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09.08.2022 

 
முக்கிய தினங்கள் 

1. 09.08.2022 
❖ உலக பழங்குடியினர் சர் வதச தினம். 

❖ சர்வதேச பழங்குடிகள் ேினம் 1982 ஆம் ஆண்டு முேல் 39 ஆம் ஆண்டோக 

ஆகஸ்ட் ஒன்பதோம் வததி ககொண்டொடப்படுகிறது. 
 

மோநில சசய்திகள்  

 

1. ககத்தறி சநச ோளர்கள், ஏற்றுமதியோளர்களுக்கு  ிருது 

❖ பட்டு பருத்ேி ரகங்களுக்கொன சிறந்ே ககத்ேறி கெசவொளர்கள், 

ஏற்றுமேியொளர்களுக்கொன விருதுககள முேல்வர் மு.க.ஸ்டொலின் 

வழங்கினொர்.  

❖ இேற்கொன ெிகழ்ச்சி கசன்கன ேகலகமச் கசயலகத்ேில் ெகடகபற்றது.  

❖ 2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கொன மொெில அளவில் பட்டு ரகத்துக்கொன சிறந்ே 
ககத்ேறி கெசவொளர் விருதுக்கொன  

➢ முேல் பரிசு திரிபு னம் பட்டு ககத்தறி சநச ோளர் கூட்டுறவு 
உறுப்பினருக்கும்,  

➢ இரண்டொவது பரிசு கோஞ்சிபுரம் அறிஞர் அண்ணோ பட்டு ககத்தறி 
சநச ோளர் கூட்டுறவு சங்க த்ேினருக்கும்,  

➢ மூன்றொவது பரிசு ஆரணி பட்டு ககத்தறி சநச ோளர் கூட்டுறவு 
சங்கத்ேினருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது.  

❖ பருத்தி ரகத்துக்கோன  

➢ முேல் பரிசு மகோக ி போரதியோர் ககத்தறி சநச ோளர் கூட்டுறவு 

சங்கத்ேினருக்கும்,  

➢ இரண்டொவது பரிசு சி சக்தி ககத்தறி சநச ோளர் கூட்டுறவு 
சங்கத்ேினருக்கும்,  

➢ மூன்றொம் பரிசு வமோதிலோல் வநரு ககத்தறி சநச ோளர் கூட்டுறவு 
சங்கத்ேினருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ பொரொட்டு சொன்றிேழ்கள் அடங்கிய சிறந்த ககத்தறி ஏற்றுமதியோளருக்கோன 
முேலொவது இரண்டொவது மற்றும் மூன்றொவது பரிசுகள் முகறதய  

➢ சசன்கன அம்போடி எண்டர்பிகரசஸ்,  

➢ வகோ-ஆப்சடக்ஸ்,  

➢ ஈவரோடு சசன்னிமகல சநச ோளர் கூட்டுறவு சங்கம் 
ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 

2. சகோந்தகக அகழோய் ில் 74 சூது ப ளமணிகள் கண்சடடுப்பு 

❖ அகழொய்வில் முதுமக்கள் ேொழிக்குள் 74 சூது பவளமணிகள் 

கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ சிவகங்கக மொவட்டம் ேிருப்புவனம் அருதக கீழடி, அகரம், சகோந்தகக, 

மணலூர் ஆகிய பகுேிகளில் எட்டொம் கட்ட அகழொய்வு பணிகள் ெகடகபற்று 

வருகின்றன.  

❖ ககொந்ேககயில் ெகடகபற்று வரும் அகழொய்வு பணியில் இதுவகர 55 

முதுமக்கள் தோழிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

❖ அவற்றில் ஒரு ேொழியினுள் அடர் சிவப்பு ெிறமுகடய 74 சூது பவள மணிகள் 

உள்ளன.  
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❖ பழங்கொலத்ேில் இந்ே இறந்ே ெபர்ககள ேொழியினுள் கவத்து புகேக்கும் தபொது 

அவர்கள் பயன்படுத்ேிய கபொருள்ககளயும் கவத்து புகேப்பது வழக்கம்.  

❖ அந்ே வககயில் ேற்தபொது கண்கடடுக்கப்பட்டுள்ள சூது பவளம் மணிகளும் 

கவக்கப்பட்டு இருக்கலொம். இகவ அகனத்தும் 3 சசன்டிமீட்டர் ெீளமுள்ள 

பவளமணிகள்.  

❖ இேகன இறந்ேவர் மொகலயொக அணிந்ேிருக்கலொம் என கேொல்லியலொளர்கள் 
கேரிவித்ேனர். 

 

3. சநல் சோகுபடியில் வதோய்வு 

❖ ெொட்டின் ெடப்பு கரீஃப் பருவத்ேில் கெல் சொகுபடி ெிலப்பரப்பு 13 சத தீம் 

குகறந்துள்ளதோக ேகவல் கேரிவிக்கின்றன.  

❖ ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேேி ெிலவரப்படி ெொட்டில் கெல் பயிரிடப்பட்டுள்ள ெிலப்பரப்பு 

274.30 லட்சம் செக்வடரோக இருந்ேது.  

❖ இது கடந்ே ஆண்டு இதே கொலகட்டத்ேில் 314.14 லட்சம் கெக்தடரொக இருந்ேது. 

கெல் பயிரிடப்படும் ெிலப்பரப்பு 13 சேவேீம் குகறந்துள்ளது.  

❖ குகறந்ே அளவு கெல் பயிரிடப்படுவது  

➢ வமற்கு  ங்கம் (12.28 லட்சம் செக்வடர்),  

 
 

மத்திய சசய்திகள் 

 
 

1. மோநிலங்களக  சசயல் திறன் 70% அதிகரிப்பு  

❖ குடியரசு துகணத் ேகலவர் கவங்ககயொ ெொயுடுவின் ேிறன்மிக்க 

ேகலகமயின் கொரணமொக மொெிலங்களகவயின் கசயல் ேிறன் 70 சத தீம் 

அேிகரித்துள்ளேொக பிரேமர் ெதரந்ேிர தமொடி புகழொரம் சூட்டினொர்.  

❖ கவங்ககயொ ெொயுடு அகவ ேகலவரொக ேிகழ்ந்ே ஐந்ேொண்டு கொலத்ேில் 

மொெிலங்களகவயில் 177 மவசோதோக்கள் மீது  ி ோதம் ெடத்ேப்பட்தடொ 

அல்லது ஒப்புேல் கபறப்பட்தடொ உள்ளது. 

 

2. தர மதிப்பிலும் அதிகம்  

❖ இந்ேியொகவப் கபொறுத்ேவகர அேிக கிதரண்ட் மொஸ்டர்ககள ககொண்ட 
ெொடுகள் பட்டியலில் ஐந்தோ து இடத்தில் இருக்கிறது.  

❖ அதுதவ கிரொண்ட் மொஸ்டர்களின் சரொசரி ேரமேிப்பு அடிப்பகடயில் கணக்கில் 
ககொண்டொல் இந்ேியொவுக்கு மூன்றொம் இடம் கிகடக்கும். 

❖ டோப் 10 நோடுகள்: 

 

சம்வமளனம் ஜிஎம்-களின் எண்ணிக்கக 

 

ஜிஎம்-களின் சரோசரி தர மதிப்பு 

ரஷ்யோ 211 2,734 
அசமரிக்கோ 103 2,731 

சஜர்மனி 94 2,635 

உக்கரன் 89 2,671 

இந்தியோ 73 2,682 
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 ிகளயோட்டு சசய்திகள் 

 
1. 2026 சசஸ் ஒலிம்பியோட் 

❖ 2026 இல் ஒலிம்பியொட் தபொட்டிகள் உஸ்கபகிஸ்ேொனில் ெகடகபறும் என 
சர்வதேச கசஸ் கூட்டகமப்பு (ஃபிதட) கபொதுக்குழு கூட்டத்ேில் முடிவு 

கசய்யப்பட்டது.  

❖ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுகற ெகடகபறும் முழுகமயொன தபொட்டிகள் 
2024 ெங்வகரி தகலநகர் புடோசபஸ்டில் ெகடகபற உள்ளது.  

❖ 2026 கசஸ் ஒலிம்பியொட் உஸ்கபகிஸ்ேொனின் தோஷ்கண்ட் அல்லது 

சோமர்க்கண்ட் நகரில் ெகடகபறும் என கேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

2. சிந்து, சசன்னுக்கு முதல் தங்கம்  

❖ கொமன்கவல்த் விகளயொட்டுப் தபொட்டிகளில் பொட்மின்டனில் மகளிர் 

ஒற்கறயர் பிரிவில் பி. ி.சிந்து, ஆடவர் ஒற்கறயர் பிரிவில் லக்ஷயோ சசன் 

ஆகிதயொர் சொம்பியன் பட்டம் கவன்றனர். 

❖ இரட்கடயரிலும் ேங்கம்: பொட்மின்டனில் ஆடவர் இரட்கடயர் பிரிவு இறுேி 
ஆட்டத்ேில் இந்ேியொவின் சோத் ிக் சோய்ரோஜ்/சிரக் சக்ஷஷ்டி கூட்டணி 
ேங்கத்கே கவன்றனர்.  

❖ கவண்கல பேக்கத்துக்கொன ஆட்டங்களில் ஆடவர் ஒற்கறயர் பிரிவில் 
கிடோம்பி ஸ்ரீகோந்த் கவன்றொர்.  

❖ வடபிள் சடன்னிஸ்: 
➢ மூத்ேவரீரொன சரத் கமல் ேங்கம் கவன்றொர்.  

❖ சத்தியனுக்கு ச ண்கலம்: 

➢ ஆடவர் ஒற்கறயரில் கவண்கல பேக்கம் கவன்றொர்.  

❖ ெோக்கி:  
➢ இந்ேியொவுக்கு கவள்ளி.  

❖ கிரிக்ககட் மகளிர்க்கு இரண்டொம் இடம். 

❖  குத்துச்சண்கட:  

➢ சொகருக்கு கவள்ளி. 
 

3. இந்தியோவுக்கு 61 பதக்கங்கள் 

❖ தபொட்டியில் இந்ேியொ 22 ேங்கம், 16 கவள்ளி, 23 கவண்கலம் என 61 
பதக்கங்களுடன் நோன்கோம் இடம் பிடித்து ெிகறவு கசய்ேது.  

➢ ஆஸ்திவரலியோ (67/57/54-178),  

➢ இங்கிலோந்து (57/66/53-176),  

➢ கனடோ (26/32/34-92) ஆகியகவ முகறதய முேல் மூன்று இடங்ககள 
பிடித்ேன. 
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