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முக்கிய தினங்கள் 

 
1. 19.08.2022  

❖ உலக புககப்பட தினம் 

❖ 2022 உலக புககப்பட தினத்தின் கருத்துரு "லலன்ஸ் மூலம் லதோற்றுவ ோய் 
பூட்டுதல்" என்பதாகும். 

 
மோ ில லெய்திகள் 

1. கருடோ லெயலி  
❖ வாக்காளர்  பட்டியலுடன்  ஆதார்  எண்கை  இகைக்கும்  பைிககள  

வாக்குச்சாவடி  அலுவலர்கள்  வடீு  வடீாகச்  சசன்று  மேற்சகாண்டு  

வருகின்றனர்.  
❖ இதற்காக  அவர்கள்  தங்களது  ககமபசியில்  கருடோ  என்ற  லெயலிகய  

பயன்படுத்துகிறார்கள்.   
❖ இந்த  சசயலி  மூலம்  வாக்காளர்  பட்டியலுடன்  ஆதார்  எண்கை 

இகைக்கலாம்.  
❖ ஆனால்  இந்த  லெயலி   ெதிகய   ோக்குச்ெோ டி  அலு லர்கள்  ேட்டுமே 

பயன்படுத்த முடியும்.   
❖ தேிழ்நாடு  முழுவதும்  கடந்த   17 ஆம்  மததி  வகை  வாக்காளர்  பட்டியலுடன்  

ஆதார் எண்கை  37  லட்சத்து  81 ஆயிைத்து  498 மபர் இகைத்துள்ளனர்.   
❖ இது சோத்த வாக்காளர்களுடன் ஒப்பிடும்மபாது 6.08 சதவதீம். 

 
2. ஆன்கலன் ரம்மிக்கு தகட 

❖ ஆன்கலன்  ைம்ேிகய  தகட  சசய்வது  சதாடர்பாக  அதிகாரிகளுடன்  முதல்வர்  

மு.க.ஸ்டாலின் ஆமலாசகன நடத்தினார்.  
❖ ஆன்கலன்  விகளயாட்டுகள்  சதாடர்பாக  புதிய  அவசை  சட்டம் 

இயற்றுவதற்காக  தேிழக  அைசுக்கு  பரிந்துகைகள்  வழங்க  சசன்கன  உயர் 

நீதிேன்றத்தின்  ஓய்வு  சபற்ற  நீதிபதி  வக.ெந்துரு  தகலகேயில்  ஒரு  குழு 

அகேத்தது. 
❖ அக்குழுவின் அறிக்கக அைசின் தீவிை பரிசீலகனயில் உள்ளது.   
❖ இதனிகடயில்  ஆன்கலன்  விகளயாட்டுககள  தகட  சசய்வது,  

ஒழுங்குபடுத்துவது  சதாடர்பாக  கருத்துக்ககள  சதரிவிக்கலாம்  என  தேிழக  

அைசு மகட்டுக் சகாண்டது. 
 
3. கோலமோனோர் தமிழறிஞர் ல ல்கல கண்ணன்  

❖ தேிழறிஞர்,  இலக்கிய  மபச்சாளர்,  பட்டிேன்ற  மபச்சாளர்,  நடுவர்,  ஆன்ேீக  

சசாற்சபாழிவாளர், அைசியல்வாதி என பன்முகத்திறகே சகாண்டவர்.  
❖ குறுக்குத்துகற  ைகசியங்கள்   1 ,  குறுக்குத்துகற  ைகசியங்கள்   2 ,  ஆகிய  

நூல்ககளயும்  வடிவுகட  காந்திேதிமய,  காதல்  சசய்யாதவர்கள்  

கல்சலறியுங்கள்,  திக்ககைத்தும்  சகடவசீி,  பழம்  பாடல்  உள்ளிட்ட  கவிகத 

நூல்ககளயும் எழுதியுள்ளார்  . 
❖ இவருக்கு   2022  ஆம்  ஆண்டுக்கான  தேிழக  அைசின்  இளங்வகோ டிகள்   ிருது  

வழங்கப்பட்டது. 
 
4. 65 ஆ து கோமன்ல ல்த்  ோடோளுமன்ற மோ ோடு  

❖ கனடா  நாட்டின்  ஹோலிக்வபக்ஸ்  நகரில்   65  ஆவது  காேன்சவல்த் 

நாடாளுேன்ற ோநாடு வரும் ஆகஸ்ட்  22 முதல்  26 வகை நகடசபற உள்ளது.  
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❖ இந்த  ோநாட்டில்  தேிழகத்தின்  பிைதிநிதியாக  மபைகவ  தகலவர்  மு.அப்போவு  

கலந்து சகாள்கிறார். 
 

மத்திய லெய்திகள் 
 
1. ‘ஸ் ரோஜ்’ 

❖ நாட்டின்   75  ஆம்  ஆண்டு  சுதந்திை  தின  நிகறவு  சகாண்டாட்டத்தின்  ஒரு  

பகுதியாக  அதிகம்  அறியப்படாத  சுதந்திைப்  மபாைாட்ட  வைீர்களின்  முழுகேயான  

வைலாற்கற  ‘ஸ் ரோஜ்’  என்ற  தகலப்பில்   75  வாைங்களுக்கு  சதாகலக்காட்சி   

சதாடைாக ஒளிபைப்ப தூர்தர்ஷன் திட்டேிட்டுள்ளது. 
 
2. போஸ் ஸ்வகம் 

❖ தேிழகத்தில்  புதிதாக  உருவாகியுள்ள  பாஸ்  ஸ்மகம்  என்ற  மோசடியில்  

சபாதுேக்கள்  சிக்காேல்  எச்சரிக்ககயுடன்  இருக்கும்படி  தேிழக  காவல்துகற  

தகலகே இயக்குனர் சி.கசமலந்திைபாபு சதரிவித்துள்ளார்.  

❖ ஆன்கலனில் புதிய வகக மோசடி தற்மபாது நகடசபறுகிறது.   
❖ நீங்கள்  மவகல  சசய்யும்  இடத்தில்  உள்ள  சபரிய  அதிகாரி  அல்லது  ோவட்ட 

ஆட்சியர்,  டிஜிபி  மபான்றவர்கள்  ககமபசி  மூலோக  உங்களிடம்  மபசுவது  

மபான்று மபசி 
➢ நான் ஆமலாசகன கூட்டத்தில் இருக்கிமறன்.   
➢ எனக்கு அவசைோக அமேசான் பரிசு கூப்பன் மதகவப்படுகிறது.   
➢ ஒரு  கூப்பன்  விகல  ரூபாய்   10 , 000  எனக்கு   10  கூப்பன்  வாங்கி  

அனுப்புங்கள்  நான்  அப்புறம்  பைம்  சகாடுத்து  விடுகிமறன்  என்று  

சதரிவிப்பார்.  

❖ கோ லன் லெயலிகய  உங்களுகடய  ககமபசியில்  பதிவிறக்கம்  சசய்து  

புகாகை பதிவு சசய்யுங்கள்.   

❖ மேலும் இதில் ஆன்கலன் வமோெடி என்பகத சதாட்டாமல  1930 என்ற இல ெ  

லதோகலவபெி எண்ணுக்கு அகழப்பு சசன்றுவிடும்.  

❖ இதன் மூலம் உங்களுகடய பைத்கத நீங்கள் காப்பாற்றிக் சகாள்ளலாம். 

 
3. இரு அடுக்கு குளிர்ெோதன மின்ெோர வபருந்து  

❖ நாட்டின்  முதல்  இரு  அடுக்கு  குளிர்சாதன  ேின்சாை  மபருந்து  மும்கபயில்  

மத்திய அகமச்ெர்  ிதின்  கட்கரி அறிமுகப்படுத்தினார்.   
❖ நாட்டில்  ஏற்படும்  காற்று  ோசில்   35  ெத தீம்  டீசல்  ேற்றும்  சபட்மைால்  

பயன்பாட்டால் ஏற்படுகிறது.   
❖ அதன் காைைோகத்தான்  இறக்குேதிகய குகறத்து காற்று ோகச ஏற்படுத்தாத 

முழுவதும்  உள்நாட்டில்  தயாரிக்கப்பட்ட  குகறந்த  விகலயிலான  ோற்று 

எரிசபாருள் நேக்கு அவசியோகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.   
❖ மும்கபயில்  நகடசபற்ற  நிகழ்ச்சியில்  ேின்சாைத்தில்  இயங்கக்கூடிய  நாட்டின்  

முதல்  இைட்கட  அடிக்கு  குளிர்சாதன  மபருந்து  மசகவகய   ேத்திய  அகேச்சர்  

நிதின் கட்கரி சதாடக்கி கவத்தார்.  
❖ வாகனங்களுக்கு  ேின்சாைம், எத்தனால்,  சேத்தனால்,  பமயா-டீசல்,  பமயா-

சிஎன்ஜி (இயற்ககஎரிவாயு),   பமயா-எல்என்ஜி  (திைவ  இயற்கக  எரிவாயு),  
கைட்ைஜன் மபான்ற ோற்று எதிர் சபாருள் பயன்பாட்கட சதாடங்க மவண்டிய  

மநைம் இது. 
 
4. வ தோஜியின் அஸ்தியில் மரபணு வெோதகன  

❖ ஜப்பான்  தகலநகர்  வடோக்கிவயோ ில்  உள்ள  லரங்வகோஜி ஆலய  அஸ்திகய  

ேைபணு  மசாதகனக்கு  உட்படுத்துோறு  இந்தியா,  ஜப்பான்  அைசுகளிடம்  
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மகாைவுள்ளதாக  மநதாஜி  சுபாஷ்  சந்திை  மபாஸின்  ேகளான  அனிதா  மபாஸ்  

சதரிவித்துள்ளார். 
❖ அதி  னீ  மரபணு  வெோதகனகய  சசய்ய  நவனீ  சதாழில்நுட்பம் 

வழிவகுக்கிறது.   
❖ கடந்த   1945  இல்  மநதாஜி  இறந்தாைா?  இல்கலயா?  என்று  இன்னமும் 

சந்மதகப்பவர்களுக்கு  சைங்மகாஜி  ஆலயத்தில்  கவக்கப்பட்டுள்ளது  

மநதாஜியின் அஸ்தி தான் என்பகத நிரூபிக்க இது ஒரு வாய்ப்பாகும் என்றார். 
 
5. அன்கன  ோயகி 

❖ ைஷ்யாவில்  சரிந்து  வரும்  ேக்கள்  சதாகககய  ேீண்டும்  அதிகரிக்க  பத்து  

குழந்கதகளுக்கு  மேல்  சபற்றுக்சகாள்ளும்  சபண்களுக்கு   10  லட்ெம்  ரூபில்  

(ரூபாய்   13 . 30  லட்சம்)  சவகுேதியுடன்  கூடிய  ‘அன்கன   ோயகி’  என்ற  விருகத  

அளிக்க இருப்பதாக அதிபர்  ிளோதிமீர் அறிவித்துள்ளார்.   

❖ இைண்டாம்  உலகப்  மபாரின்மபாது  ஸ்டாலின்  அறிமுகப்படுத்திய  இந்த  விருது 

தற்மபாது ேீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
6. லபயர் மோற்றம் லபற்றன குரங்கு அம்கம ரகங்கள்  

❖ குைங்கு அம்கே தீநுண்ேியின் துகை ைகங்களுக்கு 'கோங்வகோ படுகக, 

லதன்ஆப்பிரிக்க கிவளட்' என்றிருந்த சபயர்ககள 'கிமளட் 1, கிமளட் 2' என 

உலக சுகாதாை அகேப்பு ோற்றியுள்ளது. 

 ிகளயோட்டு லெய்திகள் 
 
1. போரோ துப்போக்கி சுடுதல்: இந்தியோவுக்கு மூன்று பதக்கங்கள் 

❖ சதன்  சகாரியாவில்  நகடசபறும்  பாைா  உலகக்  மகாப்கப  துப்பாக்கி  சுடுதல் 

மபாட்டியில்  முதல்  நாளில்  இந்தியா   1  தங்கம், 1  ல ள்ளி, 1  ல ண்கலம்  என 

மூன்று பதக்கங்கள் சவன்றன.   
❖ இதில்  கலப்பு  பி   325  ேீட்டர்  பிஸ்டல்  எஸ்சைச்   1  பிரிவில்  இந்தியாவின்  ரோகுல்  

ஜோக்கர்  20 புள்ளிகள் உடன் தங்கம் சவல்ல அமத  பிரிவில் இந்திய வைீாங்ககன  

பூஜோ அகர் ோல்  14 புள்ளிகளுடன் சவண்கல பதக்கம் சபற்றார். 
 
 

http://www.gkrsinstitute.com/

