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CA 03.08.2022(Tamil Version) 

 
மாநில செய்திகள் 

 
1. சூப்பர் ஹிட் காப் திட்டம் 

❖ சென்னையில் ொனை பாதுகாப்பு விதிமுனைகனை கண்காணிக்கும் வனகயில் 

‘சூப்பர் கிட் காப்’ என்ை திட்டம் பள்ைி மாணவர்களுக்காக சபருநகர காவல் 

ஆனணயர் ெங்கர் ஜிவால் செவ்வாய்க்கிழனம சதாடக்கி னவத்தார். 

❖ சென்னை சபருநகர காவல் துனையின் பபாக்குவரத்து பிரிவு, தமிழ்நாடு 

பபாக்குவரத்து பாதுகாவைர்கள் அனமப்பு இனணந்து சென்னை ொனை 

பாதுகாப்பு விதிமுனைகள் முனையாக கனடபிடிக்கப்படுகிைது என்பனத 1 

முதல் ஏழாம் வகுப்பு குழந்ததகள் மூலம் கண்காணிக்கும் ‘சூப்பர் கிட் காப்’ 
என்ை புதிய திட்டத்னத செவ்வாய்க்கிழனம சதாடங்கிை. 

 
 

மத்திய செய்திகள்  
 
1. மாலத்தீவுகள் ஒப்பந்தங்கள் 

❖ இருதரப்பு நல்லுைனவ பமம்படுத்தும் வனகயில் பல்பவறு துனைகைில் 

இந்தியாவுக்கும் மாைத்தீவுகளுக்கும் இனடபய ஆறு ஒப்பந்தங்கள் 

னகசயாப்பம் ஆகிை. 

❖ திைன் பமம்பாடு, இனணய வழி குற்ைத்தடுப்பு, வடீ்டு வெதி, பபரிடர் 

பமைாண்னம, கட்டனமப்பு வெதிகள் பமம்பாடு ஆகிய துனைகள் ொர்ந்த 

ஒப்பந்தங்கள் னகசயாப்பம் ஆகிை. 
❖ கிரேட்டர் மாலி திட்டம்:  

➢ பபாக்குவரத்து  திட்டத்துக்காை பணிகனை தனைவர்கள் இருவரும் 

காசணாைி வாயிைாக சதாடக்கி னவத்தைர். 

➢ இந்திய நிதி உதவியுடன் நினைபவற்ைப்பட உள்ை அத்திட்டத்தின் கீழ் 

தனைநகர் மாைி அனமந்துள்ை தீனவயும் அருகில் உள்ை விைிங்ைி, 
குல்ஹிஃபல்கு,னதைஃபுஷி ஆகிய தீவுகனையும் இனணக்கும் வனகயில் 

6.74 கிபைா மீட்டர் நீைபாைம் அனமக்கப்படவுள்ைது. 
❖ மாைத்தீவுகள் தனைநகர் மாைியில் 4000 ெமூக வடீுகள் கட்டுவதற்காை 

திட்டத்திற்கு நிதி உதவினய இந்தியா வழங்க உள்ைது. 
❖ மாைத்தீவுகைின் பாதுகாப்னப உறுதிப்படுத்தும் பநாக்கில் அந்நாட்டு ராணுவப் 

பனடகளுக்கு 24 வாகைங்கனையும் ஒரு கடற்பனட கப்பனையும் இந்தியா 

வழங்க உள்ைது. 
❖ நிகர கரியமை வாயு சவைிபயற்ை அைனவ 2030ம் ஆண்டுக்குள் பூஜ்ஜியத்துக்கு 

சகாண்டுவர மாைத்தீவுகள் இைக்கு நிர்ணயத்தில் உள்ைது. 
❖ அந்த இைக்னக அனடய பதனவயாை உதவிகனை இந்தியா வழங்கும் என்ைார் 

பிரதமர் பமாடி. 
❖ மாைத்தீவுகள் அதிபர் இப்ோஹிம் முகமது ரொலி 

 
2. யூபிஐ பரிவர்த்ததைகள்  

❖ இதுவனர இல்ைாத அைவில் ஜூனை மாதத்தில் 600 ரகாடி யூபிஐ 

பரிவர்த்தனைகள் நனடசபற்றுள்ைதற்கு பிரதமர் பமாடி பாராட்டு 

சதரிவித்துள்ைார் 

 
 
3. பண வகீ்கத்தத கட்டுப்படுத்த நடவடிக்தக 
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❖ நாட்டில் ெில்ைனை பணவகீ்கம் 7 ெதவதீம் உள்ைதாகவும் இதனை 

கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்னக பமற்சகாண்டு வருவதாகவும் நிதி 
அனமச்ெர் நிர்மைா ெீதாராமன் மாநிைங்கைனவயில் செவ்வாய்க்கிழனம 

சதரிவித்தார்.  

❖ அத்தியாவெிய சபாருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இல்தல: 

➢ ஜிஎஸ்டி அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக பருப்பு மாவு தயிர் பன்ைரீ் 

பபான்ை அத்தியாவெிய சபாருள்களுக்கு அனைத்து மாநிைங்களும் வரி 

விதித்தை. 
➢ ஆைால் ஏனழகள் பயன்படுத்தும் இந்தப் சபாருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி 

கவுன்ெில் வரி விதிக்கவில்னை. 
➢ வங்கிகைில் வாடிக்னகயாைர்களுக்கு எடுக்கும் பணத்துக்கும் 

காபொனை புத்தகத்துக்கும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படவில்னை.  
➢ பமலும் இடுகாடு கட்டுமாைத்துக்கு தான் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டபத 

தவிர இடுகாட்டுக்கு அல்ை. 
➢ இபத பபாை மருத்துவமனை படுக்னககளுக்கும் அவெர ெிகிச்னெ பிரிவு 

பிரிவுக்கும் ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படவில்னை. 
➢ மாைாக நாசைான்றுக்கு 5000 வாடதக வசூைிக்கப்படும் அனைக்குத்தான் 

வரி விதிக்கப்படுகிைது என்ைார். 
 
4. வை உயிரிைங்கள் பாதுகாப்பு திருத்தம் மரொதா  

❖ வை உயிரிைங்கள் பாதுகாப்பு திருத்த மரொதா 2021 மக்கைனவயில் 

செவ்வாய்க்கிழனம நினைபவற்ைப்பட்டது.  

❖ பாதுகாக்கப்பட்ட வைப் பகுதிகனை பமலும் ெிைப்பாக நிர்வகித்தல், 

கால்நனடகள் பமய்ச்ெல் பபான்ை ெிை அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்னககளுக்கு 

விைக்கம் அைித்தல் உள்ைிட்ட அம்ெங்கனை வை உயிரிகள் பாதுகாப்பு திருத்த 

மபொதா சகாண்டுள்ைது. 

❖ மத்திய சுற்றுச்சூழல் துனை அனமச்ெர் பூரபந்தர் யாதவ் 

 
5. அசமரிக்க ஏவுகதண தாக்குதலில் அல்-காய்தா ததலவர் பலி 

❖ ஆப்காைிஸ்தாைில் ஆைில்ைா விமாை மூைம் அசமரிக்கா நடத்திய ஏவுகனண 

தாக்குதைில் அல்காய்தா பயங்கரவாத அனமப்பின் தனைவர் அய்மான் அல்-

ஜவாஹிரி சகால்ைப்பட்டார். 
❖ அதிநவைீ பகமரா உள்ைிட்ட வெதிகனை சகாண்ட ஆைில்ைா விமாைம் 

இைக்கின் பமபை பைந்து செல்லும் (சஹல்ஃபயர் ஆர்9எக்ஸ் ஏவுகதண) 
 

 
விதையாட்டு செய்திகள் 

 
1. ஒரே நாைில்மூன்று பதக்கங்கள் 

❖ காமன்சவல்த் வினையாட்டுப் பபாட்டிகைில் இந்தியாவுக்கு 

செவ்வாய்க்கிழனம ஒபர நாைில் இரண்டு தங்கம் ஒரு சவள்ைி எை மூன்று 

பதக்கங்கள் கினடத்தை. 

❖ லாங் சபௌல்  

➢ ைான் சபௌல் சதன்ைாப்பிரிக்கானவ வழீ்த்தியது. 
➢ இதன் மூைம் காமன்சவல்த் ைான் சபௌல் வரைாற்ைில் இந்தியா முதல் 

பதக்கத்னதபய தங்கமாக சவன்று அெத்தியிருக்கிைது.  
➢ லவ்லி செௌரப (லீடு) பிங்கி (செகண்ட்) நயன்ரமாைி ொய்கியா 

(ரதர்டு)ரூபாோணி திர்கி(ஸ்கிப்) ஆகிபயார் அடங்கிய அணி இந்த 

ொதனைனய பனடத்திருக்கிைது. 
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❖ ரடபிள் சடன்ைிஸ்  

➢ இந்தியா 3-1 என்ை கணக்கில் ெிங்கப்பூனர ொய்த்து வானக சூடியது. 
❖ பளுதூக்குதல்  

➢ விகாஸ் தாகூர் சவன்ை சவள்ைியும் ஹர்ஜிந்தர் சகௌர் சபற்ை 

சவண்கைமும் அந்த பிரிவில் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்னகனய 

எட்டாக அதிகரித்துள்ைை. 
 
 

CA 03.08.2022 (English Version) 
 

State news 
 

1. Super hit cop program 
❖ Metropolitan Police Commissioner Shankar Jiwal on Tuesday launched a program 

called 'Super Kid Cop' for school students to monitor road safety norms in Chennai. 
❖ The traffic wing of the Chennai Metropolitan Police Department, in association with 

the Tamil Nadu Traffic Guards Organization, on Tuesday launched a new program 
called 'Super Kid Cop' to monitor road safety rules in Chennai by children from 
classes 1 to 7. 

 
 

Central News 
 
1. Maldives Agreements 

❖ Six agreements were signed between India and Maldives in various fields to enhance 
bilateral relations. 

❖ Sectoral contracts were awarded for capacity building, cyber crime prevention, 
housing, disaster management, infrastructure development. 

❖ Greater Mali Project: 
➢ Both the leaders started the work on the transport project through video. 
➢ A 6.74 km long bridge will be constructed to connect the island where the 

capital Mali is situated and the nearby islands of Willingli, Kulhifalku and 
Tailafushi under the project to be implemented with the help of Indian funds. 

➢ India to provide financial assistance to a project to build 4000 social houses 
in the capital city of Maldives. 

➢ India is going to provide 24 vehicles and a naval vessel to the Maldivian army 
to ensure its security. 

➢ The Maldives is on target to reduce its net carbon emissions to zero by 2030. 
➢ Prime Minister Modi said that India will provide necessary assistance to 

achieve that goal. 
➢ Maldives President Ibrahim Mohamed Solih 

 
2. UPI Transactions 

❖ Prime Minister Modi appreciated the unprecedented 600 crore UPI transactions in 
July 
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3. Measures to control inflation 
❖ Finance Minister Nirmala Sitharaman told the Rajya Sabha on Tuesday that retail 

inflation in the country is 7 percent and the central government is taking steps to 
control it. 

❖ No GST on essential items: 
➢ Before GST came into force all states imposed tax on essential items like dal 

flour curd paneer. 
➢ But the GST Council has not object tax on these goods used by the poor. 
➢ GST is not in the cemetery on customer withdrawals and check books in banks 

and GST is levied only on the construction of the building and not on the 
building itself. 

➢ Similarly, GST is not levied on hospital beds and emergency department units. 
➢ On the contrary, he said that the tax is levied only on the room where the 

rent is charged at Rs.5000 per day. 
 
4. Wildlife Conservation Amendment Bill 

❖ The Wildlife Conservation Amendment Bill 2021 was passed in the Lok Sabha on 
Tuesday. 

❖ The Forest Biodiversity Conservation Amendment Bill includes provisions for better 
management of protected forest areas and clarification of certain permitted 
activities like cattle grazing. 

❖ Union Environment Minister Bhupender Yadav 
 
5. Al-Qaeda leader killed in US missile strike 

❖ Al Qaeda leader Ayman al-Zawahiri was killed in a US drone strike in Afghanistan. 
❖ An unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with sophisticated camera will fly above 

the target (Hellfire R9X missile). 
 
 

Sports news 
 
1. Three medals in one day 

❖ India bagged two gold and one silver in a single day at the Commonwealth Games on 
Tuesday. 

❖ Long Bowl 
➢ Lawn bowl beat South Africa with this, India won the first gold medal in the 

history of Commonwealth Lawn Bowl. 
➢ The team consisting of Lovely Choubey (Lead) Pinky (Second) Nayanmoni 

Saikia (Third) Ruparani Tirgi (Skip) has achieved this record. 
❖ Table tennis 

➢ India beat Singapore 3-1 to win the tournament. 
❖ Weightlifting 

➢ Vikas Tagore's silver and Harjinder Kaur's bronze took India's tally to eight in 
the category. 
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