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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 

AUGUEST 2022 CURRENT AFFAIRS 

 

PERSONALITIES 

1. Adani Group chairperson Gautam Adani has become the 3rd Richest Person in the 

World. 

அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கவுதம் அதானி உைகின் 3வது பணக்காரர் என்ற 
பபருலமலை பபற்றுள்ளார்.  

2. The Appointments Committee of the Cabinet has given its approval to the appointment 

of former Chief Economic Advisor Dr. Krishnamurthy Subramaniam to the post of 

Executive Director (India) at the International Monetary Fund. 

டாக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்ரமணியத்தத சர்வததச நாணை நிதிைத்தின் நிர்வாக 
இைக்குநர் (இந்திைா) பதவிக்கு நிைமிக்க அலமச்சரலவைின் நிைமனக் குழு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது.  

3. Vikram Doraiswami has been appointed as the next High Commissioner of India to 

the UK. 

Doraiswami is presently the High Commissioner of India to Bangladesh. As per the 

Ministry of External Affairs, he is expected to take up the assignment shortly. 

இங்கிைாந்தின் அடுத்த இந்திை உைர் ஆலணைராக விக்ரம் துதரசாமி 
நிைமிக்கப்பட்டுள்ளார்  
துலரசாமி தற்தபாது வங்கததசத்திற்கான இந்திை உைர் ஆலணைராக உள்ளார். 
பவளியுறவு அலமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, அவர் இங்கிைாந்தின் உைர் ஆலணைராக 
பணிலை தமற்பகாள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது  

4. Jagdeep Dhankhar has been elected as the 14th Vice President of India. He had 

earlier served as the Governor of West Bengal. 
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இந்திைாவின் 14வது துலண ஜனாதிபதிைாக ஜக்தீப் தன்கர் 
ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இதற்கு முன்பு தமற்கு வங்க ஆளுநராகப் 
பணிைாற்றிைவர்  

5. Dr Kalaiselvi N has become the 1st Woman Director-General of CSIR. The Council 

of Scientific and Industrial Research (CSIR) is India’s largest research organization. 

And it also run a consortium of 38 state-run research institutes across the country. 

டாக்டர் கதைசசல்வி CSIR இன் முதல் பபண் இைக்குநர் பஜனரைாக ஆனார். 
அறிவிைல் மற்றும் பதாழில்துலற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (CSIR) இந்திைாவின் 
மிகப்பபரிை ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகும், தமலும் இது நாடு முழுவதும் உள்ள 38 அரசு 
நடத்தும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் கூட்டலமப்பால் நடத்தப்படுகிறது 

6. The current Chief Justice of India NV Ramana has recommended Justice UU Lalit's 

name to be the next Chief Justice of India. Justice Uday U Lalit will become India's 

49th Chief Justice. 

அடுத்த தலைலம நீதிபதிைாக நீதிபதி யு.யு.ைைித்தின் பபைலர தற்தபாலதை 
தலைலம நீதிபதி என்.வி.ரமணா பரிந்துலர பசய்துள்ளார். இந்திைாவின் 49வது 
தலைலம நீதிபதிைாக உதய் யு ைைித் பதவிதைற்கவுள்ளார் 

PLACES 

7. The Indian Army has begun the reconstruction of the 150-year-old Bailey Bridge over 

Sukhtawa River in Madhya Pradesh 

மத்திைப் பிரததசத்தில் சுக்தாவா ஆற்றின் மீது 150 ஆண்டுகள் பழலமைான சபய்ைி 
பாைத்தத புனரலமக்கும் பணிலை இந்திை ராணுவம் பதாடங்கியுள்ளது  

8. The Haridwar city of Uttarakhand has been declared as India’s Best Aspirational 

District by NITI Aayog. The distraction of Best Aspirational District to the Holy City 

of Haridwar was accorded under NITI Aayog's Aspirational Districts Programme. 

உத்தரகாண்டின் ஹரித்வார் நகரம் இந்திைாவின் சிறந்த ஆர்வமுள்ள 
மாவட்டமாக NITI ஆயயாக்கால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புனித நகரமான 
ஹரித்வாருக்கு சிறந்த மாவட்டத்திற்குரிை NITI ஆதைாக்கின் ஆர்வமுள்ள 
மாவட்டங்கள் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டது  

9. The Union Home Minister Amit Shah inaugurated a two-day National Security 

Strategies Conference 2022 in New Delhi. 
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மத்திை உள்துலற அலமச்சர் அமித் ஷா புதுதில்ைிைில் இரண்டு நாள் யதசிய 
பாதுகாப்பு உத்திகள் மாநாட்தட 2022 பதாடங்கி லவத்தார்  

10. Chenab Railway Bridge, which is being constructed as part of the Kashmir Railway 

project got its Golden Joint on 14th August 2022. On Saturday, the Indian Railways 

announced the inauguration of Chenab Bridge's Golden Joint. The Golden Joint of 

a Bridge is the connecting two ends of the deck of the bridge. 

காஷ்மீர் ரைில்தவ திட்டத்தின் ஒரு பகுதிைாக கட்டப்பட்டு வரும் சசனாப் 
ரயில்யவ பாைம், 14 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று அதன் யகால்டன் ஜாயிண்ட்தடப் 
பபற்றது. சனிக்கிழலமைன்று, பசனாப் பாைத்தின் தகால்டன் ஜாைின்ட் திறப்பு 
விழாலவ இந்திை ரைில்தவ அறிவித்தது. ஒரு பாைத்தின் தகால்டன் ஜாைிண்ட் 
என்பது பாைத்தின் இரு முலனகலள இலணக்கிறது 

11. BRO has received the Guinness World Records certificate for constructing and 

blacktopping the world’s highest motorable road at 19,024 feet at Umlingla Pass. 

உம்ைிங்ைா பாஸில் 19,024 அடி உைரத்தில் உைகின் மிக உைரமான தமாட்டார் 
சாலைலை நிர்மாணித்து பிளாக்டாப்பிங் பசய்ததற்காக BRO உைக கின்னஸ் 
சாதலன சான்றிதலழப் பபற்றுள்ளது 

AWARD 

12. The former Chancellor of Germany Angela Merkel was awarded UNESCO Peace 

Prize 2022 for her ‘efforts to welcome refugees’. 

அகதிகலள வரதவற்கும் முைற்சிகளுக்காக பஜர்மனிைின் முன்னாள் அதிபர் 
ஏஞ்சைா சமர்க்கலுக்கு 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான யுசனஸ்யகா அதமதி பரிசு 
வழங்கப்பட்டது 

SPORTS 

13. Olympic Champion of India Neeraj Chopra has gifted his gold-medal-winning javelin 

to the Olympic Museum in Lausanne, Switzerland.  

இந்திைாவின் ஒைிம்பிக் சாம்பிைனான நீரஜ் யசாப்ரா தனது தங்கப்பதக்கம் பவன்ற 
ஈட்டிலை சுவிட்சர்ைாந்தின் பைாசானில் உள்ள ஒைிம்பிக் அருங்காட்சிைகத்திற்கு 
பரிசாக அளித்துள்ளார் 
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14. Antim Panghal, a 17-year-old wrestler from Haryana created history by being 

crowned as India’s First-Ever U-20 World Wrestling Champion.  

ஆன்டிம் பங்கல் ஹரிைானாலவச் தசர்ந்த 17 வயது மல்யுத்த வரீர், இந்திைாவின் 
முதல் யு-20 உைக மல்யுத்த சாம்பியனாக வரைாறு பலடத்தார் 

15. Serena Williams announced on August 9, 2022, that she was evolving away from 

Tennis and planned to retire from the sport after the US Open tournament which 

begins later in August 2022. 

சசரீனா வில்ைியம்ஸ் ஆகஸ்ட் 9, 2022 அன்று படன்னிஸிைிருந்து விைகி 
வருவதாகவும், ஆகஸ்ட் 2022 இல் பதாடங்கும் யுஎஸ் ஓபன் தபாட்டிக்குப் பிறகு 
விலளைாட்டிைிருந்து ஓய்வு பபறத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அறிவித்தார்   

16. India's Tejaswin Shankar has won India's first-ever medal in high jump with his 

bronze in men's high jump final with a mark of 2.22m at Commonwealth Games 2022.  

காமன்பவல்த் விலளைாட்டு 2022 இல் இந்திைாவின் யதஜஸ்வின் சங்கர் உைரம் 
தாண்டுதைில் ஆடவருக்கான உைரம் தாண்டுதல் பி இறுதிப் தபாட்டிைில் 2.22 மீ 
உைரத்துடன் பவண்கைத்துடன் இந்திைாவின் முதல் பதக்கத்லத பவன்றுள்ளார் 

ECONOMY 

17. Central Government has ordered the implementation of the ‘One Nation, One 

Fertiliser’ scheme. The new scheme is aimed at bringing about uniformity in fertilizer 

brands across the country under the single brand name of ‘Bharat’. 

'ஒயர நாடு, ஒயர உரம் ' திட்டத்லத அமல்படுத்த மத்திை அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 
இந்த புதிய திட்டம், 'பாரத்' என்ற ஒற்லற பிராண்ட் பபைரில் நாடு முழுவதும் 
உள்ள உர பிராண்டுகளில் ஒதர சீரான தன்லமலை பகாண்டு வருவலத 
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது  

18. The National Skill Development Corporation in partnership with Seva Bharti and 

Yuva Vikas Society launched the second phase of the Grameen Udyami Project to 

augment skill training in tribal communities. 

யதசிய திறன் யமம்பாட்டுக் கழகம் யசவா பாரதி மற்றும் யுவ விகாஸ் 
பசாலசட்டியுடன் இலணந்து பழங்குடிைின சமூகங்களில் திறன் பைிற்சிலை 
அதிகரிக்க கிராமீன் உத்யமி திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்லத 
அறிமுகப்படுத்திைது  
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19. Asia's largest Compressed Biogas (CBG) plant has begun its commercial 

operations in Sangrur, Punjab. 

ஆசியாவின் மிகப்சபரிய சுருக்கப்பட்ட உயிர்வாயு (CBG) ஆலை பஞ்சாப் மாநிைம் 
சங்ரூரில் தனது வணிக நடவடிக்லககலளத் பதாடங்கியுள்ளது 

20. Prime Minister Narendra Modi, on the occasion of World Biofuel Day, inaugurated 

the newly developed 2G Ethanol Plant at Panipat Refinery in Haryana. PM Modi 

dedicated the 2G Ethanol Plant to the nation through video conferencing.  

உைக உயிரி எரிசபாருள் தினத்லதபைாட்டி, ஹரிைானாவில் உள்ள பானிபட் 
சுத்திகரிப்பு நிலைைத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 2ஜி எத்தனால் ஆதைதய 
பிரதமர் நதரந்திர தமாடி திறந்து லவத்தார். வடீிதைா கான்பரன்சிங் மூைம் 2ஜி 
எத்தனால் ஆலைலை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் தமாடி 

21. The New Development Bank (NDB) on September 2, 2021 admitted United Arab 

Emirates, Uruguay and Bangladesh as its new members. The bank has been set 

up by all the nations that are part of the BRICS Bloc 

பசப்டம்பர் 2, 2021 அன்று புதிய யமம்பாட்டு வங்கி (NDB) ஐக்கிய அரபு எமியரட்ஸ், 
உருகுயவ மற்றும் பங்களாயதஷ் ஆகிைவற்லற அதன் புதிை உறுப்பினர்களாக 
ஏற்றுக்பகாண்டது. BRICS -ன் அலனத்து நாடுகளாலும் ஒரு பகுதிைாக வங்கி 
அலமக்கப்பட்டுள்ளது 

SCIENCE AND TECH, DEFENCE 

22. The Serum Institute of India and the Department of Biotechnology are set to launch 

India’s first indigenously developed Quadrivalent Papillomavirus Vaccine (qHPV) 

against Cervical cancer on September 1, 2022. 

சசரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா மற்றும் பதைாபடக்னாைஜி துலற ஆகிைலவ 
இலணந்து பசப்டம்பர் 1, 2022 அன்று கர்ப்பப்லப வாய்ப் புற்றுதநாய்க்கு எதிராக 
உள்நாட்டிதைதை உருவாக்கப்பட்ட குவாட்ரிவைன்ட் பாப்பியைாமா தவரஸ் 
தடுப்பூசிதய ( qHPV ) அறிமுகப்படுத்த உள்ளன 

23. Indian Navy has received its first-ever fully Made in India 30mm ammunition for AK-

630 guns fitted on warships.  
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முதன்முலறைாக இந்திைாவில் தைாரிக்கப்பட்ட தபார்க்கப்பல்களில் 30mm 
சவடிமருந்துகதள சபாருத்தப்பட்ட AK-630 துப்பாக்கிகளை இந்திை கடற்பலட 
பபற்றுள்ளது 

24. India test-fired VL-SRSAM Missile System from the Integrated Test Range (ITR), 

Chandipur in Odisha. The Vertical Launch Short Range Surface-to-Air Missile (VL-

SRSAM) has been indigenously designed and developed by DRDO for the Indian 

Navy. 

ஒடிசாவில் உள்ள சந்திப்பூர் உள்ள ஒருங்கிலணந்த தசாதலன எல்லைைில் (ITR) 
இருந்து VL -SRSAM ஏவுகதண அதமப்தப இந்தியா தசாதலன பசய்தது. 
சசங்குத்து ஏவுதல் குறுகிய தூர ஏவுகதண (VL-SRSAM) இந்திை கடற்பலடக்காக 

DRDO-வால் உள்நாட்டிதைதை வடிவலமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 

25. The Health Ministry of India has given its approval to the Biological E's Corbevax 

vaccine as a precautionary dose for adult individuals who have been inoculated 

against COVID-19 using Covaxin and Covishield.  

Covaxin மற்றும் Covishield ஐப் பைன்படுத்தி COVID-19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி 

தபாடப்பட்ட வைது வந்தவர்களுக்கு முன்பனச்சரிக்லக மருந்தாக Biological E's 
Corbevax தடுப்பூசிக்கு இந்திை சுகாதார அலமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது 

26. The 13th edition of the Indo-US Joint Special Forces exercises ‘Ex Vajra Prahar 2022’ 

commenced at the Special Forces Training School at Bakloh in Himachal Pradesh. 

இந்திை-அபமரிக்க கூட்டு சிறப்புப் பலடப் பைிற்சிைின் 13வது எக்ஸ் வஜ்ர பிரஹார் 
2022' இமாச்சைப் பிரததசத்தில் உள்ள பக்தைாவில் உள்ள சிறப்புப் பலடப் பைிற்சிப் 
பள்ளிைில் பதாடங்கிைது 

OTHERS 

27. Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch the Central Armed Police 

Forces eAwas Portal in New Delhi on September 1, 2022.  

As per the Ministry of Home Affairs, increasing the Housing Satisfaction Ratio for 

CAPFs personnel is one of the priority areas of the Government. 

பசப்டம்பர் 1, 2022 அன்று புது தில்ைிைில் மத்திய ஆயுதப் யபாலீஸ் பதடகளின் 
eAwas யபார்ட்டதைத் பதாடங்குகிறார்  
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உள்துலற அலமச்சகத்தின்படி, CAPF பணியாளர்களுக்கான வடீ்டு மனநிதறவு 
விகிதத்தத அதிகரிப்பது அரசாங்கத்தின் முன்னுரிலமப் பகுதிகளில் ஒன்றாகும் 

28. Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Battery Waste 

Management Rules 2022 with an aim to ensure environmentally sound management 

of waste batteries. 

மத்திை சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காைநிலை மாற்ற அலமச்சகம், யபட்டரி 
கழிவு யமைாண்தம விதிகள் 2022-ஐ, கழிவு தபட்டரிகளின் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த 
தமைாண்லமலை உறுதி பசய்யும் தநாக்கத்துடன் அறிவித்துள்ளது 

29. Supertech Twin Towers (Noida Twin Tower) were brought down on 28th August 

2022 - Sunday, with the help of over3,700 kg of explosives.  

சூப்பர்சடக் இரட்தடக் யகாபுரம் (பநாய்டா இரட்லடக் தகாபுரம்) 28 ஆகஸ்ட் 2022- 
ஞாைிற்றுக்கிழலம, 3,700 கிதைா பவடிபபாருட்களின் உதவியுடன் வழீ்த்தப்பட்டது 

30. India’s first Indigenously Developed Hydrogen Fuel Cell Bus was unveiled in Pune 

by MoS Science and Technology, Dr Jitendra Singh on 21st August 2022.  

இந்திைாவின் முதல் உள்நாட்டிதைதை உருவாக்கப்பட்ட தஹட்ரஜன் எரிசபாருள் 
சசல் யபருந்து, 21 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று புதனைில் MoS அறிவிைல் மற்றும் 
பதாழில்நுட்பத் துலற டாக்டர் ஜிததந்திர சிங்கால் பதாடங்கப்பட்டது 

31. State Government has approved setting up India’s first-night safari park at Kukrail 

Forest Area in Lucknow. Recently, UP state cabinet gave its approval for 

establishing India’s First Night Safari Park in Lucknow’s Kukrail Forest Area. 

ைக்யனாவில் உள்ள குக்தரல் வனப் பகுதியில் இந்திைாவின் முதல் இரவு 
சஃபாரி பூங்கா அதமக்க மாநிை அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது . சமீபத்தில், 
ைக்தனாவின் குக்லரல் வனப் பகுதிைில் இந்திைாவின் முதல் இரவு சஃபாரி 
பூங்காலவ நிறுவ உ.பி. மாநிை அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்தது 

32. The Government of India has nominated the dance form Garba to be inscribed on 

UNESCO’s intangible cultural heritage list. 

யுசனஸ்யகாவின் புைனாகாத கைாச்சார பாரம்பரிய பட்டியைில் சபாறிக்க கர்பா 
என்ற நடன வடிவத்லத இந்திை அரசு பரிந்துலரத்துள்ளது 

33. Switch Mobility Ltd unveiled and launched India’s 1st Double-decker Electric Bus 

Switch EiV 22 in Mumbai.  
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ஸ்விட்ச் சமாபிைிட்டி ைிமிசடட் இந்திைாவின் 1வது டபுள் சடக்கர் எைக்ட்ரிக் 
பஸ் ஸ்விட்ச் EiV 22ஐ மும்லபைில் அறிமுகப்படுத்திைது 

34. Union Culture Ministry and Google launched the ‘India Ki Udaan’ initiative with the 

aim for capturing the milestones the country has achieved in its 75year journey since 

independence. 

நாடு சுதந்திரம் அலடந்ததில் இருந்து 75 ஆண்டுகாை பைணத்தில் அலடந்துள்ள 
லமல்கற்கலள லகப்பற்றும் தநாக்கத்துடன் மத்திை கைாச்சார அலமச்சகம் மற்றும் 
கூகுள் இலணந்து 'இந்தியா கி உதான்' திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்திைது 

35. The Central Government has decided to offer the use of the indigenous 5G Test Bed 

for free to the government-recognized start-ups and MSMEs for the next six months 

up to January 2023. 

அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு ஜனவரி 2023 வலர அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
ஸ்டார்ட் அப்கள் மற்றும் MSME களுக்கு உள்நாட்டு 5G யசாததன இைவசமாகப் 
பைன்படுத்த மத்திை அரசு முடிவு பசய்துள்ளது 

36. The Union Minister of Civil Aviation Jyotiraditya Scindia and Minister of State for 

Civil Aviation Gen (Retd.) V.K. Singh inaugurated the first flight of Akasa Air from 

Mumbai to Ahmedabad virtually. 

மத்திை விமான தபாக்குவரத்து துலற அலமச்சர் தஜாதிராதித்ைா சிந்திைா மற்றும் 
சிவில் விமானப் தபாக்குவரத்துக்கான மாநிை அலமச்சர் பஜனரல் (ஓய்வு) வி.தக. 
சிங் ஆகிதைார் மும்லபைிைிருந்து அகமதாபாத்துக்கு ஆகாசா ஏர் விமானத்தின் 
முதல் விமானத்லத பதாடங்கி லவத்தனர் 

37. The world's largest floating solar power plant will be built in the Khandwa district 

in Madhya Pradesh on Omkareshwar Dam on the Narmada River. 

உைகின் மிகப்சபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிதையம் மத்திைப் பிரததசத்தில் 
உள்ள கந்த்வா மாவட்டத்தில் நர்மதா நதியின் ஓம்காயரஷ்வர் அலணைில் 
கட்டப்படவுள்ளது 
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