
GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page1 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 DAILY CURRENT AFFAIRS                            WEEKLY CURRENT AFFAIRS 

 MONTHLY MAGAZINE                                     ONE LINER FOR CURRENT AFFAIRS 

 TOPICWISE QUESTION                                     monthly question and answer 

 
 

21.08.2022 
 
 
 

WEBSITE LINK  :  https://gkrsinstitute.com/ 

 
Telegram Link :  https://t.me/gkrsInstitute 

 
FACEBOOK LINK :  https://www.facebook.com/தமிழில்-பயில்வ ோம்-UPSC-

102987411064022/ 
 
        
 

 

 

 

http://www.gkrsinstitute.com/
https://gkrsinstitute.com/
https://www.facebook.com/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D-UPSC-102987411064022/
https://www.facebook.com/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D-UPSC-102987411064022/


GKRInstitution|Web:www.gkrsinstitute.com Page2 

 

 

 
மோநில செய்திகள் 

 
1. சபோலிவுறு நகரம் திட்டம் முறைவகடு புகோர்:  ிெோரறை அைிக்றக  

தோக்கல்  
❖ கடந்த திமுக ஆட்சியில் ப ொலிவுறு நகர திட்டங்களை பசயல் டுத்துவதில் 

எழுந்த முளைககடு பதொடர் ொன புகொர்கள் குைித்து விசொரித்த ஓய்வு ப ற்ை 

ஐஏஎஸ் அதிகோரி பி.டபள்யு.ெி.வட ிதோர் தனது அைிக்ளகளய முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டொலின் இடம் தொக்கல் பசய்தொர்.  
❖ கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு சொர் ொக ப ொலிவுறு நகரத் திட்டம் 

(ஸ்மொர்ட் சிட்டி) அைிமுகப் டுத்தப் ட்டது.  
❖ இதன் அடிப் ளடயில் நொடு முழுவதும் நூறு நகரங்களை கதர்வு பசய்து 

ப ொலிவுறு நகரங்கைொக மொற்ை திட்டமிடப் ட்டது.  
❖ முதல் கட்டமொக தமிழகத்தில் 11 நகரங்கள் கதர்வு பசய்யப் ட்டன.  
❖ அதற்கொன அரசு உத்தரவும்  ிைப் ிக்கப் ட்டது.  

 
2. கோெவநோய் இல்லோ தமிழகம் 2025  

❖ தமிழகத்தில் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள் கோெவநோறய ஒழிக்க நட டிக்றக 

எடுக்கப் ட உள்ைதொக மக்கள் நல்வொழ்வுத் துளை அளமச்சர் 

மொ.சுப் ிரமணியன் பதரிவித்தொர்.  
❖ பசன்ளனயில் நளடப ற்ை கதசிய கொசகநொய் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் 65 

ஆவது ஆண்டு விழொவில் கொசகநொய் தடுப்பு நடவடிக்ளககள் குைித்த 

விழிப்புணர்வு குறுந்தகட்ளட அளமச்சர் மொ.சுப் ிரமணியன் பவைியிட்டொர்.  
 

மத்திய செய்திகள் 
 

1. உலக  ர்த்தக ெந்றதயில் இரண்டோ து இடம்  ோறழ ஏற்றுமதி  
❖ உலக சந்ளதயில்  ழங்களுக்கொன வர்த்தகத்தில் வொளழ இரண்டோ து இடம் 

பிடித்திருப்பதோல்  ோறழ ஏற்றுமதிறய அதிகரிக்க கவண்டும் என ஆந்திர 

மொநில சிைப்பு தளலளமச் பசயலர் பூனம் மனக்சகோண்றடயோ பதரிவித்தொர். 
❖ திருச்சி மொவட்டம் தோயனூரில் இந்திய கவைொண் ஆரொய்ச்சி கவுன்சிலின் 

(ஐசிஏ.ஆர்) கதசிய வொளழ ஆரொய்ச்சி ளமயம் அளமந்துள்ைது.  
❖ இந்த ளமயத்தின் 29 வது ஆண்டு நிறுவன நொள் விழொ மற்றும் விவசொயிகள் தின 

விழொ நளடப ற்ைது.  
 

 
 ிறையோட்டு செய்திகள் 

 
1. யூ-20  உலக மல்யுத்தம்: அன்டிம் பங்கோல் அெத்தல் ெோதறன  

❖  ல்ககரியொவில் நளடப ற்ை 20 வயதுக்கு உள் ட்கடொருக்கொன உலக 

மல்யுத்தம் சொம் ியன்ஷிப் ில் இந்தியொவின் அன்டிம் பங்கோல் தங்கப் தக்கம் 

பவன்ைொர்.  
❖ இதன்மூலம் இப்க ொட்டியில் தங்கம் பவன்ை முதல் இந்திய வரீொங்களன என்ை 

சொதளனளய அவர்  ளடத்தொர்.  
❖ இந்தியொ இரண்டொம் இடம்:   

➢ இப்க ொட்டியில் இந்திய அணி பமொத்தமொக 1 தங்கம் 3 பவள்ைி 3 

பவண்கலம் என 7  தக்கங்களுடன் 160 புள்ைிககைொடு இரண்டோம் இடம் 

 ிடித்தது.  
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2. ெர் வதெ போரோ போட்மிண்டன் இந்தியோவுக்கு 17 பதக்கங்கள்  

❖ தொய்லொந்தில் நளடப ற்ை சர்வகதச  ொரொ  ொட்மண்டன் க ொட்டியில் இந்தியோ 4 

தங்கம், 5 ச ள்ைி, 8 ச ண்கலம் என 17  தக்கங்கள் பவன்ைது.  
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