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ஆகஸ்ட் – 09 

தேசியச ்சசய்திகள் 

இந்தியாவின் 14வது குடியரசுே் துணைே் ேணைவர் 

❖ இந்தியாவின் 14வது குடியரசுத் துணைத் தணைவராக ஜக்தீப் தன்கர ்ததரந்்ததடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ எதிரக்்கட்சி தவட்பாளர ் மாரக்தரட ் ஆை்வா 182 என்ற வாக்குகள் பெற்ற நிலையிை் 

இவர ்528 வாக்குகள் (72.8%) தபற்று தவற்றி தபற்றுள்ளார.் 

❖ 1997 ஆம் ஆை்டிலிருந்து நணடதபற்ற கடந்த ஆறு துணைத ் தணைவர ்

ததரத்ை்களிதைதய 2017 ஆம் ஆை்டிை் அதிகபட்சமாக 346 வாக்குகணளப் தபற்ற 

அவரது முன்தனாடியான நாயுடு அவரக்ளின் தவற்றிச ்சாதணனயிணன அடுத்து ஜக்தீப் 

அவணர விட 2% வாக்குகள் அதிகம் தபற்றுள்ளார.் 

❖ 1992 ஆம் ஆை்டிை் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்திை் குடியரசுத் துணைத் தணைவர ்

பதவிக்கான ததரத்லிை் தவற்றி தபற்றச ் சாதணனயானது K.R.நாராயைன் 

அவரக்ணளதயச ்சாரும். 

❖ சுதயசண்ச தவட்பாளர ்ஆன காக்கா தஜாகிந்தர ்சிங்கிற்கு எதிராக தபாட்டியிட்ட இவர ்

தமாத்தம் பதிவான 701 வாக்குகளிை் 700 வாக்குகணளப் தபற்றிருந்தார.் 

❖ ஜக்தீப் 2022 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தததியன்று, இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர ்

மூைம் இந்தியாவின் குடியரசுத் துணைத ்தணைவராகப் பதவிதயற்க உள்ளார.் 

❖ இவர ் இதற்கு முன்பு தமற்கு வங்காள மாநிைத்தின் ஆளுநராகப் பைியாற்றியவர ்

ஆவார.் 

 

 

சவள்ணளயதன சவளிதயறு இயக்கே்தின் 80வது ஆை்டு நிணைவு விழா 

❖ 2022 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 08 ஆம் தததியன்று ‘தவள்ணளயதன தவளிதயறு 

இயக்கத்தின்’ 80வது ஆை்டு நிணறவிணன இந்தியா தகாை்டாடியது. 

❖ இந்த இயக்கம் ஆனது ஆகஸ்ட் கிராந்தி என்றும் அணைக்கப்படுகிறது. 

❖ இந்தியச ்சுதந்திரப் தபாராட்ட வரைாற்றிை் இது ஒரு முக்கியமான ணமை்கை் ஆகும். 

https://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


•   
•    
 

 
 

❖ இந்தியாவிை் ஆங்கிதையர ் ஆட்சிணய முடிவுக்குக் தகாை்டு வரும் முயற்சியிை், 1942 

ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட ்08 ஆம் தததியன்று காந்தியடிகளாை் தவள்ணளயதன தவளிதயறு 

இயக்கத்திற்கான அணைப்பானது விடுக்கப்பட்டது. 

❖ அகிை இந்திய காங்கிரஸ் குழுவின் மும்ணப மாநாட்டிை் இந்த இயக்கம் ஆனது 

ததாடங்கப் பட்டது. 

❖ மும்ணபயிை் உள்ள ஆகஸ்ட் கிராந்தி ணமதானத்திை் (குவாலியா தடங்க் ணமதானம்) 

ஆற்றிய உணரயிை் மகாதம்ா காந்தி அவரக்ள் “சுதந்திரத்திற்காக தசய் அை்ைது தசத்து 

மடி” என்ற முைக்கத்திணன விடுத்தார.் 

❖ கிரிப்ஸ் தூதுக் குழுவின் ததாை்விதய தவள்ணளயதன தவளிதயறு இயக்கத்திற்கான 

ஒரு உடனடிக் காரைமாகும். 

 

 

மே்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயே்தின் புதியே் ேணைவர் 

 

❖ மத்திய நிரவ்ாகத் தீரப்்பாயத்தின் புதியத் தணைவராக நீதிபதி ரஞ்சித் வசந்தராவ் 

மமோமர என்ெவலர குடியரசுத் தணைவர ்அவரக்ள் நியமித்தார.் 

❖ இவர ் தமகாையா உயரநீ்திமன்றத்தின் முன்னாள் தணைணம நீதிபதியாக 

பைியாற்றியவர ்ஆவார.் 
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❖ இந்தத ்தீரப்்பாயமானது அரசியைணமப்பின் 323 - A என்ற பிரிவின் கீை் நிறுவப்பட்டது. 

❖ அரசுப் பைிகளிை் நியமிக்கப்பட்ட நபரக்ளின் ஆட்தசரப்்பு மற்றும் பைி 

நிபந்தணனகள் ததாடரப்ானச ்சரச்ண்சகள் மற்றும் புகாரக்ணளத் தீரப்்பதற்கு இது வழி 

வணக தசய்கிறது. 

❖  323-A என்ற ஒரு சரத்தின் அடிெ்ெலையிை் பாராளுமன்றம் ஆனது 1985 ஆம் ஆை்டு 

நிரவ்ாகத் தீரப்்பாயங்கள் சட்டத்ணத நிணறதவற்றியது. 

❖ ஒரு மத்திய நிரவ்ாகத் தீரப்்பாயம் மற்றும் மாநிை நிரவ்ாகத ்தீரப்்பாயங்கணள நிறுவ 

மத்திய அரசுக்கு இந்தச ்சட்டம் அங்கீகாரம் அளிக்கிறது. 

❖ இந்தியா முழுவதும் மதத்ிய நிரவ்ாகத ்தீரப்்பாயத்தின் 19 அமரவ்ு ணமயங்கள் உள்ளன. 

 

நிதி ஆதயாக் அணமப்பின் ஆளுணக குழுவின் 7வது சந்திப்பு 

 

❖ நிதி ஆதயாக் அணமப்பின் ஆளுணக குழுவின் 7வது சந்திப்பிற்குெ் பிரதமர ் அவரக்ள் 

தலைலம தோங்கினோர.் 

❖ பயிர ்முணறகணளெ் பை்வணகப்படுத்தை், நகரப்்புற தமம்பாடு மற்றும் ததசிய கை்விக் 

தகாள்ணகணய அமை்படுத்துதை் தபான்ற பை பிரசச்ணனகள் குறித்து இந்தச ்சணபயிை் 

விவாதம் நடத்தப்பட்டது. 

❖ நிதி ஆதயாக் அணமப்பின் ஆளுணகக் குழுவோனது அலனத்து மோநிைங்களின் 

முதை்வரக்லளயும், ஒன்றியெ் பிரமதசங்களின் முதை்வரக்லளயும் மற்ற ஒன்றியெ் 

பிரமதசங்களின் துலை நிலை ஆளுநரக்லளயும் உள்ளைக்கியதோகும். 

 

மாசபரும் பயிை்சி - ஸ்ணகணைட் 

❖ இந்திய இராணுவம் தனது விை்தவளிக் களத் திறணன தமம்படுதத்ுவதற்காக மவை்டி  

சமீபத்திை் "ஸ்ணகணைட்” என்ற மாதபரும் ஒரு பயிற்சியிணன நடத்தியது. 

❖ இது இவ்வணகயிைான முதைாவது தபரிய அளவிைானெ் பயிற்சியாகும். 

❖ இது தசயற்ணகக்தகாள் ததாடரப்ுச ்சாதனங்களின் தசயை்பாட்டுத் தயாரந்ிணைணயச ்

தசாதிப்பது மற்றும் இந்தச ் சாதனங்கணள இயக்கும் பைியாளரக்ளுக்குெ் பயிற்சி 

அளிப்பது ஆகியவற்லற தநாக்கமாகக் தகாை்டதாகும். 

❖ இது ைட்சத்தீவு மற்றும் அந்தமான் தீவுகள் ஆகியணவ உட்பட இந்தியா முழுவதும் 

நடத்தப் படும் பயிற்சியாகும். 
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❖ இந்திய இராணுவம் ஆனது ஜிசாட்-7பி என்ற தனது தசாந்தத் தகவை் ததாடரப்ு 

தசயற்ணகக் தகாணளச ்தசயை்படுத்தும் முயற்சியிை் ஈடுபட்டுள்ளது. 

❖ இந்த தசயற்ணகக்தகாள் ஆனது உள்நாட்டிதைதய தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பை்கற்ணறச ்

தசயற்ணகக் தகாள் ஆகும். 

❖ இது தமம்படட்ெ் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சபாருளாோரச ்சசய்திகள் 

அந்நிய முேலீட்ணட ஈர்ப்பேை்கான குழு 

❖ இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவரத்்தணன வாரியம் ஆனது அந்நிய முதலீட்ணட 

அதிகரிப்பதற்காக 15 தபர ்தகாை்ட குழு ஒன்றிணன அணமத்துள்ளது. 

❖ இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவரத்்தணன வாரியத்தினாை் அணமக்கப்பட்ட 

ஆதைாசணனக் குழுவானது, ‘அந்நிய முதலீட்ணட ஈரப்்பதற்கான ஆதைாசணனக் குழு’ 

என்று அணைக்கப்படுகிறது. 

❖ முன்னாள் தணைணமப் தபாருளாதார ஆதைாசகர ்K.V.சுப்பிரமைியன் இந்தக் குழுவின் 

தணைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ தற்தபாதுள்ளச ் தசயை்முணறகணள மதிப்பாய்வு தசய்வதன் மூைம் தவளிநாட்டு 

முதலீட்டாளரக்ள் இந்தியச ் சந்ணதகளிை் முதலீடு தசய்வதற்கான சிை வழிகணள 

எளிதாக்குவணத இது தநாக்கமாகக் தகாை்டுள்ளது. 

❖ உள்நாட்டுப் பத்திரச ் சந்ணதகளிை் தவளிநாட்டு முதலீட்டாளரக்ளின் பங்தகற்ணப 

அதிகரிக்க இந்தக் குழு உதவும். 

❖ முதலீட்ணட ஈரப்்பதற்கும் தவளிப்பணடத ்தன்ணமணய அதிகரிப்பதற்கும் தற்தபாதுள்ள 

விதிகளிை் மாற்றங்கணளக் தகாை்டு வருவதற்கான புதிய வழிமுணறகணள இக்குழுப் 

பரிந்துணர தசய்யும். 

❖ பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ததாடரப்ான பிரசச்ிணனகள் குறித்தெ் பரிந்துணரகணளயும் 

இக்குழு வைங்கும். 

 

பிரபைமானவரக்ள், விருதுகள் மை்றும் நிகழ்வுகள் 

டிபாை் இர்ங்காம் டஸ்டன் விருது 

 

❖ திதபத்திய ஆன்மீகத் தணைவர ்தைாய் ைாமா அவரக்ளுக்கு 'டிபாை் இரங்்காம் டஸ்டன்' 

என்ற விருது வைங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டது. 
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❖ இது ைடாக்கின் ஒரு உயரியக் குடிணம விருதாகும். 

❖ மனிதகுைத்திற்கு, குறிப்பாக இந்த ஒன்றியப் பிரததசத்திற்கு அவர ் ஆற்றிய 

மகத்தானெ் பங்களிப்பிற்காக இந்த விருதானது வைங்கப்படுகிறது. 

❖ இந்த ஆறாவது விருதானது ைடாக் சுயாட்சி மணைெ் ெகுதி தமம்பாட்டுச ்சணபயினாை் 

வைங்கப் பட்டது. 

 

அறிவியை் மை்றும் சோழிை்துணை ஆராய்சச்ிச ்சணபயின் முேை் சபை் ேணைணம 

இயக்குநர் 

❖ மூத்த மின்தவதியியை் அறிவியைாளரான நை்ைதம்பி கணைசத்சை்வி அறிவியை் 

மற்றும் ததாழிை்துணற ஆராய்சச்ிச ்சணபயின் முதை் தபை் தணைணம இயக்குநர ்ஆக 

தபாறுப்தபற்றுள்ளார.் 

❖ இது நாடு முழுவதும் உள்ள, அரசினாை் நடத்தப்படுகின்ற 38 ஆராய்சச்ி 

நிறுவனங்களின் கூட்டணமப்பாகும். 

❖ இவர ்இரை்டு ஆை்டு காைத்திற்கு இப்பதவியிை் இருப்பார.் 

❖ லித்தியம் அயனி மின்கைங்கள் துணறயிை் அவரது பங்களிப்பிற்காக இவர ்பிரபைமாக 

அறியப் பட்டார.் 

❖ கணைசத்சை்வி தற்தபாது தமிை்நாட்டின் காணரக்குடியிை் உள்ள அறிவியை் மற்றும் 

ததாழிை்துணற ஆராய்சச்ி சணபயின் மத்திய மின்தவதியியை் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தின் இயக்குநராக உள்ளார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி மாதத்திை் மதத்ிய மின்தவதியியை் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்திற்கு (CSIR-CECRI) தணைணம தாங்கிய முதை் தபை் அறிவியைாளர ்ஆனார.் 

 

 

சர்வதேச சதுரங்கக் கூட்டணமப்பின் துணைே் ேணைவர் 

❖ இந்தியச ் சதுரங்க ஜாம்பவான் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் FIDE எனப்படும் சரவ்ததச 

சதுரங்கக் கூட்டணமப்பின் துணைத் தணைவராகத் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார ். 

❖ அந்த அணமப்பின் தற்தபாணதயத் தணைவர ் ஆரக்டி டிதவாரத்காவிச ் இரை்டாவது 

முணறயாக மீை்டும் ததரந்்ததடுக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ சரவ்ததசச ்சதுரங்கக் கூட்டணமப்பு அை்ைது உைக சதுரங்கக் கூட்டணமப்பு தபாதுவாக 

அதன் பிபரஞ்சு சுருக்கப் தபயரான FIDE மூைம் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

❖ இது சுவிட்சரை்ாந்திை் அணமந்துள்ள ஒரு சரவ்ததச அணமப்பாகும். 
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❖ இது பை்தவறு ததசியச ்சதுரங்கக் கூட்டணமப்புகணள இணைத்து சரவ்ததச சதுரங்கப் 

தபாட்டியின் ஆளுணகக் குழுவாக தசயை்படுகிறது. 

 

 

விணளயாட்டுச ்சசய்திகள் 

20 வயதிை்குட்பட்தடாருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி - 2022 

❖ இந்தியா வங்காளததசத்ணத வீை்த்தி 2022 ஆம் ஆை்டு 20 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான 

SAFF சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்ணத தவன்றது. 

❖ 4வது 20 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியிணன இந்தியா 

நடத்தியது. 

❖ 20 வயதிற்குட்பட்தடாருக்கான SAFF சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டி என்பது ததற்காசியக் 

காை்பந்துக் கூட்டணமப்பாை் ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட 18 வயதுக்குட்பட்டத் ததசிய 

அைிகளுக்கான சரவ்ததசக் காை்பந்துெ் தபாட்டியாகும். 

 

 

இந்தியாவின் 75வது கிராை்ட்மாஸ்டர் 

❖ V.பிரைவ் ருதமனியாவிை் நணடதபற்ற தபாட்டியிை் தவற்றி தபற்றதன் மூைம் 

இந்தியாவின் 75வது கிராை்ட்மாஸ்டர ்ஆனார.் 

❖ 15 வயதான இவர ் 2021 ஆம் ஆை்டிை் தசரப்ியா ஓபன் தபாட்டியிை் தனது முதை் 
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கிராை்ட் மாஸ்டர ்பட்டதத்ிற்கான தநறிமுணறணய நிணறவு தசய்திருந்தார.் 

❖ பிரைவ் தமிை்நாட்டின் 27வது கிராை்ட்மாஸ்டர ்ஆவார.் 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

தேசிய ணகே்ேறி தினம் - ஆகஸ்ட் 07 

 

❖ சமூக-தபாருளாதார தமம்பாட்டிை் ணகத்தறித் ததாழிை்துணறயின் பங்களிப்ணப 

முன்னிணைப் படுத்துவதும், இத்துணற பற்றிய விழிப்புைரண்வ ஏற்படுத்துவதும் இதன் 

தநாக்கமாகும். 

❖ ஜவுளித் துலற அணமசச்கத்தின் கீை் இந்தத் தினமானது நாடு முழுவதும் தகாை்டாடப் 

படுகிறது. 

❖ 1905 ஆம் ஆை்டிை் இதத நாளிை் தான் சுததசி இயக்கம் ததாடங்கியது. 

 

2வது ஈட்டி எறிேை் தினம் - ஆகஸ்ட் 07 

❖ இந்தியத் தடகளக் கூட்டணமப்பு ஆனது (AFI) 2022 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட ் 07 ஆம் தததி 

அன்று இரை்டாவது ‘ஈடட்ி எறிதை் தினத்ணத’ தகாை்டாடுகிறது. 

❖ ஈட்டி எறிதை் வீரர ் நீரஜ் தசாப்ராவிற்கு மரியோலத அளிக்கும் வலகயிை் 2021 ஆம் 
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ஆை்டு முதன்முதலிை் இந்தத ்தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

❖ தடாக்கிதயா நகரிை் நணடதபற்ற தடகளப் தபாடட்ியிை் இந்தியாவின் முதை் ஒலிம்பிக் 

தங்கப் பதக்கத்ணத இவர ்தவன்றார.் 

❖ தமலும் இணளஞரக்ணள விணளயாட்டுத ் துணறெ் பக்கம் ஈரப்்பதும், தடகளத்திை் ஒரு 

பிரகாசமான எதிரக்ாைதத்ிணன தநாக்கி முன்தனற்ற மவை்டி சாம்பியன்கணள தயார ்

படுத்துவதும் இதன் தநாக்கமாகும். 
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