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சர்லதேச சசய்ேிகள் 

ஜிம்பாப்தல தேர்ேல் படிவு 

 ஜறம்தரப்வ ஆளும் ZANU-PF கட்சற பதபேம்தரன்ம தரரளுன்ந பரகுறில் பற்நற 
பதற்றுள்பது. 

க்கி அபு ிதட்ஸ் சட்டலிதாே சலரிநாட்டு ஊறிர்களுக்கு சபாது ன்னிப்புத் 

ேிட்டத்தே சோடங்குகிமது 

 க்கற அபு றவட்ஸ் எபே பன்று ர ிசர ன்ணிப்பு றட்டம் என்மந 
அநறபகப்தடுத்றது, இது இந்றர்கமப உள்படக்கற நூற்றுக்கக்கரண சட்டிவர 
பபிரட்டு பரறனரபர்களுக்கு தணபிக்கும். 

காங்கிஸ் தேசி பாதுகாப்பு அங்கீகாச் சட்டம் 2019-த நிதமதலற்மிது 

பாகிஸ்ோனுக்கான அசரிக்க உேலித் சோதகத குதமத்ேது 

 வசற தரதுகரப்பு அங்கலகரச் சட்டம் 2019 (NDAA-19)ம றமநவற்நறது அபரிக்க 
கரங்கறஸ், தரகறஸ்ரனுக்கரண அபரிக்க உித் பரமகம 150 றல்னறன் 
டரனரகக் குமநத்து. 

சனீாலில் தேடுசபாமிின் ேணிக்தக சசய்ப்பட்ட பேிப்தப கூகுள் ேிட்டிடுகிமது 

 ஆல்தபதட் இன்கறன் கூகுள் சலணரில் மனத்பங்கள் ற்றும் சறன வடல் பசரற்கமப 
டுக்க வடுபதரநறின் ிக்மக பசய்ப்தட்ட தறப்மத றட்டறட்டுள்பது. இந் றட்டம் 
‚டிரகன்ஃப்மன‛ ன்று பதரிடப்தட்டுள்பது. 

லிதலில் அட்டாரி-லாகா ல்தயக்குள் புேி கேவுகள் 

 இபே ரடுகபினறபேந்தும் வசற பகரடிம கலவ இநக்குமக்கர எவ்பரபே 
ரமனபம் க்கள் றண்டு பேம் இந்றர, தரகறஸ்ரன் அட்டரரி-ரகர ல்மனில் 
புற ரில்கமப றறு றட்டறட்டுள்பது. 
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சலப்பண்டய புல் ளாங்காத ோக்கிது 

 வஜரங்டரி,பகரரி பரறில் ஸ்மகனரர்க் (ரணம்தரடி) னும் புல் சலண றற 
மத்ம ரக்கும் 12 து சூநரபி. 

உயகின் இண்டாலது ிகப்சபரி பங்குச் சந்தோக ஜப்பான் பன்தனற்மம் 

 உனகறன் றகப்பதரி தங்கு 31 டிரில்னறன் டரனர் அபரிக்கர அடுத்தடிரக ஜப்தரன் 
(6.17 ட்ரில்னறன் டரனர்) சலணர ($ 6.09 டிரில்னறன்) பல் பன்று தங்குச் சந்ம 
இடத்மப் பதற்றுள்பது 

அட்யாண்டிக் சபபேங்கடதய ப.ஸ். ஆசிரிர் ேனிாகப் படகில் கடந்ோர் 

 சறன்சறணரட்டி, ஏயறவர உர்றமனப் தள்பி ஆசறரிரண ப்மஸ் கரர்ல்சன், 
அட்னரண்டிக் பதபேங்கடமன ணிரகப்தடகறல் – 38 ரட்கள், ஆறு ிவம் 49 
றறடங்கபில் வற்கு-கறக்கு கடந்து சரமண அமத்துள்பரர். 

ப.தக. இந்ேி லம்சாலரி உறுப்பு பற்மாக்குதமத ேிர்சகாள்ர புேி உறுப்பு நன்சகாதடத் 

ேிட்டம் அமிபகம் 

 ரட்டில் உள்ப இந்ற ம்சரபி சபகங்களுக்குள் உறுப்புகபின் அசத் வமக்கரக 
உறுப்பு ற்றும் றசு ன்பகரமடக்கரண சட்டத்ம ரற்றுற்கு ப.வக. அசு புற 
றட்டத்ம அநறித்து. 

ாயத்ேலீில் உயகின் பேல் ஊடுபேலல் கதயக்கூடம் ேிமப்பு 

 ரனத்ீில் தபப்தரமந ற்றும் திந கடல் இணங்கள் சறப்திடரக சுரர் 30 
சறற்தங்கள் றமநந் பகரவனரிம் (Coralarium), எபே உட்புந கமனக்கூடம், றநக்கப்தட்டது. 
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சிரிா அகேிகள் குளசலான்தம அதக்கவுள்ரது 

 ரட்டின் ழு பேட வரனறல் இபேந்து ரட்மடிட்டு ப்திவரடி வகரடிக்கக்கரண 
க்கமப எபேங்கறமப்தற்கு எபே குழும அமக்கவுள்பது சறரி அசு. 

பேல் தைபர்தசானிக் லிானத்தே சனீா சலற்மிகாக பரிதசாேித்ேது 

 அணுசக்ற ஆபங்கமப டுத்துச்பசல்லும் ற்றும் ந் ற்வதரம மனபமந 
றர்ப்பு வுகம தரதுகரப்பு அமப்புகபிலும் ஊடுபேக்கூடி சலணரின் பனரது 
மயதர்வசரணிக் ிரணத்ம(க்மறங்கரங்-2 அல்னது ஸ்டரர்ரி ஸ்மக-2) சலணர 
பற்நறகரக தரிவசரறத்து. 

சனீாலில் பன்மித் ேபால் ேதயகள் சலரிிடப்பட்டன 

 தன்நற ஆண்மட பன்ணிட்டு 2019ஆம் ஆண்டு பபிிடப்தடவுள்ப தரல் மனின் 
டிமப்மத சலண தரல் பபிிட்டது. இந் டிமப்தில் எபே குடும்தத்மச் 
வசர்ந் இண்டு புன்ணமக தன்நறகள் ற்றும் அற்நறன் பன்று கறழ்ச்சறரண 
தன்நறகமபக் பகரண்டுள்பது. 

அேிகரலில் க்கள் குடிசபர்லோல் பிதசில் சலனிசுயாலினற்கு ல்தயகதர படிது 

 அசறல் ற்றும் பதரபேபரர பபேக்கடிரல் பன் அபரிக்க ரட்டினறபேந்து 
அறகபில் க்கள் குடிபதர்ம குமநக்க திவசறல் ணது டக்கு ல்மனம 
பணிசூனரிணற்கு படிது. 

சூமாலரி சைக்டர் ைலாத சநபேங்குகிமது 

 சூநரபி பயக்டம றர்பகரள்ப யரய் பதரி ீவு ரர்றமனில் உள்பது 
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பாகிஸ்ோனி துபேப்புக்கள் ஷ் இாணுல நிறுலனங்கரில் பிற்சி சபமவுள்ரனர் 

 தரகறஸ்ரன் துபேப்புக்கள் ஷ் இரணு திற்சற றமனங்கபில் திற்சற பதந 
அனுறக்க தரகறஸ்ரன் ற்றும் ஷ்ர உடன்தடிக்மகில் மகபழுத்றட்டுள்பண, 
அம இபேப்பு தரதுகரப்பு உநவுகமப அறகரிக்கும் வரக்கம் பகரண்ட எபே 
டடிக்மகரகும். 

தடாக்கிதா 2020 எயிம்பிக்கில் பக அங்கீகாம் பன்படுத்ேப்படவுள்ரது 

 அமணத்து இடங்கபிலும் தரதுகரப்மத அறகரிக்க பக அங்கலகரத் பரறல்நுட்தத்ம 
தன்தடுத்தும் பல் எனறம்திக்ஸ் வடரக்கறவர 2020. 

சவுேி அதபிா கனடாவுடன் லர்த்ேக எப்பந்ேங்கதர ேதட சசய்ேது 

 கணடரவுடன் சவூற அவதிர உநவுகமப படக்கறது, புற ர்த்க 
எப்தந்ங்கமபபம் மட பசய்து. 

அசரிக்கா ஷ்ா ீது புேி சபாபேராோத் ேதடகதர சுத்ே உள்ரது 

 ரஸ்வகர திரிட்டணில் உள்ப பன்ணரள் ஷ் பகர் ற்றும் அது களுக்கு 
றரக ம்பு பகர் என்மந தன்தடுத்றிபேப்தம உறுறப்தடுத்ற தின்ணர், 
ரறங்டன் ஷ்ர ீது புற மடகமப சுத்வுள்பது. 

இந்தோதனசி ேவீு நியநடுக்கத்ேினால் 10 அங்குயம் உர்ந்ேது 

 300க்கும் வற்தட்ட க்கமபப் தனறபகரண்ட சக்ற ரய்ந் இந்வரவணசற பூகம்தம் 
அந்த் ீம 25 பசன்டிீட்டர் (10 அங்குனம்) உர்த்றரக ிஞ்ஞரணிகள் 
கூறுகறன்நணர். 
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இந்ேிா – ஆஸ்ேிதயிா ேத்சேடுப்பு ேிட்டம் 

 உள் ரடு த்படுப்பு பரடர்தரண வயக் எப்தந்த்றன் தடி இந்றரவுடன் த்படுப்பு 
றட்டத்மத் பரட ஆஸ்றவனறர படிவு பசய்துள்பது . 

கம்தபாடிாலின் ஆளும் கட்சி அதனத்து நாடாளுன்மஇடங்கதரபம் சலன்மது 

 கம்வதரடிரின் ஆளும் கம்வதரடின் க்கள் கட்சற பதரதுத் வர்னறல் 125 
ரடரளுன்ந இடங்கமப பன்நது. 

சனீா உயக லர்த்ேக அதப்பில் அசரிக்காலின் லரிகதர சலால் சசய்கிமது 

 உனகறன் இண்டு பதரபேபரர றறுணங்களுக்கறமடினரண ர்த்க பத்த்றன் 
சீதத்ற உச்சக்கட்டத்றல் வசரனரர் வதணல் இநக்குறில் சலணர உனக ர்த்க 
அமப்தில் (WTO) அபரிக்கரின் ரிகமப றர்த்து எபே புகரம ரக்கல் 
பசய்துள்பது. 

ஷ்ா சனீா லிலசாிகளுக்கு உேவுகிமது 

 சலணரிற்கும் அபரிக்கரிற்கும் இமடினரண ர்த்க பத்ம் அறகரிக்மகில், 
வசரரதனீ்கள் ற்றும் திந ிசர உற்தத்றகமப பர்ப்தற்கு எபே றல்னறன் 
பயக்வடர் றனம் ங்குன் பனம் ஷ்ர பதய்ஜறங்கறன் ிசரிகளுக்கு 
உவுகறநது. 

புதராரிடாலின் லதரகுடா தகாஸ்ட்டின் நச்சு ஆல்கா ப்ளூம் 

 பட் அமன, சுரச திச்சறமணகள் உள்பர்களுக்கு ீங்கு ிமபிக்கும் எபே ச்சு 
ஆல்கர பர்ந்து பக்மறவகர மபகுடர பழுதும் தவுகறநது. ீரில் உள்ப 
ஊட்டச்சத்துக்கள் ற்றும் டிவணரதிபரபஜல்வனட் ன்று அமக்கப்தடும் எபே 
உிரிணத்றன் கரரக பட் அமன ற்தடுகறநது. 
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டிான்ஸ்ஜன்டர் தலட்பாரர் ப.ஸ் ாநிய கலர்னாகத் தேர்வு 

 கறநறஸ்டின் யரல்ிஸ்ட் ப.ஸ். ரறன பர்ரன்ட் ரறனத்றல் ஜணரகக் கட்சற 
வட்தரபரக றணம் பதற்நரர், இன் பனம் இர் ரட்டின் பல் றபேங்மக 
கர்ணரக ஆணரர். 

பாகிஸ்ோன் பாாளுன்ம உறுப்பினர்கள் பிோக இம்ான்காதன ஆேரித்ேனர் 

 க்கள் ஆட்சறக்கு அமடரபரக தரகறஸ்ரன் சட்டறற்றுதர்கள் பன்ணரள் 
கறரிக்பகட் ட்சத்றம் ற்றும் ீண்டகரன அசறல்ரறரண இம்ரன் கரமண ரட்டின் 
அடுத் திரக வர்ந்படுத்ணர். 

லயாற்று சயா கா சபதாலின் பத்து நாள் ேிபேலிறா சோடங்கிது 

 இனங்மகில், னரற்று சனர கர பதவரின் தத்து ரள் றபேிர, கண்டி கரில் 
பதபேம் ஊர்னத்துடன் பரடங்கறது. இனங்மகிலுள்ப பதௌத் றபேிரக்கபில் 
சனர பதவரவும் றகப் தமரணதும், றகப்பதரிதும் ஆகும். 

தகர சலள்ரத்ோல் பாேிக்கப்பட்டலர்களுக்கு உேல க்கி அபு ிதட்ஸ் அலசக் குள 
என்தம அதத்ேது 

 வகபரில் பள்பத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்களுக்கு உ க்கற அபு றவட்ஸ் 
றவட்ஸ் பட் க்பசண்ட் மனமில் எபே அசக் குழு என்மந அமத்துள்பது. 

சவூேி அதபிா லபேடாந்ேி பஸ்லீம் ைஜ் புனிே ாத்ேிதக்கு ோாகிமது 

 பேடரந்ற யஜ் புணி ரத்றமக்கு சவூற அவதிர ரரகற பேகறநது, பணணில்6 
றல்னறனுக்கும் அறகரண பஸ்லீம் பபிரட்டினறபேந்து இங்கு ந்துள்பணர். 

தகாபி அன்னான் 80 லேில் தமந்ோர் 

 க்கற ரடுகபின் பன்ணரள் பசனரபர் வகரதி அன்ணரன் 80 றல் மநந்ரர் 



  

ஆகஸ்ட் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் - 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – tamil.examsdaily.in                    7                                              FB – Examsdaily Tamil 
 

இம்ான் கான் பிரிட்டிஷ் பிேர் தின் உேலித நாடினார் 

 திரிட்டிஷ் திர் பவசர வவுடன் உமரடனறன் வதரது தவரசடி அச்சுறுத்மன 
றர்பகரள்ப இம்ரன் கரன் இங்கறனரந்றன் உிம ரடிணரர். 

நிபொர்க் நகத்ேில் இந்ேி சுேந்ேி ேின அசரிக்க சகாண்டாட்டத்தே நடத்துகிமது 

 இந்றரவுக்கு பபிவ இந்ற சுந்றத்றன் றகப்பதரி பேடரந்றக் 
பகரண்டரட்டத்ம றபெ ரர்க் கத்றல் டக்கறநது. 

ஆப்கானிஸ்ோன் தபச்சுலார்த்தேக்கு ோயிபதன ஷ்ா லதலற்கிமது 

 பசப்டம்தர் 4ம் வற ஆப்கரணிஸ்ரணில் சர்வச சரரணப் வதச்சு ரர்த்மகமப 
ரரித்து பேரகவும், ரனறதமண அமத்ரகவும் ஷ்ர அநறித்துள்பது 

தய ேிதாயி இயக்கி லிறாலின் 9 லது பேிப்பு 

 மன றவரனற இனக்கற ிரின் என்தரது தறப்பு பூட்டரணில் உள்ப றம்புில் 
பரடங்கறது 

பாகிஸ்ோன் ஜனாேிபேி, பிேர் பேல் லகுப்பில் லிான பணம்சசய் பாகிஸ்ோன் 
அதச்சதல ேதட லிேித்ேது 

 ஜணரறதற, தி ந்றரி, வல்அறகரரிகள் ற்றும் மனர்கள் அசு றற ற்றும் 
பல்-குப்பு ிரண தத்ம தரகறஸ்ரணின் புற அசரங்கம் மட பசய்துள்பது. 

தாைிங்கிா பஸ்யிம்கள் ீோன ிான்ர் இாணுலஎடுக்குபதமின் பேயாம் ஆண்டு 
நிதனவு 

 தல்னரிக்கக்கரண வரயறங்கறர அகறகள் ீரண றரன்ர் இரணு 
எடுக்குபமநின் பனரம் ஆண்டு றமணவு றணத்ம பன்ணிட்டு ‚ீற‛ வண்டி 
வகரதரண வதரரட்டத்ம டத்றணர். 
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லிான நிதயங்கரில் ‘சசல்லாக்குள்ர க்களுக்கான’ லிபிசநமிபதமக்கு பாகிஸ்ோனின் 

புேி அசு ேதட லிேித்துள்ரது 

 புற அசரங்கத்றன் பிம றட்டத்றன் எபே தகுறரக ிரண றமனங்கபில் 
அசறல்ரறகள், ீறதறகள் ற்றும் இரணு அறகரரிகள் உட்தட ‚பசல்ரக்குறக்க 
க்களுக்கரண‛ ிதி கனரச்சரத்றற்கு தரகறஸ்ரன் அசு மட ிறத்துள்பது. 

இந்ேிா, பாகிஸ்ோன் சிந்து லாட்டர் எப்பந்ேத்ேின்தபச்சுலார்த்தேத சோடவுள்ரது 

 னரகூரில் சறந்து ரட்டர் எப்தந்த்றன் தல்வறு அம்சங்கள் குநறத்து இந்றரவும் 
தரகறஸ்ரனும் வதச்சுரர்த்ம பரடங்கவுள்பது, தி ந்றரி இம்ரன் கரன் தி 
ற்நதின் பல் இபேப்பு கூட்டம் இதுரகும். 

ைதனாில் ‘சஜய்பூர் கால்‘ பகாம்  

 பபிபநவுத்துமந அமச்சர் சுஷ்ர ஸ்ரஜ் ிட்ரறன் யவணரில் ‘பஜய்ப்பூர் 
கரல் பகரமத்’ றநந்து மத்து, இந்றரில் ரரிக்கப்தட்ட இனச ப்வரஸ்படிக் 
கரல்கமபப்பதற்ந 500 ிட்ரம் தணரபிகமப சந்றத்ரர். 

சனீாலின் றதயர் பள்ரிகரில் தாதபா ஆசிரிர்கள் 

 கலவகர ன்ந ன்ணிக்க வரவதர தன மனர் தள்பிகபில் பற்நற பதற்நது , கமகள் 
ற்றும் ர்க்க ரீறினரண கக்குகமபக் பகரண்டு குந்மகபிடம் சரல் பசய்து . 
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