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முக்கிய தினங்கள் 
 
1. 05.09.2022  

❖ ஆசிரியர் தினம்  

➢ நாட்டின் முதல் துணைக் குடியரசுத் தணைவரும், 2 வது குடியரசு 

தணைவருமான முனன ர். ரோதோகிருஷ்ணன் (1888) பிறந்த தினம். 

❖ இன்று  உலக கருனண தினம். (புனித அன்ணன ததரரசா நிணனவு தினத்ணத 

(1997) உைக கருணை தினமாக ஐ.நா. அறிவித்தது).  
 

மோநில சசய்திகள் 

 
1. கப்பவலோட்டிய தமிழன் 

❖ கப்பரைாட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் 151  து பிறந்தநோள்.  
 
2. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்  

❖ நாட்டின் எதிர்காை ரபாக்குவரத்துக்கான தீர்ணவ கண்டறியும் வணகயில் 

தசன்ணன ஐஐடி இன்குரபஷன் பிரிவு மற்றும் செய்ம்லர் இந்தியா வைிக 

வளாக நிறுவனம் இணடரய புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  
❖ நமது ரபாக்குவரத்ணத பிரச்சிணன இன்றி தகாண்டு தசல்வதற்கு 

தற்காைிகமாகவும், நிரந்தரமாகவும் தீர்வு காண்பரத இந்த ணமயத்தின் 

ரநாக்கம்.  
❖ இதன் மூைம் எதிர்காை ரபாக்குவரத்துக்கு ததாழில்நுட்ப ரீதியாக தீர்வு காை 

விருப்பம் உள்ரளாருக்கு ஆரைாசணன வாய்ப்பு ஆகியவற்ணற வழங்கி 
அவர்கணள ஊக்கப்படுத்த உள்ளனர்.  

 
மத்திய சசய்திகள் 

 
1. மகவசவச  ிருது சபற வகரள முன்னோள் அனமச்சர் மறுப்பு  

❖ பிைிப்ணபன்ஸ் முன்னாள் அதிபரின் தபயரில் வழங்கப்படும் ரம்ரமான் 

மகரசரச விருணத தபற மார்க் சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய குழு 

உறுப்பினரும் ரகரளா முன்னாள் சுகாதாரத்துணற அணமச்சர் வக.வக.னசலஜோ 

மறுப்பு ததரிவித்துள்ளார்.  
❖ பிைிப்பின்ஸ் கடந்த 1950களில் அதிபராக பதவி வகித்தவரான இவர் 

அந்நாட்டின் மத்திய லூசன் பகுதியில் விவசாயிகளால் உருவாக்கப்பட்ட 

கம்யூனிஸ்ட் தகாரில்ைா இயக்கத்துக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தி 
கம்யூனிஸ்டுகளின் மீது அடக்கு முணறணய ணகயாண்டார்.  

❖ பின்னர் கடந்த 1957ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நணடதபற்ற விமான விபத்தில் 

ரவமோன் மகவசவச உயிரிழந்தார்.  
❖ அவரது நிணனவாக ரோக்ஃசபல்லர் பிரதர்ஸ் ஃபண்டு (ஆர்பிஎஃப்) என்ற 

தபயரில் அறக்கட்டணள ததாடங்கப்பட்டு ஆண்டுரதாறும் ரரமான் மகரசரச 

விருது வழங்கப்படுகிறது.  
❖ பிைிப்ணபன்சிலும் மற்ற ஆசிய நாடுகளிலும் அரசு பைி தபாது ரசணவ, 
பத்திரிக்ணக, இைக்கியம், சமுதாய ரசணவகளில் சிறப்பாக பங்களிக்கும் 

நபர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.  
❖ நிகழாண்டு இந்த விருதுக்கு ரகரள முன்னால் சுகாதாரத்துணற அணமச்சர் 

ரக.ரக.ணசைஜா ரதர்வு தசய்யப்பட்டார்.  

❖ ரகரளத்தில் கரரானா தபருந்ததாற்ணற திறம்பட கட்டுப்படுத்தியதற்காக அவர் 

ரதர்வானார்.  
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❖ இந்நிணையில், கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிரான சித்தாந்தத்ணத தகாண்ட ரரமான் 

மகரசரச தபயரில் வழங்கப்படும் விருணத தன்னால் ஏற்க இயைாது என 

ணஷைஜா அறிவித்துள்ளார்.  
 
2. சட்ெப்பணிகள் ஆனணயத்தின் புதிய தனல ர்  

❖ ரதசிய சட்டப்பைிகள் ஆணையத்தின் புதிய தணைவராக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி 
டி.ஒய்.சந்திர சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

❖ ரதசிய சட்டசணபகள் ஆணையத்தின் தணைவராக நீதிபதி யூ.யூ.லலித் பதவி 
வகித்து வந்தார்.  

❖ அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் 49வது தணைணம நீதிபதியாக கடந்த மாத இறுதியில் 

தபாறுப்ரபற்ற பிறகு ரதசிய சட்டப் பைிகள் ஆணைய தணைவர் பதவி 
காைியானது.  

❖ அப்பதவி உச்சநீதிமன்றத்தின் இரண்டாவது மூத்த நீதிபதியான டி.ஒய்.சந்திர 

சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
❖ அதற்கான உத்தரவு குடியரசு தணைவர் திதரௌபதி முர்மு ணகதயாப்பம் 

தபற்றுள்ளார்.  
❖ சமூகத்தில் உள்ள விளிம்பு நிணை மக்களுக்கு இைவச சட்ட ரசணவகணள 

வழங்கும் ரநாக்கில் ரதசிய சட்டப் பைிகள் ஆணையம் கடந்த 1987 ஆம் 

ஆண்டில் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் மூைமாக நிறுவப்பட்டது.  
 
3. ஹின்னம்வனோர் புயல்  

❖ வலுவான ஹின்னம்ரனார் புயல் தாக்கும் அபாயம் உள்ளணதயடுத்து சனீோ, 
ஜப்போன் ஆகிய நாடுகளில் முன்தனச்சரிக்ணக நடவடிக்ணககள் 

ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.  
❖ நிகழாண்டின் தபரிய புயைாக ஹின்னம்ரனார் புயல் உருதவடுத்துள்ளது. 

 
 ினளயோட்டு சசய்திகள் 

 
1. ெபுள்யுடிஏ 250 வபோட்டி  

❖ தசன்ணனயில் இதுவணர சர்வரதச மகளிர் தடன்னிஸ் ரபாட்டிரய 

நடந்ததில்ணை.  
❖ அக்குணறணய ரபாக்கும் வணகயில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாைின் முயற்சியால் 

ெபுள்யுடிஏ 250 சென்னிஸ் ரபாட்டிய முதன்முதைாக தசன்ணன நுங்கம்பாக்கம் 

எஸ்டிஏடி தடன்னிஸ் ணமதானத்தில் வரும் 12 முதல் 18ஆம் ரததி வணர 

நடக்கிறது.  
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