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முக்கிய தினங்கள் 
 
1. 15.08.2022 

❖ இந்திய சுதந்திர தினம் 

❖ இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததன் 75 து ஆண்டு க ாண்ைாட்ைம்  நடைகெற 
உள்ளது. 

❖ 'ஆஸோதி கோ அம்ருத் மவ ோத்ஸவ்' எனும் கெயரில் இந்த சுதந்திர 
தினம்  ைந்த ஓராண்ைா  க ாண்ைாைப்ெட்டு வரும் நிடையில் ெல்வவறு 
திட்ைங் ள் அறிவிப்பு கெய்யப்ெட்ைன. 
 
 

மோநில செய்திகள் 
 
1. உலகளோ ிய சபோது சுகோதோர மோநோடு  

❖ உை ளாவிய கொது சு ாதார மாநாடு கென்டனடய அடுத்த மோமல்லபுரத்தில் 

டிெம்ெர் 6ஆம் வததி கதாைங்  உள்ளதா  கொது சு ாதாரத்துடற இயக்குனர் 

செல்  ிநோயகம் கதரிவித்தார்.  
❖ தமிழ  கொது சு ாதாரத்துடற சுமார் ஒரு ைட்ெம் ெணியாளர் டள க ாண்ைது.  

❖ ெல்வவறு வெடவ டள வழங் ி வரு ிறது.  
❖ இந்தப் ெயணத்டத எடுத்துக் கூறவும், வெடவ டள வமம்ெடுத்தவும் 

நம்முடைய வெடவ டள மக் ளுக்கு கதரியப்ெடுத்தவும் நூறாவது ஆண்டு 

க ாண்ைாட்ைம் நடைகெற உள்ளது.  
❖ அதன் ஒரு ெகுதியா  உை ளாவிய கொது சு ாதார மாநாட்டை வரும் டிெம்ெர் 

6ஆம் வததி முதல் 8-ம் வததி வடர கென்டன அடுத்த மாமல்ைபுரத்தில் உள்ள 

தனியார் நட்ெத்திர வ ாட்ைைில் நைத்த திட்ைமிட்டு இருக் ிறன.  
❖ இந்த மோநோட்டின் கருப்சபோருள் சபோது சுகோதோரத்தின் ெிறப்புகள் 

என்பதோகும். 

 
2. தமிழக கோ ல்துறறயில் 27 அதிகோரிகளுக்கு குடியரசு தறல ர்  ிருது  

❖ இந்திய அளவில் தனிச்ெிறப்புைன் ெணியாற்றும் வொலீஸ் அதி ாரி ளுக்கு 

ஆண்டுக்கு இரண்டு முடற குடியரசு தினம் மற்றும் சுதந்திர தினத்றத ஒட்டி 

குடியரசு தறல ர்  ிருதுகள் வழங் ப்ெடு ின்றன.  
❖ வொலீொரின் கெயல்ொடு, ொதடன ள் மற்றும் நன்மதிப்பு அடிப்ெடையில் இந்த 

விருது ள் வழங் ப்ெடு ின்றன.  
❖ நி ழாண்டு சுதந்திர தினத்டத ஒட்டி குடியரசுத் தடைவரின் தட ொல் 

ெணிக் ான விருது ள் மூன்று வபருக்கும், குடியரசுத் தடைவரின் 

ொராட்ைத்தக்  ெணிக் ான விருது ள் 24 வெருக்கும் என தமிழ  

 ாவல்துடறடயச் வெர்ந்த சமோத்தம் 27 வபருக்கு வழங் ப்ெட்ைது 

வழங் ப்ெட்ைன. 
 
3. இரு ஆண்டுகளோக சகோடிவயற்றோத பட்டியலின ஊரோட்ெி தறல ர்  

❖ சுதந்திர தின விழாவில்  ைந்த இரு ஆண்டு ளா  வதெிய க ாடி ஏற்றாத 

ஆத்துப்ொக் ம் ஊராட்ெி தடைவர் அமிர்தம், தடைடமச் கெயைர் 

ச .இறறயன்பு  தடைடமயில் வதெியக்க ாடி ஏற்றி மரியாடத 

கெலுத்தினார்.  
❖ திரு ள்ளூர் மோ ட்டம் கும்மிடிப்பூண்டிறய அடுத்த ஆத்துப்போக்கம் 

ஊராட்ெியில் ெட்டியைின தடைவர் அமிர்தம்  க ாடிவயற்றினார். 
 

மத்திய செய்தி 
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1. ரோவகஷ் ஜூன்ஜூன்  ோலோ மறறவு  

❖ ெங்குச்ெந்டதயில் ெிறந்த முதலீட்ைாளர் ளில் ஒருவரும், நாட்டின் 

ெணக் ாரர் ள் ெட்டியைில் 36- து இைத்தில் இருப்ெவருமான ரோவகஷ் 

ஜூன்ஜூன்  ோலோ மாரடைப்ொல்  ாைமானார்.  
❖ இந்தியோ ின்  ோரன் பஃசபட் எனவும், இந்திய பங்குச் ெந்றதயின் சபரும் 

கோறள எனவும் அவர் அறியப்ெடு ிறார். 
❖ ஃவபோர்ப்ஸ் இதழ் 2021 ஆம் ஆண்டில் கவளியிட்ை இந்தியாவின் கெரிய 

ெணக் ாரர் ள் ெட்டியைில் 36-வது இைத்தில் இருந்தார்  

 
2. முதல் மல்டிபிளக்ஸ் திறரயரங்கம்  

❖ ஜம்மு கோஷ்மீரின் முதல் மல்டிெிளக்ஸ் திடரயரங் ம் (ஒவர இைத்தில் அதி  

எண்ணிக்ட யில் திடர ள் இருப்ெது) அடுத்த மாதம் கதாைங் ி 
டவக் ப்ெடு ிறது.  

❖ ஸ்ரீ ந ரில் உள்ள வெோனோ ோர் ெகுதியில் இந்த திடரயரங் ம் 

அடமக் ப்ெடு ிறது.  
❖ ஐநாக்ஸ் நிறுவனத்துைன் இடணந்து இந்த திடரயரங் ம் 

உருவாக் ப்ெட்டுள்ளது. 
❖ இங்கு மூன்று திடரயரங்கு ள் அடமக் ப்ெட்டுள்ளன. 
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