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முக்கிய தினங்கள் 

 
1. அன்னோ மோணி: (23 ஆகஸ்ட் 1918 - 16 ஆகஸ்ட் 2001)  

❖ ஓர் இந்திய இயற்பியலாளர் மற்றும் வானிலல ஆய்வாளர். 

❖ அவர் இந்திய வானிலல ஆராய்ச்சி துலையின் துலை இயக்குநராக பைி 
புரிந்தார்.  

❖ அவர் வளிமண்டலவியல் கருவி மயமாக்கல் துலையில் குைிப்பிடத்தக்க 
பங்களிப்புகலள அளித்தார்.  

❖ அவர் சூரிய மற்றும் காற்று ஆற்ைல் அளவடீுகள், ஓசசான் அளவடீுகள் 
ஆகியவற்லை ஆய்வு நடத்தி ஏராளமான ஆய்சவடுகலளப் வவளியிட்டார். 

❖ அவர் 1976 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வானிலல ஆராய்ச்சி துலை துலை 
இயக்குனராக ஓய்வு வபற்ைார்.  

❖ அவர் இரண்டு புத்தகங்கலள எழுதியுள்ளார். அலவ - 1980 ல் 'The Handbook 

for Solar Radiation data for India மற்றும் 1981 ல் Solar Radiation over India.  

❖ அவர் 1987ல் KR ராமநாதன் பதக்கம் வவன்ைார். 
 

மோநில செய்திகள் 

 
1. குடும்ப தலல ிகளுக்கு மோதம் ரூபோய் 1000  

❖ புதுல யில் 21  யதுக்கு வமல் 55  யதுக்குள்பட்ட ஏலைக் குடும்பத் 

தலலவிகளுக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 உதவித்வதாலக வைங்கப்படும் என்று 

நிதிநிலல அைிக்லகயில் முதல்வர் என்.ரங்கசாமி அைிவித்தார்.  
❖ மாைவர்களுக்கு அரசு உதவி வபறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படித்து 

வரும் மாைவர்களுக்கு வரும் அரசு சார்பில் இல ெ மடிக்கணினிகள் 

வைங்கப்படும்.  
❖ ஒன்பதாம் வகுப்பு மாைவர்களுக்கு இல ெ லெக்கிள்  ழங்கும் திட்டம் 

மீண்டும் நலடமுலைப்படுத்தப்படும்.  
❖ கோலைக்கோல் இலங்லக இலடவய கப்பல் வபோக்கு ைத்து  

➢ காலரக்கால் துலைமுகம் இலங்லக காங்சகஷன் துலைமுகம் இலடசய 

பயைிகள், சரக்கு கப்பல் சபாக்குவரத்து நிகைாண்டு வதாடங்கப்படும்.  
➢ ெோகர்மோலோ திட்டத்தின் கீழ் வசன்லன துலைமுக கைகத்துடன் 

இலைந்து புதுலவ துலைமுகத்தில் சரக்குகள் லகயாளும் பைிகள் 

நிகைாண்டு முதல் வசயல்பட வதாடங்கும்.  
 
2. செம்சமோழி தமிழ்  ிருது  

❖ கலலஞர் மு.கருைாநிதி வசம்வமாைி தமிழ் விருது வைங்கும் விைா 

நலடவபற்ைது.  
❖ விைாவில் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான விருது தமிழ் பல்கலலக்கைகம் முன்னாள் 

துலைசவந்தர் மோ.ைோவேந்திைனுக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான விருது 

முன்னாள் தமிழ் சபராசிரியர் க.சநடுஞ்செழியனுக்கும், 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான விருது பிசைஞ்சு நோட்டு அறிஞர் ழோன் லூய்க் 

செவ் ியோருக்கும் வைங்கப்பட்டது.  
❖ இந்த விருது இந்தியாவிசலசய மிக உயரிய அளவில் ரூபாய் 10 லட்சம் பரிசு 

வதாலகயும், பாராட்டுதலும், முன்னாள் முதல்வர் கருைாநிதி உருவம் 

வபாைித்த நிலனவுப் பரிசும் அடங்கியது.  
 

மத்திய செய்திகள் 
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1. குலறந்தபட்ெ ஆதைவு  ிலல: நோன்கு துலணக் குழுக்கள் அலமப்பு  
❖ சவளாண் விலளப் வபாருள்களுக்கான குலைந்தபட்ச ஆதரவு விலல 

நலடமுலை வதாடர்பாக 4 துலை குழுக்கள் அலமக்கப்பட்டன.  
❖ மத்திய அரசின் மூன்று புதிய சவளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் 

நடத்திய வதாடர் சபாராட்டங்கலள அடுத்து அந்த சட்டங்கள் கடந்த ஆண்டு 

நவம்பரில் திரும்பப் வபைப்பட்டன.  
❖ இந்நிலலயில் குலைந்தபட்ச ஆதரவு விலல வதாடர்பான குழுவின் முதல் 

கூட்டம் டில்லியில் நலடவபற்ைது.  
❖ கூட்டத்தில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட ஆசலாசலனகளின் படி வவவ்சவறு 

பைிகலள சமற்வகாள்ளும் வலகயில் நான்கு துலைக் குழுக்கள் 

அலமக்கப்பட்டுள்ளன.  
❖ முதல் குழு ோனது இமயமலலலய ஒட்டிய மோநிலங்களில் பயிர் ெோகுபடி 

முலறகள் புதிய பயிர்கள் அறிமுகம் குறித்தும், இம்மோநிலங்களில் 

குலறந்தபட்ெ ஆதைவு  ிலலலய உறுதி செய் து குறித்தும் ஆைோயும்.  
❖ சுக்போல் ெிங் தலலலமயில் வசயல்படவிருக்கும் இைண்டோ து குழு 

நுண்ணரீ் போென முலறலய  ி ெோயிகலள லமயமோகக் சகோண்டதோக 

மோற்று து, இதற்கோன மோனிய வதல கள் குறித்து ஆவலோெிக்கும்.  
❖ மூன்றோ து குழு வதெிய வ ளோண்  ிரி ோக்கம் வமலோண்லம 

நிறு னத்தின் பிைதிநிதி தலலலமயில் செயல்படும்.  
❖ இது இயற்லக விவசாய நலடமுலைகள் குைித்து விவசாயிகளிலடசய 

விைிப்புைர்லவ ஏற்படுத்துவதற்கான வைிகலள கண்டைியும்.  
❖ இந்திய சவளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் உள்பட சில உயர் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனங்கள் தலலலமயில் வசயல்படவிருக்கும் நோன்கோ து குழு புதிய 

சபயர்கள் அறிமுகம், ெோகுபடி முலறகள் குைித்து ஆய்வு வசய்து அைிக்லக 

அளிக்கும்.  
 
2. தோட்வகோ  

➢ தாட்சகா மூலம் வசயல்படுத்தப்படும் நலத்திட்டங்கலள வபறுவதற்கான 

ஆண்டு வருமான உச்சவரம்பு ரூபாய் மூன்று லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது.  
➢ இதற்கான உத்தரலவ ஆதிதிைோ ிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துலற 

வவளியிட்டது.  
➢ தாட்சகா மூலம் வசயல்படுத்தப்படும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் 

பைங்குடியினருக்கான வபாருளாதார சமம்பாட்டு திட்டத்திற்கு குடும்ப ஆண்டு 

வருமானம் ரூபாய் 2 லட்சமாக நிர்ையம் வசய்யப்பட்டு இருந்தது.  
➢ இந்தத் வதாலக ரூபாய் 3 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது குைிப்பிடத்தக்கது.  

 
3. வபோர்க்கப்பல் நோட்டுக்கு அர்ப்பணிப்பு  

❖ உள்நாட்டிசலசய கட்டப்பட்ட ‘ ிக்ைோந்த்’ விமானம் தாங்கி சபார்க்கப்பலல 

பிரதமர் நசரந்திர சமாடி வசப்டம்பர் இரண்டாம் சததி நாட்டுக்கு 

அர்ப்பைிக்கிைார்.  
❖ விமானம் தாங்கி சபார்க்கப்பல்கலள உள்நாட்டிசலசய கட்டுவதற்கான 

திட்டத்லத கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு வசயல்படுத்தியது.  
❖ அத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் விமானம் தாங்கி சபார்க்கப்பலாக விக்ராந்த் சுமார் 

₹20,000 சகாடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டது.  
❖ சகோச்ெி கப்பல் கட்டுமோன நிறு னம் அந்த கப்பலல கட்டும் பைிலய 2009 

ஆம் ஆண்டு வதாடங்கியது.  
 
4. வதெிய வநோய் எதிர்ப்பியல் நிறு னத்துக்கு புதிய இயக்குனர்  

❖ சதசிய சநாய் எதிர்ப்பியல் நிறுவனத்தின் (என்ஐஐ) புதிய இயக்குனராக மூத்த 
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ஆராய்ச்சியாளர் வத ோெிஷ் சமோஹந்தி நியமிக்கப்பட்டார்.  
 
5. மத்திய பிைவதெத்தில் ‘ெிமி’ பயங்கை ோத செயல்போடுகள் வ வைோடு அழிப்பு  

❖ தலட வசய்யப்பட்ட ‘ெிமி’ பயங்கரவாத இயக்கத்தின் வசயல்பாடுகலள மத்திய 

பிரசதசத்திலிருந்து பாஜக அரசு சவசராடு அைித்துவிட்டதாக மத்திய உள்துலை 

அலமச்சர் அமித்ஷா வபருமிதத்துடன் வதரிவித்தார்.  
 
6. மத்திய மண்டல கவுன்ெில் கூட்டம் 

❖ கடந்த 1957ஆம் ஆண்டு நாட்டில் 5 மண்டல கவுன்சில்கள் அலமக்கப்பட்டன.  
❖ 1956 ஆம் ஆண்டு ஆண்டின் மாநிலங்கள் மறுசீரலமப்பு சட்டத்தின்படி அந்த 

கவுன்சில்கள் அலமக்கப்பட்டன.  
❖ அந்த கவுன்சில்களின் தலலவராக மத்திய உள்துலை அலமச்சர் இருப்பார் . 

❖ இந்நிலலயில் மத்திய மண்டல கவுன்சிலில் மத்திய பிைவதெம், ெத்தீஸ்கர், 
உத்திைபிைவதெம், உத்தைகண்ட் ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள் உள்ளன.  

❖ அந்த கவுன்சிலின் கூட்டம் மத்திய பிரசதச தலலநகர் வபோபோலில் 

நலடவபற்ைது.  
 
7. பைோகுவ யில் மகோத்மோ கோந்தி ெிலல  

❖ பராகுசவ தலலநகர் அசுன்சியானில் மகாத்மா காந்தி சிலலலய வவளியுைவு 

துலை அலமச்சர் எஸ்.சேயெங்கர்  திைந்து  லவத்தார்.  

 
8. சதன்சகோரியோ - அசமரிக்கோ மீண்டும் கூட்டுப் வபோர் பயிற்ெி  

❖ அவமரிக்காவும், வதன்வகாரியாகவும் இலைந்து மிகப் பிரம்மாண்டமான கூட்டு 

ராணுவ பயிற்சிலய வதாடங்கின.  
❖ இந்த கூட்டு பயிற்சிக்கு உல்ச்ெி ஃப்ரீடம் ஷீல்ட் என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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