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மோநில செய்திகள் 

 
1. மத்திய  ரி பகிர் ில் மோநிலங்களுக்கு ரூபோய் 1.16  லட்ெம் வகோடி  

 ிடு ிப்பு   
❖ மாநிலங்களுக்கு  அளிக்கப்படும்  மாதாந்திர  வரிப்பகிர்வில்  நிகழ்  ஆகஸ்ட்  

மாதத்தில்  இரண்டு  தவணை  நிதியாக  ரூபாய் 1,16,22,75  ககாடிணய   28 

மாநிலங்களுக்கு மத்திய நிதி அணமச்சகம் விடுவித்துள்ளது.  

❖ இதில் தமிழகத்துக்கு   ரூபோய்  4758 வகோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.   

❖ மாநிலங்களுக்கு  அளிக்கப்படும்  வழக்கமான  மாதாந்திர  தவணை  ரூபாய்  

5832.86 ககாடியாகும்.  
❖ இந்த மாதம் மற்ற ாரு தவணையும் கசர்த்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ கடந்த நவம்பரிலும் இதுகபான்று வழங்கப்பட்டது.  

❖ 15ஆவது  நிதி  ஆணையத்தின்  பரிந்துணரயின்படி  மத்திய  அரசின்  றமாத்த  வரி  

வருவாயில்  41 ெத தீம் மாநிலங்களுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகி து. 

 
 

மத்திய அரெின் செய்தி 
 
1. உச்ெநீதிமன்ற புதிய தலலலம நீதிபதி  

❖ உச்ச  நீதிமன் த்தின்   49 வது  தலலலம  நீதிபதியோக  யு.யு.லலித்  நியமனம்  

றசய்யப்பட்டார்.   

❖ உச்சநீதிமன் த்தின்  தணலணம  நீதிபதி  பதவியானது  பைி  மூப்பின்  

அடிப்பணடயில் வழங்கப்பட்டு வருகி து.   

❖ றபாறுப்பில்  உள்ள  தணலணம  நீதிபதி  தான்  ஓய்வு  றபறுவதற்கு  முன்னதாக 

அடுத்த தணலணம நீதிபதி யார் என பரிந்துணரத்து  அ ிவிப்பது நணடமுண யில்  

உள்ளது.  

❖ அரெியலலமப்பு  ெட்டப்பிரிவு   124  துலை  பிரிவு  (2)  அளித்துள்ள  அதிகாரத்தின்  

அடிப்பணடயில்  உச்சநீதிமன் த்தின்  புதிய  தணலணம  நீதிபதியாக  

யு.யு.லலித்ணத குடியரசு தணலவர் நியமத்துள்ளார்.  

❖ வநரடி நியமனம் சபறும் இரண்டோ து தலலலம நீதிபதி:  
➢ தணலணம  நீதிபதியாக  யு.யு.லலித்  நியமிக்கப்பட்டதன்  மூலமாக  

வழக்குணரஞராக  இருந்து  கநரடியாக  உச்ச  நீதிமன்   நீதிபதியாகவும்  

பின்னர்  தணலணம  நீதிபதியாகவும்  ஆகும்  இரண்டாவது  நபர்  என்   

றபருணமணய அணடந்துள்ளார்.   

➢ பிரபல  மூத்த  வழக்குணரஞராக  இருந்து  வந்த  யு.யு.லலித்  கடந்த   2014 

ஆம்  ஆண்டு  ஆகஸ்ட்   13ஆம்  கததி  கநரடியாக  உச்சநீதிமன்   நீதிபதியாக  

நியமனம் றசய்யப்பட்டார்.  

➢ இவருக்கு  முன்பாக  நீதிபதி  எஸ்.எம்.ெிக்ரி  வழக்குணரஞராக  இருந்து 

கநரடியாக  உச்ச  நீதிமன்   நீதிபதியாகவும்,  அதன்  பி கு  நாட்டின்   13  வது 

தணலணம  நீதிபதியாகவும்  கடந்த   1971  ஆம்  ஆண்டு  ஜனவரியில்  

பதவிகயற் ார். 

 
2. வகோர்பிவ க்ஸ்  

❖ ககாவாக்ஸின்,  ககாவிட்ஷீல்ட்  ககரானா  தடுப்பூசி  றசலுத்தியவர்களுக்கு  

முன்றனச்சரிக்ணக  தவணையாக  (பூஸ்டர்) ‘பயோலஜிக்கல்  இ’  நிறுவனத்தின் 

ககார்பிகவக்ஸ் தடுப்பூசிணய றசலுத்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது.  

❖ முன்றனச்சரிக்ணக  தவணையில்  மாறுபட்ட  தடுப்பூசிணய  றசலுத்த  

அனுமதிப்பது இந்தியாவில் இதுகவ முதல் முண யாகும்.  
❖ ககார்பிவாக்ஸ்  தடுப்பூசி  தற்கபாது  கவரோனோ  தடுப்பூெி  திட்டத்தின்  கீழ்   12 
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முதல்  14  யது  லர உலடய ெிறோர்களுக்கு றசலுத்தப்பட்டு வருகி து. 

 
3. ெனீோ ில் புதிய ‘ல ரஸ்’  

❖ றகாகரானாணவ  கபாலகவ  மிருகங்களிடமிருந்து  மனிதர்களின்  உடல்களில்   

உருமா ித்  தாவிய  ‘லோங்யோ  செனிபோ  ல ரஸ்’  என்   புதிய  தீநுண்மி 
சீனாவில்  பரவி  வருவதாக  ணதவான்  கநாய்கள்  கட்டுப்பாட்டு  ணமயம்  

றதரிவித்துள்ளது.  

❖ அந்த  நாட்டில்  இதுவணர   35  கபருக்கு  அந்த  தீநுண்மி  பரவியுள்ளது  உறுதி  
றசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
4. இந்தியோ ஆஸ்திவரலியோ திலரப்பட ஒப்பந்தம்  

❖ இந்தியாவிற்கும்,  ஆஸ்திகரலியாவிற்கும்  இணடகய  ஒரு  ஆடிகயா  காட்சி  
இணை  தயாரிப்பு  ஒப்பந்தத்தில்  ணகறயழுத்திட  மத்திய  அணமச்சரணவ  ஒப்புதல்  

அளித்துள்ளது.  

❖ இது  இரு  நாடுகளுக்கும்  இணடகய  திலரப்படங்களின்  கூட்டு  தயோரிப்லப  

எளிதாக்குவணத கநாக்கமாகக் றகாண்டுள்ளது. 

 
 ிலளயோட்டு செய்திகள் 

 
1. தங்கம் ச ன்றோர் ப ோனி வத ி  

❖ இங்கிலாந்தில்  நணடறபறும்  காமன்றவல்த்   ோள்   சீ்சு  சாம்பியன்ஷிப்  

கபாட்டியில்  இந்திய  வரீாங்கணன  பவானி  கதவி  தங்கப்பதக்கம்  றவன்று  

அசத்தியிருக்கி ார். 

 
2. ெர் வதெ வுஷு: இந்தியோவுக்கு தங்கம்  

❖ ஜோர்ஜியோ ில்  நணடறபற்   சர்வகதச  வுஷு  கபாட்டியில்   18  வயதுக்கு  உட்பட்ட  

சிறுமிகள்  பிரிவில்  இந்தியாவின்  பிரியங்கோ  சக ோட்  தங்கப்பதக்கம்  

றவன் ிருக்கி ார்.  

❖ சீன  தற்காப்பு  கணல  வடிவமான  வுஷு  விணளயாட்டு,  ஆசிய  விணளயாட்டுப்  

கபாட்டிகள்,  றதற்காசிய  விணளயாட்டுப்  கபாட்டிகள்  உள்ளிட்டவற் ில்  

இடம்றபறுகி து. 
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