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மோநில செய்திகள் 

 
1. அதிக மழழப்பதிவு  

❖ கடந்த 122 ஆண்டுகளில் ததன்மேற்கு பருவேழை காலத்தில் மூன்றாவது 

முழறயாக ஆகஸ்ட் ோதத்தில் அதிகோன ேழை பதிவாகியுள்ளதாக 

வானிழல ஆய்வு ழேயத்தின் ததன் ேண்டல தழலவர் பாலச்சந்திரன் 

ததரிவித்தார்.  
❖ திருசநல்வ லி, நோமக்கல், தர்மபுரி, ஈவ ோடு, திருப்பூர்,  ிருதுநகர், 

ெி கங்ழக உள்ள 18 ோவட்டங்களில் ததன்மேற்கு பருவகாலத்தில் 100 

சதவதீத்திற்கும் அதிகோக ேழை அளவு பதிவாகியுள்ளது.  
❖ 1906 ஆம் ஆண்டில் 112cm, 1909ஆம் ஆண்டில் 127 சென்டிமீட்டர் 

பதிவாகியுள்ளது.  
 

மத்திய செய்திகள் 
 
1. ஆகஸ்ட் ஜிஎஸ்டி  சூல் ரூபோய் 1.43 லட்ெம் வகோடி  

❖ கடந்த ஆகஸ்ட் ோதத்தில் நாடு முழுவதும் ரூபோய் 1,43,612 வகோடி ஜிஎஸ்டி 

 சூலோகியுள்ளதோக ேத்திய நிதியழேச்சகம் ததரிவித்துள்ளது.  
❖ இது கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் ோதத்ழத ஒப்பிடுழகயில் 28 சதவதீம் அதிகோகும்.  
❖ நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் ோதத்தில் ரூபாய் 1,43,612 மகாடி ஜிஎஸ்டி வருவாய் 

வசூல் ஆகியுள்ளது.  
❖ இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி ரூபோய் 24,710 வகோடி, மோநில ஜிஎஸ்டி ரூபோய் 30,951 

வகோடி, ஒருங்கிழைந்த ஜிஎஸ்டி (இறக்குேதி தபாருள்கள் மூலம் 

வசூலிக்கப்பட்ட ரூபாய் 42,067 மகாடி உள்பட) ரூபாய் 77,782 மகாடி, கூடுதல் வரி 

(தசஸ்) ரூபாய் 10,168 மகாடி (இறக்குேதி தபாருள்கள் மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட 

ரூபாய் 1,018 மகாடி உள்பட).  
❖ ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூபாய் மகாடியில் 

 

மோதம் 2021 2022 

ஏப் ல் 1,39,708 1,67,540 
வம 97,821 1,40,885 

ஜூன் 92,800 1,44,616 

ஜூழல 1,16,393 1,48,995 
ஆகஸ்ட் 1,12,020 1,43,612 

 
 
2. அ சு பள்ளிகளில் ஈ ோனிய திழ ப்படம்  

❖ தேிைகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வழர 

பயிலும் ோைவர்களுக்கு ெில்ட் ன் ஆஃப் செ ன் ஈரானிய திழரப்படம் 

திழரயிடப்பட்டது.  
❖ அரசு பள்ளி குழந்ழதகளின் திறழன வமம்படுத்துதல், பழடப்போற்றழலயும் 

வமம்படுத்துதல், தன்னம்பிக்ழகழய ஏற்படுத்தும் வழகயில் ோதம் 

ஒருமுழற குைந்ழதகள் ததாடர்பான திழரப்படங்கள் திழரயிடப்படும். 
❖ அவ்வாறு திழரயிடப்படும் அந்த படத்தின் ேீது சிறந்த விேர்சனம் தசய்யும் 

ோைவர்கள் மதர்வு தசய்யப்பட்டு ோநில அளவில் இறுதி தசய்யப்பட்டு தவற்றி 
தபறுபவர்கள் தவளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் தசல்லப்படுவர் என தேிைக அரசு 

அறிவித்திருந்தது.  
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3. கருப்ழப  ோய் புற்றுவநோய் தடுப்பு ெி குழறந்த  ிழலயில் கிழடக்கும்  

❖ இந்தியாவில் 15 முதல் 44 வயது வழரயிலான தபண்களுக்கு ஏற்படும் புற்று 

மநாய்களில் கருப்ழப வாய் புற்றுமநாய் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.  
❖ இந்த புற்று மநாய்க்கான முக்கிய காரைியான ‘ெியூமன் போப்பிவலோமோ’ 

தீநுண்ேிக்கு எதிராக தடுப்பாற்றழல அளிக்கும் தடுப்பூசிழய சீரம் இந்தியா 

உருவாக்கியுள்ளது.  
❖ ‘தற்சார்பு இந்தியா’ என்ற பிரதேர் மோடியின் ததாழலமநாக்கு திட்டத்திற்கு 

வலு மசர்க்கும் வழகயில் ‘செர் ோவ க்’ தடுப்பூசி உருவாக்கம் 

அழேந்துள்ளது. 
❖ ேக்களுக்கு குழறந்த விழலயில் இந்த தடுப்பூசி கிழடப்பது உறுதி 

தசய்யப்படும் என்று ேத்திய அழேச்சர் ஜிமதந்திர சிங் ததரிவித்தார். 
❖ அதார் பூனாவாலா கூறுழகயில், ‘ரூ. 200 முதல் ரூபோய் 400  ிழலயில் அடுத்த 

சில ோதங்களில் தடுப்பூசி கிழடக்கும்.  
❖ அரசுடன் ஆமலாசித்த பிறகு இறுதி விழல நிர்ையிக்கப்படும் என்றார் ேத்திய 

அழேச்சர் ஜிமதந்திர சிங். 
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