
 
    

 

Daily Current Affairs (June 21st - 24th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 21st - 24th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

சபண்கள் விளளயாடட்ு அரங்கத்துள் நுளழய அனுமதி 

தெஹ்ரான் மிகப்தபரிய கால்பந்து மைொனை் ஆகுை் . 

இதில் 1979ல் இஸ்லாமிய புரட்சிக்குப் பின்னர ்முென்முமையாக தபண்கமை 

விமையாடட்ு அரங்கெ்தினுை்  நுமைய ஈரான் அனுைதி அைிெ்ெது. 

 

கபடி மாஸ்டரஸ்் 

துபாய் கபடி ைாஸ்டரஸ்் தொடக்க ஆட்டெ்தில் இந்தியா பாகிஸ்ொமன தென்ைது. 

 

ஹீரரா மகளிர ்விருது 

ரிதிைா திலாெரி ஹீரரா ைகைிர ்தொழில்முமை ரகால்ப் டூர ்விருமெ தென்ைார.் 

 

சிங்கப்பூர் ரதசிய நீசச்ல் சாம்பியன்ஷிப் 

ரபாட்டி- சிங்கப்பூர ்ரெசிய நீசச்ல் சாை்பியன்ஷிப் 

https://athiyamanteam.com/
https://athiyamanteam.com/category/daily-online-test/


 
    

 

பிரிவு - ஆண்கை் 50 மீட்டர ்ைாரப்க நிகை்வு 

தென்ைெர ்- சந்தீப் ரசஜ்ொல் 

தென்ைது - ெங்கப் பெக்கை். 

 

பிரஞ்சு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 

ஃபாரம்ுலா ஒன் சாை்பியன் லூயிஸ் ஹாமில்டன் தைரச்ிடஸ்க்கா ஃபிரான்ஸ் 

கிராண்ட ்பிரிக்ஸ் விருமெ தென்ைார.் 

 

சவுதி அரரபியா முதல் சபண் உறுப்பினர்  

சவுதி அரரபியா ரைாட்டார ்விமையாடட்ு கூட்டமைப்பின் முெல் தபண் 

உறுப்பினர ்அசீெ் அல் ஹைாெ் ஆொர.் 

 

நான்காவது  சரவ்ரதச சசஸ் திருவிழா 

நான்காெது  சரெ்ரெச தசஸ் திருவிைா இெ்ொலியில் நமடப்தபை்ைது. 

இதில் தசன்மன பிராக்கானந்ொ உலகின் இரண்டாெது இைை் கிராண்ட ்ைாஸ்டர.் 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

 

சரவ்ரதச ரயாகா தினம் - ஜூன் 21 

2018 தீை் - “Yoga for Peace” 

ரநாக்கை் - ரயாகா பயிை்சியின் நன்மைகை் குறிெ்து விழிப்புணரவ்ு ஏை்படுெத்ுெது. 

ஒெ்தொரு ஆண்டுை் ஜூன் 21 ைை்றுை் நமடதபறுை் உலகைாவிய நிகை்வு சரெ்ரெச 

ரயாகா தினை். 

 

உலக ஒட்டகச ்சிவிங்கி தினம் - ஜூன் 21 

ரநாக்கை் - ஒட்டகசச்ிவிங்கிக்கு ஆெரமெ உயரெ்த்ுெல், விழிப்புணரம்ெ 

ஏை்படுெ்துெல் ைை்றுை் காடுகைில் இந்ெ விலங்குகை் எதிரத்காை்ளுை் சொல்கமை 

பை்றிய ஆைைான புரிெமல ெைங்குெல் ஆகுை். 

 

உலக இளச தினம் - ஜூன் 21   

உலக அைவில் ஜூன் 21 ஆை் ரெதி ொன் உலக இமச தினைாகக் 

தகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

சுத்தமான காற்று தினம் 2018  - ஜூன் 21 

இந்ெ  நாை் ஒெ்தொரு ஆண்டுை் காை்று ைாசுபாடட்ு பிரசச்ிமனகை் குறிெத்ு 

விழிப்புணரம்ெ ஏை்படுெ்ெவுை் ைை்றுை் பல்ரெறு ெழிகைில் ைக்கை் காை்மை 
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தூய்மையாக மெெ்துக் தகாை்ை விழிப்புணரம்ெ ஏை்படுெ்துெெை்குை் 

தகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

சரவ்ரதச விதளவகள் தினம் - ஜூன் 23 

சரெ்ரெச விெமெகை் தினை், விெமெகளுக்கு நீண்ட கால கண்ணுக்கு தெரியாெ, 

ைதிக்கப்படாெ ைை்றுை் அலட்சியை் தசய்யப்படுெதிலிருந்து முழுமையான 

உரிமைகை் ைை்றுை் அங்கீகாரை் தபறுெெை்கு தொடங்கப்பட்டது. 

 

ஒலிம்பிக் தினத்தின் 70 வது ஆண்டு விழா  - ஜூன் 23 

ஒலிை்பிக் தினை்  ஜூன் 23, 1894 இல் பாரிசில் ஐ.ஓ.சி உருொக்கியது. 

இெமன நிமனவுகூறுை் ெமகயில்  சரெ்ரெச ஒலிை்பிக் கமிட்டி தகாண்டாட 1948 

ஜனெரி ைாெை் ஒப்புெல் அைிெ்ெது. 

 

ஐக்கிய நாடுகளின் சபாது ரசளவ நாள் - ஜூன் 23 

ஐ.நா. தபாதுச ்ரசமெ நாை் சமூகெத்ின் தபாதுச ்ரசமெயின் ைதிப்புை் ைை்றுை் 

நன்மையுை் தகாண்டாடுகிைது. 

தபாது ஊழியரக்ைின் ரெமலகமை அங்கீகரிக்கிைது, தபாதுெ ்துமையில் 

இமைஞரக்மைெ ்தொடர ஊக்குவிக்கிைது. 
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உலக  சசய்திகள் 

 

முதல் குடிமகன் தகவல் ளமயம் 

ைாநிலெ்தின் முெல் குடிைகன் ெகெல் மையை் ரகரைா ைாநிலெ்தில் ஆலப்புைாவில் 

உை்ை  முெ்துகுைெத்ில் தசயல்படுகிைது. 

இந்ெ ெகெல் மையெ்தில் முதியெரக்ளுக்கான ஆன்மலன், கல்வி சாரந்்ெ 

விண்ணப்பங்கை், பல்ரெறு பரிரசாெமன முடிவுகை், கிராை இமணய கஃரபக்கை், 

மின்-டிக்தகட,் மின்-ஆளுமை பயன்பாடுகை், டிடிபி, அடிப்பமட கணினி கல்வி 

ைை்றுை் மின்-நூலகை் ஆகியெை்றுக்கான மின்ெமக பயிை்சி ரபான்ை ரசமெகமை 

ெைங்குகிைது. 

 

4 வது சரவ்ரதச ரயாகா தினம் 

4ெது சரெ்ரெச ரயாகா தினை் உெ்ெரகண்ட ்தடஹ்ராடூன், ென ஆராய்சச்ி மைய 

ெைாகெ்தில் நமடதபை்ைது. 

 

ரகாட்டா நகரத்தில் கின்னஸ் உலக சாதளன 

ராஜஸ்ொன் ரகாடட்ா நகரெ்தில் சரெ்ரெச ரயாகா தினெத்ின் நான்காெது பதிப்மபக் 

குறிக்க 05 லட்சை் ரபர ்ரயாகா தசய்து கின்னஸ் உலக சாெமன உருொக்கப்பட்டது. 

 

ரகரளாவில் ரதாட்டக்களல வரி ரத்து 

ரொட்டக்கமல ெரி ெசூல் தசய்யுை் நாட்டின் ஒரர ைாநிலை் ரகரைா ஆகுை். 
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ரொட்டெ் துமையில் இருந்து விெசாய ெருொய் ெரி (ஏஐடிமய) ரசகரிப்பமெ ரகரை 

அரசு நிறுெ்ெ முடிவு தசய்கிைது. 

 

சுரினாமில் சரவ்ரதச ரயாகா தினக் சகாண்டாட்டம் 

இந்திய ஜனாதிபதி, ஸ்ரீ ராை் நாெ் ரகாவிந்ெ், ஜூன் 21, 2018 இல் சுரினாமில் 

அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி, துமண ஜனாதிபதியுடன் சரெ்ரெச ரயாகா தினெம்ெக் 

தகாண்டாடினார.் 

சுரினா ஜனாதிபதி - டிமசரர தடரலாரனா பூடரஸ்் 

சுரினா துமண ஜனாதிபதி - மைக்ரகல் அஸ்வின் ஆதின் 

 

துஷன்ரபயில் சுவாமி விரவகானந்தா கலாசச்ார ளமயம் 

ெஜிகிஸ்ொன், துஷன்ரபயில் உை்ை இந்திய தூெரகெ்தில் சுொமி விரெகானந்ொ 

கலாசச்ார மையை் தொடங்கப்பட்டது. 

இென் தொடக்க விைாவில் இந்திய சமூகை் குறிெ்து ஸ்ரீ கெ்காரி உமரயாை்றினார.் 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

புலிகள் அறிமுகம் 

ைெ்திய பிரரெச ைாநிலெ்தில் கன்ஹா மடகர ்ரிசரவ்ிலிருந்து மூன்று ெயதுமடய புலி 

T-2, முெல் முமையாக ஒடிசாவின் சாட்ரகாசியா மடகர ்

ரிசரெ்்க்கு அறிமுகப்படுெ்ெப்பட்டது. 
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உலகின் மிகச ்சிறிய கணினி சாதனம் 

உலகின் மிகச ்சிறிய கணினி “மிசச்ிகன் மைக்ரரா ரைாட்” விஞ்ஞானிகை் 

உருொக்கியுை்ைனர ்

இது புை்றுரநாமயக் கண்காணிக்கவுை் சிகிசம்ச தசய்யவுை் 0.3 மில்லி 

மீட்டர ்அைமெக் தகாண்டிருக்குை் ஒரு சாெனை் ஆகுை். 

 

TB சிகிசள்சக்கு ஆஸ்துமா மருந்து 

ஆஸ்துைா சிகிசம்சக்காக பயன்படுெ்ெப்பட்ட ஒரு ைருந்து ப்ரான்லூக்ஸ்ட். 

ெை்ரபாது காசரநாய்க்கு எதிராக உபரயாகிக்க இந்திய அறிவியல் கைகெத்ின் (IISC) 

அறிவியல் ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கண்டுபிடிெ்துை்ைனர.் 

 

இந்தியாவின் முதல் ரராரபா சதாளலரநாக்கி 

இந்தியாவின் புதிய முெல் ரராரபா தொமலரநாக்கி லடாக் பகுதியில் 

உை்ை ரஹன்னில் உை்ை இந்திய ொனியல் ஆய்ெகெ்தில் (IAO) 

அமைக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

நியூயாரக்் நகரில் இயற்ளக சிகிசள்ச ளமயம் 

அதைரிக்க நாட்டின் நியூயாரக்் நகரில் இயை்மகச ்சிகிசம்ச மையெ்மெ பிரெைர ்

ரைாடி காதணாைிக் காட்சி ொயிலாகெ ்தொடங்கி மெெ்ொர.் 
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விருதுகள் 

 

சிறந்த வீரர ்விருது 

ஸ்ரபாரட்ஸ்் இல்லுஸ்ட்ரரட்டட் இந்தியா பெ்திரிக்மகயின் 2017 ஆை் ஆண்டிை்கான 

சிைந்ெ வீரர ்விருது கிடாை்பி ஸ்ரீகாந்ெ் தபை்ைார.் 

 

ஸ்ரகாச ்விருது 

ைகைிர ்ைை்றுை் குைந்மெ ரைை்பாடட்ு அமைசச்கை் அென் சாெமனகளுக்காகவுை் 

முன் முயை்சிகளுக்காகவுை் சிைப்பாகச ்தசயல்பட்ட சமூகெ ்துமை 

அமைசச்கெ்திை்கான’ ஸ்ரகாச ்விருமெப் தபை்ைது. 

 

இந்தியா ஸ்மார்ட் நகரங்கள் விருது - 2018 

சூரெ ்ஸ்ைாரட்் சிட்டியானது  ‘சிட்டி விருது‘ தபை்ைது. 

ரபாபால் ைை்றுை் அகைொபாெ ்ஆகியமெ  ‘புதுமையான ஐடியா‘ விருது தபை்ைது. 

 

முதல்வர் விருது 

‘ஆண்டின் முெல்ெர ்விருது’ ெசுந்ெரா ராரஜ (ராஜஸ்ொன் முெல்ெர)் தபை்ைார.் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

இந்தியா ைை்றுை் ெஜிகிஸ்ொன் ஒப்பந்ெை் 

இந்தியா ைை்றுை் ெஜிகிஸ்ொன் நிமலயான நீர ்ெைரச்ச்ிக்கு பரஸ்பர ஒெ்துமைப்மப 

அதிகரிக்க ஒப்பந்ெை். 

 

திட்டங்கள் 

காண்டீபை் திட்டை் 

2021 க்குை் ெடகைெத்ில், 2022 ஆை் ஆண்டில் ஆசிய ைை்றுை் காைன்தெல்ெ் 

ரபாட்டிகைில், 2024 ஒலிை்பிக்கில் ரபாட்டியிட ைை்றுை் 2028 ஆை் ஆண்டில் 

பெக்கங்கமை தென்தைடுக்கவுை் ஆந்திரப்பிரரெசை் நாட்டில் முெலிடை் 

தபறுெதுொன் இந்ெ திட்டெ்தின் ரநாக்கைாகுை். 

 

சமாளபல் சசயலிகள் 

 

உழவன் சசயலி 

விெசாயிகளுக்கு பயன்படுை் ெமகயில் உைென் என்ை தபயரில் தசல்ரபான் ஆப் 

அறிமுகை். 

உைென்’ தைாமபல் ஆப் மூலை் ரெைாண்மை திட்டங்கைின் ைானிய விெரங்கை், 

பயிரக்ாப்பீடு விெரங்கமை அறியலாை். 
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‘ஐ–ஹரியாலி‘ 

பஞ்சாப் ைாநில அரசு இலெச ைரக்கன்றுகமைப் தபை ‘ஐ-ஹரியாலி’ எனுை் 

தைாமபல் தசயலி ஒன்மை அறிமுகப்படுெ்தியுை்ைது. 

 

மாநாடுகள் 

 

ஏஐஐபி மூன்ைாெது ஆண்டுக் கூட்டை் 

ஆசிய அடிப்பமட ெசதி முெலீட்டு ெங்கியின் மூன்ைாெது ஆண்டுக் கூட்டெ்மெ 

பிரெைர ்ரைாடி தொடங்கினார.் 

ரநாக்கை் : முக்கியைான அடிப்பமட ெசதி ரெமெகளுக்கு புதுமையான நிதிெ் 

திட்டங்கமை உருொக்குெது குறிெ்து இந்ெ அமைப்பு கெனை் தசலுெ்துை். 

2018 மையக் கருெ்து : “அடிப்பமட ெசதிக்கு நிதி திரடட்ுெல் - புதுமைப் பமடப்புை், 

ஒெத்ுமைப்புை்”. 

 

வணிக சசய்திகள் 

 

ைாலெ்தீவுக்கான ஏை்றுைதி ஒதுக்கீடம்ட இந்தியா குமைக்கிைது 

ைாலெ்தீவுக்கு உருமைக்கிைங்கு, தெங்காயை் ைை்றுை் முடம்ட ரபான்ை சில 

அெ்தியாெசிய தபாருடக்ைின் ஏை்றுைதி மீொன ெரை்புகமை இந்தியா குமைெ்ெது. 
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திட்டங்கள் 

 

சூரிய சக்தி உருவாக்க விவசாயிகளுக்கு SKY திட்டம் 

குஜராெ ்அரசு விெசாயிகளுக்கு ஒரு சூரிய சக்தி திட்டை் ஒன்மை 

அறிமுகப்படுெ்தியது. 

சூரய்சக்தி  கிசான் ரயாஜனா (SKY) திட்டை் அெரக்ளுக்குெ் ரெமெயான  மின்சாரை் 

ெயாரிக்கவுை், உபரி சக்திமய கிரிடட்ுக்கு அனுப்பவுை், கூடுெலாக  சை்பாதிக்கவுை் 

உெவுகிைது. 

 

ரமாகன்பூரா நீர்ப்பாசன திட்டம் 

பிரெைர ்நரரந்திர ரைாடி ைெ்தியப் பிரரெசெ்தில் ராஜ்கர ்ைாெட்டெ்தில் ரைாகன்பூரா 

நீரப்்பாசன திட்டெ்மெ தொடங்கினார.் 
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