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மோநில செய்திகள் 
 
1. தமிழகத்தின் வமலும் 4 ெதுப்பு நில கோடுகளுக்குரோம்ெர் அங்கீகோரம் 

❖ இந்தியாவில்  மேலும்   11    சதுப்பநிலக்காடுகளுக்கு ராம்சர்  ,சாசன  அங்கீகாரம்  

கிடைத்துள்ளது.  

❖ நாட்டின் 75  வது  சுதந்திர  ஆண்டு  நிடைவுக்கு  பபாருத்தோக  இந்தியாவில்  

ராம்சர்சாசன  பட்டியலில்  இடைக்கப்பட்டுள்ள சதுப்புநிலக்காடுகளின் 
எண்ைிக்டகயும்   75  ஆக  உயர்ந்துள்ளதாக  ேத்திய  சுற்றுச்சூழல்  வன,  

பருவநிடல ோற்ைத்துடை அடேச்சகம் பதரிவித்துள்ளது.  

❖ 11  சதுப்பு  நில  காடுகளில் தேிழகத்தில்  உள்ள  நான்கு  சதுப்பு  நில  காடுகளும் 
இைம்பபற்றுள்ளன.  

❖ அடவ  

➢ ராேநாதபுரம்  ோவட்ைம்  ெித்திரங்குடி, கஞ்ெிரோன்குளம்  பைடவகள்  

சரைாலயங்கள்,  

➢ குேரி ோவட்ைம் சுெநீ்திரம் வதரூர் பைடவகள் சரைாலயம்,   

➢ திரு ோரூர்,  டுவூர் பைடவகள் சரைாலயம் 

        ஆகிய நான்கு சதுப்பு நில காடுகளுக்கு ராம்சர் சாசன அங்கீகாரம்   

கிடைத்துள்ளதாக ேத்திய அரசு பதரிவித்துள்ளது. 
❖ தேிழகத்தில்   20  ஆண்டுகளுக்கு  முன்பு  மகாடியக்கடர  முதல்முடையாக 

ராம்சர்  பட்டியலில் இைம் பபற்று இருந்தது. 

❖ நிகழாண்டில்  கைந்த  மூன்று  ோதங்களில்  9  சதுப்புநிலக்காடுகளுக்கு  

அங்கீகாரம் கிடைத்தது. 

❖ தேிழகத்தில்  போத்தம்   14  சதுப்புநில  காடுகள்  ராம்சர்  சான்ைிதழ் 

பகாடுக்கப்பட்டு பட்டியலில் இைம்பபற்றுள்ளன. 

❖ நாட்டிமலமய  அதிக  எண்ணிக்ககயில்  தமிழக  ெதுப்பு  நில  கோடுகள்  இைம்  

பபற்றுள்ளன. 

❖ தேிழகத்துக்கு அடுத்து உபி ோநிலம் (10) இைம் பபற்றுள்ளது.   

❖ புதிதாக  இடைக்கப்பட்ை   11  சதுப்புநில காடுகளில் ஒடிசா(3),  ஜம்மு  காஷ்ேீர் 
(2),  ேத்திய  பிரமதசம்  (1),ேகாராஷ்டிரம்(1) ஆகிய  ோநிலங்களின்  

சதுப்புநிலக்காடுகளும் அைங்கும். 

❖ சதுப்பு  நில  காடுகளின் அழிடவ தடுப்பதற்காகவும்  அவற்டை  பாதுகாப்பது  

பற்ைிய  விழிப்புைர்டவ  ேக்களுக்கு  ஏற்படுத்துவதற்காகவும் ராம்சர்  என்ை 

சர்வமதச அடேப்பு பசயல்பட்டு வருகிைது.  

❖ 1971  ஆம்  ஆண்டு  பிப்ரவரி   2 -ம்  நாள்  ஈரான்  நாட்டின்  ராம்சர்  நகர்  ோநாட்டில்  

முடிவு எடுக்கப்பட்டு அதன் பபயரிமலமய அடேப்பு உருவானது.   

❖ இந்தியாவில்   1982  முதல்   2013  வடர   26  இைங்கள்தான்  ராம்சர்  பட்டியலில்  

இைம்பபற்று இருந்தன.   

❖ 2014  முதல்   2022  வடர   49  இைங்கள்  கூடுதலாக  பட்டியலில்  மசர்க்கப்பட்டு  

தற்மபாது   நம்  நாட்டில் 13,26,677  பெக்மைர் பரப்பில்   75  ராம்சர்  இைங்கள்   75வது  

சுதந்திர ஆண்டில்இைம்பபற்றுள்ளன. 

 
2. முதல் ரின் கோகல உணவு திட்டம்: 

❖ அரசு  பதாைக்கப்பள்ளிகளில்  காடல  உைவு  திட்ைத்டத  

பசயல்படுத்துவதற்கான  ஒருங்கிடைப்பு  அலுவலடர நியேித்தும் 
அவருக்கான  பைிகடள  வடரயறுத்தும் தேிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.   

❖ ஒருங்கிடைப்பு  அலுவலராக,  இல்லம்  மதடி  கல்வித்திட்ைத்தின்  சிைப்பு  

அலுவலர்  இளம்பக த் நியேிக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖ பள்ளிகள், பயனாளிகள்,  ஒருங்கிடைப்பு  டேயங்கள்,  திட்ைம்  பசயல்படுத்தும் 
அடேப்புகடள  துரிதோக  கண்ைைியப்படுவது  ஒருங்கிடைப்பு  அலுவலரால்  
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உறுதி பசய்யப்படும்.  

❖ காடல  சிற்றுண்டிக்கான மூலப்பபாருட்கடள  பகாள்முதல்  பசய்வது  

பதாைர்பாக  நுகர்பபாருள் வாைிப  கழகம்  ோவட்ை, ேண்ைல 
அலுவலர்களுைன் விவாதிப்பது,  பகாள்முதல்  பசய்யப்பட்டு  அடவ  உரிய 

முடையில்  பசன்று  மசருவடத கண்காைிப்பது  மபான்ை  பைிகடளயும்  

ஒருங்கிடைப்பு அலுவலர் மேற்பகாள்வார்  . 

❖ உள்ளூரில்  கிடைக்கக்கூடிய, விடளயக்கூடிய காய்கைிகள், சிறுதானியங்கள்  

பகாள்முதல்  பசய்வதற்கான  எளிய  வழிமுடைகடள  கண்ைைிதல், 

நகர்ப்புைங்களில்  திட்ைத்டத  பசயல்படுத்திை ஏதுவாக டேயப்படுத்தப்பட்ை  

சடேயல்  கூைங்கள்,  கிராே  ஊராட்சிகளில்  திட்ைம்  பசயல்பை  ஏதுவாக  ஊராட்சி  
அளவிலான  கூட்ைடேப்புகடள கண்ைைிவது  மபான்ை  பைிகடளயும் 

ஒருங்கிடைப்பு அலுவலர் மேற்பகாள்ளுவார்.  

❖ காடல  சிற்றுண்டி  தயாரிக்கப்படும்  சடேயல்  கூைத்தில்  இருந்து  பள்ளிகளுக்கு  

வாகனங்கள்  மூலம்  அவற்டை  எடுத்துச்  பசன்று  பயனாளிகளுக்கு  உரிய  

மநரத்தில்  பசன்று  மசர்வடத  உறுதி  பசய்வது, பள்ளிக்  கல்வி,  ஊரக  உள்ளாட்சி  
நகராட்சி  நிர்வாகம்  ஆகிய  துடைகளுைன்  ஒருங்கிடைந்து  திட்ைம்  

பசயல்படுவடத கண்காைிப்பது  ஆகிய  பைிகடளயும்  ஒருங்கிடைப்பு 

அலுவலர்  மேற்பகாள்ளுவார். 

 
3. ெவரோஜ் நோரோயணெோமி கோலமோனோர் 

❖ அகில  இந்திய  வாபனாலியின்  முதல்  பபண்  பசய்தி  வாசிப்பாளரான ெவரோஜ் 
நோரோயண சு ோமி வயது முதிர்வு காரைோக  மும்டபயில் காலோனார். 

❖ தஞ்சாவூடரச்  மசர்ந்த  இவர்  இந்திய  வாபனாலியில்  சுோர்   35  ஆண்டு  காலம் 

தேிழ் பசய்தி வாசிப்பாளராக பைியாற்ைினார்.   

❖ தேிழக அரசு அவருக்கு ககலமோமணி பட்ைம் அளித்து பகௌரவித்தது. 

 
மத்திய செய்தி 

 
1. கடல் நீகர மின்பகுசபோருளோக்கி எரிய க க்கப்படும் எல்.இ.டி  ிளக்கு  

❖ கைல்  நீடர  ேின்பகு  பபாருளாக  (எலக்ட்மராடலட்)  பயன்படுத்தி  எரிய  

டவக்கப்படும்  நோட்டின்  முதல்  உப்பு  நீர்  எல்.இ.டி   ிளக்கக  பசன்டனயில் 

ேத்திய அடேச்சர் ஜிமதந்திரசிங் அைிமுகப்படுத்தினார். 

❖ இந்தத்  திட்ைத்டத  பதாைக்கி  டவத்து  மபசிய  அடேச்சர், வரோஷினி  என்று  

பபயரிைப்பட்டுள்ள  இந்த  விளக்கு  ஏடழகளுக்கும், எளியவர்களுக்கும்,  

குைிப்பாக  இந்தியாவின்   7500  கிமலாேீட்ைர்  கைற்கடர  பகுதிகளில்  வசிக்கும்  

ேீனவசமுதாயத்தினருக்கும் எளிதான வாழ்டவ  ஏற்படுத்தும் என்ைார். 

 
2. கட்டோயமதமோற்ற குற்றத்துக்கு  10  ஆண்டுகள்  கர ெிகற  

❖ கட்ைாயேதோற்ைத்தில்  ஈடுபடும்  குற்ைத்துக்கு  அதிகபட்சம்   10  ஆண்டுகள் 

வடர  சிடை  தண்ைடன  அளிக்கும்  வடகயிலான  சட்ை  திருத்த  ேமசாதா 

இோச்சல பிரமதச சட்ைப்மபரடவயில்  குரல்  வாக்பகடுப்பு  மூலோக  ஒரு  

ேனதாக நிடைமவற்ைப்பட்ைது.  

❖ ஒமர  மநரத்தில்  இரண்டு  அல்லது  அதற்கு  மேற்பட்மைார்  கட்ைாயோக  அல்லது  

பபாய்  வாக்குறுதிகளால்  வசீகரித்து  ேதோற்ைம்  பசய்யும்  முயற்சிக்கும் 
நபர்களுக்கான  தண்ைடனடய  கடுடேயாக்கும்  வடகயில்  

‘ஹிமோச்ெலப்பிரவதெ  மத  சுதந்திர  (திருத்த)  மவெோதோ   2022 ’  என்ை  சட்ை 

திருத்த ேமசாதா பகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.  

❖ கைந்த  18 ோதங்களுக்கு முன்பு நடைமுடைப்படுத்தப்பட்ை ‘இமோச்ெலபிரவதெ  

மத  சுதந்திர  ெட்டம்   2019 ’-ல்  தண்ைடனடய  மேலும்  கடுடேயாக்கும்  
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வடகயில் இந்த திருத்தம் பகாண்டுவரப்பட்ைது. 

❖ ெிோச்சலப்பிரமதச  ேத  சுதந்திர  சட்ைம்   2019 ல்  பிரிவு   2 ,4,7  ேற்றும்   13  ஆகிய  

பிரிவுகளில் திருத்தங்கள் மேற்பகாள்ளப்பட்டு இருப்பமதாடு புதிதாக  8  ஏ என்ை 

பிரிவு மசர்க்கப்பட்டுள்ளது என்ைார். 
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