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ஆகஸ்ட் – 14 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

அஇஅதிமுக கட்சியின் முதல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

❖ அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னனற்றக் கழக கட்சியின் முதல் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர ்திரு மாயத் னதவர ்அவரக்ள் சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ 1973 ஆம் ஆண்டு திண்டுக்கல் மக்களவவத் ததாகுதிக்கு நவடதபற்ற இவடத ்

னதரத்லின் னபாது ‘இரட்வட இவல’ சின்னத்தில் னபாட்டியிட்டு இந்தக் கட்சியின் முதல் 

தவற்றிவய இவர ்பதிவு தசய்தார.் 

❖ பின்னர ்அவர ்இந்தக் கட்சியில் இருந்து விலகி திராவிட முன்னனற்றக் கழகக் கட்சியில் 

இவணந்தார.் 

❖ அவர ் தி.மு.க. கட்சியின் சாரப்ில் னபாட்டியிட்டு 1980 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் 

திண்டுக்கல் ததாகுதியில் னபாட்டியிட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக னதரந்்ததடுக்கப் 

பட்டார.்  

 

 

5வது யானனகள் காப்பகம் 

 

❖ தமிழக மாநில அரசானது அகஸ்தியமவல யாவனகள் காப்பகத்திவன ஒரு புதிய 

யாவனகள் காப்பகமாக அறிவித்தது. 

❖ தமிழகத்தின் ஐந்தாவது யாவனகள் காப்பகமான அகஸ்தியமவல திருதநல்னவலி 
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மாவட்டத்தில் அவமந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் 31 யாவனகள் காப்பகங்கள் உள்ளன. 

❖ கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அறிவிக்கப்பட்ட யாவனகள் காப்பகங்கள் 

o தாந்ததலி யாவனகள் காப்பகம் - கரந்ாடகா 

o சிங்பன் யாவனகள் காப்பகம் - நாகாலாந்து 

o தலம்ரு யாவனகள் காப்பகம் - சத்தீஸ்கர ்

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா-நகர்ப்புறத் திட்டம் 

 

❖ பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் னயாஜனா-நகரப்்புறம் (PMAY-U) திட்டத்வத 2024 ஆம் ஆண்டு 

டிசம்பர ் 31 ஆம் னததி வவர ததாடரவ்தற்கு மத்திய அவமசச்ரவவ ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது. 

❖ அவனவருக்கும் வீட்டு வசதித் திட்டம் என்பது இந்திய அரசால் தசயல்படுத்தப்பட்டு 

வரும் முக்கியத் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ மாநிலங்கள்/ஒன்றியப் பிரனதசங்கள்/மத்திய இவடமுக முகவமகள் மூலம் நாட்டின் 

நகரப்்புறங்களில் உள்ள அவனத்துத் தகுதியானப் பயனாளிகளுக்கும் அவனத்து 

வானிவலகளுக்கும் ஏற்ற வவகயிலான பக்கா வீடுகவள வழங்கச ் சசய்வவத இது 

னநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்திட்டம் நாட்டிலுள்ள அவனத்து நகரப்்புறங்கவளயும் உள்ளடக்கியது. 

 

லும்பி-புதராவாக்இண்ட் தடுப்பூசி 

❖ விலங்குகளின் னதாலில் வரும் கட்டி (Lumpy Skin Disease – LSD) என்ற னநாய்க்கான லும்பி-
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புனராவாக்இண்ட ் என்ற உள்நாட்டிலினலனய தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு தடுப்பூசியானது 

சமீபத்தில் தவளியிடப் பட்டது. 

❖ இந்த னநாயானது பல மாநிலங்களில் பரவியதால், 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் நூற்றுக் 

கணக்கான கால்நவடகள் உயிரிழந்தன. 

❖ லும்பி-புனராவாக்இண்ட் என்ற தடுப்பூசி, இந்திய னவளாண் ஆராய்சச்ி சவபயின் (ICAR) 

கீழ் உள்ள இரண்டு நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்னநாய் ஆப்பிரிக்காவில் னதான்றியதாகும். 

❖ கடந்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் ததன் மாநிலங்களில் தன் தாக்கத்திவன 

தவளிப்படுத்தியப் பிறகு, LSD னநாயின் தபருந்ததாற்றானது பஞ்சாப் மற்றும் வட 

இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுக்கும் பரவியுள்ளது. 

❖ இந்னநாய் தபரும்பாலும் பசுக்களிலும், சற்னற குவறவான அளவில் எருவமகளிலும் 

ஏற்படுகிறது. 

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

"தியாக மண்டலம்" 

 

❖ மியான்மர ்நாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி "தியாக மண்டலம்" ஆக மாறியுள்ளது. 

❖ உலக நன்வமக்காகத் தன்வனனய அழித்துக் தகாள்ளும் இடம் என்பது இதன் தபாருள் 

ஆகும். 

❖ சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மவலக் காடுகளால் சூழப்பட்ட நிலப்பரப்வபக் தகாண்ட 
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நீலப் பசும் நிற குளங்களில் இந்தத ்தியாக மண்டலங்கள் காற்றில் தவளிப்பவடயாகத் 

ததன்படுகின்றன. 

❖ மியான்மரில் உள்ள அரிய வகக களிமண் தமன்வமயாக இருப்பததாடு அகவ 

னமற்பரப்புக்கு அருகில் இருப்பதால், எளிதாக இந்த இரசாயனக் குளங்களுக்குள் 

அகவ உள்ளீரக்்கப் படுகின்றன. 

❖ குனளாபல் விட்னஸ் என்ற ஒரு அவமப்பினால் தவளியிடப்படட் தசயற்வகக்னகாள் 

படங்கள், கிட்டத்தட்ட 300 தனித்தனி இடங்களில் 2,700க்கும் அதிகமான அளவில் 

இந்தக் குளங்கள் இருப்பவதக் குறிப்பிட்டுக் காட்டியது. 

 

சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வரிப் பகிர்வு 

 

❖ மத்திய அரசானது இரண்டு மாதத் தவவண வரிப் பகிரவ்ுக்குச ் சமமான 1.16 லட்சம் 

னகாடி ரூபாய் நிதிவய மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கியது. 

❖ இது இந்த நிதியாண்டில் மாநில அரசுகளின் மூலதனச ் தசலவுத் திறன்கவள 

அதிகரிக்க உதவுகிறது. 

❖ மாநிலங்களுக்கு உத்தரவாதமாக அளிக்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் னசவவ வரி இழப்பீடு 

ஆனது இந்த ஜூவல மாதத்தில் காலாவதியானது. 

❖ ‘சபாதுவான மாதாந்திர வரிப் பகிரவ்ு’ என்பது சுமார ்₹58,332.86 னகாடிகள் ஆகும். 

 

டிஜிட்டல் முனறயிலான கடன் வழங்கீடுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதிமுனறகள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது டிஜிட்டல் முவறயில் கடன் வழங்கும் 

நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கவள தவளியிட்டது. 

❖ இது டிஜிட்டல் கடன் வழங்கீடு (WGDL) ததாடரப்ான பணிக்குழுவின் பரிந்துவரகவளப் 

பின்பற்றுகிறது. 

❖ அவனத்து டிஜிட்டல் முவறயிலான கடன்களும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் 

வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் மட்டுனம வழங்கப்பட னவண்டும் மற்றும் திருப்பிச ்

தசலுத்தப்பட னவண்டும் என்று இந்த விதிமுவறகள் குறிப்பிடுகின்றன. 

❖ கடன் வழங்கீட்டுச ் னசவவ வழங்குநரக்ள் அல்லது பிற மூன்றாம் தரப்பினரக்ளின் 
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குறுக்கீடு இதில் தவட தசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

 

வருமான வரி செலுத்துதவார் மற்றும் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் 

 

❖ வருமான வரி தசலுத்துனவார ் அக்னடாபர ் 01 முதல் அரசின் சமூகப் பாதுகாப்புத் 

திட்டமான அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (APY) இவணவதற்கு இனி அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டாரக்ள். 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 01 ஆம் னததியன்று அரசாங்கம் அடல் ஓய்வூதியத ்திடட்ம் என்ற 

திட்டத்திவன அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இது முக்கியமாக அவமப்புசாராத் துவறயில் உள்ள ததாழிலாளரக்ளுக்குச ் சமூகப் 

பாதுகாப்வப வழங்குவவத னநாக்கமாகக் தகாண்டு ததாடங்கப்பட்டது. 

❖ இத்திட்டத்தில் பதிவு தசய்துள்ளச ் சந்தாதாரரக்ளுக்கு அவரக்ள் 60 வயவத அவடந்த 

பிறகு, அவரக்ள் அளித்தப் பங்களிப்புகளின் அடிப்பவடயில் குவறந்தபட்ச உத்தரவாத 

ஓய்வூதியமாக மாதம் ₹1,000 முதல் ₹5,000 வவர வழங்கப்படும். 
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❖ 2022 ஆம் ஆண்டு அக்னடாபர ்01 ஆம் னததிக்கு முன்பாக இத்திட்டத்தில் னசரந்்த அல்லது 

இவணந்தச ்சந்தாதாரரக்ளுக்கு இந்த விதிமுவற தபாருந்தாது. 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

ெர்வததெ சதாழில்முனனதவார் விருது 

❖ னகரளாவவச ் னசரந்்த ஒரு ததாழில்முவனனவாரான சங்கீதா அபயன் உலகப் தபண் 

ததாழில்முவனனவார ்விருதிவன தவன்றுள்ளார.் 

❖ இது ஜுனியர ் னசம்பர ் இன்டரன்நஷனல் ஹாங்காங் (JCIHK) என்ற அவமப்பு மூலம் 

நிறுவப் பட்டது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் நிவலயான னமம்பாட்டு இலக்குகளுக்கு ஏற்ற வவகயில் வகத்தறி 

மற்றும் வகவிவனப் தபாருட்கள் விற்பவன தசய்யும் அவரது புத்சதாழில் ததாடக்க 

நிறுவனத்தின் தசயல் திறனுக்காக இந்த விருதானது வழங்கப்படுகிறது. 

 

 

வினளயாட்டுெ ்செய்திகள் 

ஆண்டின் சிறந்தக் கால்பந்தாட்ட வீரர் 

 

❖ சுனில் னசத்ரி மற்றும் மனிஷா கல்யாண் ஆகினயார ் முவறனய 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சிறந்தக் கால்பந்தாட்ட வீரராகவும், சிறந்தக் கால்பந்தாட்ட 
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வீராங்கவனயாகவும் னதரவ்ு தசய்யப் பட்டுள்ளனர.் 

❖ இதவன அகில இந்தியக் கால்பந்தாட்டப் னபாட்டி கூட்டவமப்பு (AIFF) அறிவித்துள்ளது. 

❖ கடந்த னபாட்டித ் ததாடரிற்கான ஆண்டின் சிறந்த வளரந்்து வரும் கால்பந்தாட்ட 

வீராங்கவன என்ற பட்டத்திவன மனிஷா தவன்றிருந்தார.் 

❖ சுனில் இந்த விருவத தபறுவது இது 7வது முவறயாகும். 

❖ இவர ்இதற்கு முன்பு 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 மற்றும் 2018-19 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த 

விருதிவன தவன்றுள்ளார.் 

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக உடல் உறுப்பு தான தினம் - ஆகஸ்ட் 13 

❖ உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணரவ்வ ஏற்படுத்தும் னநாக்கில் இதத்ினமானது 

தகாண்டாடப்படுகிறது. 

❖ 1953 ஆம் ஆண்டில், முதல் தற்காலிக தவற்றிகரமான மனித சிறுநீரக மாற்று அறுவவச ்

சிகிசவ்சயானது பாரீஸ் நகரில் ஜீன் ஹாம்பரக்ர ்என்பவரால் தசய்யப்படட்து. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இந்தத் தினத்தின் கருத்துரு, “உறுப்புகவள தானம் தசய்து 

உயிரக்வளக் காப்னபாம் என்று உறுதினயற்னபாம்” என்பதாகும். 

❖ இந்தியா ஒவ்னவார ் ஆண்டும் நவம்பர ் 27 ஆம் னததியன்று "னதசிய உறுப்பு தான 

தினத்திவன" அனுசரித்து வருகிறது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

இனளஞரக்ளுக்கான உலகளாவிய தவனலவாய்ப்புப் தபாக்குகள் 2022 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இவளஞரக்ளுக்கான உலகளாவிய னவவலவாய்ப்புப் 

னபாக்குகள் என்ற ஒரு அறிக்வகயானது சரவ்னதசத் ததாழிலாளர ் அவமப்பினால் 

தவளியிடப் பட்டது. 

❖ 15 மற்றும் 24 வயதுக்குட்பட்டவரக்ள் எதிரத்காள்ளும் ஏராளமான ததாழிலாளர ்சந்வத 

சாரந்்த சவால்கவளப் தபருந்ததாற்று னமாசமாக்கியுள்ளது. 
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❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் ததாடக்கத்தில் இருந்து வயது வந்னதார ் பிரிவினவர விட இந்த 

வயதிற்குட்பட்ட இவளஞரக்ள் னவவலவாய்ப்பில் அதிக சதவீத இழப்வபச ் சந்தித்து 

உள்ளனர.் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய தமாத்த னவவலயற்ற இவளஞரக்ளின் எண்ணிக்வக 

73 மில்லியவன எட்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில், 2020 ஆம் ஆண்டின் மதிப்புடன் ஒப்பிடுவகயில், 2021 ஆம் ஆண்டின் 

முதல் ஒன்பது மாதங்களில் இவளஞரக்ளின் னவவலவாய்ப்பு பங்னகற்பு விகிதம் 0.9 

சதவீதப் புள்ளிகள் குவறந்துள்ளது. 

❖ ஆனால் அனத காலகட்டதத்ில் வயது வந்னதார ்பிரிவினரின் பங்னகற்பு வீதம் 2 சதவீதப் 

புள்ளிகள் அதிகரித்தது. 

❖ இந்தியாவில் 18 மாதங்கள்வகரயில்  பள்ளி மூடல்கள் நீடித்தன. 

❖ பள்ளி தசல்லும் 24 னகாடி குழந்வதகளில், கிராமப்புறங்களில் உள்ள 8% மற்றும் நகரப்் 

புறங்களில் உள்ள 23% குழந்வதகள் மட்டுனம இவணயவழிக் கல்வி முவறக்குப் 

னபாதுமான அணுகல் வசதிவயப் தபற்றிருந்தனர.் 

❖ இந்தியாவில், சராசரியாக 92% குழந்வதகள் தமாழியில் குவறந்தபட்சம் ஒரு 

அடிப்பவடத் திறவனயும், 82% குழந்வதகள் கணிதத்தில் குவறந்தபட்சம் ஒரு 

அடிப்பவடத் திறவனயும் இழந்துள்ளனர.் 

❖ இந்தியாவில் மிகக் குவறந்த அளவில் மட்டுதம இளம் தபண் ததாழிலாளர ் சந்வதப் 

பங்னகற்பு வீதம் உள்ளது.  

❖ னமலும், இந்திய இளம் தபண்கள் 2021 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் இளம் 

ஆண்கவள விட தபரிய அளவிலான னவவலவாய்ப்பு இழப்வபச ்சந்தித்துள்ளனர.் 
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