமாக கள்ளக்குறிச்சி உதயமாகியுள்ளது. இதனால் ப ப்பளவில் மிகப்மபரிய
மாவட்டமாக இருந்து வந்த விழுப்பு ம் அந்த அந்தஸ்தத இழந்துள்ளது.
கடலூர் மாவட்டத்ரதாடு ரசர்த்து ஆற்காடு மாவட்டத்தின் ஒரு அங்கமாக விழுப்பு ம் மாவட்டம்
இருந்தது. பிறகு இது கடலூரில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது. 1993ம் ஆண்டு மசப்டம்பர் 30ம் ரததி
விழுப்பு ம் மாவட்டம் உதயமானது. விழுப்பத யர் என்ற இனத்ததச் ரசர்ந்த மக்கள் அதிகம்
வசித்ததால் விழுப்பு ம் என்ற மபயத இப்பகுதி மபற்றதாகவும் ஒரு குறிப்பு உள்ளது.
 அனமச்ெர் பாலகிருஷ்ண வரட்டி, 3 ஆண்டி சினை தண்டனனயால் பதவி இழப்பு
 மபாது மசாத்துக்கு ரசதம் ஏற்படுத்திய வழக்கில் தமிழ்நாடு அதமச்சர் பாலகிருஷ்ணம ட்டிக்கு
3 ஆண்டு சிதற தண்டதன விதிக்கப்பட்டது. இததத்மதாடர்ந்து அவர் அதமச்சர் பதவிதய
இழந்தார்.
 3 ஆண்டு சிதற தண்டதன மபற்றதால், பாலகிருஷ்ண ம ட்டி, இந்திய அ சியலதமப்புச்
சட்டத்தின் 103 மற்றும் 192-ம் பிரிவுகளின் கீழ், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவிதய இழந்துள்ளார்.
 பாலகிருஷ்ண ம ட்டி, ஓசூர் சட்டசதப மதாகுதி அ.தி.மு.க. ரவட்பாள ாக இருந்தார்.
 பாலகிருஷ்ண ம ட்டி தமிழ்நாடு இதளஞர் நலன் மற்றும் விதளயாட்டு ரமம்பாட்டுத்துதற
அதமச்ச ாக பதவிவகித்தார்.
 பள்ளிக்கல்வித்துதற அதமச்சர் ரக.ஏ.மசங்ரகாட்தடயனுக்கு கூடுதல் மபாறுப்பாக ஒதுக்கீடு
மசய்யப்பட்டுள்ளது.
 கி ாமப்புற ஏதழ மபண்களுக்கான நாட்டுக்ரகாழி வளர்ப்புத் திட்டத்தத வரும் 10 ஜனவரி 2019 ஆம்
ரததி முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மதாடங்கி தவக்கவுள்ளார். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், அதனத்து
ஊ ாட்சிகதளயும் உள்ளடக்கி கி ாமப்புற ஏதழப் மபண்கள் 77 ஆயி ம் ரபருக்கு தலா 50
நாட்டுக்ரகாழி குஞ்சுகளும், அவற்தறப் பாதுகாக்க கூண்டுகளும் வழங்கப்படும்.
 சர்வரதச

உவர்நீர்

மீன்வளர்ப்பு

குறித்த

மாநாடு

மசன்தனயில்

வரும்

ஜ.22ஆம்

ரததி

மதாடங்கவுள்ளது. 30 நாடுகதளச் ரசர்ந்த விஞ்ஞானிகள் பங்ரகற்கும் இந்த மாநாட்தட மத்திய
ரவளாண்தம மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துதற அதமச்சர் ாதாரமாகன் சிங் மதாடங்கிதவத்தார்.
 மதுத யில் 5 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பில் தமிழன்தன சிதல அதமக்கப்படும் என தமிழக அ சு
அறிவித்துள்ளது.
 மசன்தனதய

அடுத்த

பல்லாவ த்தில்

உள்ள

ரவல்ஸ்

பல்கதலக்கழகத்தில்

நதடமபற்ற

“மதன்னிந்திய நாணயவியல் கழகத்தின் 29-ம் ஆண்டு கருத்த ங்கில்” மதன்னிந்திய நாணயவியல்
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கழக ததலவரும், தினமலர் நாளிதழின் ஆசிரியர் இ ா.கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு வாழ்நாள் சாததனயாளர்
விருதத தமிழ்நாடு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர ாகித் வழங்கினார்.
 வபருவளுதிழா நாணயம்: 1984-ம் ஆண்டு தமிழ் பி ாமிய எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்டிருந்த
சங்ககால அ சர்களால் உருவாக்கப்பட்ட “மபருவளுதிழா நாணயம்” தான் நாணயவியல் குறித்த
எனது ஆ ாய்ச்சிக்கு தூண்டுரகாளாக அதமந்தது என இ ா.கிருஷ்ணமூர்த்தி மதரிவித்தார்.
 மதுத

எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு 27-1-2019 அன்று அடிக்கல் நாட்டும் பி தமர் நர ந்தி

ரமாடி,

அன்தறய தினம் மதுத -மசன்தன இதடரய அதிநவீன ரதஜஸ் ம யில் ரபாக்குவ த்ததயும்
மதாடங்கி தவக்கிறார்.
 மசன்ட் ல் யில் நிதலயத்துக்கு எம்ஜிஆர் மபயத தவக்க ரவண்டும் என்று மத்திய அ தச தமிழக
அ சு வலியுறுத்தியுள்ளது.
 தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கதலயின் புதிய துதணரவந்தர் சுதா ரசதசயன்
மபாறுப்ரபற்றுள்ளார்.
 மதுத

காம ாஜர் பல்கதலக்கழகத்தின் புதிய துதண ரவந்த ாக எம்.கிருஷ்ணன் நியமனம்

மசய்யப்பட்டுள்ளார்.
 2018 ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்தில் இயல்தப விட 24 சதவீதம் குதறவான அளவு மதழ
மபாழிந்துள்ளதாக மசன்தன வானிதல ஆய்வு தமயம் மதரிவித்துள்ளது.
 தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமதழக் காலம் அக்ரடாபர் முதல் டிசம்பர் வத யாகும்.
நிகழாண்டில் (2018-ம் ஆண்டு) வடகிழக்கு பருவமதழக் காலம் (சீசன்) 31-12-2018 அன்றுடன்
நிதறவதடந்தது. தமிழகத்தில் இயல்தபவிட 24 சதவீதம் மதழ அளவு குதறந்துள்ளது.
 2018-ஆம் ஆண்டு (ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வத ) தமிழகம் மற்றும் புதுச்ரசரியில் 79 மச.மீ (790
மி.மீ) மதழ பதிவாகியுள்ளது. இது இயல்தப விட 14 சதவீதம் குதறவு. மதன் ரமற்கு
பருவமதழதய மபாருத்தவத யில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்ரசரியில் 28 மச.மீ (280 மி.மீ) மதழ
பதிவாகியுள்ளது. இது இயல்தப விட 12 சதவீதம் குதறவு ஆகும்.
 தமிழகத்தத வளம் மகாழிக்கச் மசய்யும் வடகிழக்கு பருவமதழ நிகழாண்டில் (2018-ஆம்
ஆண்டில்) மபாய்த்துவிட்டது. வடகிழக்கு பருவமதழயின் இயல்பான மதழ அளவு 44 மச.மீ.
(440 மிமீ) ஆனால் நிகழாண்டில் 34 மச.மீ., (340 மி.மீ) மதழ பதிவாகியுள்ளது. இதன்மூலமாக,
இயல்தபவிட 24 சதவீதம் மதழ அளவு குதறந்துள்ளது.
 தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, மசன்தன, கரூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் இயல்தப விட 50
சதவீதத்துக்கும் குதறவாக மதழ அளவு பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக தர்மபுரியில்
இயல்தபவிட 59 சதவீதம் குதறவாக மதழ மபய்துள்ளது.
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 மப ம்பலூர், ரசலம், திருவள்ளூர், திருச்சி, ரவலூர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் இயல்தப விட 40
முதல் 50 சதவீதத்துக்கும் குதறவாகரவ மதழ மபய்து உள்ளது. திண்டுக்கல், காஞ்சிபு ம்,
மதுத , நாமக்கல் , விருதுநகர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் இயல்தபவிட 30 முதல் 40
சதவீதத்துக்கும் குதறவாக மதழ மபய்துள்ளது. 15 மாவட்டங்களில் இயல்தபவிட 1 முதல் 19
சதவீதம் வத மதழ குதறவாக மபய்துள்ளது.
 மநல்தலயில் மட்டும் இயல்தப விடவும் 11 சதவீதம் அதிகமாக மதழ பதிவாகியுள்ளது.
 வடகிழக்குப் பருவமதழதயப் மபாறுத்தவத யில் 2016-ஆம் ஆண்டில் 62 சதவீதமும், 2017-ம்
ஆண்டில் 9 சதவீதம், 2018ம் ஆண்டில் 24 சதவீதமும் இயல்தப விட குதறவாக மபய்துள்ளது
குறிப்பிட்த்தக்கது.
குனைவான மனழப்வபாழிவிற்கு காரணங்கள்
 அடிப்பதடயான வானிதல அதமப்பு மற்றும் நகர்ந்து மசல்லக்கூடிய வானிதல அதமப்புகள்
ஆகிய இ ண்டு அம்சங்கள் தான் பருவமதழதய நிர்ணயம் மசய்கின்றன. குறுகிய காலத்தில்
நகர்ந்து மசல்லக்கூடிய வானிதல நிகழ்வுகள் வளிமண்டல ரமலடுக்கு சுழற்சிகள், காற்றழுத்த
தாழ்வு நிதலகள், காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதிகள் மற்றும் புயல்கள் ரபான்றவற்தற நீண்ட கால
வானிதலயில் எதிர்பார்க்க முடியாது. வட கிழக்குப் பருவமதழ காலத்தில் சாதகமான இந்திய கடல்
இரு முதன நிகழ்வு நிகழும் (ஐ.ஓ.டி) என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மசப்டம்பர் மாதம் வத யிலும் இது
வலுவாக இருந்தது. அக்ரடாபர், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் வலுவிழந்தது.
 நகர்ந்து மசல்லும் வானிதலதய மபாருத்தவத யில் 4 புயல்கள் உருவாயின. இதில் “கஜா” புயதல
தவி , மற்ற புயல்கள் தமிழக பகுதியில் இருந்து சாதகம் இல்லாத தூ த்துக்கு நகர்ந்து மசன்றன.
இதனால் மதழ மபய்யக்கூடிய அளவுக்கு காற்றில் ஈ ப்பதம் இல்லாமல் ரபானது. ரமலும் மதன்
ரமற்கு வங்கக் கடலின் வடக்கு பகுதியில் வளிமண்டல ரமலடுக்கு சுழற்சிரயா, குதறந்த
காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிரயா உருவாகி ரமற்கில் நகர்ந்து மசல்லாத நிதலயில் தமிழகத்தின் வட
மாவட்டங்களில் மபரும்பாலும் மதழ குதறந்தது.
 சாகித்ய அகாமதமியின் மமாழி மபயர்ப்பு விருதுகளில், தமிழ் மமாழி மபயர்ப்புக்கான விருது
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மு.யூசுஃப்பிற்கு கிதடத்துள்ளது. ஜி.ஆர். இந்துரகாபனின்
“மணியன் பிள்தளயுட ஆத்ம கதா” எனும் மதலயாள சுயசரிதததய “திருடன் மணியன்பிள்தள”
எனும் மபயரில் தமிழில் மமாழியாக்கம் மசய்ததற்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 இவர்

தவி

சிறுகததகளின்

மதாகுப்தப

ஆங்கிலத்தில்

மமாழியாக்கம்

மசய்த

சுபஸ்ரீ

கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஆடிய மகாபா த கவிததகதள ஹிந்தியில் மமாழியாக்கம் மசய்த பி பாத்
திரிபாதி, ஆங்கில மகாபா த கதததய கன்னடத்தில் மமாழி மபயர்ப்பு மசய்த மதறந்த கி ாடி
ரகாவிந்த் ாஜு,

சமஸ்கிருத
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ஸ்ரீமத்

ஆல்மீகி

ாமாயணம்

கவிததகதள

மதலயாளத்தில்
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மமாழிமபயர்ப்பு மசய்த எம்.லீலாவதி ரதாக்ரி மமாழிக் கவிததகதள மதலுங்கில் மமாழியாக்கம்
மசய்த ஏ.கிருஷ்ணா ாவ் ஆகிரயாரும் ரதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
o

தமிழக அ சின் குடிய சு தின விழா விருது 2019 மபற்றவர்கள் விவ ம்:
வீர தீர வெயல்

o

வீ

தீ

மசயலுக்கான அண்ணா பதக்கம், மசன்தன திருமங்கலத்ததச் ரசர்ந்த மமக்கானிக்

நா.சூர்யகுமார்

(அண்ணாநகரில்

மபண்ணின்

தங்கச்

சங்கிலிதய

பறித்து

தப்பி

ஓடிய

மகாள்தளயதன துணிச்சலுடன் வி ட்டிப் பிடித்தவர்)
o

ரதனி மாவட்டம் ரபாடிநாயக்கனூத ச் ரசர்ந்த க. ஞ்சித்குமார் (கு ங்கணி காட்டில் தீ விபத்தில் சிக்கிய
8 ரபத க் காப்பாற்றியரதாடு, உரிய ரந த்தில் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் மகாடுத்தவர்)

o

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ரமதலயூர் ா.ஸ்ரீதர் (மவள்ளங்கி ஏரியில் சிக்கிய 3 குழந்ததகள், 3 மபண்கதள
ஏரியில் குதித்து காப்பாற்றியவர்) ஆகிரயாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

காந்தி விருது
o

கள்ளச்சா ாயத்தத கட்டுப்படுத்தியதில் மமச்சத்தக்க வதகயில் பணியாற்றிய கூடுதல் காவல்
கண்காணிப்பாளர் ா.ரவத த்தினம் (கடலூர் மாவட்டம்), காவல் ஆய்வாளர் அ.பி காஷ் (கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம் ஓசூர்), காவல் உதவி ஆய்வாளர் ரகா. ாரஜந்தி ன் (அரியலூர் மாவட்டம் விக்கி மங்கலம்).

o

சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளர் ம .திருக்குமார் (திருச்சி , காந்தி மார்க்மகட்), ததலதமக் காவலர்
மப.ரகாபி (நாமக்கல் மாவட்டம் ரசந்தமங்கலம்) ஆகிரயாருக்கு காந்தியடிகள் காவலர் பதக்கம்
வழங்கப்பட்டது.

o

திருத்திய மநல் சாகுபடி மதாழில்நுட்பத்திதன கதடபிடித்து அதிக உற்பத்தித் திறன் மபறும்
விவசாயிக்கான

ரவளாண்தமத்

துதற

சிறப்பு

சிருது,

புதுக்ரகாட்தட

மாவட்டம்

மதற்கு

மசட்டியாபட்டிதயச் ரசர்ந்த மச.ரசவியருக்கு வழங்கப்பட்டது.
ககாட்னட அமீர் விருது
 வழக்கமாக மத நல்லிணக்கத்துக்காக பாடுபட்டவர்களுக்கு ரகாட்தட அமீர் என்ற மபயரில் விருது
வழங்கப்படுவதுண்டு. ஆனால் இந்த குடிய சு தின விழாவில் அந்த விருததப் மபறும் நபரின் மபயர்
அறிவிக்கப்படவில்தல. கடந்த ஆண்டு (2018) இவ்விருது திருவண்ணாமதல மாவட்டத்ததச்
ரசர்ந்த, சாதிக்பாோ என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
 மசன்தன குடிய சு தின விழா 2019ல் பங்ரகற்ற சிறந்த அலங்கா ஊர்திக்கான விருது, மசய்தி மக்கள்
மதாடர்பு துதறக்கு வழங்கப்பட்டது.
 அனமதிக்கான காந்தி விருது 2015-2017 :

கடந்த

2015

முதலான

3

ஆண்டுகளுக்கு

அதமதிக்கான காந்தி விருதத மத்திய அ சு அறிவித்துள்ளது. இதன்படி,
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 2015-ஆம் ஆண்டுக்கான அதமதிக்கான காந்தி விருதத கன்னியாகுமரிதய தமயமாகக் மகாண்டு
மசயல்படும் விரவகானந்த ரகந்தி ம் அதமப்பு மபறுகிறது. ஊ க ரமம்பாடு மற்றும் கல்வித்
துதறயில் சிறந்த பணியாற்றியதமக்காக அந்த அதமப்பு விருதுக்கு ரதர்வாகியுள்ளது.
 2016-ஆம் ஆண்டு விருதத அக்ஷய பாத்தி ம் அறக்கட்டதள மற்றும் சுலப் இண்டர்ரநேனல் ஆகிய
இரு அதமப்புகளும் பகிர்ந்து மகாள்கின்றன. இதில் அக்ஷய பாத்திடம் அதமப்பு, நாடு முழுவதும்
குழந்ததகளுக்கு இலவச மதிய உணவு வழங்கி வருகிறது. மனித கழிவுகதள மனிதர்கரள
அப்புறப்படுத்தும் முதறதய ஒழிக்க சுலப் இண்டர்ரநேனல் அதமப்பு பணியாற்றி வருகிறது.

 பி தமர் நர ந்தி ரமாடி காங்கி ஸ் மூத்த ததலவர் மல்லிகார்ஹுன கார்ரக, பாஜக மூத்த ததலவர்
எல்.ரக.அத்வானி ஆகிரயார் அடங்கிய குழு இந்த விருது வழங்கும் முடிதவ ரமற்மகாண்டது. கடந்த
1995 முதல் சமூக, மபாருளாதா , அ சியல் மாற்றங்களுக்கு காந்திய வழியில் பங்களிப்பு
மசய்துவரும் தனிநபர்கள் மற்றும் அதமப்புகளுக்கு அதமதிக்கான காந்தி விருது வழங்கப்பட்டு
வருகிறது.
 அதமதிக்கான

காந்திவிருது

கதடசியாக

2014ஆம்

ஆண்டு

இஸ்ர ாவுக்கு

வழங்கப்பட்டிருந்தது.அதன் பிறகு 4 ஆண்டுகளுக்கு அந்த விருது அறிவிக்கப்படாமல் இருந்த
நிதலயில், அந்த விருது புதன்கிழதம அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 தமிழக அ சின் திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள் 2019:
 திருவள்ளுவர் விருது (2019) – எம்.ஜி.அன்வர் பாட்சா
 தந்தத மபரியார் விருது (2018) – சி. மபான்தனயன்
 அண்ணல் அம்ரபத்கர் விருது (2018) – மருத்துவர் சி. ாமகுரு
 ரப றிஞர் அண்ணா விருது (2018) – ரப ாசிரியர் மு,அய்க்கன்
 மபருந்ததலவர் காம ாசர் விருது (2018) – பழ. மநடுமாறன்
 மகாகவி பா ததயார் விருது (2018) – பாவ சு திரு.மா.பா தி சுகுமா ன்
 பாரவந்தர் பா திதாசன் விருது (2018) – கவிஞர் தியாரூ
 தமிழ்த்மதன்றல் திரு.வி.க. விருது (2018) –முதனவர் கரணசன்
 முத்தமிழ்க் காவலர் கி.ஆ.மப.விஸ்வநாதம் விருது – சூலூர் கதலப்பித்தன்
 நாஞ்சில் நாடன் விருது 2019 தமிழியல் ஆய்வாளர் ப.ச வணனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரகாயப்புத்தூரில் மசயல்பட்டு வரும் சிறுவாணி சாசகம் தமயம் சார்பில் எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன்
விருது வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 இந்தியாவின் இளம் மசஸ் கி ாண்ட் மாஸ்டர். உலகின் 2-வது இளம் கி ாண்ட் மாஸ்டர் என்கிற
சாததனதய மசன்தனதயச் ரசர்ந்த 12 வயதுச் சிறுவன் குரகஷ் நிகழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம்,
இதற்கு முன்னர் தமிழ்நாட்தடச் ரசர்ந்த 12 வயது பி க்ஞானந்தாவின் ‘இளம்மசஸ் கி ாண்ட் மாஸ்டர்’
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முறியடித்துள்ளார்.

17-வது

தில்லி

சர்வரதச

ஓபன்

மசஸ்

ரபாட்டில்

கி ாண்மாஸ்டருக்கான் 3-வது தகுதிதய அதடந்து கி ாண்ட் மாஸ்டர் ஆகியுள்ளார் குரகஷ்,
இதன்மூலம் இந்தியாவின் 59-வது கி ாண்ட்மாஸ்டர் ஆகியுள்ளார்.
 உலகின் இ ண்டாம் இளம் மசஸ் கி ாண்ட் மாஸ்டர் எனும் மபருதமதய மசன்தனதயச் ரசர்ந்த 12
வயது சிறுவன் குரகஷ் மபற்றுள்ளார். தில்லியில் நதடமபற்ற 17-வது தில்லி சர்வரதச ஓபன் மசஸ்
ரபாட்டியில் சக வீ ர் டிரக.ச மாதவ ரதால்வியுறச் மசய்து இந்த சிறப்தபப் மபற்றார். குரகஷுக்கு
தற்ரபாது வயது 12 ஆண்டுகள், 7 மாதங்கள் 17 நாள்கள் ஆகும். கடந்த 2002-இல் உக்த னின் மசர்ஜி
கார்ஜகின் தனது 12 ஆண்டுகள், 7 மாதங்களில் இளம் கி ாண்ட்மாஸ்டர் என்ற சாததனதயப்
பதடத்ததன் மூலம்

உலகின் முதல் இளம்

மசஸ்

கி ாண்ட்

மாஸ்டர் எனும்

மபருதமதய

தக்கதவத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.


இதற்கு முன்னர், மசன்தனயின் மற்மறாரு வீ ர் பி கனந்தா 12 ஆண்டுகள், 10 மாதங்களில்
இந்தியாவின் இளம் கி ாண்ட்மாஸ்டர் பட்டத்தத மவன்றதன் உலகின் இ ண்டாம் இளம் மசஸ்
கி ாண்ட்மாஸ்ட ாக அறியப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்ரபாது, குரகஷ் இவ து சாததனதய
முறியடித்துள்ளார்.

 விழுப்பு த்தில்

தமிழ்நாடு

அ சு

பள்ளிக்

கல்வித்துதற

சார்பில்,

19-வயதுக்கு

உள்பட்ட

மாணவர்களுக்கிதடரய நதடமபற்ற ரதசிய அளவிலான தகயுந்து பந்து இறுதிப் ரபாட்டியில்,
பஞ்சாப் அணிதய வீழ்த்தி தமிழக அணி சாம்பியன் பட்டம் மவன்றது.
 தமிழக பல்கதலக்கழகங்களுக்கு இதடரய நடத்தப்பட்ட ரவந்தர் ரகாப்தப- கிரிக்மகட் ரபாட்டியில்
மசன்தனப் பல்கதலக்கழக அணி சாம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளது.
 தமிழறிஞர் இ ா.இளங்கும னார் உருவாக்கிய மசந்தமிழ்ச் மசாற்மபாருட்களஞ்சியம் 10 மதாகுதிகள்
மசன்தன புத்தகக் காட்சி அ ங்கில் 6-1-2019 அன்று மவளியிடப்பட்டன.
 மதுனர காமராஜர் பல்கனலக்கழக துனணகவந்தராக “எம்.கிருஷ்ணன்” நியமனம்
 மதுத

காம ாஜர்

பல்கதலக்கழகத்தின்

துதண

ரவந்த ாக

எம்.கிருஷ்ணன்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 பணி நியமன ஆதணதய பல்கதலக்கழகங்களின் ரவந்தரும், ஆளுநருமான பன்வாரிலால்
புர ாகித், எம்.கிருஷ்ணனிடம் டிசம்பர் 31 அன்று வழங்கினார்.
 தமிழ்நாட்டில் பிளாஸ்டிக் தனட: ஜனவரி 1, 2019 முதல் அமல்
 சுற்றுச்சூழதலப் பாதுகாக்கும் வதகயில் ஒருமுதற பயன்படுத்தக் கூடிய பிளாஸ்டிக் தப, கப்புகள்
உள்ளிட்ட 14 வதகயான பிளாஸ்டிக் மபாருள்களுக்கு ஜனவரி 1, 2019 ததட விதிக்கப்படும் என உலக
சுற்றுச்சூழல் தினமான 2018 ஜூன் 5-ஆம் ரததி தமிழ்நாடு அறிவித்தது.
 கஜா புயல் நிவாரணம்: மத்திய அரசு ரூ. 1,146 ககாடி ஒதுக்கீடு
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 ‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்துக்கு ரூ. 1,146 ரகாடி கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு மசய்ய மத்திய
அ சு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது.
 தமிழகத்தில் 2018 நவம்பர் 15-ந் ரததி நள்ளி வு வீசிய ‘கஜா’ புயல் கா ணமாக நாதக,திருவாரூர்,
தஞ்தச, புதுக்ரகாட்தட, திருச்சி ஆகிய மடல்டா மாவட்டங்கள் உள்பட 12 மாவட்டங்கள் கடுதமயாக
பாதிக்கப்பட்டன. புயல், மதழக்கு 63 ரபர் பலி ஆனார்கள்.
 தமிழ்நாடு அ சு தற்காலிக நிவா ண பணிக்கு ரூ.1,431 ரகாடியும், நி ந்த சீ தமப்பு பணிக்கு ரூ. 14
ஆயி த்தி 910 ரகாடியும் வழங்குமாறு ரகட்டுக்மகாண்டது.
 திருவாரூர் வதாகுதியில் ஜனவரி 28-ந்கததி இனடத்கதர்தல்
 தமிழ்நாட்டின் திருவாரூர் மதாகுதி இதடத்ரதர்தல் ஜனவரி 28-ந்ரததி நதடமபறும் என்று ரதர்தல்
ஆதணயம் அறிவித்துள்ளது.
 திருவாரூர்

மதாகுதி

சட்டமன்ற

உறுப்பின ாக

இருந்த

தி.மு.க.

ததலவர்

கருணாநிதி

உடல்நலக்குதறவால் 2018 ஆகஸ்டு மாதம் 7-ந்ரததி காலமானார்.
ஆளுனமகள்
 பதிப்புத் துனையின் முன்கனாடி சி.னவ.தாகமாரம்பிள்னள
 பதிப்புத்துதறயின் முன்ரனாடியும் தமிழறிஞருமான சி.தவ.தாரமாத ம்பிள்தள அவர்களின்
நிதனவுநாள் ஜனவரி 1 ஆகும்.
 சி.தவ.தாரமாத ம்பிள்தள இலங்தக யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சிறுபட்டி என்ற ஊரில் தவ வநாத
பிள்தள, மபருந்ரதவி அம்மாள் ஆகிரயாருக்கு மகனாக 1832-ல் பிறந்தார்.
 1853-ல் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆசிரிய ாக பணியாற்றியரபாது , தனது இருபதாம் வயதிரலரய
“நீதிவநறிவிளக்கம்” என்ற நூதல உத யுடன் பதிப்பித்தார்.
 1868-ம் ஆண்டு மதால்காப்பியச் மசால் அதிகா த்திற்கு ரசனவத யர் உத தயப் பதிப்பித்து
மவளியிட்டார்.
 பாண்டிய

மன்னன்

தககளுக்கு

கிதடக்காமல்

இழந்ததாய்

கருதப்பட்ட

மதால்காப்பியப்

மபாருளதிகா த்ததக் கண்டுபிடித்து, ஆ ாய்ந்து பதிப்பித்து மவளியிட்டார்.
 வீ ரசாழியம் (1881), திருத்ததகப்பு ாணம், இதறயனார் அகப்மபாருள், நச்சினார்க்கினியாரின்
மதால்காப்பிய

எழுத்து,

மபாருள்

அதிகா ங்களுக்கான

உத கள்,

கலித்மதாதக,

இலக்கணவிளக்கம் ஆகிய பழதமயான நூல்கதளயும் பதிப்பித்து மவளியிட்டார்.
 1887-ல் உ.ரவ.சாமிநாததயருக்கு சீவசிந்தாமணி ஏடுகதளக்மகாடுத்து பதிப்பிட உதவினார்.
 கட்டதளக்கலித்துதற, தசவமகத்துவம், சூளாமணிவசனம், நட்சத்தி மாதல ஆகிய நூல்கதளயும்,
 காந்தமலர் மற்றும் கற்பின்மாட்சி என்ற நாவதலயும் இயற்றி மவளியிட்டார்.
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 பதிப்புத்துதறச்மசம்மல் எனப்புகழ் மபற்ற தாரமாத ம்பிள்தள 1-1-1901 அன்று மசன்தனயில்
காலமானார்.
 வென்னன வரயில் வபட்டி வதாழிற்ொனல வபாது கமலாளராக “அஜய்குமார் சிங்” நியமனம்
o

மசன்தனயில் உள்ள மப ம்பூர் ம யில் மபட்டி மதாழிற்சாதலயின் புதிய மபாது ரமலாள ாக
அஜய்குமார் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 கதசிய சீனியர் வாலிபால் கபாட்டி 2019: வென்னனயில் வதாடக்கம்
o

67-வது ரதசிய சீனியர் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டிகள், மசன்தனயில் 2019 ஜனவரி 2
முதல் 10-ஆம் ரததி வத நடக்கிறது. ஆடவர் பிரிவில் 29 அணிகளும் மகளிர் பிரிவில் 25
மாநில அணிகளும் கலந்து மகாள்கின்றன.

 தமிழ்நாடு ெட்டமன்ை கபரனவ கூட்டத்வதாடர் 2018
o

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற ரப தவயின் 2019-ம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத் மதாடத , ம புப்படி
ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர ாகித் ஜனவரி 2 அன்று மதாடங்கி தவத்து உத யாற்றினார். அதன்
முக்கிய விவ ங்கள்:

o

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகர் ப.தனபால் ஆவார்.

o

மபாங்கல் சிறப்பு மதாகுப்பு

o

அதனத்து ர ேன் அட்தடதா ர்களுக்கும் மபாங்கல் சிறப்பு மதாகுப்தப தமிழ்நாடு அ சு
வழங்க உள்ளது.

o

இந்த மதாகுப்பில் பச்சரிசி, சர்க்கத , உலர் தி ாட்தச, முந்திரி, ஏலக்காய், கரும்பு உள்ளிட்ட
மபாருட்கள் அடங்கும்.

o

ரூ. 1000 ம ாக்கம்: ரமலும் மபாங்கல் விழாதவ சிறப்பாக மகாண்டாட அதனத்து ர ேன்
அட்தடதா ர்களுக்கும் ரூ. 1000அ சால் வழங்கப்படவுள்ளது.

o

தமிழ்நாட்டில் 2.01 ரகாடி குடும்பங்களுக்கு ஆதார் எண்ணுடன் இதணக்கட்ட மபாது விநிரயாக
திட்ட “ஸ்மார்ட் அட்தடகள்” வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 வென்னன இரண்டாம் வமட்கரா வரயில் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல்
o

மாதவ ம் – ரசாழிங்கநல்லூர், மாதவ ம் – ரகாயம்ரபடு வத யிலான 2-வது கட்ட மமட்ர ா
ம யில் (Chennai Metro Rail phase 2) திட்டத்துக்கு ஜப்பான் பன்னாட்டுக் கூட்டுறவு முகதம
ரூ. 20,196 ரகாடி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

 உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2019
o

மசன்தன வர்த்தக தமயத்தில், ஜனவரி 23, 24-ந் ரததிகளில் 2-வது உலக முதலீட்டாளர்கள்
மாநாடு TNGIM 2019-TN GLOBAL INVESTORS MEET 2019) நதடமபற உள்ளது. ஜப்பான்,
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மதன்மகாரியா, ஆஸ்திர லியா, பி ான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகள் 2019 மாநாட்டின்
பங்களிப்பு நாடுகளாகப் பங்மகடுக்க உள்ளது.
 தமிழ்நாடு அரசு வதாடங்கும் “கல்வி வதானலக்காட்சி”
o

தமிழ்நாடு அ சு சார்பில் 24 மணி ரந மும் இயங்கும் “கல்வி மதாதலக்காட்சி” என்ற
அதலவரிதசதய மதாடங்கப்படவுள்ளது.

o

TACTV – Tamil Nadu Arasu Cable TV, TN Govt Education TV Channel, Number 200.

o

இந்த கல்வி மதாதலக்காட்சி ரசனல் தமிழக ரகபிளில் 200-வது எண்ணில் இடம் மபற
இருப்பதாக தகவல் மவளியாகி இருக்கிறது.

o

மாணவர்களுக்கு கல்விதய எளிதாக மகாண்டு மசல்லும் வதகயில் பாடல்கள், அனிரமேன்
காட்சி வடிவிலான நிகழ்ச்சிகள், ‘நீட்’ ரதர்வுக்கான பயிற்சி, கல்வி உதவித்மதாதக, கல்வி சார்
அறிவிப்புகள் ரபான்ற தகவல்கள் இதன் மூலம் மவளியிடப்படவுள்ளது.

o

ததலதமயகம் , ரகாட்டூர்பு ம் மசன்தன

o

கல்வி மதாதலக்காட்சிக்கு என, மசன்தன மகாட்டூர் பு த்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு
நூலகத்தின் எட்டாவது மாடியில் நவின தகவல் மதாழில்நுட்ப வசதிகதள மகாண்ட ஸ்டூடிரயா
அதமயவுள்ளது. கல்வி மதாதலக்காட்சியின் ததலதமயகமாக மசயல்பட உள்ளது.

 தமிழ்நாடு மாநில அறிவியல் மதாழில்நுட்ப கவுன்சிலின் (Tamil Nadu State Council for Science and
Technology) துதணத் ததலவ ாக இஸ்ர ா விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுத

(Mylswamy

Annadurai) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 தமிழ்நாடு ரபாக்குவ த்து கழகம் (Tamil Nadu State Transport Corporation) சார்பில் ரூ. 140 ரகாடி
மதிப்பில் 555 புதிய ரபருந்துகளின் ரசதவதய முதல்வர் பழனிசாமி (7.2.2019) துவக்கி தவத்தார்.
 மசன்தன 56, ரகாதவ 146, மதுத 63, ரசலம் 112, விழுப்பு ம் 82, கும்பரகாணம் 96 பஸ்கள் இயக்குப்பட
உள்ளன. சிவப்பு நிறத்திலான (TNSTC New Red Bus) இந்த பஸ்களில் பஸ் நிறுத்தத்தத முன்னர
அறிவிக்கும் வசதி இடம்மபற்றுள்ளது.
 ஒன்பதாவது ரதசிய சீனியர் ஆண்கள் ஹாக்கி 2019 (B Division) ஜனவரி 8 முதல் மசன்தனயில்
நதடமபறுகிறது.
 மசன்தன எழும்பூர், ரமயர் ாதாகிருஷ்ணன் தமதானத்தில் நதடமபறும் (9th Hockey India Senior
Men National Championship 2019) ரபாட்டிகளில் 41 அணிகள் பங்ரகற்கின்றன.
 பசுதம எரிசக்தி முயற்சியில் 11,750 மமகாவாட் எரிசக்தி மின் நிறுவு திறனுடன் நாட்டிரலரய முதன்தம
மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருகிறது.
 வென்னனயில் “நவீன வாடனக னெக்கிள் திட்டம்”
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தசக்கிள்

ஓட்டும்

பழக்கத்தத

அதிகரிக்க

மபருநக

மசன்தன

மாநக ாட்சியின் முயற்சியால் ‘நவீன வாடதக தசக்கிள் திட்டம்” (Chennai cycle sharing
2019)நதடமுதறக்கு வ வுள்ளது.
 ஐத ாபாத்தத

சார்ந்த

‘ஸ்மார்ட்

தபக்’

எனும்

(SmartBike)

நிறுவனத்துடன்

இதணந்து

மசன்தனயில் 5 ஆயி ம் வடதக தசக்கிள்கதள மாநக ாட்சி இயக்கவுள்ளது.
 மசன்தனயில் உள்ள 300 நிறுத்தங்களில் எங்கு ரவண்டுமானாலும் வசதிக்ரகற்ப விட்டுச்
மசல்லலாம். ஒரு மணி ரந வாடதகயாக ரூ.5 மட்டுரம நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு என வபயர் மாற்ைப்பட்டு “50 ஆண்டுகள்” நினைவு
 மசன்தன மாகாணம் தமிழ்நாடு எனமபயர் மாற்றம் மசய்யப்பட்ட நாள் ஜனவரி 14, 1969 ஆகும்.
தமிழ்நாடு என்று மபயர் மாற்றம் மசய்யப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் (14.01.2019) நிதறவதடந்துள்ளது.
(Madras State was renamed ‘Tamil Nadu’)
 மமட் ாஸ் ஸ்ரடட் என்று அதழக்கப்பட்ட தமிழகத்துக்கு தமிழ்நாடு என்று மபயர் மாற்றம் மசய்ய
வலியுறுத்தி

விருதுநகத ச்

ரசர்ந்த

காந்தியவாதி

தியாகி

கண்டன்

சங்க லிங்கனார்

உண்ணாவி தமிருந்து உயிர்நீத்தார்.
 “எழுத்துனட நடுகல்” ஜவ்வாதுமனலயில் கண்டுபிடிப்பு
o

ஜவ்வாதுமதல, மநல்லிவாசல் நாட்டில் உள்ள மநல்லிப்பட்டு கி ாமத்தில் கி.பி. 8ஆம்
நூற்றாண்தடச் ரசர்ந்த பல்லவர் காலத்து “எழுத்துதட நடுகல்” ஒன்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

o

ஜவ்வாதுமனல (Javadi Hills/Javadhu Hills/ Eastern Ghats)
கிழக்குத் மதாடர்ச்சி மதலயில் மகால்லிமதல, ரசர்வ ாயன் மதல, கல்வ ாயன் மதல
ஆகியவற்தற அடுத்து வரும் மதலத்மதாடர ஜவ்வாதுமதல ஆகும்.

o

ரவலூர் மற்றும் திருவண்ணாமதல ஆகிய இரு மாவட்டங்களில் 262 ச.கி.மீ. ப ப்பளவில்
அதமந்துள்ளது. ஜவ்வாதுமதல மதலத்மதாடரின் ச ாசரி உய ம் சுமார் அடி முதல் அடி வத
ஆகும்.

o

காவனூர் வானியல் ஆராய்ச்சி னமயம், ஆசியாவின் மிகப்மபரிய மதாதலரநாக்கி தமயம்
(Vainu Bappu Observatory) இங்குள்ளது.

 ‘நம்ம வென்னன’ வெயலி: மாநகராட்சி வொத்து வரி வெலுத்தும் வெதி அறிமுகம்
o

மபருநக

மசன்தன மாக ாட்சியால் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் குதற தீர்க்கும் ‘நம்ம

மசன்தன’ என்ற மசயலி பிறப்பு-இறப்பு சான்றிதழ், மசாத்து, மதாழில்வரி மற்றும் வர்த்தக
உரிமம் ஆகிய ரசதவகளுடன் மசயல்பாட்டில் உள்ளது.
o

தற்ரபாது ‘நம்ம மசன்தன’ மசயலியில் கூடுதல் ரசதவயாக மபாதுமக்கள் ரமலும் பயன்மபறும்
வதகயில் மநட் ரபங்கிங், மடபிட், கிம டிட் கார்டு, ஆர்.டி.ஜி.எஸ்/மநப்ட், யு.பி.ஐ. ஆகிய கட்டண
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மசாத்துவரி

மசலுத்தும்

முதற

(Namma

Chennai

Apps)

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 “நாடாளுமன்ை ரத்தினம்” விருதுகள் 2019
o

‘நாடாளுமன்ற த்தினம்’ விருது வழங்கும் விழா (Sansad Ratna Awards 2019) மசன்தன
ாஜ்பவனில் (19.1.2019) நதடமபற்றது. விருது மபற்ரறார் விவ ம்.

o

நாடாளுமன்ற நிதலக்குழு (நிதி) ததலவர் எம்.வீ ப்பமமாய்லி, ரமல்சதப உறுப்பினர்கள் ஜனி
பாட்டீல், ஆனந்த் பாஸ்கர்

ரபாலு, எம்.பி.க்கள் சுப்ரியா சுரல, பர்த்ருஹாரி மஹ்தப்,

என்.ரக.பிர மசந்தி ன், அனு க்சிங் தாக்கூர், நிஷிகாந்த் துரப, ாஜீவ் சங்கர் ாவ் சாத்தவ், ஸ்ரீ ங்
அப்பா பர்ரன, தனஞ்மசய் பீம் ாவ் மகாதீக், ஹீனா விஜயகுமார் காவித் ஆகிய 12 ரபருக்கு
தமிழ்நாடு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர ாகித் விருதுகதள வழங்கினார்.
o

‘பித ம் பாயிண்ட் பவுண்ரடசன்’, ‘பி சன்ஸ் இதணயதள மாத இதழ்’ மற்றும் ‘சன்சத் த்னா
விருது குழு’ ஆகியதவ, இதணந்து நாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பாக மசயல்படும் எம்.பி.க்களுக்கு
‘நாடாளுமன்ற த்தினம்’ வழங்கி வருகின்றன.

 எண்ணூர்-மாமல்லபுரம் இனடகய “வென்னன வவளிவட்ட ொனல”
 தமிழ்நாட்டின் எண்ணூர் துதறமுகம் மாமல்லபு த்ததயும் இதணக்கிற வதகயில் 133.65 கி.மீ.
மதாதலவுக்கு மசன்தன மவளிவட்ட சாதல அதமக்கப்பட உள்ளது.
 இந்த

மசன்தன

மவளிவட்ட

சாதல

அதமப்பதற்கு

ஜப்பான்

ரூ.

3,420

ரகாடி

கடன்

வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம், மடல்லியில் தகமயழுத்தானது.
 திருச்சியில் ISRO ஆய்வு னமயம்
விண்மவளி துதறயில் மதாடக்க நிதலயில் வளர்ந்து வருபவர்கதள ஊக்குவிப்பதற்கான ஆய்வு
தமயங்கள் திருச்சி, நாக்பூர், ரூர்க்மகலா, இந்தூர் நக க்களில் ஏற்படுத்தப்படும். ஏற்கனவ்எ திரிபு ா
மாநிலத்தில் இந்திய விண்மவளி ஆய்வு தமயமான ISRO ஆய்வு தமயம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 ISRO இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டம்
 இந்திய விண்மவளி ஆய்வு தமயத்தின் சார்பில் இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டம் (ISRO, Young
Scientists programme 2019) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
 இந்தத் திட்டத்தின் வாயிலாக இந்தியாவில் உள்ள 29 மாநிலங்கள் மற்றும் 7 யூனியன்
பி ரதசங்களில் இருந்தும் தலா மூன்று மாணவர்கள் வீதம் 108 மாணவர்கள் ரதர்வு
மசய்யப்படுவர். இவர்களுக்கு இஸ்ர ா ஆய்வகத்தில் அறிவியல் திட்டம் மதாடர்பாக ஒரு மாதம்
பயிற்சி

அளிக்கப்படும்.

இதற்கு

8ஆம்

வகுப்பு

ரதர்ச்சி

மபற்ற

மாணவர்கள்

ரதர்ந்மதடுக்கப்படுவர்.
 வென்னனயில் “மாணவர் காவல் பனட” வதாடக்கம்
Learning Leads To Ruling

Page 21 of 114

Tamilnadu Current Affairs

Prepared By www.winmeen.com

o

தமிழகத்தில் முதன் முதலில் மசன்தனயில் “மாணவர் காவல் பதட” மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

o

மசன்தனயில் “மாணவர் காவல் பதட” ஜனவரி 22 அன்று மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

o

பள்ளி

மாணவர்கதள

நல்வழிப்படுத்தும்

ரநாகத்திலும்,

பள்ளிப்

பருவத்திரலரய

மாணவர்களிடம் விழிப்புணர்தவயும், நல்ல சிந்ததனதயயும் வளர்க்கும் வதகயில் தமிழக
காவல்துதற, வருவாய்த் துதற, பள்ளிக் கல்வித்துதற ஆகியதவ இதணந்து மாணவர் காவல்
பதட என்ற புதிய மாணவர் பதடதய உருவாக்கியுள்ளன,
o

இந்த மாணவர் பதடயில் மசன்தனயில் அ சு மற்றும் அ சு உதவி மபறும் பள்ளிகளில் 8 மற்றும்
9-ம் வகுப்பு படிக்கும் , 138 பள்ளிகதளச் ரசர்ந்த 6,072 மாணவ மாணவிகள் இதணந்துள்ளனர்.

o

மாணவர் காவல் பதடத் திட்டம் மத்திய உள்துதற அதமச்சகத்தினால் 2018 ஜூதல மாதம்
அறிமுகம் மசய்யப்பட்டது.

 நாட்டு இனக் காதளகதளப் பாதுகாக்க ரசலம் மாவட்டத்தில் 1,600 ஏக்கரில் கால்நதடப் பூங்கா
அதமக்கும் பணி வித வில் மதாடங்கப்படவுள்ளது.
 தமிழ்நாடு அரசு வபற்ை 2 விருதுகள்
o

மத்திய அ சின் திட்டமான ‘மபண் குழந்ததகதள பாதுகாப்ரபாம், மபண் குழந்ததகதள படிக்க
தவப்ரபாம்’ என்ற திட்டத்தத இந்திய அளவில் சிறப்பாக மசயல்படுத்தியதற்காக தமிழக
அ சுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

o

மக்கள் மத்தியில் இந்த திட்டத்தத சிறப்பாக எடுத்துச் மசன்றதில் முதலிடம் மபற்ற
திருவண்ணாமதல மாவட்டத்துக்கும் விருது வழங்கப்பட்டது.

 சிைப்பு அனழப்பாளர் – மாணவி நந்தினி
o

குழந்தத பருவத்தில் தனக்கு நதடமபற இருந்த திருமணத்தத நிறுத்தியவரும், தமிழக அ சின்
விருது மபற்ற குழந்தத திருமண தடுப்பு விழிப்புணர்வாளருமான திருவண்ணாமதல
மாவட்டத்ததச் ரசர்ந்த11 –ம் வகுப்பு மாணவி நந்தினி சிறப்பு அதழப்பாள ாக கலந்து மகாண்டு
ரபசினார்.

 பத்மஸ்ரீ விருதுகள்
தமிழ்நாட்தட ரசர்ந்த 7 ரபர் உள்ளிட்ட 94 ரபருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
 தமிழ்நாட்னட கெர்ந்த ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வபற்றுள்ளவர்கள்
1. பங்காரு அடிகளார் – ரமல்மருவத்தூர் ஆதிப ாசக்தி சித்த பீடஆன்மீக குரு
2. ச த் கமல் – ரசபிள் மடன்னிஸ் வீ ர்
3. நர்த்தகி நட ாஜ் – ப தநாட்டிய கதலஞர் (திருநங்தக)
4. மதுத சின்னப்பிள்தள – சமூகரசவகி
5. டாக்டர் ஆர்.வி. மணி – கண்டிகிச்தச நிபுணர்
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6. ஆனந்தன் சிவமணி – டி ம்ஸ் இதசக்கதலஞர்
7. டாக்டர் ாமசாமி மவங்கடசாமி – அறுதவ சிகிச்தச நிபுணர்
8. கர்நாடகா

மாநிலத்தின்

மபயரில்

நடிகர்

பி புரதவா

அவர்களுக்கு

பத்மஸ்ரீ

விருது

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Tamilnadu Current Affairs – February 2019
 கதகவந்திரகுல கவளாளர் வபயர் மாற்ைம் – ஆய்வு வெய்ய அரசு குழு அனமப்பு: ஆதிதி ாவிடர் இனப்
பிரிவுகளில் உள்ள குடும்பன், பண்ணாடி, காலாடி, கதடயன், ரதரவந்தி குலத்தான், பள்ளன் ஆகிய
ஆறு பிரிவுகதளயும் ஒன்றாக இதணத்து ரதரவந்தி குல ரவளாளர் எனப் மபயர் மாற்றம் மசய்வததக்
குறித்து ஆய்வு மசய்து அ சுக்கு அறிக்தக அளிக்க ஊ க வளர்ச்சி மற்றும் ஊ ாட்சித் துதறயின்
கூடுதல் ததலதமச் மசயலாளர் ஹன்ஸ் ாஜ் வர்மா ததலதமயில் குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது.
இக்குழுவில் ஆதிதி ாவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துதற கூடுதல் ததலதமச் மசயலாளர், சட்டத்
துமறௌ மசயலாளர் ஆகிரயார் உறுப்பினர்களாகவும், ஆதிதி ாவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துதற
கூடுதல் ததலதமச் மசயலாளர், சட்டத் துதற மசயலாளர் ஆகிரயார் உறுப்பினர்களாகவும்,
ஆதிதி ாவிடர் நல இயக்குநர் உறுப்பினர் மசயல ாகவும் இருப்பர்.
 தமிழிதச மூவர் விழா நாகப்பட்டிணம் மாவட்டத்திலுள்ள சீர்காழியில் 27 பிப் வரி 2019 முதல் 1 மார்ச்
2019 வத யில் மூன்று நாள்கள் நதடமபற்றது. சீர்காழியில் பிறந்து வளர்ந்து, உலமகங்கும்
தமிழிதசதய வளர்த்த மூவர்களான முத்துதாண்டவர், அருணாச்சலக் கவி ாயர், மாரிமுத்தாப் பிள்தள
ஆகிரயாரின் நிதனதவப் ரபாற்றும் வதகயில் தமிழிதச மூவர்களுக்கும் ஆண்டுரதாறும் அ சு
சார்பில் மூன்று நாள்கள் விழா மகாண்டாடப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
 தமிழகம் முழுவது 28-02-2019 முதல் ஸ்மார்ட் தலசன்ஸ் வழங்கும் திட்டம் நதடமுதறக்கு வந்துள்ளது.
 ‘பி தான் மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி’ திட்டம் தமிழகத்தில் 24.02.2019 அன்று மதாடங்கி
தவக்கப்பட்டது. விவசாயிகள், பயிர் சாகுபடிக்கு ரததவயான இடுமபாருட்கதள குறித்த ரந த்தில்
மகாள்முதல் மசய்து, அதிக விதளச்சல் மபற்று, பண்தண வருவாதய உயர்த்த உதவியாக ஒரு
தவதணக்கு ரூ. 2000 வீதம் மூன்று தவதணகளாக நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுதற 5 ஐந்து ஏக்கர்
(2மஹக்ரடர்) வத யிலான சாகுபடி நிலங்கதள உதடய தகுதி வாய்ந்த விவசாய குடும்பங்களுக்கு
மமாத்தம் ரூ. 6000 இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்திட்டத்தின் முதல்
தவதணயான ரூ. 2000 24-12-2019 அன்று முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
‘பி தான் மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி’ திட்டத்தத பி தமர் ரமாடி அவர்கள் 24 பிப் வரி 2019 அன்று
உத்த ப்பி ரதச மாநிலத்திலுள்ள ரகா க்பூரில் மதாடங்கி தவத்தார்.
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 தமிழ்நாடு மசாத்து உரிதமயாளர்கள் மற்றும் வாடதகதா ர்களின் உரிதமகள் மற்றும் மபாறுப்புகள்
முதறப்படுத்துதல் சட்டம், 2017, 22-2-2019 அன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. இந்தச் சட்டத்திதன
சிறந்த முதறயில் நதடமுதறப்படுத்துவதற்காக WWW.tenancy.tn.gov.in எனும் இதணயதள
ரசதவயும் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
ரமலும்

விவ ங்களுக்கு:

http://www.tndipr.gov.in/DIPRImages/News_Attach/11521PDIPRP.
R.NO150-Hon_bleCMpressrelease-Housingdept-22.2.2019.pdf
 www.tamilnaducareerservices.gov.in எனும் ரபாட்டித்ரதர்வுக்கு தயா ாகும் கி ாமப்புற
மாணவர்களுக்கு இதணயதளம் மூலம் பயிற்சி வழங்கும் ரசதவதய முதலதமச்சர் எடப்பாடி
பழனிச்சாமி அவர்கள் மதாடங்கி தவத்துள்ளார். மாநில ரவதலவாய்ப்பு வழிகாட்டி தமயம் (State
Career Guidance Centre) எனும் அதமப்பும் மசன்தன கிண்டியில் மதாடங்கி தவக்கப்பட்டுள்ளது.
 ஈர ாடு மாவட்டம் மகாளப்பலூரில் 106 ரகாடிரய 58 லட்ச ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 81 ஏக்கர் நிலப்ப ப்பில்
பின்னலாதட மதாழிற்பூங்கா அதமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மதாழிற்பூங்காவின் முதல்
மதாழிற்சாதல 25-2-2019 அன்று அதமச்சர்கள் மசங்ரகாட்தடயன் மற்றும் கருப்பண்ணன்
ஆகிரயா ால் திறந்து தவக்கப்பட்டது.
 ஆஸ்கர் விருது மபற்ற குறும்படத்தில் நடித்துள்ள தமிழர்: ஆஸ்கர் விருது 2019 மபற்ற ‘period end
of sentence’ என்ற குறும்படத்தில் கடந்த பல வருடங்களாகக் குதறந்த விதலயில்
மபண்களுக்கான நாப்கின்கதளத் தயாரித்து வரும் ரகாதவதயச் ரசர்ந்த அருணாசலம்
முருகானந்தம் நடித்துள்ளார்.
 ரவலூர் மாவட்டத்திற்கு ‘மவப்’ த்னா விருது (Web Ratna-District): கணினி மயமாக்கப்பட்ட
தகவதல மக்கள் மதரிந்து மகாள்ளும் வதகயில் , இதணய தளத்தில் பதிரவற்றம் மசய்த, ரவலூர்
மாவட்டத்திற்கு, ‘மவப்’ த்னா தங்க விருது வழங்கப்பட்டது. தில்லியில் நடந்த விழாவில், மத்திய
தகவல் மதாழில் நுட்பத்துதற அதமச்சர் விசங்கர் பி சாத், விருது மற்றும் பா ாட்டுச் சான்றிததழ,
ரவலூர் மாவட்ட கமலக்டர் S.A. ாமனுக்கு (S.A.RAMAN) வழங்கினார்.
 காஞ்சிபு ம் மாவட்டம் வண்டலூர் அருகில் உள்ள கிளாம்பாக்கத்தில் ரூ. 393 ரகாடிரய 74 லட்சம்
மதிப்பில் புதிய புறநகர் பஸ் நிதலயத்துக்கு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடு பழனிசாமி அவர்கள் 22-22019 அன்று அடிக்கல் நாட்டினார். 44.74 ஏக்கர் நிலப்ப ப்பில் ரூ. 393 ரகாடிரய 74 லட்சம்
மதிப்பீட்டில் இந்த புதிய பஸ் நிதலயம் அதமக்கப்படவுள்ளது.
 தூத்துக்குடியில் த ம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள கடரலா காவல்பதட மாவட்ட ததலதமயகத்தத தமிழக
ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர ாகித் மதாடங்கி தவத்தார். இந்த நிதலயம், இந்தியாவின் 16-வது
கடரலா காவல்பதட மாவட்ட ததலதமயமாக த ம் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. தமிழகத்தில்
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மசன்தனதய அடுத்து இ ண்டாவது கடரலா காவல்பதட மாவட்ட ததலயகம் எனும்
மபருதமதயயும் மபற்றுள்ளது.
 www.tenancy.tn.gov.in எனும் வீட்டு வாடதக முதறப்படுத்துதல் சட்ட நதடமுதறகளுக்கு தனி
இதணயதளத்தத தமிழக அ சு மதாடங்கி தவத்துள்ளது. இந்த இதணயதளத்தில் மசாத்து
உரிதமயாளர்கள், வாடதகதா ர்களின் விண்ணப்பங்கதள இதணய ரசதவ தமயம் மூலம் பதிவு
மசய்ய வழிவதக மசய்யப்பட்டுள்ளது. பதிவு மசய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட
நிதலயில், வாடதக அதிகா அதமப்பின் மூலம் ஒப்பந்தப் பதிவு எண் அளிக்கப்படும். இதன்மூலம்,
மசாத்து உரிதமயாளர் மற்றும் வாடதகதா ர்களிதடரய ஏற்படும் பி ச்சதனகதளப் ரபாக்குவதற்கு
வழிவதக மசய்யப்பட்டுள்ளது.
o

மத்திய அ சு அனுப்பிய சுற்றறிக்தக அடிப்பதடயில் வீட்டு வாடதக முதறப்படுத்துதல்
சட்டம் தமிழகத்தில் நிதறரவற்றப்பட்டது. இதன்படி, மசாத்து உரிதமயாளர்கள்,
வாடதகதா ர்களுக்கு இதடரய ஏற்படும் பி ச்சதனகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு வருவாய்
ரகாட்ட அளவில், அதிகா அதமப்பு ஏற்படுத்தப்படும். அததனச் மசயல்படுத்த
துதணஆட்சியர் அந்தஸ்துக்கு குதறயாத அலுவலர் மாவட்ட ஆட்சிய ால்
நியமிக்கப்படுவார். சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அம்சங்கள்: இந்தப் புதிய சட்டப்படி, ஒருமித்த
கருத்தின் அடிப்பதடயில் அதனத்து வாடதக ஒப்பந்தங்கதளயும் ஏற்படுத்த முடியும்.
வாடதக ஒப்பந்தத்தில் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட வாடதக விதிக்கப்படும். குத்ததக விடுபவர்
மூன்று மாத வாடதகதய முன்பணமாகப் மபற முடியும். புதிய சட்டத்தில் உரிதமதா ர்
மற்றும் குத்ததகதா ர் இதணந்து வாடதக ஒப்பந்தத்தில் உள்ளபடி வளாகத்தத நல்ல
நிதலயில் தவத்துக் மகாள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக சட்டத்தில்
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 தமிழ்ப் புத்தாண்டு சித்தினர விருதுகள் 2018:

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்ப்புத்தாண்டு

விருதுகதளத் தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது. அவற்றின் விவ ம் வருமாறு,
o

தமிழ்த்தாய் விருது – புவரனசுவர் தமிழ்ச் சங்கம்

o

கபிலர் விருது

- புலவர் மி. காசுமான்

o

உ.ரவ.சா. விருது

- நடன. காசிநாதன்

o

கம்பர் விருது - முதனவர் க.முருரகசன்

o

மசால்லின் மசல்வர் விருது – ஆவடிக்குமார்

o

ஜி.யு.ரபாப் விருது

o

அமறுப்புலவர் விருது

o

இளங்ரகாவடிகள் விருது – சிலம்மபாலி சு.மசல்லப்பன்
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o

அம்ம இலக்கிய விருது – முதனவர் உலகநாயகி பழனி

o

சிங்கா ரவலர் விருது – பா. வீ மணி

o

2017ம் ஆண்டிற்கான் முதலதமச்சர் கணினித் தமிழ் விருது – தம.மதன்கார்க்கி (கார்க்கி
ஆ ாய்ச்சி அறக்கட்டதள)

o

2018ம் ஆண்டிற்கான சிறந்த மமாழிமபயர்ப்பாளர் விருதுகள் – யூமா வாசுமி, லட்சுமண
ாமசாமி, அரிமா மு.சீனிவாசன், ஜி.குப்புசாமி, மருத்துவர் ரச. அக்பர்கவுசர், முதனவர்
ாஜலட்சுமி சீனிவாசன், மச.மசந்தில் குமார் (எ) ஸ்ரீகிரிதாரிதாஸ், முதனவர் பழனி,
அ ங்கசாமி எஸ்.சங்க நா ாயணன், ச.நிலா ஆகிரயாருக்கு.

o

2018ம் ஆண்டிற்கான உலகத் தமிழ்ச் சங்க விருதுகளான, இலக்கிய விருது மடன்மார்க்
நாட்தடச் ரசர்ந்த வி.ஜீவகுமா னுக்கும், இலக்கண விருது பி ான்சு நாட்தடச் ரசர்ந்த
கி.பா திதாசனுக்கும் , மமாழியியல் விருது பி ான்சு நாட்தடச் ரசர்ந்த முதனவர்
ச.சச்சிதானந்தத்துக்கும் வழங்கப்படவுள்ளன.
: இவற்றில் சிந்ததனச் சிற்பி சிங்கா ரவலர் மபயரில் 2017-18ஆம் ஆண்டிலும்,
தனித்தமிழ் தந்தத மதறமதலயடிகளார் மற்றும் தமிழ்த்திரு அரயாத்திதாசப்பண்டிதர்
மபயர்களிலும் 2018-19 விருதுகள் புதிதாக அறிவிக்கப்படதவயாகும்.

 மசன்தன த மணியில் உள்ள உலகத் தமிழா ாய்ச்சி நிறுவன வளாகத்தில் ரூ. 2.30 ரகாடியில்
எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு நூலகக்கட்டிடத்தத21 -2-2019 அன்று முதல்வர் எடப்பாடி ரக.பழனிசாமி
திறந்து தவத்தார்.
 ரமலும், உலகத் தமிழா ாய்ச்சி நிறுவனத்தில் எம்.ஜி.ஆர். கதல மற்றும் சமூகவியல் ரமம்பாட்டு ஆய்வு
இருக்தக மதாடங்குவதற்கு ரூ. 1 ரகாடிக்கான காரசாதலதய உலகத் தமிழா ாய்ச்சி நிறுவன
இயக்குநர் ரகா. விசய ாகவனிடம் முதல்வர் பழனிசாமி வழங்கினார். அரதரபான்று உலகத்
தமிழா ாய்ச்சி நிறுவனத்தின் மவளியீடுகதள மக்களிடம் மகாண்டு மசல்வதற்கு வசதியாக ரூ. 9
லட்சத்து 40 ஆயி ம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான தமிழ்த்தாய் நூல் விற்பதன ஊர்தியின் ரசதவதயத்
மதாடங்கி தவத்து அந்த வாகனத்தின் சாவிதய ஓட்டுநருக்கு வழங்கினார்.
 பள்ளி-கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆங்கில மமாழி பயிற்சி வழங்குவதற்காக பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுடன்
தமிழக அ சு 19-2-2019 அன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மசய்துள்ளது
 விதளயாட்டு வீ ர்களுக்கு அ சுப் பணியில் 3 சதவீத இடம் வழங்குவதற்கான தமிழக அ சின் உத்த வு
20-2-20198 அன்று மவளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, விதளயாட்டு வீ ர்களுக்கு அ சுப் பணிகளில் 3
சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிப்பது நான்கு பிரிவுகளாக வதகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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முதல் பிரிவாக, ஒலிபிக், பா ா ஒலிம்பிக், காமன்மவல்த் ஆசிய விதளயாட்டுப்
ரபாட்டிகளில் பதக்கம் மவல்ரவாருக்கு அ சு மபாதுத்துதறகளில் பணியிடம்
அளிக்கப்படும். இதன் த ஊதியம் ரூ.5400 மற்றும் அதற்கு அதிகமாக இருக்கும்.

o

இ ண்டாவது பிரிவாக காமன்மவல்த், ஆசிய விதளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் மவள்ளி,
மவண்கலம் மவல்லும் வீ ர்களுக்கும், பங்ரகற்கும் வீ ர்களுக்கும் த ஊதியம் ரூ. 4400
மற்றும் அதற்கு ரமலும் ரூ. 5400-க்குள்ளாக இருக்கும்படி மபாதுத்துதறகளில்
பணியிடம் அளிக்கப்படும்.

o

மூன்றாவது பிரிவாக ஆசிய, காமன்மவல்த், மதற்காசிய விதளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில்
பங்ரகற்ரபாருக்கும், ரதசிய விதளயாட்டுப் ரபாட்டிகளில் பதக்கம் மவல்ரவாருக்கும்
த ஊதியம் ரூ. 2400 மற்றும் அதற்கு மிகுந்த அளவிலும், அரதசமயம் ரூ. 4400க்கும்
கீழாகவும் இருக்கும்படி மபாதுத் துதற நிறுவனங்கள், அ சுத் துதறகளில் பணியிடம்
அளிக்கப்படும்.

o

நான்காவது பிரிவாக, மாநில அளவிலான ரபாட்டிகளில் பதக்கம் மவல்ரவாருக்கு
பணியிடங்கள் அளிக்கப்படும். இது ரூ. 2400 த ஊதியத்துக்குக் குதறவானதாக
இருக்கும்.

o

வயது வ ம்பு/ தகுதி: 3 சதவீத இடஒதுக்கீடு சலுதகதயப் மபற விதளயாட்டு வீ ர்கள்
கடந்த ஜனவரி 1-ஆம் ரததிக்கு பின்பாக விதளயாட்டுத் துதறயில் சாததனகதள
நிகழ்த்தி இருக்க ரவண்டும். பதவியிடத்துக்கான அதனத்து கல்வித் தகுதிகதளயும்
பூர்த்தி மசய்திருப்பதுடன், அதிகபட்ச வயது 40-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

 மசன்தன உயர்நீதிமன்றத்தின் புதிய நீதிபதியாக மசந்தில்குமார் ாமமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 ‘பண்டிகூட்’(Bandicoot) எனப் மபயரிடப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சாக்கதடகதளச் சுத்தம் மசய்வதற்கான
‘ர ாரபா’ மசன்தனயில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்த ர ாரபாவானது
இந்தியாவிரலரய முதல் முதறயாக கும்பரகாணம் நக ாட்சியில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்டது
குறிப்பிடத்தக்கது.
 தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆதணயத்தின் ததலவி – கண்ணகி பாக்கியநாதன் ஐ.ஏ.எஸ்
மகளிருக்கான பி ச்சதன குறித்து புகா ளிப்பதற்கான இலவச மதாதலரபசி எண் – 181
 அகில இந்திய ‘எண்டாஸ்ரகாப்பி’ மாநாடு, ‘ஈவி எண்டாஸ்ரகாப்பி 2019’ என்ற ததலப்பில்
மசன்தனயில் 16-2-2019 அன்று நதடமபற்றது.நாமடங்கிலுமிருந்து 300-க்கும் ரமற்பட்ட மபண்
டாக்டர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்துமகாண்டார்கள்.
 தமிழக அ சினால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மணிமண்டபங்கள்/ அ சு விழாக்கள்
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முல்தலப்மபரியாறு அதணதய தனது மசாந்த மசலவில் கட்டி ரதனி, திண்டுக்கல்,
மதுத , சிவகங்தக மற்றும் ாமநாதபு ம் மாவட்டங்கள் பாசனவசதி மபற வழிவகுத்த
கர்னல் ஜான் மபன்னிகுயிக்கின் பிறந்த நாளான ஜனவரி 15-ந் ரததி அ சு விழாவாக
மகாண்டாடப்படும்.

o

பவானி ஆற்றின் வாய்க்கால்கதள மவட்டிய காலிங்க ாயனின் நிதனதவ
ரபாற்றுகின்ற வதகயில் ஆண்டுரதாறும் தத மாதம் 5-ந் ரததி அ சுவிழாவாகக்
மகாண்டாடப்படும்.

o

சுதந்தி ப் ரபா ாட்ட வீ ர் மாவீ ன் அழகுமுத்துக் ரகானின் பிறந்த தினமான ஜூதல 11ந் ரததி தமிழக அ சின் சார்பில் மாதல அணிவித்து மரியாதத மசலுத்தி
சிறப்பிக்கப்படும்.

o

இந்திய விடுததலப் ரபா ாட்ட வீ ரும், சிறந்த தமிழ் அறிஞரும், முன்னாள் ரமலதவத்
ததலவர் ம.மபா.சிவஞானத்தின் தமிழ் மதாண்டிதன ரபாற்றுடும் வதகயில், அவ து
பிறந்த நாளான ஜூன் 26-ந் ரததி அன்று அ சின் சார்பில் மாதல அணிவித்து
மரியாதத மசலுத்தி சிறப்பிக்கப்படும்.

o

தமிழ் அன்தனக்கு தனது பாடல்களால் மாதல சூட்டி அழகு பார்த்த கவிமணி ரதசிக
விநாயகம் பிள்தளக்கு, அவர் பிறந்த ஊ ான கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ரதரூரில்
ரூ.1ரகாடி மதிப்பீட்டில் உருவச்சிதலயுடன் கூடிய மணிமண்டபமும் , அதிரலரய ஒரு
நூலகமும் அதமக்கப்படும்.

o

ரப சர் மபரும்பிடுகு முத்தத யரின் வீ த்தத மபருதமப்படுத்தும் விதத்தில்,
மபரும்பிடுகு முத்தத யருக்கு திருச்சி மாவட்டத்தில் ரூ. 1 ரகாடி மதிப்பீட்டில்
உருவச்சிதலயுடன் கூடிய மணிமண்டபமும், அதிரலரய ஒரு நூலகமும்
அதமக்கப்படும்.

o

இ ட்தடமதல சீனிவாசன் பிறந்த இடமான மது ாந்தகம் அருகில் உள்ள ரகாழியாளம்
கி ாமத்தில் ரூ. 1 ரகாடி மதிப்பீட்டில் உருவச் சிதலயுடன் கூடிய நிதனவு மண்டபமும்,
அதிரலரய நூலகமும் அதமக்கப்படும்.

o

விவசாயிகளின் நலதனக் காக்க ப ம்பிக்குளம் ஆழியாறு அதணக்கட்டு திட்டம்
மதாடங்க கா ணகர்த்தாவாக இருந்தவர் வி.ரக. பழனிச்சாமி கவுண்டர். அவருக்கு
சிறப்பு மசய்யும் விதமாக அவர் பிறந்த இடமான ரகாயம்புத்தூர் மாவட்டம்
ரவட்தடக்கா ன் புதூரில் உருவச்சிதலயுடன் கூடிய மணிமண்டபமும், அதிரலரய ஒரு
நூலகமும் ரூ. 1 ரகாடி மதிப்பீட்டில் அதமக்கப்படும்.
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நீதிக்கட்சியின் தவ த் தூண் என்று அதழக்கப்பட்ட ஏ.டி.பன்னீர்மசல்வத்துக்கு திருச்சி
மாவட்டத்தில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் உருவச் சிதலயுடன் கூடிய மணிமண்டபம்
அதமக்கப்படவுள்ளது.

o

நாமக்கல் மாவட்டம், ரஜடர்பாதளயத்தில் காவிரியின் குறுக்ரக தடுப்பதண அதமத்து
5 ஆயி ம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் பயன்மபற ாஜ வாய்க்கால் ஏற்படுத்திய அல்லாள
இதளய நாயகத மபருதமப்படுத்தும் வதகயில், அவருக்கு ரஜடர்பாதளயத்தில் ரு.
30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் குவிமாடத்துடன் உருவச் சிதல அதமக்கப்படும்.

o

திருமநல்ரவலி மாவட்டத்தில் அதமக்கப்பட்டுள்ள ஒண்டிவீ ன் மணிமண்டபத்தத ரூ.
75 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புன தமப்பதுடன், அந்த வளாகத்தில் ஒரு நூலகமும்
அதமக்கப்படும்.

o

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கவர்ணகிரியில் அதமந்துள்ள வீ ன் சுந்த லிங்கனார்
மணிமண்டபத்தத ரூ. 75 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புன தமப்பதுடன் , ஒரு நூலகமும்
அதிரலரய இந்த அ சு அதமக்கும்.

 திருமநல்ரவலி மரனான்மணீயம் சுந்த னார் பல்கதலக்கழகத்தின் புதிய துதணரவந்த ாக
ரப ாசிரியர் ரக.பிச்சுமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 தமிழகத்தில் முதல்முதறயாக ஜாதி, மதம் அற்றவர் என்ற சான்றிதழ் திருப்பத்தூர் மபண்
வழக்குத ஞர் சிரநகா-வுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 ஆசியாவிரலரய மிகப்மபரிய நவீன கால்நதட பூங்கா ரசலம் மாவட்டம் ததலவாசலில் ரூ. 396
ரகாடியில் நிறுவப்படும் என்று முதல்-அதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.
 மபண் டாக்டர்களால் நடத்தப்படும் அகில இந்திய எண்டாஸ்ரகாப்பி மாநாடு மசன்தனயில் 16
பிப் வரி 2019 அன்று மதாடங்குகிறது.
 பிளாஸ்டிக் விற்பதன மசய்ரவார் மற்றும் பயன்படுத்துரவாருக்கு, அப ாதம் விதிக்கும் , சட்ட மரசாதா,
சட்டசதபயில் 13-02-2019 அன்று தாக்கல் மசய்யப்பட்டது.
o

தமிழகம் முழுவதும் ஜன., 1 முதல் , ஒரு முதற பயன்படுத்தி, தூக்கி எறியப்படும், பிளாஸ்டிக்
மபாருட்களுக்கு, தமிழக அ சு ததட விதித்துள்ளது. அன்று முதல், பிளாஸ்டிக் மபாருட்கள்
தயாரித்தல், விற்றல், எடுத்துச் மசல்லுதல், இருப்பு தவத்தல், பகிர்தல் என , அதனத்து
நடவடிக்தககளுக்கும் ததட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

ததட மசய்த பிளாஸ்டிக் மபாருட்கதள பயன்படுத்துரவாருக்கு, புதிய சட்ட விதிகளின்படி,
மூன்று முதற அப ாதம் விதிக்கப்படும். நான்காவது முதற பயன்படுத்தினால், உரிமம் த்து
மசய்யப்படும்.
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தற்ரபாது, விதிமுதற மீறி பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துரவாருக்கான அப ாதம் விதிக்கும் சட்ட
திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தூக்கி வீசப்பட்ட
பிளாஸ்டிக் ரசமித்தல், வழங்குதல், எடுத்துச் மசல்லுதல், விற்பதன மசய்தல் மற்றும்
பகிர்ந்தளித்தலில் ஈடுபடும்.

o

வணிக வளாகங்கள், துணிக்கதடகள், பல்மபாருள் அங்காடிகள் மற்றும் வணிக
நிறுவனங்களுக்கு – 25 ஆயி ம் (முதல்முதற), 50 ஆயி ம் (இ ண்டாம் முதற), 1 லட்சம்
(மூன்றாவது முதற)

o

மளிதக, மருந்து கதடகள் ரபான்ற நடுத்த கதடகளுக்கு – 10 ஆயி ம் (முதல் முதற) – 15
ஆயி ம் (முதல் முதற) – 25 ஆயி ம் (முதல் முதற)

o

நடுத்த கதடகள் – 1000 (முதல் முதற), 2000 (,முதல் முதற), 5000 (முதல் முதற)

o

சிறிய வணிக விற்பதனயாளர்கள் – 100 (முதல் முதற), 200 (முதல் முதற), 500 (முதல்
முதற)

 தமிழ்நாட்டின் குன்னூரில் புதிய தவ ஸ் தடுப்பு மருந்து உற்பத்தி பிரிவு (Viral Vaccine
Manufacturing Unit) அதமப்பதற்கு இந்திய பாஸ்ச்சுவர் நிறுவனத்திற்கு (Paster Institute of India)
30 ஏக்கர் நிலத்தத ஒதுக்கீடு மசய்யும் திட்டத்திற்கு பி தமர் திரு. நர ந்தி ரமாடி ததலதமயிலான
மத்திய அதமச்ச தவ 13-2-2019 அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
o

இத்திட்டத்தின் கீழ், தவ ல் தடுப்பு மருந்து (சின்னம்தம தடுப்பு மருந்து, மூதல
வீக்கத்திற்கான தடுப்பு மருந்து), ஆண்டி சீ ா (பாம்பு விேம் மற்றும் நாய்க்கடிக்கு எதி ான
மருந்து) ஆகியதவ குன்னூரில் உள்ள இந்திய பாஸ்ச்சுவர் நிறுவனத்தில் தயாரிக்க
இந்தத்திட்டம் வழிவகுக்கும். இத்திட்டத்திற்கான நிலம் இலவசமாக மாற்றித்த ப்படும்.

o

இத்திட்டத்திற்கான நிலம், மத்திய சுகாதா ம் மற்றும் குடும்பநல அதமச்சகத்தால் மதாழில்
பிரிவிலிருந்து நிறுவனப் பிரிவுக்கு மாற்றப்படும். இந்த நில ஒதுக்கீடு, குழந்ததகளுக்கான
உயிர்காக்கும் தடுப்பு மருந்துகதளத் தயாரிப்பதற்கும், நாட்டின் தடுப்பு மருந்து பாதுகாப்தப
வலுப்படுத்துவதற்கும், மசலதவக் குதறப்பரதாடு தற்ரபாது இறக்குமதி மசய்யப்படும்
இவற்றுக்கு மாற்றாகவும் அதமயும்.

 ஒசூர் மற்றும் நாகர்ரகாவில் நக ாட்சிகதள மாநக ாட்சிகளாக த ம் உயர்த்துவதற்கான மரசாதா 13-22019 அன்று சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் மசய்யப்பட்டது. இதன்மூலம், தமிழகத்தில் தற்ரபாதுள்ள 12
மாநக ாட்சியின் எண்ணிக்தக 14ஆக உய உள்ளது.
 பதிமனட்டாவது தமிழ் இதணய மாநாடு, மசன்தன அண்ணா பல்கதலக்கழகத்தில் வரும் மசப்டம்பர்
மாதம் 20 முதல் 22-ஆம் ரததி வத மூன்று நாள்கள் நதடமபற உள்ளது. உத்தமம் நிறுவனமும்,
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அண்ணா பல்கதலக்கழகமும் இதணந்து நடத்தும் இந்த மாநாடு, “தானியங்கிக் கருவிகளில்
தமிழ்மமாழிப் பயன்பட்டு” என்ற கருத்தத தமயமாகக் மகாண்டு நடத்தப்பட இருக்கிறது.
 வறுதம ரகாட்டுக்கு கீழ் உள்ள ஏதழ மதாழிலாளர்களுக்கு தலா ரூ. 2 ஆயி ம் வழங்கப்படும் என
தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
o

பல மாவட்டங்களில் கஜா புயல் தாக்கம், பருவமதழ மபாய்த்தது ரபான்ற கா ணங்களால்
ஏதழ-எளிய மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இததக் கருத்தில் மகாண்டு, தமிழகம்
முழுவதும் வறுதமக் ரகாட்டுக்கு கீழுள்ள அதனத்து குடும்பங்களுக்கும், இந்த ஆண்டு தமிழக
அ சின் சிறப்பு நிதியுதவியாக தலா ரூ. 2 ஆயி ம் அளிக்கப்படும் என்ற திட்டத்தத தமிழக
அ சு அறிவித்துள்ளது.

o

அதன்படி, விவசாயத் மதாழிலாளர்கள், நகர்ப்புற ஏதழகள், பட்டாசுத் மதாழிலாளர்கள்,
மீன்பிடி, விதசத்தறி, தகத்தறி, கட்டுமானத் மதாழிலாளர்கள், சலதவத் மதாழிலாளர்கள், ம ம்
ஏறும் மதாழிலாளர்கள், உப்பளத் மதாழிலாளர்கள், காலணி மற்றும் ரதால் மபாருள்கள்
தாய்ரிக்கும் மதாழிலாளர்கள், துப்பு வு, மண்பாண்டத் மதாழிலாளர்கள், தகவிதனஞர்கள்
மற்றும் பல்ரவறு மதாழில்களில் ஈடுபட்டுக் மகாண்டிருக்கின்ற ஏதழத் மதாழிலாளர்
குடும்பங்களுக்கு சிறப்பு நிதியுதவி அளிக்கப்படும்.

o

இந்த அறிவிப்பால் கி ாமப் புறங்களில் வாழும் சுமார் 35 லட்சம் ஏதழக் குடும்பங்களும்,
நகர்ப்புறங்களில் வாழும் சுமார் 25 லட்சம் ஏதழக் குடும்பங்களும் என மமாத்தம் வறுதமக்
ரகாட்டுக்குக் கீழ் வாழும் 60 லட்சம் ஏதழக் குடும்பங்கள் தலா ரூ. 2 ஆயி ம் சிறப்பு
நிதியுதவிதயப் மபறுவர். இதற்மகன, ரூ. 1200 ரகாடி நிகழ் நிதியாண்டின் (2018-19) துதண
மானியக் ரகாரிக்தகயில் நிதி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படவுள்ளது.

 பூமிக்கு அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள நிதலயங்களில், ஆசியாவிரலரய மிகப்மபரிய நிதலயம் என்ற
சிறப்தப மசன்தன மசண்ட் ல் மமட்ர ா யில் மபற்றுள்ளது. இந்நிதலயம், பூமிக்கு அடியில் 400
மீட்டர் நீளம், 30.5 மீட்டர் ஆழத்திலும் கட்டப்பட்டுள்ளது.
 தமிழக பட்மஜட் 2019-2020: நிதியதமச்ச ாக 8 வது முதறயாக , தமிழ்நாடு அ சின் 2019-2020 ஆம்
ஆண்டிற்கான நிதிநிதல அறிக்தகதய தமிழக துதண முதல்வர் ஓ.பன்னிர்மசல்வம் அவர்கள் 8-22019 அன்று தாக்கல் மசய்தார். அவற்றில் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:
முக்கிய நிதி ஒதுக்கீடுகள்
o

சுகாதா துதறக்கு ரூ. 12,563 ,ரகாடி

o

பள்ளிக் கல்வி துதறக்கு ரூ. 28,757 ரகாடி

o

ரவளாண் துதறக்கு ரூ, 10,551 ரகாடி

o

மநடுஞ்சாதல துதறக்கு ரூ. 13,605 ரகாடி
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o

குடியிருப்புகள் அதமக்க ரூ, 4,648ரகாடி

o

ரபாக்குவ த்து துதறக்கு ரூ. 1,297 ரகாடி

o

மின்சா வாரியத்துக்கு ரூ. 18,560 ரகாடி

o

சிறுபான்தமயினர் நலத்துதறக்காக மசய்யப்படும்.
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தமிழகப் வபாருளாதாரம்
o

மாநிலத்தின் மமாத்த கடன்சுதம மார்ச் 31, 2020-இல் ரூ. 3,97, 495.96 ரகாடியாக இருக்கும் என்றாலும்
இது கடன் விகித வ ம்பான 25 சதவீதத்துக்கும் குதறவாகரவ இருக்கும் என்று
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ரூ. 3.55 லட்சம் ரகாடியாக இருந்தது.

o

தமிழக தனி நபர் வருமானம் 2017-18 ஒரு லட்சத்து 42 ஆயி த்து 267 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.

o

தமிழக மபாருளாதா த்தில் ரசதவத் துதறயின் பங்கு 51.56% ஆக உள்ளது.

o

தமிழக அ சின் நிதி பற்றாக்குதற 2019-20 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 44,176 ரகாடியாக இருக்கும் என
பட்மஜட்டில் தகவல்

o

வரும் நிதி ஆண்டில் அ சின் வருவாய் ரூ. 1,97,117 ரகாடியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி வரும் நிதியாண்டில் 8.16 சதவீதமாக இருக்கும்.

o

வரிகள் மூலம் அ சுக்கு ரூ. 1,37,964 ரகாடி வருவாய் கிதடக்கும்,

o

வரும் நிதியாண்டில் தமிழக அ சின் மசலவு ரூ. 2, 10, 240 ரகாடியாக இருக்கும்.

o

தமிழக அ சுக்கு வரும் நிதியாண்டில் சுமார் ரூ. 48 ஆயி ம் ரகாடி பற்றாக்குதறயாக இருக்கும்.

o

வரும் நிதியாண்டில் மத்திய அ சிடம் இருந்து மானியமாக சுமார் ரூ. 22 ஆயி ம் ரகாடி கிதடக்கும்.

o

2018-19 ஆம் ஆண்டு கணிக்கப்பட்ட வருவாய் பற்றாக்குதற ரூ. 19,319 ரகாடியாக இருந்தது.

o

திருமங்கலத்தத ததலயிடமாக மகாண்டு கள்ளிக்குடி, திருப்ப ங்குன்றம் ஆகிய வட்டங்கதள
உள்ளடக்கி புதிய வருவாய் ரகாட்டம் அதமக்கப்படும்.

o

வரும் ஆண்டில் நிதிப்பற்றாக்குதற ரூ. 14,314 ரகாடியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது
நிகழாண்டில் கணக்கிடப்பட்ட ரூ, 19,319 ரகாடிதய சுமார் ரூ. 5,000 ரகாடி குதறவாகும்.

o

2017-18 இல் மாநிலத்தின் வரி வருவாய் 9.07 சதவீதமாக இருந்தது. இது நடப்பு நிதியாண்டில் 14
சதவீதத்ததத் தாண்டிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விவொயிகள் நலன்
o

விவசாயிகளுக்கு ரூ. 10 ஆயி ம் ரகாடி அளவுக்கு பயிர்க்கடன் வழங்க இலக்கு.

o

இடி, மின்னல், திடீர் மதழ, இயற்தக தீயால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு காப்பீடு கிதடக்க நடவடிக்தக

o

பயிர் காப்பீடு திட்டத்திற்கு வரும் நிதி ஆண்டில் ரூ. 621.59 ரகாடி ஒதுக்கீடு
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ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி ரபான்ற பன்னாட்டு வங்கிகளிடம் நிதியுதவி ரகாருவதற்கான விரிவான
திட்டத்தத அ சு தயாரித்து வருகிறது. ரமலும் 2 லட்சம் மஹக்ரடர் நிலப்ப ப்பில் நுண்ணீர் பாசன
திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும் ரூ. 1361 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

வரும் நிதி ஆண்டில் 90 சதவீத மானிய விதலயில் விவசாயிகளுக்கு 10 குதித திறன் மகாண்ட 2000
பம்பு மசட்டுகள் வழங்கப்படும். சூரிய சக்தியால் இயங்கும் 2000 பம்பு மசட்டுகள் மூலம் நீர்
ரமலாண்தம ரமம்படும்.

o

வரும் நிதி ஆண்டில் ரமலும் 5000 ஒருங்கிதணந்த பண்தண அலகுகள் அதமக்கப்படும் ரூ. 101.62
ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

ரூ. 100 ரகாடி மசலவில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களும், உழவர் உற்பத்தியாளர் அதமப்புகளும்
உருவாக்கப்படும்

o

உழவர் உற்பத்தியாளர்கதள ஒருங்கிதணக்க உழவர் உற்பத்தியாளர் அதமப்பு மகாள்தக
உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது

o

ரவளாண் இயந்தி மய மாக்கலுக்காக ரூ. 172 ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.

o

128 வட்டா அளவிலான ரவளாண் இயந்தி ங்கள் வாடதக தமயம் 360 கி ாம அளவிலான ரவளாண்
இயந்தி வாடதக தமயம் அதமக்க உத்ரதசம்

o

பழங்கள் மற்றும் காய்கறி சாகுபடிதய ஊக்குவிக்க ரூ. 50 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

இயற்தக ரவளாண்தம சான்று அளிக்கும் தமயங்கள் அதனத்து மாவட்டங்களிலும் அதமக்கப்படும்

o

ரவளாண்தம ரதாட்டக்கதல கல்லூரிகதள ரமம்படுத்த ரூ. 79.73 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

ரவளாண்தமத்துதறக்கு மட்டும் பட்மஜட்டில் ரூ. 10,550 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

வரும் நிதி ஆண்டில் ரூ, 10 ஆயி ம் ரகாடி பயிர்க்கடன் வழங்க உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

பயிர் கடன் மீதான வட்டி தள்ளுபடிக்கு ரூ. 200 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

ம புத் திறன் மிக்க நாட்டின் மற்றும் கலப்பின காதளகதள மகாண்டு ரூ. 100 ரகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில்
உதறவிந்து உற்பத்தி நிதலயம்

o

உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்திற்காக ரூ. 169.81 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீடு.

o

பாசன ரமலாண்தம நவீனமயமாக்குதலுக்கு ரூ. 235.02 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீடு

o

காவிரி பாசன பகுதிகளில் பருவ நிதல மாற்ற தழுவல் திட்டத்தத ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கடன்
உதவியுடன் ரூ. 1560 ரகாடி மதிப்பீட்டில் அ சு மசயல்படுத்தி வருகிறது

o

2019-20இல் மநல் மகாள்முதல் ஊக்கத்மதாதகக்காக ரூ. 180 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

2000 உழவர் உற்பத்தியாளர்கள் குழுக்கள் அதமக்கப்படும்

o

100 உழவர் உற்பத்தியாளர் அதமப்புக்கான மகாள்தககள் உருவாக்கப்படும்
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சாதா ண மநல் மகாள்முதல் குவிண்டாலுக்கு ரூ, 1800, சன்ன அ க மநல்லுக்கு ரூ. 1830
வழங்கப்படும்.

o

மகாள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்ரக புதிய அதண கட்டப்படும்.

o

நுண்ணீர் பாசனத்திற்கு முன்னுரிதம அளிக்கப்படும், இதற்காக ரூ. 1361 ரகாடி மசலவில் 2 லட்சம்
மஹக்ரடர் மசலவில் நுண்ணீர் பாசன திட்டம் விரிவாக்கம் மசய்யப்படும்.

o

பயிர் கடதன உரிய காலத்தில் மசலுத்தும் நபருக்கு வட்டி தள்ளுபடி மசய்யப்படும்.

o

விதலயில்லா மாடு, ஆடு வழங்கும் திட்டம் வரும் நிதியாண்டிலும் மதாடரும். இந்த திட்டத்திற்காக
198.75 ரகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும்.

o

நிகழ் நிதியாண்டில் விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் இலக்கு ரூ. 8 ஆயி ம் ரகாடியாக
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அது வரும் நிதியாண்டில் ரூ. 10 ஆயி ம் ரகாடியாக அதிகரிக்கும்.

நகர்புை கமம்பாடு
o

குடிதசப் பகுதிகதள ரமம்படுத்தும் குறிக்ரகாதள அதடயும் வதகயில், மாநில நகர்ப்புற வீட்டு வசதி
மற்றும் குடியிருப்புக் மகாள்தகதய தமிழக அ சு விதலயில் வீட்டுவசதி மபற வழி வதக
மசய்யப்படும்.

o

வங்கிக்கடன் மூலம் மதாழில்கதளத் மதாடங்கி வருவாதய ஏற்படுத்துவது ரபான்ற வறுதம ஒழிப்புத்
திட்டங்களுக்காக நிதிநிதல அறிக்தகயில் ரூ. 1,031.53 ரகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டுவெதி
o

வீட்டுவசதி மற்றும் நக ப்புற ரமம்பாட்டுத் துதறக்காக 6,265.52 ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு

o

மசன்தன தவிர்த்து இத நக ங்களில் வீட்டு வசதிதய உருவாக்க ரூ. 500 ரகாடி மதிப்பில் ஆசிய
வங்கிக் கடன் ரகா ப்பட்டுள்ளது.

o

வரும் நிதி ஆண்டும் சூரிய மின் சக்தியுடன் கூடிய 20 ஆயி ம் பசுதம வீடுகள் கட்டுத் த ப்படும் 420
ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.

o

கஜாபுயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் ரசதமதடந்த குடிதசகளுக்கு மாற்றாக ஒரு வீட்டுக்கு ரூ. 1.70
லட்சம் அலகு மதாதக வீதம் ரூ. 1700 ரகாடி திட்ட மதிப்பீட்டில் ஒருலட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு அ சு
நடவடிக்தக எடுத்து வருவதாகத் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ. 720 ரகாடி மத்திய அ சின்
பங்காகவும், ரூ. 980 ரகாடி மாநில அ சின் பங்கு மதாதகயாகவும் இருக்கும் எனவும்
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி
o

பள்ளிக் கல்வித்துதறக்காக ரூ. 28,757.62 ரகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.

o

தமிழகத்தில் 2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் பள்ளிக்கு மசல்லாத குழந்ததகளின் எண்ணிக்தக 33,519
ஆக குதறந்துள்ளது.
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மாநிலத்தின் முதன்தம பல்கதலக்கழகமான அண்ணா பல்கதலக்கழகத்தில் கற்பித்தலுக்குத்
ரததவயான கருவிகள் உள்ளிட்ட உட்கட்டதமப்பு வசதிகளுக்காக ரூ. 100 ரகாடி நிதியுதவி
அளிக்கப்படும்

o

வரும் நிதியாண்டில் ாரமஸ்வ த்தில் டாக்டர் ஏ.பி.ரஜ. அப்துல்கலாம் மபயரில் புதிய அ சு கதல
மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நிறுவப்படும்.

o

பட்மஜட்டில் உயர்கல்வித் துதறக்கு ரூ. 4,581.21 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மரனான்மணியம் சுந்த னார் பல்கதலக்கழகத்தில் உலகத்த ம் வாய்ய்ந்த நீச்சல் குளம்
உருவாக்கப்படும்.

o

மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்துக்காக ரூ. 1362.27 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

10, 11, 12 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு 5 ஆயி ம் ரூபாய் சிறப்பு உதவித் மதாதக மதாடர்ந்து வழங்கப்படும்.
இதற்காக 313.58 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

மாணவர்களுக்கான விதலயில்லா புத்தகப்தபகள் ரநாட்டுப்புத்தகங்கள் ரூ. 1656.90 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மபண் குழந்ததகள் பாதுகாப்பு திட்டத்துக்கு ரூ. 140.11 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மாணவ மானவிகளுக்கான ரபாக்குவ த்து பயண கட்டண சலுதகக்காக ரூ. 766 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

பள்ளிகளில் 3 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வத மபண்குழந்ததகள் கல்வி ஊக்கத் திட்டத்திற்கு ரூ. 47.7
ரகாடி ஒதுக்கீடு.

சுகாதாரம்
o

சுகாதா த்துதறக்கு ரூ. 12,563 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

அ சு மருத்துவமதனகள் மூலம் கிதடக்கும் மருத்துவ வசதிகள் ஏதழ-எளிய மக்களுக்கு
கிதடக்கப்படுவதத உறுதி மசய்ய தமிழ்நாடு சுகாதா சீ தமப்புத் திட்டம் வித வில்
மசயல்படுத்தப்படும்.

o

மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப துதறக்கு ரூ. 12,563.83 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீடு

o

அ சு மருத்துவமதனகளில் முக்கிய உடற்பரிரசாததனகள் மதாகுப்பாக கிதடக்க உறுதி மசய்ய திட்டம்

o

உலக வங்கி கடனுதவியுடன் ரூ, 2,685.91 ரகாடி மசலவில் தமிழ்நாடு சுகாதா சீ தமப்புத் திட்டம்
வித வில் மசயல்படுத்தப்படும்.

o

அதனத்து நிதல மருத்துவமதனகளிலும் முக்கிய உடற்பரிரசாததனகள் மதாகுப்பாகக் கிதடப்பதத
ஊருதிமசய்யும் திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்திற்கு ரததவயான உபக ணங்க, கருவிகள்,
மபாருட்கள் வழங்கப்படும் சிகிச்தச மநறிமுதறகளும் உருவாகப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 3
ஆண்டுகளில் ரூ. 247 ரகாடி ரூபாய் மசலவிடப்படும்.

மின்ொரம்
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ரதனி, ரசலம், ஈர ாடு மாவட்டங்களில் ரூ, 1,125 ரகாடி மதிப்பீட்டில் 250 மம.வா.திறன் மகாண்ட
மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்திட்டங்கள்

o

ரூ. 2,350 ரகாடி மதிப்பீட்டில் 500 மம.வா. திறன்மகாண்ட கடலாடி மிகஉய்ய சூரிய மின்னழுத்த பூங்கா
திட்டம்

o

சாகுபடிக்கு பயன்படாத சமுதாய மற்றும் பட்டா நிலங்களில் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்னுற்பத்திதய
ஊக்குவிக்கும் திட்டம்

o

பசுதமச் சூழல் நிதி மூலம் 5 மம.வா.திறன்மகாண்ட சிறிய அளவிலான ஊ க புதுப்பிக்கத்தக்க
மின்பூங்காவுடன் அம்மா பசுதம கி ாமம்

o

அம்மா பசுதம கி ாமம் என்ற நிதலயான மின்கி ாமங்கதள தமிழ்நாட்டு மின் ரமம்பாட்டு முகதம
ஏற்படுத்தும்

o

சூரிய ஒளி மின்சக்தி மகாள்தக 2019, மாநிலத்தின் சூரியஒளி மின்சக்தி உற்பத்தி திறதன 2023க்குள் 9000 மமகாவாட் அளவுக்கு உயர்த்த வழிவதக மசய்யும்

o

எரிசக்தி துதறக்கு ரூ. 18,560.77 ரகாடி ஒதுக்கீடு

மீனவர் நலன்
o

மீன்பிடி ததட காலத்தில் வழங்கப்படும் நிதி உதவி திட்டத்திற்காக 170.13 ரகாடி ஒதுக்கீடு
மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் கட்டமாக 500 இழுவதல படகுகதள ரமம்படுத்தப்படும்

o

பாக் விரிகுடா பகுதியில் ரூ. 1600 ரகாடி திட்ட மதிப்பில் மீன்பிடி திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

o

மீன்பிடி துதறமுகங்கதள கட்ட த ங்கம்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
, இதற்காக ரூ. 420 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

160 ஐசாட்- 2 மசயற்தகக்ரகாள் மதாதலரபசிகள், ரநவ்மடக்ஸ் கருவிகள் வழங்கப்படும்

o

ரூ. 420 ரகாடியில் மவள்ளப்பள்ளம், த ங்கம்பாடி மற்றும் திருமவாற்றியூர் குப்பத்தில் மீன் பிடி
துதறமுகம் அதமக்க அனுமதி.

காவல்துனை
o

காவல்துதறதய நவீனமயமாக்கும் திட்டத்திற்கு ரூ. 111.57 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

தீயதணப்பு மற்றும் மீட்புப் பணித்துதறக்கு நடப்பாண்டில் ரூ. 403.76 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

மாற்றுத்திைனாளிகள் நலன்
o

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஊக்கத்மதாதக ரூ. 25 ஆயி மாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

o

மாற்றுத்திறனாளுகளுக்கு 3000 சிறப்பு நாற்காலிகள் மற்றும் 3 ஆயி ம் இருசக்க வாகனங்கள்
வழங்கப்படும்.

வபண்கள் நலன்
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டாக்டர் முத்துலட்சுமி ம ட்டி மபயரிலான மகப்ரபறு உதவித் மதாதக திட்டத்திற்கு ரூ. 959.21ரகாடி
ஒதுக்கீடு.

இனளஞர் நலன்
o

முதல் ததலமுதற பட்டதாரிகளுக்கான கல்விக்கட்டணத்தத திருப்பியளிக்க ரூ. 460.25 ரகாடி

மதி ஒழிப்பு
o

தமிழகத்தில் 2698 டாஸ்மாக் கதடகள் மூடப்படும், தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கதடகளின் எண்ணிக்தக
7,896 ல் இருந்து 5198 ஆக குதறக்கப்பட்டுள்ளது.

வநெவாளர் நலன்
o

மநசவாளர் கூட்டுறவு சங்க மானியங்களுக்காக 150 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

தகத்தறி உதவி திட்டத்துக்கு 40 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

விதலயில்லா ரவட்டிகள் வழங்கும் திட்டத்துக்கு ரூ. 490 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

தனி வதாழில் மின்பானத:
o

மதாழில் துதறயின் பி தான அங்கமாக விளங்கும், சிறு-குறு –நடுத்த த் மதாழில் நிறுவனங்கள்
ததடயற்ற த மான மின்சா த்ததப் மபறுவதற்காக தனி மதாழில் மின்பாதத அதமக்கப்பட்டு
மதாழிற்ரபட்தடகளுக்கு சீ ான மின்விநிரயாகம் மசய்யப்படும்.

o

சிறு மதாழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவும் வதகயில், வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ரமம்பாட்டு தமயம்
என்ற புதிய அதமப்பு உருவாக்கப்படும்.

கவனலவாய்ப்பு பயிற்சி
o

ஆண்டுக்கு 10 ஆயி ம் மபாறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு உயர்நிதல மதாழில்நுட்ப பயிற்சி 5
மாவட்டங்களில் அளிக்கப்படும்.

o

மகாத்மா காந்தி ரதசிய ஊ க ரவதல வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்துக்கு மாநில அ சின் பங்காக ரூ. 250
ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு.

மிதக்கும் சூரியெக்தி மின்திட்டம்
o

ரதனி. ரசலம், ஈர ாடு மாவட்டங்களில் மிதக்கும் சூரியசக்தி மின்திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும்.

காப்பீட்டுத்துனை
o

விரிவான விபத்துக் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம்: தமிழகத்தில் வறுதமக்ரகாட்டுக்குக் கீழ் வரும்
குடும்பங்களுக்கு விரிவான விபத்துக்காப்பீடுத் திட்டம் அறிமுகம் மசய்யப்படவுள்ளது. புதிய திட்டம்
மூலம் காப்பீட்டுத் மதாதக 2 லட்சம் ரூபாயில் இருந்து 4 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். நி ந்த
ஊனத்துக்கு ரூ. 1 லட்சம் நிவா ணம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய
விரிவான காப்பீடு திட்டத்திற்கு ரூ, 250 ரகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது.

o

ஆயுள் காப்பீடு திட்டத்தின் மூலம் இயற்தக ம ணத்திற்கு ரூ. 2 லட்சம் நிவா ணத் மதாதக.
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வதாழிலாளர் நலன்
o

அதமப்பு சா ா மதாழிலாளர்களுக்கு நல வாரியம் அதமக்க 148.83 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மத்திய அ சின் ஓய்வூதிய திட்டமானது அதமப்பு சா ா மதாழிலாளர்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.

o

சுற்றுலா திட்டக்கதள ரமம்படுத்த ரூ. 100 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மத்திய அ சு புதிதாக அறிவித்துள்ளது ஓய்வூதிய திட்டத்தின் பயதன அதமப்புசா ா மதாழிலாளர்கள்
மபறும் வதகயில் அ சு நடவடிக்தக எடுக்கப்படும்.

o

நவீன உயர்நிதல மதாழிற்பிரிவுகளுக்கான பயிற்சிகள், 20 அ சு மதாழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களில் ரூ.
38 ரகாடி மசலவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

கபாக்குவரத்துத் துனை
o

ரபாக்குவ த்து துதறக்காக ஒட்டுமமாத்தமாக ரூ. 1297.83ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

மஜர்மன் வங்கி கடனுதவியில் ரு. 5890 ரகாடி மசலவில் 12000 பி.எஸ். த ரபருந்துகளும், 2 ஆயி ம்
ரபருந்துகளும் வாங்க முடிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் கட்டமாக மசன்தன, மதுத ,
ரகாதவயில் 500 மின்சா ப் ரபருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

தமிழகத்தில் முதல் முதறயாக 500 மின்சா ரபருந்துகதள மசன்தன, ரகாதவ, மதுத யில் இயக்க
நடவடிக்தக

o

மீனம்பாக்கம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வத மமட்ர ா யில் திட்ட வழித்தடம் நீட்டிப்பதற்கான சாத்தியக்
கூறுகள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டு வருகின்றன.

o

மசன்தன மமட்ர ா யில் திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தின் கீழ் 118.90 கி.மீ. நீளமுள்ள 3 மமட்ர ா யில்
வழித்தடங்கள் அதமக்கப்படவுள்ளன. மாதவ ம் – ரசாழிங்கநல்லூர்,மாதவ ம்-ரகாயம்ரபடு ரபருந்து
நிதலயம் வத 52.01 கி.மீ. நீளமுள்ள வழித்தடங்களில் திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும். இதற்காக,
ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகதம ரூ. 20,196 ரகாடி நிதியுதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது

o

வரும் நிதியாண்டில் 1986 கி.மீ நீளமுள்ள சாதலகளில் ரூ. 1142 ரகாடி மசலவில் பணிகள்
ரமற்மகாள்ளப்படும்

o

மநடுஞ்சாதல மற்றும் சிறுதுதறமுகங்கள் துதறக்காக ரூ. 13605.19 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

அ சு –தனியார் பங்களிப்பு முதறயில், நிலத்தடியின் 2 லட்சம் நான்கு சக்க வாகனங்கள் , 4 லட்சம்
இரு சக்க வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கான, ரூ 2000 ரகாடி மசதலல் மசன்தனயில், விரிவான
ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்த ரமலாண்தம திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும்.

o

மசயல்பாட்டு அடிப்பதடயிலான ப ாமரிப்பு ஒப்பந்த முதறயின் கீழ் இதுவத ரூ. 3,074.84 ரகாடி
மதிப்பீட்டில் 1768 கி.மீ சாதலப் பணிகள் ரமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. மசயல்பாட்டு அடிப்பதடயிலான
ப ாமரிப்பு ஒப்பந்த முதற மாநிலம் முழுவதும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.
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வரும் நிதியாண்டில் சிவகங்தக ரகாட்டத்திற்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டு 622 கி.மீ சாதலப் பணிகள் ரூ. 715
ரகாடி மசலவில் ரமற்மகாள்ளப்படும்.

கால்நனட வளர்ப்பு
o

ம பு திறன் மிக்க கலப்பின காதளகளின் விந்துகதள மகாண்டு புதிய உதறவிந்து உற்பத்திய
நிதலயம் அதமக்கப்படும்.

வினளயாட்டு
o

சர்வரதச ரபாட்டிகளில் மவற்றி மபறுரவாருக்கு ஊக்கத்மதாதக வழங்கும் திட்டத்துக்காக ரூ. 7.48
ரகாடி ஒதுக்கீடு.

ஊரக வளர்ச்சி
o

ஊ க வளர்ச்சித்துதறக்கு ரூ, 18273 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

பி தமரின் ஊ க வீட்டு வசதி திட்டத்திற்கு ரூ 2276 ரகாடி

தமிழ் வளர்ச்சி
o

தமிழ் மமாழி வளர்ச்சிக்காக ரூ. 54.76 ரகாடி ஒதுக்கீடு மசய்யப்பட்டுள்ளது, யுமனஸ்ரகா தயாரித்துள்ள
மசல்வாக்குள்ள மமாழி பட்டியலில் தமிழ் 14வது இடத்தில் உள்ளது, இந்தப் பட்டியலில் தமிதழ 10வது
இடத்திற்கு மகாண்டுவ முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

o

ஹார்வார்டு பல்கதலக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்தக நிறுவப்பட்டுள்ளது. பிற சர்வரதச
பல்கதலக்கழகங்களிலும் தமிழ் இருக்தக அதமப்பதற்கான நடவடிக்தக எடுக்கப்படும்.

இதர நிதி ஒதுக்கீடுகள் / திட்டங்கள்
o

தூய்தம இந்தியா திட்டத்திற்காக ரூ. 400 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

o

மசாத்து பரிமாற்றங்களுக்கான பதிவு கட்டணம் 30ஆயி ம் ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படும்.

o

கல்வி, பாலின சமத்துவம் உள்ளிட்ட குறியீடுகளில் தனிக்கவனம் மசலுத்த மாநில சமச்சீர் வளர்ச்சி
நிதியத்திற்காக ரூ. 100 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

வறுதம ஒழிப்புத் திட்டங்களுக்காக ரூ. 1031 ரகாடி நிதிஒதுக்கீடு

o

ஸ்ரீமபரும்புதூர் அருரக ஒ த்தூரில் அதடயாற்றில் நீர்ரதக்கம்

o

சமூக பாதுகாப்பு உதவித்மதாதக வழங்க ரூ. 3958 ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

நக ாட்சிகளில் குடிநீர் ரததவக்காக ரூ. 18700ரகாடி ஒதுக்கீடு

o

நி ந்த மவள்ள தடுப்பு பணிகதள ரமற்மகாள்ள ரூ. 284.70 ஒதுக்கீடு

o

நபார்ட் திட்டத்தின் கீழ் பல்ரவறு பணிகதள ரமற்மகாள்ள ரூ. 811 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீடு

o

மாநில ரபரிடர் நிவா ண நிதிக்காக 825 ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு

o

மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்பநலத்துதறக்கு ரூ. 12,563.83 ரகாடி நிதி ஒதுக்கீடு
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அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் வித வில் மதாடங்கப்படும். அந்த திட்டத்திற்காக ரூ. 1000 ரகாடி
ஒதுக்கீடு. அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சுய பயன்பாட்டிற்கு ரூ. 132.80 ரகாடி
மசலவில் சூரிய ஒளி மின்திட்டம்

o

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 3000 ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கப்படும்

o

மசன்தனயில் விரிவான திடக்கழிவு ரமலாண் திட்டத்தத ரூ. 1546 ரகாடி ரூபாயில் மசலவில்
ரமற்மகாள்ள நிர்வாக அனுமதி

o

மகாடுங்தகயூர் மபருங்குடி குப்தப கிடங்கில் மின்சா ம் தயாரிக்கும் அலகிதன தனியார்
பங்களிப்புடன் ரூ, 5259 ரகாடியில் மசயல்படுத்த பரிசீலதன

o

நக ாட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் வழங்கல் துதறக்கு ரூ. 18700 ரகாடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு

o

அ வக்குறிச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் கூட்டுகுடிநீர் திட்டங்கதள ரமற்மகாள்ள ரூ. 1558.87 ரகாடி
ஒதுக்கீடு

o

2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் அதனவருக்கும் வீட்டு வசதி கிதடக்கும் நகர்ப்புற வீட்டுவசதி மற்றும்
குடியிருப்பு மகாள்தள வித வில் மவளியிடப்படும்.

o

ரூ. 116 ரகாடி மசலவில் நீர ாடி, மார்த்தாண்டத்துதற ஆகிய இடங்களில் கடலரிப்பு தடுப்பான்கள்
அதமக்க அனுமதி

o

80ஆழ்கடல் மீன் பிடி குழுக்களுக்கு 240 ரநவிக் தகவல் மபறும் கருவிகள், 160 ஐரசாட்-2
மதாதலரபசிகள் வழங்கப்படும்

o

நீர்நிதலகதள மபாதுமக்கள் பங்களிப்புடன் புன தமக்கும் குடிம ாமத்து திட்டத்திற்கு திட்டத்திற்கு ரூ.
300 ரகாடி ஒதுக்கீடு.

 “டிஜிகாப் மமாதபல் மசயலி” (Digicop mobile app):

மசன்தன மாநக க் காவல்துதறயினால்

அறிமுகம் மசய்யப்பட்டுள்ள இந்த மசயலியின் ரநாக்கம் , திருடப்பட்டு, காவல்துதறயினா ால்
தகப்பற்றப்பட்ட மமாதபல்கதள உரிதமயாளர்களிடம் ஒப்பதடப்பதாகும். அதனத்து திருடப்பட்ட
மமாதபல் ரபான்கள் பற்றிய விவ மும் இந்த மசயலில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 “தமிழ்நாடு கிராம வங்கி” (Tamil Nadu Grama Bank) உருவாக்கம்: ‘பல்லவன் கி ாம வங்கி’ மற்றும்
‘பாண்டியம் கி ாம வங்கிகதள’ இதணத்து ‘தமிழ்நாடு கி ாம வங்கி’ (Tamil Nadu Grama Bank)
உருவாக்குவதற்கு மத்திய நிதி அதமச்சகம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இந்த இதணப்பானது வரும் 1
ஏப் ல் 2019 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
o

பல்லவன் கி ாம வங்கியானது இந்தியன் வங்கி (Indian Bank) யின் மூலமும், பாண்டியன்
கி ாம வங்கியானது ‘இந்திய ஓவர்சீஸ் வங்கியின்’ (Indin Overseas Bank) மூலம் நிதியுதவி
வழங்கப்பட்டு வந்தன. தற்ரபாது இ ண்டு வங்கிகதளயும் இதணத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள
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‘தமிழ்நாடு கி ாம வங்கியானது’ இந்தியன் வங்கியின் மூலம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். இதன்
ததலதமயிடம் ரசலத்தில் அதமயும்.
 சமூக முன்ரனற்றத்திற்கு சிறப்பாக பணியாற்றிய கரூர் மாவட்டம் ாரமஸ்வ ப்பட்டி கி ாமத்ததச்
ரசர்ந்த ரக.ஆர். க்ேனாவுக்கு ரதசிய மபண் குழந்தத தினத்தத முன்னிட்டு ஒரு லட்சம்
ரூபாய்க்கான காதசதயயும், பா ாட்டு பத்தி த்ததயும் முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
வழங்கியுள்ளார்.
o

: குழந்தத பாலின விகிதத்தத ரமம்படுத்தவும், மபண் குழந்ததகளின் எண்ணிக்தகதய
உயர்த்தவும், “மபண் குழந்ததகதள காப்ரபாம், மபண் குழந்ததகளுக்கு கற்பிப்ரபாம்” என்ற
மத்திய அ சின் திட்டத்தத சிறந்த முதறயில் மசயல்படுத்தி திட்ட இலக்தக அதடந்ததற்காக,
இந்தியாவிரலரய சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டது. இதற்காக, ரதசிய
மபண் குழந்ததகள் தினமான கடந்த ஜனவரி 24-ந் ரததியன்று மடல்லியில், மத்திய மகளிர்
மற்றும் குழந்ததகள் ரமம்பாட்டு துதற சார்பில் நதடமபற்ற விழாவில், தமிழ்நாட்டிற்கு ரதசிய
விருது வழங்கப்பட்டது.

 மாவட்ட அளவில் திட்டம் சார்ந்த விழிப்புணர்தவ பள்ளிக் குழந்ததகள் மபாதுமக்கள், கல்லூரி
மாணவ, மாணவிகளிதடரய மசன்றதடயும் வதகயில் சிறப்பான நடவடிக்தககள் எடுத்ததற்காக,
திருவண்ணாமதல மாவட்டத்திற்கு “ரமம்பட்ட சமூகப் பங்ரகற்பு” என்ற பிரிவின் கீழ் ரதசிய விருது
அந்த விழாவில் வழங்கப்பட்டது
 தனக்கு நடக்க இருந்த குழந்தத திருமணத்தத துணிச்சலுடன் ரபா ாடி நிறுத்தியதற்காக, 2018-ம்
ஆண்டு தமிழ்நாடு அ சின் மாநில விருது மபற்ற நந்தினி, மடல்லியில் நதடமபற்ற விழாவில், “மபண்
குழந்ததகதளக் காப்ரபாம்” திட்ட உள்ளூர் சாததனயாள ாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
 கீழடியில் நான்காம் கட்ட அகழாய்வு நடத்த மத்திய அ சு அனுமதி:

சிவகங்தக மாவட்டம்

திருப்புவனம் அருரக கீழடி பள்ளிச்சந்தத புதூரில் பண்தடய தமிழர் நாகரீகம் இருந்ததற்கான
ஆதா த்தத கண்டறிய 2015-ல் மத்திய மதால்லியல் துதற சார்பில் அகழாய்வு பணிகள்
நதடமபற்றன. இதில் பண்தடய தமிழர்கள் பயன்படுத்திய மண் பாதன ஓடுகள், ஆயுதங்கள்,
முதுமக்கள் தாழி உட்பட 6 ஆயி த்திற்கும் ரமற்பட்ட மபாருட்கள் கிதடத்தன. இததயடுத்து 2016-ல்
இ ண்டாம் கட்டமாகவும் 2017-ல் 3-ம் கட்டமாகவும் கீழடியில் அகழாய்வு பணி நதடமபற்றது. இதில்
பளிங்கு கற்கள் உட்பட 1600-க்கும் ரமற்பட்ட மபாருட்கள் கிதடத்தன, இதற்கிதடரய ‘கீழடியில்
மதாடர்ந்து அகழாய்வு ரமற்மகாள்ள ரவண்டும்’ என பல்ரவறு அதமப்பினர் ரகாரிக்தக விடுத்தனர்.
இததயடுத்து கீழடியில் நான்காம் கட்ட அகழாய்வுக்கு தமிழக அ சு கடந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கியது.
இந்நிதலயில் கீழடியில் மீண்டும் அகழாய்வு நடத்த மத்திய அ சுஅனுமதி அளித்துள்ளது.
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 கி.வீ மணி சமூக நீதிக்கான விருது 2018 (V. Keeramani Award for Social Justice) பி.எஸ்.
கிருஷ்ணன் (P.S. Krishnan) அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் , Social Exclusion and
Justice in India, Empowering Dalits for Empowering India: A Road-map எனும் புத்தகத்தத
எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 கஜா புயல் பாதிப்பிற்குள்ளான பகுதிகளில், ரதசிய ஊ க ரவதல உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 100
நாள்கள் வழங்கப்பட்டு வந்த பணி நாள்கள் 150 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 வன்னியர் மபாது மசாத்து நல வாரியத்தின் ததலவ ாக ஓய்வு மபற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஜி.சந்தானம்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 “DIGICOP” மமாதபல் மசயலி:

மமாதபல் ரபான் திருட்தட தடுக்க உதவும் DIGICOP என்ற ஆப்தப

மசன்தன ரபாலீஸ் கமிேனர் விஸ்வநாதன் அறிமுகம் மசய்து தவத்தார்.
 புதுக்ரகாட்தடயில் அதமக்கப்பட்ட 33.3 அடி உய மசயற்தக பல், கின்னஸ் சாததன என்று
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுக்ரகாட்தடதயச் ரசர்ந்த, பல் டாக்டர் ாரஜஷ்கண்ணன் என்பவர் கின்னஸ்
சாததன முயற்சிக்காக, 33.3 அடி உய த்தில் மசயற்தக பல் ஒன்தற, புதுக்ரகாட்தட நகர்மன்ற
வளாகத்தில் வடிவதமத்தார். இந்த மசயற்தக பல்தல ஆய்வு மசய்த, லண்டதனச் ரசர்ந்த சுவப்னில்
ததலதமயிலான கின்னஸ் சாததன குழுவினர் , இதத உலக சாததனயாக ரநற்று அறிவித்தனர்.
 “தமிழ்நாடு ஒருங்கினணக்கப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் கட்ட விதிகள் 2019” ஐ தமிழ்நாடு முதலதமச்சர்
எடப்பாடி ரக. பழனிசாமி அவர்கள் 4.2.2019 அன்று மவளியிட்டார்.
o

கட்டடம் மற்றும் மதனப்பிரிவு விதிகளானது, மதனப்பிரிவுகதள மநறிமுதறப்படுத்தவும்,
கட்டடங்களின் அதமப்பு, உய ம் , கட்டுமான ப ப்பு, வடிவதமப்பு உள்ளிட்ட கட்டுமானம்
மதாடர்பான அதனத்து அம்சங்கதளயும் ஒழுங்குபடுத்தி, முதறயான திட்டமிட்ட
இருப்பிடங்கள் அதமவதற்கு உதவுகின்றன.

o

தற்ரபாது தமிழ்நாட்டில், மதனப்பிரிவு மற்றும் கட்டடத்திற்கு ரததவயான அனுமதி
மபறுவதற்கான விதிகள்.

o

தமிழ்நாடு நகர் மற்றும் ஊ தமப்பு சட்டம்19 71, மசன்தன மாநக ாட்சி சட்டம் 1919, தமிழ்நாடு
மாவட்ட நக ாட்சிகள் சட்டம் 1920, தமிழ்நாடு ஊ ாட்சி சட்டம் 1994 மற்றும் பிற
மாநக ாட்சிகளுக்கான சட்டங்களில் தனித்தனியாக உள்ளன.இந்த விதிகதள எல்லாம்
ஒருங்கிதணத்து ஒர மதாகுப்பாக இப்புதிய

o

தமிழ்நாடு ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள் , 2019
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

o

இந்திய அ சால் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சதபயின் புதிய நக தமப்பு மசயல்
திட்டம் 2016 (New Urban Agenda 2016), மத்திய அ சின் மாதிரி கட்டட விதிகள் (Model
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Building Bye-Laws) , ரதசிய கட்டட வழிமுதறகள் (National Building Code, 2016), ரதசிய
நகர்ப்புற ரபாக்குவ த்து சார்ந்த வளர்ச்சிக் மகாள்தக (National Urban Transit Oriented
Policy) மற்றும் பிற மாநிலங்களில் உள்ள விதிகள் ஆகியவறின் சிறப்பு அம்சங்கதள
கருத்தில் மகாண்டு, “ தமிழ்நாடு ஒருங்கிதணக்கப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள்,
2019” உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
o

இப்புதிய விதிகளின் மூலம், மக்களுக்கு ரததவயான அடிப்பதட வசதிகளில் ஒன்றான
வீட்டுவசதிதய அதனவரும் மபற ரவண்டும் என்ற உயரிய ரநாக்கில் வீடு கட்டுவதற்காக
அனுமதிக்கப்படும் தளப்ப ப்பளவு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

o

ரமலும், பக்க இதடமவளிகள் குதறக்கப்பட்டு, கட்டடத்தின் உய மும், தளங்களின்
எண்ணிக்தகயும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

இதன்மூலம், ஏதழ எளிய மக்களுக்கும் குதறந்த விதலயில் வீடுகள் கிதடத்திட வாய்ப்புகள்
ஏற்படும். அரதரந த்தில், கட்டட

o

பாதுகாப்தப உறுதி மசய்யவும், விதிமீறல்கதள ஆ ம்ப கட்டத்திரலரய கண்டறிந்து
அதவகதள தவிர்க்கும் வதகயிலும் இந்த மபாது விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

o

ரமலும், இப்புதிய விதிகளின்படி விண்ணப்பிக்குமுன் முதறகள் மற்றும் விண்ணப்பங்கதள
பரிசீலிக்கும் முதறகள் எளிதமயாக்கப்பட்டு, வித வில் கட்டட அனுமதி அளிக்கும் வதகயில்
விதிகள் அதமக்கப்பட்டுள்ளது.

 ‘102’ தாய் கெய் நல வாகன கெனவத்திட்டம்: முன்னாள் முதலதமச்சர் மஜயலலிதா அவர்களால்
2013 ஆம் ஆண்டு துவங்கி தவக்கப்பட்ட இத்திட்டத்தின் கீழ் தற்ரபாது 146 வாகனங்கள்
பயன்பாட்டில் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அதனத்து அ சு மருத்துவமதனகளில் பி சவிக்கும்
தாய்மார்கள் மற்றும் ரசய்கதள அவர்கள் இல்லத்திற்கு பாதுகாப்பாக அதழத்துச் மசல்லவும், ஒரு
வயதிற்குட்பட்ட உடல்நலம் குன்றிய குழந்ததகதள, சிகிச்தச முடிவதடந்த பிறகு அல்லது தடுப்பூசி
அளிக்கப்பட்ட பின்பு, குழந்ததகள் மற்றும் தாய்மார்கதள அவர்கள் இல்லத்திற்கு அதழத்து
மசல்லவும், அ சு மருத்துவமதனகளில் குடும்பக் கட்டுப்பாடு மசய்து மகாள்பவர்கதள அவர்களின்
இல்லத்திற்கு அதழத்துச் மசல்லவும் இந்த ‘102’ தாய் ரநய் நல வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
 தமிழ்நாடு சூரிய சக்தி மகாள்தக 2019 (TamilNadu Solar Energy Policy 2019) ஐ 4.2.2019 அன்று
முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மவளியிட்டார். 2023ஆம் ஆண்டு சூரிய எரிசக்தியின்
இலக்கான 8884 மமகா வாட் திறதன அதடவதற்கு ஏதுவாக, சூரிய எரிசக்தி மகாள்தக 2012ஐ
மாற்றியதமத்து இந்த புதிய மகாள்தக மவளியிடப்பட்டுள்ளது.
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இந்த புதிய மகாள்தகயின் படி, தமிழகத்தில் 9000 மமகாவாட் சூரிய மின்சக்தி திட்டங்கதள
நிறுவுவதற்கான இலக்கிதன அதடய வழிவதக மசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் , அதனத்து
தாழ்வழுத்த மின் நுகர்ரவாருக்கு நிக பயனீட்டளவு வசதியும், சூரிய மின் திட்டங்கள் சார்ந்த
ரவதலவாய்ப்புகதள மாநிலம் முழுவதும் ஏற்படுத்த வழிவதகயும் மசய்யப்பட்டுள்ளது.

o

ரமலும், விவசாயிகளின் வருமானத்தத மபருக்கிட சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியில்
விவசாயிகளின் பங்களிப்தப ஊக்குவித்தல், அதிதிறன் பயன்பாடு வதக மற்றும் நுகர்ரவார்
பயன்பாடு வதக மூலம் சூரிய எரிசக்தி உற்பத்தியிதன ஊக்குவிப்பதற்கும் வழிவதக
மசய்யப்பட்டுள்ளது.

 தமிழகத்தில் ஏழு பல்கதலக் கழகங்களுக்கான மத்திய அ சின் ‘ரூசா’(Rashtriya Uchchatar Shiksha
Abhiyan (RUSA)) திட்டத்தத பி தமர் ரமாடி துவக்கி தவத்தார். உயர்கல்வி ரமம்பாட்டிற்காக, மத்திய
அ சு, ‘ரூசா’ என்ற திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கான மசலவில் 40
சதவீதத்தத மாநில அ சும், 60 சதவீதத்தத மத்திய அ சும் ஏற்கின்றன. நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கு,
மசன்தன பல்கதலக்கு 50 ரகாடி ரூபாய் உட்பட, பல்ரவறி பல்கதலகளுக்கும் , மத்திய அ சு நிதி
உதவி அளித்துள்ளது. இதற்கான துவக்க விழா, ‘வீடிரயா கான்ப ன்ஸ்’ வாயிலாக 3-1-2019 அன்று
நடந்தது. நாடு முழுவதும் உள்ள அதனத்து பல்கதலகளுக்கும் பி தமர் ரமாடி, இந்த திட்டத்தத,
வீடிரயாகான்ப ன்சில் ரபசி துவக்கி தவத்தார்.
o

தமிழகத்தில் மசன்தன பல்கதல, அண்ணா, பா தியார், பா திதாசன், அழகப்பா,
மரனான்மணியம் மற்றும் அண்ணாமதல பல்கதலகளின் உள் அ ங்குகளில், குறிப்பிட்ட
பாடப் பிரிவு மாணவர்கள், வீடிரயா கான்ப ன்ஸ் வாயிலாக நிகழ்ச்சிதய பார்த்தனர்.
பல்கதலகளின் துதணரவந்தர்கள் , பதிவாளர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்ரகற்றனர்.

o

: ‘ரூோ’ திட்டத்ததப் பற்றிய முழு விவ ங்களுக்கு http://mhrd.gov.in/rusa

 கத்தார் நாட்டில் ஆவின் பால் விற்பதன 2.2.2019 அன்று மதாடங்கப்பட்டது. ஏற்கனரவ, சிங்கப்பூர்
மற்றும் ஹாங்காங் ரபான்ற மவளிநாடுகளில் ஆவின் விற்பதன மதாடங்கப்பட்டுள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.
 ‘உலக மமாழிகளில் திருக்குறள் மமாழி மபயர்ப்புகள்’ எனும் நூல் மடல்லியின் ஜவஹர்லால் ரநரு
பல்கதலக்கழகத்தில் மவளியிடப்பட்டுள்ளது.
 தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 31-1-2019 மவளியிடப்பட்டது. அதன்படி, தமிழகத்தில்
தற்ரபாது 5 ரகாடிரய 91 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் 2 ரகாடிரய 92 லட்சம் ரபர்
ஆண்கள், 2 ரகாடிரய 98 லட்சம் ரபர் மபண்கள், 5472 ரபர் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆவார்கள்.
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தமிழகத்தில் அதிக வாக்காளர்கதள மகாண்ட சட்டசதப மதாகுதியாக காஞ்சீபு ம்
மாவட்டத்தில் உள்ள ரசாழிங்கநல்லூர் மதாகுதி விளங்குகிறது. அங்கு 6 லட்சத்து 18
ஆயி த்து 695 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

o

மசன்தனயில் உள்ள துதறமுகம் மதாகுதி குதறந்த வாக்காளர்கதள மகாண்ட மதாகுதி
உள்ளது. இங்கு 1 லட்சத்து 66 ஆயி த்து 515 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

o

அதிக வாக்காளர்கதள மகாண்ட மாவட்டங்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் மசன்தனயும்,
2வது இடத்தில் காஞ்சிபு மும், 3வது இடத்தில் திருவள்ளூரும் உள்ளன.

o

குதறந்த வாக்காளர்கதள மகாண்ட மாவட்டமாக அரியலூர் உள்ளது, அங்கு மமாத்தம் 5
லட்சத்து 5 ஆயி த்து 685 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

o

18 முதல் 19 வயது வத யிலான இளம் வாக்காளர்கதள அதிகம் மகாண்ட மதாகுதி
திருப்ப ங்குன்றம். அங்கு 7696 இளம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

o

மவளிநாடு வாழ் வாக்காளர்கள் 97 ரபரின் மபயர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் ரசர்க்கப்பட்டு
உள்ளன.

 ம ம் வளர்த்துப் ப ாமரிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு பாடத்துக்கு 2 மதிப்மபண்கள் வீதம் ஆறு
பாடங்களுக்கு 12 மதிப்மபண்கள் வழங்க தமிழக அ சின் பள்ளிக்கல்வித்துதற முடிவு மசய்துள்ளது.
இந்த மதிப்மபண்கள் மாணவர்களின் அகமதிப்பீட்டுத் ரதர்வுகளில் வழங்கப்படும்.
 இந்தியாவிரலரய முதன் முதறயாக ‘ஸ்மார்ட் குப்தபத்மதாட்டி’ (Smart Dustbin Reverse Vending
Machine) பயன்பாட்டிதன 31-1-2019 அன்று மசன்தனயில் முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி
அவர்கள் மதாடங்கி தவத்தார். இந்த நவீன ‘ஸ்மார்ட் குப்தபத்மதாட்டி’யில் ரபாடப்படும் ஒவ்மவாரு
பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மற்றும் குளிர்பான அலுமிய டின்களுக்கு இந்த Reverse Vending Machine
மூலமாக சலுதகக் கூப்பன்கள் வழங்கப்படும், இந்த சலுதகக் கூப்பன்கள் வழங்கப்படும். இந்த
சலுதகக் கூப்பன்கதளக்மகாண்டு மபாது மக்கள் அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வணிக நிறுவனங்களில்
மபாருட்கதள சலுதக விதலயில் வாங்கலாம்.
 2015, 2016,2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுக்களுக்கான ‘காந்தி அதமதி விருது’ (Gandhi Peace Prize)
மபறுரவார் விவ ம்
o

2015

- விரவகானந்தா ரகந்தி ா, கன்னியாகுமரி (Vivekananda Kendra, Kanyakumari)

o

2016

- அக்ேய பாத் ா மதாண்டுநிறுவனம் மற்றும் சுலாப் இண்டர்ரநசனல் அதமப்பு

(Akshaya Patra Fonundation and Sulabh International)
o

2017

- ஏகல் அபியான் மதாண்டுநிறுவனம்(Ekal Abhiyan Trust)

o

2018

- ஷ் மயாஹாய் சோகவா(Sh Yohei Sasakawa)

 “ஸ்வச்சாதா எக்ஸலன்ஸ் விருது 2019” (Swachhata Excellence Awards 2019) ல் முதல் மூன்று
இடங்கதள முதறரய ாய்கார், அம்பிகாபூர் மற்றும் கும்பரகாணம் ஆகிய நக ாட்சிகள் மபற்றுள்ளன.
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 பிரிட்டன் –இந்தியா சமூக பயன்பாட்டுக்கான ஆ ாய்ச்சித் திட்டப் ரபாட்டியில் மசன்தன ஐஐடி, முதல்
பரிதச மபற்றுள்ளது.
o

கழிவு ரமலாண்தமயில் சர்வரதச அளவில் எழுந்துவரும் பி ச்சதனக்குத் தீர்வு காணும்
வதகயில் அதுமதாடர்பான ஆ ாய்ச்சி கண்டுபிடிப்புக்கு நிதி உள்ளிட்ட ஆத வு அளிக்கும்
ரநாக்கத்தில் இந்த மதிப்புமிக்க பிரிட்டன்-இந்தியா சமூகப் பயன்பாட்டுக்கான ஆ ாய்ச்சித்
திட்டப் ரபாட்டியில், சூரிய எரிசக்திதயப் பயன்படுத்தி கட்டடக் கழிவுகதள மறுசுழற்சி
மசய்யும் கண்டுபிடிப்தப உருவாக்கிய மசன்தன ஐஐடி குழு முதல் பரிசு மபற்றது.

o

கட்டுமான கழிவுகளிலிருந்து கார்பன் –தட-ஆக்தசடு மதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்தி
சுற்றுச்சூழதல பாதிக்காத வதகயிலான மசங்கல்தல உருவாக்கும் மதாழில்நுட்பத்தத
கண்டுபிடித்த ஈர ாடு மகாங்கு மபாறியியல் கல்லூரி இ ண்டாம் இடம் பிடித்தது.

 திருமநல்ரவலி மரனான்மணீயம் சுந்த னார் பல்கதல.யின் 9-ஆவது துதணரவந்த ாக
ரக.பிச்சுமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 மசன்தனயில் நதடமபற்ற ரதசிய நதடஓட்ட சாம்பியன் ரபாட்டியில் ஆடவர் பிரிவில்
ரக.டி.இர்ஃபானு, மகளிர் பிரிவில் மசௌமிடாவும் பட்டம் மவன்றார்.
 மசன்தன ஓபன் ஏ.டி.பி. ரபாட்டியில் (Chennai Open ATP Challenger) பி ான்ஸ் நாட்டின்
ரகாம ண்டின் ரமாமடட் ஆஸ்திர லியாவின் ஆண்ட்ரீவ் ஹாரிதஸ வீழ்த்தி பட்டத்தத
மவன்றுள்ளார்.
 ஈர ாட்டில் நதடமபற்ற அகில இந்திய மின்வாரிய மபண் ஊழியர்களுக்கான விதளயாட்டுப்
ரபாட்டிகளில் அதிகப் புள்ளிகள் குவித்த குஜ ாத் அணி ஒட்டுமமாத்த சாம்பியன் ரகாப்தபதய
மவன்றது.
 தமிழ்நாட்டில் புலம் வபயர்ந்தவர்களுக்கான உதவி னமயம்
o

ஒடிசா மாநில அ சு திருப்பூரில் புலம்மபயர்ந்தவர்களுக்கான உதவி தமயத்தத
ஆ ம்பித்திருக்கின்றது.

o

இம்தமயம் ஒடிசாவுலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு யாம ல்லாம் புலம்மபயர்ந்து
உள்ளார்கரளா அவர்களு ஆத தவயும் உதவிதயயும் வழங்கும்.

o

இம்தமயம் முக்கியமாக தீந்தயாள் உபாத்யாயா கி ாமீன் மகௌசல்யா ரயாஜனா
திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி மபற்ற திறனற்ற மதாழிலாளர்களின் குதறகதளத் தீர்க்கும்.

o

ரதசிய ததலநக ப் பகுதியான மடல்லியிலும், மபங்களூருவிலும் ஒடிசா அ சால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட இதுரபான்ற தமயங்கதளத் தவி மசன்தனயில் ஏற்படுத்தப்பட்டது
அதன் மூன்றாவது தமயமாகும்.
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தீந்தயாள் உபாத்யாயா கி ாமீன் மகௌசல்யா ரயாஜனாத் திட்டத்தின் கீழ் இம்மாதிரியான
தமயங்கதள ஏற்படுத்த கட்டதளயிடப்பட்ட வதகயில் தமிழ்நாட்டில் இம்மாதிரியான
தமயத்தத ஆ ம்பித்தலில் ஒடிசாரவ முதல் மாநிலமாகும்.

 இந்தியாவிரலரய தமிழ்நாட்தடச் சிறந்த மாநிலமாக இந்தியா டுரட பத்திரிதக ரதர்வு மசய்து 4
விருதுகதள வழங்கியது. அந்தப் பிரிவுகளாவன
o

ஒட்டுமமாத்தச் மசயல்பாடு

o

சட்டம் ஒழுங்கு

o

ரமம்படுத்தப்பட்ட சட்ட ஒழுங்கு

o

சுற்றுலா ஆகியதவயாகும்.

 கடந்த ஐந்து வருடங்களில் 4 முதற உணவு தானிய உற்பத்தி உயர்வுக்காக, இந்திய அ சின் உயர்
விருதான கிருஷி கர்மான் விருது மபறப்பட்டது.
 மபங்களூருதவச் ரசர்ந்த மபாது விவகா ங்கள் தமயம் என்ற அதமப்பு சமூகப் மபாருளாதா
வளர்ச்சியின் அடிப்பதடயில் 2018ம் ஆண்டிற்கான தனது அறிக்தகயில் ஆளுதமயில் இ ண்டாவது
மாநிலமாகத் தமிழ்நாட்தடத் ரதர்வு மசய்தது.
 சிறந்த மனித ஆற்றல், பலமான உட்கட்டதமப்பு வசதிகள், மிதகயின் உற்பத்தி மற்றும் இயற்தக
வளங்கதள தன்னகத்ரத மகாண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதால், இந்தியாவிரலரய
இ ண்டாவது மபரிய மபாருளாதா மாநிலமாக விளங்குகிறது.

Tamilnadu Current Affairs – March 2019
 உலகின் மிகப்மபரிய இ யில் மபட்டி தயாரிக்கும் நிறுவனமாக மசன்தனயில்லுள்ள ஒருங்கிதணந்த
இ யில்மபட்டிகள் ஆதல (Integral Coach Factory (ICF)) உருமவடுத்துள்ளது. ஐ.சி.எஃப் நிறுவனம்,
2018-2019 ஆம் நிதியாண்டில் 2919 இ யில் மபட்டிகதள தயாரித்துள்ளது. ஆனால், இதுவத யில்
உலகின் மிகப்மபரிய இ யில் மபட்டி தயாரிப்பாதலயாக அறியப்பட்டிருந்த சீன நிறுவனம் மமாத்தம்
2600 இ யில் மபட்டிகதளரய தயாரித்துள்ளது.
 தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவெர உதவி முன்வனடுப்பு
o

2017ம் ஆண்டின் மாநில குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின்படி நாட்டின் மமாத்த சாதல
விபத்திகளினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு 10.1 சதவிகிதம் ஆகும்.

o

காவல்துதற, சுகாதா ம் மற்றும் ரபாக்குவ த்துத் துதற அதிகாரிகள் ஆகிய பல்ரவறு
பங்குதா ர்களின் முயற்சியினால் 2018 ஆம் ஆண்டில் சாதல விபத்துகளின் மூலம் ஏற்பட்ட
உயிரிழப்புகளானது 24.39 சதவிகிதமாகக் குதறந்துள்ளது.

o

உயிரிழப்புகதளத்

தடுப்பதற்காகவும்

பல்ரவறு

பங்குதா ர்களுடன்

ஒருங்கிதணந்து

மசயல்படுவதற்காகவும் சுகாதா த் துதறயின்கீழ் தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவச
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முன்மனடுப்பு (TAEI – Tamil Nadu Accident & Emergency Care Initiative) என்ற அதமப்பு
உருவாக்கப்ப்ட்டுள்ளது.
o

TAEI ஆனது மாநிலம் முழுவதும் பல்ரவறு இடங்களில் மசயல்படும் அ சு மருத்துவக் கல்லூரி
மருத்துவமதனகள், மாவட்டத் ததலநகர் மருத்துவமதனகள் மற்றும் அ சு மருத்துவமதனகள்
ஆகியவற்தற ஒருங்கிதணக்கிறது.

o

அதனத்து TAEI தமயங்களும் 24 மணிரந மும் பணியில் இருக்கும் மசவிலியர்கள் மற்றும்
நியமிக்கப்பட்ட ததலதம அதிகாரி ஆகிரயார்கதளக் மகாண்டிருக்கும்

o

இந்த

முன்மனடுப்புகள்

சாதலப்

பாதுகாப்பு

மீதான இந்திய

உச்ச

நீதிமன்றத்தினால்

நியமிக்கப்பட்ட குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ரமலும் இக்குழுவானது தமிழ்நாட்டின்
முன்மனடுப்புகதள மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்ற ரவண்டும் என்று பரிந்துத மசய்துள்ளது.
 ப வலாக

மபய்யும் வடகிழக்குப் பருவமதழ

மபாய்த்ததன் கா ணமாக தமிழ்நாடு அ சு

24

மாவட்டங்கதள வறட்சி பாதித்துள்ள மாவட்டங்களாக அறிவித்துள்ளது. ரமலும் 7 மாவட்டங்களில் 38
பகுதிகள் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
 இந்தியாவில் முதன்முதறயாக அறிஞர் அண்ணா விலங்கியல் பூங்காவில் உள்ள விலங்கியல்
பள்ளியானது “அறிஞர் அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா-விலங்கியல் பள்ளி” என்ற ஒரு சிறப்புக் கல்வி
யூடியூப் அதலவரிதசதய உருவாக்கியுள்ளது. வனவிலங்கு மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு குறித்து
மபாதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிதவ ஏற்படுத்தவும் ஆர்வத்தத உருவாக்கவும் இந்த
முன்மனடுப்பானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2019ம் ஆண்டு மார்ச் 21ம் ரததி அனுசரிக்கப்பட்ட சர்வரதச
காசுகள் தினத்தின்ரபாது இந்த யூடியூப் அதலவரிதச மதாடங்கப்பட்டது.
 உலகில் முதன்முதறயாக இந்தியாவின் ஊட்டியில் உள்ள Grapes-3 மியான் மதாதலரநாக்கி
நிதலயத்தில் பணியாற்று ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் இடிரமகத்தின் மின்திறன், அளவு மற்றும் உய ம்
ஆகியவற்தற அளவிட்டுள்ளனர். இடிரமகத்தின் பண்டுகள் பற்றி அறிவது விமானப் ரபாக்குவ த்து
மற்றும் மின்சா க் குதறபாடுகதளக் குதறத்தல் ஆகியவற்றிற்குப் பயன்படும். துதண அணுத்
துகளான மியான் ஆனது ½ சுற்று மற்றும் 1-e மின்னூட்டத்துடன் கூடிய எலக்ட் ாதனப் ரபான்றதாகும்.
ஆனால் இது அதிக நிதறதயக் மகாண்டுள்ளது. GRAPES-3 திட்டமானது (காமாக் கதிர் வானியல் PeV
எனர்ஜீஸ் நிதல-3) இந்தியாவின் டாட்டா அடிப்பதட ஆ ாய்ச்சி நிறுவனம் , ஜப்பானின் ஒசாகா நக ப்
பல்கதலக்கழகம் மற்றும் நரகாயா மகளிர் பல்கதலக்கழகத்தின் கூட்டுத் திட்டமாகும். GRAPES-3
ஆனது காற்று மின்ரதக்கிதயக் கண்டறிதல்கள் மற்றும் ஒரு மபரிய மியான் பகுதிதயக் கண்டறிதல்
ஆகியவற்றின் வரிதசயுடன் கூடிய காஸ்மிக் கதிர்கதள ஆய்வு மசய்ய வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது.
 “தண்ணீரின் புலி” என்றதழக்கப்படும் நன்னீர் வாழ் மபரிய மீனான திமில் உதடய மகண்தட மீனானது
காரவரி ஆற்றின் வடிநிலங்களில் மட்டுரம காணப்படுகிறது.. இந்த மீனானது 2018 ஆண்டு ரதார்
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அறிவியல்

மபயத ப்

மபற்றது.

இந்த

மீனானது

தற்ரபாது

இயற்தகப்

பாதுகாப்புக்கான சர்வரதச ஒன்றியத்தின் அச்சுறு நிதலயிலுள்ள உயிரினங்களுக்கான சிவப்பு
பட்டியலின்படி மிகவும் அபாய நிதலயில் உள்ள உயிரினங்களின் பட்டியலில் ரசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
நன்னீர் வாழ் உயிரினங்கதள பாதுகாப்பதற்காக பணிபுரியும் ரோயல் எனும் சர்வரதச நிறுவனமானது
இந்த திமில் உதடய மகண்தட மீதனப் பாதுகாப்பதற்காக “மகண்தட திட்டத்திதன” துவங்கியுள்ளது.
 தமிழ்நாடு

காவல்துதறயானது

வித வில்

மாநிலத்தில்

உள்ள

அதனத்து

1500

காவல்

நிதலயங்களிலும் பி த்ரயாக விசா தணப் பிரிவிதன மதாடங்க உள்ளது. தனியாக உருவாக்கப்படும்
இந்த விசா தணப் பிரிவானது ஏற்கனரவ உள்ள குற்றவியல் பிரிவிதன மாற்றம் மசய்யும். 2013ம்
ஆண்டின் தமிழ்நாடு காவல் துதற சீர்திருத்த சட்டத்தின்படி, இந்தவிசா தணப் பிரிவானது சட்டம்
மற்றும் ஒழுங்கு பிரிவினால் அதடயாளம் காணப்பட்ட வழக்குகள் உட்பட பதிவு மசய்யப்பட்ட அதனத்து
வழக்குகளிலும்

விசா தண

நடத்துதல்

மற்றும்

வழக்கு

பதிவு

மசய்தல்

ஆகியவற்றிற்குப்

மபாறுப்பாகும். ஆதணயர் அல்லது மண்டல ஐஜி ஆகிரயார் அனுமதியின்றி இந்த விசா தணப்
பிரிவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட காவல் அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட மாட்டார்கள்.
 மின்னணுக் கழிவுகள் மற்றும் உயிரி மருத்துவக் கழிகள் கமலாண்னம
o

கழிவுகள் உற்பத்தி மற்றும் கழிவுகதள அழித்தல்/ மறுசுழற்சி ஆகியவற்றிற்கிதடரய உள்ள
இதடமவளி குறித்த ஆய்வு மசய்வதற்காகவும் அந்த இதடமவளிதயக் குதறப்பதற்காகவும்
அந்த

இதடமவளிதயக்

குதறப்பதற்கான

வழிமுதறகதளப்

பரிந்துத ப்பதற்காகவும்

தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB – TamilNadu Pollution Control Board)
ஆரலாசகர்கதள அதழத்துள்ளது.
o

ஆரலாசகர்கள்

மபாருளாதா ங்கள்

தாக்கங்களுடன்

கழிவுகதள

மற்றும்

அழித்தல்/

கழிவுகள்

மறுசுழற்சி

மதாடர்பான

ஆகியவற்தறப்

சுற்றுச்சூழல்
பற்றிப்

புரிந்து

மகாள்வதற்காக பல்ரவறு பங்குதா ர்கதள இதணக்கும் உயிரி மருத்துவ கழிவுகள் சங்கிலித்
மதாடத ஏற்படுத்த ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 ஈர ாட்டில் தயாரிக்கப்படும் மஞ்சளுக்கு புவியியல் குதறயீடு (Geographical Indication) 6-3-2019
அன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 ‘தி ரவர்ல்ட் மபஸ்ட்’ நிகழ்ச்சியில் மசன்தனதயச் ரசர்ந்த லிடியன் நாதஸ்வ ம் எனும் சிறுவன் இறுதிச்
சுற்றில் சாம்பியன் பட்டம் மவன்றிருக்கிறார். உலகளவில் நதடமபற்ற ரடலண்ட் ரோ “ரவர்ல்டு
மபஸ்ட்”. இதில், “இந்தியாவின் சார்பாக தமிழகச் சிறுவன் லிடியன் நாதஸ்வ ம் கலந்து மகாண்டார்.
பல்ரவறு நாடுகதளச் ரசர்ந்த நடுவர்கள் பங்ரகற்ற இறுதி நிகழ்ச்சியில் இ ண்டு பியாரனாக்கதள ஒர
ரந த்தில் வாசித்து இதட கதலஞர்கதள மகிழ்வித்த பட்டத்தத மவன்ற லிடியனுக்கு 1 மில்லியன்
டாலர் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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மாவட்டத்தில் திருமங்கலத்ததத் ததலதமயிடமாகக் மகாண்டு திருமங்களம், கள்ளிக்குடி

மற்றும் திருப்ப ங்குன்றம் ஆகிய மூன்று வட்டங்கதள உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய
வருவாய்க் ரகாட்டத்தத முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் 10-3-2019 அன்று மதாடங்கி
தவத்தார்.
 மத்திய அ சின் நலத்திட்ட உதவிகதள மபறுவதற்காக ‘சீர்ம பினர் சமுதாயத்தினர்’ என்ற மபயத
‘சீர்ம பினர் பழங்குடியினர்’ என மாற்றி தமிழக அ சு ஆதணயிட்டுள்ளது.
 தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கதலக்கழகத்தின் கரிகாலன் விருது 2017-க்கு 3 பதடப்புகள் ரதர்வு
மசய்யப்பட்டுள்ளன.
o

தமிழ்ப் பல்கதலக்கழகத்தின் அயல்நாட்டுத் தமிழ்க் கல்வித் துதறயில் சிங்கப்பூர் முஸ்தபா
அறக்கட்டதள சார்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள தமிழரவள் ரகா. சா ங்கபாணி ஆய்விருக்தகயின்
மூலம் ஆண்டுரதாறும் இலங்தக, சிங்கப்பூர் , மரலசியாதவச் ரசர்ந்த சிறந்த தமிழ்ப்
பதடப்புகளுக்காகக் கரிகாலன் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

o

அவ்வதகயில் 2017ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகளுக்கு, இலங்தக மபண் எழுத்தாளர்
ஜுதனதா மசரிப் எழுதிய புதினமான சூனியத்தத ரநாக்கி என்ற பதடப்பும், சிங்கப்பூத ச்
ரசர்ந்த மச. பால சுப் மணியம் எழுதிய விழித்திருக்கும் நிதனவதலகள் என்ற பதடப்பும்,
மரலசியாதவச் ரசர்ந்த டாக்டர் ஜி.ஜான்சன் எழுதிய மதாடுவானம் என்ற தன்வ லாற்று நூலும்
கரிகாலன் விருதுக்குரிய பதடப்புகளாகத் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 தமிழ்நாடு சமூக நலத்துதறக்கு மத்திய அ சின் “நாரி சக்தி பு ஸ்கார்” விருது: சமூக நலம் மற்றும்
மபண்கள் அதிகா த்துக்கு சிறப்பாக ரசதவ மசய்த மபண்கள் மற்றும் அதமப்புகளுக்கு “நாரி சக்தி
பு ஸ்கார்” என்ற மபண்களுக்கான உயரிய விருதத மத்திய மபண்கள், குழந்ததகள் ரமம்பாட்டு
அதமச்சகம் ஆண்டுரதாறும் வழங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு இவ்விருதுக்கு தமிழ்நாடு சமூக நலம்
மற்றும் சத்துணவு திட்ட துதற, நாட்டின் ஒர கமாண்ரடா மபண் பயிற்சியாளர் சீமா ாவ் உள்பட 44 ரபர்
ரதர்வு மசய்யப்பட்டனர்.
 புகளூர் வருவாய் வட்டம் மதாடக்கம்: கரூர் மாவட்டம், மண்மங்கலம் மற்றும் அ வக்குறிச்சி வருவாய்
வட்டங்கதள

சீ தமத்து

ரவலாயுதம்பாதளயத்தத

ததலதமயிடமாகக்

மகாண்டு

புதிதாக

உருவாக்கப்பட்ட புகளூர் வருவாய் வட்டத்தத முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் 5.3.2019
அன்று மதாடங்கி தவத்தார்.
 இ ாமநாதபு ம் மாவட்டம் கடலாடி வட்டம் மாரியூர் கி ாமத்தில் தடடல் பார்க் நிறுவனத்தின் மூலம்
நிறுவப்பட்டுள்ள 10 மமகாவாட் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி திட்டத்தத முதலதமச்சர் எடப்பாடி
பழனிச்சாமி அவர்கள் 5-3-2019 அன்று மதாடங்கி தவத்தார்.
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 தூத்துக்குடியில் அதமக்கப்பட்டுள்ள 1000 மமகா வாட் திறன் மகாண்ட மநய்ரவலி தமிழ்நாடு பவர்
லிமிமடட் (Neyveli Tamilnadu Power Ltd-NTPL) அனல்மின் நிதலயத்தத மத்திய நிலக்கரித்துதற
அதமச்சர் பியூஸ் ரகாயல் அவர்களால் 04 மார்ச் 2019 அன்று நாட்டிற்கு அற்பணித்தார். இந்த அனல்
மின் நிதலயமானது மநய்ரவலி நிலக்கரி கார்பர சன் (Neyveli Lignite Corporation India Limited
(NLCIL)) மற்றும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான நிறுவனம் (TANGEDCO – Tamil Nadu
Generation and Distribution Corporation) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியில் அதமக்கப்பட்டது.
o

ரமலும், விருதுநகர் மற்றும் இ ாமநாதபு ம் மாவட்டங்களில் அதமக்கப்பட்டுள்ள 150 மமகா
வாட் சூரியமின் நிதலயங்கதளயும் காமணாலிக்காட்சி மூலம் பியூஸ் ரகாயல் திறந்து
தவத்தார்.

 “அம்மா சமுதாய வாமனாலி” ரசதவதய தமிழக முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் 6-32019 அன்று மதாடங்கி தவத்தார். இந்தியாவிரலரய முதல் முதறயாக தகப்ரபசி மூலம் நவீன
மதாழில்நுட்ப உதவியுடன் ஒரு ரகாடி மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு அ சின் மசய்திகதள
உடனுக்குடன் மகாண்டு மசல்லும் வதகயிலான இந்த சமுதாய வாமனாலியின் மூலம் தமிழக அ சின்
வறுதம ஒழிப்புத் திட்டங்கள், மக்கள் நலத்திட்டங்கள், மக்களின் வாழ்வாதா

ரமம்பாட்டிற்கான

திட்டங்கள், முழு சுகாதா ம் முன்ரனாடி தமிழகம், மகளிர் மற்றும் குழந்ததகளுக்கான ஊட்டச்சத்துத்
திட்டங்கள் ரபான்ற பல்ரவறு அ சுத் திட்டங்கதளப் பற்றிய அதனத்து தகவல்கதளயும் மகளிர் சுய
உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் இந்த “அம்மா சமுதாய வாமனாலி” மூலம் உடனுக்குடன் அறிந்து மகாள்ள
இயலும்.
 தமிழக அ சின் “புதிய ஒருங்கிதணந்த ஜவுளி மகாள்தக -2019” ஐ முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி
அவர்கள்

6.3.2019

அன்று

மவளியிட்டார்.

இந்த

புதிய

மகாள்தகயில்,

மாநிலத்திலுள்ள

நூற்பாதலகளில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய இயந்தி ங்களின் மதாழில்நுட்ப ரமம்பாடு மற்றும்
நவீனப்படுத்துதலுக்கான முதலீடுகளின் மீது 2% வட்டி மானியம் வழங்குதல், மதாடக்க தகத்தறி
மநசவாளர் சங்கங்களுக்கான வட்டி மானியம் 4% லிருந்து 6% வத
அம்சங்கள்

அடங்கியுள்ளன.

ரமலும்

உயர்த்துதல் ஆகிய முக்கிய
விவ ங்களுக்கு

…

http://www.tndipr.gov.in/DIPRImages/News_Attach/11611PDIPR-P.R.No.215
Hon_bleCMPressRelease-NewIntegratedTextilePolicy2019-Date06.03.2019.pdf
 ரதசிய மநடுஞ்சாதல 45-சி-யில் விக் வாண்டிக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இதடரயயான நான்கு வழிச்
சாதல மற்றும் ரதசிய மநடுஞ்சாதல 4-ல் காத ப்ரபட்தட – வாலாஜாரபட்தட வழித்தடத்தத ஆறு
வழிசாதலயாக மாற்றி அதமக்கும் பணிகளுக்கும் பி தமர் ரமாடி அவர்கள் 6-3-2019 அன்று அடிக்கல்
நாட்டினார்.
 புவிொர் குறியீடு – திருபுவனம் பட்டுச் கெனல
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சிறப்புமிக்க

திருபுவனம்

பட்டுச்

ரசதலகளுக்கு

புவிசார்

குறியீடு

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
o

ரசாழ அ ச ான மூன்றாம் குரலாத்துங்கனின் காலத்திலிருந்து திருபுவனம் பகுதியில் பட்டுச்
ரசதலகள் மநய்யப்பட்டு வருகின்றன.

 இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் சார்பில் அதமக்கப்பட்டுள்ள எண்ணூர் தி வ எரிவாயு முதனயத்தத
பி தமர் ரமாடி அவர்கள் 6-3-2019 அன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். இந்த முதனயம் தமிழ்நாடு மற்றும்
அண்தட மாநிலங்களின் தி வ எரிவாயுக்கான ரததவகதள பூர்த்தி மசய்ய உதவும்.
 மதற்ரவ

யில்ரவ சார்பில் , ஈர ாடு –கரூர்- திருச்சி ாப்பள்ளி மற்றும் ரசலம்-கரூர்-திண்டுக்கல்

இதடரய மின்மயமாக்கப்பட்ட

யில் வழித்தடங்கதள பி தமர் ரமாடி அவர்கள் 6-3-2019 அன்று

நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
 மசன்தனயில் உள்ள டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஜானகி கதல மற்றும் அறிவியல் மபண்கள் கல்லூரியில்
எம்ஜிஆரின் உருவச் சிதலதய பி மர் ரமாடி அவர்கள் 6-3-2019 அன்று திறந்து தவத்தார்.
 தமிழக அ சின் கதலச்மசம்மல் விருதுகள் 2013-2018 பின்வரும் ஓவியம் மற்றும் சிற்பக்கதலயில்
சிறந்த் வல்லுநர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வ.எண்

ஆண்டு

மபயர்

கதலப்பிரிவு

1

2013-2014

திரு.பி.எஸ்.நந்தன்

நவீனபாணி

2

2013 – 2014

திரு.எஸ். கணபதி ஸ்தபதி

ம புவழி

3

2014-2015

திரு. பி.ரகாபிநாத்

நவீனபாணி

4

2014-2015

திரு. இ ாமமஜயம்

ம புவழி

5

2015-2016

திரு. அனந்தநா ாயணன் நாக ாஜன்

நவீனபாணி

6

2015-2016

திருமதி எம்.தமிழ சி

ம புவழி

7

2016-2017

திரு. சி. டக்ளஸ்

நவீனபாணி

8

2016-2017

திரு. எஸ். கீர்த்திவர்மன்

ம புவழி

9

2017-2018

திரு. மஜயகுமார்

நவீனபாணி

10

2017-2018

திரு. ஆ. ரகாபாலன் ஸ்தபதி

ம புவழி

 மசன்தன: ஆவடி-பட்டாபி ாம் அருரக 10 ஏக்கர் ப ப்பளவில் ரூ. 230 ரகாடியில் தடடல் பார்க்
அதமப்பதற்கான நுதழவு அனுமதிதய தமிழக அ சு வழங்கியுள்ளது. இப்பகுதியில் மதாழில்நுட்பப்
பூங்காவுக்கான கட்டடம் கட்டும் பணி 2019 ஆகஸ்ட் மாதம் மதாடங்கி 2021ம் ஆண்டு நிதறவதடயும்.
 மசன்தன மசன்ட் ல் ம யில் நிதலயம் எம்.ஜி.ஆர். மபயரில் அதழக்கப்படும் என பி தமர் ரமாடி 6-32019 அன்று அறிவித்துள்ளார்.
 இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் சார்பில் ரூ, 5150 ரகாடியில் அதமக்கப்பட்டுள்ள எண்ணூர் தி வ
எரிவாயு முதனயத்தத பி தமர் ரமாடி அவர்கள் 6-3-2019 அன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார்.
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 திருவள்ளுவர் பல்கதலக்கழகத்தின் புதிய துதணரவந்த ாக ரப ாசிரியர் எஸ். தாமத ச்மசல்வி
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 பயிர் சாகுபடி விவ ங்கதளப் பதிவு மசய்ய இ-அடங்கல் மசல்லிடப்ரபசி மசயலி அறிமுகம்” இஅடங்கல் என்பது பயிர் சாகுபடி கணக்காகும். ஒவ்மவாரு வருவாய் கி ாமத்திலும், அப்பதிரவட்டில்
விவசாயிகள் பருவ வாரியாக சாகுபடி மசய்யும் பயிர்கள், விதளச்சல் விவ ம், அ சு நிலங்களில் உள்ள
ம ங்கள் மற்றும் இத விவ ங்கதள, கி ாம நிர்வாக அலுவலர்கள் ஒவ்மவாரு ஆண்டும், தகப்பட எழுதி
ப ாமரித்து வருகின்றனர். இவ்வாறு கி ாம நிர்வாக அலுவலர்களால் ப ாமரிக்கப்படும் பதிவுகள், பிற
வருவாய்த் துதற சார்ந்த ரமற்பார்தவ அலுவலர்களால் ஆய்வு மசய்யப்படுகிறது.
o

பல்லாண்டு காலமாக அடங்கல் பதிரவடானது, வருவாய்த் துதறயில் கி ாம நிர்வாக
அலுவலர்களால் பதிவு மசய்யப்பட்டு வருவாய்த் துதறயின் உயர் அலுவலர்களால் ஆய்வு
மசய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், விவசாயிகள் தங்களது சாகுபடி விவ ங்கதள பதிவு
மசய்யரவா அல்லது பார்தவயிடரவா வழிவதகயின்றி, கி ாம நிர்வாக அலுவலர்களின் பயிர்
பதிவு விவ த்தின் அடிப்பதடயிரலரய அடங்கல் நகல் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு
வந்தது. இந்நிதலயில் தற்ரபாது அறிமுகம் மசய்யப்பட்டுள்ள இ-அடங்கல் மசல்லிடப்ரபசி
மசயலிதய மசயல்படுத்துவதன் மூலம், தங்களது நிலங்களில் சாகுபடி மசய்த பயிர்
விவ ங்கதள விவசாயிகரள பதிரவற்றம் மசய்ய முடியும்.

o

கி ாம நிர்வாக அலுவலர்களின் பணிதய எளிதமப்படுத்தவும், விவசாயிகள் தாங்கரள
அடங்கலில் பதிவுகதள ரமற்மகாள்வதுடன், அப்பதிவுகதளப் பார்தவயிடவும், அடங்கல்
நகதல மபறவும், அடங்கல் பதிரவடானது, மின்னணு வடிவுக்கு இ-அடங்கலாக மாற்றம்
மசய்யப்படுகிறது. இந்த இ-அடங்கல் மசல்லிடப்ரபசி மசயலிதய, கூகுள் பிரள-ஸ்ரடாரில்
இருந்து பதிவிறக்கம் மசய்து மகாள்ளலாம்.

o

இந்தச் மசயலியின் மூலம் விவசாயிகள் சாகுபடி மசய்த பயிர் விவ ங்கதள பதிரவற்றம்
மசய்வதுடன்,

பயிர்களின்

புதகப்படங்கதளயும்

பதிரவற்றம்

மசய்யும்

வசதி

மசய்யப்பட்டுள்ளது. வறட்சி மற்றும் ரபரிடர் ரபான்ற காலங்களில் ரசத விவ ங்கதள
எளிதாகவும், துல்லியமாகவும் கணக்கீடு மசய்யவும், உரியநிவா ணங்கதள வித வில்
வழங்கவும்,

இப்புள்ள

விவ ங்கதளக்

மகாண்டு,

விவசாயிகளின்

ரமம்பாட்டுக்கான

திட்டங்கதளத் தயாரிக்க உதவியாக இருக்கும் என்றார் அவர்.
 ‘Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)’ எனப்படும் அதிநவீன இதய ரநாய் சிகிச்தச
நாட்டிரலரய முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாட்டில் நதடமுதறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சிகிச்தச முதற
நவம்பர் 2018ல், மசதன ஓமந்தூர் எஸ்ரடட்டிலுள்ள, தமிழ்நாடு அ சு பல்ரநாக்கு சூப்பர் ஸ்மபோலிட்டு
மருத்துவமதனயில் மதாடங்கப்பட்டது.
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 கனலமாமணி விருதுகள் (2011-2018):
o

2018-ஆம் ஆண்டு: அமுத குமார் (மருத்துவ நூல் ஆசிரியர்), மணன் (கவிஞர்), கரணசன்
(இயற்றமிழ்), நிர்மலா மபரியசாமி (இயற்றமிழ்), மணதவ மபான்மாணிக்கம்(இயற்றமிழ்),
ஏ.எம்.ரஜம்ஸ்(நூலாசிரியர்), எஸ்.ரஜ.ஜனனி (கு லிதச), லட்சுமி ரமாகன் (கு லிதச), வித்யா
சுப் மணியன் (கு லிதச), பிரியா சரகாதரிகள் சண்முகப்பிரியா, ஹரிப்பிரியா (கு லிதச),
ாஜ்குமார் பா தி (கு லிதச), மணிபா தி (வயலின்), வீதண எம்.. ாகவன் (வீதண),
திருப்பனந்தாள் எஸ். பாலசுப்பி மணியம் (நாதஸ்வ ம் ), ரக.சத்தியநா ாயணன் (கீ ரபார்டு),
வி. ாஜா (மமல்லிதச), பத்மலட்சுமி சுர ஷ் (ப தநாட்டியம் ), நந்தினி மணி (ப தநாட்டியம்),
லாவண்யா

சங்கர் (ப தநாட்டியம்), நிரவதிதா பார்த்தசா தி

(ப தநாட்டியம்),

பிரனஷ்

மகாரதவன்(ப தநாட்டியம்), லதா ாரஜந்தி ன் (ப தநாட்டியம்), பி.மு ளித ன் (ப தநாட்டியம்),
வ த ாஜன்(நாடக

நடிகர்), ஸ்ரீகாந்த் (நடிகர்), சந்தானம் (நதகச்சுதவ நடிகர்), ஏ.எம். த்னம்
விவர்மன்

(தயாரிப்பாளர்),

முத்துலட்சுமண ாப்
ரக.கும ரவல்

(ஒளிப்பதிவாளர்),

(ரதாற்பாதவ

(பம்தப),

கூத்து),

உன்னிரமனன்

பி.முத்துச்சந்தி ன்

எஸ்.ஏ.கருப்தபயா

(தநயாண்டி

(பின்னணிப்

பாடகர்),

(ரதாற்பாதவக்

கூத்து),

ரமளம்),

ரகாவிந்த ாஜ்

(மகாக்கலிக்கட்தட).
o

2017-ஆம் ஆண்டு: எஸ்.மசௌம்யா (கு லிதச), பிர மா ங்க ாஜன் (கு லிதச), சூரியபி காஷ்
(கு லிதச), எச்.சிவ ாமகிருஷ்ணன்(கடம்), ஏ.என்.பாக்யலட்சுமி (புல்லாங்குழல்),
பட்டாச்சாரியார் (தவில்), சம்பந்த ஓதுவார்(ரதவா
ஸ்ரீ ாம்

ப சு ாம்

(கு லிதச),

ர ாஜா

ங்கநாத

இதச), டி.ரலாகநாத சர்மா (கு லிதச),

கண்ணன்

(ப தம்),

பிரியா

மு ளி

(ப தம்

),

ஆர்.எஸ்.மஜயலத(இதச நாடக நடிதக), சிவன் ஸ்ரீனிவாசன் (சின்னத்தித ), நல்லசிவம்
(நாடக நடிகர்), விஜய்ரசதுபதி (நடிகர்), பிரியா மணி (நடிதக), சிங்கமுத்து (நடிகர்), ஜி.ஹரி
(இயக்குநர்), யுவன் சங்கர்

ாஜா (இதசயதமப்பாளர்), கதலஞானம்

(தயாரிப்பாளர்),

ரசோத்திரி நாதன் சுகுமா ம் (புதகப்பதடக் கதலஞர்), ஸ்டில்ஸ் வி(புதகப்படம்), ாஜநிதி
(தகச்சிலம்பு), தவமணி (க காட்டம்),

ாஜா (மகாம்பு தப்பட்தட), சமுத்தி ம் (தநயாண்டி

ரமளம்), சுஜாதா சிவபி சாத் (வில்லிதச), பி காஷ் எம்.சுவாமி (பத்திரிதகயாளர்).
o

2016-ம் ஆண்டு: மகா.மா. ரகாதண்டம் (இயற்றமிழ்), பாவலர் க.குகானந்தம் (இயற்றமிழ்),
நிர்மலா சுந்த

ாஜன்(கு லிதச), சந்துரு (ஆர்ரமானியம்), விஜயரகாபால் (புல்லாங்குழல்),

எம்.ரக.எஸ்.நட ாஜன் (நாகஸ்வ ம்), எஸ்.மஜயசந்தி ன் (தாளவாத்ய இதச), பத்மா சங்கர்
(வயலின்), மஜயந்தி

ாமச்சந்தி ா (ப தநாட்டியம்),

ாரஜஷ்வரி சாய்நாத் (ப தம்), ஸ்ரீஹரி

(நாடகம்), எம்.சண்முகம் (நாடகம்), ஸ்ரீரலகா ாரஜந்தி ன் (சின்னத்தித ), சசிகுமார் (நடிகர்),
எம்.எஸ்.பாஸ்கர் (நடிகர்), தம்பி
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மசாற்மபாழிவாளர்), தா ாபு ம் சி.கலா ாணி (நாட்டுப்புறக் கதல), மநல்தல சுந்த

ாஜன்

(பத்திரிதகயாளர்).
o

2015-ம்

ஆண்டு:

ஏ.ரக.பி.கதிர்ரவலு

(இயற்றமிழ்

கவிஞர்), சியாமளா

மவங்கரடசன்

(கு லிதச), ஆ.வடிரவலன் (கு லிதச), .ரஹமலதா (வயலின்), தவத்தியநாதன் (மிருதங்கம்),
கீதா

கிருஷ்ணமூர்த்தி

(வீதண),

டி.பி.மஜ.மசல்வ த்னம்

(நாகஸ்வ ம்),

மயில்சாமி

(சாக்சரபான்), ச யுசாய் (ப தநாட்டியம்), சூரிய நா ாயணமூர்த்தி (ப தநாட்டியம்), மாது பாலாஜி
(நாடக நடிகர்), பி பு ரதவா (தித ப்பட நடிகர்), ஏ.என்.பவித் ன் (தித ப்பட இயக்குநர்), விஜய்
ஆண்டனி

யுகபா தி

(இதசயதமப்பாளர்),

(பாடலாசிரியர்),

ஆர். த்தினரவலு

(ஒளிப்பதிவாளர்), கானா பாலா (பாடகர்), பா தி திருமகன் (வில்லிதச), எஸ். ஆண்ட்ரூஸ்
(பம்தப வாத்தியம்), சுதா (நிகழ்ச்சி மதாகுப்பாளர்).
o

2014-ம் ஆண்டு: முதனவர் அய்க்கண் (இயற்றமிழ்), இ ா.கமலகண்ணன்(நூலாசிரியர்),
மா.திருநாவுக்க சு (கவிஞர்), மீ ா நாதன்(கு லிதச), சரகாதரிகள் ஆர்.விஜயலட்சுமி ,
ஆர்.சித் ா(கு லிதச),

பாலசாய்

நாகஸ்வ

(புல்லாங்குழல்),

தம்பதிகள்

ரக.எஸ்.மசந்தில்முருகன், சாந்தி மசந்தில்முருகன் (நாகஸ்வ ம்), பந்தநல்லூர் பாண்டியன்
(பா தநாட்டியம்), டி.எம்.சுப் மணியன் (நாடக நடிகர்), ச வணன் (நடிகர்), யு.எம்.கண்ணன்(நாடக
நடிகர்),

மபான்வண்ணன்(நடிகர்),

சுர ஷ்

கிருஷ்ணா(இயக்குநர்),

பி.ரக.மசல்வம்(நாடகநடிகர்),கார்த்தி (நடிகர்), மாலதி (தித ப்படப் பாடகி), என்.ஏ.தா ாமாஸ்டர்
(நடன இயக்குநர்), ஏ.வி.மஜய ாம் (பண்பாட்டுக் கதல ப ப்புநர்), நியூஸ் ஆனந்தன் (மூத்த
பத்திரிதகயாளர்), ரக.ஏ. சத்தியபாலன் (நாட்டுப்புற பாடல் கதலஞர்)
o

2013-ம் ஆண்டு: பால. இ மணி(இயற்றமிழ்), தா.கு.சுப்பி மணியன்(நூலாசிரியர்), சுபா
கரணசன் (கு லிதச), சுகந்தா காளரமகம் (கு லிதச), பி.ஜி.மவங்கரடஷ் (வயலின்), ாஷ்மி
ரமனன் (ரமாகினியாட்டம்), சி.வி.சந்தி ரமாகன் (நாடகநடிகர்-இயக்குநர்), ஆர்.கிருஷ்ண ாஜ்
(பின்னணிப் பாடகர்), பி சன்னா (நடிகர்), நளினி (தித ப்பட நடிதக), காஞ்சனா ரதவி
(தித ப்பட நடிதக), சா தா (தித ப்பட நடிதக), ஆர்.பாண்டிய ாஜன் (நடிகர்), டி.பி.கரஜந்தி ன்
(நடிகர்), ஜூரடா ரக.ரக. த்னம்(சண்தட பயிற்சியாளர்), ரவல்முருகன் (நாட்டுப்புறப் பாடல்
கதலஞர்),

ப தவ

முனியம்மா

(நாட்டுப்புற

பாடகி),

ரசாமசுந்த ம்

(மபாம்மலாட்டம்),

ரகா.திருஞானம் (சிற்பக்கதலஞர்).
o

2012-ம்

ஆண்டு:

முதனவர் வாசுகி கண்ணப்பன் (இயற்றமிழ்), முதனவர் கி.ரசகர்

(இயற்றமிழ்), இலக்கிவீதி இனியவன் (இயற்றமிழ் கவிஞர்), தமிழருவி மு.மப. இ ாமலிங்கம்
(இலக்கிய

மசாற்மபாழிவாளர்),

எஸ்.ஆர்.அரசாக்குமார்

(சலன்)-பத்திரிதகயாளர்,

ஆ.சுப்புலட்சுமி கணபதி (நூலாசிரியர்), மகா ாஜபு ம் ச.இ ாமச்சந்தி ன் (கு லிதச), மகாநதி
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ரோபனா

விக்ரனஷ்(கு லிதச),

டி. விச்சந்தி ரமாகன்

முடிமகாண்டான்

எஸ்.என். ரமஷ்

(வீதண),

பி.வி.திருமூர்த்தி(நாகஸ்வ ம்),

(புல்லாங்குழல்),

ஏ.பி.அய்யாவு(நாகஸ்வ ம்), எம்.ஆர்.தீனதயாளு(ரமார்சிங்), உதடயளூர் ரக.கல்யாண ாமன்
(ஆன்மிக இதச மசாற்மபாழிவாளர்), எம்.யூ.பிர ம்குமார் (இதச நாடக ஆர்ரமானியம்), விசாக
ஹரி (மசாற்மபாழிவு , ஹரிகதத விற்பன்னர்), அனிதா குஹா(ப தநாட்டிய ஆசிரியர்),
பாலரதவி

சந்தி ரசகர்(ப தநாட்டியம்),

ஆர்.மகாலிங்கம்(பாகவதரமளம்),

ர வது

என்.மகாலிங்கம்

ாமச்சந்தி ன்(
(மாலி-நாடக

ப தநாட்டியம்),

நடிகர்),

எஸ்.எஸ்.

மசண்பகமுத்து (நாடகம், தித ப்பட நடிகர்), என்.எஸ். பார்வதி (நாடக நடிதக), சி. ாஜஸ்ரீ
(தித ப்பட நடிதக), பி.ஆர்.வ லட்சுமி (தித ப்பட நடிதக), எஸ்.உலகநாதன் (கானா பாடல்
கதலஞர்),

சித் ா

லட்சுமணன்

(தித ப்பட

இயக்குநர்),

பாபு

என்கிற

என்.வி.ஆனந்தகிருஷ்ணன் (தித ப்பட ஒளிப்பதிவாளட்), சிவாஜி ாவ் (காவடியாட்டம்), எஸ்.
ரயாகலிங்கம் (பு வியாட்டம்).
o

2011-ம்

ஆண்டு

கீழாம்பூர்

:

ரகாவி.மணிரசக ன்

எஸ்.சங்க சுப்பி மணியன்

(இயற்றமிழ்),

கிருஷ்ணன்(இயற்றமிழ்),

ரலனா

சி. ாமசாமி

(இயற்றமிழ்),

முதனவர்

தமிழ்வாணன்(இயற்றமிழ்),

திருப்பூர்

(இயற்றமிழ்

கவிஞர்),

மநய்ரவலி

ஆர்.சந்தானரகாபாலன் (கு லிதச), லால்குடி மஜ.விஜயலட்சுமி (வயலின்), ரசர்த்ததல
ஆர்.அனந்தகிருஷ்ணன்

(மிருதங்கம்),

முதனவர்

பி பஞ்சம்

எஸ்.பாலச்சந்தி ன்

(புல்லாங்குழல்), சி.இ. பழனிச்சாமி (நாகஸ்வ ம்), ரகாவிலூர் ரக.வி.பழனிரவல் (தவில்),
பல்லடம் எஸ்.மவங்கட மணா ாவ்(ஆர்ரமானியம்), ஜனார்தன் மிட்டா (சித்தார்), அபஸ்வ ம்
ாம்ஜி (மமல்லிதச), ாதிகா சுர்ஜித் (ப தநாட்டிய ஆசிரியர்), லட்சுமி ாமசாமி (ப தநாட்டியம்),
ரக.சூயஸ்ரீ (குச்சுப்புடி), சி.ரக.எஸ். புகரழந்தி(நாடக நடிகர்), டி.மவங்கட் ாமன் (நாடக
நதகச்சுதவ நடிகர்), எம்.எஸ்.பி. கதலமணி (இதச நாடக நடிகர்), ஆர். ாஜரசகர் (தித ப்பட
நடிகர்), பி. ாஜீவ் என்கிற பி. ாஜரசகர் (தித ப்பட நடிகர்), குட்டி பத்மினி (தித ப்பட நடிதக),
பி.பாண்டு (நதகச்சுதவ நடிகரி), புலியூர் எஸ்.சர ாஜா (தித ப்பட நடன இயக்குநர்),
பி.எஸ்.சசிர ஜா (பின்னணிப் பாடகி), பி.காசி (தித ப்பட உதட அலங்கா ம்), ஹரிரகசநல்லூர்
மவங்கட் ாமன்

(கதல

விமர்சகர்),

குன்னியூர்

ஆர்.கல்யாணசுந்த ம்

(விகடம்),

ஏ.இ ாஜகிளி(வில்லிதச).
 பி தமர் ரமாடி அவர்களின் கன்னியாகுமரி வருதக: 01.03.2019 அன்று கன்னியாகுமரிக்கு வருதக தந்த
பி தமர் நர ந்தி ரமாடி அவர்கள் மதுத க்கும் மசன்தனக்கும் இதடரயயான ரதஜஸ் வித வு யிதல
மகாடியதசத்துத் மதாடங்கி தவத்தார். ரமலும், ாரமஸ்வ த்திற்கும் தனுஷ்ரகாடிக்கும் இதடரயயான
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புன தமப்பதற்கான

அடிக்கல்

நாட்டியரதாடு,

பாம்பன்

பாலத்தத

நவீனப்படுத்துவதற்கான திட்டத்ததயும் அவர் மதாடங்கி தவத்தார்.
 ரகாதவ மாவட்டம் சூலூர் சட்டப்ரப தவ உறுப்பினர் ஆர், கனக ாஜ் மதறவு(வயது 67), 21-.-2019
அன்று காதல மா தடப்பால் ம ணம் அதடந்தார். இவர் அ.தி.மு.க கட்சிதய ரசர்ந்தவர்.
 சிறந்த தித ப்பட இயக்குநர்களுக்கான, மகால்லாபுடி ஸ்ரீநிவாஸ் ரதசிய விருது 2019 (Gollapudi
Srinivas National Award ) “96” தித ப்பட இயக்குநர் சி.பிர ம்குமாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 உலக சுகாதா

நிறுவனத்தின் முதன்தம அறிவியல் ஆ ாய்ச்சியாள ாக தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த

மசௌமியா சுவாமிநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்ரபாது உலக சுகாதா நிறுவனத்தின் (World Health
Organisation (WHO)) துதண இயக்குநர் மஜன லாக பணிபுரிந்துவரும் இவர், அந்நிறுவனத்தினால்
புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள டிஜிட்டல் சுகாதா ம் (Digital Health) எனும் பிரிவின் முதன்தம
அறிவியல் ஆ ாய்ச்சியாள ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 ஐ லீக் கால்பந்து:

மசன்தன சிட்டி எஃப்சி சாம்பியன்: ரகாதவவில் நதடமபற்ற ஹீர ா ஐ லீக்

கால்பந்து ரபாட்டியில் மசன்தன சிட்டி எஃப்சி அணி 3-1 என்ற ரகால் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன்
மினர்வா பஞ்சாதப வீழ்த்தி முதன்முதறயாக சாம்பியன் பட்டம் மவன்றுள்ளது.
 இந்தியாவின் 61-வது மசஸ் கி ாண்ட் மாஸ்டர் என்கிற மபருதமதய ஈர ாட்தடச் ரசர்ந்த 16 வயது
இனியன் மபற்றுள்ளார். பி ான்சில் நதடமபற்று வரும் நாய்சியல் ஓபன் மசஸ் ரபாட்டியில் கி ாண்ட்
மாஸ்டர் ஃமபரடார்சக்தகத் ரதாற்கடித்து ஈஎரலா த வரிதசயில் 2500 புள்ளிகதளக் கடந்தததயடுத்து
கி ாண்ட் மாஸ்டர் ஆவதற்கான முழுத்தகுதிகதள அதடந்து இந்தியாவின் 61-வது கி ாண்ட் மாஸ்டர்
என்கிற மபருதமதயத் தற்ரபாது மபற்றுள்ளார்.
 அத்திக்கடவு –அவினாசி திட்டம்
o

தமிழக முதல்வர் பிப் வரி 28ம் ரததி திருப்பூரில் உள்ள நத்தம்பாதளயத்தில் அத்திக்கடவுஅவினாசி குடிநீர் விநிரயாகம் மற்றும் பாசனத் திட்டத்திற்கான அடிக்கல்தல நாட்டினார்.

o

இத்திட்டம் முதலில் 62 வருடங்களுக்கு முன்பு முன்மமாழியப்பட்டது.

o

இத்திட்டம் பவானி நதியில் வரும் கூடுதலான நீத க் மகாண்டு ரகாயம்புத்தூர், திருப்பூர்
மற்றும் ஈர ாடு மாவட்டங்களில் உள்ள வறட்சியான பகுதிகளின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தத
உயர்த்திடும் ரநாக்கில் அப்பகுதிகளில் ஏரிகள், குளங்கள் மற்றும் இத

நீர்நிதலகதள

நி ப்பிட்திட்டமிடுகின்றது.
o

பவானி அருரகயுள்ள காளிங்க ாயன் அதணக் கட்டிலிருந்து 1.5 டிஎம்சி அளவிற்கு கூடுதலான
நீர் இதற்காக மவளிரயற்றப்படும். இதற்கான திட்ட ஒதுக்கீடு 1800 ரகாடிகளாகும்.

 வென்னன கொழவரம் விமான தளம்
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இ ண்டாம் உலகப் ரபார் காலகட்டத்ததச் ரசர்ந்த தற்ரபாது பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும்
ரசாழவ ம் விமான தளத்தில் தனது முதலாவது கிழக்குக் கடற்கத ரயா வான் கண்காணிப்பு
தமயத்தத இந்திய விமானப் பதட அதமக்கிறது.

o

இது மசயல்பாட்டிற்கு வந்தால் ரசாழவ த்தில் உள்ள வான் கண்காணிப்பு தமயமானது
தமிழ்நாடு, ஆந்தி பி ரதசம் மற்றும் ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கதள உள்ளடக்கிய 2500 கிரலா
மீட்டர் மதாதலவு மகாண்ட கடர்கத தயப் பாதுகாப்பதற்கு விமானப் பதடக்கு உதவிடும்.

o

இந்திய விமானப் பதடயானது இந்த தமயத்தில் சில ரபார் வானூர்திகதள நிதல
நிறுத்தவிருக்கிறது. இது ரபாயின் பி8ஐ-யின்(P8I) மூலம் கண்காணிப்தப ரமற்மகாள்கின்ற
அ க்ரகாணத்தில் உள்ள இந்தியக் கடற்பதட நிதலயமான ஐஎன்எஸ் ாஜாளி என்ற தளத்திற்கு
வலு ரசர்த்திடும்.

o

இந்திய விமானப் ரபாக்குவ த்து அதமச்சகத்தின் பி ாந்திய இதணப்புத் திட்டத்தின் (UDAN)
கீழ் ரசாழவ த்தில் ஒரு சிறிய விமான தளம் ரமம்படுத்தப்பட இருக்கின்றது.

o

ரசாழவ ம் விமானத் தளமானது இ ண்டாம் உலகப் ரபாரின் ரபாது ஆங்கிரலயர்களால்
ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 தகவல் ஆனணயப் பரிந்துனரகள்
o

மத்திய அ சாலும் சில மாநில அ சுகளாலும் ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ட மசயல்முதறதயப் ரபால
RTI விண்ணப்பங்கதள ஆன்தலனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான அதமப்புகதள கட்டாயமாக
அமல்படுத்த

ரவண்டுமமன

தமிழக

அ சிற்கு

மாநில

தகவல்

ஆதணயமானது

பரிந்துத த்துள்ளது.
o

மாநில

தகவல்

ஆதணயமானது

இ ண்டாம்

நிதலயில்

உள்ள

ஒரு

முதறயீட்டு

ஆதணயமாகும். ரமலும் இது ஒரு பகுதியளவில் நீதித் துதறதயச் சார்ந்த அதமப்பாகும்.
o

இது

விண்ணப்பதா ர்

மற்றும்

அ சின்

துதறகளுக்கிதடரயயான

RTI

மதாடர்பான

விவகா ங்களுக்கு தீர்ப்பளிக்கின்றது.
o

RTI சட்டத்தின்படி மாநில தகவல் ஆதணயத்திற்கு அ சிடம் பரிந்துத யளிக்கும் அதிகா ம்
உண்டு என்ற ரபாதிலும் அது அ தசக் கட்டுப்படுத்தாது.

o

RTI சட்டத்தின் பிரிவு 4(1)(b)-ன் கீழ் அதன் வதலதளத்தில் தகவல்கதள நிகழ்நிதலப்படுத்த
ஒவ்மவாரு துதறயிலும் ஒரு அனுமதியளிப்பு அதிகாரிதய நியமிக்கவும் இது பரிந்துத
மசய்துள்ளது.

o

ரமலும்

இது

மாணவர்கள்

தங்களது

விதடத்

தாள்கதள

மபறுவதற்கான அடிப்பதட

உரிதமயானது RTI குறிப்புத யின் கீழ் உள்ளது எனவும் கூறியுள்ளது.
 ஆப்பிரிக்க ககட்ஃபிஷ் வளர்ப்புக்குத் தனட
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திருவண்ணாமதல மீன்வளத் துதறயானது ஆப்பிரிக்க ரகட்ஃபிஷ் (African catfish) வதக
மீன்கதள

வளர்ப்பதற்குத்

ததட

விதித்தும்

அதத

வளர்ப்பததக்

குற்றமாகவும்

அறிவித்துள்ளது.
o

ஆக்கி மிக்கும் வதக உயிரினமான இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நீர்நிதலகளில்
வளர்க்கூடியது. ரமலும் இது உள்நாட்டு நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு ஆபத்தத விதளவிக்கக்
கூடியதுமாகும்.

o

ஆப்பிரிக்க ரகட்ஃபிஷ் வதகயானது ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகதள
தாயகமாகக் மகாண்டது. இது நன்னீர் ஏரிகள், ஆறுகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற
கழிவுநீர் அதமப்புகளில் வாழக்கூடியது ஆகும்.

 நாட்டியாஞ்ெலி திருவிழா- உலக ொதனன
o

பா ம்பரிய நடன வடிவத்தில் அதிக எண்ணிக்தகயிலான மக்கள் பங்குமபற்ற வதகயில்
நாட்டியாஞ்சலி திருவிழாவில் 7000க்கும் ரமற்பட்ட ப த நாட்டியக் கதலஞர்கள் பங்ரகற்று உலக
சாததன பதடத்துள்ளனர்.

o

இது சிதம்ப த்தில் நட ாஜர் ஆலயம் என்றறியப்படும் சபாநாயகர் ஆலயத்தில் நடத்தப்பட்டது.

o

இந்த வ லாற்றுச் சாததன பதடக்கும் நிகழ்வானது ஒர மாதிரியான நடனத்ததப் பல்ரவறு
வயததச் ரசர்ந்த 7190 நடனக் கதலஞர்களால் நடத்தப்பட்டது.

o

இந்த நிகழ்ழ்சியானது 2017ஆம் ஆண்டில் மசன்தனயில் 4525 நடனக் கதலஞர்களால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட உலகச் சாததனதய முடியடித்தது.
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ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட வட்மடழுத்து கல்மவட்டு ரசலம் மாவட்டம், ரமட்டூர் மாவட்டம்,

 1200

மபாட்டரனரி கி ாமத்தில் கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காலம் 8-ஆம் நூற்றாண்டாகக் கருதலாம்.
எழுத்ததமவானது

1200

ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்ட

வட்மடழுத்தத

ஒத்து

காணப்படுகிறது.

கல்மவட்டுகள் ஆ ம்ப காலத்தில் தமிழ் பி ாமியிலும், பின் வட்மடழுத்திலும், 9ஆம் நூற்றாண்டுக்குப்
பின் இப்ரபாது நாம் பயன்படுத்தும் வடிவிலும் மபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கல்மவட்டில், வாணன்
வா மன் என்பவர் ரிஞ்சிக்குடி, மபரிய கல்லியக்குடி, சிறிய கல்லியக்குடி என்ற மூன்று ஊர்களில் நிலம்
மகாடுத்த மசய்து மசதுக்கப்பட்டுள்ளது.
[புதிய தகவல்] வாணன் எனும் குறுநில மன்னர்கள்:
o

வாணன் வம்சத்ததச் ரசர்ந்தவர்கள் சங்கக் காலம் முதலாகரவ குறிநில மன்னர்களாக
அறியப்படுகிறார்கள். வாணர்களின் நடுகல் கல்மவட்டுகள், தருமபுரி , கிருஷ்ணகிரி, மசங்கம்
ரபான்ற பகுதிகளில் நிதறய கிதடத்துள்ளன.
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12-ஆம் நூற்றாண்டில் இவர்கள், ரசலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறகளூத த் ததலநக ாக
மகாண்டு

வாணரகாவத யர்கள்

என்ற

மபயரில்

ஆட்சி

மசய்துள்ளனர்.

தற்ரபாது

கண்டறியப்பட்ட இக்கல்மவட்டின் மூலம் வாணர் ப ம்பத தய ரசர்ந்த வாணன் வா மன்
என்பவர் 8-ஆம் நூற்றாண்டில் ரமச்ரசரி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்கதள ஆட்சி மசய்த ஒரு
குறுநில மன்னர் என்பதத அறிந்து மகாள்ள முடிகிறது.
 இந்தியாவில் அதிகம் ரபர் படிக்கும் மாநில மமாழி பத்திரிதககளில் நான்காவது இடத்தத தினத்தந்தி
மபற்றுள்ளது.
o

எம்.ஆர்.யூ.சி. எனப்படும் நிறுவனத்தினால் (2019-ம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டிற்கான)
ரமற்மகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவில் மவளியிடப்பட்டுள்ள இந்தப் பட்டியலில், முதல்
இடத்தத ‘தடனிக் ஜக் ான்’ என்ற இந்தி பத்திரிதகயும், 2-வது இடத்தத ‘தடனில் பாஸ்கர்’
என்ற இந்தி பத்திரிதகயும், 3-வது இடத்தத ‘அமர் உஜாலா’ என்ற இந்தி பத்திரிதகயும் 4-வது
இடத்தத ‘தினத்தந்தி’ பத்திரிதகயும் மபற்றுள்ளன. 5-வது இடத்தத ‘ரலாக்மத்’ என்ற ம ாத்தி
பத்திரிதகயும், 6-வது இடத்தத ‘ ாஜஸ்தான் பத்ரிகா’ என்ற இந்தி மமாழி பத்திரிதக, 7-வது
இடத்தத மதலயாள பத்திரிதகயான ‘மதலயாள மரனா மா’வும், 8-வது இடத்தத ‘ஈநாடு’
என்ற மதலுங்கு பத்திரிதகயும், 9-வது ‘தி தடம்ஸ் ஆப் இந்தியா’ ஆங்கில பத்திரிதகயும், 10வது இடத்தத ‘பி பாத் கபார்’ என்ற இந்தி பத்திரிதகயும் மபற்று உள்ளன.

 ஃபானி புயல் (Cyclonic Storm “FANI”): மதன்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நிதலமகாண்டிருந்த ஆழ்ந்த
காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் ஃபானி புயலாக மாறியுள்ளது.
o

: இந்த புயலுக்கு ஃபானி என வங்கரதசம் மபயர் சூட்டியுள்ளது. ‘பானி’ என்பது உருதி வார்த்தத
ஆகும். இதற்கு பி மாண்டமானது, ஆபத்தானது என்பது ரபான்ற பல்ரவறு அர்த்தங்கள்
வருகின்றன.

 “டிக் டாக்” மசயலி மீதான ததடதய நீக்கி உயர்நீதிமன்ற மதுத க் கிதள 24-4-2019 அன்று
உத்த விட்டுள்ளது.
 வதானலதூர வெயல்பாட்டு வாகனம்
o

உள்நாட்டிரலரய

தயாரிக்கப்பட்ட

நீருக்கடியிலான

ஒருமதாதலதூ

மசயல்பாட்டு

வாகனமானது மசன்தனயில் உள்ள ரதசியக் கடல் மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால் (NIOT –
National Institute of Ocean Technology) வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது.
o

இந்த வாகனத்திற்கு மத்திய அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்ப அதமச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும்
ரதசிய ஆ ாய்ச்சி வளர்ச்சிக் கழகத்தினால் (NRDC – National Research Development
Corporation) “ரதசிய மமச்சத்தக்க புத்தாக்க விருது” வழங்கபட்டுள்ளது.
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இந்த ROV ஆனது அந்தமானில் உள்ள பவளப்பாதறகள், அர பியக் கடலில் உள்ள கடல்
கதளகள் மற்றும் அண்டார்டிகாவில் உள்ள பிரியதர்ஷினி ஏரி ஆகியவற்றில் பருவநிதல
மாற்றம் குறித்த ஆய்வுகதள நடத்தும் இந்திய ஆ ாய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவுகிறது.

 ககாவில் பாதுகாப்பு
o

இந்து

சமய

அறநிதலயத்

Endowments-HR

&

CE)

துதறயானது
மாநிலம்

(The

முழுவதும்

Hindu
உள்ள

Religious
பா ம்பரியக்

and

Charitable

ரகாவில்களின்

பாதுகாப்பிற்கான ஒரு தகரயட்தடத் தயார் மசய்துள்ளது.
o

ரகாவில்களின் கட்டதமப்புகள் பலவீனமாக இல்தல என்பதத உறுதி மசய்வதாகவும் நவீனத்
மதாழில்நுட்பத்தின்

உதவி

இல்லாமல்

அதன்

ப ாமரிப்தபத்

மதாடருவததஉறுதி

மசய்வதற்காகவும் இதுரபான்ற ஒரு அறிவியல் அணுகுமுதறயுடன் கூடிய தகரயடு
ரததவப்படுகின்றது.
o

HR & CE துதறயானது தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏறத்தாழ 36,700 ரகாவில்கதள நிர்வகிக்கின்றது.

o

இந்தக் ரகாவில்களில் 50 சதவிகிதத்திற்கும் ரமற்பட்ட ரகாவில்கள் பா ம்பரிய கட்டதமப்தபக்
மகாண்டுள்ளது. இக்ரகாவில்கள் 100 ஆண்டுகள் பழதமயானதாகும்.

 இந்தியாவின் மிக நீண்ட சுற்றுவட்டப் பாததயில் சர்க்குலர் யில் பயணம் மதாடக்கம்: நாட்டின்

மிக

நீண்ட சுற்றுவட்டப் பாததயான மசன்தன கடற்கத , அ க்ரகாணம், காஞ்சிபு ம், மசங்கல்பட்டு,
தாம்ப ம் வழியாக மீண்டும் மசன்தன கடற்கத தய அதடயும் பாததயில் எதிம திர் திதசகளில் இரு
சர்க்குலர் யில் ரசதவகள் 23-4-2019 அன்று மதாடங்கின.
 மசன்தனயின்

பா ம்பரிய

வ லாற்தற

மவளிக்மகாணர்ந்த

வ லாற்றாய்வாளர்

மற்றும்

பத்திரிக்தகயாளர் எஸ். முத்ததயா 20 ஏப் ல் 2019 அன்று காலமானார்.
o

1981 ஆம் ஆண்டு இவர் எழுதி மவளியிட்ட ‘Madras Discovered’ என்னும் நூல் மசன்தனயின்
பா ம்பரியம் மற்றும் வ லாற்றிற்கான சிறந்த ஆவணமான இன்றளவும் மகாண்டாடப்படுகிறது.
ரமலும் ‘Madras Rediscovered’ எனப்படும் புத்தகத்ததயும் மவளியிட்டுள்ளனர். ‘Madras
Musings’ என்ற இருவா மமாருமுதற மவளிவரும் பத்திரிக்தகதயயும், ‘Madras Book Club’
என்ற அதமப்தபயும் நிறுவி நடத்தி வந்தார்.

o

இந்து பத்திரிதகயில் ‘Madras Miscellany’ என்ற ததலப்பில் இவர் எழுதிய கட்டுத கள்
மிகவும் புகழ் மபற்றதவயாகும்.

 ரதனி மாவட்டம் ரமகமதல வன உயிரினச் ச ணாலயத்தத புலிகள் ச ணாலயமாகவும், இடுக்கி
மாவட்டம் மூணாறு அருரக உள்ள வனப் பகுதிதய யாதனகள் ச ணலயமாகவும் மாற்ற, வனத்
துதறயினர் நடவடிக்தக எடுத்து வருகின்றனர்.
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ாஜ ாஜ ரசாழன் சமாதி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பரகாணம் அருரக உதடயளூரில் அதமந்திருந்ததா
என்பதற்கு மதால்லியல் அதடயாளங்கள் எதும் உள்ளதா என மதால்லியல் துதறயினர் ஆய்வு மசய்து
அறிக்தக தாக்கல் மசய்ய மசன்தன உயர்நீதிமன்ற மதுத க்கிதள உத்த விட்டுள்ளது.

 “பு ாஜக்ட் கண்ணம்மா” (Project Kannamma) என்ற மபயரிலான திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்திலுள்ள
அ சு பள்ளி மாணவிகளுக்கு “ஆவா ம்” (Aavaram) என்ற மபயரிடப்படுள்ள உயிரிமுதறயில்
மக்கவல்ல (Biodegradable) “சானிட்டரி நாப்கின்” கதள (Sanitary napkins) இலவசமாக வழங்கும்
திட்டத்தத வட மசன்தன ர ாட்டரி கிளப் மூலம் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
 உலகிரலரய நீண்ட மபயர் மகாண்ட யில் நிதலயம் என்னும் சாததனதயச் மசன்தன மசன்ட் ல்
யில்

நிதலயம்

ஒரு

எழுத்தில்

எம்.ஜி.ஆர். ாமசந்தி ன் மசன்ட் ல்

தவறவிட்டுள்ளது.

அதாவது,

பு ட்சி

ததலவர்

டாக்டர்

யில் நிதலயம் (Puratchi Thalaivar Dr.M.G.Ramachandran

Central Railway Station) மபயர் 57 எழுத்துகதளக் மகாண்டது. ஆனால் ரவல்ஸ் யில் நிதலயம்
(Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch)

58

எழுத்துகதளக்

மகாண்டுள்ளதால் அது உலகிரலரய மிக நீண்ட மபயர் மகாண்ட யில் நிதலயம் என்ற சாததனதயத்
தட்டி மசன்றுள்ளது.
 ‘பார்ச்சூன்’ இதழின் , ‘உலகின் மிகச்சிறந்த ததலவர்கள்’ பட்டியலில் மலிவு திதலயில், ‘சானிட்டரி
நாப்கின்’ தயார் மசய்யும் இயந்தி ம் உருவாக்கி, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும், ரகாதவதய ரசர்ந்த
அருணாசலம் முருகானந்தம் இடம் மபற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில், முதலிடத்தில், தமக்ர ாசாப்ட்
பில்ரகட்ஸ், அவ து மதனவி மமலிண்டா உள்ளனர். ஐந்தாம் இடத்தில், முதன்தம மசயல் அதிகாரி
சத்யா நாமதல்லா உள்ளார். முருகானந்தம், 45ம் இடத்திலும், மரலசிய பி தமர் மகாதீர் முகமது, 47ம்
இடத்திலும் உள்ளனர்.
o

அருணாசலம் முருகானந்தம், மிகக்குதறந்த விதலயில் மபண்களுக்கான, ‘சானிட்டரி
நாப்கின்’ மசய்யும் இயந்தி த்தத உருவக்கினார். அதுபற்றி, உலகம் முழுவதும் விழிப்புணர்பு
ஏற்படுத்தும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். அவருக்கு மத்திய அ சு, ‘பத்மஸ்ரீ’ விருது வழங்கி
கவு வித்துள்ளது.

o

அவ து வாழ்க்தக சம்பவங்கதள தழுவி, உருவாக்கப்பட்ட பாலிவுட் படம் ‘ரபட்ரமன்’ என்ற
[எயரில் மவளியாகி உலகம் முழுவதும் மபரும் வ ரவற்ப்தபப் மபற்றுள்ளது.

 மங்கலரதவி கண்ணகி ரகாயில் தமிழக –ரக ள எல்தலயில் ரதனி மாவட்டம் கூடலூர் வனச்ச கப்
பகுதியில் அதமந்துள்ளது.
 மக்களதவத் ரதர்தல் 2019ல் தமிழகத்தில் 71.87% வாக்குப்பதிவும், இதடத் ரதர்தலில் 75.57%
வாக்குப்பதிவும் பதிவாகியுள்ளதாக ததலதமத் ரதர்தல் அதிகாரி சத்யபி தா சாகு மதரிவித்துள்ளார்.
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அதிகபட்சமாக தருமபுரியில் 85.49% சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன, குதறந்தபட்சமாக
மதன் மசன்தன மதாகுயில் 56.41% வாக்குகள் பதிவாகின.

o

அரத சமயம் 18 ரப தவத் மதாகுதிகளுக்கான இதடத் ரதர்தலில் ஒட்டுமமாத்தமாக 75.57%
வாக்குகள் பதிவாகின. அதிகபட்சமாக ரசாளிங்கர் மதாகுதியில் 82.26% வாக்குகளும்,
குதறந்தபட்சமாக மப ம்பூரில் 64.17% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.

 மிஸ் கூவாகம் 2019: விழுப்பு த்தில் கூத்தாண்டவர் ரகாயில் சித்தித ப் மபருவிழாதவமயாட்டி
நதடமபற்ற திருநங்தககளுக்கான அழகிப் ரபாட்டியில், தருமபுரிதயச் ரசர்ந்த நபீஸா “மிஸ் கூவாகம்2019” பட்டத்தத மவன்றார். ரகாதவ மரடானா இ ண்டாம் இடத்ததயும், ஈர ாடு மாவட்டம்,
பவானிதயச் ரசர்ந்த ருத் ா மூன்றாம் இடத்ததயும் மபற்றார்.
 தமிழ்நாட்டின் ரலாக் ஆயுக்தா அதமப்பின் ததலவ ாக நீதிபதி ரதவதாஸ் 15-4-2019 அன்று நியமனம்
மசய்யப்பட்டு உள்ளார். இதற்கான நியமன ஆதணதய ஆளுநர் பன்வாரிலால் புர ாஹித் வழங்கினார்,
நீதித்துதற உறுப்பினர்களான கிருஷ்ணமூர்த்தி மஜயபாலன் ஆகிரயாரும் நியமான ஆதணகதள
மபற்றனர்.
o

தமிழகத்தில் ரலாக் ஆயுக்தா அதமப்பதற்கான அ சாதனதய 1-4-2019அன்று தமிழக அ சு
மவளியிட்டிருந்தது. இதன்படி, ரலாக் ஆயுக்தா அதமப்பின் ததலவ ாக மசன்தன ஐரகார்டின்
முன்னாள் நீதிபதி பி.ரதவதாஸ் இருப்பார். ஓய்வுமபற்ற மாவட்ட நீதிபதிகள் ரக.மஜயபாலன்,
ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி

ஆகிரயார்

நீதிப்பிரிவு

உறுப்பினர்களாக

பணியாற்றுவார்கள்.

ஓய்வுமபற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி எம். ாஜா ாம், வக்கீல் ரக.ஆறுமுகம் ஆகிரயார் அதன்
நீதிப்பிரிவு அல்லாத உறுப்பினர்களாக மசயல்படுவார்கள். இவர்களின் பதவிக்காலம் 5
ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயதத அதடயும் நாள் வத யில், இதில் எது முன்னதாக நிகழ்கிறரதா
அதுவத நீடிக்கும்.


ாமநாதபு ம் மாவட்டம் அழகன்குளத்தில் நடந்த அகழாய்வில் கண்மடடுக்கப்பட்ட மபாருட்களின்
மீதான கார்பன் பரிரசாததன முடிவில், ஒரு மபாருள் கி.மு. 308 ஐ ரசர்ந்தது. மற்மறான்று கி.மு. 357ம்
ஆண்தட

ரசர்ந்தது

என

அமமரிக்க

ஆய்வகம்

அறிக்தக

வழங்கியுள்ளதாக

தமிழக

அ சு

உயர்நீதிமன்றத்தில் மதரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், அழகன்குளம் அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
பழதமயான தமிழ் பி ாமி எழுத்துகள் கி.மு. 308-ம் ஆண்தட ரசர்ந்தது என்பது உறுதிபடுத்தப்பட்டு
உள்ளது. எனரவ தமிழ் பி ாமி எழுத்துகள் அரசாகர் காலத்துக்கு முற்பட்டதவ என்பதும் மதளிவாகிறது.
 தமிழகத்தில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்னக விவரம் (2019):
o

தமிழகத்தில் ஒட்டுமமாத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்தக 5 ரகாடிரய 98 லட்சத்து 69 ஆயி த்து
758 ஆக உள்ளது. அதில், மபண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்தக 3 ரகாடிரய 2 லட்சத்து 69
ஆயி த்து 45 ஆகவும், ஆண் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்தக 2 ரகாடிரய 65 லட்சத்து 94
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ஆயி த்து 923 ஆகவும், மூன்றாம் பாலினத்தவர் எண்ணிக்தக 5 ஆயி த்து 790 ஆகவும்
உள்ளது.
o

தமிழகத்திரலரய அதிக வாக்காளர்கதளக் மகாண்ட மாவட்டமாக மசன்தன மாவட்டம்
திகழ்கிறது. அங்கு 38 லட்சத்து 66 ஆயி த்து 66 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மபண்
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்தகயிலும் தமிழகத்தில் முதலிடம் மசன்தனக்குத்தான். இங்கு 19
லட்சத்து 59 ஆயி த்து 862 மபண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதற்கு அடுத்தபடியாக, காஞ்சிபு ம்
மாவட்டத்தில் 19 லட்சத்து 485 மபண் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அங்கு மமாத்தமுள்ள
வாக்காளர்களின் எண்ணிக்தக 37 லட்சத்து 60 ஆயி த்து 771 ஆக உள்ளது.

 தமிழகத்தில் ரதர்தல் சிறப்பு டிஜிபியாக அசுரதாஷ் சுக்லா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 தமிழகத்தின் மாநிலத் ரதர்தல் ஆதணய ாக ஆர்.பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஐ.ஏ.எஸ்.,
பணியில் இருந்து ஓய்வு மபறுவதற்கு ஆறுமாதங்கள் உள்ள நிதலயில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இவர்
அடுத்த இ ண்டு ஆண்டுகள் வத யில் தமிழ்நாடு மாநிலத் ரதர்தல் ஆதணய ாகத் மதாடர்ந்து பதவி
வகிப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 மசன்தன மசன்ட் ல் இ யில் நிதலயத்திற்கு ‘பு ட்சி ததலவர் டாக்டர் எம்.ஜி. ாமச்சந்தி ன்
மசண்ட் ல் இ யில்ரவ நிதலயம்’ (Puratchi Thalaivar Dr MG Ramachandran Central Railway
Station) எனப் மபயர் மாற்றத்திற்கான ஒப்புததல மத்திய உள்துதற அதமச்சகம் வழங்கியுள்ளதத
அடுத்து அதற்கான அ சாதணதய 5-4-2019 அன்று தமிழக அ சு மவளியிட்டுள்ளது.
o

நாட்டிரலரய
ர ணிகுண்டா

மிக

நீளமான

மபயர்

வழித்தடத்தில்

மகாண்ட
உள்ள

ம யில்

நிதலயமாக

அ க்ரகாணம்

‘மவங்கடந சிம்ஹ ாஜுவாரிரபட்டா’

(Venkatanarasimharajuvaripete) என்ற ம யில் நிதலயம் முன்னர் அரியப்பட்டிருந்தது.
ஆங்கில எழுத்தில் பார்த்தாலும், தமிழ் அல்லது மதலுங்கு எழுத்து வடிவத்தில் பார்த்தாலும்
மவங்கடந சிம்ஹ ாஜுவாரிரபட்டா’ ம யில் நிதலயத்துக்கு இருந்த அந்த தனிச்சிறப்தப
‘பு ட்சித் ததலவர் டாக்டர் எம்.ஜி. ாமச்சந்தி ன் மத்திய ம யில் நிதலயம்’ (Puratchi
Thalaivar Dr MG Ramachandran Central railway station) தற்ரபாது மசன்தன
மசண்ட் ல் தட்டிப்பறித்து விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
o

: எம்.ஜி.ஆர்.அவர்கள் 1977-1987 ஆண்டுகளின் தமிழ்நாட்டின் முதலதமச்ச ாக இருந்தார்.
அவருதடய சுய சரிதத ‘நான் ஏன் பிறந்ரதன்’ என்ற ததலப்பில் அவரின் ம ணத்திற்கு பின்
2003 ஆம் ஆண்டில் இ ண்டு மதாகுதிகளாக மவளியிடப்பட்டது. அந்நாரின் மதறவிற்குப்
பின்னர் 1988ஆம் ஆண்டு அவருக்கு பா த த்னா விருது வழங்கப்பட்டது.

 மா.அ ங்கநாதன் இலக்கிய விருது 2019 எழுத்தாளர்கள் மவளி ங்க ாஜன், யூமா வாசுகி ஆகிரயாருக்கு
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நீதிபதி அ ங்க மகாரதவன் அவர்களால் நிறுவப்பட்ட மூன்றில் இலக்கிய
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அதமப்பு சார்பில், எழுத்தாளர் மா. அ ங்கநாதன் நிதனவாக, ஆண்டுரதாறும் ஏப் ல் 16-ஆம் ரததி
சிறந்த பதடப்பாளிகளுக்கு மா.அ ங்கநாதன் இலக்கிய விருது வழங்கபட்டுவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 தமிழறிஞர் சிலம்மபாலி மசல்லப்பன் 6-4-2019 அன்று காலமானார். சிலம்மபாலி, சிலப்பதிகா ம்மதளிவுத

, சிலப்பதிகா ச் சிந்ததனகள் ஆகிய அற்புதமான இலக்கிய நூல்கதளப் பதடத்த

சிலம்மபாலி மசல்லப்பன் ம.மபா.சி.க்கு அடுத்து சிலப்பதிகா த்தத பட்டிமதாட்டிமயங்கும் கடந்த 60
ஆண்டு காலமாகப் ப ப்பினார்.
 மசன்தன ஐரகார்ட்டில் கூடுதல் நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் 6 ரபத

நி ந்த

நீதிபதிகளாக

நியமனம்: மசன்தன ஐரகார்டின் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு கூன் 28-ஃரததி முதல் கூடுதல் நீதிபதிகளாக
பணியாற்றி

வந்த,

வி.பவானி

சுப்ப ாயன்,

ஏ.டி.மஜகதீஷ்சந்தி ா,

ஜி.ஆர்.

சுவாமிநாதன்,

அப்துல்குத்தூஸ், எம்.தண்டபாணி. பி.டி.ஆதிரகசவலு ஆகிரயாத நி ந்த நீதிபதிகளாக நியமித்து
ஜனாதிபதி உத்த வு பிறப்பித்துள்ளார்.
 ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வா ாய்ச்சியில் கிதடத்த மபாருட்களின் வயது பற்றிய விவ த்தத மத்திய
மதால்லியல் துதற மவளியிட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆதிச்சநல்லூரில் கிதடத்த இ ண்டு
மபாருட்கதள அமமரிக்காவின் ப்ரளாரிடா மாகாணத்தில் உள்ள ஆ ாய்ச்சி நிதலயத்திற்கு ரசாததன
அனுப்பி, ‘கார்பன் ரடட்டிங்’ எனப்படும் முதறயில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் முடிவில், ஒரு மபாருளில்
வயது கிமு 905 என்றும், இன்மனான்றின் வயது கி.மு. 791 என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது என்றும்
மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரமலும் சிவகதள பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட தமிழ் பி ாமி எழுத்துக்கள் கி.மு.
395 காலத்ததச் ரசர்ந்ததவ என்று மதரிவிக்கப்பட்டது.
 2019ம் ஆண்டு முதல் தமிழகத்தில் என்ஜினீயரிங் கலந்தாய்தவ அண்ணாப் பல்கதலக்கழகத்திற்கு
பதிலாக மதாழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் நடத்தும் என்று உயர்க்கல்வித்துதற மதரிவித்து இருக்கிறது.
 திருச்சியில் அதமந்துள்ள பா திதாசன் பல்கதலக் கழகத்துக்கு பல்கதலக்கழக மானியக் குழுவின்
ரதசிய த மதிப்பீட்டுக் குழுவால் ஏ பிளஸ் அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 தமிழகத்தில் ரலாக் ஆயுக்த அதமப்புக்கு உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
o

கடந்த 2018 ஜூதல 9-ம் ரததி தமிழக சட்டப்ரப தவயில் ரலாக் ஆயுக்த

மரசாதா

நிதறரவற்றப்பட்டது.
o

ரலாக் ஆயுக்த சட்டம் கடந்த 2018 நவம்பர் 13 ஆம் ரததி நதடமுதறக்கு வந்தது. ரலாக் ஆயுக்த
சட்டம் பிரிவு 3-இன் படி ரலாக் ஆயுக்தவின் ததலவ ாக நியமிக்கப்படுபவர். உயர்நீதிமன்ற
நீதிபதியாகரவா அல்லது ஊழல் தடுப்பு, லஞ்ச ஒழிப்புத் துதற ஆகிய ஏரதனும் ஒன்றில் 25
ஆண்டுகள்

பணியாற்றிய

அனுபவரமா

இருக்க

ரவண்டும்.

அவர்

ததலதமயில்

அதமக்கப்படும் குழுவில் 2 உறுப்பினர்கள் சட்டத் துதறதய ரசர்ந்தவர்களாகவும், இருவர்
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சட்டத் துதறதய சா ாதவர்களாகவும் இருக்க ரவண்டும். அவர்கள் எவ்விதமான அ சியல்
கட்சித் மதாடர்பு உள்ளவ ாக இருக்கக் கூடாது.
o

இந்த நிதலயில் ரலாக் ஆயுக்த அதமப்புக்கு உறுப்பினர்கதள முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி
ததலதமயில் குழு ரதர்வு மசய்துள்ளது.

புதிய உறுப்பினர்கள் விவரம்:
o

மசன்தன உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு மபற்ற நீதிபதி பி.ரதவதாஸ் ஊழல் தடுப்பு நடுவ ாகவும் ஓய்வு
மபற்ற

மாவட்ட

நீதிபதிகள்

ரக.மஜயபாலன்,

ஆர்.

கிருஷ்ணமூர்த்தி

நீதித்துதற

உறுப்பினர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சட்டத்துதற சார்பல்லாத உறுப்பினர்களாக ஓய்வு
மபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி எம். ாஜா ாம், மூத்த வழக்குத ஞர் ரக.ஆறுமுகம் ஆகிரயாரும்
நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 தித ப்பட இயக்குநர் மரகந்தி ன் 1-4-2019 அன்று காலமானார். யதார்த்த சினிமாவின் இயக்குநர் என
வர்ணிக்கப்படும் இயக்குநர் மரகந்தி ன் 1978-ம் ஆண்டு மவளிவந்த முள்ளும் மலரும் படம் மூலம்
அறிமுகம் ஆனவர். மதாடர்ந்து உதிரி பூக்கள், ஜானி, தக மகாடுக்கும் தக உள்ளிட்ட தமிழ் சினிமாவின்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த படங்கதள இயக்கியவர்.
 தமிழ்நாடு கி ாம வங்கி 01 ஏப் ல் 2019 அன்று தனது ரசதவதயத் மதாடங்கியுள்ளது. ரசலத்தில் 1-4-19
அன்று

நதடமபற்ற

மதாடக்க

விழாவில்,

இந்தியாவின்

வங்கியின்

மசயல்

இயக்குநர்

எம்.ரக.பட்டாச்சார்யா பங்ரகற்று புதிய வங்கிதயத் மதாடங்கி தவத்தார்.
பின்னணி
o

கடந்த 2019 ஜனவரி 20ஆம் ரததி மவளியிட்ட மத்திய அ சின் அ சாதணயில் பல்லவன்
மற்றும் பாண்டியன் கி ாம வங்கிகள் ஒன்றிதணந்து தமிழ்நாடி கி ாம வங்கியாக ஏப். 1 முதல்
மசயல்பட்த் மதாடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, தமிழகத்தின் 16 வட
மாவட்டங்களில் இயங்கி வந்த பல்லவன் கி ாம வங்கியும், 16 மதன் மாவட்டங்களில் இயங்கி
வந்த பாண்டியன் கி ாம வங்கியும் ஒன்றிதணந்து தமிழ்நாடு கி ாம வங்கியாக மசயல்பட
உள்ளது.

o

தமிழ்நாடு கி ாம வங்கியானது தமிழகத்திலுள்ள மசன்தன தவி அதனத்து மாவட்டங்களிலும்
இயங்கும்.

o

கி ாம வங்கிகளில் மத்திய அ சின் பங்கு 50 சதவிகிதமாகவும் , சார்பு வங்கியின் பங்கு 35
சதவிகிதமாகவும் மற்றும் மாநில அ சின் பங்கு 15 சதவிகிதமாகவும் உள்ளது.

o

இந்தியன் வங்கியின் சார்புதடய பல்லவன் கி ாம வங்கியும் மற்றும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ்
வங்கியின் சார்புதடய பாண்டிய கி ாம வங்கியும் ஒன்றிதணந்து உருவாகும் புதிய வங்கியான
இது இந்தியன் வங்கியின் சார்புதடய வங்கியாகச் மசயல்படும்.
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இரதரபால, ரமலும் 5 மாநிலங்களிலும் ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு கி ாம வங்கி என்ற
மகாள்தகயின்படி, புதிய வங்கிகள் மதாடங்கப்படுகின் ன.

o

தமிழகத்தின் அதனத்து மாவட்டங்களிலும் ஆலம ம் ரபால ரவரூன்றி நிற்கும் இந்த இரு
வங்கிகளும் இதணந்து ஒர வங்கியாக 630 கிதளகள் மற்றும் 10 வட்டா அலுவலகங்கதள
உள்ளடக்கி

மசயல்பட

உள்ளது.

தமிழகத்தில்

இயங்கி

வரும்

வங்கி

கிதளகளின்

எண்ணிக்தகயின் அடிப்பதடயில் தமிழ்நாடு கி ாம வங்கி தமிழகத்தில் 5-ஆவது மபரிய அ சு
வங்கியாகும்.
 தமிழ் உள்ளிட்ட 9 இந்திய மமாழிகளுக்கான ஒளி எழுத்துணரிதய (Optical Character Recognition –
OCR)

ஐ.ஐ.டி

மசன்தனயின்

ஆ ாய்ச்சியாளர்கள்

உருவாக்கியுள்ளனர்.

படிக்கவல்ல

இந்த

மமன்மபாருளின் மூலம், ரதவநகரி, மபங்காளி, குர்முகி, குஜ ாத்தி, ஒரியா, மதலுங்கு, கன்னடம்,
மதலயாளம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய 9 பா தி ஸ்கிரிப்ட் (Bharati script) ல் உள்ள ஆவணங்கதள ஒளி
எழுத்துணரி மசய்ய இயலும். ஐ.ஐ.சி. மசன்தனயின் ரப ாசிரியர் ஸ்ரீனிவாச சக் வர்த்தி (V. Srinivasa
Chakravarthy) ததலதமயிலான குழு இந்த மமன்மபாருதள உருவாக்கியுள்ளது.
 ஆசியாவிரலரய

முதல்முதறயாக

மாணவிகள் உருவாக்கிய

மசயற்தகக்ரகாள்

“எஸ்.ரக.ஐ.

என்.எஸ்.எல்.வி. 9 மணியம்தமயார் சாட்” 21-4-2019 அன்று மவற்றிக மாக விண்ணில் மசலுத்தப்பட்டு
ரசாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
o

தஞ்சாவூர் மபரியார் மணியம்தம நிகர்நிதலப் பல்கதலக்கழகத்தில் மபாறியியல் துதறயில்
பயிலும் 15 மாணவிகள் இதணந்து மசன்தன ஸ்ரபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தில் பயிற்சி
மபற்றனர்.

இததத்

மதாடர்ந்து,

கூட்டு

முயற்சியுடன்

இந்தச்

மசயற்தகக்ரகாள்

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
o

பல்கதலக்கழகத்தில் உள்ள திறந்தமவளி தமதானத்தில் ஹீலியம் வாயு

நி ப்பப்பட்ட

பலூனில் இந்தச் மசயற்தகக்ரகாள் இதணக்கப்பட்டு விண்ணில் மசலுத்தப்பட்டது. இந்தச்
மசயற்தகக்ரகாள் 1.03 லட்சம் அடி உய ம் வத மசன்றது. பின்னர், மவப்பநிதல கா ணமாக
உருமாற்றம் மபற்று, பா ாசூட் உதவியுடன் பறக்கத் மதாடங்கியது. அதில் ஜி.பி.எஸ். கருவி
மபாருத்தப்பட்டிருந்ததால்,
பல்கதலக்கழக

இச்மசயற்தகக்ரகாள்

வளாகத்தில்

உள்ள

மசல்லும்

கட்டுப்பாட்டு

உய ம்,

அதறயில்

திதச

இருந்து

குறித்து

மாணவிகள்

கண்காணித்தனர்.
o

பின்னர், இச்மசயற்தகக்ரகாள் பிற்பகலில் க ந்தத அருரக சுங்காந்திடலில் தத இறங்கியது.
இந்தச் மசயற்தகக்ரகாள் ரமல் சுங்காந்திடலில் தத

இயங்கும்ரபாதும், அதிலுள்ள

ரகம ாவின் உதவியுடன் வான்மவளியில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் மவப்பநிதல, காற்றின்
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ஈ ப்பதன், அங்குள்ள வாயுக்களின் தன்தம நிதல குறித்த காட்சிகள் பதிவு மசய்யப்பட்டன.
பதிவான காட்சிகதள தவத்து மாணவிகள் ஆய்வு மசய்து வருகின்றனர்.
o

இந்தச் சாததனதய ஏசியா புக் ஆப் ம க்கார்ட்ஸ் பதிவு மசய்துள்ளது.

 தமிழகம், புதுச்கெரி பகுதிகளில் ஏப்ரல் 21- நிழல் இல்லா நாள்:
o

ஆண்டுக்கு இ ண்டு முதற மட்டுரம சூரியன் நம் ரநர் உச்சிக்கு வரும். ஓர் இடத்திலுள்ள
மபாருளின் நிழலின் நீளம் ஆண்டுக்கு இருமுதற பூஜ்ஜியமாகிறது. அந்த நாதளரய “நிழல்
இல்லா நாள்” என்கிரறாம்.

o

புதுச்ரசரியிலும், தமிழகத்தின் விழுப்பு ம், ரசலம், திருவண்ணாமதல, கடலூர் ஆகிய
மாவட்டங்களிலும் நிழல் இல்லா நாளாக வரும் இருக்கும்.

o

இந்த நிகழ்வு மீண்டும் வரும் ஆகஸ்ட் 21-ம் ரததி நதடமபறும்.

o

மக ர தகக்கு 23.45 டிகிரி மதற்காகவும், கடக ர தகக்கு 23.45 டிகிரி வடக்காகவும் உள்ள
நாடுகளில் மட்டுரம இந்த நிகழ்தவக் காண முடியும், பகல் 12 மணிக்குத்தான் மபாருள்களின்
நிழல் பூஜ்ஜியமாகும்.

 காளிங்கராயன் கால்வாய்
o

மநகிழ்வு மற்றும் மதர்மாக்ரகால்கழிவுகள், மதாழிற்சாதலகளிலிருந்து மவளிரயறும் கழிவு நீர்
மற்றும்

ரகாழிப்பண்தணக்

கழிவுகள்

உள்ளிட்ட

கழிவுப்

மபாருட்கள்

மதாடர்ந்து

மகாட்டப்படுவதால் ஈர ாட்டில் உள்ள 736 ஆண்டுகள் பழதமயான காளிங்க ாயன் கால்வாய்
மாசுபடுகின்றது.
o

90.5 கிரலா மீட்டர் நீளமுள்ள இந்தக் கால்வாயானது பவானியிலிருந்து மகாடுமுடி வத
கால்வாயின் இரு புறங்களிலும் அதமந்துள்ள 15,743 ஏக்கர் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதி
அளிக்கிறது.

o

காளிங்க ாயன் கால்வாயானது மகாங்கு மண்டலத் ததலவ ான காளிங்க ாயன் என்பவ ால்
1283ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.

o

இந்தக் கால்வாயின் நீர் ஆதா ம் ஈர ாட்டில் உள்ள பவானிக்கு அருகில் உள்ள காளிங்க ாயன்
அதணயாகும்.

o

இந்தக் கால்வாயானது காவிரியின் இ ண்டு முக்கியத் துதணயாறுகளான பவானி மற்றும்
மநாய்யல் ஆகியவற்தற இதணக்கிறது.

 பாதரெ அளவுகள்
o

அண்ணாப் பல்கதலக் கழகத்தின் கடல் ரமலாண்தமக்கான நிறுவனமானது (Institute for
Ocean Management – IOM) மசன்தனயில் வாயு நிதலயிலுள்ள பாத சத்தின் அளவானது 3.5
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நாரனா கி ாம் /மீ3 என்பதிலிருந்து 8.5 நாரனா கி ாம் / மீ3 வத யிலான அளவில் உள்ளதாகக்
கண்டறிந்துள்ளது.
o

வளிமண்டலத்தில் வாயு நிதலயிலுள்ள பாத சத்தின் சர்வரதசச் ச ாசரி அளவானது 1.5
நாரனா கி ாம்/மீ3 ஆகும்.

o

மதாழிற்சாதல மாசுபாட்தடத் தவி , பாத சத்தின் மிகப்மபரிய இயற்தக இருப்பான கடலுக்கு
அருகில் உள்ள பாத சமானது நக த்தில் காற்றில் வாயு நிதலயிலுள்ள பாத சத்தின் அதிக
அளவிற்குக்கா ணம் என்று சந்ரதகிக்கப்படுகின்றது.

o

மாசுபாட்டு அளவானது காதல 3 மணி முதல் காதல 8 மணி வத

அதிகமாகவும் குளிர்

காலத்தத விடக் ரகாதடக்காலத்தில் அதிகமாகவும் உள்ளது.
 கிகரட் கபக்யார்டு (புழக்கனட) பைனவக் கணக்வகடுப்பு
o

பங்குமபற்ற அதனத்து மாவட்டங்களிதடரய தமிழ்நாட்தடச் ரசர்ந்த ரசலம் மாவட்டமானது
அதிக எண்ணிக்தகயிலான பறதவகளின் பட்டியதல (8420) கிர ட் ரபக்யாடு (புழக்கதட)
பறதவக் கணக்மகடுப்பு (GBBC- Great Backyard Bird Count) 2019விற்கு சமர்ப்பித்துள்ளது.

o

GBBC என்பது பறதவ இனங்களின் நிகழ் ரந ப் புதகப்படத்தத உருவாக்குவதற்கான ஒரு
நிகழ்வாகும்.

o

பங்ரகற்பாளர்கள் 4 நாட்கள் நதடமபறக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் அதனத்து நாட்களிலும் அல்லது
குதறந்தபட்சம் ஏதாவது ஒரு 15 நிமிடங்களிலும் பறதவகதளக் கணக்கிட ரவண்டும் என்று
ரகட்டுக் மகாள்ளப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கணக்மகடுத்த எண்ணிக்தகதய birdcount.org
என்ற ஆன்தலன் இதணயதளத்தில் மதரிவிக்கிறார்கள்.

o

இது கார்மனல் பறதவயியல் ஆய்வகம் மற்றும் ரதசிய அடுரபான் (Audubon) சமூகத்தினால்
1998 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது.

o

GBBC என்பது காடுகளில் வாழும் பறதவகள் பற்றிய த வுகதளச் ரசகரித்து நிகழ் ரந த்தில்
முடிவுகதளக் காண்பிக்கும் முதலாவது நிகழ்ரந குடிமக்கள் அறிவியல் திட்டமாகும்.

o

22-வது வருடாந்தி GBBC ஆனது 2019ஆம் ஆண்டு பிப் வரி 15 முதல் பிப் வரி 18 வத
நான்கு நாட்கள் நதடமபற்றது.

 ஆளில்லா விமானம் – கொதனன
o

விமானப் ரபாக்குவ த்து மபாது இயக்குன கமானது (The Directorate General of Civil
Aviation- DGCA) மதாதலதூ விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அதமப்புத் திட்டத்தின் கீழ்
(Remotely Pilotated Aircraft System – RPAS) ரவலூர் , ரசலம், ரகாயம்புத்தூர் ஆகிய
நக ங்கதள ஆளில்லா விமானங்களுக்கான புதிய ரசாததன இடங்களாக அறிவித்துள்ளது.
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சிவில் மதாதலதூ
மசயல்பட்டிற்கான
ஆளில்லா

விமான ஓட்டிகளுக்கான விமான அதமப்பு 2018 ஆம் ஆண்டின்
ரததவகளானது

வான்வழி

விமானப்

விமானங்களின்

ரபாக்குவ த்தத

மசயல்பாடுகதள

உறுதி

மசய்வதற்காக

ஒழுங்குபடுத்துகிறது

மற்றும்

கட்டுப்படுத்துகிறது.
o

ஆளில்லா

விமானங்கள்

மசயல்பாட்டிற்கு

வரும்

முன்னர்

அதனத்து

ஆளில்லா

விமானங்களும் “டிஜிட்டல் ஸ்தக” என்ற தளத்தில் DGCA-உடன் பதிவு மசய்வது கட்டாயமாகும்.
o

RPAS ஆனது ஆளில்லா விமானங்களுக்குத் ததட விதிக்கப்பட்டுள்ள மண்டலங்களாக
விமான நிதலயங்கதளச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள், சர்வரதச எல்தலக்கு அருகில் உள்ள
பகுதிகள், தில்லியில் உள்ள விஜய் சவுக் , மாநிலத் ததலநக ங்களில் அதமந்துள்ள
ததலதமச்

மசயலக

வளாகம்,

உத்திசார்

முக்கியமான

/

இ ாணுவத்

தளவாடங்கள்

அதமந்துள்ள இடங்கள் ஆகியவற்தற அறிவித்துள்ளது.
 ரமட்டூர் அதணயிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட நீ ானது வீ ாணம் ஏரிதய வந்ததடந்துள்ளது. அந்த ஏரி
நீ ால் மூழ்கியுள்ளது. மசன்தன நக த்தின் நீர்த்ரததவயில் 35 சதவிகிதத்தத வீ ாணம் ஏரி பூர்த்தி
மசய்கிறது. இந்த ஏரியின் மமாத்தக் மகாள்ளளவானது 1465 மில்லியன் கன சது அடியாகும் (mcft –
million cubic feet). ஒவ்மவாரு நாளும் இந்த ஏரியிலிருந்து 6 mcft (180 மில்லியன் லிட்டர்கள்)
நீ ானது எடுக்கப்படுகின்றது. ஒரு நாதளக்கு மசன்தன நக த்தின் நீர்த்ரததவயானது 0.5 mcft ஆகும்.
இந்த நீ ானது குழாய்கள் மூலம் விழுப்பு ம் மற்றும் காஞ்சிபு ம் ஆகிய மாவட்டங்கள் வழியாக நக த்தத
அதடகின்றது.
ஏரி-வரலாறு
o

வீ ாணம் ஏரியானது ரப

சுச் ரசாழர்களின் ஆட்சியின்ரபாது பத்தாவது நூற்றாண்டில் (கி.பி.

907-955) கட்டப்பட்டது.
o

இது இ ாஜ ஆதித்ய ரசாழனால் உருவாக்கப்பட்டது.

o

இவர் தனது தந்ததயான வீ நா ாயணன் என்ற பட்டத்ததக் மகாண்ட முதலாம் ப ாந்தகச்
ரசாழன் என்பவரின் நிதனவாக இந்த ஏரிக்கு வீ நா ாயணன் என்று மபயரிட்டார்.

o

வீ நா ாயணன் ஏரியானது வீ ாணம் ஏரி என்று அதழக்கப்பட்டது.

o

வீ ாணம் ஏரியானது கீழ் ரமட்டூர் அதணயிலிருந்து மவளிரயற்றப்பட்ட நீர் மற்றும் வடவாறு
நதி வழியாக மசல்லும் மகாள்ளிடம் ஆகியவற்றிலிருந்து நீத ப் மபறுகின்றது.

 வவப்பத்தாற் பகுப்பு ஆனல
o

மபருநக

மசன்தன மாநக ாட்சியானது (GCC- Greater Chennai Corporation) மநகிழிக்

கழிவுப்மபாருட்கதளக்
Learning Leads To Ruling
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மசய்வதற்காகவும் ஒரு மவப்பத்தாற் பகுப்பு (Pyrolysis Plant) ஆதலதய நிறுவ முடிவு மசய்து
மகாண்டிருக்கின்றது.
o

GCC ஆனது ஒவ்மவாரு நாளும் 500 டன்கள் எதடயுள்ள மநகிழிக் கழிவுப் மபாருட்கதள
உற்பத்தி மசய்கின்றது.

o

மவப்பத்தாற் பகுப்பு மசயல்முதறயானது ஆக்ஸிஜன் வாயு இல்லாத நிதலயில் மிகவும் அதிக
மவப்ப நிதலயின் கீழ் மநகிழிப் மபாருட்களில் உள்ள கரிமச் ரசர்மங்கதள சிததத்து
அவற்தற எரிமபாருளாக மாற்றுகின்றது.

o

இந்த எரிமபாருளானது ஒரு லிட்டர் ரூ. 25 முதல் ரூ.35 வத விற்கப்படுகின்றது. ஒரு லிட்டர்
எரிமபாருதளத்

தயாரிப்பதற்கு

2

கிரலா

கி ாம்

மநகிழிக்

கழிவுப்

மபாருள்

ரததவப்படுகின்றது.
o

இந்த

எரிமபாருளானது

சிமமண்ட்,

எஃகு,

மசங்கல்

மதாழிற்சாதலகள்

மற்றும்

மகாதிகலன்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
o

ரமலும் இந்த எரிமபாருளானது ச க்கு வண்டிகள், மின்னாக்கி அதமப்புகள், நீ ாவிக் கப்பல்கள்
மற்றும் இத வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

 திருச்சிதயச் ரசர்ந்த ரகாமதி மாரிமுத்து என்பவர் ரதாஹாவில் நதடமபற்ற 2019ஆம் ஆண்டின் ஆசிய
தடகள சாம்பியன்ஷிப் ரபாட்டிகளில் இந்தியாவின் முதலாவது தங்கப்பதக்கத்தத மவன்றுள்ளார். இவர்
2:20:70 வினாடிகள் என்ற ஒரு தனிப்பட்ட ரந த்துடன் 800 மீட்டர் இறுதிப் ரபாட்டியில் மவற்றி
மபற்றுள்ளார். 30 வயது நி ம்பிய தமிழ்நாட்தடச் ரசர்ந்த இந்த தடகள வீ ாங்கதனயின் முதலாவது
தங்கப்பதக்கம் இதுவாகும்.

Tamilnadu Current Affairs – May 2019
 தமிழ்நாடு திறந்த நிதல பல்கதலக்கழகத்தின் புதிய துதணரவந்த ாக ரக. பார்த்தசா திதய தமிழக
ஆளுநரும் பல்கதலக்கழக ரவந்தருமான பன்வாரிலால் புர ாஹித் நியமித்துள்ளார்.
 மகாதடக்கானல்

அன்தன

மத சா

மபண்கள்

பல்கதலக்கழக

துதணரவந்த ாக

தவரதகி

விஜயகுமார் நியமனம் மசய்யப்பட்டுள்ளார்.
 மிஸ்டர்

தமிழ்நாடு

-2019

ஆணழகன்

ரபாட்டியில்

காஞ்சிபு த்ததச்

ரசர்ந்த

சூர்யா

ரதர்வு

மசய்யப்பட்டார்.
 ம ங்களுக்கான ஆம்புலன்ஸ் ரசதவ மசன்தனயில் மதாடக்கம்: இந்தியாவின் பசுதம மனிதர் டாக்டர்
அப்துல் கனி அவர்கள் SASA அதமப்பின் துதணயுடன் முன்மமாழிந்துள்ள ‘ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ்’ எனும்
புதுதமயான திட்டம் இந்திய துதண குடிய சுத் ததலவர்

மவங்கய்ய நாயுடு அவர்களால்

மகாடியதசத்து துவக்கி தவத்துள்ளார். இத்திட்டத்தின் அடிப்பதட ரநாக்கம், இயற்தகச் சீற்றங்கள்
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மற்றும் மனித ஆபத்துக்களால் பாதிக்கப்பட்ட ம ங்கதள மீட்டு நகத பசுதம மாறாமல் காப்பதாகும்.
இயற்தக ரபரிடர் காலங்களில் ரவர ாடு சாய்ந்த ம ங்கதளயும் கூட ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக மீட்டு
முதலுதவி அளித்து ரவமறாரு இடத்தில் நிர்மாணித்தால் ம ங்கள் மபருமளவில் உயிரிழக்கும்
அபாயத்தத தடுக்கலாம் என்பரத இத்திட்டத்தத முன்மமாழிந்துள்ள SASA அதமப்பு மதரிவித்துள்ளது,
இந்த ‘ட்ரீ ஆம்புலன்ஸில்’ தாவ வியல் நிபுணர் ஒருவர் ரதாட்டப்பணிகளில் ரதர்ந்த உதவியாளருடன்
பயணிப்பார். அவர்களுடன் ரதாட்டப் பணிகளுக்குத் ரததவயான உபக ணங்கள், தண்ணீர், உயிர் உ ம்
மற்றும் ரததவயான பூச்சிக்மகால்லி மருந்துகளும் அரத ஆம்புலன்சில் இடம்மபறும்.
 மாமல்லபு ம்

மீனவச்

சிறுமியின்

வாழ்க்தக

மதாடர்பான

குறும்படம்

ஆஸ்கர்

விருதுக்கு

பரிந்துத க்கப்பட்டுள்ளது.
o

காஞ்சிபு ம் மாவட்டம், மாமல்லபு ம் மீனவர் குப்பம் பகுதிதயச் ரசர்ந்தவர் கமலி (10) எனும்
சிறுமியின் சறுக்கு விதளயாட்டின் மீதான மிகுந்த ஆர்வம் மற்றும் கமலியின் வாழ்க்தகச்
சூழல் குறித்து நியூசிலாந்து நாட்தடச் ரசர்ந்த இயக்குநர் சோ குறும்படம் ஒன்தறத்
தயாரித்துள்ளர். இப்படம் ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துத க்கப்பட்டுள்ளது.

 மசன்தன மமரினா கடற்கத யில் 5 கிரலாமீட்டர் தூ ம் நீந்தி ரலாகிதா ச ாக்சி என்ற 5 வயது சிறுமி
புதிய சாததன பதடத்துள்ளார். இவர் பட்டினம்பாக்கம் முதல் கண்ணகி சிதல வத சுமார் 5 கிரலா
மீட்டர் மதாதலவிற்கு கடலில் நீந்தி சாததன பதடத்துள்ளார்.
 மின்சா உற்பத்தியில் 2019-2020 ஆம் ஆண்டில் மதன் மாநிலங்களில் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருக்கும்
என மத்திய மின்சா ஆதணயம் மதிப்பிட்டுள்ளது.
o

தமிழகம் உட்பட மதன் மாநிலங்களில் நடப்பு 2019-20ம் ஆண்டில் அனல் அணு எரிவாயு மின்
நிதலயங்கள் வாயிலாக எவ்வளவு மின்சா ம் உற்பத்தியாகும் என்பதத மத்திய மின்சா
ஆதணயம் மதிப்பீடு மசய்துள்ளது. அதன்படி தமிழகம் 9,131 ரகாடி யூனிட்கள் உற்பத்தியுடன்
முதலிடத்தில் உள்ளது. இததத்மதாடர்ந்து ஆந்தி ா 6,911, கர்நாடகா 5,336, மதலுங்கானா 5,108,
ரக ளா 604, புதுச்ரசரியில் 22 ரகாடி யூனிட் மின்சா ம் உற்பத்தியாகும் என மதிப்பிடப்பட்டு
உள்ளது.

o

தமிழகத்தில் மின் வாரியத்திற்கு 4320 மமகா வாட் திறனில் ஐந்து அனல் மின் நிதலயங்கள்;
2307 மமகா வாட் திறனில் 47 நீர் மின் நிதலயங்கள்; 516 மமகா வாட் திறனில் நான்கு எரிவாயு
மின் நிதலயங்கள் உள்ளன. திருவள்ளூர் மாவட்டம்- வல்லூர் மநய்ரவலி; தூத்துக்குடி
மநல்தலயில் 7,330 மமகா வாட் திறனில் அனல் மற்றும் அணு மின் நிதலயங்கள் உள்ளன.
மத்திய மின்சா ம் தமிழகம், ஆந்தி ா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

 தமிழகத்தில் முதல் முதறயாக தூத்துக்குடியில் ஆண்-திருநங்தக (பா. அருண்குமார்- பி.ஸ்ரீஜா)
திருமணம் சட்டப்படி பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.
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 விழுப்பு ம் மாவட்டம் மற்றும் புதுச்ரசரியில் தஹட்ர ா கார்பன் கிணறுகள் அதமப்பதற்கான ஆய்வுப்
பணிதய ரமற்மகாள்ள ரவதாந்தா நிறுவனத்துக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதமச்சகம் அனுமதி வழங்கி
உள்ளது.


ாமநாதபு ம் மாவட்டத்தில் குருசதட, புள்ளிவாசல், சிங்கிலி, பூமரிச்சான் ஆகிய 4 தீவுகதள கண்ணாடி
இதழப்படகுகளில் மசன்று சுற்றுலாப் பணிகள் பார்தவயிடுவதற்கான சூழல் சுற்றுலாத் திட்டம் ஜூன்
2019 மாதம் முதல் மசயல்படுத்தப்படவுள்ளது.

 சாகித்யா அகாடமி விருது மபற்ற எழுத்தாளர் ரதாப்பில் முகமது மீ ான் காலமானார். கன்னியாகுமரி
மாவட்டம் ரதய்ங்காய்பட்டினத்தில் 1944ஆம் ஆண்டு பிறந்த ரதாப்பில் முகமது மீ ான் (74), சாய்வு
நாற்காலி என்ற நாவலுக்காக 1997-ல் சாகித்ய அகாடமி விருது மபற்றுள்ளார்.
 ரதசிய சட்ட தீர்ப்பாய உறுப்பின ாக மசன்தன உயர்நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி எம்.ரவணுரகாபால்
அவர்கதள நியமித்து மத்திய அ சு உத்த விட்டுள்ளது. ஓய்வு மபறுவதற்கு சில நாள்களுக்கு முன்பு,
மத்திய அ சு அவருக்கு புதிய பதவி அளித்துள்ளது. அதன்படி அவர் அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு ரதசிய
சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பின ாக

மசயல்படுவார். ரதசிய சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் ரதர்வுக்குழு

பரிந்துத யின்படி மத்திய அ சு இந்த உத்த தவ மவளியிட்டுள்ளது. நீதிபதி எம்.ரவணுரகாபாலுடன்
ரசர்த்து ரதசிய சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் 13 நீதிபதிகளும், 18 மதாழில்நுட்ப உறுப்பினர்களும் உள்ளனர்.
 ஃபானி புயல் பாதிப்புக்கு உள்ளான ஒடிோவுக்கு தமிழக அ சு சார்பில் ரூ. 10 ரகாடி நிவா ண நிதி
வழங்கப்படுவதாக தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
 இ ண்டாவது உலகப் பதனப் மபாருளாதா மாநாடு ரகாயம்புத்தூரில் 3-5-2019 அன்று நதடமபற்ற்ச்து.
இந்த மாநாட்டில் பதனப்மபாருளாதா ம் , பதன எழுபது ஆகிய நூல்கள் மவளியிடப்பட்டன.
 [Main Article] இந்திய அ சியல் சாசனத்தத உருவாக்கிய மபண்கள்
https://www.dinamani.com/loksabha-elections-2019/2019/may/08/இந்திய-அ சியலதமப்புசாசனத்தத-உருவாக்கிய-மபண்கள்-3147562.html
 மசன்தனயிலுள்ள பதழதமயான இதசக்கருவிகள் அருங்காட்சியகமான சங்கீத வாத்யாலயா-தவ
தில்லிக்கு இடமாற்றம் மசய்ய மத்திய அ சின் தகவிதனப் மபாருட்கள் வளர்ச்சி ஆதணயம் முடிவு
மசய்துள்ளதத எதிர்த்து மசன்தன உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு மதாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
அருங்காட்சியகத்தத, கடந்த 1957-ஆம் ஆண்டு முன்னாள் குடிய சுத் ததலவர் ாரஜந்தி பி சாத்
மதாடங்கி தவத்தார். மத்திய அ சின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தில், பழங்கால
இதசக்கருவிகளின் மாதிரிகதள உருவாக்குவது மற்றும் அந்த இதசக் கருவிகதள பாதுகாப்பது
உள்ளிட்ட பல்ரவறு பணிகள் ரமற்மகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
o

ஆசியாவிரலரய மசன்தனயில் மட்டுரம பதழதமயான இதசக்கருவிகளுக்கான
அருங்காட்சியகம் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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 மூன்று வதக மசஸ் ரபாட்டிகதளயும் மவன்று புதிய சாததன பதடத்துள்ள 19 வயது தமிழக வீ ர்
அ விந்த் சிதம்ப ம். இவர் கடந்த டிசம்பர் (2018) மாதம் ரதசிய மசஸ் சாம்பியன் பட்டத்தத மவன்றார்.
இந்நிதலயில் ரதசிய அளவிலான ர பிட், பிளிட்ஸ் வதக மசஸ் ரபாட்டிகதளயும் மவன்று புதிய
சாததன பதடத்துள்ளார்.
 மசன்தனயில் நதடமபற்ற, 19 வயதுக்குட்பட்ரடாருக்கான ஜூனியர் பாட்மிண்டன் ரபாட்டியில்,
மணிப்பூர் வீ ர் தமஸ்னம் மம ாபாவும், மதலங்கானா வீ ாங்கதன சமியா இமாத் ஃபரூக்கும் முதறரய
ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் மவன்றனர்.
 ரகாதவயில் நதடமபற்ற ரதசிய அளவிலான 16 வயதுக்கு உட்பட்ரடாருக்கான 36-ஆவது ரதசிய
இதளரயார் கூதடப்பந்து இறுதி ஆட்டத்தில் ஆடவர் பிரிவில் ஹரியாணா அணியும்,மகளிர் பிரிவில்
ரக ள அணியும் சாம்பியன் பட்டம் மவன்றன.
 இந்திய நீச்சல் சம்ரமளனத்தின் ததலவ ாக முதன்முதறயாக தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த மதாழிலதிபர்
ஆர்.என்.மஜயப்பி காஷ் ரதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளார்.
 ஐபிஎல் 2019 இறுதி ஆட்டத்தில் மசன்தனதய 1 ன்னில் வீழ்த்தி 4-ஆவது முதறயாக சாம்பியன்
பட்டம் மவன்றது மும்தப இந்தியன்ஸ் அணி.
 மாரிமுத்து, ஆர ாக்கிய ாஜீவுக்கு தமிழக அ சின் பரிசுத்மதாதக அறிவிப்பு: கத்தார் நாட்டில் ரதாஹா
நகரில் நதடமபற்ற ஆசிய தடகல ரபாட்டியில் மபண்களுக்கான 800 மீட்டர் ஓட்டயப்பந்தய
ரபாட்டியில், தங்கப்பதக்கம் மவன்று சாததன புரிந்த மசல்வி ரமாமதி மாரிமுத்துவுக்கு தமிழக அ சு
சார்பில் ரூ. 10 லட்சம் பரிசுத்மதாதக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
o

அரதரபான்று, ஆசிய தடகள ரபாட்டியில் ஆண்கள் மற்றும் மபண்களுக்கான 4*400 மீட்டர்
மதாடர் ஓட்டப்பந்தய ரபாட்டியில், மவள்ளிப்பதக்கம் மவன்று சாததன புரிந்த
ஆர ாக்கிய ாஜீவ்தவயும் பா ாட்டி ஊக்கத் மதாதகயாக ஐந்து லட்சம் ரூபாதயயிம் தமிழக
அ சு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 திருப்பூர்-முன்னினல
o

சமீபத்தில் மவளியிடப்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னி ண்டாம் வகுப்பு மபாதுத்
ரதர்வுகளில் திருப்பூர் மாவட்டம் அதிக ரதர்ச்சி சதவிகிதத்ததப் மபற்றுள்ளது.

o

ரதர்ச்சி விகிதத்தில் முதல் 3 இடங்கதளப் மபற்ற மாவட்டங்கள் பின்வருமாறு

o

12ம் வகுப்பு ரதர்வு முடிவுகள்
திருப்பூர் – 95.37%, ஈர ாடு – 95.23

o

10ம் வகுப்பு ரதர்வு முடிவுகள்

o

திருப்பூர் – 98.53%,

%,

மப ம்பலூர் – 95.15%

இ ாமநாதபு ம் – 98.48%,

நாமக்கல் – 98.45%

 வாடனக நீதிமன்ைங்கள்
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தமிழக அ சு மாநிலத்தில் உள்ள அதனத்து மாவட்டங்களிலும் வாடதக நீதிமன்றங்கதள
அதமப்பதற்கான அறிவிக்தகதய மவளியிட்டுள்ளது.

o

மசன்தன மாவட்டத்திற்கு 7 வாடதக நீதிமன்றங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

o

இதவ தமிழ்நாடு உரிதமகள் ஒழுங்குமுதறகள் மற்றும் குத்ததகயாளர் & நில
உரிதமயாளர்களின் மபாறுப்புகள் சட்டம், 2017-ன் பிரிவு 32-ன் படி அதமக்கப்பட்டுள்ளது.

o

இச்சட்டத்தின்படி, எழுத்து வடிவிலான குத்ததக உடன்படிக்தககள் மபறுவது கட்டாயமாகும்.

o

இந்த ஒப்பந்தமானது அதற்காக அதமக்கப்பட்ட நீதிப் பரிபாலன வாடதக ஆதணயத்திடம்
பதிவு மசய்யப்பட ரவண்டும்.

o

நில உரிதமயாளர்கள் மற்றும் குத்ததகதா ர்கள் ஆகிரயார்களுக்கு இதடரய ஏற்படும்
பி ச்சதனகள் மதாடர்பான விவகா ங்கதள வாடதக நீதிமன்றங்கள் மட்டுரம விசாரித்து முடிவு
எடுக்கும் உரிதமதயப் மபர்றிருக்கும்.

o

இத்ததகய சர்ச்தசகதளத் தீர்ப்பதில் உரிதமயியல் நீதிமன்றங்களுக்கு எந்தவித அதிகா மும்
இல்தல.

 புற்றுகநாய் எதிர்ப்பு காளான்
o

தமிழ்நாட்டின் ரமற்குத் மதாடர்ச்சி மதலயில் காணப்படும் ஒரு காளான் வதகயிலிருந்து
புற்றுரநாய்ப் மபாருட்கதளப் பிரித்மதடுப்பதற்காக காப்புரிதம வழங்கப்பட்டுள்ளது.

o

இது மத ாஸ் பல்கதலக் கழகப் ரப ாசிரியர் மவங்கரடசன் கவிய சன் மற்றும் அவ து
மாணவ ான முதனவர் பட்டத்திற்கு முயலும் மஜ. மஞ்சுநாதன் ஆகிரயா ால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

o

மலண்டினஸ் டியூபர்ம ஜியம் என்பது அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காளான் வதகயாகும்.

o

இந்தக் காளானில் உள்ள 2 உயிர்ப்புள்ள மபாருள்அள் (LT1 மற்றும் LT2) புற்றுரநாய் எதிர்ப்புப்
பண்புகதள மவளிப்படுத்துகின்றன.

o

1970ஆம் ஆண்டுகளில் “மலண்டினஸ் எரடாபீஸ்” என்ற ஒரு ஜப்பானிய காளான்
வதகயானது புற்றுரநாய் எதிர்ப்புப் பண்புகதள மவளிப்படுத்துகிறது என்று உறுதி
மசய்யப்பட்டது.

o

பின்னர் அமமரிக்காவின் உணவு மற்றும் மர்ந்து நிர்வாகத்தினால் (Food and Drug
Administrator – FDA) இததப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள வபாதுவான காளான் வனககள்
o

திருவனந்தபு ம் மற்றும் திருமநல்ரவலி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள உள்ளூர் காய்கறி
சந்ததகளில் “அரிசிக் காளான்” (மடர்மமாரடாதமமசஸ் தமக்ர ாகார்பஸ்) மற்றும் “புற்றுக்
காளான்” (மடர்மிரடாதமமசஸ் மஹய்மி) ஆகியதவ விற்கப்படுகின்றன.
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கன்னியாகுமரி வனங்களில் வாழும் காணிப் பழங்குடி இன மக்கள், தங்களின் அன்றாட
உணவில் காளான்கதளப் பயன்படுத்துகின்றனர் என்று அறியப்படுகின்றது.

 பழுப்பு மனல அணில்
o

முதன்முதறயாக பழுப்பு மதல அணிலின் 300க்கும் ரமற்பட்ட கூடுகள்
ஆ ாய்ச்சியாளர்களால் கண்டறியப்பட்டுள்ளப.

o

இதன் அறிவியல் மபயர் த்துபா மக்ர ா ா என்பதாகும்.

o

தமிழ்நாட்டின் மசஞ்சிக்கு அருகில் உள்ள (கிழக்குத் மதாடர்ச்சி மதல) பக்கமதல காப்பு
காடுகளில் இதவ காணப்பட்டுள்ளன.

o

தமிழ்நாடு அ சானது 1988 ஆம் ஆண்டில் பழுப்பு மதல அணில் வனவிலங்கு
ச ணாலயத்தத ஏற்படுத்தியது.

o

இதன் மபரும்பகுதி விருதுநகர் மாவட்டத்திலும்(குறிப்பாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்) இதன் ஒரு பகுதி
மதுத மாவட்டத்திலும் அதமந்துள்ளது.

o

இது ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வனவிலங்கு ச ணாலயம் என்றும் அதழக்கப்படுகின்றது.

 கட்சித் தாவல் தனடச் ெட்டம்
o

இந்திய உச்ச நீதிமன்றமானது “கட்சி எதிர்ப்பு நடவடிக்தககளில்” ஈடுபட்டதமக்காக அதிமுக
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கதள தகுதி நீக்கம் மசய்வதற்கான தமிழ்நாடு சட்டமன்ற சபாநாயகரின்
நடவடிக்தககளுக்குத் ததட விதித்துள்ளது.

o

1985 ஆம் ஆண்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத்தினால் கட்சித் தாவல் ததடச் சட்டம் (ADL – antidefection law) நிதறரவற்றப்பட்டது.

o

இந்திய அ சியலதமப்பின் 52-வது திருத்தமானது பத்தாவது அட்டவதணதய
இதணத்துள்ளது.

o

ADL ஆனது கட்சித் தாவலின் ரபாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கதளத் தகுதி நீக்கம்
மசய்வதற்கான நதடமுதறகதள அறிவித்துள்ளது.

 IGST கட்டணங்கள்
o

தமிழ்நாடு அ சு, ஒருங்கிதணந்த ச க்கு மற்றும் ரசதவ வரியில் (IGST – Integrated Goods
and Service Tax) தனது பங்தக வித ந்து மகாடுக்குமாறு மத்திய நிதித்துதற
அதமச்சகத்தத ரகட்டுக் மகாண்டுள்ளது.

o

தமிழ்நாடு 2017-18 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிலுதவயில் உள்ள ரூ. 5453.82 ரகாடிதய
மபறவிருக்கின்றது.

o

IGST என்பது ச க்கு மற்றும் ரசதவகதள ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்மறாரு மாநிலத்திற்குக்
மகாண்டு மசல்லும் ரபாது விதிக்கப்படும் ஒரு வரியாகும்.
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o

ச த்து 369A-ன் கீழ் இதுரபான்ற வரிகள் மத்திய அ சால் வசூலிக்கப்படுகின்றன.

o

வசூலிக்கப்பட்ட IGST –ல் 50 சதவிகிதத்தத மத்திய அ சு தவத்துக் மகாள்ளும், மீதமுள்ள 50
சதவிகிதம் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பி ரதசங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது.

 வெயற்னக நுண்ணறிவு – ஆளில்லா குட்டிவிமானங்கள்
o

ரபரிடர்களின்ரபாது மீட்புப் பணிகளுக்காக முப்பரிமாண முதறயில் அச்சிடப்பட்ட
மஹக்சாகாப்டர் என்ற இரு ஆளில்லா குட்டி விமானத்தத மசன்தனயில் உள்ள இந்தியத்
மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்ததச் ரசர்ந்த ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் வடிவதமத்துள்ளனர்.

o

இந்தக் குட்டி விமானத்தினால் பறக்க முடியும். இது முக அங்கீகா த் மதாழில்நுட்பத்ததப்
பயன்படுத்தி மனிதர்கதளத் தானாகரவ கண்டறியும்.

o

இது மசயற்பட்டு அங்கீகா த் மதாழில்நுட்பத்ததப் பயன்படுத்தி ரபரிடர் பாதிக்கப்பட்ட
பகுதிகளில் உடனடியாக மருத்துவ உதவி ரததவப்படும் தனி நபர்கதளக் கண்டறியும்.

o

இது வித வான மீட்புப் பணி நடவடிக்தககளுக்கான நிகழ்ரந த்தில் மக்களின் இருப்பிடம்
குறித்த தகவல்கதளத் ததலதம நிதலயத்திற்கு அனுப்பும்.

 வதன்வபண்னண ஆறு
o

300 டன்கள் எதட மகாண்ட பதியளவு மசதுக்கப்பட்ட பாதற கர்நாடகாவிற்கு எடுத்துச்
மசல்லப்பட்டது. இந்த நடவடிக்தக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ரப ண்டப்பள்ளி என்ற
கி ாமத்தில் உள்ள மதன்மபண்தண ஆற்றின் பாதததய மாற்றியதமத்துள்ளது.

o

மதன்மபண்தண ஆறு தமிழில் மதன்மபண்தணயாறு என்றும் கன்னடத்தில் தக்சின
பினகினி என்றும் அதழக்கப்படுகின்றது. ரமலும் இது “மபான்தனயாறு” என்றும்
அறியப்படுகின்றது.

o

இந்த ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் மசன்னரகசவா குன்றுகளின் மதன்கிழக்கு
திதசயிலிருந்தும் சிக்பல்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தி குன்றுகளின் வடரமற்கு
திதசயிலிருந்தும் உற்பத்தியாகின்றது.

o

இது கர்நாடகா மாநிலத்திற்குள்ரள மபங்களூரிவிற்கு வடக்ரக 85 கிரலா மீட்டர் தூ ம்
பாய்கின்றது.

o

இது கர்நாடகா மாநிலத்திற்குள்ரள மபங்களூருவிற்கு வடக்ரக 85 கிரலா மீட்டர் தூ ம்
பாய்கின்றது.

o

இது உருவான இடத்திலிருந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் இடமான தமிழ்நாட்டின்
கடலூர் மாவட்டம் வத மமாத்தம் 400 கிரலா மீட்டர்கள் தூ ம் பயணிக்கின்றது.

 100 ககாடிகளில் கமம்படுத்துதல்
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இந்த கல்வியாண்டில் இந்தியா முழுவதும் உயர்திறன் மகாண்ட 10 அ சுப் பல்கதலக்
கழகங்கள் 100 ரகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ரமம்படுத்தப்பட இருக்கின்றன.

o

இந்த பல்கதலக் கழகங்கள் மத்திய அ சின் ாஷ்ட்ரிய உச்சதார் சிக்சா அபியான் என்ற
திட்டத்தின் கீழ் சிறப்புத் தகுதிகதள ரமம்படுத்திட ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

o

மபருதமமிகு கார்மனல், யுமபன் மற்றும் யுசி மபர்கீகிரல உள்பட 7 அமமரிக்கப் பல்கதலக்
கழகங்களினால் பல்ரவறுபட்ட துதறகளில் அதவ வழ்காட்டப்பட இருக்கின்றன.

o

இந்தப் பல்கதலக்கழகங்கள் நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அ சிடம் இருந்து ரந டியாக
நிதிகதளப் மபற்றிட சிறப்பு வளாக நிறுவனங்கதள ஏற்படுத்த இருக்கின்றன.

o

தற்ரபாது முன்மமாழியப்பட்டுள்ள நிதலயானது மார்ச் மாதம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள்ளாக
100 ரகாடிகள் கட்டாயல் மசலவு மசய்யப்பட்டு இருக்க ரவண்டும்.

o

காத க்குடி அழகப்பா பல்கதலக்கழகம், தஹத ாபாத் உஸ்மானியா பல்கதலக் கழகம்,
சாவித்திரிபாய் புரல பல்கதலக் கழகம் ஆகியன் ஏற்கனரவ தங்களது நிறுவனங்கதளக்
மகாண்டிருக்கின்றன.

 காவிரி நீர்
o

காவிரி நீர் ரமலாண்தமவாரியம் (CWMA- Cauvery Water Management Authority) ஜுன்
மாதத்தில் தமிழகத்திற்கு வழங்க ரவண்டிய 9.19 டிஎம்சி காவிரி நீத த் திறந்துவிட ரவண்டும்
என்று கர்நாடக மாநிலத்திற்கு உத்த விட்டுள்ளது.

o

இந்த காவிரி நீ ானது தற்மபாழுது அதடயாளம் கண்டறியப்பட்டுள்ள பில்லிகுண்டுலு பகுதி
மற்றும் நீர் விடுவிப்புப் பகுதி என்ற இரு மாநிலங்களுக்கிதடரயயான இதணப்புப்
பகுதியிலிருந்து திறந்து விடப்பட இருக்கின்றது.

o

எஸ்.மசூத் ஹதசன் என்பவர் CWMA-ன் ததலவ ாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

o

நவீன் குமார் என்பவர் காவிரி நதிநீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் ததலவ ாக
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

 வென்னன குடிநீர்ப் பிரச்ெனன
o

தமிழக அ சு 5 சிறிய உப்பு நீக்க ஆதலகதள மசன்தனயில் அதமக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த ஆதலகள் ஒவ்மவான்றும் 1 மில்லியன் லிட்டர் மகாள்ளளவு மகாண்டது.

o

ஒவ்மவாரு ஆதலயும் 120 ரகாடி மசலவில் காசிரமடு, திருமவாற்றியூர், திருவல்லிக்ரகணி,
எம்ஆர்சி நகர் மற்றும் திருவான்மியூர் ஆகிய இடங்களில் அதமக்கப்படவிருக்கின்றது.

 ராமானுஜர வஜயந்தி
o
o

ாமானுஜரின் பிறந்த தினமானது ஸ்ரீ ாமானுஜர் மஜயந்தி என்றும் அதழக்கப்படுகின்றது.
இது தமிழ் சூரிய நாட்காட்டியின் அடிப்பதடயில் அனுசரிக்கப்படுகின்றது.
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இது சித்தித மாதத்தின் திருவாதித நட்சத்தி தினத்தன்று நிகழ்கின்றது. இது 2019 ஆம்
ஆண்டு ரம 9 அன்று நிகழ்கின்றது.

o

இவ து சமயம் சார்ந்த மசயல்பாடுகள் மற்றும் மகாள்தககள் ஆகியதவ பின்வரும்
முக்கியமான 2 தவணவ தமயங்களில் ப ப்பப் படுகின்றன.


திருச்சியின் ஸ்ரீ ங்கத்தில் உள்ள திருவ ங்கநாதர் ஆலயம்



ஆந்தி ப்பி ரதசத்தின் திருப்பதியில் உள்ள மவங்கரடஷ்வ ர் ஆலயம்

o

தவணவத் தத்துவ ஞானியான இ ாமானுஜர் ஒரு பு ட்சிக சமூக சீர்திருத்தவாதி ஆவார்.

o

இவர் பாலினம், ரதசியவாதம், சாதி , மதம், இனம், சமூகம், கலாச்சா ம் மற்றும் மபாருளாதா
நிதல ஆகியவற்றின் அடிப்பதடயில் பாகுபாடு காட்டப்படாமல் ஒவ்மவாரு மனிதரும் சமம்
என்ற தனது மகாள்தகதய ஊக்குவித்தார்.

o

விஷிஷ்ட அத்தவதா தத்துவத்தின் சிறந்த ஆத வாள ாக ஸ்ரீஇ ாமானுஜர் விளங்குகின்றார்.

 அரவிந்த் சிதம்பரம் – ெதுரங்கப் பட்டம்
o

ரதசிய சது ங்கப் ரபாட்டிகளின் அதனத்துப் பிரிவுகளிலும் ஒர சமயத்தில் மவற்றியாள ாக
இருப்பவர் என்ற தனிப்மபரும் சாததனயிதன அ விந்த் சிதம்ப ம் மபற்றுள்ளார்.

o

இவர் மதுத தயச் ரசர்ந்தவ ாவார்.

o

இவர் சமீபத்தில் ஜலந்தரில் நதடமபற்ற ரதசிய அளவிலான ரபாட்டிகளில் ர பிட் (Rapid)
மற்றும் பிலிட்ஸ் (Blitz) பிரிவுகளில் பட்டங்கதள மவன்றுள்ளார்.

o

இவர் 2018ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் ஜம்முவில் நதடமபற்ற ரதசிய ஓபன் ஆடவர் சாம்பியன்
பட்டத்ததயும் மவன்றுள்ளார்.
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 ராபர்ட் பூட்டி


1863 ஆம் ஆண்டு ரம 30 அன்று ஆங்கிரலயப் புவியியல் வல்லுநர் ஜார்ஜ் பூட்டி என்பவர்
மசன்தனயில் உள்ள பல்லாவ த்தில் பழங்கற்காலக் கருவிகதளக் கண்டுபிடித்தார்.



இவர் இந்தப் பகுதியில் பழங்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்தனர் என்பததக் கண்டறிந்தார்.



இது இந்தியாவின் முதலாவது மதால்லியல் துதற ஆய்வாகக் கருதப்படுகின்றது.



இவர்

அதி ம்பாக்கத்தில்

1.5

மில்லியன்

ஆண்டுகள்

பழதமயான

கற்கருவிகதளக்

கண்டறிந்தார்.


இவர்

மசன்தனயில்

உள்ள

அ சாங்க

அருங்காட்சியகத்திற்கு

4000ற்கும்

ரமற்பட்ட

மதான்தமயான தகவிதனப் மபாருட்கதள வழங்கியுள்ளார்.
 மூன்ைாம் பாலினத்தவர் – பல்கநாக்கு மருத்துவமனன
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உள்ள

ாஜீவ் காந்தி

அ சு

மபாது

மருத்துவமதனயானது

மூன்றாம்

பாலினத்தவருக்கான சுகாதா ப் பாதுகாப்புத் ரததவகளுக்மகன இயங்கும் ஒரு முழுரந
சிறப்புப் பிரிவிதனத் மதாடங்கியுள்ளது.


நாட்டில் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்காக தனிப் பிரிதவ ஒரு மருத்துவமதன மகாண்டிருப்பது
இதுரவ முதல் முதறயாகும்.



இந்த மருத்துவமதனயானது எல்லா நாட்களிலும் திருநங்தககளுக்கு சுகாதா ரசதவகதள
வழங்கும்.



பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு 2009 ஆம் ஆண்டு இரத மருத்துவமதனயில் முதன் முதறயாக
திருநங்தகக்குப் பாலியல் மாற்று அறுதவ சிகிச்தச மசய்யப்பட்டது.

 25 மணி கநரமும் கனடகள்


தமிழ்நாட்டில் கதடகள் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் அதனத்து ஏழு நாட்களிலும் 24
மணிரந மும் இயங்கிட அ சு அனுமதி அளித்திருக்கின்றது.



இந்த ஆதண தமிழ்நாடு கதடகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் சட்டத்தின் 6-வது பிரிவின்
கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.



இந்த ஆதண மூன்று ஆண்டுக் காலத்திற்குப் மபாருந்தும். இந்த ஆதண வர்த்தகச்
சமூகத்திற்கு மிகப்மபரும் ஊக்கத்தத அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.



ரமலும் அ சின் இந்த ஆதண நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் மபண்களின் பாதுகாப்பின் மீதான
முக்கியத்துவத்ததயும் வலியுறுத்துகின்றது.



ஜூதல 1ந் ரததி அமலுக்கு வரும் இந்த அ சாதணயின் 24 மணி ரந மும் கதடகள், வர்த்தக
நிறுவனங்கள், உணவகங்கள், விடுதிகள், தித ய ங்குகள் ஆகியதவ 365 நாட்களும்
திறந்திருக்கலாம்.



அரத ரந த்தில் ஒரு பணியாளத ஒரு நாதளக்கு 8 மணி ரந ம் மட்டுரம பணியில் ஈடுபடுத்த
ரவண்டும். இ வு 8 மணிக்கு ரமல் மபண்கள் பணியாற்றக் கூடாது.



மபண்கள் இ வில் பணி மசய்வதாக இருந்தால் அவர்களிடம் எழுத்துப்பூர்வமான அனுமதி
மபறுவரதாடு, இ வு 8 மணியில் இருந்து காதல 6 மணி வத

அவர்களுக்குத் தகுந்த

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகதளச் மசய்யரவண்டும்.


ஒவ்மவாரு பணியாளருக்கும் சுழற்சி முதறயில் கட்டாயம் வா விடுமுதறஅளிக்க ரவண்டும்.



விடுமுதற

நாட்களிரலா

அல்லது

ரவதலக்கான ரந த்தத

தவி

கூடுதல் ரந ரமா

பணியாளத கட்டாயப்படுத்தி ரவதல வாங்கினால் அந்த நிறுவன உரிதமயாளர் அல்லது
ரமலாளருக்கு எதி ாக சட்டரீதியான நடவடிக்தக எடுக்கப்படும்.
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8 மணி ரந த்தத தவி கூடுதல் ரந ம் பணியாளர் விருப்பப்பட்டு ரவதல மசய்தால் அவர்களது
வங்கி கணக்கில் தான் அந்த பணத்தத ரசர்க்க ரவண்டும்.



ஷிப்ட் அடிப்பதடயில் பணிபுரியும் மபண்களுக்கு நிறுவனத்தின் மமயின் நுதழவுவாயில்
வத யில் வாகன வசதிகதள கட்டாயம் அந்த நிறுவனம் அளிக்க ரவண்டும்.



பாலியல் ரீதியான மதாந்த வுகதள தடுப்பதற்காக நிறுவனத்தில் கட்டாயம் மபண்கள்
ததலதமயிலான புகார் அளிக்கும் குழு இருக்க ரவண்டும்.



ஒவ்மவாரு நிறுவனமும் யார் யார் இன்று ரவதலக்கு வருவார்கள், யார் யாருக்கு விடுமுதற
என்ற தகவதல மதரியப்படுத்த ரவண்டும்.



விடுமுதற நாட்களிரலா அல்லது

ரவதலக்கான ரந த்தத தவி

கூடுதல் ரந ரமா

பணியாளத கட்டாயப்படுத்தி ரவதல வாங்கினால் அந்த நிறுவன உரிதமயாளர் அல்லது
ரமலாளருக்கு எதி ாக சட்டரீதியான நடவடிக்தக எடுக்கப்படும்.


இந்த உத்த வு டீ கதடகள், மபட்டிக் கதடகளுக்கு மபாருந்தாது. ஏமனன்றால் தமிழ்நாடு
கதடகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் 1947-ன் படி, இந்த அனுமதிதயப் மபறும் கதடகள்
அல்லது நிறுவனங்களில் குதறந்தபட்சம் 10 ஊழியர்கள் பணியாற்ற ரவண்டும் என்ற
கட்டுபாடு,

தற்ரபாது

மவளியாகியுள்ள

அறிவிப்பாதணயின்

மதாடக்கத்திரலரய

மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


நதடபாதத உணவகங்கள், பழக்கதடகள், காய்கறிக் கதடகள், பலச க்குக் கதடகள், சிறிய
உணவகங்கள் ரபான்றவற்தற 24 மணி ரந மும் நடத்த

முடியாது. ரபாலீஸ் சட்டத்தின்படி

இதுரபான்ற கதடகதள இ வு 11 மணிக்குள் மூடியாக ரவண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 வ.உ.சிதம்பரனார் துனைமுக அைக்கட்டனள


தூத்துக்குடியில் உள்ள வ.உ.சி. துதறமுக அறக்கட்டதள மற்றும் மத்திய கிடங்குக் கழகம்
ஆகியதவ ரந டித் துதறமுக நுதழவு (Direct Port Entry) வசதிக்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ஒன்றில் தகமயழுத்திட்டுள்ளன.



DPE ஆனது மதாழிற்சாதலகளிலிருந்துச் ச க்குக் மகாள்கலன் முதனயத்திற்கு ச க்குக்
மகாள்கலனின் ரந டி இயக்கத்தத ஏற்படுத்தும். இது மகாள்கலன் ச க்கு நிதலயத்தில்
எந்தமவாரு இதடநிதல தகயாளுதலும் இல்லாமல் அதனத்து நாட்களிலும் 24 மணி ரந மும்
இயங்கும்.



தமிழ்நாட்டின் இ ண்டாவது மிகப்மபரிய துதறமுகம் வ.உ.சி. துதறமுக அறக்கட்டதளயாகும்.
இது மன்னார் வதளகுடாவில் அதமந்துள்ளது.

 ஆவடி மாநகராட்சி
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18.06.2019 அன்று திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவடி சிறப்பு நிதல நக ாட்சியானது
15வது மாநக ாட்சியாக த ம் உயர்த்தப்பட்டது.



இந்தப் புதிய மாநக ாட்சியானது ஒரு ரமயர், ஒரு ஆதணயம், ஒரு நிதலக் குழு ,
மசயல்பாட்டுக் குழு மற்றும் ஒரு ஆதணயத க் மகாண்டிருக்கும்.



தமிழ்நாடு மாவட்ட நக ாட்சிகள் சட்டம், 1920 என்ற சட்டத்தின் விதிமுதறகள் எந்தமவாரு
விதத்திலும் ஆவடிக்குப் மபாருந்தாது.



ஆவடி மாநக ாட்சியின் விதிமுதறகள் ரகாயம்புத்தூர் நக மாநக ாட்சிக் கழகச்சட்டம், 1981
ஆகியவற்றுடன்
ரமாயம்புத்தூர்

மபாருந்தி
நக

அதமவதாக

மாநக ாட்சிக்

கழகச்

உள்ளது.
சட்டம்,

எனஏ

ஆவடி

1981-ன்

மாநக ாட்சிக்காக

விதிமுதறகள்

ஏற்றுக்

மகாள்ளப்பட்டுள்ளன.


மசன்தன, ரகாயம்புத்தூர், ஈர ாடு, மதுத , திருச்சி, திருமநல்ரவலி, திண்டுக்கல், ரசலம்,
தஞ்சாவூர், தூத்துக்குடி, ரவலூர், நாகர்ரகாவில் மற்றும் ஓசூர் ஆகியதவ தமிழ்நாட்டில் உள்ள
இத மாநக ாட்சிகளாகும்.

 வென்னன வானினலயியல் துனை – தனித்துவம்


மசன்தனயின் நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் மீனம்பாக்கம் ஆகியவற்றில் உள்ள2 வானிதலயியல்
தமயங்கள் உலக வானிதலயியல் அதமப்பினால் (Wolrd Meteorological Organisation)
நீண்ட காலமாக கண்காணிப்தப ரமற்மகாள்ளும் நிதலயங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.



100 ஆண்டுகளுக்கும் ரமலாக கா நிதலக் கண்காணிப்புகதள ரமற்மகாள்ளும் இந்தியாவில்
உள்ள 5 இத நிதலயங்களிதடரய இந்த 2 நிதலயங்கள் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளன.



இது

காலநிதல

மாறுபாட்தட

மதிப்பிடுவதற்கும்

காலநிதல

அதமப்பில்

ஏற்படும்

மாற்றங்கதளப் புரிந்து மகாள்வதற்கும் ஒரு முக்கியப் பதிவுகளாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய 100
ஆண்டுத் தகவல்கதளப் ப ாமரித்தலுக்கான ஒரு சிறப்பு அங்கீகரிப்பாகும்.


1792 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் முதலாவது வானிதலயியல் நிதலயம் மசன்தனயில்
ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 வகாத்தடினம வதாழிலாளர்கள் முனையினனத் தடுக்கும் முனை


மாநிலத்தில்மகாத்தடிதம மதாழிலாளர் முதறயிதன முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதற்காக
நிதலயான இயக்க நதடமுதறக்கு தமிழக அ சு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.



இது மதாழிலாளர்கள் துதறயின் முன்மமாழிவு ஆகும்.



தமிழ்நாடானது நாட்டில் ஐந்தாவது அதிக ஆட்கடத்தல் வழக்குகதளப் பதிவு மசய்துள்ள
மாநிலம் ஆகும்.
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மகாத்தடிதம மதாழிலாளர் முதற (ஒழிப்பு) சட்டம் மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டின் மகாத்தடிதம
மதாழிலாளர்கள் மறுவாழ்விற்கான மத்திய அ சின் திட்டம் ஆகியவற்றின் அமலாக்க
நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டும் வதகயில் அவர்கதள அதடயாளம் காண்பது, மீட்பது மற்றும்
மறுவாழ்வு அளிப்பது ஆகியவற்றில் ஒர

மாதிரியான நதடமுதறதய அ சு மகாண்டு

வந்துள்ளது.
 பசுனம விருதுகள் 2018


சுற்றுச்சூழதலப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகித்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள், மதாழிலகங்கள்
மற்றும் அலுவலர்களுக்கு தமிழக அ சானது பசுதம விருதுகதள வழங்கியது.



இந்தப் பசுதம விருதுகதள தமிழக மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது வழங்குகிறது.



இது

தமிழ்நாட்டில்

சுற்றுச்சூழல்

பாதுகாப்பிற்கான

சிறந்த

பங்களிப்தப

அளிக்கும்

மதாழிலகங்கதள அங்கீகரிக்கிறது.


நீலகிரியின் ஆட்சிய ான இன்னசன்ட் திவ்யா, மதுத யின் முன்னாள் ஆட்சிய ான G. வீ
ாகவ ாவ் மற்றும் திருமநல்ரவலியின் முன்னாள் ஆட்சிய ான சந்தீப் நந்தூரி ஆகிரயார்
2018ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகதளப் மபற்றனர்.



2018 ஆம் ஆண்டிற்கான திறதமயான முதறயில் மாசுத் தடுப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பில்

சிறந்த

மதாழிலகங்களுஆன

விருது

பின்வரும்

நிறுவனங்களுக்கு

பின்வரும்

நிறுவனங்களுக்கு

வழங்கப்பட்டது.
o

அதானி கடல்சார் கட்டதமப்பு ரமம்பாட்டு நிறுவனம்

o

மஜய்விஷ்ணு ஜவுளி நிறுவனம்

o


கல்வி

ாம்ரகா சிமமண்ட்ஸ்
நிறுவனங்களுக்கான

பசுதம

விருதுகளானது

வழங்கப்பட்டது.
o

ஸ்ரீமவங்கரடஸ்வ ா மபாறியியல் நிறுவனங்கள் –காஞ்சிபு ம்

o

மமப்ரகா ஸ்க்மலங் மபாறியியல் கல்லூரி

o


ாம்ரகா வித்யாலயா –விருதுநகர் மாவட்டம்

பயன்படுத்தி வீசப்படும் மநகிழிகதளத் ததட மசய்வதற்கான மாநில அ சின் உத்த தவ
திறம்பட மசயல்படுத்திரயார்க்கான பசுதம விருதுகள்
o

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆதணயர் – P. அமுதா

o

திருமநல்ரவலி மாவட்ட ஆட்சியர் – சில்பா பி பாகர் சதீஷ்.

 கஜாலார்கபட்னடயிலிருந்து நீர் வகாண்டு வரப்படல்
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ரவலூர் மாவட்டத்தின் ரஜாலார்ரபட்தடயிலிருந்து மசன்தனக்கு ஒரு நாதளக்கு 10 மில்லியன்



லிட்டர்கள் அளவிலான நீத க் மகாண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகதளத் மதற்கு இ யில்ரவ
மதாடங்கியுள்ளது.
மசன்தனயில் தண்ணீர்ப் பி ச்சதனதயச் சமாளிப்பதற்கான திட்டத்திற்கு ரூ. 65 ரகாடியிலான



நிதிதய தமிழ்நாடு முதலதமச்சர் ஒதுக்கியுள்ளார்.
 5-வது நீத்கதக்கம்


மசன்தனயின் 5-வது நீர்த்ரதக்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கண்ணன்ரகாட்தட
மற்றும் ரதர்வாய் கண்டிதக ஆகிய ஏரிகதள இதணத்துக் கட்டப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கின்றது.



இது 1 டிஎம்சி அடி நீத த் ரதக்கி தவக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.



பூண்டி, ரசாழவ ம், மசங்குன்றம் மற்றும் மசம்ப ம்பாக்கம் ஆகிய நீர்த் ரதக்கங்களால்
ஏற்மகனரவ மசன்தனக்குத் தண்ணீர் அளிக்கப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கின்றது.

 வைட்சி மதிப்பீடு


உலகம் முழுவதும் 400 மபரிய நக ங்களில் நீர் ரமலாண்தம முன்மனடுப்புகள் மற்றும் நீர்ப்
பற்றாக்குதற குறித்த ஆய்தவ இயற்தகக்கானப் பன்னாட்டு நிதியத்தின் சர்வரதச நீர்
மபாறுப்புதடதமத் திட்டம் ரமற்மகாண்டு இருக்கின்றது.



மிகக் கடுதமயான நீர்ப் பற்றாக்குதற மற்றும் வறட்சி ஆகியவற்தற எதிர்மகாள்ளும்
மிகப்மபரிய நக ங்களில் மசன்தன முதலிடத்தில் உள்ளது.

 கடல்நீனரக் குடிநீராக்கும் 3-வது ஆனல


தமிழக அ சு மஜர்மனி நிறுவனத்துடன் இதணந்து ஒரு நாதளக்கு 150 மில்லியன் லிட்டர்
நீத

(MLD – million litre per day) சுத்திகரிக்கும் திறன் மகாண்ட 3-வது கடல்நீத க்

குடிநீ ாக்கும் ஆதலதயக் கட்டத் திட்டமிட்டுள்ளது.


இது

காஞ்சிபு ம்

மாவட்டத்தின்

கிழக்குக்

கடற்கத

சாதலயின்

மநம்ரமலியில்

தற்மபாழுதுள்ள கடல்நீத க் குடிநீ ாக்கும் ஆதலக்கு அருகில் கட்டப்படவிருக்கின்றது.


இதற்காக பகுதியளவு மானியமானது நக ப் புத்தாக்கம் மற்றும் உருமாற்றுதலுக்கான அடல்
திட்டத்தின் (AMRUT – Atal Mission for Urban Rejuvenation and Transformation) கீழ்
மபறப்படவிருக்கின்றது.



ஏற்கமனரவ மீஞ்சூர் மற்றும் மநம்ரமலியில் 100 MLD திறன் மகாண்ட கடல்நீத க்
குடிநீ ாக்கும் இ ண்டு ஆதலகள் உள்ளன.

 தமிழ் மைவன்


தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பட்டாம்பூச்சியாக தமிழ் மறவன் (சிர ாச் ர ாவ் தாய்ஸ்) பட்டாம்பூச்சி
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மவளிப்புறத்தில் பழுப்பு நிற வதளயத்துடன் முழுவதும் பழுப்பு நிறம் மகாண்டதாக
காணப்படும் இந்த பட்டாம்பூச்சி ரமற்குத் மதாடர்ச்சி மதலகளில் மட்டுரம காணப்படுகின்றது.
ரமற்குத் மதாடர்ச்சி மதலயில் காணப்படும் 32 வதக பட்டாம்பூச்சி இனங்களில் இதுவும்
ஒன்றாகும்.



தனது மாநிலத்திற்காக மாநிலப் பட்டாம்பூச்சிதய அறிவிக்கும் நாட்டின் 5-வது மாநிலம்
தமிழ்நாடு ஆகும்.



தனது மாநிலப் பட்டாம்பூச்சியாக நீல மார்மாதன அறிவித்த முதலாவது மாநிலம் மகா ாஷ்டி ா
ஆகும், இதற்கு அடுத்து உத்த ாகண்ட் (மபாது மயில்), கர்நாடகா (மதன் பறதவ இறகுகள்),
ரக ளா (பட்தடகள் மகாண்ட மலபார் மயில்) ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களுதடய மாநிலப்
பட்டாம்பூச்சிதய அறிவித்துள்ளன.

 மதுத மற்றும் திருச்சியில் கட்டப்பட்டுள்ள ரமாட்டார் வாகன ப ாமரிப்புத் துதறயின் கீழ் இயங்கும்
அம்மா ஓட்டுநர் பயிற்சி நிறுவனங்கதள முதல்வர் பழனிசாமி 22-6-2019 அன்று திறந்து தவத்தார்.
இந்த அம்மா ஓட்டுநர் பயிற்சி நிறுவனங்கள், வாகனங்கள் குறித்தான உரிய மசய்முதற விளக்க
உபக ணங்கள், ரமம்படுத்தப்பட்ட கட்டதமப்பு மற்றும் வகுப்பதற வசதிகளுடன் அதமக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அதனத்து அ சுத் துதற ஓட்டுநர்களுக்கு புத்துணர்வுப் பயிற்சி அளிக்கவும். புதிதாக
பணியில் ரசர்ந்தவர்களுக்கு தகுந்த பயிற்சி அளிக்கவும் இந்த பயிற்சி நிறுவனங்கள் உதவிபுரியும்.


தமிழக அ சின் 2016-17 ஆம் ஆண்டின் ரபாக்குவ த்துத் துதற மானியக் ரகாரிக்தகயில்
அறிவிக்கப்பட்டதன் படி, முதலாவது அம்மா ஓட்டுநர் பயிற்சி நிறுவனம் ரசலம் அ சு
தானியங்கிப் பணிமதனயில் 30.6.2018 அன்று அம்மா ஓட்டுநர் பயிற்சி நிறுவனம் திறந்து
தவக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

 இந்தியாவிகலகய முன்மாதிரியாக, தமிழகத்தில் விவொயிகளுக்கு இ-அடங்கல் வழங்கும் திட்டம்
ஜூனல 2019 முதல் அமுலுக்கு வந்துள்ளது.


ஆந்தி ம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இ-அடங்கல் திட்டம் இருந்தாலும் அவற்தற
அதிகாரிகள் மட்டுரம மசயல்படுத்த முடியும். ஆனால், தமிழகத்தில்தான் விவசாயிகளும்
இத்திட்டத்தில்

பதிவு

மசய்து

அ சு

வழங்கும்

சலுதககதள

மபறும்

வதகயில்

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.


இத்திட்டத்தின் கீழ், விவசாயி ஒவ்மவாருவருக்கும் தனித்தனிரய குடிமக்கள் கணக்கு எண்
வழங்கப்படும். அ சின் ரசதவகதள இதணய வழியாக மபற்ற ஒவ்மவாருவருக்கும் இந்த
எண் வழங்கப்பட்டிருக்கும். இந்த எண் இல்லாவிட்டால் புதிதாகப் பதிமவ மசய்து மபற்றுக்
மகாள்ளலாம். இந்த எண்தண அடிப்பதடயாகக் மகாண்டு ஒவ்மவாரு விவசாயியும் எந்மதந்த
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பருவத்துக்கு எந்த வதகயான பயித , எவ்வளவு ப ப்பில் பயிரிட்டுரளாம் என்பதத ரந டியாக
பதிவு மசய்யலாம்.


இந்த பதிவு கி ாம நிர்வாக அலுவலருக்கு மசன்று கள ஆய்வு மசய்து சரியாக இருந்தால்
அனுமதிக்கப்படும். விவசாயி, கி ாம நிர்வாக அலுவலர் ஆகிரயா து பதிவுகளில் மு ண்பாடு
இருந்தால் ரந டியாக வருவாய் ஆய்வாளருக்கு மசல்லும் அதிலும் மு ண்பாடு இருந்தால்
துதண வட்டாட்சியருக்கு மசல்லும். கி ாம நிர்வாக அலுவலர் முதல் ஆட்சியர் வத யில்
இந்தப் பதிதவ சரிபார்த்து இறுதி மசய்ய வழிவதக மசய்யப்பட்டுள்ளது.



இதுமட்டுமல்லாது பயித ப் பூச்சி தாக்கிரயா, வறட்சி, மவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டாரலா
அவற்தற புதகப்படம் வழியாக இ-அடங்கலில் பதிவு மசய்யலாம். புதகப்படம் பதிவு மசய்த
ரததி,

ரந ம்

உள்ளிட்டவற்தறயும்

துல்லியமாக

அறியலாம்.

ரவளாண்தமத் துதறயில் புதிய மகாள்தககதள மகாண்டுவ

இந்த

முதறயானது

உபரயாகமாக அதமயும்.

மாநில முழுவதும் எந்தப் பகுதியில், எந்த பயிர், எவ்வளவு ப ப்பு என்பதத எளிதில்
கணக்கிடலாம். அறுவதட விவ ங்கதளயும் அறிய முடியும் என்கிறார் அவர்.


இனி, விவசாயிகள் தங்களிடமுள்ள ஆண்ட் ாய்டு வசதியுதடய மசல்லிடப்ரபசியிரலரய
அடங்கல் விவ ங்கதளப் பதிவு மசய்ய முடியும். இத்ததகய மசல்லிடப்ரபசி இல்லாத
விவசாயிகள் அந்தந்த கி ாமத்தில் உள்ள அ சின் இ-ரசதவ தமயங்களுக்ரகா, தனியார்
இதணயதள தமயங்களுக்ரகா மசன்று இதணய வசதிதய பயன்படுத்தி இ-அடங்கல்
திட்டத்தில் பதிவு மசய்யலாம்.

 புகழ்மபற்ற மிருதங்க வித்வான் தஞ்சாவூர் இ ாமமூர்த்தி காலமானார்.
 தமிழகத்தின்

15 வது மாநக ாட்சியாக ஆவடிதய அறிவித்து அ சாதண மவளியிடப்பட்டுள்ளது.

புதியதாக உதயமாகும் ஆவடி மாநக ாட்சியில் ஆவடி, பூந்தமல்லி, திருரவற்காடு நக ாட்சிகளும்,
திருநின்றவூர்

ரபரூ ாட்சியும்

வரும்.மக்கள்

மதாதகயின்

அடிப்பதடயிரலரய

நக ாட்சிகள்

மாநக ாட்சிகளாக தாம் உயர்த்தப்படும்


ரகாயம்புத்தூர் மாநக ாட்சி சட்டம் 1981-ம் ஆண்டு 25-வது பிரிவின் அடிப்பதடயிலும், அதில்
குறிப்பிட்ட ே த்துகளின் வழியாகவும், ஆவடி மபருநக ாட்சியானது, மாநக ாட்சியாக த ம்
உயர்த்தப்படுகிறது. ஒரு ரமயர், கவுன்சிலர்கள், நிதலக் குழு, வார்டுகள் குழு, ஆதணயாளர் என்ற
அடிப்பதடயில் மாநக ாட்சி அதமக்கப்படும். மற்ற உள்ளாட்சி அதமப்புகளில் மபண்களுக்கு
ஒதுக்கப்பட்டது ரபான்ரற, ஆவடி மாநக ாட்சியிலும் மபண்களுக்கு 50 சதவீத இடங்கள் ஒதுக்கீடு
மசய்யப்படும்.



மபாதுவாக

மாநக ாட்சியாக

த ம்

உயர்த்தப்பட்டால்

குடிநீர்,

கழிவுநீர்

வடிகால்,

சாதல

ரபான்றதவகளின் கட்டதமப்புகள் த ம் உயரும் அரதரபால் மசாத்து வரி, குடிநீர் வரி உள்ளிட்ட
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வரிகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. மமாத்தம் 148 சது கிரலாமீட்டர் ப ப்பளதவக் மகாண்டதாக இந்த
புதிய மாநக ாட்சி அதமய உள்ளதாகவும், மக்கள் மதாதக 6.12 லட்சமாகவும், 80 முதல் 100 வார்டுகள்
வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் விற்ைால் அபராதம் விதிக்கும் நனடமுனை 17-6-2019 முதல் அமலுக்கு
வந்துள்ளது.


பிளாஸ்டிக் மபாருட்கதள உற்பத்தி மசய்பவர்கள், விற்பதன மசய்பவர்கள், ரசமித்து
தவப்பவர்கள்,

வணிக

ரீதியாக

பயன்படுத்தும்

மபரிய

கதடக்கா ர்கள்,

சிறிய

கதடக்கா ர்கள், மபாதுமக்கள் என ஆரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் முதற
பிடிப்பட்டால் 25 ஆயி மும், இ ண்டாவது முதற பிடிப்பட்டால் ஐம்பதாயி மும், மூன்றாவது
முதற சிக்கினால் ஒரு லட்ச ரூபாயும் அப ாதமாக விதிக்கப்பட உள்ளது. நான்காவது
முதறயாக

பிடிபட்டால்,

விற்பவரின்

கதட

உரிமம்

த்து

மசய்யப்படும்

எனவும்

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


மபாதுமக்கதள மபாறுத்தவத யில், அதிகாரிகள் வீடுகளில் ரசாததன மசய்யும்ரபாது
பிளாஸ்டிக் மபாருட்கதள தவத்து இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் ரூ. 500 அப ாதம்
விதிக்கப்படும். மதாடர்ந்து அவர்கள் பிளாஸ்டிக் மபாருட்கதள ரசமித்து தவத்தால் ரூ. 1000
வத அப ாதம் விதிக்கப்படும் என்று தகவல் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஜனவரி 1 ஆம் ரததியன்று பிளாஸ்டிக் மபாருட்கதள
பயன்படுத்தவும் விற்பதற்கும் அ சு ததட விதித்தது.

 புதிய இருசக்க வாகனம் விற்கும்ரபாது 2 மஹல்மமட்டுகள் இலவசமாக வழங்க ரவண்டும் என்று
உற்பத்தியாளர்கள், ‘டீலர்’ களுக்கு தமிழக அ சு உத்த வு பிறப்பித்துள்ளது.
 சிவகங்தக மாவட்டம் கீழடியில் ஐந்தா கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் 13-6-2019 அன்று மதாடங்கி
தவக்கப்பட்டது. இதற்காக தமிழக அ சு ரூ. 1 ரகாடி ஒதுக்கியுள்ளது.


தவதக ஆற்றங்கத யின் நக , நாகரிகத்தத ஆய்வு மசய்வதற்காக மபங்களூருவில் உள்ள
இந்திய மதால்மபாருள் அகழாய்வுத் துதறக்கு கடந்த 2014-ம் ஆண்டு மத்திய அ சு அனுமதி
வழங்கியது.

இததயடுத்து,

அப்ரபாததய

மபங்களூரு

கண்காணிப்பாளர்

ரக.

மதால்மபாருள்
அமர்நாத்

அகழாய்வுத்

ாமகிருஷ்ணன்

துதறயின்

ததலதமயில்

மதால்லியலாளர்கள் மூல தவதகயாற்றின் பகுதியான வருசநாடு மதாடங்கி அழகன்குளம்
வத

தவதக

ஆற்றின்

இரு

கத களிலும்

உள்ள

293

கி ாமங்களில்

ஆய்வு

ரமற்மகாண்டனர். இதில் 100 க்கும் ரமற்பட்ட இடங்களில் பழங்கால மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான
பாதன ஓடுகள் கிதடத்தன. ரமலும் பாண்டிய மன்னர்களின் கல்மவட்டுகள் பு ாதன
கற்ரகாயில்கள் கண்டறியப்பட்டன.
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மதாடர்ந்து கடந்த 2015 மார்ச் 2-இல் கீழடி பள்ளிச் சந்தத திடலில் முதல் கட்ட அகழாய்வுப்
பணிகள் மதாடங்கின. கண்காணிப்பாளர் ரக. அமர்நாத்

ாமகிருஷ்ணன் ததலதமயில்

முதல் இ ண்டு கட்டங்களாக (2015 மற்றும் 2016) நதடமபற்ற அகழாய்வில் இ ண்டாயி ம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான மசங்கல் கட்டுமான வீடுகள், மண்பாண்ட
ஓடுகள், மண்ணால் சுடப்பட்ட மணிகள், மண் அடுக்குகள், முத்து மணிகள், கல்மணிகள்,
பாதனக் குறியீடுகள், கண்ணாடி மணிகள், இரும்பு மற்றும் உரலாகத்தால் ஆன ஆயுதங்கள்,
தந்ததால் ஆன தாயக்கட்தட, கண்ணாடி மணிகள், சது ங்க காய்கள், கதல நயமிக்க
பாதனகள், உதற கிணறுகள், நீர் வழிப் பாதத தடங்கள் உள்ளிட்ட ஏ ாளமான பழங்கால
மபாருள்கள் கிதடத்தன. ரமலும் தமிழ்ப் பி ாமி எழுத்துகள் மபாறிக்கப்பட்ட ஓடுகளும்
கிதடத்தன.


இததயடுத்து கண்காணிப்பாளர் ரக. அமர்நாத் ாமகிருஷ்ணன் பணியிட மாற்றத்துக்குப்
பின், கடந்த 2017 ரம 27-ந் ரததி மதால்லியல் கண்காணிப்பாளர் எஸ்.ஸ்ரீ ாமன்
ததலதமயிலான

மதால்லியலாளர்கள்

மூன்றாம்

கட்ட

அகழாய்வுப்

பணிகதள

மதாடங்கினர். இதில் கண்ணாடி, பச்தசக்கல், சூதுபவளம், மண்ணால் மசய்யப்பட்ட
மணிகள், காதணிகள், தந்தத்தில் மசய்த சீப்பின் ஒரு பகுதி, மசப்பு, எழும்பு முதனகள்,
இரும்பு உளிகள் உள்ளிட்ட சுமார் 1800க்கும் ரமற்பட்ட மதால்மபாருள்கள் கிதடத்தன.
இதற்கிதடரய, மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வுப் பணியுடன் நிதறவு மசய்ய மத்த்ய அ சு முடிவு
மசய்துள்ளதாக மக்கள் மத்தியில் ரபசப்பட்டது.


நான்காம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிதய தமிழக மதால்லியல் துதற ரமற்மகாள்ள மத்திய அ சு
அனுமதியளித்தது. கடந்த 2018 ஏப் ல் மாதம்1 8ம் ரததி மதாடங்கியது.5 மாதம் நதடமபற்ற
அகழாய்வுப்பணி கடந்த 2018 மசப்டம்பர் 30 ஆம் ரததி நிதறவதடந்தது. இதில் 34குழிகள்
ரதாண்டப்பட்டு

ஆய்வு

மசய்யப்பட்டன.

ஆய்வில்

5820

மதால்மபாருள்கள்

கண்மடடுக்கப்பட்டன.


5-ஆம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிக்கிக்கு மத்திய அ சு அனுமதி வழங்கிய நிதலயில், தற்ரபாது
5ம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

 கடரலா க் காவல் பதட அஸ்ஸாம் த பிள்ஸ் பதட இதணந்து கடல்சார் கண்காணிப்பில் ஈடுபடும்
திட்டத்தில், வீ ர்களுக்கான பயிற்சி மசன்தனயில் நதடமபற்றது.


இந்தியக் கடரலா க் காவல் பதட சர்வரதச அளவில் பல்ரவறு நாடுகளின் கடரலா க் காவல்
பதடயினருடன் இதணந்து நல்மலண்ண அடிப்பதடயில் கூட்டுப் பயிற்சி ரமற்மகாண்டு
வருகின்றனர்.
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இந்நிதலயில்

உள்நாட்டில்

உள்ள

பல்ரவறு

துதண
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ாணுவப்பஃதபயினர ாடும் கடரலா க் காவல் பதட இதணந்து மசயல்படுவது என
மகாள்தக அளவில் முடிமவடுக்கப்பட்டுள்ளது.


இதன் அடிப்பதடயில் இதில் இந்தியக் கடரலா க் காவல்பதட ததலதம இயக்குநர்
ாரஜந்தி சிங், அஸ்ஸாம் த பிள்ஸ் துதண

ாணுவப் பதட ததலவர் சுக்தீப் சங்வான்

ஆகிய இருவரும் கலந்து மகாண்டு ஒப்பந்தத்ததப் பரிமாறிக் மகாண்டனர். இந்நிதலயில்
இதற்கான இதணப்பு மற்றும் பயிற்சி மதாடக்க விழா நிகழ்ச்சி கடரலா க் காவல்பதட சார்பில்
மசன்தனத் துதறமுகத்தில் நதடமபற்றது.
 மசன்தனக்கும் குஜ ாத் மாநிலம் சூ த்துக்கும் மாநிலம் சூ த்துக்கும் இதடரய புதிய 4 வழிச்சாதல
அதமக்க மத்திய சாதல ரபாக்குவ த்து மற்றும் மநடுஞ்சாதல அதமச்சகம் முடிவு மசய்துள்ளது.
இந்தச் சாதல அதமக்க மத்திய சாதல ரபாக்குவ த்து மற்றும் மநடுஞ்சாதல அதமச்சகம் முடிவு
மசய்துள்ளது. இந்தச் சாதல அதமக்கப்பட்ட பிறகு, மசன்தனயில் இருந்து மும்தப மசல்லும் தூ ம்
100 கி.மீ. வத குதறயும்.
 உலகின் மிக உய மான முருகன் திருவுருவச் சிதல ரசலம் மாவட்டம், வாழப்பாடிதய அடுத்த
புத்தி கவுண்டன் பாதளயத்தில்

அதமக்கப்பட்டு வருகிறது. மரலசிய ததலநகர் ரகாலாலம்பூர்

அருரக பத்துமதல குதகக் ரகாயிலின் நுதழவு வாயிலில் உலகிரலரய மிக உய மான முருகன்
சுவாமியின் திருவுருவச் சிதல அதமக்கப்பட்டது. 140 அடி உய த்தில் (42.7 மீட்டர்) மிக ரநர்த்தியாக
அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்த முருகன் சுவாமி சிதல தற்ரபாது உலகின் மிக உய மான முருகன்
சிதலயாக அறியப்படுகிறது. இந்நிதலயில், முருகன் சிதலதய மரலசியாவில் வடிவதமத்த
தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த திருவாரூர் தியாக ாஜன் ஸ்தபதியாரின் குழுவினர், ரசலம் மாவட்டம்,
வாழப்பாடி அருகிலுள்ள புத்தி கவுண்டன்பாதளயத்தில், அச்சிதலதய விட 6 அடி உய மான முருகன்
சிதலதய

வடிவதமத்து

வருகின்றனர்.

தத த்தளத்தில்

இருந்து

146

அடி

உய த்தில்

அதமக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சிதலரய, இனி உலகிரலரய மிக உய மான முருகன் சிதலயாக
விளங்கவுள்ளது.
 தமிழ்நாடு சுகாதா சீ தமப்பு திட்டத்திற்காக (Tamil Nadu Health System Reform Programme)
இந்திய அ சு மற்றும் தமிழ்நாடு அ சு உலக வங்கியிடம் 287 மில்லியன் டாலர் கடனுதவி ஒப்பந்தம்
மசய்துள்ளன. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய ரநாக்கம் த மான சுகாதா ரசதவகள் மற்றும் மதாற்றல்லாத
ரநாய்கள் தடுப்பு ரபான்றதவயாகும்.
 மச குவா ா, ஃபிடல் காஸ்ட்ர ாதவ ரபட்டி கண்ட தமிழகத்தின் மூத்த பத்திரிதகயாளர் ரகாபிநாத் 8-619 அன்று காலமானார். இவர் ஏஎன்ஐ மசய்தி நிறுவனத்தின் தமிழக ஆசிரிய ாக கடந்த 30
ஆண்டுகளுக்கும்

ரமலாக

பணியாற்றியுள்ளார்.

சுதந்தி த்துக்குப்

பின்னர்

பிடிஐ

மசய்தி

நிறுவனத்துக்காக நாட்டின் முதலாவது ரதர்தல் மசய்திகதள மதாகுத்து வழங்கியவர். சமீபத்தில்
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நடந்து முடிந்த 17-வது மக்களதவத் ரதர்தல் வத பணிகதளத் மதாடர்ந்தவர். அதுமட்டுமல்லாமல் ரச
குவா ா மற்றும் ஃபிடல் காஸ்ட்ர ா ஆகிரயாத ரபட்டி கண்ட நாட்டின் முதல் பத்திரிதகயாளர் என்ற
மபருதமதயப் மபற்றவர்.
 தமிழக அ சின் சுற்றுச்சூழல் உள்பட முக்கிய திட்டங்களின் நிதலகள் குறித்த விவ ங்கதள மத்தியமாநில

அ சுகளுக்குத்

மதரிவிக்கும்

மதாடர்பு

அதிகாரியாக

ஆர். ாதாகிருஷ்ணன்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 தமிழ்நாடு

திறந்தநிதல

பல்கதலக்கழகத்தின்

துதண

ரவந்த ாக

ரக.பார்த்தசா தி

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 ரதசிய சிறுதானிய உற்பத்தித் திட்டத்தின் கீழ்

ாமநாதபு ம் , சிவகங்தக மாவட்டங்கள் ரதர்வு

மசய்யப்பட்டுள்ளன.
 தமிழகத்தில் புதிய ததலதம தகவல் ஆதணயத ரதர்வு மசய்வதற்காக ஓய்வுமபற்ற உயர் நீதிமன்ற
ததலதம நீதிபதி சிங்கா ரவலு ததலதமயில் ரதடுதல் குழு அதமக்கப்பட்டுள்ளது. ஊ க வளர்ச்சித்
துதற மசயலர் ஹன்ஸ் ாஜ் வர்மா, ஓய்வுமபற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி மவங்கரடசன் ஆகிரயார் ரதடுதல்
குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாநில ததலதம தகவல் ஆதணய ாக இருந்த ஷீலா
பிரியா ரம மாதம் ஓய்வு மபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
 புதுதில்லியில் நதடமபற்ற 16 வயதிற்குட்பட்ரடாருக்கான ரதசிய ரயாகா ஒலிம்பியாட் ரபாட்டியில்
காஞ்சிபு த்ததச் ரசர்ந்த தர்ஷினி, யுவஸ்ரீ, யுவலட்சுமி, காயத்ரி, அட்சயா, முகமது தசயத், ஹரீஷ்,
முகமது ஜமால் ஆகிரயார் உட்பட தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த 8 ரபர் தங்கம் மவன்றுள்ளனர்.
 கஜகஸ்தானில் நதடமபற்ற 20 வயதுக்கு உள்பட்ரடாருக்கான “ஈர ாசியன்” தடகளப் ரபாட்டியில் 800
மீட்டர் ரபாட்டியில் ஒரு நிமிடம் 54.62 விநாடிகளில் இலக்தகமயாட்டி குன்னூத ச் ரசர்ந்த தடகள வீ ர்
ஸ்ரீகி ண் தங்கப் பதக்கம் மவன்றுள்ளார்.

Tamilnadu Current Affairs – July 2019
 தமிழ்நாட்டின் புதிய DGP
o

தமிழ்நாட்டின் காவல்துதறயின் மபாது இயக்குநர்/காவல் துதறயின் ததலவ ாக ஜலத்
K.திரிபாதி மபாறுப்ரபற்றுள்ளார்.

o

இவர் 1985 ஆம் ஆண்டின் இந்திய காவல் பணி அதிகாரியாவார்.

o

இவர் T.K.இ ாரஜந்தி னுக்கு அடுத்ததாக இப்பதவியிதன ஏற்றுள்ளார்.

இவர் வபற்ை விருதுகள்
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ர ாந்து காவலர் திட்டம், குடிதசப் பகுதி தத்மதடுப்புத் திட்டம் மற்றும் புகார் மபட்டி அதமப்பு

o

முன்முயற்சி ஆகிய திட்டங்களுக்காக “மபாது நிர்வாகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காக
பி தமரின் விருது”.
வாஷிங்டனின் சர்வரதச காவல்துதற ததலவர்கள் சங்கத்தினால் நிறுவப்பட்ட “சர்வரதச

o

சமூகக் காவலர் விருது”.
கிளாஸ்ரகாவில் உள்ள மபாது நிர்வாகம் மற்றும் ரமலாண்தமக்கான காமன்மவல்த் சங்கம்

o

வழங்கிய ‘ஆளுதமயில் புத்தாக்கத்திற்கான தங்கப் பதக்கம்’.
 புதிய வதாழிற்ொனலகள்- அடிக்கல்நாட்டு விழா


ரூ. 2375 ககாடி மதிப்பீடு
உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் படி ரூ. 2375ரகாடி மதிப்பில் 13

o

புதிய மதாழிற்சாதலகளுக்கு, மசன்தன ததலதம மசயலகத்தில், முதலதமச்சர் எடப்பாடி
பழனிச்சாமி ஜூதல 4 அன்று அடிக்கல் நாட்டினார்.

புதிய வதாழிற்ொனலகள் அனமயும் மாவட்டங்கள்/நகரங்கள் விவரம்:


திருவள்ளூர் மாவட்டம்
தஹமடக் கார்பன் நிறுவனம், பிர்லா குழுமம்- கும்மிடிப்பூண்டி சிப்கார் மதாழிற்பூங்கா,

o

திருவள்ளூர்
மரகந்தி ா ஸ்டீல் சர்வீஸ்

o

நிறுவனம்

– இண்ரடாஸ்ரபஸ்

தனியார்

மதாழிற்பூங்கா,

திருவள்ளூர்
பரயாடீசல் உற்பத்தி மதாழிற்சாதல, காளஸ்வரி குழுமம் – மபரியபாதளயம்

o


ககானவ மாவட்டம்
o

விதச பம்பு உற்பத்தி மசய்யும் மதாழிற்சாதல, எக்கி ரகாமா நிறுவனம் – கணபதி, ரகாதவ.

o

நூற்பாதலகள் & ஆயத்த ஆதட உற்பத்தி மசய்யும் மதாழிற்சாதல – ரமட்டுப்பாதளயம்.

o

கார்பன் சீல், ரபரிங்கள் உற்பத்தி மதாழிற்சாதல, கிருஷ்ணரவணி கார்பன் நிறுவனம் –
சின்னரவடம்பட்டி.



வென்னன மாவட்டம்
o

மின்னணு உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தி மசய்யும் மதாழிற்சாதல, சிர்மா மடக்னாலஜி – தாம்ப ம்
மமப்ஸ் மதாழிற்பூங்கா.



வநல்னல மாவட்டம்
o

கட்டுமானப் மபாருட்கதள உற்பத்தி மசய்யும் மதாழிற்சாதல, ரினாட்டஸ் புர ாகான் என்ற
நிறுவனம் – கங்தகமகாண்டான் சிப்காட் மதாழிற்பூங்கா.



காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
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காற்றாதலகளுக்கான இறக்தககள் மதாழிற்சாதல, டி.பி.ஐ. காம்ரபாதசட்ஸ் நிறுவனம் –
ஓ கடம்.

o

மரகந்தி ா ரீதசக்ளிங் நிறுவனம், சுங்குவார்சத்தி ம்

o

சக்தி ஸ்டீல்ஸ் நிறுவன மதாழிற்சாதல – இருங்காட்டுக்ரகாட்தட

o

வாகன உதிரிபாக

ஒருங்கிதணப்பு

மதாழிற்சாதல,

சன்

எஸ்ரடட்ஸ்

நிறுவனம்

–

சமுத்தி ப்ரபடு, ஸ்ரீமபரும்புதூர்.


நாமக்கல் மாவட்டம்
o

நூற்பாதலகள் & ஆயத்த ஆதட உற்பத்தி மசய்யும் மதாழிற்சாதல – எஸ்.பி. அப்ப ல்ஸ்
நிறுவனம் – வாழப்பாடி



திருவண்ணானம மாவட்டம்
o

‘வாகன ஸ்டியரிங் உற்பத்தி மதாழிச்சாதல, மவல்ரபாவ் மமட்டல்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் –
மசய்யாறு சிப்காட் மதாழிற்பூங்கா, திருவண்ணாமதல மாவட்டம்



கவலூர் மாவட்டம்
o

கன க வாகன உதிரிபாக மதாழிற்சாதல, கல்வானா டி ாக் நிறுவனம் –

ாணிப்ரபட்தட

சிப்காட் மதாழிற்பூங்கா.


கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்
o

காகித உற்பத்தி மதாழிற்சாதல, ம ங்கநாயகி ரபப்பர்ஸ் நிறுவனம் – பர்கூர் சிப்காட்
மதாழிற்பூங்கா.



புதிய தனலனமச் வெயலாளர் – தமிழ்நாடு
o

மாநில அ சானது தனது 46வது ததலதமச் மசயலாள ாக K.சண்முகத்தின் நியமனத்தத
அறிவித்து இருக்கின்றது.

o

இவர் 1985ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியாவார்.

o

இவர் கிரிஜா தவத்தியநாததனயடுத்து இப்பதவிதய ஏற்றுள்ளார்.

 பாரம்பரிய பூங்கா – தமிழ்நாடு
o

சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தாவ ங்கள் உட்பட பல்ரவறு பூர்வீக ம ங்கள்
மற்றும் தாவ ங்கதள மவளிக்காட்டும் மசாந்தப் பா ம்பரியத் ரதாட்டத்தத மசன்தன
மாநக மானது மபறவுள்ளது.

o

இந்தத் ரதாட்டமானது மசன்தனயின் வண்ணா ப் ரபட்தடயில் அதமக்கப்படவுள்ளது.

o

இது தமிழ்நாடு ரதாட்டக்கதல ரமம்பாடு நிறுவனத்தால் அதமக்கப்படவுள்ளது.

 ெத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் – மனலப்பாம்புகள்
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நாட்டில் முதல்முதறயாக பவானி சாகருக்கு அருகில் உள்ள சத்தியமங்கலம் புலிகள்
காப்பகத்தின் வனக் கால்நதடப் பிரிவில் உள்ள 10 மதலப் பாம்புகளுக்கு மதாதல அளவியல்
சாதனங்கள் மவற்றிக மாகப் மபாருத்தப்பட்டுள்ளன.

o

ரமாயாறு நதிப் பள்ளத்தாக்கில் விடப்பட்டுள்ள இந்த மதலப் பாம்புகள் துதறசார்ந்த
குழுக்களால் மதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டுக் மகாண்டிருக்கின்றன.

o

இது அருகிவரும் நிதலயில் உள்ள உயிரினமான பாம்புகதள அதன் வாழ்விடப் பகுதியில்
தவத்ரதப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகும்.

o

முதுமதலப்

புலிகள்

காப்பகத்தில்

10

மதலப்

பாம்புகளும்

இரத

ரபான்று

கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
 ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பட்டியல்
o

மதாழிற்சாதல மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக ரமம்பாட்டுத் துதறயில் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ள
ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்தக குறித்த வர்த்தகத் துதற அதமச்சகத்தின்
தகவலின்படி 1004 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுடன் தமிழ்நாடு 7-வது இடத்தில் உள்ளது.

o

இந்தப் பட்டியலில் மகா ாஷ்டி ா, கர்நாடகா மற்றும் தில்லி ஆகியதவ முதறரய 3661, 2847
மற்றும் 2552 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுடன் முதல் மூன்று இடங்கதளப் பிடித்துள்ளன.

o

பதிவு மசய்யப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் ஏஞ்சல் வரி, அறிவுசார் மசாத்துரிதமயின்
தீவி கண்காணிப்பு மற்றும் இத ச் சலுதககள் உள்ளிட்ட பயன்கதள எளிதில் மபற முடியும்.

 நீலக் வகாடி கடற்கனரச் கொதனனத் திட்டம்
o

நீலக் மகாடி கடற்கத ச் ரசாததனத் திட்டத்ததச் மசயல்படுத்துவதற்காக மகாபலிபு ம்
கடற்கத தயத் தமிழக அ சு ரதர்ந்மதடுத்துள்ளது.

o

தற்மபாழுது வத உலகம் முழுவதும் ஏறத்தாழ 4000 நீலக் மகாடித் திட்டங்கள் மசயல்பட்டுக்
மகாண்டிருக்கின்றன.

o

தற்மபாழுது

இந்தியாவில்

ஒடிசா

மற்றும்

குஜ ாத்

மாநிலங்களில்

2

“நீலக்

மகாடி”

சான்றளிக்கப்பட்ட கடற்கத கள் உள்ளன.
 PMJAY – தமிழ்நாட்டின் ககாரிக்னககள்
o

ஆயுஷ்மான் பா த்-பி தம மந்திரி ஜன் ஆர ாக்கியா திட்டத்தின் (Ayushman Bharat –Pradhan
Mantri Jan Arogya Yojana-AB-PMJAY) கீழ் நிதிக் ரகாரிக்தக ரகா ப்பட்ட மதாதகயில்
தமிழ்நாடானது இ ண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

o

ஏறக்குதறய 641 ரகாடி ரூபாய்க்கான ரகாரிக்தகயுடன் குஜ ாத் மாநிலம் பட்டியலின்
முதலிடத்திலும் 399 ரகாடி ரூபாய்க்கான ரகாரிக்தகய்உடன் தமிழ்நாடு இ ண்டாம் இடத்திலும்
உள்ளது.
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o

AB-PMJAY என்பது மத்திய அ சின் முதன்தம சுகாதா த் திட்டமாகும்.

o

ஒட்டுமமாத்த ரகாரிக்தககளின் எண்ணிக்தக அடிப்பதடயில் தமிழ்நாடு நான்காவது இடத்தில்
உள்ளது.

 உலகத் தமிழ் மாநாடு நனடவபற்ை ஆண்டுகள், இடங்கள் விவரம்:
உலகத் தமிழ் மாநாடு பட்டியல் (1966 – 2019)
வ.எண்

மாநாடு

ஆண்டு

இடம்

நாடு

1

முதல் மாநாடு

1966

ரகாலாலம்பூர்

மரலசியா

2

இ ண்டாம் மாநாடு

1968

மசன்தன

இந்தியா

3

மூன்றாம் மாநாடு

1970

பாரிஸ்

பி ான்ஸ்

4

நான்காம் மாநாடு

1974

யாழ்பாணம்

இலங்தக

5

ஐந்தாம் மாநாடு

1981

மதுத

மதுத இந்தியா

6

ஆறாம் மாநாடு

1987

ரகாலாலம்பூர்

மரலசியா

7

ஏழாம் மாநாடு

1989

ரபார்ட் லூயிஸ்

மமாரிசியஸ்

8

எட்டாம் மாநாடு

1995

தஞ்சாபூர்

இந்தியா

9

ஒன்பதாம் மாநாடு

2015

ரகாலாலம்பூர்

மரலசியா

10

பத்தாம் மாநாடு

2019

சிகாரகா

அமமரிக்கா

 10வது உலகத் தமிழ் மாநாடு
o

10வது உலகத் தமிழ் மாநாடானது சிகாரகாவில் ஜூதல 04 முதல் 08 வத நடத்தப்பட்டது.

o

இதன் 9-வது பதிப்பானது மரலசியாவின் ரகாலாம்பூரில் 2015 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்டது.

o

இந்த நிகழ்ச்சிதய சர்வரதசத் தமிழ் ஆ ாய்ச்சிச் சங்கமானது ஏற்பாடு மசய்திருந்தது.

o

இந்நிழ்வானது முதன்முதறயாக இந்த ஆண்டு அமமரிக்காவில் நடத்தப்பட்டது.

o

வட அமமரிக்காவின் தமிழ் சங்கங்களின் கூட்டதமப்பானது “கீழடி-நம் தாய் மடி” (கீழடி
அகழ்வா ாய்ச்சி-நம் தமிழ்த்தாயின் மடி) எனும் கருத்துருவில் கவனம் மசலுத்த இருக்கின்றது.
ரமலும் இததன அச்சங்கம் மதறந்த தமிழறிஞர் ஜி.யு.ரபாப்பின் 200 ஆம் பிறந்த நாளில்
அவருக்குச் சமர்ப்பிக்க உள்ளது.

o

பழதமயில் புதிய வ லாற்றியியல் முதற, அறிவியல் பூர்வமான மற்றும் ஒப்பீட்டு ஆய்வு, தமிழ்
மமாழி, இலக்கியம், கலாச்சா ம், நாகரீகம், நவீன இலக்கியம் மற்றும் தமிழ்க் கணினி முதற
ஆகியதவ. இம்மாநாட்டின் ஒட்டுமமாத்த கருத்துருக்களாகும்.

o

இந்தக் கருத்துருவானது கீழ்க்காணும் 8 ஆய்வுகளின் அடிப்பதடயிலானது


பா ம்பரியமான தமிழ் இலக்கியம் (சங்க இலக்கியம்)



பண்தடயத் தமிழ் நாகரீகம்



மதால்காப்பியம்
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திருக்குறள்



தமிழ் அறிஞர்களின் பங்களிப்புகள்



தமிழ் இதச மற்றும் கதல நிகழ்ச்சிகள்



நவீன தமிழ் இலக்கியம் மற்றும்



தமிழ்மமாழி மற்றும் மமாழியியல்

 IIRSI மாநாடு 2019
o

2019 ஆண்டிற்கான இந்திய உள்விழி தவப்புகள் மற்றும் ஒளிவிலகலுக்கான சங்கத்தின்
(Intraocular Implant and Refractive Society of India-IIRSI) வருடாந்தி

மாநாட்தட

மசன்தனயில் முதல்வர் துவங்கி தவத்தார்.
o

இந்நிகழ்ச்சியானது மிகவும் சவாலான கண்புத ச் சிகிச்தசக் காமணாளிகதளத் தித யிடும்
“கண்சிகிச்தச பிரீமியர் லீக்” எனும் நிகழ்தவக் கண்டது.

 மக்கள் எண்
o

குடிமக்கள் விண்ணப்பிக்காமரலரய குறிப்பரிந்துத் தானாகரவ மக்களுக்கு சட்டரீதியான
ஆவணக்கதள வழக்க தமிழ்நாடு அ சு திட்டமிட்டுள்ளது.

o

இந்த சட்டப்பூர்வமான ரசதவகளில் மக்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு அ சின் இ-ரசதவ
தமயங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள், ஆவணங்கள் , உரிதமகள் ரபான்ற அ சு
ரசதவகதள வழங்குதலும் அடங்கும்.

புதிய நனடமுனை
o

தமிழ்நாடு மின் ஆளுதம நிறுவனமானது மாநிலத்தில் உள்ள 7 ரகாடி மக்களுக்கும் ஒரு
தனித்துவமான

“மக்கள்

எண்”

எனும்

அதடயாள

எண்தண

உருவாக்கத்

திட்டமிட்டுள்ளது.
o

இதன் மூலம் ஆதார் எண் மதறக்கப்பட்டு மக்கள் எண் எனும் பிதழரயற்படுத்த முடியாத
எண் பயன்படுத்தப்படும்.

o

இந்தத் தகவல்கள் மின்னணு முதறயில் தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஒவ்மவாருவகுக்கும்
தனித்தனியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள குடிமக்கள் மபட்டகத்தத அதடயும்.

o

குடிமக்கள் அவர்களின் தகரபசி எண்தணப் பயனாளர் குறியீடாகவும் ஒருமுதற
பயன்படுத்தும் கடவுச் மசால்தலயும் பயன்படுத்தித் தங்கள் சான்றிதழ்கள் மற்றும்
ஆவணங்கதள தங்கள் மபட்டகத்தில் காணலாம்.

o

குடிமக்கள் தகுதி மபறும் ரபாது ஒவ்மவாரு முதற அல்லது நிறுவனங்களின்
மமன்மபாருள்களின் மதாடர் சங்கிலி (நம்பிக்தக இதணயம்) மதாழில்நுட்பமானது
சான்றிதழ்கதள உடனடியாக வழங்கும்.
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பிறப்புச் சான்றிதழ் முதல் இறப்புச் சான்றிதழ் வத பல்ரவறு அ சுத் துதறகள் மற்றும்

o

முகவர்

நிறுவனங்களுக்கு

இதடயில்

வழங்கப்பட்ட

ஏ ாளமான

சான்றிதழ்கள்/ஆவணங்கள் தானாகரவ குடிமக்கள் மபட்டகத்தில் ரசமிக்கப்படும்.
 கவலூரிலிருந்து வென்னனக்கு நீர்
o

ஜூதல 12 அன்று 2.5 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீருடன் இ யில் மசன்தனதய வந்ததடந்தது.

o

இந்த இ யில் 50000 லிட்டர் மகாள்ளளவு மகாண்ட 50 கலன்கதளக் மகாண்டது.

o

தமிழ்நாட்டின்

ரவலூர்

மாவட்டத்தில்

உள்ள

ரஜாலார்

ரபட்தடயில்

இந்த

தண்ணீர்

நி ப்பப்பட்டது.
o

ரவலூரின் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின்கீழ், ரவலூர் மாவட்டத்தின் பல்ரவறு இடங்களுக்கு நீர்
வழங்கப் படுவதிலிருந்து உபரிநீர் மசன்தனக்குத் திருப்பி விடப்படுகின்றது.

o

18 ஆண்டுகளில் முதன்முதறயாக மற்ற இடங்களிலிருந்துத் ததலநகருக்கு இ யில்
மதாட்டிகளில் தண்ணீர்மகாண்டு வ ப்படுகின்றது.

 தமிழ் வமாழியில் உச்ெ நீதிமன்ைத் தீர்ப்பு
o

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மதலுங்கு உள்ளிட்ட வட்டா மமாழிகளில்
தனது தீர்ப்புகள் குறித்த நகல்களின் முதலாவது மதாகுப்தப மவளியிட்டுள்ளது.

o

தற்ரபாது தீர்ப்புகள் உருது, மதலுங்கு, அஸ்ஸாமி, ஹிந்தி, கன்னடம், ம ாத்தி, ஓடியா, வங்காள
மமாழி மற்றும் தமிழ் ஆகிய ஒன்பது பி ாந்திய மமாழிகளில் கிதடக்கப் மபறுகின்றன.

o

இது இந்தியாவின் பி ாந்திய மமாழிகளில் தீர்ப்புகளின் பி திகதள மவளியிடும் நீதிமன்ற
முன்மனடுப்புகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

o

தமிழ் மமாழியில் மமாழி மபயர்க்கப்பட்ட 2 உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் 18-07-2019 அன்று உச்ச
நீதிமன்ற இதணய தளத்தில் பதிரவற்றப்பட்டுள்ளன. அதவயாவன:



ாஜரகாபால் (ச வண பவனின் நிறுவனர்) மற்றும் மற்றவர்கள் எதிர் தமிழ்நாடு அ சு
ரஜாசப் ஈஸ்வ ன் வாப்ரேர் காத்லீன் வீலர்

 இரண்டு புதிய மாவட்டங்கள்
o

திருமநல்ரவலி மற்றும் காஞ்சிபு ம் ஆகிய மாவட்டங்கதளப் பிரித்து மதன்காசி மற்றும்
மசங்கல்பட்டு ஆகியவற்தறத் ததலநக ாகக் மகாண்டு இ ண்டு புதிய மாவட்டங்கள்
உருவாக்கப்படும் என்று தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.

o

இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்தகயானது 35 ஆக உயரும்.

o

இதற்கு முன்பு 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி அன்று கள்ளக்குறிச்சி 33-வது மாவட்டமாக
உதயமானது. இது விழுப்பு ம் மாவட்டத்திலிருந்துப் பிரிக்கப்பட்டது.

 ஆரணிப் பட்டு
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மத்திய அ சு ஆ ணிப் பட்டுப் புடதவகதள ஊக்குவிப்பதற்காகக் தகத்தறி சந்தத உதவித்
திட்டத்தத மசயல்படுத்திக் மகாண்டிருக்கின்றது.

o

ஆ ணிக்கு அருகில் உள்ள மசன்தன உள்ளிட்ட சிறு நக ங்கள் மற்றும் மபரு நக ங்கள்
ஆகியவற்றில் ‘பட்டு மார்க் கண்காட்சிதய’ இந்தியக் சில்க் மார்க் அதமப்பு மூலம் மத்தியப்
பட்டு வாரியம் நடத்திக் மகாண்டிருக்கின்றது.

o

ஒரு ஆ ணிப் பட்டின் சிறப்பம்சம் அதன் ஓ த்தில் அதமந்த “தாழம்பூ” என்ற கதல பண்புக்
கூறாகும்.

 கழிவுகள் எரிப்பு உனல
o

மசன்தனயின்

முதலாவது

திடக்

கழிவுகள்

எரிப்பு

உதல

மணலியில்

அதமக்கப்படவிருக்கின்றது. இததன அடுத்து மாதாவ ம் மற்றும் திருமவாற்றியூர் ஆஅகிய
பகுதிகளில் இந்த உதல அதமக்கப்படவிருக்கின்றது.
o

சுற்றுச்சூழலுக்குத் தீங்கு விதளவிக்காத தூய கார்பன் சாம்பதல உருவாக்குவதற்காக இந்தக்
கழிவுகள் எரிக்கப்படவிருக்கின்றன.

o

இது நதடபாதத தளப ப்புத் மதாகுதிகள் மற்றும் இத

கட்டுமானப் மபாருட்கதளத்

தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 திருச்சி புனித கஜாெப் கல்லூரி
o

அங்கீகா த்தில் மதாடர்ச்சியாக 4-வது முதறயாக புகழ்மபற்ற A++ த வரிதசமபற்ற நாட்டின்
முதலாவது தன்னாட்சி மகாண்ட கதல மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி திருச்சியில் உள்ள புனித
ரஜாசப் கல்லூரி ஆகும்.

o

ரதசிய மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகா ஆதணயம் (National Assessment and Accreditation
Cuncil-NAAC) அந்த நிறுவனத்திற்கு A++ த த்தத வழங்குகின்றது.

o

தமிழ்நாட்டில் பல்கதலக்கழக மானியக் குழுவிடமிருந்து “சிறப்புப் பா ம்பரிய” அங்கீகா ம்
மபற்ற ஒர கல்லூரி இதுவாகும்.

 தமிழ்நாட்டில் மகப்கபறு இைப்பு விகிதம்
o

தமிழ்நாட்டில் மகப்ரபற்று இறப்பு விகிதம் (MMR – Maternal Mortality Rate) 6 புள்ளிகள்
குதறந்திருக்கின்றது.

o

2018 ஆம் ஆண்டு மாநில சுகாதா ரமலாண்தமத் தகவல் அதமப்புத் த வின்படி , MMR புள்ளி
1 இலட்சம் குழந்தத பிறப்புகளுக்கு 66-லிருந்து 60 ஆகக் குதறந்துள்ளது.

o

2030 ஆம் ஆண்டில் 1 இலட்சம் குழந்ததகளுக்கு 70க்குக் கீரழ MMR-ஐ மகாண்டு வரும் நீடித்த
வளர்ச்சி இலக்கிதன 2014-16 வத யிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு எட்டியுள்ளது.

o

இந்தியாவின் மகப்மபற்று இறப்பு விகிதம் 130 ஆக உள்ளது.
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MMR பற்றி
o

மகப்ரபற்று இறப்பு என்பது குழந்ததப் பிறப்பு அல்லது கருத்தரித்தலின் ரபாது ஏற்படும்
பி ச்சிதனகள் கா ணமாக ஏற்படும் இறப்புகதளக் குறிக்கின்றது.

o

இது

ஓ ாண்டில்

1

இலட்சம்

குழந்ததப்

பிறப்புகளுக்கு

இறக்கும்

மபண்களின்

எண்ணிக்தகயாகும்.
 தமிழ்நாடு தினம்
o

ஆண்டுரதாறும் நவம்பர் 01ம் ரததி தமிழ்நாடு தினமாகக் மகாண்டாடப்படும் என விதி எண் 110ன் கீழ் தமிழக முதல்வர் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார்.

o

1956ஆம் ஆண்டின் மாநில மறுசீ தமப்புச் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் உள்ள
மாநிலங்கள் மமாழியின் அடிப்பதடயில் பிரிக்கப்பட்டன.

o

இது நவம்பர் மாதம் 01 ஆம் நாள் நதடமுதறக்கு வந்தது.

 ெங்கீத கலாநிதி விருதுகள்
o

மத ாஸ் இதச அகாடமியானது, சங்கீத கலாநிதி, சங்கீத கலா ஆச்சார்ய, டி.டி.ரக.விருது, இதசக்
கதலஞர் விருது, நிருத்ய கலாநிதி ஆகிய விருதுகதளப் மபறுரவார்களின் மபயத
அறிவித்துள்ளது.

o

சங்கீத கலாநிதி விருதானது மத ாஸ் இதச அகாடமியால் கர்நாடக இதசக் கதலஞருக்கு
ஆண்டுரதாறும் வழங்கப்படும் விருதாகும்.

o

விருதுகதளப் மபறுரவார்களின் பட்டியல்:
விருது

மபறுரவார்

சங்கீத கலாநிதி

எஸ்.மசௌம்யா

சங்கீத கலா ஆச்சார்யா

எம்.எஸ். ஷீலா, சீதா நா ாயணன்

டி.டி.ரக.விருது

ரகாதண்ட ாமன் மற்றும் ாஜ்குமார் பா தி

இதசக் கதலஞர் விருது

ஆர்த்தி என் ாவ்

நிருத்ய கலாநிதி

கதலமாமணி

(பா தியாரின் மகாள்ளுப் ரப ன்)
வருது

பிரியதர்ஷினி ரகாவிந்த்

மபற்ற

 புதிய விருதுகள் மற்றும் அறிவிப்புகள்
o

பின்வரும் வபயர்களில் புதிய விருதுகள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.


தமிழ்

அறிஞரும்

சம ச

சுத்த

சன்மார்க்கத்தத

ரதாற்றுவித்தவருமான

அருட்மபருஞ்ரசாதி வள்ளலார்.


மதறந்த தமிழறிஞர் ரதவரநயப் பாவாணர்.



ஆன்மீகக் கவிஞர் காத க்கால் அம்தமயார் மற்றும்

Learning Leads To Ruling

Page 98 of 114

Tamilnadu Current Affairs

o

Prepared By www.winmeen.com

வீ மாமுனிவர்

தமிழ் மமாழி ரபசாரதாருக்கு எளிதில் தமிழ் கற்பிக்க உதவும் வதகயில் வா ணாசியின்
பனா ஸ் இந்து பல்கதலக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் ஆய்வகம் அதமக்கப்படும் என்று அ சு
அறிவித்தது.

o

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள ஓசூரில் சர்வரதச மலர் தமயம் நிறுவப்படும் என்றும் அ சு
அறிவித்துள்ளது.

 வபண் குழந்னதகனளக் காப்கபாம், கற்பிப்கபாம் திட்ட பிரச்ொரத் தூதுவர்
o

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கான மபண் குழந்ததகதளக் காப்ரபாம் மபண் குழந்ததகளுக்குக்
கற்பிப்ரபாம் திட்டத்திற்கான பி ச்சா தூதுவ ாக ரவண்டா எனும் மபண்தண அம்மாவட்ட
ஆட்சியர் மரகஸ்வரி ாஜ்குமார் நியமித்துள்ளார்.

o

ரவண்டா திருவள்ளூர் மாவட்டத்ததச் சார்ந்தவ ாவார்.

o

மூன்றாவது மபண் குழந்ததயாக பிறந்த இவருக்குப் பிறகு ரமலும் மபண்குழந்ததகள்
பிறப்பதத இரும்பாமல் இவருக்கு ரவண்டா என இவரின் மபற்ரறார்கள்மபயரிட்டனர்.

o

சமீபத்தில் ஒரு ஜப்பான் நிறுவனமானது தங்கள் நிறுவனத்திற்கு வருடத்திற்கு 22 லட்சம்
ரூபாய் சம்பளத்தில் இவத ரவதலக்குத் ரதர்ந்மதடுத்துள்ளது.

 தமிழ்நாடு சிறுபான்னமயினர் ஆனணயம்
o

தமிழ்நாடு சட்டசதபயானது, மாநில சிறுபான்தமயினர் ஆதணயத்தின் உறுப்பினர்களின்
எண்ணிக்தகதய 6-லிருந்து 9 ஆக உயர்த்துவதற்கான மரசாதாதவ ஏற்றுக் மகாண்டுள்ளது.

o

இந்த எண்ணிக்தகயானது ததலவத த் தவிர்த்து மற்ற உறுப்பினர்கதளக் குறிக்கும்.

o

“மக்கள் மதாதக அதிகரிப்பு மற்றும் சிறுபான்தமயினர் நலம்” ஆகியவற்தறக் கருத்தில்
மகாண்டு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்தக அதிகரிப்பு நடவடிக்தக ரமற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளது.

 தமிழ்நாட்னடச் கெர்ந்த புதிய மாநிலங்களனவ உறுப்பினர்கள்
o

தமிழ்நாட்தடச்

ரசர்ந்த

6

மாநிலங்களதவ

உறுப்பினர்கள்

ரபாட்டியின்றித்

ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
o

தவரகா, அன்புமணி
சந்தி ரசக ன்,

திமுக

ாமதாஸ், அஇஅதிமுக தவச் ரசந்த A.முகமது ஜான் மற்றும் N.
தவச்

ரசர்ந்த

N.சண்முகம்

மற்றும்

P.வில்சன்

ஆகிரயார்

ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 தமிழ்நாட்டில் நீர்ப் பாதுகாப்பு நடவடிக்னககள்
o

தமிழ்நாடு அ சு நீர்ப் பாதுகாப்பிற்காகப் புதிய நடவடிக்தககதள அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு நீர் வளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர் அதிகரிப்புத் திட்டம்
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இத்திட்டத்தத மக்களின் இயக்கமாக மாற்றுவதற்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதலாவது வா த்தில்
“தீவி மான ஒரு வா காலப் பி ச்சா ம்” ஒன்று மதாடங்கப் படவிருக்கின்றது.

o

இத்திட்டத்தின் கீழ் மதழநீர் ரசகரிப்பு மற்றும் நீர்நிதலகளின் திறன் அதிகரிப்பு, அவற்றின்
பாதுகாப்பு ஆகியதவ ரமற்மகாள்ளப் படவிருக்கின்றன.

o

கி ாமங்கள்

மற்றும்

பஞ்சாயத்து

ஒன்றியங்களில்

நீர்

பாதுகாப்பு

ஆதணயங்கள்

அதமக்கப்படவிருக்கின்றன.

நடந்தாய் வாழி காவிரி
o

இது நீர் மாசுபாடுகளிலிருந்து காவிரி நதிதயப் பாதுகாப்பதத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

 ெட்டமன்ை உறுப்பினர் வதாகுதி கமம்பாட்டுத் திட்டம்
o

தமிழக அ சானது சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதாகுதி ரமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்படும்
நிதிதய 2.5 ரகாடியிலிருந்து 3 ரகாடியாக உயர்த்தியுள்ளது.

o

அ சானது இந்தத் திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீட்தட இ ண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இ ண்டாவது
முதறயாக உயர்த்தியுள்ளது.

o

கதடசியாக 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் திருத்தம் மசய்யப்பட்டது.

கூடுதல் தகவல்
o

மாநில

அ சால்

முழுவதும்

நிதியளிக்கப்படும்

இத்திட்டத்திற்கு

ஒவ்மவாரு

சட்டமன்ற

உறுப்பினரும் தங்களது மதாகுதியில் மசயல்படுத்தப்பட ரவண்டிய பணிகதள அதடயாளம்
கண்டு முன்மமாழிகின்றனர்.
o

இந்தத்

திட்டமானது

கி ாமப்புறம்

மற்றும்

நகர்ப்புறம்

ஆகிய

இ ண்டு

பகுதிகளிலும்

மசயல்படுத்தப்படுகின்றது.
o

இதில் ரதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட பணிகளும் மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்வாக அனுமதியளித்து அததனச்
மசயல்படுத்தும் நிறுவனங்கதளயும் அதடயாளம் காண்பார்.

 தண்ணீருக்கு அனழயுங்கள் 2.0 திட்டம்
o

மசன்தனப் மபருநக

நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீர் வாரியமானது தன்ணீருக்கு

அதழயுங்கள் 2.0 எனும் திட்டத்தத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
o

இதன்மூலம் நுகர்ரவார் முன்பதிவு மசய்ததிலிருந்து 2 நாட்களுக்குள் நீர் கிதடக்கப் மபறுவர்.

o

ரமலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் உறுதியளிக்கப்பட்ட ரததியில் நிச்சயமாக நீர் வழங்கதலப் மபறுவர்.

o

மசன்தன

மமட்ர ா

தண்ணீர்

லாரிகள்

நாமளான்றிற்கு

நக ம்

முழுவதும்

நீர்

விநிரயாகத்திற்மகன 12000 பயணங்கதள ரமற்மகாள்கின்றன. இவற்றில் 2500 பயணங்கள்
தண்ணீருக்கு அதழயுங்கள் திட்டத்திற்காக ரமற்மகாள்ளப்படுகின்றன.
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 வகானடக்கானல் மனலப் பூண்டு
o

புவிசார் குறியீட்டுப் பதிவுத் துதறயானது மகாதடக்கானல் மதலப் பூண்டிற்கு புவிசார்
குறியீட்டு அதடயாளத்தத வழங்கியுள்ளது.

o

இந்தப் பூண்டு வதகயானது, தனது மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்புப் பண்புகளுக்காகப் மபரிதும்
அறியப்படுகின்றது.

o

இது மபரும்பாலும் மவள்தள அல்லது மவளிறிய மஞ்சள் நிறத்ததக் மகாண்டுள்ளது.

o

உய மான மதல, மூடுபனி சார்ந்த நிதல மற்றும் மகாதடக்கானல் மண் ஆகியதவ அதன்
மருத்துவப் பண்புகள் மற்றும் மகடாமல் நீண்ட நாட்கள் ரசமித்து தவத்துப் பயன்படுத்துதல்
ஆகியவற்றிற்குக் கா ணமாகின்றன.

o

தமிழ்நாட்டில் பூண்டானது காரிப் பயிர் (ஜூன் -ஜூதல) மற்றும் ாபிப் பயிர் (அக்ரடாபர் –
நவம்பர்) வதகயாக இருக்கின்றது.

 தமிழ்நாடு மருத்துவமனன தினம் – ஜூனல 30
o

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அ சு மருத்துவமதனகள் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி
ம ட்டியின் பிறந்த தினமான ஜூதல 30 ஆம் ரததிதய “மருத்துவமதன தினமாக”
அனுசரிக்கவிருக்கின்றன.

o

புதுக்ரகாட்தடதயச் ரசர்ந்த இவர் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மதாடக்கத்தில் நாட்டின் புகழ்மபற்ற
மபண் மருத்துவர்களில் ஒருவ ாக விளங்கினார். இவர் தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் முதலாவது
மபண் சட்டசதப உறுப்பினர் ஆவார்.

o

ரமலும் இவர் 1954 ஆம் ஆண்டில் மசன்தன அதடயாறு புற்றுரநாய் தமயத்ததயும்
நிறுவியுள்ளார்.

o

மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புதடதம நிதிகதள அளிக்கும் அ சு சா ா நிறுவனங்கள்,
நன்மகாதடயாளர்கள், சமூக அதமப்புகள் மற்றும் மபரு நிறுவனங்கதளப் பா ாட்டுவரதாடு
மருத்துவமதனகளால் வழங்கப்படும் ரசதவகதள விளம்ப ப்படுத்துவதற்காகவும் இத்தினம்
அனுசரிக்கப்படுகின்றது.

o

1956 ஆம் ஆண்டு இந்திய அ சு இவருக்கு பத்ம பூசன் வழங்கி மகௌ வித்தது.

o

இவருதடய புத்தகம்: சட்டமன்ற உறுப்பின ாக எனது அனுபவங்கள்.

o

ரதவதாசி முதறதய ஒழிக்கும் சட்டத்தின் பின்னணியில் இருந்த முக்கியான நபர் இவ ாவார்.
(மரசாதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 1930 ஆம் ஆண்டில் – மரசாதா நிதறரவற்றப்பட்டது 1947
ஆம் ஆண்டில்)

 திைன்மிகு கவளாண் வெலிகாப்டர்
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ஐஐடியின்

மருந்துகதளத்

மாணவர்கள்

மதளிப்பதத

ரவளாண்

ஒழிப்பதற்காக

நிலங்களில்
திறன்மிகு

விவசாயிகள்

ரவளாண்

தககளால்

மஹலிகாப்டத

உருவாக்கியுள்ளனர்.
o

திறன்மிகு ரவளாண் மஹலிகாப்டரின் தற்ரபாததய பதிப்பானது 15 லிட்டர் பூச்சிக்
மகால்லிதய எடுத்துச் மசல்லும் திறனுதடய ஒரு ஆளில்லா மஹக்சாகாப்டர் ஆகும்.

o

இது 100 சதவீத துல்லியத் தன்தமயுடன் பூச்சிக் மகால்லி மருத்துகதள 10 மடங்கு ரவகமாக
தகயால் மதளிப்பதற்கு ஆகும் அரத மசலவில் மதளிப்பதத ரநாக்கமாகக் மகாண்டுள்ளது.

o

இந்த ஆளில்லா விமானமானது 1-1.5 மீட்டர் உய முள்ள பயிர்களில் நன்றாக மதளிப்தப
ரமற்மகாள்ளும்.

o

பயிர் ஆர ாக்கியத்தின் அடிப்பதடயில் விதளநிலங்கதள வத படமிடலுக்மகன பன்னிற
புதகப்படக் கருவி மபாருத்தப்பட்டுள்ளது.

o

இந்தத்திட்டமானது கடந்த ஜூன் மாதம் பம்பாய் ஐஐடியில் நதடமபற்ற இந்திய புத்தாக்க
வளர்ச்சித் திட்ட பல்கதலக்கழகப் ரபாட்டியிலும் மவற்றி மபற்றது.

 வென்னா ஸ்வபக்டபிலிஸ்
o

தமிழ்நாடு , கர்நாடகா மற்றும் ரக ளாவில் உள்ள மூத்த வனத்துதற அதிகாரிகளின்
மாநிலங்களுக்கிதடரயயான கூட்டம் கர்நாடகாவின் பந்திபூரில் நதடமபற்றது.

o

இந்தக்

கூடுதகயில் மசன்னா

ஸ்மபக்டாபிலிஸ்

ரபான்ற

பதடமயடுக்கும்

அந்நியத்

தாவ ங்கதள ஒழிப்பதற்கான கூட்டு முயற்சிகதளத் தீவி ப்படுத்த முடிவு மசய்யப்பட்டது.
o

நீலகிரி உயிர்க்ரகாள பாதுகாப்புப் பகுதியில் உள்ள வனவிலங்கு உதறவிடங்களுக்கு மசன்னா
ஸ்மபக்டபிலிஸ் மபரும் அச்சுறுத்ததல ஏற்படுத்துகின்றது.

 தமிழக அரசின் சின்னங்களில் ‘தமிழ் மைவன் பட்டாம் பூச்சி’ கெர்ப்பு


தமிழ் மைவன் பட்டாம்பூச்சி
o

தமிழ்நாட்டு மாநில பட்டாம்பூச்சியாக “தமிழ் மறவன்” ரதர்வு மசய்யப்பட்டுள்ளது.

o

இதற்கு ரபார் வீ ன் என்று மபாருள்படும். இது டார்க் ப் வுன் நிற மவளிப்புற இறகுகள்
மற்றும் ஆ ஞ்சு வண்ணத்தத முதன்தமயாகப் மபற்றுள்ளது.

o

இதற்கு மாநில அந்தஸ்து அளிக்கக் ரகாரி, வனப்பகுதி மற்றும் வனவிலங்கு
ரதாட்டத்துதறயின் ததலதம பாதுகாவலர் மாநில அ சிற்கு பரிந்துத மசய்தார்.

o


சிறப்புகள் மகாண்ட “தமிழ் மறவன்” இனத்திற்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியுள்ளது.

சிற்கைா கொர்ரா னதஸ்
o

தமிழ் மறவன் பட்டாம் பூச்சியின், அறிவியல் மபயர் ‘கிற்ரறா ரசார் ா ததஸ்’
என்பதாகும்.
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ரமற்குத் மதாடர்ச்சி மதலத் மதாடர்களில் வசிக்கும் 32 பட்டாம்பூச்சி இனங்களில்
இதுவும் ஒன்று.

o

ஒரு சில இடங்களில் மட்டுரம வசிக்கக்கூடிய இந்த பட்டாம்பூச்சி, கூட்டமாக ரவறு
இடங்களுக்குச் மசல்லும்.



பட்டாம்பூச்சிகனள அங்கீகரிக்கும் 5-வது மாநிலம் – தமிழ்நாடு
o

இந்திய அளவில் பட்டாம்பூசிக்கு மாநில அளவிலான அங்கீகரிக்கும் 5-வது மாநிலமாக
தமிழ்நாடு விளங்குகிறது.

o

முன்னதாக மகா ாஷ்டி ா (ப்ளூ ரமார்மன்), உத்த காண்ட் (காமன் பீகாக்), கர்நாடகா
(சதர்ன் ரபர்டு விங்ஸ்), ரக ளா மலபார் ரபண்டட் பீகாக் ஆகிய பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு
மாநில அந்தஸ்து அளித்துள்ளன.



தமிழ்நாட்டின் சின்னங்கள்
o

தமிழ்நாட்டிற்கு அதடயாளங்கள் என சிலவற்தற மாநில அ சு அங்கீகரித்துள்ளது.
அவற்றின் விவ ம்:
 அரசின் இலச்சினன

-ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரகாவில் ரகாபு ம்

 விலங்கு

- வத யாடு

 பைனவ

- ம கதப் புறா

 மலர்

- மசங்காந்தள்

 மரம்

- பதனம ம்

 நடனம்

- ப தநாட்டியம்

 வினளயாட்டு

- கபடி

 பட்டாம்பூச்சி

- தமிழ் மறவன்

 கீழடியில் ‘வட்டப்பானன’ கண்டுபிடிப்பு
o

சிவகங்தக மாவட்டம், கீழடியில் நடக்கும் ஐந்தாம் கட்ட அகழாய்வில், பழங்காலத்து
வட்டப்பாதன கிதடத்துள்ளது.

o

வட்டப் பாதனயின் கீழ் பகுதி சிறுத்தும், நடுப்பகுதி ஒடுக்கமான வட்ட வடிவிலும்
உள்ளன. இதில் மபரும்பாலான பகுதி சிதிலம் அதடந்துள்ளதால், முழுதமயாக
எடுக்கமுடியவில்தல.

o

மத்திய மதால்லியல் துதற நடத்திய ஆய்விற்கும், தற்ரபாது நடக்கும் ஆய்வில்
கிதடத்த பாதனகளுக்கும் இதடரய, மபரிய வித்தியாசங்கள் காணப்படுகின்றன.

o

வட்டப் பாதனயின் காலத்தத கண்டறிந்த பின்னர அதன் பயன்பாடு குறித்து அறிய
முடியும் என மதால்லியல் ஆய்வாளர்கள் மதரிவிக்கின்றனர்.
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 ஆதி அத்திவரதர் திருக்காட்சி விழா 2019
o

தவணவத்தலங்களில் புகழ் மபற்று விளங்கும் காஞ்சிபு ம் வ த ாஜமபருமாள் ரகாவிலில்
ஆதி அத்திவ தர் சிதல, ரகாவில் வளாகத்தில் உள்ள அனந்தச ஸ் குளத்தில் உள்ளது.

o

இந்த ஆதி அத்திவ தர் சிதல, 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற மவளிரய எடுக்கப்பட்டு
பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தரும் திருவிழா நதடமபறுகிறது.

o

ஆதி அத்திவ தர் திருக்காட்சி விழா, ஜூதல 1 அன்று மதாடங்கி ஆகஸ்டு மாதம் 17-ந் ரததி
வத நடக்கிறது.

 மதுபானம், வபட்கரால்-டீெல் வரி மூலம் ரூ. 42,414 ககாடி வருவாய்


தமிழ்நாடு மதிப்பு கூட்டு வரி ெட்டம் (2006)
o

ச க்கு, ரசதவ வரி (GST) வ ம்புக்குள் இல்லாமல், தமிழ்நாடு மதிப்பு கூட்டு வரி
சட்டத்தின் கீழ் (2006) மதுபானம், மற்றும் மபட்ர ாலிய மபாருட்கள் மீதான வரி மூலம்
2018-19ம் நிதி ஆண்டில் ரூ. 42 ஆயி த்து 414 ரகாடி வருவாய் கிதடத்துள்ளது.



மதுபான விற்பனன மட்டும் ரூ. 31,157 ககாடி வருவாய்
o

தமிழக அ சுக்கு மதுபான விற்பதன மூலம் இந்த ஆண்டு ரூ. 31 ஆயி த்து 157 ரகாடி
வருவாய் கிதடத்துள்ளது.



வரி விகிதம் வளர்ச்சி – 20.17%
o

மாநில ஜி.எஸ்.டி. மூலம் ரூ. 24 ஆயி த்து 476 ரகாடியும், ஒருங்கிதணந்த ஜி.எஸ்.டி.
மூலம் ரூ. 12 ஆயி த்து 425 ரகாடியும் தமிழக அ சுக்கு வரி வருவாய் வந்துள்ளது.

o

வணிக வரித்துதற 2018-19ம் நிதி ஆண்டில் ரூ. 87 ஆயி த்து 905 ரகாடி வரி
வசூலித்துள்ளது.

o

2017-18ம் ஆண்டு ரூ. 73 ஆயி த்து 148 ரகாடி வரி வசூலிக்கப்பட்டது. அதனுடன்
ஒப்பிடுதகயில் 20.17 சதவீதம் வரிவிகிதம் வளர்ச்சி அதடந்துள்ளது.

o

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் மசய்யப்பட்ட வணிக வரித்துதற மகாள்தக
விளக்க குறிப்பில் ரமற்கண்ட தகவல்கள் மதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 பத்திரப்பதிவு: வருவாய் அதிகரிப்பு


முத்தினரத்தாள்கள் மற்றும் பத்திரப்பதிவு வகாள்னக விளக்க குறிப்பு
o

சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் மசய்யப்பட்ட தமிழக அ சின் முத்தித த்தாள்கள் மற்றும்
பத்தி ப்பதிவு மகாள்தக விளக்க குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ள விவ ங்கள்:



பதிவாகிய ஆவணங்கள்
o

கடந்த 2011-12ம் ஆண்டில் 35.18 லட்சம் ஆவணங்கள் பதிவாகின. அததத் மதாடர்ந்து
ஒவ்மவாரு ஆண்டிலும் 26.90 லட்சம் (2012-13), 26.53 லட்சம் (2013-14), 25.70
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லட்சம்(2014-15), 25.28 லட்சம்(2015-16), 20.27 லட்சம் (2016-17),22.10 லட்சம் (2017-18),
25.73 லட்சம்(2018-19) ஆவணங்கள் பதிவாகின.


பத்திரப்பதிவு வருவாய் அதிகரிப்பு
o

பத்தி ப்பதிவு மூலம் அந்த ஆண்டுகளில் தமிழக அ சுக்கு முதறரய ரூ. 6,619 ரகாடி
(2011-12), ரூ. 7,455 ரகாடி , ரூ. 8,055 ரகாடி. ரூ. 8,279 ரகாடி, ரூ. 8,562 ரகாடி, ரூ.7,007
ரகாடி (2016-17), ரூ. 9,121 ரகாடி, ரூ. 11 ஆயி த்து 71 ரகாடி வருவாய் (2018-19)
ஈட்டப்பட்டது.

 தமிழ்நாட்டில் உணவு தானிய உற்பத்தி குனைவு – தகவல்கள்


கவளாண்னமத்துனை வகாள்னக விளக்க குறிப்பு 2019
தமிழ்நாட்டில்

உணவு

தானிய

உற்பத்தி

குதறந்துள்ளது.

இதுமதாடர்பாக

தமிழ்நாடு

சட்டமன்றத்தில் ஜூதல 12 அன்று தாக்கல் மசய்யப்பட்ட ரவளாண்தமத்துதற மகாள்தக
விளக்க குறிப்பில் இடம் மபற்றுள்ள தகவல்கள் விவ ம்:


அரிசி உற்பத்தி 64.54 லட்ெம் டன்
2017-18ம் ஆண்டு 66.38 லட்சம் டன் உற்பத்தி மசய்யப்பட்ட அரிசி, 2018-19ம் ஆண்டு 64.54
லட்சம் டன்னாக குதறந்துள்ளது.



சிறு தானியங்கள் – 33.81 லட்ெம்ென்
லட்சம்

35.19

டன்

உற்பத்தியான

சிறு

தானியங்கள்

33.81

லட்சம்

டன்னாகவும்

குதறந்துள்ளது.


பயிறு வனககள் – 5.67 லட்ெம் டன்
பயிறு வதககள் 5.56 லட்சம் டன்னில் இருந்து 5.67 லட்சம் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.



வமாத்த உணவு தானிய உற்பத்தி – 5.67 லட்ென் டன்
மமாத்த

உணவு

தானிய

உற்பத்தி

2018-19ம்

ஆண்டு

104.02

லட்சம்

டன்னாக

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டில் தானியங்கள் உற்பத்தி 107.13 லட்சம் டன்னாக
இருந்தது.


குனைவுக்கான காரணங்கள்
o

குதறவான மதழயினால் கடும் வறட்சி

o

மதன்னிந்தியா முழுவதும் சாகுபடி மசய்யப்பட்ட மக்காச்ரசாளப்பயிர்கள் அமமரிக்கன்
பதடப்புழுவினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

கஜா புயலின் தாக்கத்தினாலும் பயிர் சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கழகம் நடத்தும் ‘SET தகுதி கதர்வு 2019-20’
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2019-20 ஆம் ஆண்டு முதல் கல்லூரி, பல்கதலக்கழக உதவிப் ரப ாசிரியர்களுக்கான தகுதித்
ரதர்வான மசட் ரதர்தவ அண்ணாமதலப் பல்கதலக்கழகம் 3 ஆண்டுகளுக்கு நடத்தி ரதர்வு
மசய்ய தமிழக அ சு ஆதண பிறப்பித்துள்ளது.

o

இதற்கு முன்பு இந்தத் ரதர்தவ அன்தன மத சா பல்கதலக்கழகம் நடத்தி வந்தது.

 தமிழ்நாட்டில் 24% விபத்துகள் குனைவு
o

தமிழ்நாடு சட்டசதபயில் ரபாக்குவ த்துத்துதற அதமச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் மதரிவித்த
குறிப்புகள் சில:

o

தமிழகத்தில் 2017-ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகளின் எண்ணிக்தக 65 ஆயி த்து 562 ஆகும்.

o

2018ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட விபத்துகளின் எண்ணிக்தக 63 ஆயி த்து 920 ஆகும். இது 2017ம்
ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகதள விட, 2018ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட விபத்துகள் மற்றும் உயிரிழப்பு
குதறந்துள்ளது.

o

கடந்த 6 மாத காலத்தில் 15 சதவீத விபத்துகளும், 2018ம் ஆண்டு முழுதமக்கும் 24 சதவீத
விபத்துகளும் குதறக்கப்பட்டுள்ளது.

 உள்ளாட்சி அனமப்பு, தனி அதிகாரிகளின் பதவிக்காலம் –நீட்டிப்பு
o

தமிழ்நாடு, உள்ளாட்சி அதமப்பு தனி அலுவலர்களின் பதவிக்காலம் ஜூன் 30-ந் ரததியுடன்
முடிவதடந்தது.

o

தனி அலுவலர்களின் பதவிக் காலத்தத டிசம்பர் 31-ந் ரததி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

o

இதன் மபாருட்டு, தமிழ்நாடு ஊ ாட்சிகள் சட்டத்தில் திருத்தம் மசய்ய தமிழ்நாடு அ சு முடிவு
மசய்துள்ளது.

 ெட்டமன்ைத்தில் ‘எஸ்.எஸ்.ராமொமி பனடயாச்சியார்’ உருவப்படம் திைப்பு
o

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் தியாகி எஸ்.எஸ்.

ாமசாமி பதடயாச்சியர் உருவப்படத்தத

முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திறந்துதவத்தார்.
o

‘வீரம், தீரம், தியாகம்’
ாமசாமி பதடயாச்சியார் உருவப்படத்தின் கீழ் ‘வீ ம், தீ ம், தியாகம்’ என்று எழுதப்பட்டு
உள்ளது.

o

ஓவியர் மதியழகன்
அவ து படத்தத, மசன்தன கவின் கதலக்கல்லூரியின் முன்னாள் ரப ாசிரிய ான ஓவியர்
மதியழகன் வத ந்துள்ளார்.

o

எஸ்.எஸ்.ராமொமி பனடயாச்சியார்
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மதன்னாற்காடு மாவட்டத்தின் ததலநக ான கடலூரில் 1818-ம் ஆண்டு மசப்டம்பர் மாதம் 16ந்
ரததி பிறந்தார். எஸ்.எஸ். ாமசாமி பதடயாச்சியார், சுதந்தி ரபா ாட்டத்திலும், தனது இளதம
பருவத்திரலரய மபாதுவாழ்க்தகயிலும் ஈடுபட்டார்.



1949-ம் ஆண்டு உதழப்பாளர் கட்சிதய மதாடங்கினார்.



1952-ம் ஆண்டு நடந்த மபாதுத் ரதர்தலில் ாமசாமி பதடயாச்சியாரின் உதழப்பாளர் கட்சி
மசன்தன மாகாணத்தில் 19 சட்டமன்ற மதாகுதிகளிலும் 4 நாடாளுமன்ற மதாகுதிகளிலும்
மவற்றி மபற்றது.



1954-ம் ஆண்டு மபருந்ததலவர் காம ாஜரின் அதமச்ச தவயில் ாமசாமி பதடயாச்சியார்
உள்ளாட்சித் துதற அதமச்ச ாக இருந்தார்.



ாமசாமி பதடயாச்சியாரின் ரகாரிக்தகப்படி வன்னியர் சமுதாயத்தத குற்றப்ப ம்பத யில்
இருந்து நீக்கி காம ாஜர் உத்த விட்டார்.




1980 மற்றும் 1984ம் ஆண்டுகளில் நாடாளுமன் உறுப்பின ாக பணியாற்றியவர்.
ாமசாமி பதடயாச்சியார், மிகவும் பின்தங்கிய மக்கதள முன்ரனற்றுவதற்காக மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ரடார் என்ற பிரிதவ உருவாக்க கா ணமாக இருந்தவர்.

o

ஏப்ரல் 3, 1992 மனைவு
வன்னியர் சமுதாயத்துக்காகவும், தமிழகத்துக்காகவும் பாடுபட்ட ாமசாமி பதடயாச்சியார் 1992ம்
ஆண்டு ஏப் ல் 3-ந்ரததி மதறந்தார்.

o

மணிமண்டபம்


கடலூர்

மாவட்டம்,

மண்டபமும்,

மஞ்சக்குப்பதில்

மவண்கலச்

சிதலயும்

ாமசாமி
அதமக்க

பதடயாச்சியாருக்கு

நிதனவு

அன்று

அடிக்கல்

14.9.2018

நாட்டப்பட்டுள்ளது.


அவ து உருவப்படம் முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியால் சட்டசதபயில் ஜூதல 19
அன்று திறந்து தவக்கப்பட்டது.

o

அரசு விழா- வெப்டம்பர் 16
அவ து

பிறந்த

தினமான

மசப்டம்பர்

16-ந்ரததி

ஆண்டுரதாறும்

அ சு

விழாவாக

மகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
 வபண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் ‘வென்னன’
o

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஜூதல 19 அன்று நடந்த காவல், தீயதணப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள்
துதறகள் மீதான மானியக் ரகாரிக்தக விவாதத்தில் முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அவர்கள் மதரிவித்த தகவல் விவ ம்:

o

வபண்கள் பாதுகாப்பு : வென்னன முதல் நகரம்
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சிறுமி மற்றும் மபண்கள் கடத்தல் வழக்குகள் 2010ம் ஆண்டு, 1464ஆக இருந்தது,



2018ம் ஆண்டு 907ஆக , 38 சதவீதம் குதறந்துள்ளது. ரதசிய குற்ற ஆவண காப்பக
அறிக்தகயின்படி, இந்தியாவில், மபண்கள் பாதுகாப்பாகவாழ உகந்த மமட்ர ா
நக களில் மசன்தன முதல் நக மாகவும், மபருநக ங்களில் (20 லட்சத்திற்கும் அதிகாம
மக்கள் வசிக்கும் நக ங்கள்), ரகாயம்புத்தூர் முதல் நக மாகவும் உள்ளது.
 தியாகராஜ பாகவதருக்கு திருச்சியில் ‘மணிமண்டபம்’


நியாக ாஜ பாகவதருக்கு, திருச்சியில் 50 லட்சம் ரூபாய் மசலவில் அவரின் உருவச்சிதலயுடன்
கூடிய மணிமண்டபம் அதமக்கப்படும் என்று சட்டசதபயில் எடப்பாடி பழனிசாமி விதி எ 110-ன்
கீழ் அறிவித்தார்.



தித ப்படத்துதறயிலும், பா ம்பரிய இதசத் துதறயிலும் தியாக ாஜ பாகவதர் பன்முக
பங்களிப்பிதனயும், சாததனதயயும் அங்கீகரிக்கும் வதகயிழும், அவ து நிதனவிதனப்
ரபாற்றும் வதகயிலும், திருச்சி மாவட்டத்தில் 50 லட்சம் ரூபாய் மசலவில் எம்.ரக.தியாக ாஜ
பாகவதர் உருவச்சிதலயுடன் கூடிய மணிமண்டபத்தத தமிழக அ சு அதமக்கும் என
அறிவித்தார்.



தியாகராஜ பாகவதர்



தமிழ்த்

தித ப்படத்துதறயின்

முதல்

நட்சத்தி

அந்தஸ்து

மபற்ற

உயர்

நட்சத்தி

கதாநாயகனும் மிகச் சிறந்த கர்நாடக சங்கீத தமிழ் பாடகரும் ஆவார்.


தமிழ்த்தித உலகில் மாமபரும் சகாப்தமாக விளங்கிய பழம்மபரும் கதாநாயகனும், சிறந்த
பாடகரும், சிகர் மபருமக்களால் ‘MKT’ எனவும் அன்புடன் அதழக்கப்படுபவர் கிருஷ்ணசாமி
தியாக ாஜ பாகவதர்.



ஏழினெ மன்னர்
o

எம்.ரக. தியாக ாஜ பாகவதர், மாயவ ம் கிருஷ்ணமூர்த்தி தியாக ாஜ பாகவதர்
சுருக்கமாக MKT என அதழக்கப்படுகிறார். தமிழகத் தித யுலகின் முடிசூடா ரவந்தர்,
ஏழிதச மன்னர் என்று ரபாற்றப்பட்ட தியாக ாஜ பாகவதர் பிறந்தநாள் மார்ச் 1 ஆகும்.

o

1934

ஆம்

ஆண்டு

பவளக்மகாடி

என்கிற

தித ப்படத்தில்

கதாநாயகனாக

அறிமுகமான இவர் சுமார் 15 தமிழ்த் தித ப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.


தமிழ் தியாகராஜர்
o

கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு ஒரு தியாக ாஜர் என்றால், திதச இதசக்கு ஒரு தியாக ாஜ
பாகவதர். தமிழ் தியாக ாஜர் என்று அதழக்கப்பட்டவர்.



லட்சுமிகாந்தன் வகானலவழக்கு
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மசன்தனயில் (அன்தறய மத ாஸ்) மிகப் ப ப ப்பாகப் ரபசப்பட்ட லட்சுமிகாந்தன்
மகாதல வழக்கில் பாகவதர் மற்றும் அவரின் தித யுலக உற்றத் ரதாழ ான
என்.எஸ்.கிருஷ்ணன்

உடன்

தகது

மசய்யப்பட்டு

4

ஆண்டுகள்

சிதறத்

தண்டதனப்மபற்றார்.
o

தண்டதனக்

காலத்திரலரய

இவரின்

வழக்கு

மறுவிசா தணக்கு

எடுத்துக்மகாள்ளப்பட்டு 1948ல் இருவரும் குற்றமற்றவர்கள் என இ ண்டு ஆண்டு
சிதறக்குப்பின் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
 7 தமிழறிஞர்களின் பனடப்புகள் நாட்டுடனமயாக்கல்


தமிழ்நாடு அ சும், இது வத 149 தமிழறிஞர்களின் நூல்கதள நாட்டுதடதம ஆக்கி, அவர்தம்
ம புரிதமயாளர்களுக்கு பரிவுத்மதாதக வழங்கியுள்ளது



.அவ்வரிதசயில் 2019ம் ஆண்டு 7 தமிழறிஞர்களின் பதடப்புகள் நாட்டுடதமயக்கப்படும் என
தமிழ்நாடு அ சு அறிவித்துள்ளது.



தமிழறிஞர்கள் விவரம்
1. உளுந்தூர் ரபட்தட சண்முகம்
2. கவிஞர் நா.காம ாசு
3. இளவ சு
4. தமிழறிஞர் அடிகளாசிரியர்
5. புலவர் இதறக்குருவனார்
6. பண்டித ம.ரகாபால கிருஷ்ணன்
7. பாபநாசம் குறள்பித்தன்



தமிழ் உதவிப் கபராசிரியர் பணியிடம்
o

வா ணாசி

இந்து

பல்கதலக்கழகம்,

கவுகாத்தி

பல்கதலக்கழகம்,

பஞ்சாப்

பல்கதலக்கழகம் ஆகியவற்றில் இயங்கிவரும் மதன்னிந்திய மமாழிகள் துதறயில்
தலா ஒரு தமிழ் உதவிப் ரப ாசிரியர் பனியிடம், 36 லட்சம் ரூபாய் மதாடர்
மசலவினத்தில் ரதாற்றுவிக்கப்படும்.


திருக்குைள் வமாழியாக்கம்
o

உலக அற இலக்கியமான திருக்குறளின் மபருதமதய ப வச் மசய்யும் வதகயில்,
ஆண்டுரதாறும் ஒரு இந்திய மமாழி மற்றும் ஒரு உலகமமாழி ஆகியவற்றில்
திருக்குறள் மமாழியாக்கம் மசய்து மவளியிடப்படும்.

 தமிழ்நாடு திருநாள் – நவம்பர் 1, 2019 – அரசு அறிவிப்பு
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தனித்துவ தமிழ்நாடு உருவாக்கப்பட்ட 1.11.1656 அன்தறய நாளிதன மபருதமப்படுத்திடும்



வதகயில், ஆண்டுரதாறும் நவம்பர் 1-ம் நாள் தமிழ்நாடு நாள் என்ற மபயரில் மிகச் சிறப்பாக
மகாண்டாடப்படும்

என்று

தமிழக

சட்டசதபயில்

முதலதமச்சர்

எடப்பாடி

பழனிசாமி

அறிவித்துள்ளார்.
 தமிழ்நாடு அரசின் கடன் ரூ. 3.26 லட்ெம் ககாடி


தமிழ்நாடு அ சின் கடன் நிலுதவத் மதாதக, 3.26 லட்சம் ரகாடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.



தமிழக அ சின் 2017-18ம் ஆண்டு நிதிநிதல மீதான, இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்தக
துதற ததலவரின் அறிக்தக, சட்டசதபயில் தாக்கல் மசய்யப்பட்டது.
தணிக்னக அறிக்னகயில் கூைப்பட்டுள்ள விவரங்கள்:



o

2017-18ம் நிதியாண்டில் தமிழக அ சின் மமாத்த வருவாய், 1 லட்சத்து46 ஆயி த்து 280
ரகாடி ரூபாய். அதில் 93 ஆயி த்தி 737 ரகாடி ரூபாய் வரி வசூலிலும், மற்றதவ வரி
அல்லாத வதகயிலும் கிதடத்துள்ளன.

o

வருவாய் மசலவினம் 1 லட்சத்து 67 ஆயி த்து 874 ரகாடி ரூபாய், 21 ஆயி த்து 594
ரகாடி ரூபாய் கடந்த, 2016-17ம் நிதியாண்டு முசிவில் 2 லட்சத்து 83 ஆயி த்து 394
ரகாடி ரூபாய இருந்த கடன், 2017-18ம் ஆண்டு முடிவில், 3 லட்சத்து 26 ஆயி த்து 518
ரகாடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.

o

ஒர ஆண்டில் 15.22 சதவீதம் கடன் அதிகரித்துள்ளது.

o

பள்ளி கல்வித் துதறயில் அதனவருக்கும் கல்வித் திட்டம், இதடநிதல கல்வி
ரமம்பாட்டுத்திட்டம் ரபான்றவற்தற நதடமுதறப்படுத்த, 1,627 ரகாடி ரூபாய் நிதி
ஒதுக்கப்பட்டு அது பயன்படுத்தப்படவில்தல.

o

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதமப்புகள் மற்றும் ஊ ாட்சி அதமப்புகளுக்கு 2016-17ம்
நிதியாண்டில் 11 ஆயி த்து 216 ரகாடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. இது, அடுத்த
ஆண்டில், 8911 ரகாடி ரூபாயாக குதறந்துள்ளது.

 இந்தியாவின் முதல் முழு மின்ொர கார் – வென்னனயில் வதாடங்கினவப்பு


ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் மின்ொர கார்
o

இந்தியாவின் முதல் முழு மின்சா கார் (India’s first fully electric SUV) ஹூண்டாய்
ரமாட்டார் இந்தியா நிறுவனத்தால் மசன்தனயில் மதாடங்கிதவக்கப்பட்டுள்ளது.

o

சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விதளவிக்காத ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் மின்சா

காத

முதலதமச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, மசன்தன ததலதமச் மசயலகத்தில் ஜூதல 24
அன்று மதாடங்கிதவத்தார்.


‘ககானா எலக்ட்ரிக்’ SUV கார்
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ஹூண்டாய் ரமாட்டார் இந்தியா நிறுவனத்திற்கும், தமிழ்நாடு அ சிற்கும் இதடரய
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்

அடிப்பதடயில் ஹூண்டாய் ரமாட்டார்-இந்தியா

நிறுவனத்தால், சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விதளவிக்காத மின்சா த்தில் இயங்கும்
‘ரகானா எலக்ட்ரிக்’ என்ற SUV காத தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
o

இந்த

கார்

உயர்

மதாழில்நுட்பத்துடன்

சுற்றுச்சூழலுக்கு

உகந்ததாகவும்,

57

நிமிடங்களில் 80 சதவீதம் மின்ரனற்றம் (சார்ஜ்) மசய்யும் வசதி மகாண்ட மின்கலன்
(ரபட்டரி) மபாருத்தப்பட்டுள்ளது.
o

ஒருமுதற முழுதமயாக மின்ரனற்றம் மசய்வதன் மூலம் 452 கிரலா மீட்டர் தூ ம்
மசல்லும் வதகயிலும் வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது.



Made in Tamil Nadu
o

தற்ரபாது மதாடங்கி தவக்கப்பட்ட்ய்ள்ள எலக்ட்ரிக் கார் இந்தியாவின் முதல் கா ாகும்.
இந்தக் காத

“ரமட் இன் தமிழ்நாடு” (Made in Tamil Nadu) என்று உற்பத்தி

மசய்யப்பட்டுள்ளது.
o

ஒருமுதற சார்ஜ் மசய்த பிறகு மசன்தனயில் இருந்து மதுத வத மசல்லக்கூடிய
சக்தி இதில் உள்ளது. ஒருமுதற சார்ஜ் மசய்வதற்கு சுமார் 35 யூனிட் மின்சா ம்மட்டுரம
ரததவப்படும்.



SUN : Sport utility vehicle

 நியூட்ரிரனா ஆய்வகத்தத ரதனி மாவட்ட்ச்ம் மபாட்டிபு ம் பகுதியில் அதமப்பதற்கு இந்திய அ சு 11
ஜூதல 2019 அன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் முதல் முதறயாக அதமக்கப்படும்
ஆய்வகம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 காந்தியடிகள் தமிழகத்தில் முதன்முதறயாக தடம் பதித்ததத நிதனவுகூரும் சிறப்பு தபால் உதறதய
தமிழ்நாடு வட்டா ததலதம தபால்துதற ததலவர் எம்.சம்பத் மவளியிட்டுள்ளார்.
 தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த ‘மூலிதக தாய்’ என்றதழக்கப்படும் சாமியாத்தாள் என்பவருக்கு, மஜர்மனி
நாட்டின் சர்வரதச அதமதி பல்கதலக்கழகம், ‘தவத்ய பூேன் விருது’ வழங்கி கவு வித்துள்ளது. ஈர ாடு
மாவட்டம்,

கணபதிபாதளயத்ததச்

ரசர்ந்தவர்

சாமியாத்தாள்.

மூலிதககதள

ரதடி,

சித்த

மருத்துவர்களுக்கு வழங்குவது தான் இவ து வாழ்க்தகயாக அதமந்துள்ளது. இவ து மூலிதக
ரசகரிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்தவ பா ாட்டி 2012ல் ஜனாதிபதியாக இருந்த அப்துல்கலாம், ‘மூலிதக
தாய்’ என்ற பட்டத்தத வழங்கினார்.
 மடல்லிதயப் ரபான்று மும்தபயிலும் தமிழ்நாடு இல்லம் அதமக்கப்படும் என்று தமிழக அ சு
அறிவித்துள்ளது.
 சி.பா.ஆதித்தனார் வபயரில் ‘சிற்றிதழ்’ விருது வழங்கப்படும் என்று தமிழக அர்சு அறிவித்துள்ளது.
தமிழ் மமாழியில் நாகரிகம், பண்பாடு ஆகியவற்தற ரபாற்றியும், பிறமமாழி கலப்பின்றி எழுதியும்
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மவளியிடப்பட்டு வரும் நாளிதழ், வா இதழ் மற்றும் திங்களிதழ் ஆகியவற்றில் ஒவ்மவான்றிலும் ஓர்
இததழ மதரிவு மசய்து “தமிழர் தந்தத சி.பா. ஆதித்தனார்” அவர்களின் மபயரில் ஆண்டுரதாறும்
இவ்விருது வழங்கப்படும். இந்தவிருது ஒவ்மவான்றிக்கும் விருது மதாதகயாக ஒரு லட்ச ரூபாயும்,
ரகடயமும் , பா ாட்டிதழ் மற்றும் மபான்னாதடயும் வழங்கப்மபறும்.
 வளரிளம் வபண்களுக்கு “அம்மா இயற்னக நலப் வபட்டகம்” : வளரிளம் மபண்களுக்கு ஏற்படும் த்த
ரசாதக பாதிப்தபத் தடுக்கும் ரநாக்கில் கறிரவப்பிதலப் மபாடி, முருங்தகக் கீத ப் மபாடி, ரதன்
அடங்கிய அம்மா இயற்தக நலப் மபட்டகம் ரூ. 1.75 ரகாடி மசலவில் வழங்கப்படும் என தமிழக அ சு
அறிவித்துள்ளது.
 சுவிக்கி ஆன்தலன் உணவு மடலிமவரி நிறுவனத்தின் முதன்தம திட்ட ரமலாள ாக தமிழகத்ததச்
ரசர்ந்த திருநங்தக சம்யுக்தா விஜயன் நியமனம் மசய்யப்பட்டு உள்ளார்.
 ‘பணிபுரியும் வபண்கள் மன்ைம்’ (working Women’s Forum) எனும் அதமப்தப உருவாக்கிய
தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த மஜயா அருணாச்சலம் 29-6-2019 அன்று காலமானார்.
 தமிழ்நாடு வனங்கள்(திருத்தம்) மரசாதா-2017 விற்கு குடிய சுத் ததலவர் 2.7.2019 அன்று ஒப்புதல்
வழங்கினார்.
 உலகத்த ம் வாய்ந்த சிறந்த ஆய்வக முதறகளுடன் கூடிய ஒரு புதிய கால்நதட ரநாய் கண்டறிதக்
மற்றும்

கண்காணிப்பு

அய்வகம்

காஞ்சிபு ம்

மாவட்டம்

படப்தபயில்

ரூ.

10

ரகாடியில்

ரதாற்றுவிக்கப்படும் என்று தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
 மசங்கல்பட்டில் 50 ஏக்கர் ப ப்பில் ரூ. 92 ரகாடி மசலவில் உலகத் த ம் வாய்ந்த ரயாகா பயிற்சி தமயம்
அதமக்கப்படும் என சட்டசதபயில், சுகாதா அதமச்சர் வியஜபாஸ்கர் அறிவித்துள்ளார்.
 கன்னியாகுமரியில் ரூ, 16 ரகாடி மதிப்பீட்டில் மதன்தன மதிப்புக்கூட்டு தமயம் அதமக்கப்படும் என
தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
 மூன்ைாவது உலக திருக்குைள் மாநாடு புது தில்லியில் 23, 24 வெப்டம்பர் 2019 தினங்களில்
நனடவபறுகிைது. “உலக அதமதி, நல்லிணத்திற்காக திருக்குறள்” எனும் கருப்மபாருளில் இம்மாநாடு
நடத்தப்பட உள்ளது. இம்மாநாட்தட மமாரீசியஸ் சர்வரதச திருக்குறள் பவுண்ரடசன், மசன்தன
ஆசியவியல் நிறுவனம் ஆகியதவ இதணந்து நடத்துகின்றன.
o

முதலாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு 2017-இல் நாகர்ரகாவிலிலும், 2-ஆவது மாநாடு
இங்கிலாந்தில் உள்ள ரஹாப் பல்கதலக்கழகத்தில் கடந்த ஜூனிலும் நதடமபற்றது.

 காசரநாயால் பாதிக்கப்பட்ரடாருக்கு வங்கிக் கணக்கில் மாதந்ரதாறும் ரூ. 500 உதவித்மதாதக
வழங்கும் திட்டம் நாட்டிரலரய தமிழகத்தில் மதாடங்கப்பட்டுள்ளது.
 2019 ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசினால் நாட்டுனடனமயாக்கப்படவிருக்கும் நூல்கள்: உளுந்தூர்
ரபட்தட சண்முகம், கவிஞர் காம ாசு, முதனவர் இளவ சு, தமிழறிஞர் அடிகளாசிரியர், புலவர்
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இதறக்குருவனார், பண்டித ரகாபால கிருட்டிணன், பாபநாசம் குறள்பித்தன் ஆகிரயாரின் பதடப்புகள்
நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வதகயில் நாட்டுதடதமயாக்கப்படும் என த்மிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
இதற்மகன 35 லட்சம் ரூபாய் மசலவிடப்படுகிறது.
 வாரணாசி இந்து பல்கனலக்கழகம், கவுகாத்தி பல்கனலக்கழகம், பஞ்ொப் பல்கனலக்கழகம்
ஆகியவற்றில் இயங்கிவரும் வதன்னிந்திய வமாழிகள் துனையில் தலா ஒரு தமிழ் உதவிப்
கபராசிரியர் பணியிடம், 36 லட்சம் ரூபாய் மதாடர் மசலவினத்தில் ரதாற்றுவிக்கப்படும் என தமிழக
அ சு அறிவித்துள்ளது.
 “தமிழறிஞர் ராபர்ட் கால்டுவவல்” வபயரில் தமிழ் ஆய்விருக்னக தமிழ்ப் பல்கனலக்கழகத்தில்
நிறுவப்படும் என தமிழக அ சு அறிவித்துள்ளது.
 அதிக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகம் 4-ஆவது இடத்னதப்
பிடித்துள்ளது.
o

நக ங்கதளப் மபாறுத்தவத யில் அதிக டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட நக ங்களின் பட்டியலில்
மபங்களூரு முதலிடத்தில் உள்ளது. இததயடுத்து, தஹத ாபாத்,மும்தப, புரன, தில்லி
நக ங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.

o

மாநிலங்கதளப் மபாருத்தவத யில் முதல் ஐந்து இடங்களில், கர்நாடகம், மகாநாஷ்டி ம்,
தில்லி, தமிழகம் மற்றும் ஆந்தி ம் இடம்மபற்றுள்ளன.

 ஜப்பிக்கட்டு கபாராட்டம் (2017 ஜனவரி) குறித்து விசாரித்து வரும் ஓய்வுமபற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி,
ாரஜஸ்வ ன் ததலதமயிலான கமிேனின் பதவிக்காலம் ஜூன் 2019 ல் முடிவதடந்த நிதலயில்,
ரமலும் இ ண்டு மாதங்களுக்கு நீடித்து, தமிழக அ சு உத்த விட்டுள்ளது.
 தமிழில் வங்கித் கதர்வுகள்: வங்கிப் பணியாளர்கள் ரதர்வு நிறுவனம் (The Institute of Banking
Personnel Selection(IBPS)) சார்பில் கி ாமப்புற வங்கிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கதள
நி ப்புவதற்கான ரதர்வு ஆங்கிலம், இந்தி மட்டுமல்லாது தமிழ் உட்பட 13 பி ாந்திய மமாழிகளில்
நடத்தப்படும் என்று மத்திய நிதியதமச்சர் நிர்மலா சீத்தா ாமன் மக்களதவயில் மதரிவித்துள்ளார்.
 மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் மூலம் அதிக நிதியுதவி
வபறுவதில் தமிழகம் 2-வது இடத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இப்பட்டியலில்
முதலிடத்தில் குஜ ாத் உள்ளது.
 தமிழகத்தில் வதாழில் வளர்ச்சினய ஊக்குவிக்க “யாதும் ஊகர”, “வதாழில் கதாழன்” திட்டங்கள்
அறிவிப்பு:
o

‘யாதும் ஊர ’ திட்டத்தின்படி, உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள், தமிழ் சங்கங்கள், மதாழில்
அதமப்புகளுடன் மதாடர்தப ஏற்படுத்தி, முதலீட்டு தூதர்கள் உருவாக்கி, தமிழகத்தில் முதலீடு
மசய்வது மதாடர்பாக விழிப்புணர்வு உருவாக்கப்படும். இதற்காக “யாதும் ஊர ” என்ற தனிச்
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சிறப்பு பிரிவு மற்றும் இதணயதளம் ரூ. 60 லட்சம் மசலவில் அதமக்கப்படும். முதலீட்தட
ஈர்க்கும் வதகயிலும் இந்தத் திட்டம் மசயல்படுத்தப்படும்.
o

‘மதாழில் ரதாழன்’ திட்டத்தின்படி, மதாழில் நிறுவனங்களுக்கான குதறதீர் வழி முதறகதள
அளிக்க, ‘மதாழில் ரதாழன்’ எனும் இதணயம் அடிப்பதடயிலான வழிமுதற உருவாக்கப்படும்.
நான்கு வா ங்களுக்குள் புகார்கள் மீது நடவடிக்தக எடுக்கப்பட்டு தீர்வு காணப்படும்.

 னெவ சித்தாந்தப் வபருமன்ைத்தின் 114ஆவது ஆண்டு விழா 19-21 ஜூதல 2019 தினங்களில்
பழனியில் நதடமபற்றது. இதளஞர்கதள தமயமாக தவத்து பழனி ஆதீனம் தவத்திரு சாது சுவாமிகள்
திருமடம் மற்றும் மசன்தன தசவ சித்தாந்த மபருமன்றம் சார்பில் , மன்றத்தில் ஞானியர் அடிகள் கடந்த
1905-ம் ஆண்டு ஜூதல 7ஆம் ரததி தசவ சித்தாந்தப் மபருமன்றத்தத மதாடங்கினார்.
 தமிழக அ சின் 46-வது ததலதமச் மசயலாள ாக ரக.சண்முகம் மற்றும் தமிழக காவல் துதறயின்
29வது டி.ஜி.பி. யாக திரிபாதி ஆகிரயார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 ததவானின் ததபாய் நகரில் நதடமபற்ற, 2வது உலக காதுரகளாத இதளஞருக்கான ரபட்மிண்டன்
ரபாட்டிகளில், தமிழகத்ததச் ரசர்ந்த மஜர்லின் அனிகா (15) என்ற சிறுமி ஒரு தங்கம், இ ண்டு மவள்ளி
மற்றும் ஒரு மவண்கலம் என நான்கு பதக்கங்கதள மவன்றுள்ளார்.
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