
 
    

 

Daily Current Affairs (June 25th - 27th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

 

Date : June 25th - 27th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

வில்வித்ளத உலக ககாப்ளப 

ப ோட்டி              :    வில்வித்தத உலக பகோ ்த  

பிரிவு                  :    ப ண்கள் ரீகரவ்் பிரிவு 

ப ோட்டியோளர ் :   பெரம்னியின் தமக்பகல் க்பரோப ன் 

பவன்றவர ்       :   தீபிகோ குமோரி (இந்தியோ) 

பவன்றத           :   தங்க ்  தக்கம் 

 

ஜூனியர் துப்பாக்கி சுடுதல் உலக ககாப்ளப சஜர்மனி 

ப ோட்டி       :  சுஹில் பெரம்னி ெூனியர ்து ் ோக்கி சுடுதல் உலகக் பகோ ்த  

பிரிவு           :  ெூனியர ்ஆண்கள் ஏர ்தரபில் மற்றும் ஏர ்பிஸ்டல் 

பவன்றவர ்:  ஹ்ரிபதய் ஹசரிக்கோ மற்றும் பசௌர ் பசௌத்ரி 

பவன்றது    :  தங்க  தக்கம் 
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சபண்கள் உலக டி20 கிரிக்சகட ்2018 

பமற்கிந்தியத் தீவுகளில் நதடப றவிருக்கும் ICC மகளிர ்உலக டி20 2018 

கிரிக்பகட்டில் நியூஸிலோந்திற்கு எதிரோக  இந்தியோ தனது முதல் ஆட்டத்ததத் 

பதோடங்கும். 

இந்த ப ோட்டி நவம் ர ்9 முதல் 24 வதர நடக்கும். 

 

முக்கியமான நாடக்ள் 

 

சரவ்கதச கபாளதப்சபாருள் & சட்டவிகராத கடத்தல் ஒழிப்பு தினம் - ஜூன் 26 

2018 தீம் - “Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe” 

ப ோதத ்ப ோருள்  யன் ோடு மற்றும் கடத்ததல முற்றிலும் ஒழிக்கும் விதமோக, 

ெூன் 26ம் பததி ப ோதத ்ப ோருள் மற்றும் சட்ட விபரோத கடத்தல் ஒழி ்பு தினம் 

கதடபிடிக்க ் டுகிறது. 

 

உலக சசய்திகள் 

 

"பாணி பசச்ாவ் , ளபகச  ககமாவ்" பிரசச்ாரம் 

விவசோயிகளுக்கு ஒரு புதிய திட்டம் நிலத்தடி நீர ் குதறவதத ஆய்வு பசய்ய " ோணி 

 சச்ோவ், த பச கபமோவ்" என்ற திட்டம்  ம்பிவோல் மற்றும் நவோெ்புர ்ஆகிய  ஞ்சோ ் 

கிரோமங்களில் பதோடங்க ் ட்டது. 

இது விவசோயிகள் தோங்களோக  ஏற்றுக்பகோண்டு ஒரு பிரசச்ோரம் பதோடங்க ் ட்டது . 
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"கநா  கழிப்பளை, கநா  மணமகள்" தீர்மானம் 

ஹரியோனோ, பகோடோகன் கிரோம  ஞ்சோயத்து அக்ஷய் குமோர ்

திதர ் டமோன "டோய்பலட் ஏக் பிபரம் கதோ"வோல் ஈரக்்க ் டட்ு "பநோ கழி ் தற, பநோ 

மணமகள்" தீரம்ோனம் நிதறபவற்ற ் ட்டது . 

 

சிலிக்கா ஏரியில் நீர் ஏகராடிராம் 

இந்திய விமோனநிதலய அதிகோர சத  (AAI) சிலிக்கோ ஏரியில் நீர ்ஏபரோட்ரோம் 

ஒன்தற அதமக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

ஆயில் இந்தியா ளைட்கராகார்பன் கண்டுபிடிப்பு 

இந்தியோவின் மிக ்ப ரிய ப ோதுத்துதற எண்பணய் ஆய்வு மற்றும் உற் த்தி 

நிறுவனங்களில் ஒன்றோன ஆயில் இந்தியோ லிமிபடட் (OIL), கிருஷ்ணோ பகோதோவரி 

ப சின் பநல் ்  VI பிளோக்கில் இரண்டோவது தஹட்பரோகோர ்தன 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 

ஆக்ஸிகடாசின் தளட 

ஆக்ஸிபடோசின் தயோரிக்க ் டுவதத சுகோதோர மற்றும் குடும்  நல அதமசச்கம் 2018 

ஆம் ஆண்டு ெூதல 1 ஆம் பததி முதல்  ததட பசய்துள்ளது. 
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உலகின் மிகசச்ிறிய சசயை்ளகக்ககாள் 

நோன்கு பசன்தன நகர மோணவரக்ள், 33.39 கிரோம் எதடயுள்ள “பெய் ஹிந்த் 1-

எஸ்” என்ற பசயற்தகக்பகோள் ஒன்தற உருவோக்கினர.் 

இது உலகின் பலசோன மற்றும் மலிவோன பசயற்தகக்பகோள். 

 

கஜம்ஸ் சவப் விண்சவளி சதாளலகநாக்கி 

நோசோவின் பெம்ஸ் பவ ் விண்பவளி பதோதலபநோக்கி, வியோழன் கிபரட் 

பரட் ஸ் ோடத்ட ஆய்வு பசய்ய உதவும். 

இது இதுவதர கடட் ் ட்ட மிகுந்த மூரக்்கமோன மடட்ும் சிக்கலோன விண்பவளி 

ஆய்வுக்கூடமோகும். 

 

ஆசிரியர ்- புத்தகம் 

 

அவசரநிளல - இந்திய ஜனநாயகத்தின் இருண்ட காலம் 

ஆங்கில பமோழியில் மூத்த  த்திரிதகயோளர ்ஸ்ரீ ஏ. சூரிய 

பிரகோஷ் என் வர ்"அவசரநிதல - இந்திய ெனநோயகத்தின் இருண்ட கோலம்" என்ற 

புத்தகத்தத எழுதினோர.் 

இந்தியோவின் துதண குடியரசுத ்ததலவர ்ஸ்ரீ பவங்தகயோ நோயுடு இந்த 

புத்தகத்தின் இந்தி, கன்னடம், பதலுங்கு மற்றும் குெரோதத்ி  தி ்புகதள 

பவளியிட்டோர.் 
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காஷ்மீர் - வரலாறு மை்றும் கபாராட்டம் 

கோஷ்மீர ்- வரலோறு மற்றும் ப ோரோட்டம்  ற்றிய கதததய தசஃபுதின் 

பசோஸ் எழுதினோர ்

‘அஹிம்சோ‘ புத்தகம் என்ற புத்தகம் சு ்ரியோ பகல்கர ்என் வர ்எழுதினோர ்

 

விருதுகள் 

 

இந்திய சரவ்கதச திளரப்பட விருதுகள் 2018 

 ோங்கோக்கில்  ோலிவுட்டின் மிக ்ப ரிய ப யரக்ள் 2018 இந்திய சரவ்பதச திதர ் ட 

விருதுகள் விழோவில் பகௌரவிக்க ் ட்டனர.் 

 

மதுபானம் & கபாளதப் சபாருள்  துளையில் கதசிய விருது 

சரவ்பதச ப ோதத ் ப ோருள் மற்றும்  சட்டவிபரோதக் கடத்தல் எதிர ்்பு தினத்தத 

ஒட்டி, புதுதில்லியில் 26.06.2018 நதடப ற்ற நிகழ்சச்ியில், மது ோனம் & ப ோதத ் 

ப ோருள்  யன் ோடு தடு ்புத் துதறயில் சிற ் ோக  ணியோற்றியவரக்ளுக்கு  பதசிய 

விருதுகதள குடியரசுத ்ததலவர ்திரு. ரோம் நோத் பகோவிந்த் வழங்கினோர.் 

 

மாநாடுகள் 

3 வது ஏஐஐபி வருடாந்தர கூட்டம் 

ஆசிய உள்கட்டதம ்பு முதலீட்டு வங்கியின் (AIIB) மூன்றோவது வருடோந்திர கூட்டம் 

மும்த யில் முடிந்தது. 
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மும்த யில்  உள்ள இதண ்த  பமம் டுத்த மற்றும் பிரோந்தியத்தில் உள்ள 

குடிமக்கள் தங்கள் ஆற்றதல அதடய உதவுவபதோடு, பசழி ்பு மற்றும்  ோதுகோ ்த  

அனு விக்க 3 வது ஏஐஐபி வருடோந்தர கூட்டம் நடந்தது. 

 

ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு  மாநாடு 

ஊக்கமருந்து எதிர ்்பு விதளயோடட்ு மோநோடு ஒஸ்பலோவில் நதடப ற்றது. 

சுத்தமோன ஸ்ப ோரட்ஸ்் - நியோயமோன விதளவு என்ற ததல ்பில் மயக்கமருந்து 

பிரசச்ிதனக்கு தீரவ்ு கோண இந்த மோநோடு நதட ்ப ற்றது. 

 

இந்தியா-ஆஸ்திகரலியா 15 வது அமரவ்ு 

இந்தியோ-ஆஸ்திபரலியோ கூடட்ு மந்திரி ஆதணயத்தின் 15 வது அமரவ்ு 

கோன்ப ரோவில் நதட ்ப ற்றது. 

இதில் இந்திய வரத்்தக பதோழில்துதற மற்றும் உள்நோட்டு விமோனத்துதற அதமசச்ர ்

சுபரஷ் பிரபு  ததலதம தோங்கினோர ்

 

 

தாம்சன் ரியூட்டரஸ்் அைக்கட்டளள அறிக்ளக 

தோம்சன் ரியூட்டரஸ்் அறக்கட்டதள அறிக்தகயில்  உலகில் ப ண்களுக்கு மிக 

ஆ த்தோன நோடு வரிதச 

1) இந்தியோ 

2) ஆ ்கோனிஸ்தோன் 
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3) சிரியோ 

 

நியமனங்கள் 

 

மிதக்கும் சூரிய சக்தி ஆதல குழுவின் ததலவரோக சதிஷ் சவோன் நியமிக்க ் ட்டோர.் 

மதறமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வரி வோரியத்தின் ததலவரோக 

(CBIC) எஸ்.ரபமஷ் நியமிக்க ் ட்டோர.்    

ப ோருளோதோர நிபுணரோக லோரன்ஸ் ஹட்டோட், டோக்டர ்படவிட ்

நோ பரோ நியமிக்க ் ட்டோர.் 

சுனில் சு ்பிரமணியம் – சுந்தரம் அபசட் பமபனெ்பமன்ட் கம்ப னி லிமிபடட் 

ததலதம நிரவ்ோக அதிகோரியோக (CEO)  நியமிக்க ் ட்டோர.் 

புதிய பசபி முழுபநர உறு ்பினரோக அனந்த்  ோரு நியமிக்க ் ட்டோர.் 

 

 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 

இந்தியாவி சசஷல்ஸ் ஒப்பந்தம் 

இந்தியோவிற்கு பசஷல்ஸ் ெனோதி தி வருதக தந்தோர.் 
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அ ்ப ோழுது இந்தியோவிற்கும் பசஷல்ஸுக்கும் இதடபய ஒ ் ந்தங்கள் 

தகபயழுத்தோனது. 

இந்தியோவிற்கும் பசஷல்ஸுக்கும் இதடபய தகபயோ ் மிட ் ட்ட ஒ ் ந்தங்களின் 

 ட்டியல் 

இதத ்  ற்றி பமலும் பதரிந்து பகோள்ள கீபழ கிளிக் பசய்யவும் 

Click Here 

 

இந்தியா சிங்கப்பூர் இளடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

திட்டமிடுதல் துதறயில் இந்தியோ சிங்க ்பூர ்இதடபய புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்திற்கு 

மத்திய அதமசச்ரதவ ஒ ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

இந்தியா – சஜர்மனிக்கு இளடயிலான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

சிவில் விமோன ்ப ோக்குவரத்துத ்துதறயில் ஒத்துதழ ்புக் குறித்து  இந்தியோ – 

பெரம்னிக்கு இதடயிலோன புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்திற்கு மத்திய் அதமசச்ரதவ 

ஒ ்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

இந்தியா மை்றும் ஃபிரான்ஸ் இளடகய கடல்சார் விழிப்புணரவ்ு  

கடல்சோர ்விழி ்புணரவ்ு இயக்க ஒதத்ுதழ ்பு குறித்து இந்தியோ மற்றும் ஃபிரோன்ஸ் 

இதடயிலோன நதடமுதற ் டுத்தும் ஏற் ோடு குறித்து அதமசச்ரதவயில் விளக்கம் 

அளிக்க ் ட்டது. 
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இந்தியா இந்கதாகனசியா இளடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ரயில்பவ துதறயில் பதோழில்நுட்  ஒத்துதழ ்புக்கோக இந்தியோ இந்பதோபனசியோ 

இதடபய புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தம் குறித்து மத்திய அதமசச்ரதவயிடம் 

அளிக்க ் ட்டது. 

 

இந்தியா மை்றும் பை்ளரன் இளடகய ஒப்பந்தம் 

சுகோதோரத ்துதறயில் இந்தியோ மற்றும்  ஹ்தரன் இதடபய ஒதத்ுதழ ்புக்கோன 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்திற்கு அதமசச்ரதவ ஒ ்புதல் அளிக்க ் ட்டது.. 

 

திட்டங்கள் 

 

சூரிய சரக்்கா மிஷன் 

இந்தியோவின் ெனோதி தி பசோலோர ்சரக்்கோ மிஷதன அறிமுக ் டுத்தினோர.் 

இது 50 குழுக்கதள உள்ளடக்கியது, ஒவ்பவோரு குழுவிலும் 400 முதல் 2000 

கதலஞரக்ள்   ணிபுரிவோரக்ள். 

பநோக்கம் : சூரிய சரக்்கோ மிஷன் கிரோம ்புறங்களில் பவதலவோய் ்புகதள 

உருவோக்கி  சத்ச ் ப ோருளோதோரதத்ிற்கு  ங்களி ் து ஆகும். 

 

சபட்கராலியம் இருப்புகள் திட்டம் 
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ஒடிசோ மோநிலம் சண்டிபகோல், கரந்ோடகோ மோநிலம்  ோடூர ்ஆகிய இடங்களில் 5 எம் எம் 

டி ப ட்பரோலியம் இரு ்புகதள கூடுதலோக உருவோக்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய 

அதமசச்ரதவ ஒ ்புதல் அளித்துள்ளது 

 

எத்தனால் கலந்த சபட்கரால் திட்டம் 

எத்தனோல் கலந்த ப ட்பரோல் திட்டத்தத பசயல் டுத்த ப ோதுதத்ுதற எண்பணய் 

நிறுவனங்கள் எத்தனோல் பகோள்முதல் பசய்வதற்கோன அதம ்புக்கு மத்திய 

அதமசச்ரதவ ஒ ்புதல் அளித்தது. 

 

இளணய கபார்ட்டல் 

 

ஐசிடிஎஸ்-சிஏஎஸ் (சபாது பயன்பாடட்ு சமன்சபாருள்) 

ஐசிடிஎஸ்-சிஏஎஸ் (ப ோது  யன் ோடட்ு பமன்ப ோருள்) ஊட்டசச்த்து விதளவுகளுக்கு 

பசதவ வழங்கல் (ப ோஷோன் அபியோன்) முதறதய வலு ் டுத்த 

வடிவதமக்க ் டட்ுள்ளது. 

‘சம்பரக்் கபார்ட்டல்’ 

திறதன வளரக்்கவும்,  யிற்றுவிக்க ் ட்ட இதளஞரக்ளுக்கு பவறு ட்ட 

பவதலவோய் ்பு வோய் ்புகதள பதரிந்து பகோள்ளவும் எம்.எஸ்.எம்.இ. சம் ரக்் 

ப ோரட்்டல் பதோடங்க ் ட்டது. 
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