
 
    

 

Daily Current Affairs (June 11th - 13th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Date : June 11th - 13th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

ஸ்காடல்ாந்து ஒருநாள் சரவ்தேச தபாட்டி 

ஸ்காடல்ாந்தின் கிரிக்ககட் வீரரக்ள் எடின்பரராவில் முதன் முறையாக 

இங்கிலாந்றத ரதாை்கடித்தது. 

 

உலக சதுரங்கம் 11-வயது  பிரிவு 

கதலுங்கானாவின் விப்பலா ப்கரானீத ்என்பவர ்11-வயது பிரிவில் சதுரங்கதத்ில் 

உலகின் முதல் இடம் கபை்றுள்ளார.் 

 

பிபா - 2026 உலக தகாப்ளப 

அகமரிக்கா, கமக்ஸிரகா, கனடா ஆகிய நாடுகளில் 2026 உலகக் ரகாப்றப 

ரபாட்டிகறள நடத்த பிபா முடிவு. 
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ரஷ்ய குே்துசச்ண்ளட தபாட்டி 

இந்திய குத்துசச்ண்றட வீரர ்சுவிஸ் பூரா ரஷ்யாவின் கஸ்ஸ்றபஸ்க் 

நகரில் உமாக்கரனாவ் கமரமாரியல் ரபாட்டியில் தங்கம் கவன்ைார ்

 

முக்கியமான நாள் 

 

பசுளம மிதசாரம் நாள் - ஜூன் 11 

1999 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூன் 11 ஆம் ரததி ஒவ்கவாரு வருடமும் பசுறம 

மிரசாரம் தினம் ககாண்டாடப்படுகிைது. 

 

உலக குழந்ளே சோழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம் - ஜூன் 12 

2018 Theme - Generation Safe & கெல்த்தி 

சரவ்ரதச கதாழிலாளர ்அறமப்பானது குழந்றத கதாழிலாளர ்

எதிரப்்பு  தினத்றத 2002-ல் அனுசரிக்க முடிவுகசய்தது. 

சரவ்ரதச கதாழிலாளர ்அறமப்பு (ILO) சிறுவர ்கதாழிலாளரக்ளின் உலகளாவிய 

அளவில் கவனத்தில் எடுத்துக் ககாள்ளவும், அறதத் தடுக்க ரதறவயான 

நடவடிக்றககறளயும் ரமை்ககாள்ள கதாழிலாளர ்தினத்றத அனுசரிதத்து. 
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தேசிய சசய்திகள் 

 

உணர்திறன் மண்டலங்கள் (ESZ) 

வனவிலங்கு வாழ்வாதாரங்கறள பாதுகாப்பதை்கான முயை்சியில் மத்திய 

சுை்றுசச்ூழல் அறமசச்கம், வனத்துறை மை்றும் காலநிறல மாை்ைங்கள் காரணமாக 

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சித்ரங்குடி பைறவகள் சரணாலயம் மை்றும் அரியலூர ்

மாவட்டத்தில் கறரகவட்டி பைறவகள் சரணாலயம் ஆகியறவ சுை்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிைன் மண்டலங்களாக (ESZ) அறிவிக்க முடிகவடுத்துள்ளது. 

 

ரயில் MADAD 

இரயில்ரவ மை்றும் நிலக்கரியின் அறமசச்ர ்ஸ்ரீ பியுஷ் ரகாயல் “ரயில் மதத்” என்ை 

புதிய பயன்பாடட்ு கசயலிறய  அறிமுகப்படுத்தினார.் 

 

சபரல்ினில் இந்திய உணவு விழா 

கபரல்ினில் இரண்டாவது இந்தியா உணவு விழா நடந்தது. 

முதல் விழா அக்ரடாபர ்2017 - ல் நறடகபை்ைது. 

கபரல்ினில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் ஏை்பாடு கசய்யப்பட்ட இந்திய உணவு 

விழாவில் இந்திய புலம்கபயரந்்ரதார ்மை்றும் இந்திய சமுதாய சங்கங்களின் 

உறுப்பினரக்ள் பங்ரகை்ைனர.் 
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நியமனம் 

எஸ்.ரரமஷ் என்பவர ்மத்திய மறைமுக வரி மை்றும் சுங்க வாரியத்தின் தறலவராக 

(CBIC) நியமிக்கப்பட்டார.் 

பிரான்சிஸ்ரகா டி சூசா என்பவர ் காக்னிசண்ட ்குழுவின் துறணத ்தறலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார ்

ராணா கபூர ்என்பவர ்ஆம் வங்கி தறலறம நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

இண்டர ்ஜீத் சிங் என்பவர ்நிலக்கரிச ்கசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

லிே்தியம் அயன் இடமாற்றம் 

இஸ்ரராவின் முக்கிய றமயங்களில் ஒன்று, விக்ரம் சாராபாய் ஸ்ரபஸ் கசன்டர ்

(VSSC), இந்தியாவில் லித்தியம் அயன் கசல் உை்பத்தி வசதிகறள நிறுவுவதை்காக, 

இந்தியா அடிப்பறடயில் அல்லாத, இந்த முயை்சிறய இந்தியாவின் பூரகாள உமிழ்வு 

ககாள்றக கசயல்படுத்த முயை்சிகசய்கிைது. 

இது உள்நாட்டு மின்சாரத ்கதாழில்துறையின் வளரச்ச்ிறய விறரவுபடுத்தும் 

என  எதிரப்ாரக்்கப்படுகிைது. 
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மரபணு மாற்றும்  கருவி சசல்கள் 

CRISPR-Cas9, ஒரு மரபணு-திருத்தும் கதாழில்நுட்பம், உலகளாவிய விஞ்ஞானிகளால் 

மரபணு குறைபாடுகறள அகை்றுவதை்கும் மாை்றீடு கசய்வதை்கும் வழிவகுக்கிைது. 

இது கசல்களில் புை்றுரநாயின் அபாயத்றத அதிகரிக்கக்கூடும், விஞ்ஞானிகள் என 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

CRISPR-Cas9 மரபணு ரசதத்திலிருந்து கசல்கள் பாதுகாக்க வடிவறமக்கப்படட் ஒரு 

இயக்கத்றத தூண்டுகிைது. 

இதனால் மரபணு மாை்ைம்  மிகவும் கடினமாகிைது. 

 

லுமியர் விருது 

லுமியர ்விழா என்பது கிளாசிக் சினிமாவின் மிகப் கபரிய சரவ்ரதச பண்டிறக. 

இது 2018 ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர ்13 முதல் அக்ரடாபர ்மாதம் 21 ஆம் ரததி வறர 

நடக்கும். 

ரஜன் ஃரபாண்டா ஒரு அகமரிக்க ஆரவ்லர ்இவர ்பிரான்சில் லிரயானில் இந்த 

ஆண்டு லூமிரய விருறத கவன்ைார.் 

 

லிே்தியம்-அயனி ஆளல 

முனித ்இன்டஸ்ட்ரீஸ் லித்தியம் அயன் கசல் உை்பத்தி ஆறல ஒன்றை அறமக்க 

ஆந்திரா  மாநிலம் முடிவு கசய்துள்ளது. 

ஆந்திர மாநிலத்தில் திருப்பதியில் 799 ரகாடி ரூபாய் முதலீட்டில் இந்தியாவில் முதல் 

லித்தியம் அயன் உை்பத்தி ஆறல அறமக்கப்பட உள்ளது. 
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நீர் பற்றிய கல்வி விழிப்பூணரவ்ு முகாம் 

ரகரள மாநில நீரவ்ழங்கல் மிஷன் ஆறணயம் மாநிலத்தில் நீர ்பாதுகாப்பு 

முக்கியத்துவம் பை்றி விழிப்புணரவ்ு உருவாக்க ‘நீர ்கல்வியறிவு’ பிரசச்ாரம் 

கதாடங்கப்பட்டது. 

இதில்  70,000 மாணவரக்ள் ஈடுபடுத்தி  ஒரு ‘நீர ்கல்வியறிவு’ பிரசச்ாரம் 

கதாடங்கப்பட்டது. 

 

சூரிய சரக்்கா மிஷன் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 27 ஆம் ரததி ஜனாதிபதி ராம் நாத் ரகாவிந்த் றமக்ரரா சிறு 

மை்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அறமசச்கத்தின் ரசாலார ்சரக்்கா மிஷன் (MSME) 

கதாடங்கி றவத்தார.் 

மிஷன் 50 கிளஸ்டரக்றள மூடிவிடும், ரமலும் இந்த திட்டம் 50 குழுக்களுக்கு 

ரவறலவாய்ப்பளிக்கும் மை்றும் ஒவ்கவாரு குழுவும் 400 முதல் ௨௦௦௦ 

றகவிறனயாளரக்ளுக்கு ரவறலவாய்ப்பளிக்கும். 
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