
 
    

 

Daily Current Affairs (August 14th - 16th) 

Date  :  August  14th - 16th 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

டி 20 கிரிக்சகட ்

ஸ்ரீலங்கா மூன்று விக்ககட ்வித்தியாசத்தில் கதன்னாப்பிரிக்க அணியய கென்றது. 

  

சசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

இந்தியாவின் 53ெது கசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர ்நிகில் சாரின் ஆனார.் 

  

UEFA சூப்பர் ககாப்ளப 

UEFA சூப்பர ்ககாப்யபயய கெல்ல அடல்ிடிககா மாட்ரிட ்ரியல் மாட்ரிடய்ட 4-2 என்ற 

கணக்கில் கதாற்கடித்தது. 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

பாகிஸ்தானின் 72 வது சுதந்திர தினம் - ஆகஸ்ட ்14 

ஆண்டுகதாறும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
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1947 இல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிந்தபின், பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் அயடந்து, ஒரு 

இயறயாண்யம ககாண்ட நாடாக அறிவிக்கப்பட்ட நியனொக ஆகஸ்ட் 14 

ககாண்டாடப்படுகிறது. 

  

72வது இந்திய சுதந்திர தினம் - ஆகஸ்ட் 15 

15 ஆகஸ்ட் 1947 அன்று இங்கிலாந்திடம் இருந்து சுதந்திரம் கபற்றதற்காக 

இந்தியாவில் கதசிய விடுமுயற தினமாக ஆண்டுகதாறும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று சுதந்திர 

தினம் ககாண்டாடப்படுகிறது. 

 

திட்டங்கள் 

  

ஷாஹாதத் ககா சலாம் திட்டம் 

‘ஷாஹாதத் ககா சலாம்’ (‘Shahadat ko Salam’)  என்ற கபயரில் இந்தி சுதந்திர தினதத்ுக்கு 

ெணக்கம் கசலுதத்ும் ெயகயில்,  பாகிஸ்தான் எல்யலப் பகுதியான ராஜஸ்தானின் 

ஸ்ரீ கங்காநகரிலிருந்து பரம்ர ்பகுதி ெயரயில் 700 கி.மீ தூரத்துக்கு மக்கள் 

யகககாரத்த்ு நின்றனர.் 

இந்த மனித சங்கிலியில் சுமார ் 5 லட்சத்துக்கும் கமற்பட்கடார ்ெரியசயாக நின்று 

உலகின் மிக நீண்ட மனிதசச்ங்கிலியய உருொக்கி ஆசச்ரி யத்யதயும், 

சாதயனயயயும் ஏற்படுத்தி உள்ளனர.் 

இதில் குறிப்பிடும்படியான விசயம் என்னகென்றால், இந்த மனித சங்கிலியில் 

பாரம்ர ்பகுதி யிலுள்ள பள்ளிக் குழந்யதகள் 200 மீட்டர ்நீளமுள்ள மூெரண்க் 

ககாடியய பிடித்திருந்தனர.் கமலும் குழந்யதகள், கபண்கள், முதிகயார,் ராணுெ 

வீரரக்ள், அரசு அதிகாரிகள், எல்யல பாதுகாப்பு வீரரக்ள் என பல்கெறு மக்களும் 

யகககாரத்த்ு ஒருங்கியணந்த பாரதத்யத கபாற்றி நின்றனர.் 
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இந்தியா – ஆஸ்திகரலியா தத்சதடுப்பு திட்டம்   

நாடுகளுக்கு இயடகய ததக்தடுதத்லுக்கான கஹக் உடன்படிக்யகயின்படி 

இந்தியாவுடனான ததக்தடுத்தல் திட்டத்யத மீண்டும் கதாடங்க ஆஸ்திகரலிய அரசு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 

இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சில முகயமகள் நாடுகளுக்கு இயடகயயான 

ததக்தடுத்தலில், சில குழந்யதகயள தெறாக பயன்படுத்தப்படுதத்ுெதாக 

கூறப்பட்ட குற்றசச்ாடட்ுக்களின் அடிப்பயடயில் 8 ெருடங்களுக்கு முன்பு 

இந்தியாவில் இருந்து குழந்யதகள் ததக்தடுக்கப்படுெயத ஆஸ்திகரலிய அரசு 

முன்னதாக நிறுத்தி யெத்திருந்தது. தற்கபாது ததக்தடுத்தல் திட்டங்கள் மீண்டும் 

கதாடங்குகிறது. 

  

புதிய மத்திய துளை திட்டம் 

ஆயுரக்ெத அயமசச்கம் ஆயுரக்ெத, சித்த, யுனானி மற்றும் கஹாமிகயாபதி (ASU&H) 

மருந்துகளின் மருந்தகத்யத கமம்படுத்துெதற்காக புதிய மத்திய துயறயய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

  

திட்டம் திஷா 

இந்தியாவின் ெளரச்ச்ி அறக்கட்டயள மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி 

திட்டம் ஆகியெற்றின் கூடட்ுதக்தாயக ‘திட்டம் திஷா’ மகாத்மா காந்தி 

பல்கயலக்கழக ெளாகத்தில்  ஒரு மில்லியன் கபண்களுக்கு இரண்டு நாள் கெயல 

ொய்ப்பு ெழங்குெதற்காக முகாம் அயமத்துள்ளது. 
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‘துகமரா படி’ திட்டம் 

பஞ்சாப் முதல் அயமசச்ர ்அமரிந்தர ்சிங், மாநிலத்தில் கபாயதப்கபாருட்களின் 

பிரசச்யனயய சமாளிக்க ‘துகமரா படி’ திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 

ககன்யான் மிஷன் 

ககன்யான் மிஷன் மூலம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்கெளிக்கு மனிதரக்ளுடன் 

கூடிய விண்கலத்யதச ்கசலுத்த இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்த சாதயனயயப் 

புரியும் 4ஆெது நாடாக இந்தியா திகழும். 

  

உடல்நலத் திட்டம் 

ஒடிசா முதல்ெர ்70 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு உடல்நலத் திட்டத்யத 

அறிமுகப்படுத்துகிறார ்

ஒடிசா முதலயமசச்ர ்நவீன் பட்நாயக் 72 ெது சுதந்திர தின நிகழ்வில் பிஜு ஸ்ெஸ்த்ய 

கல்யாண் கயாஜனா என்னும் சுகாதார திட்டத்யத அறிமுகப்படுத்தினார.் 

இந்த திட்டம் 70 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு ஆகராக்கிய காப்புறுதி உத்தரொதத்யத 

ெழங்குகிறது, இது 70% க்கும் அதிகமான மக்கயள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 ககன்யான் திட்டம் 

விண்கெளிக்கு மனிதரக்யள அனுப்பும் முயற்சியில் உருகாக்கப்படவுள்ள 

ககன்யான் திட்டம் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடியால் 2022 ஆம் ஆண்டில் கசலுதத்ப்பட 

அனுமதி கபற்றுள்ளது. 

3 வீரரக்ள் ககாண்ட குழுயெ 7 நாட்களுக்கு விண்கெளியில் அனுப்பி யெக்கும் 

திட்டம் இது. 
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கசாதயனக்காக மனிதரக்யள அனுப்புெதற்கு முன்னர,் மனிதரக்ள் இல்லாமல் 2 

முயற ககன்யான் அனுப்பப்படும். 

அதன்பின் ஜிஎஸ்எல்வி மாரக்்3 ஏவூரத்ி மூலம் விண்கெளி வீரரக்ளுடன் ககன்யான் 

விண்கலம் அனுப்பப்படும்.பூமியில் இருந்து 300 முதல் 400 கிகலாமீட்டர ்உயரத்தில் 

சுற்றுெட்டப்பாயதயில் கசலுத்தப்படும் 

 

மாநாடுகள் 

  

தத்துவத்தின் 24 வது உலக காங்கிரஸ் 

சீனாவின் கபய்ஜிங்கில் முதல் முயறயாக தத்துெத்தின் 24 ெது உலக மாநாடு (WCP) 

நயடகபற்றது. இது தத்துெொதிகளின் உலகளாவிய கூட்டம் ஆகும். 

தத்துெஞானிகளின் சரெ்கதச கூட்டயமப்பு (FISP) இன் கீழ் ஒெ்கொரு ஐந்து 

ெருடங்களுக்கும் நயடகபறும். 

தீம் : “Learning To Be Human” 

  

தரவரிளச 

  

உலகின் மிக உயிருள்ள நகரம்(Global Liveability Index)  

வியன்னா 

கமல்கபாரன்் 
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இந்தியாவின் மிக மதிப்பு ொய்ந்த பிராண்ட் 

டாடா 

ஏரக்டல் 

இன்ஃகபாசிஸ் 

இந்தியாவின் ெலுொன பிராண்ட் 

கஹச.்டி.எஃப்.சி ெங்கி 

  

இந்தியாவின் கெகமாக ெளரந்்து ெரும் பிராண்ட் 

ககாடக் மஹிந்திரா ெங்கி 

  

விருதுகள் 

  

வாயு கசனா பதக்கம் 

விருது        - ொயு கசனா பதக்கம்  

கபற்றெர ்- சாரக்ஜன்ட் சாசிதர ்பி பிரசாத் இந்திய விமானப்பயட (கருடன் 

கமாண்கடா பயட)    

                       ஸ்க்ரூட்ரான் தயலெர ்கெரன்ான் கடஸ்மாண்ட் கீன் (யபலட்) 

                       குழு ககப்டன் அபிகஷக் சரம்ா (யபலட்) 
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ஜூபிளி விருதுகள் 

விருது                :-   NASI- இளம் விஞ்ஞானி பிளாட்டினம் ஜூபிளி விருதுகள்  

கபற்றெரக்ள்  :- 

  டாக்டர ்சுஷ்மி பதுலிகா "எகலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர ்சயின்ஸ் அண்ட் 

இன்ஜினியரிங்"          துயற பணிக்காக. 

 டாக்டர ்அரவிந்த் குமார ்கரன்கன் – உயிர ்மருத்துெ, மூலக்கூறு உயிரியல் 

மற்றும்             உயிரியல் கதாழில்நுடப் துயற. 

   

தமிழ்நாட்டின் புகழ்சபை்ை கசளவக்கான மதிப்புமிக்க ஜனாதிபதி பதக்கம் 

1. ஏடிஜிபி (தமிழ்நாடு கபாலீஸ் ஹவுஸ் காரப்்பகரஷன்) M.N. மஞ்சுநாதா 

2. ஐ.ஜி. (கதன் மண்டலம்) கக.பி.சண்முக ராகஜஸ்ெரன் 

3. ஏ.எஸ்.பி. (விஜிகலன்ஸ் மற்றும் ஊழல் எதிரப்்பு இயக்குநர)் எஸ். திருநாவுக்கரசு 

ஆகிகயார ்கபற்றனர.் 

  

2018 கல்பனா சாவ்லா விருது (ககரஜ் அண்ட் கடரிங் என்டர்ப்ளரஸ்) 

சுதந்திர தினத்யத முன்னிடட்ு கசன்யன ககாடய்ட ககாத்தளத்தில்  கதசியக்ககாடி 

ஏற்றி உயரயாற்றிய முதல்ெர ்எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக அரசின் நல் ஆளுயம 

விருதுகயள ெழங்கினார.் 

இதில், தமிழக அரசின் துணிவு மற்றும் சாகச கசயல்களுக்கான கல்பனா சாெ்லா 

விருது, ககாயெயில் ெசித்து ெரும் முத்துமாரிக்கு ெழங்கப்பட்டது. 
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ொல்பாயற ெட்டம் கபரியகல்லாயறச ்கசரந்்த ஐ.முத்துமாரிக்கு, துணிவு மற்றும் 

சாகசச ்கசயலுக்கான கல்பனா சாெ்லா விருது ெழங்கப்பட்டது. இெ்விருது ரூ.5 

லட்சம் காகசாயல, தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பதக்கம், சான்றிதழ் அடங்கியது. 

விறகு கடய்டயால் சிறுத்யதயய தனி ஆளாக விரட்டிய இெரது துணியெப் பாராட்டி 

இந்த விருது ெழங்கப்பட்டது. 

முத்துமாரியின் மகள் சத்தியாயெ அெரது வீட்டின் பின்புறம் சிறுத்யதப் புலி 

இழுத்துச ்கசன்றது. மகளின் அலறல் சப்தம் ககடட்ு ெந்த முத்துமாரி, விறகுக் 

கடய்டயால் சிறுத்யதப் புலியய தனி ஆளாக அடித்து விரட்டினார.் 

  

அல்கபனி மருத்துவ ளமயம் பரிசு 

கஜம்ஸ் ஆலிசன், காரல்் ஜூன் மற்றும் ஸ்டீென் கராசன்கபரக்் ஆகிகயாரக்்கு 2018 

ஆம் ஆண்டின் மருத்துெத்திற்க்கான அகமரிக்காவின் மிகப்கபரிய புகழ்கபற்ற 

பரிசு  (அல்கபனி மருத்துெ யமயம் பரிசு) ெழங்கப்பட்டது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

பல்கநாக்கு பாரக் 8 ஏவுகளண  

இந்கதா -இஸ்கரல் ஏவுகயண பாதுகாப்பு அயமப்பு இஸ்கரலிய கடற்பயடயால் 

ொங்கப்படவுள்ளது 

இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் ஆகியெற்றால் இயணந்து உருொக்கப்பட்ட பல்கநாக்கு 

பாரக் 8 ஏவுகயண பாதுகாப்பு முயற, அதன் கபாருளாதார மண்டலங்கயளயும் 

மூகலாபாய ெசதிகயளயும் பாதுகாப்பதற்காக இஸ்கரலிய கடற்பயட மூலம் 

ொங்கப்படவுள்ளது. 
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நியமனங்கள் 

 சாயல பாதுகாப்பு பிரசச்ாரங்களுக்கான பிராண்ட் தூதராக  தியரப்பட நடிகர ்

அக்ஷய் குமார ்நியமிக்கப்பட்டார.் 

இந்திய மகளிர ்கிரிக்ககட ்அணியின் தயலயம பயிற்சியாளராக  ரகமஷ் பொர ்

நியமிக்கப்பட்டார.் 

இந்தியன் ஆயில் காரப்்பகரஷனின் யபப்யலன் இயக்குநராக ஏ.கக. சிங் 

நியமிக்கப்பட்டார ்

ரஷ்யாவிற்கான தூதராக டி.பாலா கெங்ககடஷ் ெரம்ா நியமிக்கப்பட்டார.்  

ஆனந்தி கபன் பகடல் (மத்தியப் பிரகதச ஆளுநர)் என்பெர ் சத்தீஸ்கர ்கெரன்ர ்

கூடுதல் கபாறுப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார.் 

பாகிஸ்தானின் புதிய பாராளுமன்ற சபாநாயகராக  ஆசாத் யகசர ்

நியமிக்கப்பட்டார.்  

புதிய பராகுகென் ஜனாதிபதியாக அப்கதா கபனிகடஸ் நியமிக்கப்பட்டார.் 

மாலி ஜனாதிபதியாக  இப்ராஹிம் கபௌபக்கார ்கீதா  நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

டிரான்ஸ்ஜன்டர் கவட்பாளர் யு.எஸ் மாநில கவரன்ர் 

கிறிஸ்டின் ஹால்விஸ்ட் யு.எஸ்.  கெரம்ான்ட் மாநிலத்தில் ஜனநாயகக் கட்சி 

கெட்பாளராக நியமனம் கபற்றார.் 

இதன் மூலம் இெர ்நாட்டின் முதல் திருநங்யக கெரன்ராக ஆனார.் 
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