
 
    

 

Daily Current Affairs (August 23rd - 26th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  August  23rd - 26th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஆசியா ஒலிம்பிக் கவுன்சில் 

ஆசிய ஒலிம்பிக் மன்றமானது (Olympic Council of Asia -OCA) இந்தியாவின் உள்நாட்டு 

விளளயாட்டான ககா-ககாவிற்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

ஜகரத்்தாவில் நளடபெற்ற OCA பொதுசச்ளெயில் ககா-ககாளை அங்கீகரிக்கும் இந்த 

முடிைானது எடுக்கெ்ெட்டது. 

ஆசிய விளளயாடட்ுெ் கொட்டிகளில் ககா-ககாவும் உள் அரங்கு பசயல் விளக்கெ் 

கொட்டியாக இெ்கொது கசரக்்கெ்ெட்டது. 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

18-ைது ஆசிய விளளயாடட்ுெ் கொட்டி இந்கதாகனஷியாவின் ஜகாரத்்தா மற்றும் 

ொகலம்ெங் நகரில் நளடபெற்றது. 

துெ்ொக்கிச ்சுடுதல்  

ஆடைருக்கான துெ்ொக்கி சுடுதலில் டபுள் ட்ராெ் பிரிவு இறுதி சுற்றில் 15 ையதான 

இந்திய வீரர ்ஷரத்ுல் விஹான் 73 புள்ளிகள் குவித்து பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

பெண்கள் துெ்ொக்கிச ்சுடுதல் 10 மீட்டர ்ஏர ்பிஸ்டல் பிரிவில் இந்தியாவின் ஹீனா 

சித்து பைண்கலம் பைன்றார.் 
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 துடுெ்புெ் ெடகு பிரிவில் தங்கம் மற்றும் பைண்கலம்: 

ஆடைர ்4 கெரில் இந்திய வீரரக்ள் சைரன்் சிங், ததத்ு கொகனல், ஓம் பிரகாஷ், சுக்மீத ்

சிங் ஆகிகயார ்தங்கெ் ெதக்கம் பைன்றனர.் 

ஆடைர ்இலகுரக ஒற்ளறயர ்பிரிவில் இந்திய வீரர ்துஷ்யந்த் பைண்கலெ் ெதக்கம் 

பைன்றார.் 

ஆடைர ்இலகுரக இரடள்டயர ்பிரிவில் இந்திய வீரரக்ள் கராஹித ்குமார,் ெகைான் 

சிங் ஆகிகயார ்பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றனர.் 

  

படன்னிஸில் தங்கம் மற்றும் பைண்கலம்: 

ஆடைர ்இரடள்டயர ்பிரிவு இறுதிெ் கொட்டியில் இந்தியாவின் கராஹன் கொெண்ணா 

- திவிஜ் சரண் இளண கஜகஸ்தான் இளணளய 6-3, 6-4 என்ற கநர ்பசட் கணக்கில் 

வீழ்த்தி தங்கெ் ெதக்கத்ளத பைன்றது. 

ஆடைர ்ஒற்ளறயர ்பிரிவு அளரயிறுதியில் கதால்வியளடந்த இந்திய வீரர ்பிரஜ்கனஷ் 

குன்கனஸ்ைரன் பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

ஆசிய விளளயாடட்ுெ் கொட்டிகளில் பெண்கள் படன்னிஸ் பிரிவில் அங்கிதா 

பரய்னா பைண்கலம் பைன்றார.் 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 ஆகஸ்ட ்23 – அடிளம வியாபாரம் மற்றும் அதன் ஒழிப்பிற்கான சரவ்ததச 

நிளனவு நாள் 

அடிளம வியாொரம் மற்றும் அதன் ஒழிெ்பிற்கான சரை்கதச நிளனவு நாள் 

யுபனஸ்ககாைால் ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 23 அன்று, அடல்ாண்டிக் அடிளம 

ைரத்்தகத்ளத நிளனவுகூரும் ைளகயில் நியமிக்கெ்ெட்டது. 
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 உலக சசய்திகள் 

  

பண்டல்கண்ட ்எக்ஸ்ப்சரஸ் சபயர ்

உத்தரெ்பிரகதச அரசு ைரவுள்ள ெண்டல்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்கை ‘அடல் ொத’் என்று 

பெயரிட முடிவு பசய்துள்ளது. 

  

ESA சசயற்ளகக்தகாள் 

பூமியின் எக்ஸ்ெ்களாரர ்எயாலஸ் பசயற்ளகக்ககாள் ஐகராெ்பிய விண்பைளி 

ஏபஜன்சியால் (ESA) பைற்றிகரமாக விண்ணில் ஏைெ்ெட்டது. 

உலகம் முழுைதும் காற்றுகளள அளவிடுைகதாடு, ைானிளல முன்னறிவிெ்ளெ 

கமம்ெடுத்தவும் இது உதவும். 

 

தரவரிளச 

  

ளசபர் தாக்குதல்கள் 

இந்திய கணினி அைசரநிளல ெதில் குழு (CERT-In) தயாரித்த அறிக்ளகயின் ெடி 

இளணயதள ைளலத்தளங்களில் பமாத்த இளணய தாக்குதல்களில் ளசெர ்

தாக்குதல்கள் 

சீனா 35%, அபமரிக்கா (17%), ரஷ்யா (15%), ொகிஸ்தான் (9%), கனடா (7%) மற்றும் 

பஜரம்னி (5%). 
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அதிகபடச் சம்பளம் சபரும் நடிகரக்ள் 

உலகிகலகய அதிகமாக சம்ெளம் ைாங்கும் நடிகரக்ள் குறித்து ஃகொரெ்்ஸ் ெத்திரிளக 

பைளியிட்ட ெட்டியல் 

1 - ம் இடம்  ஜாரஜ்் க்ளூனி 

2 - ம் இடம்  டைாய்கன “தி ராக்” ஜான்சன் 

3 - ம் இடம்  ராெரட் ்டவுனி ஜூனியர ்

  

இந்திய  நடிகரக்ள் இருைர ்இடம் பெற்றுள்ளனர ்

7 ைது இடத்தில்  அக்ஷய் குமார ்

9 ைது இடத்தில்  சல்மான் கான் 

 

மாநாடுகள் 

  

6 வது சபளத்த மாநாடு 

இந்தியாவின் சுற்றுலாத்துளற அளமசச்கத்தால் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டிருந்த 6 ைது 

சரை்கதச பெௌத்த மாநாடள்ட இந்தியாவின் குடியரசுதத்ளலைரான ஸ்ரீ ராம்நாத் 

ககாவிந்த் திறந்து ளைத்தார.் 

மத்திய சுற்றுலாதத்ுளற அளமசச்கமானது சரை்கதச பெளத்த மாநாடள்ட இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நடத்துகிறது. 
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இந்த சரை்கதச பெௌத்த மாநாடு (IBC – International Buddhist Conference) 2018 ஆனது 

புதுபடல்லியில் நளடபெற்றது. 

இது சரை்கதச பெௌத்த மாநாட்டின் 6-ைது ெதிெ்ொகும். புத்தரின் ொளத – ஒரு ைாழும் 

ொரம்ெரியம் என்ெது இதன் கரு ஆகும். 

இம்மாநாடு மஹாராஷ்டிரா, பீகார ்மற்றும் உத்திரெ் பிரகதச மாநில அரசுகளுடன் 

ஒருங்கிளணந்து சுற்றுலாத்துளற அளமசச்கத்தால் நடத்தெ்ெட்டது. 

குறிெ்பு :- 

முந்ளதய மாநாடுகள் பசெ்டம்ெர ்2014ல் புத்தகயா மற்றும் ைாரணாசியிலும் 

அக்கடாெர ்2016ல் சாரநாத் / ைாரணாசியிலும் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டிருந்தன. 

2016ல் நளடபெற்ற மாநாட்டில் ASEAN நாடுகள் பகௌரவிக்கெ்ெட்டன. 

 

விருதுகள் 

 சபல்தலாஷிப் -2018   விருது 

கெராசிரியர ்அெ்ொ ராை் கொடிகல (ளஹதராொத் ெல்களலக்கழக துளணகைந்தர)் 

என்ெைர ் கஜ. சி. கொஸ் பெல்கலாஷிெ் - 2018 விருது பெற்றார.் 

 

புத்தகங்கள்  

 கடல் பிராரத்்தளன  

கடல் பிராரத்்தளன என்ற  புத்தகம் கலீல் பஹாகஸய்னி என்ெைரால் எழுதெ்ெட்டது. 

இெ்புத்தகமானது பசெ்டம்ெர ்2015ல் துருக்கி கடற்களரயில் சடலமாகக் கிடந்த 3 

ையது சிரிய நாட்டுச ்சிறுைனுக்கு காணிக்ளகயாகும். 
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இந்தெ் புத்தகமானது ெ்ளும்ஸ்பெரியால் பைளியிடெ்ெட்டது. 

கலீத் கஹாசினி ஒரு ஆெ்கானிஸ்தானில் பிறந்த அபமரிக்க நாைலாசிரியர ்ஆைார.் 

இைர ்‘தி ளகட ்ரன்னர’், ‘எ பதௌசண்ட ்ஸ்பெலண்டிட் சன்ஸ்’ மற்றும் ‘அண்ட் தி 

பமௌண்படயன்ஸ் எக்ககாை்டு‘ கொன்ற புத்தகங்களள எழுதியுள்ளார.் 

முன்னதாக இைர ்UNHCRன் நல்பலண்ண தூதுைராக 2006ல் நியமிக்கெ்ெட்டார ்

  

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

 

SCO அளமதிக்கான மிஷன் 2018 

ஷாங்காய் ஒதத்ுளழெ்பு அளமெ்பிளனெ் ெற்றி (SCO)     

சீனாவின் பெய்ஜிங்-ஐ தளலளமயிடமாகக் பகாண்டு பசயல்ெடும் ஷாங்காய் 

ஒதத்ுளழெ்பு அளமெ்ொனது யூகரஸியெ் பிராந்தியத்தின் (Eurasian) ஓர ்அரசியல் 

பொருளாதார, ொதுகாெ்பு அளமெ்ொகும்.2001 ஆம் ஆண்டு இது நிறுைெ்ெட்டது. 

  

இதன்முழு கநர உறுெ்பினரக்ள் 

சீனா 

இரஷ்யா 

கஜகஸ்தான் 

உஸ்பெகிஸ்தான் 
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தஜிகிஸ்தான் 

கிரக்ிஸ்தான் 

இந்தியா 

ொகிஸ்தான் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுளழெ்பு அளமெ்பின் (SCO) அளமதிக்கான மிஷன் 2018, திறெ்பு விழா 

2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 24 ஆம் கததி பசொரக்்குல் ரஷ்யாவில் நடந்தது. 

ஷாங்காய் ஒதத்ுளழெ்பு அளமெ்பு சாரப்ில் அளமதிளய ஏற்ெடுத்தும் 

முயற்சியாக  பசெரக்ல் நகரில் பதாடங்கியது. இதில் இந்தியா, ொகிஸ்தான் 

உள்ளிட்ட 8 நாட்டு வீரரக்ள் ெங்ககற்று ெயிற்சி பெற்று ைருகின்றன. 

பஹலிகாெ்டரக்ள், ராணுை ைாகனங்கள் இதில் ெயன்ெடுத்தெ்ெடுகின்றன. 

 

நியமனங்கள் 

 

நகரம் சாரந்்த சஞ்சய் காந்தி கதசிய பூங்காவின்(SGNP) பிராண்ட ்தூதராக நடிகர ்

ரவீணா டாண்டன் (மகாராஷ்டிரா அரசாங்கத்தால்) நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

ஆஸ்திகரலியாவின் புதிய பிரதமராக ஸ்காட் கமாரிசன்  நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

லால்சந்த் ராஜ்புட ்என்ெைர ் ஜிம்ொெ்கை கதசிய கிரிக்பகட் அணியின் தளலளம 

ெயிற்சியாளராக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

எம்மரச்ன் முனங்காக்ைா என்ெைர ் ஜிம்ொெ்கை ஜனாதிெதியாக நியமிக்கெ்ெட்டார ்  
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