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மோநில செய்திகள் 
 
1. தககெோல்  ிருது  

❖ சுதந்திர  தினத்தின்ப ோது  தமிழக  அரசோல் வழங்கப் ட்ட  தககசோல்  தமிழர்  

விருதுக்கோன  ரூபோய்   10  லட்ெத்துடன்  தனது  பசமிப் ிலிருந்து  ரூபோய்   5000 
பசர்த்து  முதல்வரின்  ப ோது  நிவோரண நிதிக்கு வழங்கினோர்  மூத்த 

கம்யூனிஸ்ட்  தகல ர்  நல்லகண்ணு. 
 
2. 160 ஆ து ஆண்டு தினம்  

❖ சுதந்திர  தினத்கத  ஒட்டி  பசன்கன  உயர்நீதிமன்றத்தில்  பதசியக்பகோடி  ஏற்றி 
கவத்து  தகலகம  நீதிபதி  முனிஸ் ர்நோத்  பண்டோரி  மரியோகத  

பசலுத்தியதுடன்  நீதிமன்றத்தின்   160  ஆவது  ஆண்டு  தினத்கத  ஒட்டி  சிறப்பு  

த ோல் தகலகயயும்பவளியிட்டோர்.  

❖ 1862  ஆம்  ஆண்டு  பதோடங்கப் ட்ட  பசன்கன  உயர்நீதிமன்றத்தின்   160   து 

ஆண்டு  நிகனவு  ப ோற்றும்  வககயில்  சிறப்பு  த ோல்  தகலகய  தகலகம 

நீதி தி   பவளியிட  உயர்  நீதிமன்ற  மூத்த  நீதி தி  துகைெோமி 
ப ற்றுக்பகோண்டோர். 

 
3. அமுதப் சபரு ிழோ பூங்கோ 

❖ சென்கன  திரு ோன்மியூர்  ரயில்  நிகலயத்கத  ஒட்டிய  பக்கிங்ஹோம்  

கோல் ோய்  ககரயில் அகமக்கப் ட்டுள்ள பூங்கோவுக்கு  சுதந்திர  திருநோள் 

அமுதப்  ப ருவிழோ  பூங்கோ  என  ப யரிட்டு  அகத  திறந்து   கவத்தோர்   முதல்வர்   

மு.க.ஸ்டோலின். 
 
4. மகோத்மோ ெிகல  

❖ பசன்கன  எழும்பூர் அருங்கோட்சியக வளோகத்தில்  மகோத்மோ  கோந்தியடிகள் 
சிகலகய  முதல்வர்  மு.க.ஸ்டோலின் திறந்து  கவத்தோர். 

❖ கோந்தியடிகள் தனது வோழ்நோளில்  20 முகை தமிழகம் வந்தோர். 
❖ ஔகவ மூதோட்டிகய ‘ஔக  மதர்’ என்று  அகழத்தோர்.  
❖ ஒத்துகழயோகம  இயக்கத்துக்கோன அறிவிப்க   பசன்கனயில்  இருந்து 

பகோண்டு இந்தியோ முழுகமக்கும் அறிவித்தோர்.  
❖ அவரது  வோழ்க்ககயில்  மிக  முக்கியமோன  முடிவோன  அகையோகட அணி து 

என் கதயும்  தமிழ்நோட்டில்  குறிப் ோக  மதுகை  மண்ணில்  இருந்து  தோன்  

கோந்தியடிகள் எடுத்தோர்.   
❖ 1921  ஆம்  ஆண்டு  செப்டம்பர்   22 ஆம்  பததியுடன்  இந்த  நிகழ்வு  நடந்து   100 

ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது.   
❖ இதன்  அகடயோளமோக  பசன்கன  அருங்கோட்சியகம்  வளோகத்தில் 

கோந்தியடிகளின்  நிகனவுச்  சிகல அகமக்கப் ட்டுள்ளது.  
 
5. சுதந்திை தினம்: பல்வ று  ிருதுகள் 

❖ அறிவியல்  பதோழில்நுட் த்தில்  சிறப் ோன   ங்களிப்க ச்  பசய்த  முகனவர் 
ெ.இஞ்ஞோெி முத்துவுக்கு,  டோக்டர்  ஆ.போ.செ.அப்துல்கலோம்  ிருதிகன  

முதல்வர் மு.க.ஸ்டோலின்  அளித்தோர்.  
❖ உயர்  பதோழில்நுட் ம், நோட்டோர் மருந்தியல்  மற்றும்  பூச்சியியல்  ஆகிய  

துகறகளில் இளம்  விஞ்ஞோனிகளின்  குழுகவ  உருவோக்கியுள்ளோர். 
❖ விஞ்ஞோன ஆரோய்ச்சியின்  மீதோன  தனது  ஆர்வத்கத ஊக்கத்துடனும், 

உறுதியுடனும் பசய்ய  முடியும் என் கத நிரூ ித்துள்ளோர்.  

❖ துணிவு  மற்றும்  சோகச பசயலுக்கோன கல்பனோெோவ்லோ  ிருதிகன  
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நோகப் ட்டினம் மோவட்டம் கீழ்பவலூகர பசர்ந்த போ.எழிலைெி ப ற்றோர். 
❖ கும் பகோணத்தில்  பகோயில்  குளத்தில்  நீரில்  மூழ்கிக்  பகோண்டிருந்த  மூன்று  

குழந்கதகளின்  உயிகர  நீச்சல்  பதரியோத  நிகலயிலும்  குளத்தில் குதித்து  

அவர்ககள துணிச்சலுடன் கோப் ோற்றினோர்  . 

❖ ‘உங்கள்  சதோகுதியில்  முதல் ர்’  விருதோனது,  முதல்வரின்  முகவரி 

துகறயில்  குகற  தீர்வு  பமற் ோர்கவ  அலுவலரோக   ணியோற்றி  வரும்  லட்சுமி  
 ிரியோவுக்கு அளிக்கப் ட்டது.   

❖ முதல்வரின்  முகவரித்துகற இகணயதள முகப் ோனது  எளிதில்  அணுகும் 

வககயிலும்,  மக்களின்  குகறககள  ககளயும்  விதத்தில்  இருப் தோலும்  

லட்சுமி பிரியோ விருதுக்கு பதர்வு பசய்யப் ட்டோர் . 

❖ முதலகமச்ெரின் நல் ஆளுகம  ிருது: 
➢ திரு ள்ளூர்  மோ ட்டத்தில்  சகோத்தடிகம  சதோழிலோளர்ககள மீட்டு  

மறு ோழ்வு  அளித்த  சிறப் ோன  பசயகல   ோரோட்டி  அந்த  மோவட்ட  

ஆட்சியருக்கும்,  

➢ திருநங்கககளின்   ோழ் ில்  நம்பிக்ககயூட்டி  அவர்களது  அடிப் கட  

பதகவககள  பூர்த்தி  பசய்த   ணிகளுக்கோக  செங்கல்பட்டு  மோ ட்ட 

சமூக  நல அலுவலகத்துக்கும்  முதலகமச்சரின்  நல்ல  ஆளுகம  விருது  

அறிவிக்கப் ட்டது. 
➢ மகழநீர் வெகரிப்பு கட்டகமப்புககள சிறப் ோக  பசயல் டுத்தியதற்கோக 

திண்டுக்கல் மோ ட்டம்,  

➢ நீர்நிகலககள மீட்டுரு ோக்கி  புனரகமப்பு  பசய்த   ணிகளுக்கோக 
ெி கங்கக மோ ட்டம்,   

➢ கருவுற்ைதோய்மோர்களின்  உடல்  நலகன பதோழில்நுட்   உதவியுடன் 

கண்கோணிக்கும்  தோய்க்பகர் பநல்கல  திட்டத்கத  அறிமுகப் டுத்திய 

திருசநல்வ லி  மோ ட்டத்திற்கும்  நல்  ஆளுகம  விருதுகள் 
அறிவிக்கப் ட்டிருந்தன. 

➢ வ ளோண்  இயந்திைங்ககள  இகளயதளம், ககப்வபெி செயலின்  

மூலமோக  ஆன்கலன்  வழிபய  வோடககக்கு  விடும்  திட்டத்கத  சிறப் ோக  

பசயல் டுத்தியதற்கோக  வ ளோண்கம  துகை  தகலகம  சபோைியியல்  

துகைக்கு நல் ஆளுகம விருது அறிவிக்கப் ட்டது. 

➢ மோற்றுத்திறனோளிகள், மனநலம்   ோதிக்கப் ட்ட  முதிபயோர்,  ப ண்கள்  

ஆகிபயோகர கோப் கங்களில்  கவத்து   ரோமரித்தும்  உரிகம  பகோரப் டோத 
இறந்பதோரின் உடல்ககள  உரிய  மரியோகத  உடன்  அடக்கம்  பசய்யும்  

திட்டத்கதயும் பசன்கன ப ருநகர கோவல் துகற பசய்து வருகிறது.   

➢ இந்த  ணிகய  ோரோட்டி பசன்கன ப ருநகர கோவல் ஆகணயத்தின் நல்  

ஆளுகம விருது அறிவிப்பு பசய்யப் ட்டது. 

➢ மோற்றுத்திறனோளிகளின் நலனுக்கோக  சிறப் ோக  பசயல் ட்ட உதகக  

மருத்துவர்  பி.செயகவணஷ்  மூர்த்தி  புதுக்வகோட்கட  சைவனெோன்ஸ்  

அைக்கட்டகள,   

➢ சமூக  பசவகர் எஸ்.அமுதோெோந்தி,  சிறந்த  தனியோர்  பவகல  அளிப்பு  

நிறுவனமோக மதுகை டோஃவபசெரிஹோப் சென்டர்,   

➢ சிறந்த  மோவட்டம்  மத்திய  கூட்டுறவு  வங்கியோக  திண்டுக்கல்  மோ ட்ட  

 ங்கி ஆகியன பதர்வு பசய்யப் ட்டன.  

❖ மகளிர் நலனுக்கோக  சிறந்த பசகவககள ஆற்றியதோக  

➢ நோகப்பட்டினம் மோ ட்டத்கத பசர்ந்த  ோன ில் அைக்கட்டகள,   

➢ சிறந்த  சமூக  பசகவகளுக்கோன  விருது  திண்டுக்கல்  மோ ட்டத்கத 

பசர்ந்த ெி.பங்கெம் ஆகிபயோருக்கு அளிக்கப் ட்டது. 

❖ சிறந்த உள்ளோட்சி அகமப்புகள்: 

➢ சிறந்த மோநகரோட்சிக்கோன விருகத வெலம் மோநகரோட்சி ப ற்றது.  
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➢ சிறந்த நகரோட்சிகளோக முதலிடத்தில் ஸ்ரீ ில்லிபுத்தூர் பதர்வோனது.  

➢ இரண்டோம் இடம் –  குடியோத்தம். 
➢ மூன்றோம் இடம் –  சதன்கோெி. 

❖ சிறந்த ப ரூரோட்சிகளில்  

➢ செங்கல்பட்டு  மோ ட்டம்  கருங்குழி  வபரூைோட்ெி  முதல்  இடத்கத  

 ிடித்தது.  

➢ இரண்டோம் இடம் - கன்னியோகுமரி வபரூைோட்ெி, 
➢ மூன்றோம் இடம்-  மதுகை மோ ட்டம் வெோழ ந்தோன் 

❖ சிறந்த சமூக பசகவ  ணியிகளில் ஈடு ட்டு வரும்  

➢ ைோணிப்வபட்கட மோ ட்டம்  பி. ிெயகுமோர்,   

➢ நீலகிரி மோ ட்டம்  எம்.முகமது ஆெிக்,   

➢ வ லூர்  மோ ட்டம்  ெி.ஸ்ரீகோந்த்  ஆகிபயோருக்கு  மோநில  இகளஞர் 

விருதுககள முதல்வர் வழங்கினோர்.  

❖ இபதப ோன்று  ப ண்கள்   ிரிவில்  நோகப் ட்டினம்  மோவட்டத்கத  பசர்ந்த 

எஸ்.ெி ைஞ்ெனி விருதிகன ப ற்றோர். 

 
6. அைசு ஊழியர்களுக்கு 3 ெத தீம் அக ிகலப்படி உயர்வு  

❖ பசன்கன  தகலகமச்  பசயலகம்  அகமந்துள்ள  வகோட்கட  சகோத்தளத்தில்  

தமிழக அரசு சோர் ில் சுதந்திர தின விழோ நகடப ற்றது.  

❖ அங்கு  பதசிய  பகோடிகய  ஏற்றி  கவத்து  முதல்வர்  மு.க.ஸ்டோலின் 
உகரயோற்றினோர். 

❖ சுதந்திை தின அருங்கோட்ெியகம்: 

➢ சுதந்திர  தின  அருங்கோட்சியகம்  ஒன்று   பசன்கனயில்  அகமக்கப் டும்  

என்றோர். 
❖ அகவிகலப் டி உயர்வு:   

➢ சுதந்திர  ப ோரோட்ட  வரீர்களுக்கோன  மோதோந்திர  ஓய்வூதியத்  பதோகக 

ரூபோய்  18 ஆயிைத்திலிருந்து ரூபோய் 20000 உயர்த்தப் டும்.  

➢ குடும்   ஓய்வூதியமோக  ரூ ோய்   9000  திலிருந்து  ரூபோய்   10  ஆயிைமோக  

அதிகரித்து வழங்கப் டும்.  

➢ அரசு  அலுவலர்கள்,ஓய்வூதியதோரர்கள், குடும்  

ஓய்வூதியதோரர்களுக்குஅகவிகலப் டியோனது   31  ெத தீத்திலிருந்து 

34 ெத தீமோக உயர்த்தி அளிக்கப் டும். 

 
மத்திய செய்தி 

 
1. 76 ஆ து சுதந்திை தினம்  

❖ நோட்டின்   76  வது  சுதந்திர  தினம்  நோடு  முழுவதும்  பவகு  சிறப் ோக  

பகோண்டோடப் ட்டது. 

❖ பசங்பகோட்கடயில்   ிரதமர்  பமோடி  பதோடர்ந்து  ஒன்பதோ து ஆண்டோக  பதசிய  

பகோடிகய ஏற்றினோர்.   

❖ சுமோர்   82  நிமிடங்களுக்கு உகரயோற்றிய   ிரதமர்  பமோடி  சுதந்திர  ப ோரோட்ட  

வரீர்கள்  லகர நிகனவு கூர்ந்தோர்.   

❖ அப்ப ோது  தமிழகத்கத  பசர்ந்த  பவலுநோச்சியோர், சுப் ிரமணிய  ோரதியோர் 
உள்ளிட்படோகரயும் அவர் குறிப் ிட்டோர். 

 
2. மூக்கு  ழியோக செலுத்தும் கவைோனோ தடுப்பு மருந்து பரிவெோதகன ச ற்ைி  

❖ கபரோனோவுக்கு தடுப்பூசி மருந்தோக  ோரத்  பயோபடக்  நிறுவனம்  தயோரித்துள்ள  

மூக்கு வழிபய பசலுத்தக்க ‘பிபி ி  154 ’ என்ற தடுப்பு மருந்தின் மூன்றோம் கட்ட  

மருத்துவ  ரிபசோதகன முடிவுற்றது . 
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❖ அந்த மருந்து  ோதுகோப் ோனது என நிரூ ணம் ஆகி உள்ளது.  

❖ இந்த  தடுப்பு  மருந்கத போைத் பவயோசடக்  நிறு னம்,   ோஷிங்டன்  

பல்ககலகழகம்  சென்ட் லூயிஸுடன் இகணந்து தயோரித்துள்ளது.  

❖ இந்த  மருந்கததயோரிப் தற்கும்,  மருத்துவ   ரிபசோதகனக்கும்   குதி  நிதிகய  

மத்திய  அரசு  தனது  உயிரி பதோழில்நுட் த்துகறயின்  கீழ்  பசயல் டும்  கபரோனோ 
சுரக்ஷோ திட்டத்தின் மூலம் வழங்கி இருந்தது. 

 
 
3. இலங்கக கடற்பகடக்கு‘வடோர்னியர்’ ிமோனம்:  இந்தியோ நன்சகோகட 

❖ இலங்கக  கடற் கடயின் கடல்சோர் கண்கோணிப்க   வலுப் டுத்தும் விதமோக  

‘வடோர்னியர்  228 ’ ரக விமோனத்கத இந்தியோ  நன்பகோகடயோக வழங்கியது. 
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