
 
    

 

Monthly Current Affairs (August) 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date :  August 1st - 3rd 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

சபண்கள் ஹாக்கி உலக ககாப்ளப 

பெண்கள் ஹாக்கி உலகக் ககாெ்பெயில்  இந்தியாபை 3-2 என்ற கணக்கில் 

அய்ராலாந்து பைன்று அபரயிறுதிக்குள் நுபைந்தது. 

 

ஆசிய நாடுகளின் ெதுரங்கப் கபாட்டி ககாப்ளப 

ொரம்ெரிய ஆட்டத்தில் ஆண்கள் பைள்ளி ெதக்கமும், பெண்கள் பைண்கலமும் 

பைன்றனர.் 

பிளிடஸ்் ஆட்டத்தில் இந்திய பெண்கள் தங்கம் பைன்றனர ்

 

திட்டங்கள் 

 

 கேசிய ஊட்டெெ்ே்து திட்டம்  

அக்கடாெர ்15 ம் கததி, உலக உணவு தினத்தன்று சம்புஸ்த ககரளம்  என்ற ஒரு கதசிய 

ஊட்டசச்த்து திட்டம் ஒன்பறத் பதாடங்கவுள்ளது. 

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


 
    

 

ஊட்டசச்த்து கமம்ெடுத்துதல், உடல் ெருமபனத் தடுக்கும் மற்றும் மாநிலத்தில் 

தாய்ெ்ொல் ஊக்குவித்தல் ஆகியைற்றுக்கான குறிெ்பிட்ட கநாக்கங்களுடன் 

பதாடங்குகிறது. 

  

கெவா கபாஜ் கயாஜனா 

மாதத்திற்குக் குபறந்த ெடச்ம் 5,000 நெரக்ளுக்கு இலைச உணவிபன ைைங்குகின்ற, 

ஐந்து ஆண்டு காலமாக இருக்கின்ற மடாலயங்கள் (monasteries), தரக்ாக்கள் (dargahs), 

ஆசரமங்கள்(ashrams), திருசச்பெகள்(churches), மசூதிகள் (mosques), குருத்துைாராக்கள் 

(gurudwaras), ககாயில்கள்(temples) கொன்ற நிறுைனங்கள் இத்திட்டத்தின் கீை் 

ெயன்பெறுகிறது. 

மக்களுக்கு இலைச உணவிபன ைைங்குகின்ற அபனதத்ு மத பதாண்டு 

நிறுைனங்களுக்கும் சிறெ்பு நிதியியல் உதவியிபன ைைங்குைதற்காக மத்திய 

கலாசச்ார அபமசச்கமானது கசைா கொஜ் கயாஜனா (Seva Bhoj Yojna) எனும் புதிய 

திட்டத்பதத் துைங்கியுள்ளது. 

இதற்காக இந்த நிறுைனங்களினால் பசலுத்தெ்ெட்ட மத்திய சரக்கு மற்றும் கசபை 

ைரி (Central Goods and Services Tax -CGST), ஒருங்கிபணந்த சரக்கு மற்றும் கசபை ைரித் 

(Integrated Goods and Services Tax -IGST) பதாபகயானது மத்திய அரசினால் 

இந்நிறுைனங்களுக்குத ்திரும்ெ ைைங்கெ்ெடும். 

  

விருதுகள் 

  

ெரவ்கேெ பங்களிப்பு விருது 

ககரளாவின் உள்கட்டபமெ்பு மற்றும் பதாழில்நுட்ெ கல்விக்கான (KITE) துபணத் 

தபலைரும் நிரை்ாக இயக்குநருமான கக. அன்ைார ்சதாத் என்ெைர ் சரை்கதச 
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ெங்களிெ்பு விருது (கல்வி பதாடரப்ு மற்றும் பதாழில்நுடெ் சங்கம் (AECT), அபமரிக்கா) 

பெற்றார ்

  

சிறந்ே நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கான 2013-2017 விருது 

சிறந்த நாடாளுமன்ற உறுெ்பினருக்கான 2013-2017 விருபத ஸ்ரீ நஜ்மா பஹெ்துல்லா, 

ஸ்ரீ ஹக்கமகதை் நாராயண் யாதை், ஸ்ரீ குலாம் நபி ஆசாத், ஸ்ரீ திகனஷ் திரிகைதி 

மற்றும் ஸ்ரீ ெரத்ுரிஹரி மஹாதாெ் ஆகிகயார ்பெற்றனர.் 

குடியரசுத ்தபலைர ்திரு.ராம் நாத் ககாவிந்த் இந்த விருதுகபள ைைங்கினார.் 

  

ஃபீல்டஸ்் பேக்கம் 

கணிதத ்துபறயில் கநாெல் ெரிசுக்கு இபணயான ெரிசாக கருதெ்ெடும் ஃபீல்டஸ்் 

ெதக்கத்பத சரை்கதச கணித ஒன்றியம் (International Mathematical Union – IMU) 40 

ையதுக்கு உட்ெட்டைரக்ளுக்கு மடட்ுகம நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற அளித்து 

ைருகிறது. 

அக்ஷய் பைங்ககடஷ் [இந்திய-ஆஸ்திகரலிய கணிதவியலாளர]், காபசர ்பிரக்ர,் பீட்டர ்

ஸ்ககால்ஸி, அலீசிகயா ஃபிகாலி  ஆகிகயாருக்கு ஃபீல்டஸ்் ெதக்கம் 

(கணிதத்திற்கான கநாெல் ெரிசு) ைைங்கெ்ெட்டது. 

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உலக ோய்ப்பாலூடட்ும் வாரம் [ஆகஸ்ட ்1 - 7 வளர] 

தாய்ெ்ொலூட்ட ஊக்குவிக்கவும் மற்றும் உலகம் முழுைதும் குைந்பதகளின் 

ஆகராக்கியத்பத கமம்ெடுத்துைதற்காக ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 ைபர உலக 

தாய்ெ்ொலூடட்ும் ைாரம் ஒை்பைாரு ஆண்டும் பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 
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ேரவரிளெ  

முன்னதாக தாய்ெ்ொலூடட்ும் நாடுகளின் ெட்டியல் UNICEF மற்றும் உலக சுகாதார 

அபமெ்பு (WHO) பைளியிட்ட ஒரு புதிய அறிக்பகயில் 76 நாடுகளில் இந்தியா 56ைது 

இடத்தில் உள்ளது. 

 

1 இலங்பக 

2 ைனுைாடட்ு 

3 புருண்டி 

4 கஜகஸ்தான் 

இளணய கபார்ட்டல் 

  

இ-பாசு ஹாட் கபார்டல் 

இனவிருத்தியாளரக்ள் மற்றும் நாட்டுெ்ெசு ைளரெ்்ொளரக்பள இபணெ்ெதற்காக இ-

ொசு ஹாட் கொரட்பல (www.epashuhaat.gov.in) அரசு துைக்கியது. 

 

நியமனங்கள் 

 

வி. ராஜூ என்ெைர ் பி.எஸ்.என்.எல். தமிை்நாடு பிரிவின் தபலபமெ் பொது 

கமலாளராக நியமிக்கெ்ெட்டார ். 
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 Date :  August  4th - 7th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

U-20 கால்பந்து அணி 

U-20 ககாடிெ் கால்ெந்து ககாெ்பெயில் அரப்ஜன்டினாபை 2-1 என்ற ககால் கணக்கில் 

இந்தியா பைன்றது. 

  

உலக கபட்மின்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

மகளிர ்ஒற்பறயர ்பிரிவில், ஸ்பெயின் வீராங்கபன ககராலிமான் மரின் 

இந்தியாவின் பி.வி.சிந்துபை வீை்த்தி தங்கெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

உலக சாம்பியன் ெட்டத்பத மூன்று முபற (2014, 2015, 2018) பைன்ற முதல் 

வீராங்கபன என்ற பெருபம ககராலினா மரினுக்கு கிபடத்துள்ளது. 

சீனாவின் உலக கெட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிெ்பில் பைன்ற பகண்கடா கமாமகடா 

உலக கெட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிெ் ெட்டம் பெரும் முதல் ஜெ்ொனிய வீரர ்ஆைார.் 

 

 முக்கியமான நாடக்ள்  

 

ஹிகராஷிமா தினம் - ஆகஸ்ட ்6 

ஆகஸ்ட் 6, 2018 அன்று, ஹிகராஷிமா குண்டுவீசச்ில் 73 ைது ஆண்டு நிபறவு 

அபடந்தது . 
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அபமரிக்கா இரண்டாம் உலகெ் கொபர முடிக்க ஆகஸ்ட் 6, 1945 அன்று ஹிகராஷிமா 

மீது ஒரு அணு குண்டு வீசியது. 

  

உலக செய்திகள் 

 

முேல் மூன்று பங்குெ ்ெந்ளே 

உலகின் இரண்டாைது மிகெ்பெரிய ெங்குச ்சந்பதயாக ஜெ்ொன் முன்கனற்றம் 

அபடந்தது.  

உலகின் மிகெ்பெரிய ெங்கு 31 டிரில்லியன் டாலர ்அபமரிக்கா பகாண்டுள்ளது.  

அடுத்தெடியாக ஜெ்ொன் (6.17 ட்ரில்லியன் டாலர)் சீனா ($ 6.09 டிரில்லியன்) ஆகியபை 

முதல் மூன்று ெங்குச ்சந்பத இடத்பதெ் பெற்றுள்ளது 

 

நாொவின் ஆய்வு 

அபமரிக்க விண்பைளி பமயத்தின் ஆய்வுக்காக விபரவில் விண்பைளிக்கு பசல்லும் 

9 ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ெட்டியலில் சுனிதா வில்லியம்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளார.் 

  

ேரவரிளெ & குறியீடு 

 ஐசிசி ேரவரிளெ 

நம்ெர ்1 படஸ்ட ்கெடஸ்்கமன் - விராட் ககாலி  

(இைர ்நம்ெர ்1 படஸ்ட ்கெடஸ்்கமனாகும் ஏைாைது இந்திய வீரர ்ஆைார)் 
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நியமனங்கள் 

 உெெ் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

கக.எம். கஜாசெ் , இந்திரா ொனரஜ்ி & வினீத் சரன் ஆகிகயார ்உயர ்நீதிமன்ற 

நீதிெதிகள் உசச் நீதிமன்ற நீதிெதிகளாக நியமிக்கெ்ெட்டனர ்

  

ெரக்குக் கழக கார்ப்பகரஷன்  நிரவ்ாக இயக்குனர ்

அனுராக் சசச்ன் என்ெைர ்அரெ்்ெணிக்கெ்ெட்ட சரக்குக் கைக காரெ்்ெகரஷன் ஆஃெ் 

இந்தியா லிமிபடட ்நிரை்ாக இயக்குனராக (DFCCIL) நியமிக்கெ்ெட்டார.்  

  

CBDT உறுப்பினர் 

ஆதித்யா விக்ரம் மற்றும் பிரகமாத ்சந்திர கமாதி ஆகிகயார ்மத்திய கநரடி ைரி 

ைாரிய உறுெ்பினரக்ளாக (CBDT) நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

  

திட்டங்கள் 

 முக்யமந்திரி கன்யா உே்ேன் கயாஜனா திட்டங்கள்  

பீகார ்முதலபமசச்ர ்நிதீஷ் குமார,் ‘முக்யமந்திரி கன்யா உத்தன் கயாஜனா’ பைத் 

பதாடங்கினார.்  

இந்த திட்டம் மூலம் ஒரு பெண் குைந்பதயின் பிறெ்பு முதல் ெட்டதாரி ைபர ரூொய் 

ரூ.54,100 ைைங்கெ்ெடும்  
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விருதுகள் 

  

மாஸ்டரச்ெ ஃப் ஆஸ்திகரலியா 2018 விருது 

சசி பசல்பலயா என்ெைர ் மாஸ்டரப்ச ஃெ் ஆஸ்திகரலியா 2018 விருது பெற்றார ் 

 

 

  Date :  August  8th - 10th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு திறப்பு விழா 

இந்கதாகனசியாவில் நடக்க உள்ள 18ைது ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டிகளின் 

துைக்க விைாவில், இந்திய கதசியக் பகாடிபய ஏந்திச ்பசன்று அணிபய 

ைழிநடத்தும் கவுரைம், 20 ையதாகும் ஈட்டி எறிதல் வீரர ்நீரஜ் கசாெ்ராவுக்கு 

ைைங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

  

U-19 கிரிக்சகட ்ஒரு நாள் சோடர் 

இந்தியா இலங்பகபய வீை்த்தி ஐந்து கொட்டிகள் பகாண்ட ஒரு நாள் U-19 பதாடபர 

3-2 என்ற கணக்கில் பைன்றது. 
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உலக  செய்திகள் 

 

பாகிஸ்ோன் மற்றும் ரஷ்யா உடன்படிக்ளக 

ொகிஸ்தான் துருெ்புக்கள் ரஷ்ய இராணுை ெயிற்சி நிபலயங்களில் ெயிற்சி பெற 

அனுமதிக்க ொகிஸ்தான் மற்றும் ரஷ்யா உடன்ெடிக்பகயில் பகபயழுத்திடட்ுள்ளன. 

கநாக்கம் : இபை இருதரெ்பு ொதுகாெ்பு உறவுகபள அதிகரிக்க கமற்பகாள்ள 

நடைடிக்பக. 

  

11 வது உயிரக்்ககாளக் காப்பகம்  

யுபனஸ்ககாவின் உயிரக்்ககாள காெ்ெகத்தின் உலக பநட்பைாரக்்கில் (WNBR) கஞ்சன் 

ஜங்கா உயிரக்்ககாளக் காெ்ெகம் இந்தியாவில் இருந்து 11 ைது உயிரக்்ககாளக் 

காெ்ெகமாக கசரக்்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

  

கடாக்கிகயா 2020  

அபனத்து இடங்களிலும் ொதுகாெ்பெ அதிகரிக்க முக அங்கீகாரத ்

பதாழில்நுட்ெத்பத ெயன்ெடுத்தும் முதல் ஒலிம்பிக்ஸ் கடாக்கிகயா 2020. 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 ஆகஸ்ட ்9 - 76 வது “சவள்ளளயகன சவளிகயறு “ஆண்டு விழா  

1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 9ம் கததி, மகாத்மா காந்தி, நாட்டிலிருந்து 

பைள்பளயரக்பள பைளிகயற்றுைதற்காக அபனத்து இந்தியரக்ளுக்கும் “பசய் 

அல்லது பசத்து மடி” என்ற பதளிைான அபைெ்பெ விடுத்தார.் 
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அந்த தினம் ஒை்பைாரு ஆண்டும் “ஆகஸ்ட் க்ரான்தி” தினமாகக் கருதெ்ெடுகிறது. 

  

ஆகஸ்ட ்9 – நாகொகி தினம் 

1945ஆம் ஆண்டில் இந்த நாளில் ஜெ்ொன் மீது இரண்டாைது அணுகுண்டு 

நாகசாகியில் வீசெ்ெட்டது, இதன் விபளைாக ஜெ்ொன் நிெந்தபனயின்றி 

சரணபடந்தது. 

  

ஆகஸ்ட ்9 – உலகின் உள்நாடட்ு குடிமக்களின் ெரவ்கேெ தினம் 

1982 ஆம் ஆண்டு பஜனீைாவில் உள்ள உள்நாட்டு மக்கள்பதாபகக்கான ஐக்கிய 

நாடுகளின் ெணிக்குழுவின் முதல் கூட்டத்பத அங்கீகரிெ்ெதற்காக ஆகஸ்ட் 9 

உலகின் உள்நாட்டு குடிமக்களின் சரை்கதச தினமாக நிபனவுகூரெ்ெடுகிறது. 

தீம் : “உள்நாட்டு மக்கள் குடிகயற்றம் மற்றும் இயக்கம்”. 

  

உலக உயிரி எரிசபாருள் தினம் - ஆகஸ்ட ்10 

உலக உயிரி எரிபொருள் தினம் கநாக்கம் ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 10 அன்று 

ைைக்கமான புபதெடிை எரிபொருளுக்கு ஒரு மாற்றாக ெடிமம் அல்லாத 

எரிபொருள்களின் முக்கியத்துைம் ெற்றி விழிெ்புணரப்ை ஏற்ெடுத்துைது. 

உலக உயிரி எரிபொருள் தினம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பெட்கராலியம் மற்றும் 

இயற்பக எரிைாயு அபமசச்கத்தால் அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

இந்தியாவிற்கும் இந்கோகனசியாவிற்கும் இளடகயயான ஒப்பந்ேம் 

சுகாதார ஒத்துபைெ்பு பதாடரெ்ாக இந்தியா மற்றும் இந்கதாகனசியா நாடுகளுக்கு 

இபடகயயான புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்திற்கு மத்திய அபமசச்ரபை ஒெ்புதல் 

அளித்துள்ளது. 

  

இந்தியாவிற்கும் கனடாவிற்கும் இளடகயயான ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா-கனடா நாடுகளில் உள்ள ெட்டய கணக்காயர ்நிறுைனங்களுக்கு இபடகய 

புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தம் பசய்து பகாள்ள இன்று புதுதில்லியில் நபடபெற்ற மத்திய 

அபமசச்ரபைக் கூட்டத்தில் ஒெ்புதல் அளிக்கெ்ெட்டது. 

  

இந்தியாவிற்கும் சகாரியாவிற்கும் இளடகயயான ஒப்பந்ேம் 

ைரத்்தக தீரவ்ு ஒத்துபைெ்பு குறித்து இந்தியா மற்றும் பகாரியா இபடகய சமீெத்தில் 

பகபயழுத்திடெ்ெட்ட புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்திற்கு மத்திய அபமசச்ரபை 

பசயல்ொட்டிற்குெ் பிந்பதய ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

  

இந்தியா மற்றும் சேன்னாப்பிரிக்கா கூடட்ு 

“இந்தியா மற்றும் பதன் ஆெ்பிரிக்கா இபடகயயான 20 ைருட உத்திசார ்

கூட்டாண்பம” என்ற தபலெ்பில் இந்தியா மற்றும் பதன் ஆெ்பிரிக்கா கூட்டாக 

இபணந்து அஞ்சல் தபல பைளியிடட்ுள்ளது 
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இந்தியாவிற்கும் இந்கோகனசியாவிற்கும் இளடகயயான ஒப்பந்ேம் 

மத்திய அபமசச்ரபை, இந்தியா – இந்கதாகனசியா இபடயிலான அறிவியல் 

பதாழில்நுட்ெ புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்திற்கு ஒெ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

பழங்குடியினர் நலே்துளற மற்றும் சுகாோர அளமெெ்கங்களுக்கிளடகய 

ஒப்பந்ேம் 

ெைங்குடிெ் ெள்ளிகளில் மாணைரக்ளின் நலன் மற்றும் நல்ைாை்பை 

கமம்ெடுத்துைதற்காக ெைங்குடியினர ்நலத்துபற மற்றும் சுகாதார 

அபமசச்கங்களுக்கிபடகய ஒெ்ெந்தம் பகபயழுத்தானது. 

 

TRIFED மற்றும் கேசிய மூலிளகெ ்செடிகள் கமம்பாடட்ு வாரியே்திற்கும் இளடகய 

ஒப்பந்ேம்  

ெைங்குடியினரின் ைாை்ைாதாரத்பத கமம்ெடுத்தும் ைபகயில் மூலிபகச ்பசடிகள், 

நறுமணெ் பொருள் தாைரங்கள் உற்ெத்திபய அதிகரிக்கும் ைபகயில் 

ெைங்குடியினர ்கூடட்ுறவுச ்சந்பத கமம்ொடட்ு இபணயம் (TRIFED) கதசிய மூலிபகச ்

பசடிகள் கமம்ொடட்ு ைாரியம் (NMPB) இபடயில் புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தம் 

பகபயழுத்தானது. 

திட்டங்கள் 

  

12-ஆவது ஐந்ோண்டு திட்டே்திற்கு பின்பும் PMGSY திட்டம் 

12-ஆைது ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கு பின்பும் பிரதமர ்கிராமசாபலகள் திட்டம் பதாடர 

மத்திய அபமசச்ரபை ஒெ்புதல். 
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புே்ேகங்கள் 

  

கலாசச்ார அபமசச்ர ்(I/C), டாக்டர ்மககஷ் ஷரம்ா, 3 புத்தகங்கபள பைளியிட்டார ்

நபக என்ற புத்தகம் டாக்டர ்குலாெ் ககாத்தாரி என்ெைரால் பைளியிடெ்ெட்டது. 

ெனாரஸின் குபககள் என்ற புத்தகம்  டாக்டர ்சசச்ிதானந்த் கஜாஷி என்ெைரால் 

பைளியிடெ்ெட்டது. 

ஒளிெரெ்ெெ்ெடாத கபத என்ற புத்தகம் டாக்டர ்பகௌதம் சாட்டரஜ்ி என்ெைரால் 

பைளியிடெ்ெட்டது. 

மாநாடுகள் 

  

"ஒரு மாவட்டம் ஓர் உற்பே்தி" உெச்ி மாநாடு 

இந்தியக் குடியரசுத் தபலைர ்திரு.ராம் நாத் ககாவிந்த் லக்கனாவில் நபடபெறும் 

"ஒரு மாைட்டம் ஓர ்உற்ெத்தி" என்ற தபலெ்பிலான உசச்ி மாநாடப்டத் பதாடங்கி 

பைக்கிறார.் 

  

"பிரதிபந்திே் ொஹிே்திய சமயின் ஸ்வோந்திரோ ெங்க்ரம்"கண்காட்சி 

கதசிய காெ்ெக ைளாகத்தில் “பிரதிெந்தித் சாஹித்திய பமயின் ஸ்ைதாந்திரதா 

சங்க்ரம்” (தபடபசய்யெ்ெட்ட இலக்கியம் மூலம் சுதந்திர இயக்கம்) என்ற தபலெ்பில் 

ஒரு கண்காட்சி துைங்கியது.  

இதபன கலாசச்ார அபமசச்ர,் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூைல் ொதுகாெ்பு 

மந்திரியுமான டாக்டர ்மககஷ் ஷரம்ா புது தில்லியில் பதாடங்கிபைத்தார.் 
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 முேலீட்டாளரக்ள் மாநாடு 

நிதி ஆகயாக், உள்துபற அபமசச்கதத்ுடன், அந்தமான் & நிக்ககாொர ்மற்றும் 

லசச்த்தீவுகள் யூ.டி. நிரை்ாகங்களுடனும், தீவுகளின் புனித ைளரச்ச்ிக்க்காக 

முதலீட்டாளரக்ள் மாநாடு ஒன்பற ஆகஸ்டு 10 2018 அன்று புதுடில்லி ெ்ரைசி ொரதீய 

ககந்திராவில் நடத்தியது. 

 நியமனங்கள் 

 

மரியா ஃபெரன்ாண்டா எஸ்பிகனாசா கரச்ஸ் (ஈக்ைடார)் என்ெைர ் ஐக்கிய 

நாடுகளின் 73 ைது அமரவ்ுக்கான பொதுச ்சபெத ்தபலைராகத ்

கதரந்்பதடுக்கெ்ெட்டார.் 

ஸ்ரீ ஹரிைன்ஷ் என்ெைர ் ராஜ்யசபெ துபணத ்தபலைராக ெதிவிகயற்றார ். 

எஸ்.குருமூரத்்தி & சதீஷ் காசிநாத் மராத்தி என்ெைர ்ெகுதிகநர அதிகாரெ்பூரை்மற்ற 

இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் மத்திய குழு இயக்குநராக நியமிக்கெ்ெட்டார.்  

 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 

ஆபகரஷன் ‘மேே்‘ 

09 ஆகஸ்ட் 2018 அன்று பகாசச்ி நகரில் பதன்னிந்திய கடற்ெபடயால் (SNC) 

ஆெகரஷன் ‘மதத’் பதாடங்கி பைக்கெ்ெட்டது 

கநாக்கம் : ககரளாவின் ெல ெகுதிகளிலும் முன்பனெ்கொதும் இல்லாத பைள்ளம் 

காரணமாக, மாநில நிரை்ாகத்திற்கு உதை மற்றும் கெரழிவு நிைாரண 

நடைடிக்பககபள கமற்பகாள்ைதற்கு . 
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இராணுவப்பயிற்சி SCO அளமதி மிஷன் 2018 

SCO அபமெ்பின் அபமதி மிஷன் இராணுைெ்ெயிற்சி SCO உறுெ்பு நாடுகளுக்கு இரு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபற நடத்தெ்ெடுகிறது. 

2018 ஆம் ஆண்டிற்கான கூடட்ு ெயிற்சி ரஷ்ய மத்திய இராணுை ஆபணயம் 22 

ஆகஸ்ட் முதல் ஆகஸ்ட் 29 ,2018 ைபர ரஷ்யாவில் (பசொரக்ுல், பசல்யாபின்ஸ்க்) 

நபடபெறும். 

 சமாளபல் செயலிகள்  

  

இ – மார் சமன்சபாருள் 

மருத்துைமபனயில் இறெ்பு அறிக்பக அபமெ்புகபள ைலுெ்ெடுத்த மரணங்கபள 

ைபகெ்ெடுத்துைதற்கான பொருத்தமான கருவிகபளெ் ெயன்ெடுத்துைதன் மூலம் 

இறெ்புகபள ைபகெ்ெடுதத்ுைதற்கும் மரணத ்தணிக்பககபள 

கமம்ெடுத்துைதற்காக இ-மார ் பமன்பொருள் ெயன்ெடுகிறது. 

இது இபடபைளிபய குபறத்து, இந்தியாவில் நல்ல மரண புள்ளிவிைரங்கள் மற்றும் 

கண்காணிெ்புக்கு ைழிைகுக்கும். 

  

சமாளபல் செயலி  நிர்யே் மிே்ரா 

புது தில்லியில் ைரத்்தகம், பகதப்தாழில் மற்றும் விமானதத்ுபறயின் மத்திய 

அபமசச்ர ்சுகரஷ் பிரபு, இந்திய ஏற்றுமதி நிறுைனங்கள் கூட்டபமெ்பின் (FIEO) 

மூலம் உருைாக்கெ்ெட்ட பமாபெல் பசயலி நிரய்த் மித்ராபைத் பதாடங்கி பைத்தார.் 

இது சரை்கதச ைரத்த்கம் கமற்பகாள்ள கதபையான ெரந்த தகைல்கபள ைைங்க 

உருைாக்கெ்ெட்டது.  
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இளணய கபார்ட்டல் 

  

“பரிகவஷ்” 

சுற்றுசச்ூைல், ைனம், ைனவிலங்கு மற்றும் சி.ஆர.்சி. அனுமதிகபள ைைங்கும் 

“ெரிகைஷ்” என்ற சுற்றுசச்ூைல் ஒற்பற சாளர பமயம், பிரதமர ்கமாடியால் துைக்கி 

பைக்கெ்ெட்டதாகும். 

  

சபன்சில் ஆன்ளலன் கபார்ட்டல் 

குைந்பத பதாழிலாளர ்சட்டம் மற்றும் கதசிய குைந்பதத் பதாழிலாளர ்(NCLP) 

திட்டத்தின் ெயனுள்ள அமலாக்கத்திற்கு பென்சில் ஆன்பலன் கொரட்்டல் திட்டம் 

பதாடங்கெ்ெட்டது  

  

 

 Date :  August  11th - 13th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஆசிய ககால்ஃப் டூர் பட்டம் 

20 ையதான விராஜ் மடெ்ொ ஆசிய ககால்ஃெ் டூர ்ெட்டத்பத பைன்ற இளம் இந்தியர ்

ஆைர.் 
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வியட்நாம் ஓபன் கபட்மிண்டன் ொம்பியன்ஷிப் 

இந்திய வீரர ்அஜய் பஜயராம் என்ெைர ்கஹா சி மின் நகரில் வியட்நாம் ஓென் 

கொட்டியில் இந்கதாகனசியாவின் பஷஷர ்பஹபரன் ரஸ்டாவிகடாவிடம் இறுதிெ் 

கொட்டியில் கதால்வியபடந்தார.் 

  

2020 ல் துப்பாக்கிெச்ூடு உலகக் ககாப்ளப 

2020 ல் துெ்ொக்கிசச்ூடு உலக ககாெ்பெ புது படல்லியில் நபடபெறவுள்ளது. 

  

ஐடிஎஃப் ஆண்கள் பியூெெ்ரஸ்் சடன்னிஸ் கபாட்டி 

இந்கதாகனசியாவில் நபடபெற்ற $25,000 மதிெ்பிலான ஐ.டி.எஃெ் ஆண்கள் பியூசச்ரஸ்் 

படன்னிஸ் கொட்டியின் இறுதிெ் கொட்டியில் நிக்கி பூனாசச்ா ஆஸ்திகரலியாவின் 

பமக்ககல் லுக்பக கதாற்கடித்தார.் 

ஆண்டரச்ன் லாரட்ஸ்ில்100 படஸ்ட் விக்பகடட்ு வீை்த்தினார ்

இங்கிலாந்தின் கைகெ்ெந்து வீசச்ாளர ்கஜம்ஸ் ஆண்டரச்ன் லாரட்ஸ்ில்100 படஸ்ட் 

விக்பகடட்ுகபள எடுத்த முதல் வீரர ்ஆைார.் 

உலகில் அதிக படஸ்ட ்விக்பகடட்ுகபள வீை்த்திய முதப்தயா முரளிதரன், ஒகர 

பமதானத்தில் 100 விக்பகடட்ுகபள பகெ்ெற்றிய மற்பறாரு ெந்து வீசச்ாளர ்ஆைார.் 

  

சபண் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

ஆர ்பிராக்கானந்தாவின் மூத்த சககாதரியான ெதிகனழு ையதான ஆர.் 

பைஷாலி,  பெண் கிராண்ட்மாஸ்டர ்ஆனார.் 
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ரீகா படக்ஸாஸ் ெல்கபலக்கைக ஓென் பசஸ் கொட்டியில் லாடவ்ியாவில் தனது 

இறுதி முபறபய நிபறவு பசய்தார.் 

  

ஸ்சபயினின் சூப்பர் ககாப்ளப இறுதி கபாட்டி 

ஸ்பெயினின் சூெ்ெர ்ககாெ்பெ இறுதி கொட்டியில் 2-1 என்ற கணக்கில் 

ொரச்ிகலானா பைற்றி பெற்றது, பமஸ்ஸி, ஆண்ட்ரஸ் இபனஸ்டாபை 32 

ெட்டங்களுடன் முந்தினர.் 

  

பிஜிஏ ொம்பியன்ஷிப் 

ெ்ரூக்ஸ் ககாெ்கா படகர ்வூட்ஸ்பய வீை்த்தி 100 ைது பிஜிஏ சாம்பியன்ஷிெ்பெ 

பைன்றார.் 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

ெரவ்கேெ இளளஞர் தினம் - ஆகஸ்ட ்12 

சரை்கதச இபளஞர ்தினம் ஐ.நா.வின் ஒரு விழிெ்புணரவ்ு நாள் ஆகும். 

கநாக்கம் :  இபளஞரக்பள சுற்றியுள்ள பகாடுக்கெ்ெட்ட கலாசச்ார மற்றும் சட்ட 

சிக்கல்களின் பதாகுெ்புக்கு கைனம் பசலுத்துைதாகும். முதல் IYD ஆகஸ்ட் 12, 2000 

அன்று அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 
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அறிவியல் செய்திகள் 

  

இரும்புெ ்சுளம கநாளய சீரச்ெய்ய IGIB 

ஜிகனாமிக்ஸ் மற்றும் ஒருங்கிபணந்த உயிரியல் நிறுைனம் (CSIR-IGIB), ஜீெ்ரா 

மீபனெ் ெயன்ெடுத்தி பஹெ்சிடின் ஹாரக்மான் உற்ெத்திபய ஒழுங்குெடுத்தும் ஒரு 

ொபதபய பைற்றிகரமாக கண்டுபிடித்திருக்கின்றன. 

உடலில் உள்ள இரும்புச ்கசரம்த்பதக் கடட்ுெ்ெடுத்தும் கல்லீரலில் இந்த பஹெ்சிடின் 

ஹாரக்மான் சுரக்கும். 

  

கவளாண் பூெச்ி, (ஸ்கபாசடாப்சடரா ஃப்கிஜ்சபர்டாடா) சோற்றுகநாய் 

இந்த ஆண்டு கம மாதத்தில் ஷிைாகமாக் மாைட்டத்தில் முதன்முதலாக 

கைனிக்கெ்ெட்ட ஒரு கைளாண் பூசச்ி, (ஸ்கொபடாெ்படரா ஃெ்கிஜ்பெரட்ாடா) 

பதாற்றுகநாய் கரந்ாடகாவில் ஆெத்தான கைகத்தில் ெரவி ைருகிறது. 

 

விருதுகள் 

 இன்ளெட் விருது  

எட்டாம் சரை்கதச (பஹக்கூ அபமசச்ியூர ்குறும்ெட) விைாவில் டி.கிருஷ்ணனுனி 

என்ெைர ்ைாை்நாள் சாதபனக்கான நான்காைது இன்பசட் விருது பெற்றார.் 

 ெமூக விருது 

சுனிஷ்கா காரட்ிக் – ஜூனியர ்NBA உலக கூபடெ்ெந்தாட்ட சாம்பியன்ஷிெ்பில் சமூக 

விருது பெற்றார.் 
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 The Hindu Playwright Award 2018 விருது 

அன்னி பஜயிடி (பெயரிடெ்ெடாத-1 நாடகம்) - The Hindu Playwright Award 2018 விருது 

பெற்றார.் 

 புே்ேகங்கள்  

 கபபக் பாே் புே்ேகம் 

கெெக் ொத் புத்தகம் விஜய் ககாயல் [மத்திய மாநில ொராளுமன்ற விைகாரம், 

புள்ளிவிெரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்கத்துபற அபமசச்ர]் என்ெைரால் 

பைளியிடெ்ெட்டது. 

 

ேரவரிளெ 

 இந்தியாவின் மிகவும் கேெபக்தி ேர அளடயாள மதிப்பாய்வு 

1) ஸ்கடட் ொங்க் ஆஃெ் இந்தியா 

2) டாட்டா கமாட்டாரஸ்் 

3) ெதஞ்சலி 

4) ரிபலயன்ஸ் ஜிகயா 

 

இந்தியாவின் செல்வந்ே சபண்களின் பட்டியல் 

ஸ்மிதா வி.கிருஷ்ணா – ககாத்கரஜ் குடும்ெத்தின் மூன்றாம் தபலமுபற ைாரிசு 

கராஷ்னி நாடார ்– HCL தபலபம நிரை்ாக அதிகாரி மற்றும் நிரை்ாக இயக்குனர ்
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இந்து பஜயின் – படம்ஸ் குரூெ்பின் தபலைர ்

எளிோன வாழ்க்ளக குறியீடட்ு – வீடட்ுவெதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் 

அளமெெ்கம் (MoHUA) 

வீடட்ு ைசதி மற்றும் நகரெ்்புற விைகார அபமசச்ர ்ஹரத்ீெ் சிங் 

பூரி  பைளியிட்ட  மக்கள் ைாை்ைதற்கு ஏற்ற நகரங்கள் ெட்டியலில்  புகன முதல் இடம் 

பிடித்து உள்ளது. இந்த சரக்ை 111 நகரங்களில் நடத்தெ்ெட்டது. 

 

எளிதான ைாை்க்பக குறியீடட்ு நான்கு அளவுககாபல  அடிெ்ெபடயாகக் பகாண்டு 

எடுக்கெ்ெடட்ு உள்ளது.  ஆளுபக, சமூக நிறுைனங்கள்,பொருளாதாரம், மற்றும் 

உள்கட்டபமெ்பெ அடிெ்ெபடயாக பகாண்டது. 

 

நவி மும்பெ 2 ைது இடம் பிடித்து உள்ளது. கிரிகயட்டர ்மும்பெ 3 ைது 

இடத்திலும்  பதாடரந்்து திருெ்ெதி, சண்டிகர,் தாகன,ராய்பூர,் இந்தூர ்விஜயைாடா 

மற்றும் கொொல் உள்ளன. 

 

பசன்பனக்கு 14ஆைது இடம் தபலநகர ்படல்லி 65ஆைது இடமும் பிடித்துள்ளன. 

முதல் 10 இடங்களில் தமிைக நகரங்கள் இடம் பிடிக்கவில்பல. 

  

இந்திய ேரக் கவுன்சில் (QCI) நடே்திய நிளலயம் தூய்ளம பற்றிய அறிக்ளக 

A1 ைபக நிபலயங்கள் (75 இலிருந்து) 

கஜாத்பூர ்/ ைட-கமற்கு ரயில்கை 

பஜய்ெ்பூர ்/ ைட-கமற்கு ரயில்கை 

திருெ்ெதி / பதற்கு-மத்திய ரயில்கை 

  

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


 
    

 

A ைபக நிபலயங்கள் (332 பமாத்தம்) 

மாரை்ார ்/ ைட கமற்கு ரயில்கை 

புகலரா / ைட-கமற்கு ரயில்கை 

ைாரங்கல் / பதன்-மத்திய ரயில்கை 

  

மண்டல ரயில்கை தரைரிபச: 

ைட கமற்கு ரயில்கை 

பதன் மத்திய ரயில்கை 

கிைக்கு கடற்கபர இரயில்கை 

  

மாநாடுகள் 

  

இந்திய புடளவயின் பாரம்பரியம் 

சுதந்திர தின விைா பகாண்டாட்டத்தின் ஒரு ெகுதியாக இந்திய கபல, கலாசார 

மரபுரிபமக்கான இந்திய கதசிய அறக்கட்டபள (INTACH) இரண்டு நாள் 

கண்காட்சிபய இந்திய புடபையின் ொரம்ெரியமான தாகக கி தகராஹாபர 

நடத்துகிறது. 
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திட்டங்கள் 

 

 

ஸ்கவகேஷ் ேரஷ்ன் திட்டம் 

மணிெ்பூர ்ஆளுநரான நஜ்மா ஏ பஹெ்துல்லா, “ைட கிைக்கு சரக்்யூட ்ைளரச்ச்ி : 

இம்ொல் & ககாங்ஜம்” என்ற திட்டத்பத துைக்கினார.்  

இது இந்திய அரசின் சுற்றுலாத்துபற அபமசச்கத்தின் ஸ்கைகதஷ் தரஷ்ன் 

திட்டத்தின் கீை் பசயல்ெடுத்தெ்ெட்டது. 

மத்திய சுற்றுலா அபமசச்கம் பசயல்ெடுத்திைரும் ஸ்கைகதஷ் தரஷ்ன் திட்டத்தின் 

ெடி  கீை் உள்ள இந்த சுற்றுலா தளங்கள் கமம்ெடுத்தெ்ெடும். 

  

NDMC ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் 

புது தில்லி மாநகராட்சி (NDMC) கமற்பகாண்ட ஸ்மாரட்் சிட்டி திட்டங்கபள மத்திய 

உள்துபற அபமசச்ர ்ராஜ்நாத ்சிங் திறந்து பைத்தார.் 

சுற்றுலாெ் ெயணிகளின் எண்ணிக்பக, மண்டல ைாரிய விநிகயாகம், ைளரச்ச்ி 

மற்றும் நபடமுபறெ்ெடுத்தலுக்கான சாத்தியம் ஆகியைற்பற அடிெ்ெபடயாகக் 

பகாண்டு கீை்க்கண்ட முக்கிய தலங்கபள மத்திய சுற்றுலா அபமசச்கம் 

கண்டறிந்துள்ளது. 

1.தாஜ் மஹால் & ஃெகதபூர ்சிக்ரி (உத்திரெ் பிரகதசம்) 

2.அஜந்தா மற்றும் எல்கலாரா (மகாராஷ்டிரா) 

3.ஹூமாயுன் கல்லபற, குதுெ் மினார ்மற்றும் பசங்ககாடப்ட (படல்லி) 

4.ககால்ைா பீச ்(ககாைா) 
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5.அமர ்ககாடப்ட (ராஜஸ்தான்) 

6.கசாம்நாத ்மற்றும் கடாலாவிரா (குஜராத்) 

7.கஜுராகஹா (மத்தியெ் பிரகதசம்) 

8.ஹம்பி (கரந்ாடகா) 

9.மகாெலிபுரம் (தமிை்நாடு) 

10.காஸிரங்கா (அசாம்) 

11.குமரகம் (ககரளா) 

12.மஹாகொதி ஆலயம் (பீகார)் 

  

நியமனங்கள் 

  

மூத்த ைைக்கறிஞர ்பி.எஸ். பிரசாத ்என்ெைர ்புதிய பதலுங்கானா அட்டரன்ி 

பஜனரலாக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

திபரெ்ெட தயாரிெ்ொளர ்ஷாஜி என்.கருண் என்ெைர ்புகராகமணா கலாசாஹத்திய 

சங்கத்தின் பொதுச ்பசயலாளராக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

நீதிெதி எம்.ஆர ்ஷா என்ெைர ் ொடன்ா உயர ்நீதிமன்றத்தின் புதிய தபலபம 

நீதிெதியாக  நியமிக்கெ்ெட்டார ்

கரகா சரம்ா என்ெைர ் மகளிர ்கதசிய ஆபணயத்தின் 

தபலைரராக நியமிக்கெ்ெட்டார ்
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நீதிெதி ராகஜந்திர கமனன் – தில்லி உயர ்நீதிமன்றத்தின் தபலபம 

நீதிெதியாக  நியமிக்கெ்ெட்டார ்

கீதா மிட்டல் என்ெைர ்ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்உயர ்நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் 

தபலபம நீதிெதியாக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

நீதிெதி மஞ்சுள கசலூர ்என்ெைர ் மின்ைலுக்கான கமல் முபறயீடட்ு நீதிமன்றத்தின் 

தபலைராக  நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

 

Date  :  August  14th - 16th 

 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

டி 20 கிரிக்சகட ்

ஸ்ரீலங்கா மூன்று விக்பகட ்வித்தியாசத்தில் பதன்னாெ்பிரிக்க அணிபய பைன்றது. 

செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் 

இந்தியாவின் 53ைது பசஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர ்நிகில் சாரின் ஆனார.் 

UEFA சூப்பர் ககாப்ளப 

UEFA சூெ்ெர ்ககாெ்பெபய பைல்ல அடல்ிடிககா மாட்ரிட ்ரியல் மாட்ரிடப்ட 4-2 என்ற 

கணக்கில் கதாற்கடித்தது. 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

 

பாகிஸ்ோனின் 72 வது சுேந்திர தினம் - ஆகஸ்ட ்14 

ஆண்டுகதாறும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று ொகிஸ்தானின் சுதந்திர தினமாக 

அனுசரிக்கெ்ெடுகிறது. 

1947 இல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிந்தபின், ொகிஸ்தான் சுதந்திரம் அபடந்து, ஒரு 

இபறயாண்பம பகாண்ட நாடாக அறிவிக்கெ்ெட்ட நிபனைாக ஆகஸ்ட் 14 

பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

 72வது இந்திய சுேந்திர தினம் - ஆகஸ்ட் 15 

15 ஆகஸ்ட் 1947 அன்று இங்கிலாந்திடம் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றதற்காக 

இந்தியாவில் கதசிய விடுமுபற தினமாக ஆண்டுகதாறும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று சுதந்திர 

தினம் பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

 

திட்டங்கள் 

  

ஷாஹாேே் ககா ெலாம் திட்டம் 

‘ஷாஹாதத் ககா சலாம்’ (‘Shahadat ko Salam’)  என்ற பெயரில் இந்தி சுதந்திர தினதத்ுக்கு 

ைணக்கம் பசலுதத்ும் ைபகயில்,  ொகிஸ்தான் எல்பலெ் ெகுதியான ராஜஸ்தானின் 

ஸ்ரீ கங்காநகரிலிருந்து ெரம்ர ்ெகுதி ைபரயில் 700 கி.மீ தூரத்துக்கு மக்கள் 

பகககாரத்த்ு நின்றனர.் 

இந்த மனித சங்கிலியில் சுமார ் 5 லட்சத்துக்கும் கமற்ெட்கடார ்ைரிபசயாக நின்று 

உலகின் மிக நீண்ட மனிதசச்ங்கிலிபய உருைாக்கி ஆசச்ரி யத்பதயும், 

சாதபனபயயும் ஏற்ெடுத்தி உள்ளனர.் 
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இதில் குறிெ்பிடும்ெடியான விசயம் என்னபைன்றால், இந்த மனித சங்கிலியில் 

ொரம்ர ்ெகுதி யிலுள்ள ெள்ளிக் குைந்பதகள் 200 மீட்டர ்நீளமுள்ள மூைரண்க் 

பகாடிபய பிடித்திருந்தனர.் கமலும் குைந்பதகள், பெண்கள், முதிகயார,் ராணுை 

வீரரக்ள், அரசு அதிகாரிகள், எல்பல ொதுகாெ்பு வீரரக்ள் என ெல்கைறு மக்களும் 

பகககாரத்த்ு ஒருங்கிபணந்த ொரதத்பத கொற்றி நின்றனர.் 

இந்தியா – ஆஸ்திகரலியா ேே்சேடுப்பு திட்டம்   

நாடுகளுக்கு இபடகய ததப்தடுதத்லுக்கான கஹக் உடன்ெடிக்பகயின்ெடி 

இந்தியாவுடனான ததப்தடுத்தல் திட்டத்பத மீண்டும் பதாடங்க ஆஸ்திகரலிய அரசு 

முடிவு பசய்துள்ளது. 

இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கெ்ெட்ட சில முகபமகள் நாடுகளுக்கு இபடகயயான 

ததப்தடுத்தலில், சில குைந்பதகபள தைறாக ெயன்ெடுத்தெ்ெடுதத்ுைதாக 

கூறெ்ெட்ட குற்றசச்ாடட்ுக்களின் அடிெ்ெபடயில் 8 ைருடங்களுக்கு முன்பு 

இந்தியாவில் இருந்து குைந்பதகள் ததப்தடுக்கெ்ெடுைபத ஆஸ்திகரலிய அரசு 

முன்னதாக நிறுத்தி பைத்திருந்தது. தற்கொது ததப்தடுத்தல் திட்டங்கள் மீண்டும் 

பதாடங்குகிறது. 

 புதிய மே்திய துளற திட்டம் 

ஆயுரக்ைத அபமசச்கம் ஆயுரக்ைத, சித்த, யுனானி மற்றும் கஹாமிகயாெதி (ASU&H) 

மருந்துகளின் மருந்தகத்பத கமம்ெடுத்துைதற்காக புதிய மத்திய துபறபய 

அறிமுகெ்ெடுத்தியுள்ளது. 

 திட்டம் திஷா 

இந்தியாவின் ைளரச்ச்ி அறக்கட்டபள மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி 

திட்டம் ஆகியைற்றின் கூடட்ுதப்தாபக ‘திட்டம் திஷா’ மகாத்மா காந்தி 

ெல்கபலக்கைக ைளாகத்தில்  ஒரு மில்லியன் பெண்களுக்கு இரண்டு நாள் கைபல 

ைாய்ெ்பு ைைங்குைதற்காக முகாம் அபமத்துள்ளது. 
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‘துகமரா படி’ திட்டம் 

ெஞ்சாெ் முதல் அபமசச்ர ்அமரிந்தர ்சிங், மாநிலத்தில் கொபதெ்பொருட்களின் 

பிரசச்பனபய சமாளிக்க ‘துகமரா ெடி’ திட்டத்பத அறிமுகெ்ெடுத்தினார.் 

ககன்யான் மிஷன் 

ககன்யான் மிஷன் மூலம் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள் விண்பைளிக்கு மனிதரக்ளுடன் 

கூடிய விண்கலத்பதச ்பசலுத்த இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்த சாதபனபயெ் 

புரியும் 4ஆைது நாடாக இந்தியா திகழும். 

 உடல்நலே் திட்டம் 

ஒடிசா முதல்ைர ்70 லட்சம் குடும்ெங்களுக்கு உடல்நலத் திட்டத்பத 

அறிமுகெ்ெடுத்துகிறார ்

ஒடிசா முதலபமசச்ர ்நவீன் ெட்நாயக் 72 ைது சுதந்திர தின நிகை்வில் பிஜு ஸ்ைஸ்த்ய 

கல்யாண் கயாஜனா என்னும் சுகாதார திட்டத்பத அறிமுகெ்ெடுத்தினார.் 

இந்த திட்டம் 70 லட்சம் குடும்ெங்களுக்கு ஆகராக்கிய காெ்புறுதி உத்தரைாதத்பத 

ைைங்குகிறது, இது 70% க்கும் அதிகமான மக்கபள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 ககன்யான் திட்டம் 

விண்பைளிக்கு மனிதரக்பள அனுெ்பும் முயற்சியில் உருகாக்கெ்ெடவுள்ள 

ககன்யான் திட்டம் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடியால் 2022 ஆம் ஆண்டில் பசலுதத்ெ்ெட 

அனுமதி பெற்றுள்ளது. 

3 வீரரக்ள் பகாண்ட குழுபை 7 நாட்களுக்கு விண்பைளியில் அனுெ்பி பைக்கும் 

திட்டம் இது. 

கசாதபனக்காக மனிதரக்பள அனுெ்புைதற்கு முன்னர,் மனிதரக்ள் இல்லாமல் 2 

முபற ககன்யான் அனுெ்ெெ்ெடும். 
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அதன்பின் ஜிஎஸ்எல்வி மாரக்்3 ஏவூரத்ி மூலம் விண்பைளி வீரரக்ளுடன் ககன்யான் 

விண்கலம் அனுெ்ெெ்ெடும்.பூமியில் இருந்து 300 முதல் 400 கிகலாமீட்டர ்உயரத்தில் 

சுற்றுைட்டெ்ொபதயில் பசலுத்தெ்ெடும் 

 

மாநாடுகள் 

  

ேே்துவே்தின் 24 வது உலக காங்கிரஸ் 

சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் முதல் முபறயாக தத்துைத்தின் 24 ைது உலக மாநாடு (WCP) 

நபடபெற்றது. இது தத்துைைாதிகளின் உலகளாவிய கூட்டம் ஆகும். 

தத்துைஞானிகளின் சரை்கதச கூட்டபமெ்பு (FISP) இன் கீை் ஒை்பைாரு ஐந்து 

ைருடங்களுக்கும் நபடபெறும். 

தீம் : “Learning To Be Human” 

 

ேரவரிளெ 

  

உலகின் மிக உயிருள்ள நகரம்(Global Liveability Index)  

வியன்னா 

பமல்கொரன்் 

இந்தியாவின் மிக மதிெ்பு ைாய்ந்த பிராண்ட் 

டாடா 
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ஏரப்டல் 

இன்ஃகொசிஸ் 

இந்தியாவின் ைலுைான பிராண்ட் 

பஹச.்டி.எஃெ்.சி ைங்கி 

இந்தியாவின் கைகமாக ைளரந்்து ைரும் பிராண்ட் 

ககாடக் மஹிந்திரா ைங்கி 

  

விருதுகள் 

  

வாயு கெனா பேக்கம் 

விருது        - ைாயு கசனா ெதக்கம்  

பெற்றைர ்- சாரப்ஜன்ட் சாசிதர ்பி பிரசாத் இந்திய விமானெ்ெபட (கருடன் 

கமாண்கடா ெபட)    

                       ஸ்க்ரூட்ரான் தபலைர ்பைரன்ான் படஸ்மாண்ட் கீன் (பெலட்) 

                       குழு ககெ்டன் அபிகஷக் சரம்ா (பெலட்) 

  

ஜூபிளி விருதுகள் 

விருது                :-   NASI- இளம் விஞ்ஞானி பிளாட்டினம் ஜூபிளி விருதுகள்  

 

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


 
    

 

பெற்றைரக்ள்  :- 

  டாக்டர ்சுஷ்மி ெதுலிகா "எபலக்ட்ரானிக்ஸ், கம்ெ்யூட்டர ்சயின்ஸ் அண்ட் 

இன்ஜினியரிங்" துபற ெணிக்காக. 

 டாக்டர ்அரவிந்த் குமார ்பரன்கன் – உயிர ்மருத்துை, மூலக்கூறு உயிரியல் 

மற்றும் உயிரியல் பதாழில்நுட்ெ துபற. 

   

ேமிழ்நாட்டின் புகழ்சபற்ற கெளவக்கான மதிப்புமிக்க ஜனாதிபதி பேக்கம் 

1. ஏடிஜிபி (தமிை்நாடு கொலீஸ் ஹவுஸ் காரெ்்ெகரஷன்) M.N. மஞ்சுநாதா 

2. ஐ.ஜி. (பதன் மண்டலம்) கக.பி.சண்முக ராகஜஸ்ைரன் 

3. ஏ.எஸ்.பி. (விஜிபலன்ஸ் மற்றும் ஊைல் எதிரெ்்பு இயக்குநர)் எஸ். திருநாவுக்கரசு 

ஆகிகயார ்பெற்றனர.் 

  

2018 கல்பனா ொவ்லா விருது (ககரஜ் அண்ட் கடரிங் என்டர்ப்ளரஸ்) 

சுதந்திர தினத்பத முன்னிடட்ு பசன்பன ககாடப்ட பகாத்தளத்தில்  கதசியக்பகாடி 

ஏற்றி உபரயாற்றிய முதல்ைர ்எடெ்ொடி ெைனிசாமி, தமிைக அரசின் நல் ஆளுபம 

விருதுகபள ைைங்கினார.் 

இதில், தமிைக அரசின் துணிவு மற்றும் சாகச பசயல்களுக்கான கல்ெனா சாை்லா 

விருது, ககாபையில் ைசித்து ைரும் முத்துமாரிக்கு ைைங்கெ்ெட்டது. 

ைால்ொபற ைட்டம் பெரியகல்லாபறச ்கசரந்்த ஐ.முத்துமாரிக்கு, துணிவு மற்றும் 

சாகசச ்பசயலுக்கான கல்ெனா சாை்லா விருது ைைங்கெ்ெட்டது. இை்விருது ரூ.5 

லட்சம் காகசாபல, தங்க முலாம் பூசெ்ெட்ட ெதக்கம், சான்றிதை் அடங்கியது. 
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விறகு கடப்டயால் சிறுத்பதபய தனி ஆளாக விரட்டிய இைரது துணிபைெ் ொராட்டி 

இந்த விருது ைைங்கெ்ெட்டது. 

முத்துமாரியின் மகள் சத்தியாபை அைரது வீட்டின் பின்புறம் சிறுத்பதெ் புலி 

இழுத்துச ்பசன்றது. மகளின் அலறல் செ்தம் ககடட்ு ைந்த முத்துமாரி, விறகுக் 

கடப்டயால் சிறுத்பதெ் புலிபய தனி ஆளாக அடித்து விரட்டினார.் 

  

அல்கபனி மருே்துவ ளமயம் பரிசு 

கஜம்ஸ் ஆலிசன், காரல்் ஜூன் மற்றும் ஸ்டீைன் கராசன்பெரக்் ஆகிகயாரக்்கு 2018 

ஆம் ஆண்டின் மருத்துைத்திற்க்கான அபமரிக்காவின் மிகெ்பெரிய புகை்பெற்ற 

ெரிசு  (அல்கெனி மருத்துை பமயம் ெரிசு) ைைங்கெ்ெட்டது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

  

பல்கநாக்கு பாரக் 8 ஏவுகளண  

இந்கதா -இஸ்கரல் ஏவுகபண ொதுகாெ்பு அபமெ்பு இஸ்கரலிய கடற்ெபடயால் 

ைாங்கெ்ெடவுள்ளது 

இந்தியா மற்றும் இஸ்கரல் ஆகியைற்றால் இபணந்து உருைாக்கெ்ெட்ட ெல்கநாக்கு 

ொரக் 8 ஏவுகபண ொதுகாெ்பு முபற, அதன் பொருளாதார மண்டலங்கபளயும் 

மூகலாொய ைசதிகபளயும் ொதுகாெ்ெதற்காக இஸ்கரலிய கடற்ெபட மூலம் 

ைாங்கெ்ெடவுள்ளது. 

நியமனங்கள் 

 சாபல ொதுகாெ்பு பிரசச்ாரங்களுக்கான பிராண்ட் தூதராக  திபரெ்ெட நடிகர ்

அக்ஷய் குமார ்நியமிக்கெ்ெட்டார.் 
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இந்திய மகளிர ்கிரிக்பகட ்அணியின் தபலபம ெயிற்சியாளராக  ரகமஷ் ெைார ்

நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

இந்தியன் ஆயில் காரெ்்ெகரஷனின் பெெ்பலன் இயக்குநராக ஏ.கக. சிங் 

நியமிக்கெ்ெட்டார ்

ரஷ்யாவிற்கான தூதராக டி.ொலா பைங்ககடஷ் ைரம்ா நியமிக்கெ்ெட்டார.்  

ஆனந்தி பென் ெகடல் (மத்தியெ் பிரகதச ஆளுநர)் என்ெைர ் சத்தீஸ்கர ்கைரன்ர ்

கூடுதல் பொறுெ்பு அதிகாரியாக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

ொகிஸ்தானின் புதிய ொராளுமன்ற சொநாயகராக  ஆசாத் பகசர ்

நியமிக்கெ்ெட்டார.்  

புதிய ெராகுகைன் ஜனாதிெதியாக அெ்கதா பெனிபடஸ் நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

மாலி ஜனாதிெதியாக  இெ்ராஹிம் பெௌெக்கார ்கீதா  நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

 

டிரான்ஸ்ஜன்டர் கவட்பாளர் யு.எஸ் மாநில கவரன்ர் 

கிறிஸ்டின் ஹால்விஸ்ட் யு.எஸ்.  பைரம்ான்ட் மாநிலத்தில் ஜனநாயகக் கட்சி 

கைட்ொளராக நியமனம் பெற்றார.் 

இதன் மூலம் இைர ்நாட்டின் முதல் திருநங்பக கைரன்ராக ஆனார.் 
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Date  :  August  17th - 19th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

மாவ்லங்கர் ொம்பியன்ஷிப் 

அபனத்து இந்திய ஜி.வி.மாை்லங்கர ்துெ்ொக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிெ், கதசிய 

அளவிலான தகுதித் கதரவ்ு, 14 ஆண்டுகள் இபடபைளிக்குெ் பின்னர ்தமிை்நாட்டில்  

 

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

இந்கதாகனசியா நாட்டில் உள்ள  ஜகாரத்்தா மற்றும் ொகலம்ெங்கில் ஒலிம்பிக்கிற்குெ் 

பிறகு மிகெ்பெரிய 18ைது ஆசிய விபளயாடட்ு நிகை்சச்ி நபடபெற்றது. 

ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டிகளின் ைரலாற்றில் முதல் முபறயாக இரு நகரங்களில் 

ஒகர கநரத்தில் கொட்டிகள் நபடபெற்றது.   

இந்கதாகனசியா நாட்டில் உள்ள ஜகாரத்்தா மற்றும் ெபலம்ொங் நகரங்களில் 

நபடபெற்றதால், இந்தெ் கொட்டி ஜகாரத்்தா ெபலம்ொங் 2018 கொட்டி என்றும் 

அபைக்கெ்ெட்டது. 

இந்த ொன் ஆசியன் ெல்துபற விபளயாடட்ு கொட்டிகள் ஜகாரத்்தா மற்றும் 

ெபலம்ொங் நகரங்களில் 18  ஆகஸ்ட் 2018 இல் பதாடங்கி 2 பசெ்டம்ெர ்2018 அன்று 

முடிைபடந்தது. 

குறிெ்பு : ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டிகளில் மல்யுத்த வீரர ்ெஜ்ரங் புனியா 65 கிகலா 

எபடெ்பிரிவில் பைன்று இந்தியாவிற்கு முதல் தங்கெ்ெதக்கத்பத பெற்றுத்தந்தார.் 

 

 

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


 
    

 

 ளரபிள் கலப்பு இரடள்டயர ்குழுவில் சவண்கலம் 

18ைது ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டியில் இந்தியாவின் துெ்ொக்கி சுடுதல் வீரர ்

அபூரவ்ி சந்கதலா மற்றும் ரவி குமார ்ஆகிகயார ்துெ்ொக்கி சுடும் கொட்டியில் பரபிள் 

கலெ்பு இரடப்டயர ்பிரிவில் மூன்றாைது இடத்பத பிடித்து பைண்கலம் பைன்றனர.் 

 கேசிய பந்ேய ொம்பியன்ஷிப் 

MRF MMSC இன் FMSCI இந்திய கதசிய ெந்தய சாம்பியன்ஷிெ்பின் நான்காைது சுற்றில் 

எம்.ஆர.்எெ் F1600 ைகுெ்பின் முதல் ெந்தயத்பத ராகுல் ரங்கசாமி பைன்றார.் 

உலக  செய்திகள் 

  

பாகிஸ்ோன் பிரேமர்  

ொகிஸ்தான் ொராளுமன்ற உறுெ்பினரக்ள் பிரதமராக இம்ரான் காபன 

ஆதரித்தனர ்

மக்கள் ஆட்சிக்கு அபடயாளமாக ொகிஸ்தான் சட்டமியற்றுெைரக்ள் முன்னாள் 

கிரிக்பகட ்நட்சத்திரம் மற்றும் நீண்டகால அரசியல்ைாதியான இம்ரான் காபன 

நாட்டின் அடுத்த பிரதமராக கதரந்்பதடுத்தனர.் 

  

திட்டங்கள் 

 

 ‘எங்கள் பாதுகாப்பு, எங்கள் உரிளமகள்‘ 

ொலியல் துஷ்பிரகயாகத்திற்கு எதிராக கெசுைபத குைந்பதகபள 

கமம்ெடுத்துைதற்காக  அம்பனஸ்டி இன்டரக்நஷனல் இந்தியா ஒரு புதிய 

பிரசச்ாரத்பத “எங்கள் ொதுகாெ்பு, எமது உரிபமகள்” என்று பதாடங்குகிறது. 
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இது குைந்பதகள் மத்தியில் விழிெ்புணரப்ை உருைாக்குைகதாடு ொலியல் 

துஷ்பிரகயாகத்பத அபடயாளம் கண்டுபகாள்ளவும் உதவும். 

ெயம் இல்லாமல் ொலியல் துஷ்பிரகயாகம் மற்றும் ொலியல் துஷ்பிரகயாகம் குறித்து 

குைந்பதகள் கெசவும் ெயமின்றி புகார ்அளிக்கவும் இந்த பிரசச்ாரம் முயல்கிறது. 

 

அறிவியல் செய்திகள்  

  

ளமக்கரா கிரிஸ்டளலடஸ்்  ேங்க வடிவம் 

ஜைஹரல்ால் கநரு கமம்ெட்ட அறிவியல் ஆராய்சச்ி பமயம் (JNCASR) -பெங்களூரு, 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மிக பமக்கரா கிரிஸ்டபலடஸ்் எனும் சிறிய ெடிகங்கள் 

ைடிைத்தில் ஒரு புதிய ைபக தங்கதப்த உருைாக்கினாரக்ள். 

 ஹீலியம் 

சூரியபனெ் ெடிக்கும் ைானியலாளரக்ளால் முழு சூரிய கிரகணத்தின் 

கொது  ஹீலியம் ஆகஸ்ட் 18, 1868ல் ஆந்திராவில் கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டது. 

ஆகஸ்ட் 18, 2018ல் ஹீலியம் கண்டுபிடிக்கெ்ெடட்ு 150 ஆண்டு நிபறவு அபடந்தது. 

பூமி நிலவுைதற்கு முன்பு சூரியனில் காணெ்ெட்ட ஒகர ஒரு உறுெ்பு ஹீலியம். 

 

நியமனங்கள் 

எஸ்.எஸ். முந்த்ரா [இந்திய ரிசரை்் ைங்கியின் முன்னாள் துபண ஆளுநர]் என்ெைர ்

இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பினான்ஸின் தனிெ்ெட்ட இயக்குநராக (IBHFL) 

நியமிக்கெ்ெட்டார.்  
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பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

பிெ ்பிளாக் 2018 - விமானப்பளட பயிற்சி 

இரு ஆண்டுக்கு ஒருமுபற ெல கதசிய பெரிய கைபலைாய்ெ்பு கொர ்ெயிற்சியான 

விமானெ்ெபட ெயிற்சி பிடச் ்பிளாக்  நடத்தெ்ெடும்.  

இந்த பிடச் ்பிளாக் ராயல் ஆஸ்திகரலிய விமானெ்ெபடயால் 

(RAAF)  ஆஸ்திகரலியாவின் டாரவ்ின் நகரில் 24 ஜூபல 2018 முதல் 18 ஆகஸ்ட் 2018 

ைபர நடத்தெ்ெட்டது. 

 

இந்தியா – ோய்லாந்து கூடட்ு இராணுவப் பயிற்சி ளமே்ர ீ2018 

இந்திய இராணுைம் மற்றும் தாய்லாந்து அரசு இராணுைம் ஆகியைற்றுக்கு 

இபடகயயான கூடட்ு இராணுைெ் ெயிற்சி பமத்ரீ – 2018 , ஆகஸ்ட் 6-லிருந்து ஆகஸ்ட் 

19 ைபர தாய்லாந்தில் நடத்தெ்ெட்டது.  

ெயங்கரைாதத்திபன எதிரப்காள்ளும் கநாக்கில் இரு நாடுகளின் 

இராணுைங்களுக்கிபடகயயான ெரஸ்ெர புரிதல் மற்றும் நல்லியல்பிபன 

கமம்ெடுத்துைதில் இது மிகவும் முக்கிய ெங்காற்றியுள்ளது. 

பமத்ரீ – 2018 என்ெது காலாட்ெபட பிரிவுகள் அடங்கிய ெபடெ்பிரிவு நிபல 

ெயிற்சியாகும். 
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Date  :  August  20th - 22nd 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 ஆசிய விளளயாடட்ு - 2018 

 

கொட்டி       -  ஆண்கள் 10 மீட்டர ்ஏர ்பரபிள் கொட்டி 

பைன்றது    -  பைள்ளிெ் ெதக்கம் 

பைன்றைர ் -  இந்திய வீரர ்தீெக் குமார ்

  

கொட்டி        -  ஆண்கள் துெ்ொக்கி சுடும் கொட்டி 

பைன்றது    -  பைள்ளிெ் ெதக்கம் 

பைன்றைர ் -  லக்ஷய் 

  

கொட்டி        -   மல்யுத்த கொட்டி 

பைன்றைர ் -  விகனஷ் கொகத் 

பைன்றது    -   தங்க ெதக்கம் 

  

குறிப்பு   :  ஆசிய விபளயாட்டில் தங்க ெதக்கத்பத பைன்ற முதல் இந்திய மகளிர ்

மல்யுத்த வீரர ்என்ற பெருபமபய பெற்றார ்ஹரியானபைச ்கசரந்்த விகனஷ் 

கொகத ்

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


 
    

 

சின்சினாட்டி ஓபன் சடன்னிஸ் 

அபமரிக்காவில் நபடபெற்ற சின்சினாட்டி ஓென் படன்னிஸ் பதாடரின் ஆண்கள் 

ஒற்பறயர ்பிரிவில், பசரப்ிய வீரர ்கநாைாக் கஜாககாவிச ்இறுதிெ் கொட்டியில் சுவிஸ் 

நட்சத்திரம் கராஜர ்பெடரபர வீை்த்தி சாம்பியன் ெட்டம் பைன்றார.் 

இதன் மூலமாக ஆண்கள் ஒற்பறயர ்பிரிவில் 9 ஏடிபி உலக டூர ்மாஸ்டரஸ்் 1000 

அந்தஸ்து பதாடரக்ளிலும் சாம்பியன் ெட்டம் பைன்று  சாதபன ெபடத்தார.் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

68 கிகலா எபடெ்பிரிவில் மல்யுத்தத்தில் திை்யா கக்ரான் பைண்கலெ் ெதக்கத்பத 

பைன்றார.் 

பசௌரெ் சவுதரி என்ெைர ்10 மீட்டர ்ஏர ்பரபிள் இறுதிச ்சுற்றில் தங்கெ் ெதக்கம் 

பைன்றார ்.அகத கொட்டியில் பைண்கலம் பைன்றார ்அபிகஷக் ைரம்ா. 

சஞ்சீை் ராஜ்புட ்ஆண்கள் 50 மீ பரபிள் 3 கநரக்ாணலில்  பைள்ளி ெதக்கம் பைன்றார.் 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு கபாட்டி 2018 

ஆசிய விபளயாட்டில் உஷூ கொட்டியில் கராஷிபினா கதவி, சந்கதாஷ் குமார,் சூரய் 

ொனு சிங், நகரந்தர கிகரைால் ஆகிகயார ்பைண்கலெ் ெதக்கங்கபள பைன்றனர.் 

கொட்டி : பெண்களுக்கான 60 கிகலா பிரிவு உஷூ கொட்டி 

பைன்றைரக்ள் : இந்திய வீராங்கபன கராஷிபினா கதவி 

பைன்றது : பைண்கலெ்ெதக்கம் 
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கொட்டி : ஆண்களுக்கான 56 கிகலா பிரிவு உஷூ கொட்டி 

பைன்றைரக்ள் : இந்திய வீரர ்சந்கதாஷ் குமார ்

பைன்றது : பைண்கலெ்ெதக்கம் 

  

கொட்டி : ஆண்களுக்கான  65 கிகலா எபடெ்பிரிவு உஷூ கொட்டி 

பைன்றைரக்ள் : இந்திய வீரர ் நகரந்திர கிகரைால் 

பைன்றது : பைண்கலெ்ெதக்கம் 

  

கொட்டி : ஆண்களுக்கான 60 கிகலா எபடெ்பிரிவு உஷூ கொட்டி 

பைன்றைரக்ள் : சூரய்ா ொனு சிங் 

பைன்றது : பைண்கலெ்ெதக்கம் 

  

கொட்டி - 25மீ ஏரப்ிஸ்டல் பிரிவு 

பைன்றைர ்-  இந்திய வீராங்கபன ரஹி சரக்னாெத ்

பைன்றது - தங்கெ் ெதக்கம்   

 

ஆண்கள் ஹாக்கி லீக் ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் அணியுடன் கமாதிய இந்தியா 26-0 

என்ற ககால் கணக்கில் பைன்று புதிய சாதபன ெபடத்தனர.் 
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முக்கியமான நாடக்ள்  

  

உலக சகாசு தினம் - ஆகஸ்ட ்20 

1897 ஆம் ஆண்டில் பெண் பகாசுக்கள் மகலரியாபை மனிதரக்ளிடத்தில் 

ெரெ்ெெ்ெடுைபத பிரிட்டிஷ் டாக்டர ்கசர ்பரானால்ட ்கராஸின் கண்டுபிடித்தார.் 

இபத நிபனவுகூறும் ைபகயில், 20 ஆகஸ்ட் அன்று உலக பகாசு தினம் 

அனுசரிக்கெ்ெட்டது. 

  

ஆகஸ்ட ்21 – உலக மூே்ே குடிமக்கள் தினம் 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று 

பகாண்டாடெ்ெடுகிறது. 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினத்பத கைனிெ்ெதற்கான முக்கிய கநாக்கம் முதிகயாரின் 

நிபல ெற்றிய விழிெ்புணரவ்ு மற்றும் அைரக்பள ஆதரிெ்ெதாகும். 

  

ஆகஸ்ட ்21 – பயங்கரவாேே்தினால் பாதிப்புக்குள்ளானவரக்ள் நிளனவு தினம் 

மற்றும் அஞ்ெலி தினம் 

பொது சபெ ெயங்கரைாதத்தால் ொதிக்கெ்ெட்டைரக்ள், தெ்பிெ்பிபைத்தைரக்ள், 

அைரக்ளது மனித உரிபமகள் மற்றும் அடிெ்ெபட சுதந்திரங்கபள முழுபமயாக 

அனுெவிெ்ெதற்கும் ொதுகாெ்ெதற்கும், ஆதரைளிெ்ெதற்கும், ெயங்கரைாதத்தினால் 

இறந்தைரக்ளுக்கு அஞ்சலி பசலுத்துைதற்கும் சரை்கதச ெயங்கரைாதத்தினால் 

ொதிெ்புக்குள்ளானைரக்ள் நிபனவு தினம் மற்றும் அஞ்சலி தினம் 21 ஆகஸ்ட் அன்று 

நிறுைெ்ெட்டது. 
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 விருதுகள் 

 

WHO விருது   

S.K. அகராரா [தில்லி அரசு கூடுதல் சுகாதார இயக்குநர]் என்ெைர ்மதிெ்புமிக்க உலக 

புபகயிபல எதிரெ்்பு நாள் 2018 WHO விருது  பெற்றார.் 

  

ஜனாதிபதி விருது  

கடவிட் பெக்காம் (முன்னாள் இங்கிலாந்து கால்ெந்து ககெ்டன்) என்ெைர ் UEFA 

ஜனாதிெதி விருது பெற்றார ்

கடவிட் பெக்காம் UEFA (Union of European Football Associations) ஜனாதிெதி விருது பெற்ற 

மூன்றாைது ஆங்கிகலயர ்ஆைார.்  

இந்த விருது கால்ெந்தாட்டத்திற்கான ெங்களிெ்புக்காகவும், விபளயாடப்ட 

ஊக்கமளித்ததற்கும் ைைங்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

  

உலக  செய்திகள் 

  

ெரவ்கேெ சபௌே்ே ெங்கம் (IBC) 2018 

புது தில்லியில் உள்ள விஞ்யான் ெைனில் சரை்கதச பெௌத்த சம்கமளனத்பத 

(IBC)  2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 23 ஆம் கததிஇந்திய குடியரசுத ்தபலைர ்

ராம்நாத் ககாவிந்த் பதாடங்கி பைத்தார.்  
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நயா ராய்பூர ் நகர் சபயர ்மாற்றம் 

எதிரக்ால சட்டீஸ்கரின் தபலநகரான நயா ராய்பூர ்முன்னாள் பிரதமர ்அடல் 

பிஹாரி ைாஜ்ொயின் நிபனைாக ‘அடல் நகர’் எனெ் பெயரிடெ்ெடவுள்ளது. 

அறிவியல் செய்திகள் 

 ெந்திரயான்-1 ேரவு 

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்பசலுத்திய சந்திரயான் -1 விண்கலத்திலிருந்து பெற்ற 

தரவுகபளெ் ெயன்ெடுத்தி நிலவின் துருை மண்டலங்களின் இருண்ட மற்றும் 

குளிரான ெகுதிகளில் உபறந்த நீர ்கசமிெ்புகபள நாசா விஞ்ஞானிகள் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

  

IAF-RMAF கூடட்ு விமானப்பளடப் பயிற்சி 

மகலசியாவின் சுொங் விமான தளத்தில் இந்திய விமானெ்ெபட மற்றும் ராயல் 

மகலசிய விமானெ்ெபட ெங்குபெறும் முதன்முதல் கூடட்ு ெயிற்சி பதாடங்கியது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 SME களுக்கு உேவ பி.எஸ்.இ., என்.எஸ்.இ. உடன் வங்காளம் ஒப்பந்ேம் 

கமற்கு ைங்க அரசாங்கம் மூலதன சந்பதபய மாற்று நிதி மூலமாக தக்கபைக்க 

மாநிலத்தின் MSME களில் விழிெ்புணரப்ை ஏற்ெடுத்த பி.எஸ்.இ. மற்றும் என்.எஸ்.இ. 

உடன் ஒெ்ெந்தங்களில் பகபயழுத்திட்டது 
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MU ஜப்பான் நிறுவனே்துடன் ஒப்பந்ேம் 

மங்களூர ்ெல்கபலக்கைகத்தின் (MU) சுற்றுசச்ூைல் கதிரியக்கத்தில் கமம்ெட்ட 

ஆராய்சச்ிக்கான பமயம் (CARER) கதிரியக்க ொதுகாெ்பு மற்றும் ைானியல்-

சுற்றுசச்ூைல் ஆகியைற்றின் ெல்கைறு அம்சங்களின் மீதான ஆராய்சச்ி 

ஒதத்ுபைெ்புக்காக ஜெ்ொன், கரடியலாஜிக்கல் சயின்சஸ் கதசிய நிறுைனத்துடன் 

சமீெத்தில் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தத்தில் பகபயழுத்திட்டது. 

  

மாநாடுகள் 

 

IIT கவுன்சிலின் 52 வது கூட்டம் 

ஐஐடி கவுன்சிலின் 52 ைது கூட்டம் புது தில்லியில் மனித ைள கமம்ொடட்ுதத்ுபற 

அபமசச்ர ்பிரகாஷ் ஜைகடகர ்தபலபமயில் நபடபெற்றது. 

  

புே்ேகங்கள் 

281 மற்றும் அப்பால் 

“281 மற்றும் அெ்ொல்“ என்ற புத்தகம்  இந்திய கிரிக்பகட ்வீரர ்

வி.வி.எஸ்.லட்சுமணனின் சுயசரிபத ஆகும் 

மூத்த கிரிக்பகட் வீரான வி.வி.எஸ்.லக்்ஷமணனின் ‘281 மற்றும் அதற்கு அெ்ொல்’ (281 

and beyond) என்ற புத்தகமானது ைரும் நைம்ெர ்2018ல் பைஸ்ட்கலண்ட் ஸ்கொரட்ஸ்் 

மூலம் பைளியிடெ்ெட்டது. 

2001ஆம் ஆண்டு ஈடன் காரட்னில் ஆஸ்திகரலியாவுக்கு எதிரான பதாடரில் திருெ்பு 

முபனபய ஏற்ெடுத்திய ஆட்டத்திலிருந்து 281 ரன்கள் என்ற இந்த தபலெ்பு எடுத்துக் 

பகாள்ளெ்ெட்டது. 
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கநா ஸ்பின் 

“கநா ஸ்பின்“ என்ெது  ஆஸ்திகரலிய கிரிக்பகட ்வீரர ்கஷன் ைாரன்ின் சுயசரிபத 

ஆகும். 

நியமனங்கள் 

  

ஜம்மு & காஷ்மீர ்ஆளுநர ்- சத்யா ொல் மாலிக் 

கமகாலயா ஆளுநர ்- ததகதா ராய்  

பீகார ்ஆளுநர ்- லால்ஜி தாண்டன்  

சிக்கிம் ஆளுநர ்- கங்கா பிரசாத ் 

திரிபுரா ஆளுநர ்- கெ்டான் சிங் கசாலங்கி  

ஹரியானா ஆளுநர ்- சத்யகதை் நாராயண் ஆரியா  

உத்தரகண்ட ்ஆளுநர ்- கெபி ராணி பமௌரியா 

பதன்கிைக்கு ஆசியாவின் நடைடிக்பககள் துபணத ்தபலைராக(SWA) சந்தீெ் 

ெஜாரியா நியமிக்கெ்ெட்டார.் 
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Date  :  August  23rd - 26th 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

  

ஆசியா ஒலிம்பிக் கவுன்சில் 

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

விபளயாட்டான ககா-ககாவிற்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. 

ஜகரத்்தாவில் நபடபெற்ற OCA பொதுசச்பெயில் ககா-ககாபை அங்கீகரிக்கும் இந்த 

முடிைானது எடுக்கெ்ெட்டது. 

ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டிகளில் ககா-ககாவும் உள் அரங்கு பசயல் விளக்கெ் 

கொட்டியாக இெ்கொது கசரக்்கெ்ெட்டது. 

  

ஆசிய விளளயாடட்ு 2018 

18-ைது ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டி இந்கதாகனஷியாவின் ஜகாரத்்தா மற்றும் 

ொகலம்ெங் நகரில் நபடபெற்றது. 

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.் 

 துடுெ்புெ் ெடகு பிரிவில் தங்கம் மற்றும் பைண்கலம்: 
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ஆடைர ்4 கெரில் இந்திய வீரரக்ள் சைரன்் சிங், ததத்ு கொகனல், ஓம் பிரகாஷ், சுக்மீத ்

சிங் ஆகிகயார ்தங்கெ் ெதக்கம் பைன்றனர.் 

ஆடைர ்இலகுரக ஒற்பறயர ்பிரிவில் இந்திய வீரர ்துஷ்யந்த் பைண்கலெ் ெதக்கம் 

பைன்றார.் 

ஆடைர ்இலகுரக இரடப்டயர ்பிரிவில் இந்திய வீரரக்ள் கராஹித ்குமார,் ெகைான் 

சிங் ஆகிகயார ்பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றனர.் 

 படன்னிஸில் தங்கம் மற்றும் பைண்கலம்: 

ஆடைர ்இரடப்டயர ்பிரிவு இறுதிெ் கொட்டியில் இந்தியாவின் கராஹன் கொெண்ணா 

- திவிஜ் சரண் இபண கஜகஸ்தான் இபணபய 6-3, 6-4 என்ற கநர ்பசட் கணக்கில் 

வீை்த்தி தங்கெ் ெதக்கத்பத பைன்றது. 

ஆடைர ்ஒற்பறயர ்பிரிவு அபரயிறுதியில் கதால்வியபடந்த இந்திய வீரர ்பிரஜ்கனஷ் 

குன்கனஸ்ைரன் பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டிகளில் பெண்கள் படன்னிஸ் பிரிவில் அங்கிதா 

பரய்னா பைண்கலம் பைன்றார.் 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 ஆகஸ்ட ்23 – அடிளம வியாபாரம் மற்றும் அேன் ஒழிப்பிற்கான ெரவ்கேெ 

நிளனவு நாள் 

அடிபம வியாொரம் மற்றும் அதன் ஒழிெ்பிற்கான சரை்கதச நிபனவு நாள் 

யுபனஸ்ககாைால் ஒை்பைாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 23 அன்று, அடல்ாண்டிக் அடிபம 

ைரத்்தகத்பத நிபனவுகூரும் ைபகயில் நியமிக்கெ்ெட்டது. 
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உலக செய்திகள் 

  

பண்டல்கண்ட ்எக்ஸ்ப்சரஸ் சபயர ்

உத்தரெ்பிரகதச அரசு ைரவுள்ள ெண்டல்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்கை ‘அடல் ொத’் என்று 

பெயரிட முடிவு பசய்துள்ளது. 

  

ESA செயற்ளகக்ககாள் 

பூமியின் எக்ஸ்ெ்களாரர ்எயாலஸ் பசயற்பகக்ககாள் ஐகராெ்பிய விண்பைளி 

ஏபஜன்சியால் (ESA) பைற்றிகரமாக விண்ணில் ஏைெ்ெட்டது. 

உலகம் முழுைதும் காற்றுகபள அளவிடுைகதாடு, ைானிபல முன்னறிவிெ்பெ 

கமம்ெடுத்தவும் இது உதவும். 

 

ேரவரிளெ 

  

ளெபர் ோக்குேல்கள் 

இந்திய கணினி அைசரநிபல ெதில் குழு (CERT-In) தயாரித்த அறிக்பகயின் ெடி 

இபணயதள ைபலத்தளங்களில் பமாத்த இபணய தாக்குதல்களில் பசெர ்

தாக்குதல்கள் 

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

பஜரம்னி (5%). 
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அதிகபடெ் ெம்பளம் சபரும் நடிகரக்ள் 

உலகிகலகய அதிகமாக சம்ெளம் ைாங்கும் நடிகரக்ள் குறித்து ஃகொரெ்்ஸ் ெத்திரிபக 

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 சபளே்ே மாநாடு 

இந்தியாவின் சுற்றுலாத்துபற அபமசச்கத்தால் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டிருந்த 6 ைது 

சரை்கதச பெௌத்த மாநாடப்ட இந்தியாவின் குடியரசுதத்பலைரான ஸ்ரீ ராம்நாத் 

ககாவிந்த் திறந்து பைத்தார.் 

மத்திய சுற்றுலாதத்ுபற அபமசச்கமானது சரை்கதச பெளத்த மாநாடப்ட இரண்டு 

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

புதுபடல்லியில் நபடபெற்றது. 

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

ொரம்ெரியம் என்ெது இதன் கரு ஆகும். 

இம்மாநாடு மஹாராஷ்டிரா, பீகார ்மற்றும் உத்திரெ் பிரகதச மாநில அரசுகளுடன் 

ஒருங்கிபணந்து சுற்றுலாத்துபற அபமசச்கத்தால் நடத்தெ்ெட்டது. 

குறிெ்பு :- 

முந்பதய மாநாடுகள் பசெ்டம்ெர ்2014ல் புத்தகயா மற்றும் ைாரணாசியிலும் 

அக்கடாெர ்2016ல் சாரநாத் / ைாரணாசியிலும் ஏற்ொடு பசய்யெ்ெட்டிருந்தன. 

2016ல் நபடபெற்ற மாநாட்டில் ASEAN நாடுகள் பகௌரவிக்கெ்ெட்டன. 

 

விருதுகள் 

 சபல்கலாஷிப் -2018   விருது 

கெராசிரியர ்அெ்ொ ராை் கொடிகல (பஹதராொத் ெல்கபலக்கைக துபணகைந்தர)் 

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

 

புே்ேகங்கள்  

 கடல் பிராரே்்ேளன  

கடல் பிராரத்்தபன என்ற  புத்தகம் கலீல் பஹாகஸய்னி என்ெைரால் எழுதெ்ெட்டது. 

இெ்புத்தகமானது பசெ்டம்ெர ்2015ல் துருக்கி கடற்கபரயில் சடலமாகக் கிடந்த 3 

ையது சிரிய நாட்டுச ்சிறுைனுக்கு காணிக்பகயாகும். 
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இந்தெ் புத்தகமானது ெ்ளும்ஸ்பெரியால் பைளியிடெ்ெட்டது. 

கலீத் கஹாசினி ஒரு ஆெ்கானிஸ்தானில் பிறந்த அபமரிக்க நாைலாசிரியர ்ஆைார.் 

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

பமௌண்படயன்ஸ் எக்ககாை்டு‘ கொன்ற புத்தகங்கபள எழுதியுள்ளார.் 

முன்னதாக இைர ்UNHCRன் நல்பலண்ண தூதுைராக 2006ல் நியமிக்கெ்ெட்டார ்

  

பாதுகாப்பு செய்திகள் 

 

SCO அளமதிக்கான மிஷன் 2018 

ஷாங்காய் ஒதத்ுபைெ்பு அபமெ்பிபனெ் ெற்றி (SCO)     

சீனாவின் பெய்ஜிங்-ஐ தபலபமயிடமாகக் பகாண்டு பசயல்ெடும் ஷாங்காய் 

ஒதத்ுபைெ்பு அபமெ்ொனது யூகரஸியெ் பிராந்தியத்தின் (Eurasian) ஓர ்அரசியல் 

பொருளாதார, ொதுகாெ்பு அபமெ்ொகும்.2001 ஆம் ஆண்டு இது நிறுைெ்ெட்டது. 

  

இதன்முழு கநர உறுெ்பினரக்ள் 

சீனா 

இரஷ்யா 

கஜகஸ்தான் 

உஸ்பெகிஸ்தான் 
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தஜிகிஸ்தான் 

கிரக்ிஸ்தான் 

இந்தியா 

ொகிஸ்தான் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுபைெ்பு அபமெ்பின் (SCO) அபமதிக்கான மிஷன் 2018, திறெ்பு விைா 

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

ஷாங்காய் ஒதத்ுபைெ்பு அபமெ்பு சாரப்ில் அபமதிபய 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 தபலபம 

ெயிற்சியாளராக நியமிக்கெ்ெட்டார.் 

எம்மரச்ன் முனங்காக்ைா என்ெைர ் ஜிம்ொெ்கை ஜனாதிெதியாக நியமிக்கெ்ெட்டார ்  
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Date  :  August  27th - 31st 

விளளயாடட்ு செய்திகள் 

 

ஆசிய விளளயாடட்ு கபாட்டி – 2018 

தங்கெ்ெதக்கம் பைன்றைரக்ள் :-  

ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதலில் இந்திய வீரர ்நீரஜ் கசாெ்ரா 88.06 மீ எறிந்து 

தங்கெ்ெதக்கம் பைன்றார.் 

ஆடைர ்1,500 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் ஜின்சன் ஜான்சன் தங்கம் பைன்றார ்

ஹீமா தாஸ், எம்.ஆர.் பூைம்மா, சரிதாபென் கயாக்ைாத் மற்றும் விஸ்மயா அடங்கிய 

பெண்கள் அணி 4×400 மீட்டர ்ரிகலஓட்டத்தில் தங்கம் பைன்றது. 

800 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்மஞ்சித் சிங் தங்கம் பைன்றார.் 

அரப்ிந்தர ்சிங் டிரிபிள் ஜம்ெ் கொட்டியில் தங்கம் பைன்று சாதபன ெபடத்தார.் 

7 விபளயாடட்ுக்கபள உள்ளடக்கிய பஹெ்டத்லான் கொட்டியில் இந்திய 

வீராங்கபன ஸ்ைெ்னா தங்கம் பைன்று சாதபன ெபடத்துள்ளார.் 

 பைள்ளி ெதக்கம் பைன்றைரக்ள் :- 

2018 ஆசிய ரூபிக்ஸ் கியூெ் சாம்பியன்ஷிெ்பில் தனது கால்களால் விபளயாடி 

ஆதித்யா ஆனந்த ்பைள்ளி ெதக்கம் பைன்றார.் 

400 மீட்டர ்தபடதாண்டும் ஓட்டத்தில் தமிைக வீரர ்தருண் அய்யாசாமி பைள்ளிெ் 

ெதக்கம் பைன்றார.் 

3000 மீட்டர ்ஸ்டீபிள்கசஸில் இந்திய வீராங்கபன சுதா சிங் பைள்ளி பைன்றார ்

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


 
    

 

பெண்களுக்கான நீளம் தாண்டுதலில் இந்திய வீராங்கபன நீனா ைராகில்51 மீட்டர ்

தூரம் தாண்டி பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

குனு முகமது, ஏ. தருன், முகமது அனாஸ் மற்றும் ஆகராக்கிய ராஜீை் அடங்கிய 

ஆண்கள் அணி 4×400 மீட்டர ்ரிகல ஓட்டத்தில் பைள்ளி பைன்றது. 

ொய்மர ெடகுெ் கொட்டியில் பெண்களுக்கான 49er FX பிரிவில் இந்தியாவின் ைரஷ்ா 

கவுதம், ஸ்கைதா ஷரக்ைகர ்பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றனர.் 

இந்திய மகளிர ்ஹாக்கி அணி பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றனர ்

ஆசிய விபளயாடட்ுெ் கொட்டியில் இந்திய பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் வில்வித்பத 

அணி, பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றது. 

முகமது அனாஸ், ஹிமா தாஸ், ராஜிை் ஆகராக்கியா, பூைம்மா ராஜு ஆகிகயார ்

பகாண்ட இந்திய அணி கலெ்பு 4X400 மீட்டரில் பைள்ளிெ் ெதக்கம் பைன்றது. 

800 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்ஜான்சன் பைள்ளி பைன்றார.் 

பெண்களுக்கான 200 மீட்டர ்ஓட்டத்தில் இந்திய வீரர ்டூட்டி சந்த் பைள்ளிெ் ெதக்கம் 

பைன்றார.் 

பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றைரக்ள் :- 

இந்தியாவின் நட்சத்திர ொட்மிண்டன் வீராங்கபன சாய்னா கநைால் பைண்கலெ் 

ெதக்கம் பைன்றார.் 

மத்திய ஆசியாவின் உள்நாட்டு மல்யுத்த விபளயாட்டான குராஷிலில் பின்கி 

ெல்ஹாரா மற்றும் மலெ்பிரொ யல்லெ்ொ ஜாதை் ஆகிகயார ்பைள்ளி, பைண்கலெ் 

ெதக்கங்கபள பைன்றனர.் 

ஜி.சத்தியன், அசச்ந்தா சரத் கமல் மற்றும் ஏ. அமல்ராஜ் ஆகிகயார ்அடங்கிய இந்திய 

ஆண்கள் கடபிள் படன்னிஸ் அணி ைரலாற்று பைண்கலெ் ெதக்கத்பத பைன்றது. 

U.சித்ரா மகளிர ்1500 மீ ஓட்டத்தில் பைண்கலம் பைன்றார.் 
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பெண்கள் ைடட்ு எரிதலில் சீமா அன்டில் பைண்கலம் பைன்றார.் 

ஆண்களுக்கான 49er பிரிவின் மற்பறாறு கொட்டியில் ைருண் தாக்கர ்அகஷாக் 

மற்றும் பசங்கெ்ொ கணெதி ககலெண்டா கஜாடி பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றது. 

பெண்களுக்கான ஒற்பறயர ்ொய்மர ெடகுெ்கொட்டியின் ஓெ்ென் கலசர7் பிரிவில் 

ஹரஷ்ிதா கதாமர ்பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

ஸ்குைாஷ் ஆண்கள் பிரிவில் சவுரை் ககாஷல் பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

குத்துசச்ண்படயில் விகாஸ் கிரிஷன் பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றார.் 

சரத ்கமல்- மணிகா ெத்ரா கஜாடி, கடபிள் படன்னிஸ் கலெ்பு இரடப்டயர ்கொட்டியில் 

பைண்கலெ் ெதக்கம் பைன்றது. 

விகாஸ் கிருஷ்ணன் ஆண்கள் குத்துசச்ண்பட கொட்டியில் 75 கிகலா பிரிவில் 

பைண்கலெ் ெதக்கத்பத பைன்றார.் 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 ஆகஸ்ட ்29 – கேசிய விளளயாடட்ு தினம் 

தயான் சந்த் பிறந்த நாபள கதசிய விபளயாடட்ு தினமாக ைருடந்கதாறும் ஆகஸ்ட் 

29 அன்று பகாண்டாடுகிகறாம். இந்தியாவுக்கு 1928, 1932, 1936 என பதாடரந்்து மூன்று 

ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் பைன்று தந்தைர ்தயான் சந்த். 

 

 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 இந்தியா மற்றும் பல்ககரியா இளடகய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியா மற்றும் ெல்ககரியா இபடகய சுற்றுலா துபற பதாடரெ்ான புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தத்திற்கு மத்திய அபமசச்ரபை ஒெ்புதல் அளித்தது. 
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இந்தியாவிற்கும் சகாரிய குடியரசுக்கும் இளடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

ரயில்கை துபறயில் இந்தியாவிற்கும் பகாரிய குடியரசுக்கும் இபடகயயான 

ஒதத்ுபைெ்பு குறித்த புரிந்துணரவ்ு ஒெ்ெந்தம் நபடெ்பெற்றது. 

  

இங்கிலாந்து மற்றும் வடக்கு அயரல்ாந்துடன் இந்தியா புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

கால்நபட ெராமரிெ்பு, ொல் பொருடக்ள் மற்றும் மீன் ைளத்துபறயில் 

ஒதத்ுபைெ்புக்காக இங்கிலாந்து மற்றும் ைடக்கு அயரல்ாந்துடன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தம் நபடெ்பெற்றது. 

இந்தியாவுக்கும் சமாகராக்ககாவுக்கும் இளடகய ஒப்பந்ேம் 

இந்தியாவுக்கும் பமாகராக்ககாவுக்கும் இபடகய விமான கசபைகளுக்கான 

ஒெ்ெந்தத்திற்கு மத்திய அபமசச்ரபையின் ஒெ்புதல் அளித்தது. 

 இந்தியா மற்றும் ருவாண்டா இளடகய வரே்்ேக ஒே்துளழப்பு கடட்ளமப்பு 

இந்தியா மற்றும் ருைாண்டா இபடகயயான ைரத்்தக ஒதத்ுபைெ்பு கட்டபமெ்பிற்கு 

அபமசச்ரபை ஒெ்புதல் அளித்தது. 

 இந்தியா அசமரிக்கா இளடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

காெ்பீடட்ு ஒழுங்குமுபற துபறயில் இந்தியா அபமரிக்கா இபடகய புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தத்திற்கு அபமசச்ரபை ஒெ்புதல் அளித்தது. 

இந்திய ரயில்கவ மற்றும் சகயில் (இந்தியா) இளடகய ஒப்பந்ேம் 

இந்திய இரயில்கை மற்றும் பகயில் (இந்தியா) லிமிபடட் இரயில்கை ெட்டபற மற்றும் 

உற்ெத்தி அலகுகளில் இயற்பக ைாயுபை ெயன்ெடுத்த ஒரு ஒெ்ெந்தம் 

பகபயழுத்திட்டது. 
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 உயிரி சோழில்நுட்பே்துளறக்கும், ெரவ்கேெ எரிெக்தி முகளமக்கும் இளடகய 

ஒப்பந்ேம் 

தூய எரிசக்தி மாற்றத்திற்கான புதிய கண்டுபிடிெ்பு விரிைாக்கம் குறித்து உயிரி 

பதாழில்நுட்ெத்துபறக்கும், சரை்கதச எரிசக்தி முகபமக்கும் இபடகய புரிந்துணரவ்ு 

ஒெ்ெந்தம் பகபயழுத்தானது. 

ஓ–ஸ்மார்ட் 

புவி அறிவியல் அபமசச்கத்தின் “கடல் கசபைகள், பதாழில்நுட்ெம், ஆை்ந்து 

கைனித்தல், ைளங்களின் மாதிரி மற்றும் அறிவியல் எனெ்ெடும் (ஓ-ஸ்மாரட்்)” 

திட்டத்திற்கு மத்திய அபமசச்கம் ஒெ்புதல் அளித்தது. 

விருதுகள் 

 

 ராமன் மாக்கஸகெ விருது [ஆசியாவின் கநாபல் பரிசு] 

பிலிெ்பென்ஸ் நாட்டின் மூன்றாைது அதிெர ்ரகமான் மககசகச. மக்கள் ெணியில் 

சிறெ்ொகெ் ெணியாற்றிய இைரின் நிபனபைக்கூரும் ைபகயில் கடந்த 1957-ம் 

ஆண்டு முதல் மககசகச விருது ைைங்கெ்ெடட்ு ைருகிறது. இை்விருது `ஆசிய கநாெல் 

ெரிசு' என அபைக்கெ்ெடுகிறது. 

இந்நிபலயில், 2017-ம் ஆண்டுக்கான மககசகச விருபத பிலிெ்பென்ஸ் அரசாங்கம் 

அறிவித்துள்ளது. இதில், இந்தியாபைச ்கசரந்்த மருத்துைர ்ெரத் ைத்ைானி மற்றும் 

பொறியாளர ்கசானம் ைாங்சக் ஆகிகயார ்இை்விருது பெற்றனர.் 

 பரே் வே்வானி 

மும்பெபயச ்கசரந்்த மருத்துைரான ெரத் ைத்ைானி, சாபல ஓரங்களில் மனநலம் 

ொதிக்கெ்ெட்ட நிபலயில் சுற்றித்திரிந்தைரக்பளத ்கதடிக் கண்டுபிடித்து, 

அைரக்ளுக்கு உணவு, உபட கொன்ற அடிெ்ெபட ைசதிகபள ஏற்ெடுத்திக் 

பகாடுத்ததற்காக விருதுக்குத ்கதரை்ானார.் 
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கொனம் வாங்ெக் 

இகதகொல் சிறெ்ொன கல்விச ்கசபைபய ைட மாநிலங்களில் 

விரிவுெடுத்தியதற்காக கசானம் ைாங்சக்குக்கு விருது ைைங்கெ்ெட்டது.இைரின் 

கல்விச ்கசபையால், அரசாங்கெ் ெணிகளில் அதிகமாகனார ்கதரை்ாகி உயரிய 

பொறுெ்பில் ெணியாற்றி ைருகின்றனர.் 

 

உலக செய்திகள் 

 

அளமதிக்கான இராணுவப்பயிற்சி மிஷன் 2018 

ஷாங்காய் ஒதத்ுபைெ்பு அபமெ்பின் (SCO) கூடட்ு இராணுை நடைடிக்பக, எடட்ு 

உறுெ்பினரக்பளக் பகாண்டு ெயங்கரைாதத்பத எதிரத்த்ு கூடட்ு ெயிற்சிபய 

ரஷ்யாவில் கமற்பகாண்டது. 

இந்தியாவும் ொகிஸ்தானும் முதல் தடபையாக இதில் ெங்ககற்றது. 

  

புே்ேகங்கள்  

  

மின்ொர அளமப்பு இயக்க கழகம் 

“இந்திய மின்சார அபமெ்புக்கான ைானிபல தகைல் இபணயதளம்” என்ற நூபல 

திரு. ஆர.்கக.சிங் பைளியிட்டார.்இதபன மின்சார அபமெ்பு இயக்க கைகம் (POSOCO) 

உருைாக்கியது. 
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நியமனங்கள் 

சந்தா ககாசச்ார ்என்ெைர ் ஐசிஐசிஐ பசயலாளர ்குழுவில் ஒரு இயக்குனராக 

மீண்டும் ெதவி ஏற்றார.் 

ஸ்ரீனிைாசன் பைங்கடகிருஷ்ணன் என்ெைர ் கைதாந்தா ைளாகங்களின் தபலபம 

நிரை்ாக அதிகாரியாக (சிஇஓ) (கைதாந்தா) நியமிக்கெ்ெட்டார.் 
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