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CA 07.08.2022(Tamil Version) 

 
மாநில செய்திகள்  

 

1. தககொல் தமிழர் விருது  

❖ நிகழாண்டுக்கான தமிழக அரசின் தககசால் தமிழர் விருதுக்கு இந்திய 

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த 

தகைவர்  ஆர்.நல்லகண்ணு  ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். 
❖ தமிழகத்துக்கும் தமிழினத்தின் வளர்ச்சிக்கு மாதபரும் பங்காற்றிய 

அவர்ககள தபருகமப்படுத்தும் வககயில் தககசால் தமிழர் என்ற தபயரில் 
புதிய விருது  2021 ஆம் ஆண்டு  முதல் தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்டு 
வருகிறது.  

 

2. பாலின ெமத்துவ விழிப்புணர்வு 

❖ தமிழகத்தில்  9 முதல் பிளஸ் டூ வகர பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு 

பாைின சமத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தும் வககயில் புதிய 
திட்டத்கத தசன்கனயில் உள்ள அதமரிக்க தூதரகத்தின் துகணத்தூதர் 
ஜீடித் தரவின் சனிக்கிழகம ததாடக்கி கவத்தார். 

❖ ‘நம்பிக்கககையும் மரிைாகதகையும் ஏற்படுத்தும் ஆண்கள்’ (Men 
Impacting  Trust and Respect-MITR) என்ற கருப்தபாருளில் உருவாகியுள்ள இந்த 
திட்டம் ‘புத்ரி இலக்கு’  என்ற தபயரில் அவதார் மனிதவள அறக்கட்டகள 
என்ற அகமப்பின் சார்பில் தசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ அறக்கட்டகளயின் சார்பில் அரசு பள்ளிகளில் ‘புராசெக்ட் புத்ரி’ என்ற 
திட்டம் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் தசயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

❖ இதன் மூைம் எட்டாம் வகுப்பு முதல் +2 வகுப்பு வகர பயிலும் 5 
ஆயிரத்திற்கும் தமற்பட்ட மாணவிகளுக்கு கல்வி முடிதவடுக்கும் திறன், 

தமகடகளில் தபசுவது, பிரச்சகனகளில் முடிதவடுக்கும் திறன், குழு 
விவாதம் தபான்ற பை திறன்களில் பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றன.  

❖ இந்த நிகையில் இந்த திட்டம் ததாடங்கப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் 
நிகறவகடந்தகத ததாடர்ந்து தற்தபாது ‘புத்ரி இைக்கு’  என்ற தபயரில் 
திட்டத்கத ததாடங்கியுள்ளன.  

 

3. மகளிர் இலவெ பைண பபருந்துகளுக்கு பிங்க் நிறம்  

❖ மகளிர் இைவசமாக பயணம் தசய்யும் சாதாரண கட்டண தபருந்துககள 

எளிதில் அகடயாளம் காணும் வககயில் தபருந்துகளின் முகப்பு பகுதியில் 
பின்க் நிறம் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ வண்ணம் தீட்டப்பட்ட  50 ொதாரண கட்டண தபருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. 
 

மத்திை செய்திகள் 

 

1. குடிைரசு துகணத் தகலவராக செகதீஷ் தன்கர் பதர்வு  

❖ குடியரசு துகணத் தகைவர் ததர்தைில் பாஜக தகைகமயிைான ததசிய 

ஜனநாயக கூட்டணி தவட்பாளர் தஜகதீஷ் தன்கர் தவற்றி தபற்றார். 
❖ அவர் நாட்டின் 14 வது  குடியரசு துகணத் தகைவராக ஆகஸ்ட் 11ஆம் தததி 

பதவி ஏற்பார்.  
❖ ததர்தைில் வாக்களித்த 725 எம்பி களில் 528 தபர் 74.36% ஜகதீப் தன்கருக்கும், 

182 தபர் மார்க்தகட் ஆல்வாவுக்கும் வாக்களித்தனர். 
❖ கடந்த 1997 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு நகடதபற்ற குடியரசு துகணத் தகைவர் 

ததர்தல்களில் அதிக வாக்குகள் வித்திைாெத்தில் சவற்றி சபற்றவர் 
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செகதீப் தன்கர் தான்.  
❖ தமலும் கபதரான் சிங் தெகாவத்துக்குப் பிறகு ராஜஸ்தானில் இருந்து 

குடியரசுத் துகணத் தகைவராக ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது நபர் 
என்ற தபருகமகயயும் ஜகதீப் தங்கர் தபற்றார். 

 
 

2. எஸ்எஸ்எல்வி ராக்சகட்  

❖ புவி கண்காணிப்பு தசயற்ககக்தகாளான இஓஎஸ்-02 உடன் எஸ்எஸ்எல்வி 
ராக்தகட் ஸ்ரீஹரிதகாட்டாவில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. 

❖ சிறிய ரக தசயற்ககக்தகாளுக்காக வடிவகமக்கப்பட்ட எகட 
குகறந்த முதலாவது ராக்சகட் திட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

❖ சிறிய ரக எஸ்எஸ்எல்வி  (Small Satellite Launch  Vehicle-

SSLV) ராக்தகட்டுககள இஸ்தரா புதிதாக வடிவகமத்துள்ளது. 
❖ இதன் எகட அதிகபட்சம் 120 டன்.  
❖ இம்முகற அந்த வகக ராக்தகட்,  இஒஎஸ்-02 (கமக்தராசாட்-2ஏ) 

தசயற்ககக்தகாளுடன் ஏவப்பட உள்ளது. 
❖ இஒஎஸ்-02 தசயற்ககக்தகாளானது 145 கிதைா எகட தகாண்டது. இது 

கடதைார நிைப் பயன்பாடு, ஒழுங்குமுகற, நகர்ப்புற, கிராமப்புற 
தமைாண்கம, பயன்பாடற்ற நிைங்களுக்கான எல்கை வகரபடம் தயாரிப்பு 
உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும். 

❖ கல்வி ொர் செைற்ககக்பகாள்:  
➢ இதனுடன் ஸ்தபஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அகமப்பின் மூைம் ‘ஆொதி 

ொட்’  (8 கிதைா) எனும் கல்விசார் தசயற்ககக்தகாளும் விண்ணில் 
தசலுத்தப்படுகிறது. 

➢ இந்த தசயற்ககக்தகாள் நாடு முழுவதும் கிராமங்களில் உள்ள 75 
பள்ளிககள தசர்ந்த மாணவிகளின் கூட்டு இகணப்பில் 
உருவாக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
 
 

3. ெிராவைலில் மணிமண்டபம்  

❖ மகாத்மா காந்தியடிகள்-ஜீவா சந்திப்பின் அகடயாளமாக  ெிவகங்கக 

மாவட்டம் ெிராவைலில்  தமிழக அரசு சார்பில் மணிமண்டபம் 
அகமக்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் அறிவித்தார். 

❖ இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 25 வது மாநில 

மாநாடு  திருப்பூரில் நகடதபறுகிறது.  

 

4. தலாய்லாமாவுக்கு லடாக்கின் உைரிை விருது  

❖ திபத்திய தபௌத்த மத தகைவர் தைாய்ைாமாவுக்கு ைடாக்கின் உயரிய 

விருதான  ‘திபல் ரன்கம் டஸ்டன்’  விருது வழங்கி  தகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
❖ யூனியன் பிரததசத்தில் மனிததநயத்துக்கு அவர் ஆற்றிவரும் சிறந்த 

பங்களிப்கப பாராட்டும் வககயில் இந்த விருது அவருக்கு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

5. பருவநிகல மாநாடு  

❖ எகிப்தில் நடப்பாண்டு இறுதியில் நகடதபற உள்ள பருவநிகை மாநாட்டில் 

‘சுற்றுச்சூழலுக்கான வாழ்க்கக முகற’ (கைஃப்) என்ற கருப்தபாருளின் 
அடிப்பகடயில் காட்சியரங்கக இந்தியா அகமக்க உள்ளது.  

❖ கடந்த ஆண்டுக்கான கூட்டம் க்ளாஸ்தகாவில் நகடதபற்றது. கூட்டத்தில் 
தபசிய பிரதமர் நதரந்திர தமாடி ‘சுற்றுச் சூழலுக்கான வாழ்க்கக முகற’  
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என்ற சர்வததச திட்டத்கத அறிமுகப்படுத்தினார். 
❖ 27ஆவது பருவநிகல மாநாடு எகிப்தின் ஷரம்-எல்-பஷக் நகரில்  நவம்பர் 

6 முதல் 18ஆம் தததி வகர நகடதபற உள்ளது.  
 

6. பவளாண் ஏற்றுமதி 31%: அதிகரிப்பு  

❖ மத்திய அரசு இந்தியாவின் தவளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் 31 
ெதவதீம் (7408 மில்லிைன் டாலர்) அதிகரித்துள்ளது.  

❖ புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஏற்றுமதி  நான்கு ெதவதீ  வளர்ச்சிகய 
பதிவு தசய்துள்ளது. 

❖ அதத சமயம் பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் 

ஏற்றுமதியும் 59.71% வளர்ச்சியகடந்துள்ளது. 
❖ நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் காைாண்டில் இகறச்சி பால் மற்றும் தகாழிப் 

தபாருள்களின் ஏற்றுமதி  9.5 ெதவதீம் அதிகரித்துள்ளது. பிற தானியங்களின் 
ஏற்றுமதி  29 ெதவதீமாக வளர்ச்சிகய பதிவு தசய்துள்ளது. 

 

7. அசமரிக்க நீதிமன்றத்திற்கு இந்திை வம்ொவளி நீதிபதி  
❖ அதமரிக்காவின் ஒன்பதாவது சர்க்யூட் தமல்முகறயீட்டு நீதிமன்றத்தில் 

இந்திய வம்சாவளிகய தசர்ந்த  ரூபாலி செச் பதொய்  நீதிபதியாக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

❖ சக்தி வாய்ந்த அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ததற்கு ஆசியாகவ பூர்வகீமாக 
தகாண்ட ஒரு நீதிபதி நியமிக்கப்படுவது இதுதவ முதல் முகறயாகும். 

❖ கைிப்தபார்னியா மாகாணம், சான் பிரான்சிஸ்தகா நகரில் அகமந்துள்ள 
ஒன்பதாவது சர்க்யூட் நீதிமன்றம், அதமரிக்காவின் 13 தமல்முகறயீட்டு 
நீதிமன்றங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

 

8. 150 பாரம்பரிை இடங்களில் பதெிைக்சகாடி 

❖ சுதந்திர தின விழாகவதயாட்டி ஆகஸ்ட் 15ஆம் தததி 150 பாரம்பரிை 

ெின்னங்களின் இடங்களில் ததசியக்தகாடிதயற்ற இந்திய ததால்ைியல் 

துகற முடிவு தசய்துள்ளது.  

❖ சுதந்திர தின அம்ருத தபருவிழாகவ முன்னிட்டு இந்திய ததாழில் 
துகறயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 150 பாரம்பரிய சின்னங்கள், இடங்களில் 
ததசியக்தகாடி ஏற்றப்படும்.  

❖ ஃபததபூர் சிக்ரி, தபார்பந்தரில் உள்ள மகாத்மா காந்தி பிறந்த இடம், 
ைக்தனாவில் உள்ள பிரிட்டிொர் காைத்திய குடியிருப்பு, ஃகபஸாபாதின் 
குைாப்பரி, பவலூர் பகாட்கட, வாரங்கள் தகாட்கட, சித்ரதுர்கா, அஜந்தா 
எல்தைாரா குகககள் உள்ளிட்ட இடங்களில் ததசியக்தகாடி ஏற்றுவதற்கான 
ஏற்பாடுககள ததால்ைியல் துகற தமற்தகாண்டு வருகிறது. 

 

9. இந்திைாவின் வளர்ச்ெி பாகதகை விவரிக்கும் இகணை வழி திட்டம்  

❖ 75 ஆவது சுதந்திர தின தகாண்டாட்டத்கத குறிக்கும் வககயில் நாட்டின் 
வளர்ச்சி பாகதகய விவரிக்கும் வககயிைான இகணயவழி திட்டம் 

ஒன்கற ‘google’ அறிமுகம் தசய்துள்ளது.  

❖ ‘இந்திைா கி உதான்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவின் வளர்ச்சி 
பாகதகய குறிக்கும் 21 ககதகள், 120 வககயான படங்கள் உள்ளிட்ட 
பல்தவறு விவரங்கள் அதில் இடம்தபற்றுள்ளன.  

 

விகளைாட்டு செய்தி 
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1. இந்திைாவுக்கு பதக்கங்கள் 

❖ பர்மிங்ஹாம் காமன்தவல்த் தபாட்டியில் மல்யுத்தத்தில் இந்தியாவின் 

விதனஷ் தபாகத்,  ரவி தாஹியா, நவனீ் ஆகிதயார் தங்கம் தவன்றனர். 

❖ மகளிர் மல்யுத்தம்  

➢ 53 கிதைா எகட பிரிவில் தங்கம் தவன்றார் விபனஷ் பபாகத்.  

❖ பூொ சகலாட் தவண்கைம் தவன்றார்  

❖ பூொ ெிொக் தவண்கைம் தவன்றார். 

❖ 3000 மீட்டர் ஸ்டீபில் பெஸ்:  

➢ அவினாஷ் ொப்பல தவள்ளி தவன்றார்.  

❖ பத்தாைிரம் மீட்டர் நகட ஓட்டம்  

➢ பிரிைங்கா பகாரஸ்வாமி  தவள்ளி தவன்றார்.  

 
2. இந்திைாவுக்கு சவள்ளி 

❖ தகாைம்பியாவின் காளி நகரில் தவள்ளிக்கிழகம நகடதபற்ற 20 வயதுக்கு 

உட்பட்தடார் உைக தடகள சாம்பியன்ெிப் தபாட்டி மும்முகற தாண்டுதைில் 

16.15 தூரம் தாண்டி தவள்ளி பதக்கம் தவன்ற இந்திய வரீர் செல்வ பிரபு 

திருமாறன்.  

 
 

CA 07.08.2022(Tamil Version) 
 

State News 
1. Thakaisal Tamil Award 

❖ Senior leader of the Communist Party of India R. Nallakannu has been selected and 
announced for Tamil Nadu Award due to Tamil Nadu government's ban for this year. 

❖ A new award in the name of Thakaisal Tamil is being given by the Tamil Nadu 
government from 2021 to honor those who have contributed greatly to the 
development of Tamil Nadu and the Tamil community. 

 
2. Gender Equality Awareness 

❖ Deputy Consul General of the US Embassy in Chennai Jedith Raveen on Saturday 
launched a new program to create awareness about gender equality among the 
students of Class 9 to Class 12 in Tamil Nadu. 

❖ This project, developed on the theme of 'Men Impacting Trust and Respect-MITR', 
is to be implemented under the name of 'Putri Ilakku' under the name of Avatar 
Manpower Trust. 

❖ On behalf of the foundation, a project called 'Project Putri' has been implemented 
in government schools since 2017. 

❖ Through this, more than 5000 female students studying from Class 8 to Class 12 are 
trained in many skills like academic decision making, public speaking, problem 
solving, group discussion etc. 

❖ At this stage, following the completion of five years since the project was launched, 
they have now started the project under the name of 'Putri Ilakku'. 

 
3. Pink color for women free travel buses 

❖ The front of the buses are painted in pink to make it easy to identify the normal fare 
buses where women travel free. 
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❖ 50 painted normal fare buses were operated. 
 

Central News 
 
1. Election of Jagadish Thankar as the Vice President of the Republic 

❖ BJP-led National Democratic Alliance candidate Jagadish Dhankar won the vice-
presidential election. 

❖ He will take office as the 14th Vice President of the country on August 11. 
❖ Out of 725 MPs who voted in the election, 528 voted 74.36% for Jagdeep Dhankar 

and 182 voted for Market Alva. 
❖ Jagadeep Dhankar was the winner of the Vice-Presidential elections held after 1997 

with the largest margin of votes. 
❖ Also Jagdeep Thangar became the second person from Rajasthan to be elected Vice 

President after Byron Singh Shekhawat. 
 
 
2. SSLV rocket 

❖ SSLV rocket with Earth observation satellite EOS-02 launched from Sriharikota. 
❖ It is noteworthy that this is the first light weight rocket project designed for a small 

satellite. 
❖ ISRO has newly designed Small Satellite Launch Vehicle-SSLV rockets. 
❖ Its maximum weight is 120 tons. 
❖ This time the rocket will be launched with EOS-02 (Microsat-2A) satellite. 
❖ The EOS-02 satellite weighs 145 kg.  
❖ It will help in coastal land use, regulation, urban and rural management, demarcation 

of waste lands etc. 
❖ Educational Satellite: 

➢ Along with this, an educational satellite named 'Azadi Sat' (8 kg) is being 
launched by Space Kids India. 

➢ It is to be noted that this satellite has been developed in a joint venture of 
students from 75 schools in villages across the country. 

 
3. Mani Mandapam in Shiravayal 

❖ Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin announced that as a symbol of the meeting 
between Mahatma Gandhiji and Jiva, a Mani Mandapam will be constructed on 
behalf of the Tamil Nadu government at Shiravayal in Sivagangai district. 

❖ The 25th State Conference of the Communist Party of India is being held at Tirupur. 

 
4. Ladakh's highest award to the Dalai Lama 

❖ Tibetan Buddhist leader Dalai Lama has been honored with Ladakh's highest award 
'Tipal Rangam Dustan'. 

❖ This award is given to him in recognition of his outstanding contribution to humanity 
in the Union Territory. 

 
5. Climate Change Conference 

❖ India is planning to set up an exhibition on the theme of 'Life for Environment' at the 
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Climate Conference to be held in Egypt later this year. 
❖ Last year's meeting was held in Glasgow. Addressing the gathering, Prime Minister 

Narendra Modi launched an international program called 'Environmental Lifestyle'. 
❖ The 27th Climate Conference is scheduled to be held in Sharam-el-Sheikh, Egypt 

from November 6 to 18. 
 
6. Agricultural Exports 31%: Increase 

❖ Central Government India's exports of agricultural and processed food products 
increased by 31 percent ($7408 million) in the first three months of the current fiscal 
year. 

❖ Exports of fresh fruits and vegetables registered a four percent growth. 
❖ At the same time export of processed fruits and vegetables also grew by 59.71%. 
❖ Exports of meat milk and poultry products increased by 9.5 percent in the first 

quarter of the current financial year.  
❖ Exports of other grains registered a growth of 29 percent. 

 
7. Judge of Indian origin to US Court 

❖ Rupali H Desai, an Indian-origin judge, has been appointed to the US Ninth Circuit 
Court of Appeals. 

❖ This is the first time that a judge of South Asian origin has been appointed to the 
powerful court. 

❖ The Ninth Circuit Court, located in San Francisco, California, is the most important of 
the 13 United States Courts of Appeals. 

 
8. National flag at 150 heritage sites 

❖ Department of Archeology of India has decided to hoist the national flag at 150 
heritage sites on August 15 on the occasion of Independence Day. 

❖ The National Flag will be hoisted at 150 traditional symbols and places under the 
control of the Indian Industry Department on the occasion of the Independence Day 
Amruta Festival. 

❖ The Department of Archeology is making preparations for hoisting the national flag 
at Fatehpur Sikri, Mahatma Gandhi's Birthplace in Porbandar, British Settlement in 
Lucknow, Gulapari in Faizabad, Vellore Fort, Weeks Fort, Chitradurga, Ajanta Ellora 
Caves. 

 
9. Internet Route Plan to describe India's growth path 

❖ To mark the 75th Independence Day celebrations, Google has introduced an e-
commerce project that describes the development path of the country. 

❖ It contains various details including 21 stories and 120 types of films representing 
India's development path under the program 'India Ki Udhan'. 

❖ It can be found on Google's Art-Culture website page 
 

Sports news 
 
1. Medals for India 

❖ India's Vinesh Phogat, Ravi Dahiya and Naveen won gold in wrestling at the 
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Birmingham Commonwealth Games. 
❖ Women's wrestling 

➢ Vinesh Phogat won gold in 53 kg category. 
➢ Pooja Kelat won bronze 
➢ Pooja Chihag won bronze. 

❖ 3000 Meter Stephanchase: 
➢ Avinash Chable won silver. 

❖ Ten thousand meter walk 
➢ Priyanka Koraswamy won silver. 

 

2. Silver for India 

❖ India's Selva Prabhu Thirumaran won the silver medal in triple jump at the Under-20 
World Athletics Championships held in Cali, Colombia on Friday with a distance of 
16.15. 

 
 
 

 
 

Telegram Link - https://t.me/gkrsInstitute 

http://www.gkrsinstitute.com/
https://t.me/gkrsInstitute

