
 
    

 

Daily Current Affairs (August 17th - 19th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  August  17th - 19th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

மாவ்லங்கர் சாம்பியன்ஷிப் 

அனைத்து இந்திய ஜி.வி.மாவ்லங்கர ்துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியை்ஷிப், ததசிய 

அளவிலாை தகுதித் ததரவ்ு, 14 ஆண்டுகள் இனைவவளிக்குப் பிை்ைர ்தமிழ்நாை்டில்  

 

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

இந்ததாதைசியா நாை்டில் உள்ள  ஜகாரத்்தா மற்றும் பாதலம்பங்கில் ஒலிம்பிக்கிற்குப் 

பிறகு மிகப்வபரிய 18வது ஆசிய வினளயாைட்ு நிகழ்சச்ி நனைவபற்றது. 

ஆசிய வினளயாைட்ுப் தபாை்டிகளிை் வரலாற்றில் முதல் முனறயாக இரு நகரங்களில் 

ஒதர தநரத்தில் தபாை்டிகள் நனைவபற்றது.   

இந்ததாதைசியா நாை்டில் உள்ள ஜகாரத்்தா மற்றும் பவலம்பாங் நகரங்களில் 

நனைவபற்றதால், இந்தப் தபாை்டி ஜகாரத்்தா பவலம்பாங் 2018 தபாை்டி எை்றும் 

அனழக்கப்பை்ைது. 

இந்த பாை் ஆசியை் பல்துனற வினளயாைட்ு தபாை்டிகள் ஜகாரத்்தா மற்றும் 

பவலம்பாங் நகரங்களில் 18  ஆகஸ்ை் 2018 இல் வதாைங்கி 2 வசப்ைம்பர ்2018 அை்று 

முடிவனைந்தது. 

குறிப்பு : ஆசிய வினளயாைட்ுப் தபாை்டிகளில் மல்யுத்த வீரர ்பஜ்ரங் புைியா 65 கிதலா 

எனைப்பிரிவில் வவை்று இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கப்பதக்கத்னத வபற்றுத்தந்தார.் 
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 ளரபிள் கலப்பு இரடள்டயர ்குழுவில் சவண்கலம் 

18வது ஆசிய வினளயாைட்ுப் தபாை்டியில் இந்தியாவிை் துப்பாக்கி சுடுதல் வீரர ்

அபூரவ்ி சந்ததலா மற்றும் ரவி குமார ்ஆகிதயார ்துப்பாக்கி சுடும் தபாை்டியில் னரபிள் 

கலப்பு இரைன்ையர ்பிரிவில் மூை்றாவது இைத்னத பிடித்து வவண்கலம் வவை்றைர.் 

  

தேசிய பந்ேய சாம்பியன்ஷிப் 

MRF MMSC இை் FMSCI இந்திய ததசிய பந்தய சாம்பியை்ஷிப்பிை் நாை்காவது சுற்றில் 

எம்.ஆர.்எப் F1600 வகுப்பிை் முதல் பந்தயத்னத ராகுல் ரங்கசாமி வவை்றார.் 

 

உலக  சசய்திகள் 

 பாகிஸ்ோன் பிரேமர்  

பாகிஸ்தாை் பாராளுமை்ற உறுப்பிைரக்ள் பிரதமராக இம்ராை் கானை 

ஆதரித்தைர ்

மக்கள் ஆை்சிக்கு அனையாளமாக பாகிஸ்தாை் சை்ைமியற்றுபவரக்ள் முை்ைாள் 

கிரிக்வகை ்நை்சத்திரம் மற்றும் நீண்ைகால அரசியல்வாதியாை இம்ராை் கானை 

நாை்டிை் அடுத்த பிரதமராக ததரந்்வதடுத்தைர.் 

  

திட்டங்கள் 

 ‘எங்கள் பாதுகாப்பு, எங்கள் உரிளமகள்‘ 

பாலியல் துஷ்பிரதயாகத்திற்கு எதிராக தபசுவனத குழந்னதகனள 

தமம்படுத்துவதற்காக  அம்வைஸ்டி இை்ைரத்நஷைல் இந்தியா ஒரு புதிய 

பிரசச்ாரத்னத “எங்கள் பாதுகாப்பு, எமது உரினமகள்” எை்று வதாைங்குகிறது. 
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இது குழந்னதகள் மத்தியில் விழிப்புணரன்வ உருவாக்குவததாடு பாலியல் 

துஷ்பிரதயாகத்னத அனையாளம் கண்டுவகாள்ளவும் உதவும். 

பயம் இல்லாமல் பாலியல் துஷ்பிரதயாகம் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரதயாகம் குறித்து 

குழந்னதகள் தபசவும் பயமிை்றி புகார ்அளிக்கவும் இந்த பிரசச்ாரம் முயல்கிறது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள்  

 ளமக்தரா கிரிஸ்டளலடஸ்்  ேங்க வடிவம் 

ஜவஹரல்ால் தநரு தமம்பை்ை அறிவியல் ஆராய்சச்ி னமயம் (JNCASR) -வபங்களூரு, 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மிக னமக்தரா கிரிஸ்ைனலைஸ்் எனும் சிறிய படிகங்கள் 

வடிவத்தில் ஒரு புதிய வனக தங்கதன்த உருவாக்கிைாரக்ள். 

  

ஹீலியம் 

சூரியனைப் படிக்கும் வாைியலாளரக்ளால் முழு சூரிய கிரகணத்திை் 

தபாது  ஹீலியம் ஆகஸ்ை் 18, 1868ல் ஆந்திராவில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ைது. 

ஆகஸ்ை் 18, 2018ல் ஹீலியம் கண்டுபிடிக்கப்பைட்ு 150 ஆண்டு நினறவு அனைந்தது. 

பூமி நிலவுவதற்கு முை்பு சூரியைில் காணப்பை்ை ஒதர ஒரு உறுப்பு ஹீலியம். 

 

நியமனங்கள் 

எஸ்.எஸ். முந்த்ரா [இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிை் முை்ைாள் துனண ஆளுநர]் எை்பவர ்

இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பிைாை்ஸிை் தைிப்பை்ை இயக்குநராக (IBHFL) 

நியமிக்கப்பை்ைார.்  
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பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

 பிச ்பிளாக் 2018 - விமானப்பளட பயிற்சி 

இரு ஆண்டுக்கு ஒருமுனற பல ததசிய வபரிய தவனலவாய்ப்பு தபார ்பயிற்சியாை 

விமாைப்பனை பயிற்சி பிைச் ்பிளாக்  நைத்தப்படும்.  

இந்த பிைச் ்பிளாக் ராயல் ஆஸ்திதரலிய விமாைப்பனையால் 

(RAAF)  ஆஸ்திதரலியாவிை் ைாரவ்ிை் நகரில் 24 ஜூனல 2018 முதல் 18 ஆகஸ்ை் 2018 

வனர நைத்தப்பை்ைது. 

 

இந்தியா – ோய்லாந்து கூடட்ு இராணுவப் பயிற்சி ளமே்ர ீ2018 

இந்திய இராணுவம் மற்றும் தாய்லாந்து அரசு இராணுவம் ஆகியவற்றுக்கு 

இனைதயயாை கூைட்ு இராணுவப் பயிற்சி னமத்ரீ – 2018 , ஆகஸ்ை் 6-லிருந்து ஆகஸ்ை் 

19 வனர தாய்லாந்தில் நைத்தப்பை்ைது.  

பயங்கரவாதத்தினை எதிரவ்காள்ளும் தநாக்கில் இரு நாடுகளிை் 

இராணுவங்களுக்கினைதயயாை பரஸ்பர புரிதல் மற்றும் நல்லியல்பினை 

தமம்படுத்துவதில் இது மிகவும் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளது. 

னமத்ரீ – 2018 எை்பது காலாை்பனை பிரிவுகள் அைங்கிய பனைப்பிரிவு நினல 

பயிற்சியாகும். 

  

 

  

 

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

