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மோநில செய்திகள் 

 
1. ஆறுமுகெோமி ஆணையம்  

❖ முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் ஜதாடர்பான நீதிபதி ஆறுமுகெோமி 
ஆணையத்தின் அறிக்ணக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இடம் அளிக்கப்பட்டது.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஜெப்டம்பர் மாதம் முந்ததய திமுக ஆட்ெியில் 

அதமக்கப்பட்ட இந்த ஆதணயம் சுமார் ஐந்து ஆண்டு காலத்துக்கு பின்னர் 500 

பக்க அறிக்தகதய தாக்கல் ஜெய்துள்ளது.  
 
2. நூல் ச ளியீட்டு  ிழோ  

❖ ‘இந்தியோ 75 வபோர்முணை முதல் ஏர்முணை  ணை’ என்ற நூல் ஜவளியீட்டு 

விழாவில் பங்ககற்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்ெியின் மூத்த ததலவர் 

ஆர்.நல்லகண்ணு, விஞ்ஞானி எஸ்.நம்பி நாராயணன், நூலாெிரியர்கள் 

விஞ்ஞானி மயில்ொமி அண்ணாதுதர மற்றும் ராணுவ விஞ்ஞானி 
வி.டில்லிபாபு.  

 
3. உலகத் தமிழ் ஆைோய்ச்ெி நிறு ைம்: பதிப்பு துணறக்கு சபோறுப்போளர் நியமைம்  

❖ ஜென்தன தரமணியில் ஜெயல்பட்டு வரும் உலகத் தமிழ ஆராய்ச்ெி 
நிறுவனத்தில் பதிப்பு துதறயின் முதல் ஜபாறுப்பாளராக கபராெிரியர் 

ஆ.மை ழகன்  நியமனம் ஜெய்யப்பட்டார்.  
❖ தனிநாயகம் அடிகள், மதறந்த முதல்வர் அண்ணா கபான்கறாரின் அரிய 

முயற்ெியால் 1968இல் கதாற்றுவிக்கப்பட்டது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்ெி 
நிறுவனம்.  

❖ தமிழ் கல்வியில் உயராய்விதன வளப்படுத்துதல், தமிழ் ஆய்வாளருக்கு 

கததவயான ஆவணங்கதள உருவாக்குதல், தமிழ், தமிழர், இலக்கியம், 
வரலாறு, மருத்துவம், கல்வி, கதல, ெமுதாயம், பண்பாடு, அறிவியல் என 

துதறகதாறும் தமிழாய்தவ கமம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கநாக்கங்ககளாடு இந்த 

நிறுவனம் ஜெயல்பட்டு வருகிறது.  
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. ெோகர்மோலோ  

❖ பத்தாவது கதெிய கடல்ொர் கதடுதல் மற்றும் மீட்பு பயிற்ெிதய (ொரக்ஸ்) 
மத்திய போதுகோப்பு அணமச்ெக செயலோளர் அஜய்குமோர் ஜென்தனயில் 

ஜதாடங்கி தவத்தார்.  
❖ இந்திய கடகலார காவல் பதடயின் கீழ் இயங்கி வரும் கதெிய கடல்ொர் 

கதடுதல், மீட்பு வாரியம் ொர்பில் கதடுதல் மற்றும் மீட்பு பயிற்ெி முகாம் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுதற இந்திய கடகலாரப் பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டு 

வருகிறது.  
❖ உள்கட்டதமப்தப விரிவு படுத்துவதிலும், ொகர்மாலா கபான்ற இந்திய அரெின் 

திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதிலும் இந்திய கடகலார காவல் பதட முக்கிய 

பங்காற்றுகிறது.  
 
2. உச்ெநீதிமன்ற தணலணம நீதிபதி பத ி ஏற்பு  

❖ உச்ெநீதிமன்றத்தின் 49 வது ததலதம நீதிபதியாக உதய் உவமஷ் லலித் 

(யு.யு.லலித்) பதவிகயற்றார்.  
❖ குடியரசுத் ததலவர் மாளிதகயில் நதடஜபற்ற பதவிகயற்பு விழாவில் 

அவருக்கு குடியரசு ததலவர் திஜரௌபதி முர்மு பதவிப்பிரமாணம் ஜெய்து 
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தவத்தார்.  
❖ வநைடி நியமைம் சபறும் இைண்டோ து தணலணம நீதிபதி:  

➢ ததலதம நீதிபதியாக யு.யு.லலித் பதவிகயற்றுதன் மூலமாக, 
வழக்குதரஞராக இருந்து கநரடியாக உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதியாகவும், 
பின்னர், ததலதம நீதிபதியாகவும் ஆகும் இரண்டாவது நபர் என்ற 

ஜபருதமதய அதடந்துள்ளார்.  
➢ இவருக்கு முன்பாக, நீதிபதி எஸ்.எம்.ெிக்ரி, வழக்குதரஞராக இருந்து 

கநரடியாக உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதியாகவும், அதன் பிறகு நாட்டின் 13 வது 

ததலதம நீதிபதியாகவும் கடந்த 1971 ஆம் ஆண்டு ெனவரியில் 

பதவிகயற்றார்.  
❖ முக்கிய தீர்ப்புகள்:  

➢ உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதியாக பல முக்கிய தீர்ப்புகதள யு.யு.லலித் 
வழங்கியுள்ளார்.  

➢ குறிப்பாக, இஸ்லாமியர்கள் உடனடி முத்தலோக் மூலமாக விவாகரத்து 

ஜெய்யும் நதடமுதற ெட்டவிகராதமானது, அரெியலதமப்பு 

ெட்டத்துக்கு எதிரானது என்று தீர்ப்பளித்த அமர்வில் இவரிடம் 

ஜபற்றிருந்தார்.  
➢ வரலாற்று ெிறப்புமிக்க திரு ைந்தபுைம் ஸ்ரீ பத்மநோபசு ோமி 

வகோ ிலின் நிர்வாக உரிதம திருவிதாங்கூர் மன்னர் 

குடும்பத்தினருக்கு உள்ளது என்று நீதிபதி லலித் ததலதமயிலான 

அமர்வு 2020ல் தீர்ப்பளித்தது.  
➢ குழந்ததகளின் பாலியல் உறுப்புகதள ஜதாடுவது மட்டுமல்லாமல், 

‘பாலியல் கநாக்கத்துடன்’ உடல் ரீதியில் ஜதாடர்பு ஜகாள்ளும் எந்த ஒரு 

ஜெயலும் பாலியல் வன்ஜகாடுதமகய என்று குழந்ததகதள பாலியல் 

குற்றங்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் கபாக்கொ ெட்டத்தின் பிரிவு 7-ன் கீழ் 

நீதிபதி யு.யு.லலித் ததலதமயிலான அமர்வு தீர்ப்பளித்தது உள்ளிட்ட 

பல்கவறு முக்கிய தீர்ப்புகதள இவர் இடம் ஜபற்ற உச்ெநீதிமன்ற அமர்வு 

அளித்துள்ளது.  
➢ 1957ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 9ஆம் கததி பிறந்த நதீிபதி யு.யு.லலித் 1983 

ஆம் ஆண்டு ெூனில் வழக்குதரஞராக பதிவு ஜெய்து, மும்தப 

உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குதர நீர் பணிதய ஜதாடங்கினார்.  
➢ பின்னர் 1986 ஆம் ஆண்டு ஜடல்லிக்கு வந்து வழக்குதரஞர் பணிதய 

ஜதாடர்ந்த அவர் 2004 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் மூத்த வழக்குதரஞராக 

உச்ெ நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டார்.  
➢ 2ெி அதலக்கற்தற ஒதுக்கீடு முதறககடு புகார் வழக்கில் ெிபிஐ தரப்பு 

ெிறப்பு அரசு வழக்குதரஞராக அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.  
❖ 74 நோள்கள் மட்டுவம பத ி  

➢ உச்ெ நீதிமன்றத்தின் 49வது ததலதம நீதிபதியாக பதவிகயற்றுள்ள 

யு.யு.லலித் 74 நாட்கள் மட்டுகம இந்த பதவிதய வகிப்பார்.  
➢ வரும் நவம்பர் எட்டாம் கததி 65 வயதத அதடயும் இவர், அன்றுடன் 

பணி ஓய்வு ஜபற உள்ளார்.  
➢ இவருக்கு அடுத்து, உச்ெ நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதியான டி.ஒய்.ெந்திை சூட் 

ததலதம நீதிபதி ஆவதற்கான வரிதெயில் உள்ளார்.  
➢ உச்ெநீதிமன்ற வரலாற்றில் யு.யு.லலித்துக்கு முன்பாக மிக குதறந்த 

நாள்கள் மட்டுகம ததலதம நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர்களில் 

முதலிடம் வகிப்பவர் நீதிபதி கமல் நோைோயைன் ெிங். 1991 நவம்பர் 

25ஆம் கததி முதல் டிெம்பர் 12ஆம் கததி வதர 18 நாட்கள் மட்டுகம 

ததலதம நீதிபதி பதவிதய அவர் வகித்தார்.  
➢ இ ருக்கு அடுத்தபடியோக நீதிபதி எஸ்.ைோவஜந்திை போபு (2004 வம 2 
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முதல் 31ஆம் வததி  ணை) முப்பது நோள்களும்,  
➢ நீதிபதி வஜ.ெி. ஷோ (1970 டிெம்பர் 17 - 1971 ஜை ரி 21  ணை) 36 

நோள்களும்,  
➢ நீதிபதி ஜி.பி.பட்நோயக் (2002 ந ம்பர் 8 - 2002 டிெம்பர் 18  ணை) 41 

நோள்களும்,  
➢ நீதிபதி எல்.எம்.ெர்மோ (1992 ந ம்பர் 18 - 1993 பிப்ை ரி 11  ணை) 86 

நோள்களும் உச்ெநீதிமன்ற தணலணம நீதிபதியோக பத ி 
 கித்துள்ளைர்.  

➢ உச்ெநீதிமன்ற நீதிபதிகள் 65  யதிலும், உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 62 

 யதிலும் பைி ஓய்வு சபறுகின்றைர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  
 
3. அடல் வமம்போலம் திறப்பு  

❖ அகமதாபாத்தில் ெபர்மதி ஆற்றின் குறுக்கக 300மீட்டர் நீளத்தில் கட்டப்பட்ட 

கமம்பாலத்துக்கு முன்னால் பிைதமர் அடல் பிகோரி  ோஜ்போயின் நிதனவாக 

‘அடல் வமம்போலம்’  என ஜபயரிடப்பட்டுள்ளது.  
❖ அந்த கமம்பாலத்தத பிரதமர் கமாடி திறந்து தவத்தார்.  

 
4. போைத்  

❖ ‘ஒவை நோடு ஒவை உைம்’ திட்டத்தின் கீழ், ‘பாரத்’ என்ற ஒற்தறப் ஜபயரில் மானிய 

உரங்கள் அதனத்தும் அக்கடாபர் மாதம் முதல் விற்பதன ஜெய்யப்பட உள்ளன.  
❖ விவொயிகளுக்கு குறித்த கநரத்துக்குள் உரங்கள் கிதடப்பதத உறுதி 

ஜெய்வதுடன், அதன் கபாக்குவரத்துக்கான மானிய சுதமதய குதறப்பதுகம 

இத்திட்டத்தின் கநாக்கம் என மத்திய ரொயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துதற 

அதமச்ெர் மன்சுக் மோண்ட ியோ ஜதரிவித்தார்.  
❖ பிரதமரின் உரங்கள் மானியத் திட்டத்தின் கீழ் (பிைதமரின் போைதிய 

ஜனூர் ோைக் பரிவயோஜைோ-பிஎம்பிவஜபி) ‘ஒகர நாடு ஒகர உரம்’ திட்டத்தத 

அறிவித்து, அவர் கமலும் கூறியதாவது:  
➢ உரப்தபகளின் மீது மூன்றில் ஒரு பங்கு இடத்தில், ெம்பந்தப்பட்ட 

தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வணிக ஜபயர், இலட்ெிதன, ஜபாருள் 

ஜதாடர்பான இதர விவர குறிப்புகள் இடம்ஜபற அனுமதிக்கப்படும்.  
➢ மூன்றில் இரண்டு பங்கு இடத்தில் ‘பாரத்’ என்ற வணிக ஜபயரும் பிஎம் 

பிகெபி திட்டத்தின் இலட்ெிதனயும் இடம்ஜபற கவண்டும்.  
➢ உர நிறுவனங்கள், தங்களிடம் உள்ள பதழய இருப்புகதள காலி ஜெய்ய 

இந்த ஆண்டு இறுதி வதர அவகாெம் அளிக்கப்படும்.  
➢ யூரியாவின் ெில்லதற விற்பதன விதலயில் 80 ெதவதீம். தட 

அகமானியம் பாஸ்கபட்க்கு 65 ெதவதீம், என்பிகக உரத்துக்கு 55 ெதவதீம், 
எம்ஓபி உரத்துக்கு 31 ெதவதீம் மத்திய அரசு மானியம் வழங்குகிறது.  

 
 

 ிணளயோட்டு செய்திகள் 
 
1. ணடமண்ட் லீக் தடகளம்  

❖ ஜகௌரவமிக்க தடமண்ட் லீக் தடகள கபாட்டியில் முதலிடம் ஜவன்ற முதல் 

இந்திய வரீர் என்ற ெிறப்தப ஜபற்றார் ஒலிம்பிக் ொம்பியன் நீைஜ் வெோப்ைோ.  
 
2. உலக போட்மின்டன் ெோம்பியன்ஷிப்  

❖ உலக பாட்மின்டன் ொம்பியன்ஷிப் கபாட்டி ஆடவர் இரட்தடயர் பிரிவில் 

முதல் ஜவண்கல பதக்கம் ஜவன்று வரலாற்று ொததன பதடத்துள்ளனர் 

இந்தியாவின் ொத்விக் ரங்கிஜரட்டி-ெிராக் ஜஷட்டி.  
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❖ ஜப்போன் தணலநகர் வடோக்கிவயோ ில் நதடஜபற்று வரும் இப்கபாட்டியின் 

இரட்தடயர் பிரிவு அதர இறுதி ஆட்டம் நதடஜபற்றது.  
❖ இதில் மகலெியாவின் ஆகரான் ெியா-கொ வூய் யிக் இதணயுடன் கமாதினர் 

இந்தியாவின் ொத்விக்-ெிராக்.  
❖ உலக தரவரிதெயில் ஏழாவது இடத்தில் உள்ள ெிராக்-ொத்விக் இதண ஆறாம் 

நிதலயில் உள்ள மகலெிய இதணயும் ெரிக்கு ெமமாக ஆடினான்.  
❖ ெிைோக் சஷட்டி-ெோத் ிக் இதண ஜவண்கல பதக்கத்தத தகப்பற்றியது.  
❖ உலக ொம்பியன்ஷிப் இரட்தடயர் பிரிவில் இந்தியா ஜவல்லும் முதல் பதக்கம் 

இதுவாகும்.  
❖ கமலும் 13 வது உலக ொம்பியன்ஷிப் பதக்கம் ஆகும். 
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