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10.08.2022 

 
மோநில செய்திகள் 

 

1. அதிமுக ின் முதல் எம்பி மறைவு  

❖ அதிமுகவின் முதல் மக்களவவ உறுப்பினரான மோயத்வத ர் உடல்நிவை 
குவைவால் காைமானார். 

❖ எம்ஜிஆரால் ‘மிஸ்டர் வத ர்’ என அன்பபாடு அவைக்கப்பட்டவர். 

 
 

மத்திய செய்திகள் 

 

1. நிதீஷ் இன்று மீண்டும் முதல் ரோகிைோர்  

❖ போஜகவுடன் கூட்டணி முைிவு; வதஜோஸ்ரீ துறண முதல் ர். 
❖ பீகாரில் பாஜக உடனான கூட்டணிவை முைித்துக் ககாண்ட ஐக்கிை ஜனதா 

தளம் கட்சித் தவைவர் நிதீஷ்குமார் தனது முதல்வர் பதவிவை ராஜினாமா 

கசய்தார்.  

❖ ஜனதா தளம் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் 

நிதிஷ்குமாருக்கு ஆதரவளித்த நிவைைில் முதல்வராக அவர் மீண்டும் 
பதவி ஏற்கிைார். 

 

2. பிரதமர் வமோடியின் செோத்து மதிப்பு 

❖ பிரதமர் நபரந்திர பமாடிைின் கசாத்து மதிப்பு கடந்த 2021-22 நிதிைாண்டில் 
ரூபாய் 26 ைட்சம் அதிகரித்து ரூபோய் 2.23 வகோடியோக உைர்ந்துள்ளது.  

❖ கடந்த மார்ச் 31ம் பததி நிைவரப்படி பிரதமர் பமாடிைின் ஒட்டுகமாத்த 
கசாத்து மதிப்பு ரூபாய் 2,23,82,504 ஆக உள்ளது.  

❖ அதில் ரூபாய் 35,250 வகைிருப்பாகவும், தபால் அலுவைக கணக்குகளில் 
ரூபாய் 9,05,105 பசமிப்பாகவும் இருக்கும். 

❖ ரூபாய் 1,89,305 ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்களில் பசமிப்பாகவும் உள்ளதாக 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

3. சுகோதோர கோப்பீடுகளில் சபோதுத் துறை நிறு னங்களுக்கு இழப்பு 

❖ சுகாதார காப்பீடுகளுக்கான கதாவகவை அளிப்பது கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் 

அதிகரித்துள்ளதால் கபாதுத்துவை காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ரூ.26,364 வகோடி 

இைப்வப சந்தித்துள்ளதாக தவைவம கணக்கு தணிக்வகைாளரின் (சிஏஜி) 
அைிக்வகைில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ சிஏஜிைின் அைிக்வக நாடாளுமன்ைத்தில் அண்வமைில் தாக்கல் 
கசய்ைப்பட்டது.  

❖ அதில் சுகாதாரத் துவைைில் கபாதுத்துவை காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் இைப்பு 
அதிகரித்துள்ளது.  

➢ நியூ இந்தியோ அஷ்யூரன்ஸ்,  

➢ யுறனசடட் இந்தியோ இன்சூரன்ஸ்,  

➢ ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ்,  

➢ வநஷனல் இன்சூரன்ஸ் ஆகிை கபாதுத்துவை நிறுவனங்களின் 

❖ ஒட்டுகமாத்த இைப்பு ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபாய் 26,364 பகாடிைாக உள்ளது. 

❖ பமாட்டார் காப்பீட்டு துவைக்கு பிைகு சுகாதாரத் துவைபை மிகப்கபரிை 

காப்பீட்டு துவைைாக திகழ்கிைது. 
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4. 2022-23 முதல் கோலோண்டில் சபோதுத்துறை  ங்கிகளின் லோபம் அதிகரிப்பு 

❖ நிகழ் நிதிைாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வவரைிைான முதல் காைாண்டில் 12 
கபாதுத்துவை வங்கிகளும் கூட்டமாக சுமார் ₹ 15,306 பகாடி ைாபம் 

ஈட்டியுள்ளனர்.  

❖ இது கடந்த நிதிைாண்வட காட்டிலும் 9 ெத தீம் அதிகமோகும்.  
❖ கடந்த நிதி ஆண்டில் இபத காைகட்டத்தில் கபாதுத்துவை வங்கிகள் ரூபாய் 

14,013 பகாடி ைாபம் ஈட்டிைிருந்தனர்.  

❖ நிகைாண்டு 9.2% அதிகரித்து ரூபாய் 15,306 பகாடி ைாபம் ஈட்டி உள்ளன. 
பாரத ஸ்படட் வங்கிைின் ைாபம் ரூபாய் 6,068 பகாடிைாக உள்ளது.  

❖ இந்த வங்கிைின் ைாபம் நிகைாண்டு குவைந்த பபாதிலும் ஒட்டு கமாத்த 
கபாதுத்துவை வங்கிகள் ஈட்டிை இைாபத்தில் போரத ஸ்வடட்  ங்கியின் 
பங்களிப்பு 40 ெத தீம் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

 

5. வதயிறல ஏற்றுமதி ஏழு ெத தீம் அதிகரிப்பு 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் பம மாதம் வவரைிைான 5 மாதங்களில் 
நாட்டின் பதைிவை ஏற்றுமதி 7 ெத தீம் அதிகரித்துள்ளதாக பதைிவை 

வாரிைம் கதரிவித்துள்ளது.  

❖ மிக அதிகபட்ெமோக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 1.31 ஒரு கிபைா பதைிவைவை 
இந்திைாவிடம் இருந்து வாங்கி உள்ளது.  

❖ இதற்கு அடுத்தபடியோக ரஷ்யோ கூட்டறமப்பு 1.15 பகாடி கிபைா 
பதைிவைவை இந்திைாவிடம் இருந்து ககாள்முதல் கசய்துள்ளது.  

❖ இந்திைாவிடம் இருந்து பதைிவை அதிகம் இைக்குமதி கசய்யும் நாடுகள் 
பட்டிைைில் மூன்ைோ து இடத்தில் ஈரோன் உள்ளது. 

 

6. இந்தியர்கறள அதிகம் க ரும் துபோய் 

❖ இந்திைாவில் இருந்து துபாய்க்கு சுற்றுைா கசல்பவாரின் எண்ணிக்வக கடந்த 

ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வவரைிைான காைகட்டத்தில் இரு மடங்குக்கு 

வமல் அதிகரித்துள்ளது. 

 

 ிறளயோட்டு செய்திகள் 

 

1. செஸ் ஒலிம்பியோட்டு நிறைவு  

❖ மாமல்ைபுரத்தில் நவடகபற்ை 44ஆவது கசஸ் ஒைிம்பிைாட் பபாட்டிைில் 
சமோத்தம் 17 இந்திைர்கள் பதக்கம் கவன்றுள்ளனர்.  

❖ இதில் இரண்டு பபருக்கு தனி நபர் தங்கம், ஒரு கவள்ளி, தைா நான்கு 

கவண்கைம், அணிகள் சார்பில் 10 பபருக்கு கவண்கைம் என 17 பதக்கங்கள் 

அடங்கும்.  

❖ கமாத்தம் 11 சுற்று ஆட்டங்கள் நவடகபற்ைன.  

❖ ஓபன் பிரிவில் உஸ்சபகிஸ்தோன் ஆர்மீனியோ, இந்திய பி அணிகள் 
முவைபை தங்கம், கவள்ளி, கவண்கைம் கவன்ைனர்.  

❖ மகளிர் பிரிவில் உக்றரன், ஜோர்ஜியோ, இந்தியோ ஏ அணிகள் முவைபை 

தங்கம், கவள்ளி, கவண்கைம் கவன்ைனர்.  
❖ இந்தியோ பி, ஏ அணிகளுக்கு ச ண்கலம்:  

➢ இந்திை அணிைில் அதிபன், குபகஷ், பிரக்ஞானந்தா இடம்கபற்று 
இருந்தனர்.  

➢ இந்திை மகளிர் ஏ அணிைில் நிவைமாத கர்ப்பிணி ஹரிகா 
துபராணவல்ைி, ககாபனரு ஹம்பி, ஆர்.வவஷாைி, பக்தி குல்கர்னி, 
தான்ைா சச்பதவ் இடம் கபற்று இருந்தனர்.  
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❖ குவகஷ், நிஹோல் ெரீனுக்கு தங்கம்:  

➢ தனிநபர் பதக்கங்களில் இந்திை இளம் வரீர்கள் டி.குவகஷ், நிஹோல் 

ெரீன் ஆகிபைார் தங்கம் கவன்ைனர்.  

❖ ஏ அணி வரீர் அர்ஜுன் எரிறகெி கவள்ளியும் பி அணி பிரக்ஞோனந்தோ 

கவண்கைமும் கவன்ைனர்.  

❖ மகளிர் பிரிவில் தோன்யோ ெச்வதவ், திவ்யோ வதஷ்முக், ஆர்.ற ஷோலி 
கவண்கைம் கவன்ைனர். 

 

2. ஒலிம்பிக் தங்க வ ட்றட திட்டம்  

❖ ஒைிம்பிக் பபாட்டிகளில் பதக்கம் கவல்லும் வவகைில் விவளைாட்டு 
வரீர்கவள உருவாக்க ரூபோய் 25 வகோடியில் ஒைிம்பிக் தங்க பவட்வட 
திட்டம் கசைல்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாைின் அைிவித்தார்.  

❖ இதன்படி 50  ிறளயோட்டு  ரீர்கள் பதர்வு கசய்ைப்பட்டு நான்கு 
ஆண்டுகளில் அவர்களின் திைன்கவள பமம்படுத்த ரூபாய் 60 பகாடி கசைவு 
கசய்ைப்படும்.  

❖ கசஸ் ஒைிம்பிைாட் நிவைவு விைாவில் இந்திைாவின் முதல் கசஸ் சர்வபதச 
மாஸ்டர் மோனு ல் ஆவரோன் ககௌரவிக்கப்பட்டார். 

 
 
 

3. உஸ்சபகிஸ்தோன், உக்றரனுக்கு தங்கம் 

❖ ஓபன் பிரிவில் உஸ்சபகிஸ்தோன் அணியும், மகளிர் பிரிவில் உக்றரன் 

அணியும் தங்கப்பதக்கம் கவன்ைன.  

❖ ஓபன் பிரிவில் இந்திய பி அணியும், மகளிர் பிரிவில் இந்திய ஏ அணியும் 
கவண்கைம் கவன்ைன. 
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