
 
    

 

Daily Current Affairs (August 1st - 3rd) 

Date :  August 1st - 3rd 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

சபண்கள் ஹாக்கி உலக ககாப்ளப 

பெண்கள் ஹாக்கி உலகக் ககாெ்பெயில்  இந்தியாபை 3-2 என்ற கணக்கில் 

அய்ராலாந்து பைன்று அபரயிறுதிக்குள் நுபைந்தது. 

ஆசிய நாடுகளின் சதுரங்கப் கபாட்டி ககாப்ளப 

ொரம்ெரிய ஆட்டத்தில் ஆண்கள் பைள்ளி ெதக்கமும், பெண்கள் பைண்கலமும் 

பைன்றனர.் 

பிளிடஸ்் ஆட்டத்தில் இந்திய பெண்கள் தங்கம் பைன்றனர ்

 

திட்டங்கள் 

  

கேசிய ஊட்டசச்ே்து திட்டம்  

அக்கடாெர ்15 ம் கததி, உலக உணவு தினத்தன்று சம்புஸ்த ககரளம்  என்ற ஒரு கதசிய 

ஊட்டசச்த்து திட்டம் ஒன்பறத் பதாடங்கவுள்ளது. 
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ஊட்டசச்த்து கமம்ெடுத்துதல், உடல் ெருமபனத் தடுக்கும் மற்றும் மாநிலத்தில் 

தாய்ெ்ொல் ஊக்குவித்தல் ஆகியைற்றுக்கான குறிெ்பிட்ட கநாக்கங்களுடன் 

பதாடங்குகிறது. 

  

கசவா கபாஜ் கயாஜனா 

மாதத்திற்குக் குபறந்த ெடச்ம் 5,000 நெரக்ளுக்கு இலைச உணவிபன ைைங்குகின்ற, 

ஐந்து ஆண்டு காலமாக இருக்கின்ற மடாலயங்கள் (monasteries), தரக்ாக்கள் (dargahs), 

ஆசரமங்கள்(ashrams), திருசச்பெகள்(churches), மசூதிகள் (mosques), குருத்துைாராக்கள் 

(gurudwaras), ககாயில்கள்(temples) கொன்ற நிறுைனங்கள் இத்திட்டத்தின் கீை் 

ெயன்பெறுகிறது. 

மக்களுக்கு இலைச உணவிபன ைைங்குகின்ற அபனதத்ு மத பதாண்டு 

நிறுைனங்களுக்கும் சிறெ்பு நிதியியல் உதவியிபன ைைங்குைதற்காக மத்திய 

கலாசச்ார அபமசச்கமானது கசைா கொஜ் கயாஜனா (Seva Bhoj Yojna) எனும் புதிய 

திட்டத்பதத் துைங்கியுள்ளது. 

இதற்காக இந்த நிறுைனங்களினால் பசலுத்தெ்ெட்ட மத்திய சரக்கு மற்றும் கசபை 

ைரி (Central Goods and Services Tax -CGST), ஒருங்கிபணந்த சரக்கு மற்றும் கசபை ைரித் 

(Integrated Goods and Services Tax -IGST) பதாபகயானது மத்திய அரசினால் 

இந்நிறுைனங்களுக்குத ்திரும்ெ ைைங்கெ்ெடும். 

  

விருதுகள் 

  

சரவ்கேச பங்களிப்பு விருது 

ககரளாவின் உள்கட்டபமெ்பு மற்றும் பதாழில்நுட்ெ கல்விக்கான (KITE) துபணத் 

தபலைரும் நிரை்ாக இயக்குநருமான கக. அன்ைார ்சதாத் என்ெைர ் சரை்கதச 
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ெங்களிெ்பு விருது (கல்வி பதாடரப்ு மற்றும் பதாழில்நுடெ் சங்கம் (AECT), அபமரிக்கா) 

பெற்றார ்

  

சிறந்ே நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கான 2013-2017 விருது 

சிறந்த நாடாளுமன்ற உறுெ்பினருக்கான 2013-2017 விருபத ஸ்ரீ நஜ்மா பஹெ்துல்லா, 

ஸ்ரீ ஹக்கமகதை் நாராயண் யாதை், ஸ்ரீ குலாம் நபி ஆசாத், ஸ்ரீ திகனஷ் திரிகைதி 

மற்றும் ஸ்ரீ ெரத்ுரிஹரி மஹாதாெ் ஆகிகயார ்பெற்றனர.் 

குடியரசுத ்தபலைர ்திரு.ராம் நாத் ககாவிந்த் இந்த விருதுகபள ைைங்கினார.் 

  

ஃபீல்டஸ்் பேக்கம் 

கணிதத ்துபறயில் கநாெல் ெரிசுக்கு இபணயான ெரிசாக கருதெ்ெடும் ஃபீல்டஸ்் 

ெதக்கத்பத சரை்கதச கணித ஒன்றியம் (International Mathematical Union – IMU) 40 

ையதுக்கு உட்ெட்டைரக்ளுக்கு மடட்ுகம நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற அளித்து 

ைருகிறது. 

அக்ஷய் பைங்ககடஷ் [இந்திய-ஆஸ்திகரலிய கணிதவியலாளர]், காபசர ்பிரக்ர,் பீட்டர ்

ஸ்ககால்ஸி, அலீசிகயா ஃபிகாலி  ஆகிகயாருக்கு ஃபீல்டஸ்் ெதக்கம் 

(கணிதத்திற்கான கநாெல் ெரிசு) ைைங்கெ்ெட்டது. 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உலக ோய்ப்பாலூடட்ும் வாரம் [ஆகஸ்ட ்1 - 7 வளர] 

தாய்ெ்ொலூட்ட ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் உலகம் முழுைதும் குைந்பதகளின் 

ஆகராக்கியத்பத கமம்ெடுத்துைதற்காக ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 ைபர உலக 

தாய்ெ்ொலூடட்ும் ைாரம் ஒை்பைாரு ஆண்டும் பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

 

ேரவரிளச  

முன்னதாக தாய்ெ்ொலூடட்ும் நாடுகளின் ெட்டியல் UNICEF மற்றும் உலக சுகாதார 

அபமெ்பு (WHO) பைளியிட்ட ஒரு புதிய அறிக்பகயில் 76 நாடுகளில் இந்தியா 56ைது 

இடத்தில் உள்ளது. 

 

1 இலங்பக 

2 ைனுைாடட்ு 

3 புருண்டி 

4 கஜகஸ்தான் 
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இளணய கபார்ட்டல் 

  

இ-பாசு ஹாட் கபார்டல் 

இனவிருத்தியாளரக்ள் மற்றும் நாட்டுெ்ெசு ைளரெ்்ொளரக்பள இபணெ்ெதற்காக இ-

ொசு ஹாட் கொரட்பல (www.epashuhaat.gov.in) அரசு துைக்கியது. 

  

 

நியமனங்கள் 

 

வி. ராஜூ என்ெைர ் பி.எஸ்.என்.எல். தமிை்நாடு பிரிவின் தபலபமெ் பொது 

கமலாளராக நியமிக்கெ்ெட்டார ். 
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