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முக்கிய தினங்கள் 

 
1. 20.08.2022 

❖ சத்பவ்னோ தி ோஸ் அல்லது நல்லிணக்க தினம்.  

❖ இந்திய மக்கள் மற்றும் அனைத்து மதங்களுக்கினையில் ததசிய 
ஒருனமப்பாடு, அனமதி, பாசம் மற்றும் நல்லிணக்கத்னத ஊக்குவிக்கும் 
தநாக்கத்துைன் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது 

 
மோநில சசய்திகள் 

 
1.  ி சோயிகள் ஊரகத்சதோழிலோளர்களுக்கோனசில்லறைப் பண கீ்கம் 
அதிகரிப்பு  

❖ தமிழகம் முதலிடம் 

➢ விவசாய ததாழிலாளர்களுக்காை  பணவகீ்க  மதிப்பு நாட்டிதலதய 
அதிகபட்சமாக தமிழகத்தில்  1 . 301 புள்ளிகளாக இருந்தது. 

➢ ஹிமாச்சலில் குனறந்தபட்சமாக  890 புள்ளிகளாக இருந்தது. 

➢ ஊரகத் ததாழிலாளர்களுக்காை பணவகீ்க  மதிப்பில்   1 . 290  

புள்ளிகளுைன்  தமிழகம்  முதலிடத்திலும்,   942  புள்ளிகளுைன் 
ஹிமோச்சல் கனைசி இைத்திலும் இருந்தை. 

➢ விவசாய ததாழிலாளர்களுக்காை  பணவகீ்கம்  (சிபிஐ – ஏஎல்)   6 . 60 
சதவதீமாக அதிகரித்துள்ளது.  

➢ இது  கைந்த  ஜூைில்   6 . 43  சதவதீமாக  

இருந்தது.ஊரகத்ததாழிலாளர்களுக்காை  பணவகீ்கம் (சிபிஐ–ஆர்எல்)  

6. 82 சதவதீமாக அதிகரித்துள்ளது.   

➢ இது கைந்த ஜுைில்  6 . 76 சதவதீமாக இருந்தது.   

➢ கைந்த  ஜூனல  மாதத்தில்  விவசாயம்  மற்றும்  கிராமப்புற 

ததாழிலாளர்களுக்காை ஒட்டுதமாத்த பணவகீ்க  மதிப்பு   6  புள்ளிகள்  

அதிகரித்து முனறதய  1131 மற்றும்  1143 ஆக  இருந்தது. 

 
2. தமிழகம் மின் ோரியத்திற்கு  ிருது  

❖ அதிக  நிலக்கரி  னகயாண்ைதற்காக,  தமிழக  மின்வாரியத்திற்கு, ஒடிசோபோரதீப் 

துறைமுகம் விருது வழங்கியுள்ளது.  

❖ தமிழக  மின்வாரியத்திற்கு,   4 , 320  தமகாவாட்திறைில்,   5  அைல்  மின் 

நினலயங்கள் உள்ளை. 

❖ பாரதீப்துனறமுக  ஆனணயம்,   2021 - 22  ஆம்  நிதி  ஆண்டில், 

‘சபஸ்ட்எக்ஸ்வபோர்ட்டர்’  என்ற  பிரிவின்கீழ்  அதிக  நிலக்கரினய 
னகயாண்ைதற்காக, தமிழக மின்வாரியத்திற்கு விருது வழங்கியுள்ளது. 

 
3.  ரீம்  ிவ கத்திற்கு அறடயோளம்  

❖ ஒண்டிவரீன் வரீத்துக்கும் விதவகத்துக்கும் அனையாளமாக  விளங்கி,  முதல் 

சுதந்திரத் தீனய மூட்டிய ஒண்டிவரீன், தன்  61  வது வயதில்,  1771 ஆகஸ்ட்  20 -
ல் மனறந்தார்.  

❖ அவரின்  251 வது நினைவு நாள் இன்று.   
❖ தபோல் தறல ச ளியீடு.  

➢ இந்திய  சுதந்திரப் தபாராட்ைத்தின் முன்தைாடியாை ஒண்டிவரீைின்  

நினைவு  தபால்  தனலனய  தவளியிை  மத்திய  ததானலததாைர்பு  துனற 

அனமச்சர்  அஸ் ினி ற ஷ்ணவ் ஒப்புதல் அளித்தார். 
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➢ அதன்படி, திருசநல்வ லியில், ஒண்டி ரீனின்  நிறனவு  தபோல்  

தறலறய,  மத்திய  தக ல்  ஒளிபரப்புத்  துறை  இறண  அறமச்சர்  

முருகன்  என்று  தவளியிடுகிறார். 
 
 

மத்திய சசய்திகள் 
 
1. ஜல் ஜ ீன் திட்டம் 

❖ வகோ ோ  அரசின்  அனைத்து  வடீுகளுக்கும்  குழாய்  மூலம்  குடிநீர்  வழங்கும் 

திட்ைமாைது கிராமப்புறங்களில்  100 % நினறதவற்றப்பட்ைது.   

❖ கைந்த  மூன்று  ஆண்டுகளில்  ஜல் ஜ ீன்  திட்டம்  மூலம்  நாடு  முழுவதும்  உள்ள  

ஏழு  வகோடி  கிராம  குடும்பங்களுக்கு  குழாய்  வழி  குடிநீர்  இனணப்புகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளை. 
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