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முக்கிய தினங்கள் 
 
1. 12.08.2022 

❖ சர் வதச இளைஞர் தினம் ஆகஸ்ட் 12 அன்று ஐக்கிய நாடுகளின் ப ாதுச் 

சப யால் நியமிக்கப் ட்ட  ின்னர் பகாண்டாடப் டுகிறது. 

 
மோநில சசய்திகள் 

 
1. நல் ஆளுளம  ிருதுகள் 

❖ வேளாண் இயந்திர ோடபக திட்டத்பத சிறப் ாக பசயல் டுத்தி ேருேதற்காக 

இந்த ஆண்டுக்கான நல் ஆளுபம ேிருதிபன வ ைோண்ளம துளை 

ப றுகிறது.  

❖ இவத வ ான்று மனநலம்  ாதித்வதாபர மீட்டு சிகிச்பச அளிக்கும் திட்டத்பத 

பசயல் டுத்தி ேருேதற்காக சசன்ளன கோ ல் ஆளையோைரும் நல் 

ஆளுபம ேிருதுக்கு வதர்ோகியுள்ளார்.  

❖ ஐந்து மாேட்டங்கள்:  

➢ பசங்கல் சூபலயில்  ணிபுரிந்தேர்கபள மீட்டு எடுத்து பதாழில் 

முபனவோராக ோழ்க்பகத் தரத்பத உயர்த்திய  ணிக்காக 
திரு ள்ளூர் மாேட்ட ஆட்சியரும்,  

➢ திருநங்பககளின் ோழ்க்பகயில் மாற்றத்பத ஏற் டுத்த முயற்சிகபள 
எடுத்தபமக்காக சசங்கல்பட்டு மாேட்ட சமூக நலஅலுேலரும் நல் 

ஆளுபம ேிருதுக்கு வதர்ோகியுள்ளனர்.  

❖ மபழநீர் வசகரிப்பு கட்டபமப்புகபள உருோக்கி நிலத்தடி நீபர பசரிவூட்டும் 
 ணிகபளச் பசய்தபமக்காக திண்டுக்கல், சி கங்ளக மாேட்ட ஆட்சியர்கள் 
ேிருதுக்கு வதர்ோகியுள்ளனர்.  

❖ வமலும் திருபநல்வேலி மாேட்டத்தில் வ றுகால நலபன தகேல் 

பதாழில்நுட்  உதேிகளுடன் கண்காணித்து சிறப் ான சுகாதார திட்டத்பத 

முன்பனடுத்த காரணத்துக்காக திருசநல்வ லி மாேட்ட ஆட்சியரும் நல் 

ஆளுபம ேிருதுக்கு வதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளார். 

 
மத்திய சசய்திகள் 

 
1. அடல்ஓய்வூதிய திட்டம்  

❖ மத்திய அரசின் முக்கியமான சமூக  ாதுகாப்பு திட்டமான அடல்ஓய்வூதிய 

திட்டத்தில் ேருமான ேரி பசலுத்துவோர் வசர முடியாது என்று 

அறிேிக்கப் ட்டுள்ளது.  

❖ இது ேரும் அக்வடா ர் 1-ம் வததி முதல் அமலுக்கு ேருகிறது. கடந்த 2015 ஆம் 

ஆண்டு ஜூன் 1-ம் வததி மத்திய அரசு அடல்ஓய்வூதிய திட்டத்பத 

அமல் டுத்தியது.  

❖ ப ரும் ாலும் அபமப்புசாரா பதாழிலாளர்களின் நலன்கபள கருத்தில் 

பகாண்டு இத்திட்டம் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. 

❖ திட்டத்தின் மூலம் 60 ேயபத எட்டியேர்கள் மாதம் ரூபோய் 1000 முதல் ரூபோய் 

5000  ளை ஓய்வூதியம் ப ற முடியும்.  

❖ இதில் இபணவோர் மாதம் வதாறும் தங்கள் ேயதுக்கு ஏற்  குறிப் ிட்ட அளவு 

பதாபகபயச் பசலுத்த வேண்டும்.அஞ்சலகங்கள் ேங்கிகள் மூலம் 

இத்திட்டம்பசயல் டுத்தப் டுகிறது.  

❖ 18 முதல் 40 ேயதுக்கு உட் ட்டேர்கள் இத்திட்டத்தில் இபணய முடியும். 
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2. ‘ப்ளூப்வைக்’ அந்தஸ்து  
❖ சுதந்திரப் வ ாராட்ட ேரீரும் ப ாருளாதார நிபுணருமான 

தோதோபோய்சநௌவைோஜி பதற்கு லண்டனில் ோழ்ந்த இல்லத்துக்கு ‘நீலத்தகடு’ 

(ப்ளூ  ிவளக்) அந்தஸ்து ேழங்கப் ட்டுள்ளது. 

❖  ிரிட்டனில் உள்ள ‘இங்கிலீஷ் செரிவடஜ்சோரிடி’ (ஆங்கில  ாரம் ரிய 

அறக்கட்டபள) என்ற அபமப் ானது லண்டனில் உள்ள ேரலாற்று 

முக்கியத்துேம் ோய்ந்த கட்டிடங்களுக்கு ‘நீலத்தகடு’ என்ற அந்தஸ்பத 

ேழங்கி ேருகிறது. 

❖ அத்தபகய கட்டிடங்களின் முக்கியத்துேம் குறித்தும், அதில் ோழ்ந்த 

ந ர்களின் ேிேரங்கள் குறித்தும், நீலத்தகடில் ப ாறிக்கப் ட்டு 
ப ாதுமக்களின்  ார்பே  டும் டி கட்டடத்தில் ப ாருத்தப் டும்.  

❖ அேருபடய சிறப்புமிக்க புத்தகமான ‘போ ர்ட்டி அைட் அன்-பிரிட்டிஷ் ரூல் 

இன் இந்தியோ’ (1901) இந்த ேடீ்டில் இருந்தவ ாவத பேளியானது. 

❖  ிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்திற்கு வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட முதல் இந்தியர் என்ற 

ப ருபம தாதா ாய்பநௌவராஜிபயவய வசரும். 

❖ வதசத்தந்ளத மகோத்மோ கோந்தியடிகள், இந்திய அைசளமப்புச் சட்டத்தின் 

தந்ளத பி.ஆர்.அம்வபத்கர் ஆகிவயார் லண்டனில் ேசித்த இல்லங்களுக்கு 

ஏற்கனவே ‘ப்ளூ ிவளக்’ அந்தஸ்து ேழங்கப் ட்டுள்ளது குறிப் ிடத்தக்கது. 

 
3. ‘சசவ் ோலிவய’  ிருது  

❖ காங்கிரஸ் மூத்த தபலேரும் எம் ியும் ஆன சசிதரூர் அேருபடய எழுத்து 

மற்றும் வ ச்சாற்றலுக்காக  ிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய சிேிலியன் ேிருதான 
‘பசோலிவய’ ேிருதுக்கு வதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளார். 

 
4. ‘2023-இலிருந்துஎத்தனோல் சபட்வைோல்’ 

❖ இந்தியாேில் அடுத்த ஆண்டிலிருந்து எத்தனால் கலந்த ப ட்வரால் 

ேிநிவயாகிக்கப் டும் என்று மத்திய அரசு அறிேித்துள்ளது.  

❖ 20% எத்தனோல் கலந்த ப ட்வரால் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து 

இந்தியா முழுேதும் வதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட பமயங்களில் ேிநிவயாகிக்கப் டும்.  

❖ எஞ்சிய  குதிகள் முழுேதும் எத்தனால் ப ட்வரால் ேிநிவயாகம் 2025-ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ேிரிவு டுத்தப் டும். 

 
5. குடியைசு துளைத்தளல ைோகபத ிவயற்பு 

❖ நாட்டின் 14  து குடியரசு துபண தபலேராக சஜகதீப் தன்கர்  தேிவயற்றுக் 
பகாண்டார். 

❖ பஜகதீஷ் தன்கருக்கு குடியரசுத் தபலேர் திபரௌ தி மும்மு 
 தேிப் ிரமாணம் பசய்து பேத்தார்.  

❖ குடியரசு துபணத்தபலேவர மோநிலங்கைள  தளல ைோக பசயல் டுோர். 

 
6. மீண்டும் தளல தூக்கிய தற்சகோளல பளடயினர் 

❖ ஜம்மு-காஷ்மீரின் ராபஜௌரி மாேட்டத்தில் ராணுே முகாம் மீது அதிகாபல 

தற்பகாபலப்  படபயச் வசர்ந்த இரண்டு  யங்கரோதிகள் நடத்திய 
தாக்குதபல  ாதுகாப்பு  படயினர் (ராவஜந்திர  ிரசாத் ,மவனாஜ்குமார், 

லட்சுமணன், நிஷாந்த் மாலிக்) முறியடித்தனர். 

❖ காஷ்மீரின் புல்ோமா மாேட்டத்தில் கடந்த 2019 பிப்ை ரி 14ஆம் வததி 
நடத்தப் ட்ட தற்பகாபல தாக்குதலில் சிஆர் ிஎஃப் ேரீர்கள் 40 வ ர் 

உயிரிழந்தனர்.  

❖ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு  ிறகு தற்பகாபல  பட  யங்கரோதிகள் மீண்டும் 

தபல தூக்கி உள்ளனர். 
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 ிளையோட்டு சசய்திகள் 

 
1. 200-ஐ கடந்தது  

❖ சமீ த்தில் இங்கிலாந்தின்  ர்மிங்ஹாம் நகரில் நபடப ற்ற 22ேது 

காமன்பேல்த் வ ாட்டிகளில், இந்தியா 22 தங்கப் தக்கங்கள்பேன்றது.  

❖ சிறப்பு என்னபேன்றால், இதுேபரயிலான காமன்பேல்த் ேிபளயாட்டுப் 

வ ாட்டிகளில் இந்தியா ஒட்டுபமாத்தமாக பேன்றிருக்கும் தங்கப் 
 தக்கங்களின் எண்ணிக்பக தற்வ ாது 200 கடந்திருக்கிறது. 

❖ வ ாட்டியில்  ாட்மின்டன் ேரீாங்கபன பி. ி.சிந்து தனிநபர் பிரி ில் 

ச ன்ை தங்கவம காமன்பேல்த் வ ாட்டிகளில் இந்தியாேின் 200 ேது தங்கம் 

ஆகும். 
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