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CA 01.08.2022(Tamil Version) 

 
முக்கிய தினங்கள் 

 

1. 01.08.2022   
❖ உலக  தாய்ப்பால்  வாரம்   2022: தீம், ‘தாய்ப்பால் ககாடுப்பதற்கு 

முன்னனறுங்கள்: கல்வி மற்றும் ஆதரவு’. 

❖ உலக காகித தினம்    

❖ சுதந்திர னபாராட்ட வரீர் பாலகங்காதர  திலகர்  (1920) நினனவு தினம்  . 

 
 

மாநில கெய்திகள் 
 
1. தமிழக காவல்துனைக்கு அங்கீகாரம் 

❖ தமிழக காவல்துனைக்கு இந்திய குடியரசுத் தனலவரின் ககாடி வழங்கும் 

விழா சென்னை எழும்பூரில் ஞாயிற்றுக்கிழனை நனைசெற்றது. 

❖ விழாவில் சவங்னகயா நாயுடு பெெியதாவது : 

➢ தைிழக காவல்துனற வரலாற்றில் இந்த நாள் ைிகுந்த ெிறப்புக்கூறியதாகும். 
➢ தைிழக காவல்துனறயின் ொராட்ைத்தக்க ெணி ைற்றும் ெல்பவறு 

          ொதனைகனை அங்கீகரிக்கும் விதைாக இந்த விருது        
வழங்கப்ெட்டுள்ைது. 

➢ 1859 ஆம் ஆண்டு சைட்ராஸ் காவல்துனற என்ற செயரில் 

          சதாைங்கப்ெட்ைது.  
➢ நாட்டிபலபய அதிக அைவிலாை ைகைிர் காவல் 

நினலயங்கனையும் அதிக செண் காவலர்கனையும் சகாண்ை      
இரண்டாவது மாநிலமாகவும் தமிழகம் இருப்ெது ைகிழ்ச்ெிக்குரியது. 

➢ நாட்டில் செண் கைாண்பைா ெனை ெிரினவ அனைத்த முதல் மாநிலம் என்ற 

ெிறப்னெயும் தைிழகம் செற்றுள்ைது.  
 
2. காவல்துனையில் அனனவருக்கும் பதக்கம்  

❖ தைிழக காவல்துனற சதாைங்கப்ெட்டு 160 ஆண்டுகள் ஆவனத ஒட்டி       

டிஜிெிமுதல் காவலர்கள் வனர அனைவருக்கும் காவல் ெதக்கம் வழங்கப்ெடும் 

எை முதல்வர் மு.க.ஸ்ைாலின் சதரிவித்தார்.  

❖ ைனறந்த தைிழக முதல்வர் கருணாநிதி 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19ஆம் பததி   
குடியரசு தனலவரின் சகாடினய தைிழ்நாடு காவல்துனறக்கு செற்று தந்தார். 

❖ தைிழக காவல்துனறயில் முதல் முனையாக 1973 ஆம் ஆண்டு செண் 
காவலர்கள் நியைிக்கப்ெட்ைைர்.  

❖ அப்பொது காவல் உதவி ஆய்வாைர் உஷா ஒரு தனலனை காவலர் 20 செண் 
காவலர்கள் சென்னை ைாநகரில் ெணியைர்த்தப்ெட்ைைர். 

❖ காவலர்கைின் பகாரிக்னககனை ெரிெீலிப்ெதற்காக ஓய்வு செற்ற நீதிெதி 
ெி.டி.கெல்வம் தனலனையில் காவல் ஆனணயம் அனைக்கப்ெட்டுள்ைது. 

❖ குடியரசு தனலவர் விருது செற்ற தைிழக காவல்துனறயிைர் தங்கள் காக்கி 
ெட்னையில் அதன் அனையாைைாை சகாடினய அணிந்து செல்வார்கள் 
நிஸான் என்று அனழக்கப்ெடும்.  

❖ இந்த ெின்ைம் பொலீொருக்கு செருனை பெர்க்கும் தைிழக காவல்துனற 

சதாைங்கிய 160 ஆண்டுகள் நினறவனைந்தனத சகாண்ைாடும் வனகயிலும் 
குடியரசு தனலவரின் வண்ணக்சகாடி செரும் நிகழ்னவ முன்ைிட்டு டிஜிெி 
முதல் காவலர் வனர அனைவருக்கும் தைிழ்நாடு அரசு காவல் ெதக்கம்       
வழங்கப்ெை உள்ைது என்றார் அவர். 
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3. குடியரசுத் தனலவர் ககாடியின் ெிைப்புகள்  
❖ குடியரசுத் தனலவரின் சகாடிக்கு ெல்பவறு ெிறப்புகள் உள்ைை.  

❖ அதன் விவரம்:  

➢ குடியரசுத் தனலவரின் குடியாைது குனைந்தபட்ெம் 25 ஆண்டுகள் 
அனைதினய நினலநாட்டுதல் சொருள் ஈடுெடுதல் சதாைர்ொக பதெத்துக்கு 

தைித்துவைாை பெனவயாற்றியனத அங்கீகரிக்கும் வனகயில் இந்திய 

ராணுவத்தின் ொர்ெில் காவல்துனறக்கு வழங்கப்ெடும் உரிய சகௌரவைாகும்.  

➢ தைிழக காவல்துனறக்கு வழங்கப்ெட்டுள்ை இந்திய 

குடியரசுத்தனலவரின் சகாடி பஞ்ொப் மாநிலம் மலர்னகாட்லா 

ைாவட்ைத்னதச் பெர்ந்த ெழங்கால அரெகுலத்தவரின் கனலநயம் ைிகுந்த 

பவனலப்ொடுகைால் வடிவனைக்கப்ெட்ைது.  

➢ ஆங்கிபலயர் காலத்தில் ைன்ைர்கள் ராணிகள் செயரிலிருந்து 
சகாடிகள் 1950 ஆம் ஆண்பைாடு முடிவுக்கு வந்தை.  

➢ இந்திய குடியரசுத் தனலவரின் கைந்த 1951 ஆம் ஆண்டு முதல் 
முனறயாக இந்திய கைற்ெனைக்கு வழங்கப்ெட்ைது.  

➢ ைாநில காவல் துனறகைில் ஐந்தாவது காவல் துனறயாக தைிழக 
காவல்துனற இந்த சகாடினய செற்றுள்ைது.  

➢ ஏற்கைபவ தில்லி, ஜம்மு-காஷ்மீர், உத்திரப்பிரனதெம், 
மகாராஷ்டிரம் ஆகியனவ செற்றுள்ைை.  

➢ சதன் ைாநிலங்கைில் தைிழக காவல்துனறபய முதல் முதலாக 
குடியரசுத் தனலவரின் குடினயப் செற்றுள்ைது என்ெது ெிறப்புக்குரியது. 

 
4. வாக்காளர் பட்டியல் ஆதார் எண் இனைப்பு  

❖ வாக்காைர் ெட்டியல் உைன் ஆதார் எண்னண இனணக்கும் புதிய நனைமுனற 
தைிழகம் முழுவதும் திங்கள்கிழனை (ஆகஸ்ட் 1) சதாைங்குகிறது. 

❖ இப்ெணிக்க எை ெிரத்திபயகைாக தயாரிக்கப்ெட்ை படிவம் 6-பியில் உள்ை 
விவரங்கனை பூர்த்தி செய்து அைித்தால் வாக்காைர் ெட்டியல் உைன் ஆதார் 
எண் இனணக்கப்ெடும். 

❖ தனலனை பதர்தல் அதிகாரி ெத்திய பிரதா ொகு. 

 
5. கும்பனகாைத்தில் வினவகானந்தர் ெினல  

❖ கும்ெபகாணத்தில் சுவாைி விபவகாைந்தர் ெினல திறப்பு விழா ஆகஸ்ட் 15 
இல் நனைசெறுகிறது. 

❖ எழுந்திருங்கள், விழித்கதழுங்கள், லட்ெியத்னத அனடயும் வனர 

நில்லாது கெல்லுங்கள் என்ற ைக்கனை தட்டி எழுப்பும் ைந்திர வாக்கியத்னத 
கும்ெபகாணத்தில் சுவாைி விபவகாைந்தர் 1897 பிப்ரவரி 3, 4, 5 ஆம் 
பததிகைில் முழங்கிைார்.  

❖ 125 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்வாைி விபவகாைந்தர் வரலாற்று ெிறப்புைிக்க 

   உனரயாற்றிய இைத்தில் அவரது ஏழு அடி உயர சவண்கலச் ெினல 
அனைப்ெதற்காை ெணினய கும்ெபகாணம் பொர்ட்ைர் நகர னையம் ைற்றும் 
தஞ்ொவூர் ஸ்ரீ ராை கிருஷ்ண ைைம் இனணந்து பைற்சகாண்டுள்ைை. 

 
 
6. கெயலி மூலம் வருனகப்பதிவு  

❖ தைிழகத்தில் அரசு ெள்ைி ஆெிரியர்கள் திங்கள்கிழனை ஆகஸ்ட் 1 முதல் 
தங்கைது வருனக ெதினவ கல்வித்துனற செயலி மூலம் ெதிவு செய்ய 
பவண்டும் என்ற ெள்ைிக்கல்வித்துனற உத்தரவிட்டுள்ைது.  

❖ தைிழகத்தில் அரசு ெள்ைி ைாணவர் ஆெிரியர் வருனக ெதிபவ கண்காணிக்க 
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‘TN Schools’ என்ற னகபெெி செயலினய ெள்ைிக்கல்வித்துனற 2019 ஆம் 
ஆண்டு அறிமுகம் செய்தது.  

❖ இந்த செயலி வழியாக ஆெிரியர்கள் ைாணவர்கள் வருனகப்ெதிவு 

பைற்சகாள்ைப்ெட்டு வந்தது.  

❖ அதன் ெின் ஆெிரியர் ெணிப்ெதிபவடு வருனகப்ெதிவு ைாணவர் விவரம் 
உள்ெை அனைத்து விவரங்கனையும் ஒருங்கினணக்க TNSED app என்ற 
பைம்ெடுத்தப்ெட்ை செயலினய தைிழக அரசு கைந்த ஆண்டு அறிமுகம் 
செய்தது. 

 
 

மத்திய கெய்திகள் 

 
1. தில்லி காவல்துனை புதிய ஆனையராக நியமனம்  

❖ இந்திய விெத்து எல்னல காவல் ெனையின் ஐடிெி இயக்குைர் சஜைரலாக 
இருந்த ெஞ்ெய் அனராரா தில்லி ைாநகர காவல் துனற ஆனணயராக 
நியைிக்கப்ெட்டுள்ைார்.  

❖ டில்லி காவல்துனற ஆனணயர் ராபகஷ் அஸ்தாைா ஜூனல 31ஆம் பததி 
      ஓய்வு செறுவனதத் சதாைர்ந்து இந்த நியைைத்னத ைத்திய         உள்துனற 

அனைச்ெகம் பைற்சகாண்டு இதற்காை உத்தரனவ ெிறப்ெித்தது. 
❖ ெந்தை ைர கைத்தல் கும்ெல் தனலவைாை வரீப்ெனை ெிடிக்கும் ெிறப்பு அதிரடி      

குழுவுக்கு சொறுப்பெற்று இருந்தார் வரீப்ென் கும்ெலுக்கு எதிராை சவற்றி 
மூலம் அவருக்கு வரீச்செயலுக்காை முதல்வரின் வரீப்ெதக்கம் 

வழங்கப்ெட்ைது.  

❖ 1991 ஆண்டு விடுதனலப்புலிகள் நைவடிக்னககனை ஒட்டி அப்பொனதய 
தைிழக முதல்வர் சஜயலலிதாவின் ொதுகாப்புக்காக ெிறப்பு ொதுகாப்பு 
குழுனவ உருவாக்குவதில் முக்கிய ெங்காற்றியுள்ைார். 

 
 
 
2. கபாம்னமகள் ஏற்றுமதி  
❖ சதாற்றுப் ெரவல் காலத்தில் சுைார் 2600 னகாடி ரூொய் ைதிப்ெிலாை 

சொம்னைகனை இந்தியா ஏற்றுைதி செய்துள்ைதாக ‘ைைதின் குரல்’ 
நிகழ்ச்ெியில் ெிரதைர் நபரந்திர பைாடி சதரிவித்தார்.  

❖ பூபைனவச் பெர்ந்த சொம்னை தயாரிப்பு நிறுவைம் ஒன்று ெிறார்கைின் 

   அறிவியல் சதாழில்நுட்ெ ஆர்வத்னத வைர்க்கும் வனகயில் சொம்னைகனை 
தயார் செய்து வருகிறது.  

❖ வடீு பதாறும் பதெியக்சகாடி சுதந்திர திைம் ஆகஸ்ட் ைாதம் சகாண்ைாைப்ெை 

உள்ை நினலயில் 13-ஆம் பததி முதல் 15ஆம் பததி வனர ‘ஒவ்கவாரு 

வடீ்டிலும் னதெியக்ககாடி’ என்ற ெிறப்பு விழாவுக்கு ஏற்ொடு 

செய்யப்ெட்டுள்ைது.  

❖ அந்நாள்கைில் நாட்டு ைக்கள் தங்கள் வடீுகைில் மூவர்ணக் சகாடினய ஏற்ற 
பவண்டும். 

❖ ஆகஸ்ட் 2 ஆம் பததி இந்திய பதெிய சகாடினய வடிவனைத்த 

   பிங்காளி கவங்னகயாவின் ெிறந்த திைம் சகாண்ைாைப்ெை உள்ைது. 
 
 
3. இந்தியா ஓமன் கூட்டு ராணுவ பயிற்ெி  
❖ இந்தியா ஓைன் கூட்டு ராணுவ ெயிற்ெியாை ‘அல் நஜா’ நான்காவது ெதிப்பு 

திங்கள்கிழனை (ஆகஸ்ட் 1) ராஜஸ்தான் ைாநிலத்தில் சதாைங்குகிறது.  
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❖ கைந்த 2016 ஆம் ஆண்டு பைற்சகாள்ைப்ெட்ை ராணுவ ஒப்ெந்தங்கனை ஒட்டி 
இந்தியா ஓைன் நாடுகளுக்கு இனைபய அல் நஜா என்ற கூட்டு ராணுவ 
ெயிற்ெி நனைசெற்று வருகிறது. 

 
வினளயாட்டுச் கெய்திகள் 

 
1. பளுதூக்குதலில் பதக்கம் குவிக்கும் இந்தியா  
❖ இங்கிலாந்தில் நனைசெறும் காைன்சவல்த் வினையாட்டுப் பொட்டிகைில் 

ெளுதூக்குதல் ெிரிவில் இந்தியாவுக்கு பைலும் இரண்டு ெதக்கங்கள் 
கினைத்தது.  

❖ இனதயடுத்து பொட்டியில் இந்தியா 5 பதக்கங்களுடன் ஆைாவது இடத்தில் 

இருக்கிறது.  

❖ தற்பொது கஜரிமிலால் ரிணுங்கா தங்கமும், விந்தியா ராைி னதவி 
கவள்ளியும் சவன்று அெத்தியிருக்கின்றைர்.  

❖ ொதனனயுடன் தங்கம் - கஜரிமிலால் ரிணுங்கா 

➢ ஆைவருக்காை 67 கினலா ெிரிவில் ெங்பகற்ற கஜர்மி ஸ்னாட்ச் 

ெிரிவில் 140 கினலா கிளனீ் & கஜர்க் ெிரிவில் 160 கினலா எை சைாத்தைாக 
300 கினலா எனைனய தூக்கி இரண்டு பொட்டி ொதனைகளுைன் தங்கத்னத 

தைதாக்கிைார்.  

➢ விந்தியாவுக்கு கவள்ளி:  

• ைகைிர் காண 55 கினலா இனைப்ெிரிவில் இந்தியாவின் 
விந்தியா ராைி னதவி சைாத்தைாக 202 கினலா எனைனய தூக்கி இரண்டாம் 
இடம் ெிடித்தார். 

• இது அவர் ெங்பகற்கும்  காைன்சவல்த் பொட்டி என்ெது 

குறிப்ெிைத்தக்கது. 

 
 

CA 01.08.2022(English Version) 

 
Important days 

 
1. 01.08.2022 

❖ World Breastfeeding Week 2022: Theme - This year’s World Breastfeeding Week, 
under its theme ‘Step Up for Breastfeeding: Educate and Support.’ 

❖ World Paper Day. 
❖ Freedom fighter Balakangathara Tilak (1920) Memorial Day. 

 
State news 

 

1. Recognition of Tamil Nadu Police 
❖ Flag of President of India will be provided to Tamil Nadu Police The ceremony was 

held in Egmore, Chennai on Sunday. 
❖ Venkaiah Naidu spoke on the occasion: 

➢ This day is very special in the history of Tamil Nadu Police. 
➢ Commendable work of Tamil Nadu Police and various.  
➢ This award is given in recognition of achievements. 
➢ 1859 under the name Madras Police  was initiated. 
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➢ Largest women police force in the country it is heartening that Tamil Nadu is 
also the second state to have stations and more women constables. 

➢ Tamil Nadu also has the distinction of being the first state in the country to 
establish a women commando unit. 

 
2. Medal for all in Police 

❖ Chief Minister M.K.Stalin said that on the occasion of 160 years of the establishment 
of Tamil Nadu Police, everyone from DGP to constables will be given a police medal. 

❖ Late Tamil Nadu Chief Minister Karunanidhi received the President's flag on 19th 
August 2009 to the Tamil Nadu Police. 

❖ Women constables were appointed for the first time in Tamil Nadu Police in 1973. 
❖ Then Police Assistant Inspector Usha a Head Constable 20 women constables were 

posted in Chennai city. 
❖ A Police Commission headed by retired Justice C.T.Selvam has been set up to 

consider the demands of the Police. 
❖ Tamil Nadu police officers who have received the President's Award will wear its 

emblem on their khaki shirt called Nissan. 
❖ Tamil Nadu Police makes this symbol proud of the police. 
❖ He said that in order to celebrate the completion of 160 years of the establishment 

and in view of the President's flag hoisting event, everyone from DGP to Constable 
will be awarded the Tamil Nadu Government Police Medal. 

 
3. Electoral Roll Aadhaar Number Attachment 

❖ The new process of linking Aadhaar number with the voter list will begin across Tamil 
Nadu on Monday (August 1). 

❖ Chief Electoral Officer Sathyapratha Sahu. 
❖ Aadhaar number will be attached to the voter list if the details in Form 6-B specially 

prepared for this purpose are provided. 
 
4. Statue of Vivekananda at Kumbakonam 

❖ Inauguration of Swami Vivekananda statue at Kumbakonam will be held on August 
15. 

❖ "Arise awake and stop not until the goal is reached” was chanted by Swami 
Vivekananda at Kumbakonam on 3rd, 4th and 5th February 1897. 

❖ 125 years ago Swami Vivekananda was historic Kumbakonam Porter City Center and 
Thanjavur Sri Rama Krishna Mutt have jointly undertaken the work of erecting a 
seven-feet tall bronze statue of him at the address. 

 
5. Features of the Presidential Flag 

❖ The President's flag has various features. 
❖ Its details: 

➢ The President's Medal is a prestigious honor conferred on the Police by the 
Indian Army in recognition of distinguished service to the nation in 
peacekeeping and material engagements of at least 25 years. 

➢ The Flag of the President of India given to the Tamil Nadu Police was designed 
with exquisite craftsmanship by an ancient royal family of Malarkotla district 
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of Punjab. 
➢ During the British era, the names of kings, queens, and flags came to an end 

in 1950. 
➢ Awarded to the Indian Navy for the first time in 1951 by the President of India. 
➢ Tamil Nadu Police is the fifth police department in the state to receive this 

flag. 
➢ Delhi, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Maharashtra have already 

got it. 
➢ It is significant that the Tamil Nadu Police was the first among the southern 

states to receive the residence of the President. 
 
6. Attendance through app 

❖ The school education department has ordered that government school teachers in 
Tamil Nadu should register their attendance record through the education 
department app from Monday, August 1. 

❖ In 2019, the Department of Education introduced a mobile app called 'TN Schools' to 
monitor attendance records of students and teachers in government schools in Tamil 
Nadu. 

❖ Attendance registration of teachers and students was done through this app. 
❖ After that, the Tamil Nadu government introduced an improved application called 

'TNSED' last year to integrate all the details including teacher's register, attendance, 
student details. 

 
 

Central News 
 
1. Appointment of new Commissioner of Delhi Police 

❖ Sanjay Arora, former IDP Director General, Indian Border Police, has been appointed 
as Commissioner of Delhi Metropolitan Police. 

❖ Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana on 31st July, The appointment was made 
by the Union Ministry of Home Affairs after his retirement. 

❖ He was in charge of the Special Action Team that nabbed Veerappan, the leader of 
the sandalwood smuggling gang. 

❖ In 1991, he played an important role in forming a special security team for the 
protection of the then Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalithaa, following the 
activities of the Viduthalai Puligal. 

 
2. Export of toys 

❖ Prime Minister Narendra Modi said in the 'Manadin Kural' program that India has 
exported toys worth around 2600 crore rupees during the pandemic. 

❖ Juvenile is a Pune-based toy manufacturing company it is preparing toys to develop 
interest in science and technology. 

❖ National Flag Independence Day is being celebrated in every house in the month of 
August, from 13th to 15th a special ceremony called 'National Flag in every house' 
has been organized. 

❖ On those days the people of the country should hoist the tricolor flag in their houses. 
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❖ Designed the Indian National Flag on 2nd August Bingali Venkaiah's birthday is about 
to be celebrated. 

 
 
3. India-Oman joint military exercise 

❖ The fourth edition of the India-Oman joint military exercise 'Al Naja' will begin on 
Monday (August 1) in the state of Rajasthan. 

❖ A joint military exercise called ‘Al Naja’ is being conducted between India and Oman 
in line with the military agreements made in 2016. 

 

Sports news 
 
1. India to accumulate medals in weightlifting 

❖ India bagged two more medals in the weightlifting category at the Commonwealth 
Games in England. 

❖ India is now at the sixth position with 5 medals in the tournament. 
❖ At present Jerimilal Rinunga has won gold and Vindhya Rani Devi has won silver. 
❖ Gold with achievement: 

➢ Participating in the men’s 67kg category, Jeremy Snatch gold with a total of 
300kg weight lifting 140kg in the snatch category and 160kg in the clean & 
jerk category with two competition records. 

➢ Silver for Vindhya: 

• Vindaya Rani Devi of India lifted a total of 202kg in the women’s 55kg 
intermediate category and finished second. 

• It is noteworthy that this is the Wednesday Commonwealth 
tournament in which he will participate. 
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