
 
    

 

Daily Current Affairs (June 14th - 17th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 14th - 17th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

FIFA உலகக் ககாப்ளப 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கான FIFA உலகக் ககாப்பப ரஷ்யாவில் மாஸ்ககாவின் 

லூசுனிகி ஸ்கேடியத்தில் ததாேங்கியது. 

 

KSS நிளனவு துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கபாட்டி 

இேம்      : தில்லி கரன்ி சிங் தூப்பாக்கி சுடுதல் தளம் - மதத்ிய பிரகதசம் 

கபாே்டி : 18 வது KSS நிபனவு துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் கபாே்டி                   

தவற்றி தபற்றவர ் :  அனில் குமார ்

தவற்றி தபற்றது    :  தங்கப் பதக்கம் 

 

ஐ .டி.எப் சபண்கள் சடன்னிஸ் 

கபாே்டி                     :   ஐ .டி.எப் தபண்கள் தேன்னிஸ் 
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பங்ககற்ற அணி    :   பிராரத்்தனா-லூகிகா க ாடி (தாய்லாந்த்), 

பிரிே்ேனின்  நகவாமி   பிராடி மற்றும் அதமரிக்காவின் ஆசியா முகம்மது க ாடி 

தவற்றி தபற்றவர ் :   ப்ராரத்்தனா ததாம்பகர மற்றும் லுகிக்கா கும்ஹம்(தாய்லாந்த்) 

 

ஸ்டூடக்ார்ட ்இறுதி சடன்னிஸ் கபாட்டி 

ஸ்டூேக்ாரே்் ஓபன் இறுதிப் கபாேட்ியில் கரா ர ்ஃதபேரர ்நிக் என்பவர ் கிரக்காயிபய 

கதாற்கடித்தார.் 

 

நியமனங்கள் 

 

கமகனா ஷான்ஃகபா 

கமகனா ஷான்ஃகபா என்பவர ் கரந்ாேகாவின் முதல் விமானப்பபேயின் விமான 

பபலே் ஆவார.் 

இவர ்ஐ.ஏ.பியிேம் கசரக்்கப்பேக்கூடிய ஆறாவது தபண் கபார ்விமானி ஆவார.் 

 

முதல் சபண் காவல் துளை சபாது இயக்குனர் 

புதுசக்சரியின்  முதல் தபண் காவல் துபற தபாது இயக்குனராக (DGP) எஸ் 

சுந்தரி நந்தா நியமிக்கப்பே்ோர.் 
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மாநில சசய்திகள் 

 

டிரான்ஸ்யூனியன்  சதாழில்நுட்ப ளமயம்  திைப்பு 

TransUnion அதன் முதல் உலகளாவிய உள்ளக பமயத்பத (ஜி.ஐ.சி) தசன்பன 

நகரத்தில் திறந்தது. 

 

நிதி ஆகயாகின் 4ஆவது நிரவ்ாக குழுக்கூட்டம் 

 

பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி  ூன் 17 ம் கததி ராஷ்டிரபதி பவனில் நபேப்தபற்ற 

நான்காவது NITI நிதி ஆகயாக் நிரவ்ாக குழுக் கூே்ேத்திற்கு தபலபம தாங்கினார.் 

 

கூடட்ு நீர் கமலாண்ளம குறியீடட்ு 

நாே்டின் கலப்பு நீர ்கமலாண்பமயில் முதல் மாநிலமாக கு ராத ்

மாநிலம் உருவாகியுள்ளது. 

அதற்க்கு அடுத்த இேத்தில் மத்திய பிரகதசம், ஆந்திரப் பிரகதசம், கரந்ாேகா, 

மஹாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளது. 

நாே்டில் முதன்முபறயாக மாநிலங்களில் கலப்பு நீர ் கமலாண்பம தசய்வதில் 

தரவரிபச குறியீடு வழங்கியுள்ளது. 

 ாரக்ண்ே,் ஹரியானா, உத்திரப் பிரகதசம் மற்றும் பீகார ்ஆகியபவ கதசிய 

அளவிலான நிதி ஆகயாக் தவளியிே்ே தரவரிபச குறியீே்டில் பின்தங்கியுள்ளது. 
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உலக சசய்திகள் 

 

வியக்கத்தக்க இந்தியா சாளல நிகழ்சச்ி 

“வியக்கத்தக்க இந்தியா” சாபலகள் நிகழ்சச்ிகள் 2018   ூன் 18 முதல் 22 வபர 

அதமரிக்காவின் நியூயாரக்், சிகாககா & ஹூஸ்ேன் உள்ளிே்ே பல முக்கிய 

நகரங்களில் நபேதபற்றது    

இதில் சுற்றுலாத்துபற அபமசச்ர ்கக.ஜி.க . அல்கபான்ஸ்  என்பவர ்பங்ககற்றார.் 

 

ஐஎஸ்ஆரஓ் நிறுவனம் வழங்கும் மின்-வாகன சசல் சதாழில்நுட்பம்   

 

இந்திய விண்தவளி ஆராய்சச்ிக் கழகம் (இஸ்கரா) அதன் தனிதத்ுவமான வளரந்்த 

லித்தியம் அயன் தசல் ததாழில்நுே்பத்பத, ததாழில்துபற பயன்பாே்டிற்கு ஓரு 

ககாடி ரூபாய்க்கு வழங்குகிறது. 

இது E- வாகன பசுபம திே்ேம் அரசாங்கத்தின் பூ ்ஜிய உமிழ்வு தகாள்பகக்கு 

ஊக்கமளிக்கும். 

 

அசமரிக்கா கிரன்ீஃபீல்டு கநரடி முதலீடட்ு 

2017 ஆம் ஆண்டில், கிரீன்ஃபீல்டு கநரடி முதலீே்டில் அதமரிக்கா இந்தியாபவ 

தாண்டி முதலிேத்தில் வந்துள்ளது . 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

யூககாஸ்லாவிய குடியரசின் சபயர்  மாை்ைம் 

கிரீஸ், மாசிகோனியா முன்னாள் யூககாஸ்லாவிய குடியரபச “வேக்கு மசகோனியா 

குடியரசு” என மறுதபயரிடுவதற்கு கிகரக்கத்திலும் மாசிகோனியாவிலும் 

தவளிநாேட்ு மந்திரிகள் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் பகதயழுத்திே்ேனர.் 

 

கியூசபக் ளம ஒப்பந்தம் 

மகாராஷ்டிரா அரசாங்கமும் கனோவின் கியூதபக் மாகாணமும் தபாருளாதார 

தகவல் ததாழில்நுே்பம், உயிரத்தாழில்நுே்பம், தசயற்பக நுண்ணறிவு மற்றும் 

பழங்குடி சமூகத்தின் நலன் கபான்ற துபறகளில் ஒத்துபழப்பப அதிகரிக்க ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் பகதயழுத்திேட்ுள்ளன. 

 

புத்தகங்கள் 

நபாரட்ு புதுடில்லியிலுள்ள ஒரு விழாவில் ‘தபரிய இந்திய பயிரக்ளின் நீர ்உற்பத்தித் 

தன்பம’ என்ற புத்தகத்பத  தவளியிே்ேது. 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

 

உலக இரத்த தானம் நாள் - ஜூன் 14 

ஒவ்தவாரு ஆண்டும்,  ூன் 14 அன்று உலதகங்கிலும் உள்ள நாடுகளில் உலக இரத்த 

தான தினம் தகாண்ோேப்படுகிறது. 

2018 Theme : Be there for someone else. Give blood. Share life. 

 

சரவ்கதச வீடட்ுத் சதாழிலாளரக்ள் தினம் (IDWD) - ஜூன் 16 

சரவ்கதச வீேட்ுத் ததாழிலாளர ்தினம் (IDWD)  ூன் 16 ம் கததி  ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 

ததாழிலாளரக்ளின் உரிபமகபள உறுதிப்படுத்துவதற்காக உலதகங்கும் 

தகாண்ோேப்படுகிறது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

ரயில்கள் பகயா -கழிப்பளைகள் 

ரயில் தபே்டிகளில் பகயா-கழிப்பபறகபள நிறுவிய பிறகு, இந்திய இரயில்கவ 

அபத இப்கபாது கமம்படுத்தப்பே்ே தவற்றிே பகயா-கழிப்பபறகளாக மாற்றுகிறது. 
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நவீன நாகனாகாம்ப்சளக்ஸ் அணுகுமுளை 

ஒரு எளிய கரிம மூலக்கூறான (கபாரப்ிரின்) பூசப்பே்ே தங்க நாகனா துகள்கபளப் 

பயன்படுத்தி, CSIR- இன் இந்திய அறிவியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனம், தகால்கத்தாவின் 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஒரு நாகனா காரியபர கண்டுபிடுத்துள்ளனர.் 

இது புற்றுகநாய் மருந்து விநிகயாகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

Glonass-M  சசயை்ளகக்ககாள் 

Glonass-M  தசயற்பகக்ககாள் ரஷ்யா அறிமுகப்படுத்துகிறது 

கசாயாஸ்-2.1 பி ககரியர ்ராக்தகே ்மூலம் Glonass-M நிபல தசயற்பகக்ககாள் 

அறிமுகப்படுத்தப்பே்ேது. 

 

விருதுகள் 

 

பிளாக் விருது 

விமானப் கபாக்குவரத்து அதிகாரி அபிகஷக் பா ்பாய் மற்றும் பிபலே் 

அதிகாரி பன்டி ஆகிகயாருக்கு முதன் முபறயாக  னாதிபதி பிளாக் விருபத 

வழங்கினார ். 
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