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நவம்பர் – 12 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

17வது வனவிலங்கு ெரணாலயம் 

 

❖ காவிரி தெற்கு வனவிலங்குச ் சரணாலயெ்தெ மாநிலெ்தின் 17வது வனவிலங்கு 

சரணாலயமாக ெமிழக அரசு அறிவிெ்துள்ளது. 

❖ இந்ெச ் சரணாலயம், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ெரம்புரி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 

பாதுகாக்கப் பட்ட வனப்பகுதிகதள உள்ளடக்கியது. 

❖ இது 35 வதகயான பாலூட்டிகள், 238 வதகயான பறதவகள் மற்றும் சிவப்பு நிறப் 

பட்டியலில் இடம் தபற்ற பிற இனங்கள் உள்ளன. 

❖ மதல மகாதெஷ்வரா வனவிலங்கு சரணாலயம், கரந்ாடகாவில் உள்ள பில்லிகிரி ரங்க 

சுவாமி தகாயில் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் செ்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் 

ஈதராடு மாவட்டம் ஆகியவற்றுடன் இந்ெ நிலப்பரப்பு நீலகிரி உயிரக்் தகாளெ்துடனான 

இதணப்பிதனக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ நந்திமங்கலம்-உலிபண்டா வழிெ்ெடம் மற்றும் தகாதவப் பள்ளம்-அதனபிெெ்ஹல்லா 

ஆகிய இரண்டு முக்கியமான மற்றும் தபரிய யாதன வழிெ்ெடங்கள் இந்ெப் பகுதியில் 

அதமந்துள்ளன. 

 

சொந்த வரி வருவாயில் மூன்றாவது சபரிய மாநிலம் 

❖ நடப்பு நிதியாண்டின் முெல் அதரயாண்டில் தசாந்ெ வரி வருவாய் வசூல் 

அடிப்பதடயில் கரந்ாடகாதவ விஞ்சி ெமிழகம் மூன்றாவது தபரிய மாநிலமாக 

உருதவடுெ்துள்ளது. 

❖ இம்மாநிலத்தின் வருவாயானது தபரும்பாலும் மதுபான விற்பதன மீொன கலால் வரி 

மூலம் பபறப் படுகிறது. 

❖ மகாராஷ்டிரா மற்றும் உெ்ெரப் பிரதெசம் ஆகிய மாநிலங்கள் இதில் முெல் இரண்டு 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

இடங்கதளப் பிடிெ்துள்ளன. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியாவின் 50வது தலலலம நீதிபதி 

 

❖ இந்தியாவின் 50வது ெதலதம நீதிபதியாக நீதிபதி D.Y.  சந்திரசூட ்தபாறுப்தபற்றார.் 

❖ உெய் உதமஷ் லலிெ் அவரக்ளுக்குப் பிறகு, அவர ்இரண்டு ஆண்டுகளுக்குத் ெதலதம 

நீதிபதியாகப் பணியாற்றுவார.் 

❖ அதயாெ்தி நில ப்பிரசச்தன, ெனியுரிதம மற்றும் திருமணெ்திற்கு அப்பாற்பட்ட 

உறவுகள் தொடரப்ான உரிதம உள்ளிட்டதவ தொடரப்ான பல்தவறு அரசியலதமப்பு 

அமரவ்ுகள் மற்றும் உசச் நீதிமன்றெ்தின் முக்கியத் தீரப்்புகளில் அவர ்ஒரு பகுதியாக 

இருந்துள்ளார.் 

❖ இவரது ெந்தெ Y.V. சந்திரசூட் அவரக்ளும் இந்தியெ் ெதலதம நீதிபதியாகப் பணி 
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ஆற்றியுள்ளார.் 

❖ இந்திய நாட்டின் நீதிெ்துதற வரலாற்றில் ெதலதம நீதிபதிப் பெவியில் இடம் தபற்ற 

ஒதர ெந்தெ-மகன் இதணயர ்இவரக்தள ஆவர.் 

 

22வது ெட்ட ஆலணயம் 

 

❖ இந்தியாவின் 22வது சட்ட ஆதணயமானது இரண்டதர ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 

நீதிபதி (ஓய்வு) ரிதுராஜ் அவஸ்தி அவரக்ளின் ெதலதமயில் அதமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ நீதிபதி அவஸ்தி 2021 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாெெ்தில் கரந்ாடக உயர ்

நீதிமன்றெ்தின் ெதலதம நீதிபதியாகப் தபாறுப்தபற்று, அதன் பிறகு இந்ெ ஆண்டு 

ஜூதல மாெெ்தில் ஓய்வு தபற்றார.் 

❖ கல்வி நிறுவனங்களில் தபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஹிஜாப் அணிவெற்கு மாநில 

அரசு விதிெ்ெ கட்டுப்பாட்தட உறுதி தசய்யும் அமரவ்ிற்கு அவர ்ெதலதம ொங்கினார.் 

❖ இந்திய சட்ட ஆதணயம் என்பது இந்திய அரசின் அறிவிப்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 

ஒரு சட்டப் பூரவ்மல்லாெ அதமப்பாகும். 

❖ சட்ட ஆதணயமானது, முென்முெலில் 1955 ஆம் ஆண்டில் அதமக்கப்பட்டததாடு 

மட்டுமல்லாமல், இந்ெ ஆதணயமானது இதுவதர 277 அறிக்தககதளச ் சமரப்்பிெ்து 

உள்ளது. 

❖ உசச் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி B.S. சவுகான் ெதலதமயிலான 21வது சட்ட 

ஆதணயெ்தின் பெவிக் காலம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தெதியன்று 

முடிவதடந்ெது. 

 

இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் நிதி கல்வியறிவு முகாம் 

❖ சமீபெ்தில், இந்தியத் ெபால் பண வழங்கீட்டு வங்கியானது (IPPB) இந்தியாவின் முெல் 

மிெக்கும் நிதி கல்வியறிவு முகாதம நடெ்தியது. 

❖ ஸ்ரீநகரில் தபண்களின் நிதி கல்வியறிதவ தமம்படுெ்துவெற்காக ‘தபண்களால், 

தபண்களுக்காகதவ’ தொடங்கப்பட்ட ‘நிதவஷக் திதி’ என்று அதழக்கப்படும் இந்ெ 

முன்தனடுப்பானது தமற்தகாள்ளப்பட்டது. 
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❖ தபரு நிறுவன விவகார அதமசச்கெ்தின் கீழ் முெலீட்டாளர ்கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு 

நிதி ஆதணயெ்துடன் (IEPFA) இதணந்து இந்திய ெபால் பண வழங்கீட்டு வங்கியினால் 

இந்ெ முன்தனடுப்பானது தொடங்கப்பட்டது. 

 

 

G20 அலமப்பிற்கு இந்தியாவின் தலலலம 

 

❖ G20 அதமப்பிற்கான இந்தியாவின் ெதலதமக் காலெ்திற்கான முெ்திதர, கருெ்துரு 

மற்றும் இதணய ெளெ்தெப் பிரெமர ்தவளியிட்டார.் 

❖ G20 அதமப்பிற்கான இந்தியாவின் ெதலதமப் பெவி காலெ்திற்கான முெ்திதர, 

கருெ்துரு மற்றும் இதணய ெளம் ஆகியதவ இந்தியாவின் "தசய்தி மற்றும் மாதபரும் 

முன்னுரிதமகதள" உலகிற்கு எடுெ்துதரக்கின்றன. 

❖ ெற்தபாதெய ெதலதமயிதன வகிக்கும் இந்தொதனசியாவிடமிருந்து டிசம்பர ்01 ஆம் 

தெதி இந்ெப் பெவியிதன இந்தியா ஏற்க உள்ளது. 

❖ G20 அல்லது குழு 20 என்பது உலகின் முக்கிய வளரச்ச்ிப் தபற்ற மற்றும் வளரந்்து வரும் 

நாடுகளின் அரசுகளுக்கிதடதயயான மன்றமாகும். 

❖ இது உலகளாவிய தமாெெ் உள்நாட்டு உற்பெ்தியில் 85%, உலகளாவிய வரெ்்ெகெ்தில் 

75% மற்றும் உலக மக்கள்தொதகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்தகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கங்லக நதியில் ஓங்கில்கள் 

❖ கங்தக நதியில் ஏற்படட் மாசு காரணமாக காணாமல் தபான ஓங்கில்கள், ஆற்று நீரின் 
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ெரெ்தில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட தூய்தம நடவடிக்தககள் காரணமாக மீண்டும் வரெ ்

தொடங்கியுள்ளன. 

❖ பிரிஜ்காட், நதராரா, கான்பூர,் மிரச்ாபூர,் வாரணாசி ஆகிய இடங்களிலும் ஓங்கில்கள் 

இனப்தபருக்கம் தசய்கின்றன. 

❖ ெற்தபாது உெ்ெரப் பிரதெச மாநிலப் பகுதியில் பாயும் கங்தக நதியில் உள்ள 

ஓங்கில்களின் எண்ணிக்தக சுமார ்600 என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 

 

சூதடாசெலிஸ் அண்ணாமலல 

 

❖ ெமிழ்நாட்டின் கடலூர ்மாவட்டெ்தில் சூதடாதஹலிஸ் அண்ணாமதல என்ற ஒரு புதிய 

வதக கழிமுக நண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 

❖ அண்ணாமதலப் பல்கதலக்கழகமானது, ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்விெ் துதறகளில் 100 

ஆண்டுகளாக தமற்தகாண்டு வரும் தசதவக்கு மதிப்பளிக்கும் விெமாக இந்ெ 

இனெ்திற்கு இப்தபயரானது சூட்டப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்ெப் புதிய இனமானது, இந்தியத் துதணக் கண்டம் மற்றும் கிழக்கு இந்திய தபருங் 

கடல் ஆகியப் பகுதிகள் முழுவதும் பரவிக் காணப்படுகின்றன. 
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❖ இெற்கு முன், சூதடாதஹலிஸ் இனெ்திலிருந்து இரண்டு இனங்கள் மட்டுதம 

கண்டறியப் பட்டுள்ளன. 

❖ அதவ சூதடாதஹலிஸ் சப்குவாட்ராட்டா மற்றும் சூதடாதஹலிஸ் லாட்ரீலி ஆகியன 

ஆகும். 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

உலகின் முதல் தவத கடிகாரம் 

❖ மெ்தியப் பிரதெசெ்தின் உஜ்தஜனி நகரில் உலகின் முெல் தவெக் கடிகாரம் ஆனது 

விதரவில் அதமக்கப்பட உள்ளது. 

❖ இது சூரியனின் நிதலயுடன் ஒெ்திதசந்து இயக்கப்படும். 

❖ உஜ்ஜயினியில் உள்ள 300 ஆண்டுகள் பழதமயான ஜிவாஜி ஆய்வகெ்தில் இெற்கான 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

❖ இந்ெ (விக்ரமாதிெ்யா) தவெக் கடிகாரம் ஆனது 24 முஹூரெ்்ெங்களாக (மணிதநரம்) 

பிரிக்கப் படும். 

 

 

கிராம வண்டி – தகரளா 

 

❖ தகரள மாநில சாதலப் தபாக்குவரெ்துக் கழகமானது மாநில அளவிலான உள்ளூர ்
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சுயாட்சி அதமப்புகளுடன் இதணந்து, "கிராம வண்டி" எனப்படும் திடட்ெ்திதன 

அறிமுகப் படுெ்தியுள்ளது. 

❖ சமீபெ்தில், "சிறந்ெ தபாதுப் தபாக்குவரெ்து அதமப்பு” தகாண்ட நகரெ்துக்கான 

"நகரப்்புற தபாக்குவரெ்தில் பாராட்டு விருொனது" இந்ெ கழகெ்திற்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்ெ விருொனது மெ்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகார அதமசச்கெ்ொல் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ அதனெ்து இந்திய நகரங்களிலும் தபாதுப் தபாக்குவரெ்தெ தமம்படுெ்ெச ் பசய்யும் 

தநாக்கெ்தில் தசயல்படுெ்ெப் பட்டுள்ள திட்டங்கள் இந்ெ விருதிற்காக கருெ்தில் 

தகாள்ளப் பட்டன. 

 

நாட்டின் மிகப்சபரிய மியாவாக்கி பூங்கா 

 

❖ நாட்டின் மிகப்தபரிய மியாவாக்கி நகரப்்புற வனப்பகுதியானது, 18 ஏக்கர ்பரப்பளவில் 

தஹெராபாெ்தில் உள்ள கவாகுடாவில் அதமந்துள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் மிகப்தபரிய மியாவாக்கி காடாக உள்ள நிலலயில், அதெெ் தொடரந்்து 

குஜராெ்தில் 14 ஏக்கர ்பரப்பளவில் காணப் படுகின்ற ஒன்றும் உள்ளது. 

❖ ஜப்பானியத் ொவரவியலாளரான அகிரா மியாவாக்கி என்பவரால் இந்ெ மியாவாக்கி 

முதறயானது அறிமுகப்படுெ்ெப்பட்டது. 

❖ இந்ெ முதறயானது பூரவ்ீக உள்ளூர ் ொவரங்கதளக் தகாண்டு அடரந்்ெ, தவகமாக 

வளரும் காடுகதள உருவாக்க உெவுகிறது. 

 

ஒதர மாதிரியான தங்க விலல நிர்ணயம் 

❖ இந்தியாவில் வங்கி விகிெெ்தின் அடிப்பதடயில் ஒதர மாதிரியான ெங்க விதலதய 

அறிமுகப் படுெ்திய முெல் மாநிலம் தகரளாவாகும். 

❖ இந்ெ ஒதர மாதிரியான விதல நிரண்யமானது, 916 ெரம் தகாண்ட தூய்தமயான 22 

காரட் ெங்கெ்துக்குப் தபாருந்தும். 

❖ தபாதுவாக, ெங்கெ்தின் விதலயானது வங்கி விகிெெ்தெ விட கூடுெலாக ஒரு 
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கிராமுக்கு ரூ.150-300 அளவில் நிரண்யிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

❖ ெங்கெ்தின் மீொன வங்கி விகிெங்கள், சரக்கு மற்றும் தசதவ வரி மற்றும் இறக்குமதி 

வரி உள்ளிட்ட பிற வரிகள் இந்தியா முழுவதும் ஒதர மாதிரியாக விதிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ததசிய புதளாரன்ஸ் லநட்டிங்தகல் விருதுகள் 2021 

❖ குடியரசுெ் ெதலவர ் திதரௌபதி முரம்ு அவரக்ள், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 'தெசிய 

புதளாரன்ஸ் தநடட்ிங்தகல் விருதுகதள' வழங்கினார.் 

❖ இது உெ்ெரகாண்ட் மாநிலெ்தின் குமாதவாதனச ்தசரந்்ெ இரண்டு தசவிலியரக்ளான 

சஷிகலா பாண்தட மற்றும் கங்கா தஜாஷி ஆகிதயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ தெசிய புதளாரன்ஸ் தநட்டிங்தகல் விருதுகளானது சுகாொரம் மற்றும் குடும்ப நல 

அதமசச்கெ்தினால் 1973 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்து. 

❖ இது சமூகெ்தில் தசவிலியரக்ள் மற்றும் தசவிலியர ்வல்லுநரக்ள் ஆற்றியச ்சிறப்பான 

தசதவகளுக்கான அங்கீகாரமாகும். 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சவங்கதடஸ்வரா தகாவிலின் நிகர மதிப்பு 

 

❖ திருப்பதி தவங்கதடஸ்வரா தகாவிலின் நிகர மதிப்பு ரூ.2.5 லட்சம் தகாடிக்கு தமல் 

(சுமார ்30 பில்லியன் டாலரக்ள்) பதிவாகியுள்ளது. 

❖ திருமதல திருப்பதி தெவஸ்ொனங்கள், 1933 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்படட்திலிருந்து 
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முெல் முதறயாக அென் நிகர மதிப்தப அறிவிெத்ுள்ளது. 

❖ திருமதல திருப்பதி தெவஸ்ொனெ்திற்குச ் தசாந்ெமான தசாெ்துக்களில் நிலப் 

பகுதிகள், கட்டிடங்கள், வங்கிகளில் உள்ள பணம் மற்றும் ெங்க தவப்புெ ்தொதககள், 

பக்ெரக்ள் தகாயிலுக்கு வழங்குகின்ற காணிக்தககள் ஆகியதவ அடங்கும். 
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