
 
    

 

Daily Current Affairs (August 27th - 31st) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date  :  August  27th - 31st 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

ஆசிய விளளயாடட்ு பபாட்டி - 2018 

தங்கப்பதக்கம் வென்றெரக்ள் :-  

ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் இந்திய வீரர ்நீரஜ் ச ாப்ரா 88.06 மீ எறிந்து 

தங்கப்பதக்கம் வென்றார.் 

ஆடெர ்1,500 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் ஜின் ன் ஜான் ன் தங்கம் வென்றார ்

ஹீமா தாஸ், எம்.ஆர.் பூெம்மா,  ரிதாவபன் கயாக்ொத் மற்றும் விஸ்மயா அடங்கிய 

வபண்கள் அணி 4×400 மீட்டர ்ரிசலஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றது. 

800 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்மஞ்சித் சிங் தங்கம் வென்றார.் 

அரப்ிந்தர ்சிங் டிரிபிள் ஜம்ப் சபாட்டியில் தங்கம் வென்று  ாதனன பனடத்தார.் 

7 வினளயாடட்ுக்கனள உள்ளடக்கிய வெப்டத்லான் சபாட்டியில் இந்திய 

வீராங்கனன ஸ்ெப்னா தங்கம் வென்று  ாதனன பனடத்துள்ளார.் 

  

வெள்ளி பதக்கம் வென்றெரக்ள் :- 

2018 ஆசிய ரூபிக்ஸ் கியூப்  ாம்பியன்ஷிப்பில் தனது கால்களால் வினளயாடி 

ஆதித்யா ஆனந்த ்வெள்ளி பதக்கம் வென்றார.் 
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400 மீட்டர ்தனடதாண்டும் ஓட்டத்தில் தமிழக வீரர ்தருண் அய்யா ாமி வெள்ளிப் 

பதக்கம் வென்றார.் 

3000 மீட்டர ்ஸ்டீபிள்ச ஸில் இந்திய வீராங்கனன சுதா சிங் வெள்ளி வென்றார ்

வபண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதலில் இந்திய வீராங்கனன நீனா ெராகில்51 மீட்டர ்

தூரம் தாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார.் 

குனு முகமது, ஏ. தருன், முகமது அனாஸ் மற்றும் ஆசராக்கிய ராஜீெ் அடங்கிய 

ஆண்கள் அணி 4×400 மீட்டர ்ரிசல ஓட்டத்தில் வெள்ளி வென்றது. 

பாய்மர படகுப் சபாட்டியில் வபண்களுக்கான 49er FX பிரிவில் இந்தியாவின் ெரஷ்ா 

கவுதம், ஸ்செதா ஷரச்ெகர ்வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர.் 

இந்திய மகளிர ்ொக்கி அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர ்

ஆசிய வினளயாடட்ுப் சபாட்டியில் இந்திய வபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் வில்வித்னத 

அணி, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது. 

முகமது அனாஸ், ஹிமா தாஸ், ராஜிெ் ஆசராக்கியா, பூெம்மா ராஜு ஆகிசயார ்

வகாண்ட இந்திய அணி கலப்பு 4X400 மீட்டரில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது. 

800 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்ஜான் ன் வெள்ளி வென்றார.் 

வபண்களுக்கான 200 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்டூட்டி  ந்த் வெள்ளிப் பதக்கம் 

வென்றார.் 

 

வெண்கலப் பதக்கம் வென்றெரக்ள் :- 

இந்தியாவின் நட் த்திர பாட்மிண்டன் வீராங்கனன  ாய்னா சநொல் வெண்கலப் 

பதக்கம் வென்றார.் 
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மத்திய ஆசியாவின் உள்நாட்டு மல்யுத்த வினளயாட்டான குராஷிலில் பின்கி 

பல்ொரா மற்றும் மலப்பிரபா யல்லப்பா ஜாதெ் ஆகிசயார ்வெள்ளி, வெண்கலப் 

பதக்கங்கனள வென்றனர.் 

ஜி. த்தியன், அ  ்ந்தா  ரத் கமல் மற்றும் ஏ. அமல்ராஜ் ஆகிசயார ்அடங்கிய இந்திய 

ஆண்கள் சடபிள் வடன்னிஸ் அணி ெரலாற்று வெண்கலப் பதக்கத்னத வென்றது. 

U.சித்ரா மகளிர ்1500 மீ ஓட்டத்தில் வெண்கலம் வென்றார.் 

வபண்கள் ெடட்ு எரிதலில் சீமா அன்டில் வெண்கலம் வென்றார.் 

ஆண்களுக்கான 49er பிரிவின் மற்வறாறு சபாட்டியில் ெருண் தாக்கர ்அசஷாக் 

மற்றும் வ ங்கப்பா கணபதி சகலபண்டா சஜாடி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றது. 

வபண்களுக்கான ஒற்னறயர ்பாய்மர படகுப்சபாட்டியின் ஓப்பன் சல ர7் பிரிவில் 

ெரஷ்ிதா சதாமர ்வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார.் 

ஸ்குொஷ் ஆண்கள் பிரிவில்  வுரெ் சகாஷல் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார.் 

குத்து  ்ண்னடயில் விகாஸ் கிரிஷன் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார.் 

 ரத ்கமல்- மணிகா பத்ரா சஜாடி, சடபிள் வடன்னிஸ் கலப்பு இரடன்டயர ்சபாட்டியில் 

வெண்கலப் பதக்கம் வென்றது. 

விகாஸ் கிருஷ்ணன் ஆண்கள் குத்து  ்ண்னட சபாட்டியில் 75 கிசலா பிரிவில் 

வெண்கலப் பதக்கத்னத வென்றார.் 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 ஆகஸ்ட ்29 – பேசிய விளளயாடட்ு தினம் 

தயான்  ந்த் பிறந்த நானள சதசிய வினளயாடட்ு தினமாக ெருடந்சதாறும் ஆகஸ்ட் 

29 அன்று வகாண்டாடுகிசறாம். இந்தியாவுக்கு 1928, 1932, 1936 என வதாடரந்்து மூன்று 

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்று தந்தெர ்தயான்  ந்த். 
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 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 இந்தியா மற்றும் பல்பகரியா இளடபய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா மற்றும் பல்சகரியா இனடசய சுற்றுலா துனற வதாடரப்ான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அனம  ்ரனெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

  

இந்தியாவிற்கும் சகாரிய குடியரசுக்கும் இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

ரயில்செ துனறயில் இந்தியாவிற்கும் வகாரிய குடியரசுக்கும் இனடசயயான 

ஒதத்ுனழப்பு குறித்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் நனடப்வபற்றது. 

  

இங்கிலாந்து மற்றும் வடக்கு அயரல்ாந்துடன் இந்தியா புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

கால்நனட பராமரிப்பு, பால் வபாருடக்ள் மற்றும் மீன் ெளத்துனறயில் 

ஒதத்ுனழப்புக்காக இங்கிலாந்து மற்றும் ெடக்கு அயரல்ாந்துடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் நனடப்வபற்றது. 

இந்தியாவுக்கும் சமாபராக்பகாவுக்கும் இளடபய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியாவுக்கும் வமாசராக்சகாவுக்கும் இனடசய விமான ச னெகளுக்கான 

ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அனம  ்ரனெயின் ஒப்புதல் அளித்தது. 

  

இந்தியா மற்றும் ருவாண்டா இளடபய வரே்்ேக ஒே்துளழப்பு கடட்ளமப்பு 

இந்தியா மற்றும் ருொண்டா இனடசயயான ெரத்்தக ஒதத்ுனழப்பு கட்டனமப்பிற்கு 

அனம  ்ரனெ ஒப்புதல் அளித்தது. 
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இந்தியா அசமரிக்கா இளடபய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுனற துனறயில் இந்தியா அவமரிக்கா இனடசய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தத்திற்கு அனம  ்ரனெ ஒப்புதல் அளித்தது. 

 

இந்திய ரயில்பவ மற்றும் சகயில் (இந்தியா) இளடபய ஒப்பந்ேம் 

இந்திய இரயில்செ மற்றும் வகயில் (இந்தியா) லிமிவடட் இரயில்செ பட்டனற மற்றும் 

உற்பத்தி அலகுகளில் இயற்னக ொயுனெ பயன்படுத்த ஒரு ஒப்பந்தம் 

னகவயழுத்திட்டது. 

  

உயிரி சோழில்நுட்பே்துளறக்கும், சரவ்பேச எரிசக்தி முகளமக்கும் இளடபய 

ஒப்பந்ேம் 

தூய எரி க்தி மாற்றத்திற்கான புதிய கண்டுபிடிப்பு விரிொக்கம் குறித்து உயிரி 

வதாழில்நுட்பத்துனறக்கும்,  ரெ்சத  எரி க்தி முகனமக்கும் இனடசய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் னகவயழுத்தானது. 

ஓ–ஸ்மார்ட் 

 

புவி அறிவியல் அனம  ்கத்தின் “கடல் ச னெகள், வதாழில்நுட்பம், ஆழ்ந்து 

கெனித்தல், ெளங்களின் மாதிரி மற்றும் அறிவியல் எனப்படும் (ஓ-ஸ்மாரட்்)” 

திட்டத்திற்கு மத்திய அனம  ்கம் ஒப்புதல் அளித்தது. 
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விருதுகள் 

 ராமன் மாக்பஸபச விருது [ஆசியாவின் பநாபல் பரிசு] 

பிலிப்னபன்ஸ் நாட்டின் மூன்றாெது அதிபர ்ரசமான் மகச ச . மக்கள் பணியில் 

சிறப்பாகப் பணியாற்றிய இெரின் நினனனெக்கூரும் ெனகயில் கடந்த 1957-ம் 

ஆண்டு முதல் மகச ச  விருது ெழங்கப்படட்ு ெருகிறது. இெ்விருது `ஆசிய சநாபல் 

பரிசு' என அனழக்கப்படுகிறது. 

இந்நினலயில், 2017-ம் ஆண்டுக்கான மகச ச  விருனத பிலிப்னபன்ஸ் அர ாங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. இதில், இந்தியானெ  ்ச ரந்்த மருத்துெர ்பரத் ெத்ொனி மற்றும் 

வபாறியாளர ்ச ானம் ொங் க் ஆகிசயார ்இெ்விருது வபற்றனர.் 

  

பரே் வே்வானி 

மும்னபனய  ்ச ரந்்த மருத்துெரான பரத் ெத்ொனி,  ானல ஓரங்களில் மனநலம் 

பாதிக்கப்பட்ட நினலயில் சுற்றித்திரிந்தெரக்னளத ்சதடிக் கண்டுபிடித்து, 

அெரக்ளுக்கு உணவு, உனட சபான்ற அடிப்பனட ெ திகனள ஏற்படுத்திக் 

வகாடுத்ததற்காக விருதுக்குத ்சதரெ்ானார.் 

  

பசானம் வாங்சக் 

இசதசபால் சிறப்பான கல்வி  ்ச னெனய ெட மாநிலங்களில் 

விரிவுபடுத்தியதற்காக ச ானம் ொங் க்குக்கு விருது ெழங்கப்பட்டது.இெரின் 

கல்வி  ்ச னெயால், அர ாங்கப் பணிகளில் அதிகமாசனார ்சதரெ்ாகி உயரிய 

வபாறுப்பில் பணியாற்றி ெருகின்றனர.் 
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உலக சசய்திகள் 

அளமதிக்கான இராணுவப்பயிற்சி மிஷன் 2018 

ஷாங்காய் ஒதத்ுனழப்பு அனமப்பின் (SCO) கூடட்ு இராணுெ நடெடிக்னக, எடட்ு 

உறுப்பினரக்னளக் வகாண்டு பயங்கரொதத்னத எதிரத்த்ு கூடட்ு பயிற்சினய 

ரஷ்யாவில் சமற்வகாண்டது. 

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் முதல் தடனெயாக இதில் பங்சகற்றது. 

  

புே்ேகங்கள்  

  

மின்சார அளமப்பு இயக்க கழகம் 

“இந்திய மின் ார அனமப்புக்கான ொனினல தகெல் இனணயதளம்” என்ற நூனல 

திரு. ஆர.்சக.சிங் வெளியிட்டார.்இதனன மின் ார அனமப்பு இயக்க கழகம் (POSOCO) 

உருொக்கியது. 

  

நியமனங்கள் 

 ந்தா சகா  ்ார ்என்பெர ் ஐசிஐசிஐ வ யலாளர ்குழுவில் ஒரு இயக்குனராக 

மீண்டும் பதவி ஏற்றார ்

ஸ்ரீனிொ ன் வெங்கடகிருஷ்ணன் என்பெர ் செதாந்தா ெளாகங்களின் தனலனம 

நிரெ்ாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) (செதாந்தா) நியமிக்கப்பட்டார.் 
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