
 
    

 

Daily Current Affairs (June 18th - 20th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 18th - 20th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

யுளனசடட்  ஓப்பன் ககால்ப் கபாட்டி 

அமெரிக்கன் ப்ரூக்ஸ் ககோப்கோ என்பவர ் யுஎஸ் ஓப்பன் ககோல்ப் கபோட்டியில் மவற்றி 

அடடந்தோர.் 

30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது பட்டத்டத தக்க டவத்துக் மகோண்ட முதல் 

வீரரோனோர ்ககோப்கோ.    

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

ஜூன் 20 – உலக அகதிகள் தினம் 

தீெ் 2018 - “Now more than ever, we need to stand #WithRefugees” 

ஜூன் 20ெ் கததி 18 வது ஆண்டு உலக அகதிகள் தினெோக நிடனவுகூரப்படுகிறது. 

அகதிகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ிடன உலக ெக்களிடதத்ில் ஏற்படுத்துவகத 

இத்தினத்தின் முக்கியெோன கநோக்கெோகுெ். 
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ககாவா புரட்சி தினம் - ஜூன் 18 

ஜூன் 18 (1946) முன்னர ்72 ஆண்டுகளுக்கு முன் மதோடங்கப்பட்ட 

கபோரோட்டெ் 1961ல் ககோவோவின் விடுதடலக்கு கோரணெோக அடெந்தது. 

 

வணிகச ்சசய்திகள் 

 

ஐந்தாவது கதசிய தரவு ளமயம் அளமக்கத்  திட்டம் 

ெத்திய தகவல் ெற்றுெ் மதோழில்நுட்பத் துடற அடெசச்கத்தின் (MeitY) கீழ், கதசிய 

தகவல் டெயெ் (என்ஐசி) மூலெ், ஐந்து லட்செ் மெய்நிகர ்கசடவயகங்கடள 

வழங்குவதற்கோன திறடன நோட்டின் மிகப்மபரிய தரவு 

டெயெோக கபோபோலில் அடெக்கவுள்ளது. 

 

உலக  சசய்திகள் 

 

கிராண்ட் ஃபினாகல 

புது தில்லியில்  18.06.2018 அன்று மபோலிவுறு இந்தியோ ஹோக்கத்தோனின் முதல் 

வன்மபோருள் பதிப்பின் ஐந்து நோள் கிரோண்ட் ஃபினோகல நிகழ்வு மதோடங்கப்பட்டது. 

இது ெத்திய ெனிதவள கெெ்போடட்ுத் துடற அடெசச்ர ்திரு. பிரகோஷ் ஜவகடகர ்

மதோடங்கினோர.் 
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உலகின் முதல் சரவ்கதச மனிதாபிமான தடயவியல் ளமயம் 

குஜரோத்தின் கோந்திநகரில் உலகின் முதல் சரவ்கதச ெனிதோபிெோன தடயவியல் 

டெயெ் அடெக்கப்பட்டது. 

 

100 வது ஸ்மார்ட் நகரம் - ஷில்லாங் (கமகாலயா) 

நோன்கோவது ஆண்டு ஸ்ெோரட்் சிட்டி பணி நிடறவு மபற்ற நிடலயில், ெத்திய அரசு 

இறுதியோக 100 வது ெற்றுெ் கடடசி ஸ்ெோரட்் 

நகரெோக ஷில்லோங்டக அறிவித்துள்ளது. 

 

இந்தியாவின் கதசிய டிஜிட்டல் நூலகம் 

ஐ.ஐ.டி கரக்பூரோல் உருவோக்கப்பட்ட இந்தியோவின் கதசிய டிஜிட்டல் நூலகெ் ெத்திய 

ெனிதவள கெெ்போடட்ுத்துடற அடெசச்ர ்பிரகோஷ் ஜவகடகரோல் புது 

தில்லியில் மதோடங்கப்பட்டது. 

 

கனடா ககளிக்ளக ககனபிளஸப் பயன்படுத்த சட்டம் 

கனடோ நோடு முழுவதுெ் மபோழுதுகபோக்கு ெரிஜுவோனோ பயன்படுத்துவடத 

சட்டப்பூரவ்ெோக்கியுள்ளது. 

இவ்வோறு மசய்யுெ் முதல் ஜி7 நோடு கனடோவோகுெ். 

டிசெ்பர ்2013ல் மபோழுதுகபோக்கு பயன்போட்டிற்கோக கன்னோபீஸ் விற்படனடய 

சட்டப்பூரவ்ெோக்கிய முதல் நோடு உருகுகவ ஆகுெ். 
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US ஐநா மனித உரிளமகள் 

யுடனமடட் ஸ்கடடஸ்் ெனித உரிடெகள் கவுன்சிலில் இருந்து  விலகியது 

 

கதசிய கயாகா ஒலிம்பியாட் 

புதுதில்லியில் உள்ள கல்வி மதோழில்நுட்ப ெத்திய பயிற்சி நிறுவனத்தில் (இ.ஐ.இ.டி.) 

கதசியக் கல்வி ஆரோய்சச்ி ெற்றுெ் பயிற்சி கவுன்சிலில் 3 நோள் கதசிய கயோகோ 

ஒலிெ்பியோட் மதோடங்கப்பட்டது . 

இது புதுதில்லி மதோகுப்பு அலுவகலதத்ின் இயக்குனர ்ெற்றுெ் யுமனஸ்ககோ 

பிரதிநிதி திரு. எரிக் ஃபோல்ட் மதோடங்கினோர.் 

இது இந்தியோ, வங்ககதசெ், பூட்டோன், கநபோளெ், ெோலத்தீவுகள் ெற்றுெ் 

இலங்டகக்கோன கதசிய கயோகோ ஒலிெ்பியோட் ஆகுெ். 

 

மாநாடுகள் 

 

நீடித்த வளரச்ச்ிக்கு நீரின் அவசியம் 

துஷோன்கபயில் நடடமபற உள்ள “நீடித்த வளரச்ச்ிக்கு நீரின் அவசியெ் 

பத்தோண்டிற்கோன சரவ்கதச நடவடிக்டக 2018-2028” என்ற உயர ்ெட்ட ெோநோட்டில் 

நிதின் கடக்ரி பங்ககற்கிறோர.் 

உலகெ் முழுவதுெ் ஒருங்கிடணந்த ெற்றுெ் நீடித்த நீரவ்ள கெலோண்டெ குறித்த 

கதசிய, பிரோந்திய ெற்றுெ் சரவ்கதச நடவடிக்டககடள ஊக்குவிப்பகத இந்த 

ெோநோட்டின் முக்கிய கநோக்கெோகுெ். 
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இளணய பாதுகாப்புக் கட்டளமப்புக்கான பயிலரங்கு 2018 

போதுகோப்புத ்துடறக்கோக, போதுகோப்பு அடெசச்கத்தின் போதுகோப்பு உற்பத்தித்துடற 

இடணய போதுகோப்பு கட்டடெப்பு பயிலரங்குக்கு ஏற்போடு மசய்திருந்தது. 

இந்த பயிலரங்டக போதுகோப்பு அடெசச்ர ்திருெதி. நிரெ்லோ சீதோரோென் மதோடங்கி 

டவத்தோர.் 

திட்டங்கள் 

 

கதசிய சுகாதார சுயவிவரம் - 2018 

சுகோதோர ெற்றுெ் குடுெ்ப நலத்துடற அடெசச்ர ்ஸ்ரீ ஜீ பி நட்டோவோல் ெத்திய சுகோதோர 

புலனோய்வுத் துடறயோல் (CBHI) தயோரிக்கப்பட்ட கதசிய சுகோதோர சுயவிவரெ் - 

2018 டய மவளியிட்டோர ். 

 

கிர்டர ்ரயில் பாலம் 

உலகின் உயரெோன ெணிப்பூரில் உள்ள கிரட்ர ்ரயில் போலத்திற்கு SAIL 60,000 டன் 

எஃகு மபோருள்கடள வழங்கியது. 

ஸ்டீல் அதோரிட்டி ஆஃப் இந்தியோ லிமிமடட ்(SAIL) - ெணிப்பூரில், 111 கிமீ 

நீளமுள்ள ஜிரோபெ்-துப்புல்-இெ்போல் புதிய பரந்த போடத ரயில் திட்டத்திற்கு 

வழங்கியது. 

 

காவல்துளைக்கான சட்ட நளடமுளைக் ளககயடு 

குழந்டதகளுக்கு எதிரோன குற்றெ் மதோடரப்ோகக் கோவல்துடறக்கோன சட்ட 

நடடமுடறக் டககயடு மவளியிடப்பட்டது . 
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தில்லியில்  நடடமபற்ற விழோ ஒன்றில் ெத்திய ெகளிர ்ெற்றுெ் குழந்டதகள் 

கெெ்போடட்ுத்துடற அடெசச்ர ்திருெதி கெனகோ சஞ்சய் கோந்தி மவளியிட்டோர.் 

 

புத்தகங்கள்  

 

கழிமுகெ் (ஆறு கடகலோடு கலக்குெ் இடெ்) என்ற புத்தகெ் மபருெோள் 

முருகன் இயற்றினோர.் 

கவத விஞ்ஞோன் அகலோக் புத்தகத்டத ஆசச்ோரிய அக்னிவரத் டநஸ்திக் என்பவர ்

மவளியிட்டோர ்

 

விருதுகள் 

 

யுனிவரஸ்் 2018 

ெனிஷோ வருண் என்பவர ்திருெதி. இந்தியோ யுனிவரஸ்் 2018  என்ற விருது மபற்றோர.் 

 

ஃசபமினா மிஸ் இந்தியா 2018 

தமிழ்நோட்டட சோரந்்த அனுகீரத்்தி வோஸ் என்பவர ் 55 வது ஃமபமினோ மிஸ் இந்தியோ 

2018 விருடத மபற்றோர.் 
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ஊனமுை்ை வீரரக்ள் ஆண்டு - 2018 

நோட்டுச ்கசடவக்கோக பணிபுரியுெ் கபோது ஊனமுற்ற வீரரக்டள கவுரவிக்குெ் 

வடகயில்  2018ெ் ஆண்டட ஊனமுற்ற வீரரக்ளின் ஆண்டோக 

அனுசரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

நியமனங்கள் 

ஐசிஐசிஐ வங்கியின் தடலடெ இயக்க அதிகோரி -  சந்தீப் பக்ஷி  

ஆர.்பி.ஐ. துடண கவரன்ர ்-  திரு மஜயின் 

ஐடிபிஐ இடடக்கோல தடலவர ்- பி ஸ்ரீரோெ் 

சிக்கிமின் பிரோண்ட ்தூதர ்- ஏ.ஆர ்ரஹ்ெோன் 
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