
 
    

 

Daily Current Affairs (August 11th - 13th) 

Date :  August  11th - 13th 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஆசிய ககால்ஃப் டூர் பட்டம் 

20 வயதான விராஜ் மடப்பா ஆசிய க ால்ஃப் டூர ்பட்டத்தத வவன்ற இளம் இந்தியர ்

ஆவர.் 

  

வியட்நாம் ஓபன் கபட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

இந்திய வீரர ்அஜய் வஜயராம் என்பவர ்க ா சி மின் ந ரில் வியட்நாம் ஓபன் 

கபாட்டியில் இந்கதாகனசியாவின் வெெர ்த வரன் ரஸ்டாவிகடாவிடம் இறுதிப் 

கபாட்டியில் கதால்வியதடந்தார.் 

  

2020 ல் துப்பாக்கிசச்ூடு உலகக் ககாப்ளப 

2020 ல் துப்பா ்கிசச்ூடு உல  க ாப்தப புது வடல்லியில் நதடவபறவுள்ளது. 
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ஐடிஎஃப் ஆண்கள் பியூசச்ரஸ்் சடன்னிஸ் கபாட்டி 

இந்கதாகனசியாவில் நதடவபற்ற $25,000 மதிப்பிலான ஐ.டி.எஃப் ஆண் ள் பியூசச்ரஸ்் 

வடன்னிஸ் கபாட்டியின் இறுதிப் கபாட்டியில் நி ்கி பூனாசச்ா ஆஸ்திகரலியாவின் 

தம ்க ல் லு ்த  கதாற் டித்தார.் 

ஆண்டரச்ன் லாரட்ஸ்ில்100 வடஸ்ட் வி ்வ டட்ு வீழ்த்தினார ்

இங்கிலாந்தின் கவ ப்பந்து வீசச்ாளர ்கஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன் லாரட்ஸ்ில்100 வடஸ்ட் 

வி ்வ டட்ு தள எடுத்த முதல் வீரர ்ஆவார.் 

உலகில் அதி  வடஸ்ட ்வி ்வ டட்ு தள வீழ்த்திய முதத்தயா முரளிதரன், ஒகர 

தமதானத்தில் 100 வி ்வ டட்ு தள த ப்பற்றிய மற்வறாரு பந்து வீசச்ாளர ்ஆவார.் 

  

சபண் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

ஆர ்பிரா ் ானந்தாவின் மூத்த சக ாதரியான பதிகனழு வயதான ஆர.் 

தவொலி,  வபண் கிராண்ட்மாஸ்டர ்ஆனார.் 

ரீ ா வட ்ஸாஸ் பல் தல ் ழ  ஓபன் வசஸ் கபாட்டியில் லாடவ்ியாவில் தனது 

இறுதி முதறதய நிதறவு வசய்தார.் 

  

ஸ்சபயினின் சூப்பர் ககாப்ளப இறுதி கபாட்டி 

ஸ்வபயினின் சூப்பர ்க ாப்தப இறுதி கபாட்டியில் 2-1 என்ற  ண ்கில் 

பாரச்ிகலானா வவற்றி வபற்றது, வமஸ்ஸி, ஆண்ட்ரஸ் இவனஸ்டாதவ 32 

பட்டங் ளுடன் முந்தினர.் 
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பிஜிஏ சாம்பியன்ஷிப் 

ப்ரூ ்ஸ் க ாப் ா தட ர ்வூட்ஸ்தய வீழ்த்தி 100 வது பிஜிஏ சாம்பியன்ஷிப்தப 

வவன்றார.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

சரவ்கேச இளளஞர் தினம் - ஆகஸ்ட ்12 

சரவ்கதச இதளஞர ்தினம் ஐ.நா.வின் ஒரு விழிப்புணரவ்ு நாள் ஆகும். 

கநாக்கம் :  இதளஞர ்தள சுற்றியுள்ள வ ாடு ் ப்பட்ட  லாசச்ார மற்றும் சட்ட 

சி ் ல் ளின் வதாகுப்பு ்கு  வனம் வசலுத்துவதாகும். முதல் IYD ஆ ஸ்ட் 12, 2000 

அன்று அனுசரி ் ப்பட்டது. 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

இரும்புச ்சுளம கநாளய சீரச்சய்ய IGIB 

ஜிகனாமி ்ஸ் மற்றும் ஒருங்கிதணந்த உயிரியல் நிறுவனம் (CSIR-IGIB), ஜீப்ரா 

மீதனப் பயன்படுத்தி வ ப்சிடின்  ாரக்மான் உற்பத்திதய ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு 

பாதததய வவற்றி ரமா   ண்டுபிடித்திரு ்கின்றன. 

உடலில் உள்ள இரும்புச ்கசரம்த்தத ்  டட்ுப்படுத்தும்  ல்லீரலில் இந்த வ ப்சிடின் 

 ாரக்மான் சுர ்கும். 
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கவளாண் பூசச்ி, (ஸ்கபாசடாப்சடரா ஃப்கிஜ்சபர்டாடா) சோற்றுகநாய் 

இந்த ஆண்டு கம மாதத்தில் ஷிவாகமா ் மாவட்டத்தில் முதன்முதலா  

 வனி ் ப்பட்ட ஒரு கவளாண் பூசச்ி, (ஸ்கபாவடாப்வடரா ஃப்கிஜ்வபரட்ாடா) 

வதாற்றுகநாய்  ரந்ாட ாவில் ஆபத்தான கவ த்தில் பரவி வருகிறது. 

  

விருதுகள் 

  

இன்ளசட் விருது  

எட்டாம் சரவ்கதச (த  ்கூ அவமசச்ியூர ்குறும்பட) விழாவில் டி.கிருெ்ணனுனி 

என்பவர ்வாழ்நாள் சாததன ் ான நான் ாவது இன்தசட் விருது வபற்றார.் 

  

சமூக விருது 

சுனிெ் ா  ாரட்ி ் – ஜூனியர ்NBA உல  கூதடப்பந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிப்பில் சமூ  

விருது வபற்றார.் 

  

The Hindu Playwright Award 2018 விருது 

அன்னி வஜயிடி (வபயரிடப்படாத-1 நாட ம்) - The Hindu Playwright Award 2018 விருது 

வபற்றார.் 
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புே்ேகங்கள்  

  

கபபக் பாே் புே்ேகம் 

கபப ் பாத் புத்த ம் விஜய் க ாயல் [மத்திய மாநில பாராளுமன்ற விவ ாரம், 

புள்ளிவிபரம் மற்றும் திட்ட அமலா ் த்துதற அதமசச்ர]் என்பவரால் 

வவளியிடப்பட்டது. 

 

ேரவரிளச 

  

இந்தியாவின் மிகவும் கேசபக்தி ேர அளடயாள மதிப்பாய்வு 

1) ஸ்கடட் பாங் ் ஆஃப் இந்தியா 

2) டாட்டா கமாட்டாரஸ்் 

3) பதஞ்சலி 

4) ரிதலயன்ஸ் ஜிகயா 

 

இந்தியாவின் சசல்வந்ே சபண்களின் பட்டியல் 

ஸ்மிதா வி.கிருெ்ணா – க ாத்கரஜ் குடும்பத்தின் மூன்றாம் ததலமுதற வாரிசு 

கராெ்னி நாடார ்– HCL ததலதம நிரவ்ா  அதி ாரி மற்றும் நிரவ்ா  இய ்குனர ்

இந்து வஜயின் – தடம்ஸ் குரூப்பின் ததலவர ்
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எளிோன வாழ்க்ளக குறியீடட்ு – வீடட்ுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அளமசச்கம் (MoHUA) 

வீடட்ு வசதி மற்றும் ந ரப்்புற விவ ார அதமசச்ர ் ரத்ீப் சிங் 

பூரி  வவளியிட்ட  ம ் ள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ந ரங் ள் பட்டியலில்  புகன முதல் இடம் 

பிடித்து உள்ளது. இந்த சரக்வ 111 ந ரங் ளில் நடத்தப்பட்டது. 

 

எளிதான வாழ் ்த  குறியீடட்ு நான்கு அளவுக ாதல  அடிப்பதடயா  ் வ ாண்டு 

எடு ் ப்படட்ு உள்ளது.  ஆளுத , சமூ  நிறுவனங் ள்,வபாருளாதாரம், மற்றும் 

உள் ட்டதமப்தப அடிப்பதடயா  வ ாண்டது. 

 

நவி மும்தப 2 வது இடம் பிடித்து உள்ளது. கிரிகயட்டர ்மும்தப 3 வது 

இடத்திலும்  வதாடரந்்து திருப்பதி, சண்டி ர,் தாகன,ராய்பூர,் இந்தூர ்விஜயவாடா 

மற்றும் கபாபால் உள்ளன. 

 

வசன்தன ்கு 14ஆவது இடம் ததலந ர ்வடல்லி 65ஆவது இடமும் பிடித்துள்ளன. 

முதல் 10 இடங் ளில் தமிழ  ந ரங் ள் இடம் பிடி ் வில்தல. 

  

இந்திய ேரக் கவுன்சில் (QCI) நடே்திய நிளலயம் தூய்ளம பற்றிய அறிக்ளக 

A1 வத  நிதலயங் ள் (75 இலிருந்து) 

கஜாத்பூர ்/ வட-கமற்கு ரயில்கவ 

வஜய்ப்பூர ்/ வட-கமற்கு ரயில்கவ 

திருப்பதி / வதற்கு-மத்திய ரயில்கவ 
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A வத  நிதலயங் ள் (332 வமாத்தம்) 

மாரவ்ார ்/ வட கமற்கு ரயில்கவ 

புகலரா / வட-கமற்கு ரயில்கவ 

வாரங் ல் / வதன்-மத்திய ரயில்கவ 

  

மண்டல ரயில்கவ தரவரிதச: 

வட கமற்கு ரயில்கவ 

வதன் மத்திய ரயில்கவ 

கிழ ்கு  டற் தர இரயில்கவ 

  

மாநாடுகள் 

  

இந்திய புடளவயின் பாரம்பரியம் 

சுதந்திர தின விழா வ ாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியா  இந்திய  தல,  லாசார 

மரபுரிதம ் ான இந்திய கதசிய அற ் ட்டதள (INTACH) இரண்டு நாள் 

 ண் ாட்சிதய இந்திய புடதவயின் பாரம்பரியமான தாக  கி தகரா ாதர 

நடத்துகிறது. 
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திட்டங்கள் 

 

 

ஸ்கவகேஷ் ேரஷ்ன் திட்டம் 

மணிப்பூர ்ஆளுநரான நஜ்மா ஏ வ ப்துல்லா, “வட கிழ ்கு சர ்்யூட ்வளரச்ச்ி : 

இம்பால் & க ாங்ஜம்” என்ற திட்டத்தத துவ ்கினார.்  

இது இந்திய அரசின் சுற்றுலாத்துதற அதமசச் த்தின் ஸ்கவகதெ் தரெ்ன் 

திட்டத்தின் கீழ் வசயல்படுத்தப்பட்டது. 

மத்திய சுற்றுலா அதமசச் ம் வசயல்படுத்திவரும் ஸ்கவகதெ் தரெ்ன் திட்டத்தின் 

படி  கீழ் உள்ள இந்த சுற்றுலா தளங் ள் கமம்படுத்தப்படும். 

  

NDMC ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் 

புது தில்லி மாந ராட்சி (NDMC) கமற்வ ாண்ட ஸ்மாரட்் சிட்டி திட்டங் தள மத்திய 

உள்துதற அதமசச்ர ்ராஜ்நாத ்சிங் திறந்து தவத்தார.் 

சுற்றுலாப் பயணி ளின் எண்ணி ்த , மண்டல வாரிய விநிகயா ம், வளரச்ச்ி 

மற்றும் நதடமுதறப்படுத்தலு ் ான சாத்தியம் ஆகியவற்தற அடிப்பதடயா  ் 

வ ாண்டு கீழ் ் ண்ட மு ்கிய தலங் தள மத்திய சுற்றுலா அதமசச் ம் 

 ண்டறிந்துள்ளது. 

1.தாஜ் ம ால் & ஃபகதபூர ்சி ்ரி (உத்திரப் பிரகதசம்) 

2.அஜந்தா மற்றும் எல்கலாரா (ம ாராெ்டிரா) 

3. ூமாயுன்  ல்லதற, குதுப் மினார ்மற்றும் வசங்க ாடத்ட (வடல்லி) 

4.க ால்வா பீச ்(க ாவா) 
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5.அமர ்க ாடத்ட (ராஜஸ்தான்) 

6.கசாம்நாத ்மற்றும் கடாலாவிரா (குஜராத்) 

7. ஜுராக ா (மத்தியப் பிரகதசம்) 

8. ம்பி ( ரந்ாட ா) 

9.ம ாபலிபுரம் (தமிழ்நாடு) 

10. ாஸிரங் ா (அசாம்) 

11.குமர ம் (க ரளா) 

12.ம ாகபாதி ஆலயம் (பீ ார)் 

  

நியமனங்கள் 

  

மூத்த வழ ் றிஞர ்பி.எஸ். பிரசாத ்என்பவர ்புதிய வதலுங் ானா அட்டரன்ி 

வஜனரலா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

திதரப்பட தயாரிப்பாளர ்ொஜி என். ருண் என்பவர ்புகரா மணா  லாசா த்திய 

சங் த்தின் வபாதுச ்வசயலாளரா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி எம்.ஆர ்ொ என்பவர ் பாடன்ா உயர ்நீதிமன்றத்தின் புதிய ததலதம 

நீதிபதியா   நியமி ் ப்பட்டார ்

கர ா சரம்ா என்பவர ் ம ளிர ்கதசிய ஆதணயத்தின் 

ததலவரரா  நியமி ் ப்பட்டார ்
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நீதிபதி ராகஜந்திர கமனன் – தில்லி உயர ்நீதிமன்றத்தின் ததலதம 

நீதிபதியா   நியமி ் ப்பட்டார ்

கீதா மிட்டல் என்பவர ்ஜம்மு மற்றும்  ாெ்மீர ்உயர ்நீதிமன்றத்தின் முதல் வபண் 

ததலதம நீதிபதியா  நியமி ் ப்பட்டார.் 

நீதிபதி மஞ்சுள கசலூர ்என்பவர ் மின்வலு ் ான கமல் முதறயீடட்ு நீதிமன்றத்தின் 

ததலவரா   நியமி ் ப்பட்டார.் 

 

 

  

 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/

