
 
    

 

Daily Current Affairs (May 15th-17th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Date : May 15th-17th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

சரவ்தேச துப்பாக்கி சுடுேல் - சாம்பியன்ஷிப் 

இந்தியாவின் ஹீனா சிே்து சரவ்தேச துப்பாக்கி சுடுேல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ேங்கம் 

வவன்றார.் 

 

ஐசிசி ேளலவர ்

சரவ்தேச கிரிக்வகட ்கவுன்சில் ேலலவர ்சஷாங்க் மதனாகர் மீண்டும் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு தேரந்்வேடுக்கப்பட்டார.் 

 

ரஷ்யாவில் பிபா உலகக் தகாப்ளப 2018 

2018 FIFA உலகக் தகாப்லப ரஷ்யாவில் ஜூன் 14 முேல் ஜூலல 15, 2018 வலர 

நலடவபறும். 

இறுதி தபாட்டி மாஸ்தகாவில் லூஸ்னிகி ஸ்தடடியே்தில் நலடவபறும். 

11 நகரங்களில் அலமந்துள்ள 12 இடங்களில் வமாே்ேம் 64 தபாட்டிகள் நலடவபறும். 
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மாநில சசய்திகள் 

 

ேர்பங்கா-ஜலந்ேர் அந்திதயாேயா எக்ஸ்பிரஸ் 

பீகாரில் உள்ள ேரப்ாங்கா மற்றும் ஜலந்ேர ்இலடதய பஞ்சாப் அந்திதயாேயா 

எஸ்பிரஸ் வாராந்திர ரயில் தசலவலய மந்திரி மதனாஜ் சின்ஹாவால் தம 15 

அன்று வோடங்கி லவே்ோர.் 

 

சபண்களால் இயங்கும் முேல் அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்தபார்ட் ளமயம் 

பஞ்சாப் மாநிலே்தில் முழுக்க வபண்களால் இயங்கும் முேல் அஞ்சல் அலுவலக 

பாஸ்தபாரட்் தசலவ லமயே்லே மேத்ிய மந்திரி விஜய் சம்ப்லா வோடங்கி 

லவே்ோர.் 

நாட்டின் 192வது அஞ்சல் அலுவலக பாஸ்தபாரட்் தசலவ லமயம் ஆக வசயல்படும். 

 

சே்தீஸ்கர் மாநிலம் வரே்்ேக விமான இளணப்பு சபறவுள்ளது 

பஸ்ோலர வான்வழி மூலமாக ராய்பூர ்மற்றும் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய 

இடங்களுடன் உதே தேஷ் கா ஆம் நாக்ரிக் (UDAN) தசலவகள் இலணக்கின்றன. 

இலவ நாட்டின் முக்கிய நகரங்களின் விமான தசலவயுடன் இலணக்கப்படட்ுள்ளன. 
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உலக சசய்திகள் 

 

தம 15 – சரவ்தேச குடும்ப தினம் 

குடும்ப ஒற்றுலமலய வலியுறுே்தி, தம 15ஐ சரவ்தேச குடும்ப தினமாக ஐ.நா., சலப 

அறிவிே்து இருக்கிறது. 

தீம் - “குடும்பங்கள் மற்றும் உள்ளடங்கிய சமூகங்கள் “ 

 

இந்திய இராணுவ மகளிர ்அலுவலரக்ள் மளலதயறும் பயணம் 

பாகிரதி-2 (6512 மீட்டர)் என்ற மலலயில் ஒன்பது வபண் அதிகாரிகலளக் வகாண்ட 

இந்திய இராணுவப் வபண்கள் அதிகாரிகளின் குழு - மலலதயறும் பயணம் 14 May 

2018 அன்று இராணுவப் பயிற்சி இயக்குனரால் வோடங்கப்பட்டது. 

 

உலகில் மூன்றாவது சபரிய தசாலார் சந்ளே 

2017 ஆம் ஆண்டு சீனா மற்றும் அவமரிக்காவிற்கு அடுே்ேபடியாக மூன்றாவது 

வபரிய தசாலார ்சந்லேயாக இந்தியா உருவாகியுள்ளது. 

 

சஜயதேவ் ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார் 

அவமரிக்காலவ தசரந்்ே கேக் நடன கலலஞரான அனிந்ோடா 

ஆனம் கலலே்துலறக்கு சிறந்ே பங்களிப்பிற்காக வகௌரவமான ‘ஸ்ரீ வஜயதேவ் 

ராஷ்ட்ரிய யுவ புரஸ்கார ்2018’ வபற்றுள்ளார.் 
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சநடச்மடஸ்் பிராண்ட் தூேர் 

நட்சே்திர வீரர ்மதகந்திர சிங் தடானி ஆன்லலன் மருந்ேகம் வநட்வமடஸ்ின் 

பிராண்ட் தூேராக அறிவிக்கப்பட்டார.் 

 

தேசிய மனநல மறுவாழ்வு நிறுவனம் - தபாபால் 

இந்ே நிறுவனம் 1860 ஆம் ஆண்டின் பதிவு சட்டே்தின் கீழ் மே்திய 

மாற்றுே்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளிே்ேல் துலறயின் கடட்ுப்பாட்டில் தபாபாலில் 

அலமக்கப்படும். 

தபாபாலில் தேசிய மனநல மறுவாழ்வு நிறுவனே்லே (என் ஐ எம் எச ்ஆர)் ஒரு 

சங்கமாக ஏற்படுேே் பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான மே்திய 

அலமசச்ரலவ ஒப்புேல் அளிே்ேது. 

 

ஸ்வசச்ோ ஸர்தவக்ஷன் 2018 

இந்தோர்,தபாபால் & சண்டிகர் நாடுகளில் முேல் 3 தூய்லமயான நகரங்கள் என 

ஸ்வசச்ோ ஸரத்வக்ஷன் 2018 ேரவரிலசயில் இடம் வபற்றுள்ளன . 

 

பிதரசில் நாட்டின் சகௌரவம் 

முல்லப்புடி நதரந்திரநாே் ஆந்திர சரக்ாரஸ்் லிமிவடட் நிறுவனே்தின் இலண 

இயக்குநர.் 

இவர ்இந்தியாவில் உள்ள ஓன்தகால் கால்நலடகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

தமம்பாடட்ுக்கான பங்களிப்புக்காக இரண்டு பிதரசிலிய அரசுகளால் 

பாராட்டப்பட்டார.் 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

சுகாோர பானம் நீதரா 

வி.எஸ்.சுனுல் குமார ்கூட்டிய உயர ்மட்ட கூட்டே்தில் தேங்காய் மரே்திலிருந்து 

பிரிேவ்ேடுக்கப்படட் நீதராலவ (மதுபானம் அல்லாே வபாருள்) ஊக்குவிப்பேற்காக 

முடிவு வசய்ேது. 

 

முேல் நகர எரிவாயு விநிதயாக (CGD) சநடச்வாரக்் 

முேல் நகர வாயு விநிதயாக(CGD) வநட்வவாரக்்லக உே்ேரகண்ட ்முேலலமசச்ர ்

திரிதவந்திர சிங் ராவே், உே்ேம் சிங் நகர ்மாவட்டே்தில் ருே்ரபூரில் உள்ள 

மாநிலே்தில் ஆரம்பிே்ோர.் 

 

சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் ரயில் நிளலயம் 

இந்தியாவின் சூரிய மின்சக்தி மூலம் இயங்கும் முேல் இரயில் 

நிலலயம் குவாஹாே்தியில் அலமந்துள்ளது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் (MoU) 

 

இந்தியா-பிரான்ஸ் புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்ேம் 

2018 மாரச் ்10ம் தேதி இந்ே ஒப்பந்ேம் லகவயழுே்ோனது. 
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ரயில்தவே ்துலறயில் வோழில்நுட்ப ஒேத்ுலழப்பு குறிே்ே இந்திய ரயில்தவக்கும், 

பிரான்ஸ் நாட்டின் அரசுக்கு வசாந்ேமான எஸ் என் சி எஃப் வமாபிலிட்டிஸ் 

நிறுவனே்திற்கும் இலடயிலான புரிந்துணரவ்ு ஓப்பந்ேம் குறிே்து பிரேமர ்திரு 

நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான மே்திய அலமசச்ரலவ எடுேத்ுலரக்கப்பட்டது. 

இந்தியா மற்றும் சமாதராக்தகா இளடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

இது சட்டம் மற்றும் சட்டம் இயற்றல் துலறயில் அனுபவங்கள் மற்றும் 

நிபுணே்துவே்லே பகிரந்்துவகாள்ள உேவுகிறது. 

சட்டே்துலறயில் இந்தியா மற்றும் வமாதராக்தகா இலடதயயான புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்ேே்திற்கு பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான மே்திய 

அலமசச்ரலவ ஒப்புேல் அளிே்து உள்ளது. 

 

இந்தியா – ஸ்வசிலாந்து இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

சுகாோரம் மற்றும் மருே்துவே ்துலறயில் இந்தியா – ஸ்வசிலாந்து இலடதயயான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்திற்கு பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான 

மே்திய அலமசச்ரலவ பின்தனற்பு ஒப்புேல் அளிே்துள்ளது. 

 

இந்தியா – சுரிநாம் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

இந்ே ஒப்பந்ேே்தில் தேரே்ல் நலடமுலற வோடரப்ான அலமப்பு சாரந்்ே 

வோழில்நுட்ப தமம்பாடு, ேகவல் பரிவரே்்ேலன ஆேரவு, நிறுவன வலுப்படுே்துேல் 

மற்றும் திறன்தமம்பாடு, பணியாளரக்ளுக்கான பயிற்சி, அடிக்கடி ஆதலாசலனகள் 

நடே்துேல் தபான்ற துலறகள் அறிவு மற்றும் அனுபவ பரிமாற்றே்திற்கும் வலக 

வசய்கிறது. 
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தேரே்ல் தமலாண்லம மற்றும் நிரவ்ாகே்துலறயில் ஒேத்ுலழப்புக்கான இந்தியா – 

சுரிநாம் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்திற்கு பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடி 

ேலலலமயிலான மே்திய அலமசச்ரலவ ஒப்பேல் அளிே்ேது. 

 

இந்தியா மற்றும் ஈக்வதடாரியல் கினியா இளடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

பாரம்பரிய மருே்துவமுலறயில் இருநாடுகளுக்கும் இலடயிலான இருேரப்பு 

ஒேத்ுலழப்லப தமம்படுே்ே இந்ே புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் உேவும். 

பாரம்பரிய மருே்துவே்துலற சாரந்்ே ஒே்துலழப்புக்கான இந்தியா மற்றும் 

ஈக்வதடாரியல் கினியா இலடதய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேே்திற்கு பிரேமர ்திரு 

நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான மே்திய அலமசச்ரலவ பின்தனற்பு ஒப்புேல் 

வழங்கியது. 

 

இந்தியா மற்றும் சகாலம்பியா இளடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் 

இது வகாலம்பியாவில் இந்தியப் பாரம்பரிய மருே்துவ முலறலயலய 

ஊக்குவிக்கவும் பரப்பவும் உேவும். 

இந்திய பாரம்பரிய மருே்துவ துலறலய அலமக்க ஒேத்ுலழப்பு வழங்க இந்தியா 

மற்றும் வகாலம்பியா இலடதயயான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம் லகவயழுே்திட 

பிரேமர ்திரு நதரந்திர தமாடி ேலலலமயிலான மே்திய அலமசச்ரலவ ஒப்புேல் 

அளிே்ேது. 
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