
 
    

 

Daily Current Affairs (August 8th - 10th) 

Date :  August  8th - 10th 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு திறப்பு விழா 

இந்த ோதேசியோவில் நடக்க உள்ள 18வது ஆசிய விளளயோடட்ுப் தபோட்டிகளிே் 

துவக்க விழோவில், இந்திய த சியக் ககோடிளய ஏந்திச ்கசே்று அணிளய 

வழிநட ்தும் கவுரவம், 20 வய ோகும் ஈட்டி எறி ல் வீரர ்நீரஜ் தசோப்ரோவுக்கு 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

  

U-19 கிரிக்சகட ்ஒரு நாள் ச ாடர் 

இந்தியோ இலங்ளகளய வீழ் ்தி ஐந்து தபோட்டிகள் ககோண்ட ஒரு நோள் U-19 க ோடளர 

3-2 எே்ற கணக்கில் கவே்றது. 

  

உலக  சசய்திகள் 

பாகிஸ் ான் மற்றும் ரஷ்யா உடன்படிக்ளக 

போகிஸ் ோே் துருப்புக்கள் ரஷ்ய இரோணுவ பயிற்சி நிளலயங்களில் பயிற்சி கபற 

அனுமதிக்க போகிஸ் ோே் மற்றும் ரஷ்யோ உடே்படிக்ளகயில் ளககயழு ்திடட்ுள்ளே. 

நநாக்கம் : இளவ இரு ரப்பு போதுகோப்பு உறவுகளள அதிகரிக்க தமற்ககோள்ள 

நடவடிக்ளக. 
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11 வது உயிரக்்நகாளக் காப்பகம்  

யுகேஸ்தகோவிே் உயிரக்்தகோள கோப்பக ்திே் உலக கநட்கவோரக்்கில் (WNBR) கஞ்சே் 

ஜங்கோ உயிரக்்தகோளக் கோப்பகம் இந்தியோவில் இருந்து 11 வது உயிரக்்தகோளக் 

கோப்பகமோக தசரக்்கப்படட்ுள்ளது. 

  

நடாக்கிநயா 2020  

அளே ்து இடங்களிலும் போதுகோப்ளப அதிகரிக்க முக அங்கீகோர  ்

க ோழில்நுட்ப ்ள  பயே்படு ்தும் மு ல் ஒலிம்பிக்ஸ் தடோக்கிதயோ 2020. 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

ஆகஸ்ட ்9 - 76 வது “சவள்ளளயநன சவளிநயறு “ஆண்டு விழா  

1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9ம் த தி, மகோ ்மோ கோந்தி, நோட்டிலிருந்து 

கவள்ளளயரக்ளள கவளிதயற்றுவ ற்கோக அளே ்து இந்தியரக்ளுக்கும் “கசய் 

அல்லது கச ்து மடி” எே்ற க ளிவோே அளழப்ளப விடு ் ோர.் 

அந்  திேம் ஒவ்கவோரு ஆண்டும் “ஆகஸ்ட் க்ரோே்தி” திேமோகக் கரு ப்படுகிறது. 

  

ஆகஸ்ட ்9 – நாகசாகி தினம் 

1945ஆம் ஆண்டில் இந்  நோளில் ஜப்போே் மீது இரண்டோவது அணுகுண்டு 

நோகசோகியில் வீசப்பட்டது, இ ே் விளளவோக ஜப்போே் நிபந் ளேயிே்றி 

சரணளடந் து. 
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 ஆகஸ்ட ்9 – உலகின் உள்நாடட்ு குடிமக்களின் சரவ்ந ச தினம் 

1982 ஆம் ஆண்டு கஜேீவோவில் உள்ள உள்நோட்டு மக்கள்க ோளகக்கோே ஐக்கிய 

நோடுகளிே் பணிக்குழுவிே் மு ல் கூட்ட ்ள  அங்கீகரிப்ப ற்கோக ஆகஸ்ட் 9 

உலகிே் உள்நோட்டு குடிமக்களிே் சரவ்த ச திேமோக நிளேவுகூரப்படுகிறது. 

தீம் : “உள்நோட்டு மக்கள் குடிதயற்றம் மற்றும் இயக்கம்”. 

  

உலக உயிரி எரிசபாருள் தினம் - ஆகஸ்ட ்10 

உலக உயிரி எரிகபோருள் திேம் தநோக்கம் ஒவ்கவோரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 10 அே்று 

வழக்கமோே புள படிவ எரிகபோருளுக்கு ஒரு மோற்றோக படிமம் அல்லோ  

எரிகபோருள்களிே் முக்கிய ்துவம் பற்றி விழிப்புணரள்வ ஏற்படு ்துவது. 

உலக உயிரி எரிகபோருள் திேம் கடந்  மூே்று ஆண்டுகளோக கபட்தரோலியம் மற்றும் 

இயற்ளக எரிவோயு அளமசச்க ் ோல் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந் ம்(MoU) 

  

இந்தியாவிற்கும் இந்ந ாநனசியாவிற்கும் இளடநயயான ஒப்பந் ம் 

சுகோ ோர ஒ ்துளழப்பு க ோடரப்ோக இந்தியோ மற்றும் இந்த ோதேசியோ நோடுகளுக்கு 

இளடதயயோே புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்  ்திற்கு ம ்திய அளமசச்ரளவ ஒப்பு ல் 

அளி ்துள்ளது. 
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இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்கும் இளடநயயான ஒப்பந் ம் 

இந்தியோ-கேடோ நோடுகளில் உள்ள பட்டய கணக்கோயர ்நிறுவேங்களுக்கு இளடதய 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந் ம் கசய்து ககோள்ள இே்று புதுதில்லியில் நளடகபற்ற ம ்திய 

அளமசச்ரளவக் கூட்ட ்தில் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டது. 

  

இந்தியாவிற்கும் சகாரியாவிற்கும் இளடநயயான ஒப்பந் ம் 

வர ்் க தீரவ்ு ஒ ்துளழப்பு குறி ்து இந்தியோ மற்றும் ககோரியோ இளடதய சமீப ்தில் 

ளககயழு ்திடப்பட்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்  ்திற்கு ம ்திய அளமசச்ரளவ 

கசயல்போட்டிற்குப் பிந்ள ய ஒப்பு ல் அளி ்துள்ளது. 

  

இந்தியா மற்றும் ச ன்னாப்பிரிக்கா கூடட்ு 

“இந்தியோ மற்றும் க ே் ஆப்பிரிக்கோ இளடதயயோே 20 வருட உ ்திசோர ்

கூட்டோண்ளம” எே்ற  ளலப்பில் இந்தியோ மற்றும் க ே் ஆப்பிரிக்கோ கூட்டோக 

இளணந்து அஞ்சல்  ளல கவளியிடட்ுள்ளது 

  

இந்தியாவிற்கும் இந்ந ாநனசியாவிற்கும் இளடநயயான ஒப்பந் ம் 

ம ்திய அளமசச்ரளவ, இந்தியோ – இந்த ோதேசியோ இளடயிலோே அறிவியல் 

க ோழில்நுட்ப புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்  ்திற்கு ஒப்பு ல் அளி ்துள்ளது. 

பழங்குடியினர் நல ்துளற மற்றும் சுகா ார அளமசச்கங்களுக்கிளடநய 

ஒப்பந் ம் 

பழங்குடிப் பள்ளிகளில் மோணவரக்ளிே் நலே் மற்றும் நல்வோழ்ளவ 

தமம்படு ்துவ ற்கோக பழங்குடியிேர ்நல ்துளற மற்றும் சுகோ ோர 

அளமசச்கங்களுக்கிளடதய ஒப்பந் ம் ளககயழு ் ோேது. 
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TRIFED மற்றும் ந சிய மூலிளகச ்சசடிகள் நமம்பாடட்ு வாரிய ்திற்கும் இளடநய 

ஒப்பந் ம்  

பழங்குடியிேரிே் வோழ்வோ ோர ்ள  தமம்படு ்தும் வளகயில் மூலிளகச ்கசடிகள், 

நறுமணப் கபோருள்  ோவரங்கள் உற்ப ்திளய அதிகரிக்கும் வளகயில் 

பழங்குடியிேர ்கூடட்ுறவுச ்சந்ள  தமம்போடட்ு இளணயம் (TRIFED) த சிய மூலிளகச ்

கசடிகள் தமம்போடட்ு வோரியம் (NMPB) இளடயில் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந் ம் 

ளககயழு ் ோேது. 

  

திட்டங்கள்  

  

12-ஆவது ஐந் ாண்டு திட்ட ்திற்கு பின்பும் PMGSY திட்டம் 

12-ஆவது ஐந் ோண்டு திட்ட ்திற்கு பிே்பும் பிர மர ்கிரோமசோளலகள் திட்டம் க ோடர 

ம ்திய அளமசச்ரளவ ஒப்பு ல். 

 

பு ் கங்கள்  

  

கலோசச்ோர அளமசச்ர ்(I/C), டோக்டர ்மதகஷ் ஷரம்ோ, 3 பு ் கங்களள கவளியிட்டோர ்

நளக எே்ற பு ் கம் டோக்டர ்குலோப் தகோ ் ோரி எே்பவரோல் கவளியிடப்பட்டது. 

பேோரஸிே் குளககள் எே்ற பு ் கம்  டோக்டர ்சசச்ி ோேந் ் தஜோஷி எே்பவரோல் 

கவளியிடப்பட்டது. 

ஒளிபரப்பப்படோ  கள  எே்ற பு ் கம் டோக்டர ்ககௌ ம் சோட்டரஜ்ி எே்பவரோல் 

கவளியிடப்பட்டது. 
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மாநாடுகள் 

  

"ஒரு மாவட்டம் ஓர் உற்ப ்தி" உசச்ி மாநாடு 

இந்தியக் குடியரசு ்  ளலவர ்திரு.ரோம் நோ ் தகோவிந் ் லக்தேோவில் நளடகபறும் 

"ஒரு மோவட்டம் ஓர ்உற்ப ்தி" எே்ற  ளலப்பிலோே உசச்ி மோநோடள்ட ் க ோடங்கி 

ளவக்கிறோர.் 

  

"பிரதிபந்தி ் சாஹி ்திய சமயின் ஸ்வ ாந்திர ா சங்க்ரம்"கண்காட்சி 

த சிய கோப்பக வளோக ்தில் “பிரதிபந்தி ் சோஹி ்திய கமயிே் ஸ்வ ோந்திர ோ 

சங்க்ரம்” ( ளடகசய்யப்பட்ட இலக்கியம் மூலம் சு ந்திர இயக்கம்) எே்ற  ளலப்பில் 

ஒரு கண்கோட்சி துவங்கியது.  

இ ளே கலோசச்ோர அளமசச்ர,் கபோருளோ ோரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்பு 

மந்திரியுமோே டோக்டர ்மதகஷ் ஷரம்ோ புது தில்லியில் க ோடங்கிளவ ் ோர.் 

  

மு லீட்டாளரக்ள் மாநாடு 

நிதி ஆதயோக், உள்துளற அளமசச்க த்ுடே், அந் மோே் & நிக்தகோபோர ்மற்றும் 

லசச் ்தீவுகள் யூ.டி. நிரவ்ோகங்களுடனும், தீவுகளிே் புேி  வளரச்ச்ிக்க்கோக 

மு லீட்டோளரக்ள் மோநோடு ஒே்ளற ஆகஸ்டு 10 2018 அே்று புதுடில்லி ப்ரவசி போரதீய 

தகந்திரோவில் நட ்தியது. 
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நியமனங்கள் 

மரியோ ஃகபரே்ோண்டோ எஸ்பிதேோசோ கரச்ஸ் (ஈக்வடோர)் எே்பவர ் ஐக்கிய 

நோடுகளிே் 73 வது அமரவ்ுக்கோே கபோதுச ்சளப  ் ளலவரோக  ்

த ரந்்க டுக்கப்பட்டோர.் 

ஸ்ரீ ஹரிவே்ஷ் எே்பவர ் ரோஜ்யசளப துளண  ் ளலவரோக பதிவிதயற்றோர ். 

எஸ்.குருமூர ்்தி & சதீஷ் கோசிநோ ் மரோ ்தி எே்பவர ்பகுதிதநர அதிகோரப்பூரவ்மற்ற 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிே் ம ்திய குழு இயக்குநரோக நியமிக்கப்பட்டோர.்  

 

பாதுகாப்பு சசய்திகள் 

ஆபநரஷன் ‘ம  ்‘ 

09 ஆகஸ்ட் 2018 அே்று ககோசச்ி நகரில் க ே்ேிந்திய கடற்பளடயோல் (SNC) 

ஆபதரஷே் ‘ம  ’் க ோடங்கி ளவக்கப்பட்டது 

தநோக்கம் : தகரளோவிே் பல பகுதிகளிலும் முே்கேப்தபோதும் இல்லோ  கவள்ளம் 

கோரணமோக, மோநில நிரவ்ோக ்திற்கு உ வ மற்றும் தபரழிவு நிவோரண 

நடவடிக்ளககளள தமற்ககோள்வ ற்கு . 

 இராணுவப்பயிற்சி SCO அளமதி மிஷன் 2018 

SCO அளமப்பிே் அளமதி மிஷே் இரோணுவப்பயிற்சி SCO உறுப்பு நோடுகளுக்கு இரு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற நட ் ப்படுகிறது. 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கோே கூடட்ு பயிற்சி ரஷ்ய ம ்திய இரோணுவ ஆளணயம் 22 

ஆகஸ்ட் மு ல் ஆகஸ்ட் 29 ,2018 வளர ரஷ்யோவில் (கசபோரக்ுல், கசல்யோபிே்ஸ்க்) 

நளடகபறும். 
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சமாளபல் சசயலிகள்  

  

இ – மார் சமன்சபாருள் 

மரு ்துவமளேயில் இறப்பு அறிக்ளக அளமப்புகளள வலுப்படு ்  மரணங்களள 

வளகப்படு ்துவ ற்கோே கபோரு ் மோே கருவிகளளப் பயே்படு ்துவ ே் மூலம் 

இறப்புகளள வளகப்படு த்ுவ ற்கும் மரண  ் ணிக்ளககளள 

தமம்படு ்துவ ற்கோக இ-மோர ் கமே்கபோருள் பயே்படுகிறது. 

இது இளடகவளிளய குளற ்து, இந்தியோவில் நல்ல மரண புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் 

கண்கோணிப்புக்கு வழிவகுக்கும். 

  

சமாளபல் சசயலி  நிர்ய ் மி ்ரா 

புது தில்லியில் வர ்் கம், ளக க் ோழில் மற்றும் விமோே த்ுளறயிே் ம ்திய 

அளமசச்ர ்சுதரஷ் பிரபு, இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவேங்கள் கூட்டளமப்பிே் (FIEO) 

மூலம் உருவோக்கப்பட்ட கமோளபல் கசயலி நிரய் ் மி ்ரோளவ ் க ோடங்கி ளவ ் ோர.் 

இது சரவ்த ச வர ் ்கம் தமற்ககோள்ள த ளவயோே பரந்   கவல்களள வழங்க 

உருவோக்கப்பட்டது.  
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இளணய நபார்ட்டல் 

  

“பரிநவஷ்” 

சுற்றுசச்ூழல், வேம், வேவிலங்கு மற்றும் சி.ஆர.்சி. அனுமதிகளள வழங்கும் 

“பரிதவஷ்” எே்ற சுற்றுசச்ூழல் ஒற்ளற சோளர ளமயம், பிர மர ்தமோடியோல் துவக்கி 

ளவக்கப்பட்ட ோகும். 

  

சபன்சில் ஆன்ளலன் நபார்ட்டல் 

குழந்ள  க ோழிலோளர ்சட்டம் மற்றும் த சிய குழந்ள  ் க ோழிலோளர ்(NCLP) 

திட்ட ்திே் பயனுள்ள அமலோக்க ்திற்கு கபே்சில் ஆே்ளலே் தபோரட்்டல் திட்டம் 

க ோடங்கப்பட்டது  
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