
 
    

 

Daily Current Affairs (August 20th - 22nd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  August  20th - 22nd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு - 2018 

ப ோட்டி       -  ஆண்கள் 10 மீட்டர ்ஏர ்ரரபிள் ப ோட்டி 

வென்றது    -  வெள்ளி ்  தக்கம் 

வென்றெர ் -  இந்திய வீரர ்தீ க் குமோர ்

  

ப ோட்டி        -  ஆண்கள் து ் ோக்கி சுடும் ப ோட்டி 

வென்றது    -  வெள்ளி ்  தக்கம் 

வென்றெர ் -  லக்ஷய் 

  

ப ோட்டி        -   மல்யுத்த ப ோட்டி 

வென்றெர ் -  விபனஷ் ப ோகத் 

வென்றது    -   தங்க  தக்கம் 
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குறிப்பு   :  ஆசிய விரளயோட்டில் தங்க  தக்கத்ரத வென்ற முதல் இந்திய மகளிர ்

மல்யுத்த வீரர ்என்ற வ ருரமரய வ ற்றோர ்ஹரியோனரெச ்பசரந்்த விபனஷ் 

ப ோகத ்

 

சின்சினாட்டி ஓபன் சடன்னிஸ் 

அவமரிக்கோவில் நரடவ ற்ற சின்சினோட்டி ஓ ன் வடன்னிஸ் வதோடரின் ஆண்கள் 

ஒற்ரறயர ்பிரிவில், வசரப்ிய வீரர ்பநோெோக் ப ோபகோவிச ்இறுதி ் ப ோட்டியில் சுவிஸ் 

நட்சத்திரம் பரோ ர ்வ டரரர வீழ்த்தி சோம்பியன்  ட்டம் வென்றோர.் 

இதன் மூலமோக ஆண்கள் ஒற்ரறயர ்பிரிவில் 9 ஏடிபி உலக டூர ்மோஸ்டரஸ்் 1000 

அந்தஸ்து வதோடரக்ளிலும் சோம்பியன்  ட்டம் வென்று  சோதரன  ரடத்தோர.் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

68 கிபலோ எரட ்பிரிவில் மல்யுத்தத்தில் திெ்யோ கக்ரோன் வெண்கல ்  தக்கத்ரத 

வென்றோர.் 

வசௌர ் சவுதரி என் ெர ்10 மீட்டர ்ஏர ்ரரபிள் இறுதிச ்சுற்றில் தங்க ்  தக்கம் 

வென்றோர ்.அபத ப ோட்டியில் வெண்கலம் வென்றோர ்அபிபஷக் ெரம்ோ. 

சஞ்சீெ் ரோ ்புட ்ஆண்கள் 50 மீ ரரபிள் 3 பநரக்ோணலில்  வெள்ளி  தக்கம் வென்றோர.் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு பபாட்டி 2018 

ஆசிய விரளயோட்டில் உஷூ ப ோட்டியில் பரோஷிபினோ பதவி, சந்பதோஷ் குமோர,் சூரய் 

 ோனு சிங், நபரந்தர கிபரெோல் ஆகிபயோர ்வெண்கல ்  தக்கங்கரள வென்றனர.் 

ப ோட்டி : வ ண்களுக்கோன 60 கிபலோ பிரிவு உஷூ ப ோட்டி 
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வென்றெரக்ள் : இந்திய வீரோங்கரன பரோஷிபினோ பதவி 

வென்றது : வெண்கல ் தக்கம் 

  

ப ோட்டி : ஆண்களுக்கோன 56 கிபலோ பிரிவு உஷூ ப ோட்டி 

வென்றெரக்ள் : இந்திய வீரர ்சந்பதோஷ் குமோர ்

வென்றது : வெண்கல ் தக்கம் 

  

ப ோட்டி : ஆண்களுக்கோன  65 கிபலோ எரட ்பிரிவு உஷூ ப ோட்டி 

வென்றெரக்ள் : இந்திய வீரர ் நபரந்திர கிபரெோல் 

வென்றது : வெண்கல ் தக்கம் 

  

ப ோட்டி : ஆண்களுக்கோன 60 கிபலோ எரட ்பிரிவு உஷூ ப ோட்டி 

வென்றெரக்ள் : சூரய்ோ  ோனு சிங் 

வென்றது : வெண்கல ் தக்கம் 

  

ப ோட்டி - 25மீ ஏரப்ிஸ்டல் பிரிவு 

வென்றெர ்-  இந்திய வீரோங்கரன ரஹி சரப்னோ த ்

வென்றது - தங்க ்  தக்கம்   
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ஆண்கள் ஹோக்கி லீக் ஆட்டத்தில் ஹோங்கோங் அணியுடன் பமோதிய இந்தியோ 26-0 

என்ற பகோல் கணக்கில் வென்று புதிய சோதரன  ரடத்தனர.் 

 

முக்கியமான நாடக்ள்  

  

உலக சகாசு தினம் - ஆகஸ்ட ்20 

1897 ஆம் ஆண்டில் வ ண் வகோசுக்கள் மபலரியோரெ மனிதரக்ளிடத்தில் 

 ர ்  ் டுெரத பிரிட்டிஷ் டோக்டர ்பசர ்வரோனோல்ட ்பரோஸின் கண்டுபிடித்தோர.் 

இரத நிரனவுகூறும் ெரகயில், 20 ஆகஸ்ட் அன்று உலக வகோசு தினம் 

அனுசரிக்க ் ட்டது. 

  

ஆகஸ்ட ்21 – உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் ஒெ்வெோரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று 

வகோண்டோட ் டுகிறது. 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினத்ரத கெனி ் தற்கோன முக்கிய பநோக்கம் முதிபயோரின் 

நிரல  ற்றிய விழி ்புணரவ்ு மற்றும் அெரக்ரள ஆதரி ் தோகும். 

  

ஆகஸ்ட ்21 – பயங்கரவாதத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளானவரக்ள் நிளனவு தினம் 

மற்றும் அஞ்சலி தினம் 

வ ோது சர   யங்கரெோதத்தோல்  ோதிக்க ் ட்டெரக்ள், த ்பி ்பிரழத்தெரக்ள், 

அெரக்ளது மனித உரிரமகள் மற்றும் அடி ் ரட சுதந்திரங்கரள முழுரமயோக 

அனு வி ் தற்கும்  ோதுகோ ் தற்கும், ஆதரெளி ் தற்கும்,  யங்கரெோதத்தினோல் 
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இறந்தெரக்ளுக்கு அஞ்சலி வசலுத்துெதற்கும் சரெ்பதச  யங்கரெோதத்தினோல் 

 ோதி ்புக்குள்ளோனெரக்ள் நிரனவு தினம் மற்றும் அஞ்சலி தினம் 21 ஆகஸ்ட் அன்று 

நிறுெ ் ட்டது. 

 விருதுகள் 

 

WHO விருது   

S.K. அபரோரோ [தில்லி அரசு கூடுதல் சுகோதோர இயக்குநர]் என் ெர ்மதி ்புமிக்க உலக 

புரகயிரல எதிர ்்பு நோள் 2018 WHO விருது  வ ற்றோர.் 

  

ஜனாதிபதி விருது  

படவிட் வ க்கோம் (முன்னோள் இங்கிலோந்து கோல் ந்து பக ்டன்) என் ெர ் UEFA 

 னோதி தி விருது வ ற்றோர ்

படவிட் வ க்கோம் UEFA (Union of European Football Associations)  னோதி தி விருது வ ற்ற 

மூன்றோெது ஆங்கிபலயர ்ஆெோர.்  

இந்த விருது கோல் ந்தோட்டத்திற்கோன  ங்களி ்புக்கோகவும், விரளயோடர்ட 

ஊக்கமளித்ததற்கும் ெழங்க ் டட்ுள்ளது. 

 உலக  சசய்திகள் 

  

சரவ்பதச சபௌத்த சங்கம் (IBC) 2018 

புது தில்லியில் உள்ள விஞ்யோன்  ெனில் சரெ்பதச வ ௌத்த சம்பமளனத்ரத 

(IBC)  2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மோதம் 23 ஆம் பததிஇந்திய குடியரசுத ்தரலெர ்

ரோம்நோத் பகோவிந்த் வதோடங்கி ரெத்தோர.்  
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நயா ராய்பூர ் நகர் சபயர ்மாற்றம் 

எதிரக்ோல சட்டீஸ்கரின் தரலநகரோன நயோ ரோய்பூர ்முன்னோள் பிரதமர ்அடல் 

பிஹோரி ெோ ் ோயின் நிரனெோக ‘அடல் நகர’் என ் வ யரிட ் டவுள்ளது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 சந்திரயான்-1 தரவு 

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்வசலுத்திய சந்திரயோன் -1 விண்கலத்திலிருந்து வ ற்ற 

தரவுகரள ்  யன் டுத்தி நிலவின் துருெ மண்டலங்களின் இருண்ட மற்றும் 

குளிரோன  குதிகளில் உரறந்த நீர ்பசமி ்புகரள நோசோ விஞ்ஞோனிகள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

  

IAF-RMAF கூடட்ு விமானப்பளடப் பயிற்சி 

மபலசியோவின் சு ோங் விமோன தளத்தில் இந்திய விமோன ் ரட மற்றும் ரோயல் 

மபலசிய விமோன ் ரட  ங்குவ றும் முதன்முதல் கூடட்ு  யிற்சி வதோடங்கியது. 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 SME களுக்கு உதவ பி.எஸ்.இ., என்.எஸ்.இ. உடன் வங்காளம் ஒப்பந்தம் 

பமற்கு ெங்க அரசோங்கம் மூலதன சந்ரதரய மோற்று நிதி மூலமோக தக்கரெக்க 

மோநிலத்தின் MSME களில் விழி ்புணரர்ெ ஏற் டுத்த பி.எஸ்.இ. மற்றும் என்.எஸ்.இ. 

உடன் ஒ ் ந்தங்களில் ரகவயழுத்திட்டது 
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MU ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் 

மங்களூர ் ல்கரலக்கழகத்தின் (MU) சுற்றுசச்ூழல் கதிரியக்கத்தில் பமம் டட் 

ஆரோய்சச்ிக்கோன ரமயம் (CARER) கதிரியக்க  ோதுகோ ்பு மற்றும் ெோனியல்-

சுற்றுசச்ூழல் ஆகியெற்றின்  ல்பெறு அம்சங்களின் மீதோன ஆரோய்சச்ி 

ஒதத்ுரழ ்புக்கோக   ் ோன், பரடியலோஜிக்கல் சயின்சஸ் பதசிய நிறுெனத்துடன் 

சமீ த்தில் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்தில் ரகவயழுத்திட்டது. 

  

மாநாடுகள் 

IIT கவுன்சிலின் 52 வது கூட்டம் 

ஐஐடி கவுன்சிலின் 52 ெது கூட்டம் புது தில்லியில் மனித ெள பமம் ோடட்ுதத்ுரற 

அரமசச்ர ்பிரகோஷ்  ெபடகர ்தரலரமயில் நரடவ ற்றது. 

  

புத்தகங்கள் 

281 மற்றும் அப்பால் 

“281 மற்றும் அ ் ோல்“ என்ற புத்தகம்  இந்திய கிரிக்வகட ்வீரர ்

வி.வி.எஸ்.லட்சுமணனின் சுயசரிரத ஆகும் 

மூத்த கிரிக்வகட் வீரோன வி.வி.எஸ்.லக்்ஷமணனின் ‘281 மற்றும் அதற்கு அ ் ோல்’ (281 

and beyond) என்ற புத்தகமோனது ெரும் நெம் ர ்2018ல் வெஸ்ட்பலண்ட் ஸ்ப ோரட்ஸ்் 

மூலம் வெளியிட ் ட்டது. 

2001ஆம் ஆண்டு ஈடன் கோரட்னில் ஆஸ்திபரலியோவுக்கு எதிரோன வதோடரில் திரு ்பு 

முரனரய ஏற் டுத்திய ஆட்டத்திலிருந்து 281 ரன்கள் என்ற இந்த தரல ்பு எடுத்துக் 

வகோள்ள ் ட்டது. 
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பநா ஸ்பின் 

“பநோ ஸ்பின்“ என் து  ஆஸ்திபரலிய கிரிக்வகட ்வீரர ்பஷன் ெோரன்ின் சுயசரிரத 

ஆகும். 

நியமனங்கள் 

  

 ம்மு & கோஷ்மீர ்ஆளுநர ்- சத்யோ  ோல் மோலிக் 

பமகோலயோ ஆளுநர ்- ததகதோ ரோய்  

பீகோர ்ஆளுநர ்- லோல்ஜி தோண்டன்  

சிக்கிம் ஆளுநர ்- கங்கோ பிரசோத ் 

திரிபுரோ ஆளுநர ்- க ்டோன் சிங் பசோலங்கி  

ஹரியோனோ ஆளுநர ்- சத்யபதெ் நோரோயண் ஆரியோ  

உத்தரகண்ட ்ஆளுநர ்- ப பி ரோணி வமௌரியோ 

  

வதன்கிழக்கு ஆசியோவின் நடெடிக்ரககள் துரணத ்தரலெரோக(SWA) சந்தீ ் 

  ோரியோ நியமிக்க ் ட்டோர.் 
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