
 
    

 

Daily Current Affairs (June 28th - 30th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 28th - 30th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

ISSF ஜூனியர் உலகக் ககாப்ளப 

ஐஎஸ்எஸ்எப்(ISSF) ஜூனியர ்உலகக் ககோப்பப ஜஜரம்னி சுஹிலில் நபைப்ஜபற்றது. 

இந்த கபோை்டியில் இந்திய வீரரக்ள் கலப்பு ஏர ்பிஸ்ைல், கலப்பு ஏர ்பரபிள் மற்றும் 

நிபலயோன பிஸ்ைல் பிரிவில் தங்க பதக்கங்கபள ஜென்று குவித்து 

பதக்கப்பை்டியலில் முதலிைம் பிடித்தனர.் 

 

கபடி மாஸ்டரஸ்் துபாய் 2018 

இந்தியோ 36-20 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் ஜதன்ஜகோரியோபெ துபோயில் 

நபைஜபற்றுெரும் கபடி மோஸ்ைரஸ்் ஜதோைரின் அபரயிறுதிப் கபோை்டியில் 

வீழ்த்தியது. 

இறுதிப்கபோை்டியில் இந்தியோ ஈரோன் அணிபய எதிரஜ்கோள்கிறது. 

 

சபண்கள் ஹாக்கி உலகக்ககாப்ளப 

இந்திய அணியின் ககப்ைனோக ரோணி ரம்போல் என்பெர ்உலகக்ககோப்பப ஜபண்கள் 

ஹோக்கி ஜதோைருக்கு  நியமிக்கப்பைட்ுள்ளோர.் 
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கபடி மாஸ்டரஸ்் துபாய் 2018 

 

கபடி மோஸ்ைரஸ்் துபோய் 2018 இறுதிப் கபோை்டியில் ஈரோபன 44-26 என்ற கணக்கில் 

கதோற்கடிதத்ு இந்தியோ சோம்பியன் பை்ைம் ஜென்றது. 

 

 

சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஹாக்கி 

 

ஜநதரல்ோந்தில் நபைஜபற்ற சோம்பியன்ஸ் டிரோபி ஹோக்கி 

கபோை்டியில் இந்தியோ இரண்ைோெது முபறயோக ஜநதரல்ோந்பத வீழ்த்தி இறுதிப் 

கபோை்டிக்கு முன்கனறியது. 

 

உலக  சசய்திகள் 

 

தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமளனகளில் விளரவில் சி.டி., எம்.ஆர.்ஐ. 

மோநிலத்தில் உள்ள பல்கெறு அரசோங்க மருத்துெமபனகளில் அபமந்துள்ள 58 

கம்ப்யூை்கைை் கைோகமோகிரோபி (CT) மற்றும் 18 கோந்த அதிரவ்ு இகமஜிங் (எம்ஆரஐ்) 

இயந்திரங்கள் ஜமய்நிகர ்மூலம் இபணத்த நோை்டின் முதல் 

மோநிலம் தமிழ்நோடு ஆகும். 
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ஸ்வசச் ்ஐகானிக் இடம் 

ஸ்ெசச் ்போரத ்மிஷனின் ஒரு பகுதியோக சபரி மபலபய ஸ்ெசச் ்ஐகோனிக் இைமோக 

மத்திய அரசு கதரந்்ஜதடுத்துள்ளது. 

 

பள்ளி மாணவரக்ளள கண்காணிக்கும் ஆப் 

மோெை்ைத்தில் பள்ளி மோணெரக்பள கண்கோணிப்பதற்கோன ஒரு ‘ஆப்’பப ஆலப்புழோ 

கபோலீசோர ்நிறுவுகின்றனர.் 

இந்த ஆப் ‘கிை ்கசஃப்’ என்ற திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக அறிமுகப்படுத்தப்பைட்ு, 

பள்ளி மோணெரக்ளின் போதுகோப்பப உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

நாணயம் சவளியீடு 

குடியரசுத ்துபணத் தபலெர ்திரு. எம். ஜெங்பகயோ நோயுடு ஜகோல்கத்தோ இந்திய 

புள்ளியியல் நிறுெனத்தில் கபரோசிரியர ்பி.சி. மஹலோகனோபிஸ்-ன் 125-ெது பிறந்த 

நோள் ஜகோண்ைோை்ைங்களின் நிபறவு நிகழ்சச்ியில், ரூ.125 நிபனவு நோணயம் மற்றும் 

ரூ. 5 சோதோரண நோணயம் ஆகியெற்பற  ஜெளியிை்ைோர.் 

மத மாற்ற எதிர்ப்பு சட்டம் 

அருணோசச்ல பிரகதசம் மதசச்ோரப்ின்பமபய நிபலநோை்ை 40 ஆண்டுகள் 

பபழபமெோய்ந்த மத மோற்று தபை சை்ைத்பத அகற்றுகிறது. 

 

கதசிய சபாதுவான ஆவண பதிவு முளற 

பஞ்சோப் மற்றும் அந்தமோன் & நிக்ககோபோர ்தீவுகளில் கதசிய ஜபோது ஆெணப் பதிவு 

முபற ஜசயல்படுதத்ப்பைட்ுள்ளது. 
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விக்கடாரியன் ககாத்திக் ஆர்ட ்சடகா மும்ளப 

 

மும்பபயில் உள்ள விக்கைோரியன் ககோத்திக் ஆரை்் ஜைகோ கை்டிைத்துக்கு யுஜனஸ்ககோ 

அங்கீகோரம் கிபைத்துள்ளது. 

 

மும்பபயில் உள்ள சத்ரபதி சிெோஜி மகோரோஜ் ஜைரம்ினஸ், எலிஜபண்ைோ 

குபககளுக்கு ஏற்கனகெ யுஜனஸ்ககோ அங்கீகோரம் ஜபற்றது.  

 

 

தாய்ப் பால் வங்கி 20,000 குழந்ளதகள் பயனளடவு 

 

அரசோல் நைத்தப்படும் சமூக போல் ெங்கி முபறபய ஸ்தோபிப்பதில் நோை்டின் முதல் 

மோநிலம் ரோஜஸ்தோன் ஆகும்.  

 

ரோஜஸ்தோனின் 18 மோெை்ை அரசோங்க மருத்துெமபனகளில் நிறுெப்பை்ை 

ஆன்சல்,தோய்ப் போல் ெங்கி திை்ைம் மூலம் 20,000 குழந்பதகள் பயனபைவு, 

அெரக்ளின் ஊை்ைசச்த்து அளவுகபள கமம்படுத்த உதவியது. 

 

 

தாய்வழி இறப்பு விகிதம் 

 

சுகோதோர கமலோண்பம தகெல் அபமப்பு தரவுப்படி, தமிழ்நோடு மோநிலத்தின் 

தோய்ெழி இறப்பு விகிதம் (MMR) 62 சதவீதம் ஆகும். 
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முதல் சீக்கிய சசய்தி வாசிப்பாளர் 

 

போகிஸ்தோனின் ஜபோது ஜசய்தி கசனலோல் போகிஸ்தோனின் முதல் சீக்கிய ஜசய்தி 

ெோசிப்போளரோக ஹரம்ீத் சிங் பணியமரத்்தப்பை்ைோர.் 

 

12-வது புள்ளியியல் தினம் - ஜூன் 29 

12-ெது புள்ளியியல் தினத்பத மத்திய புள்ளியியல் மற்றும் திை்ை 

அமலோக்கத்துபறயும், இந்தியப் புள்ளியியல் நிறுெனமும் கூைை்ோக ஜகோண்ைோடியது. 

அப்ஜபோழுது கபரோசிரியர ்பி.சி. மஹலோகனோபிஸ்-ன் 125-ெது பிறந்த நோள் 

ஜகோண்ைோை்ைங்களின் நிபறவு நிகழ்சச்ியும்  நபைஜபற்றது. 

2018 ஆண்டின் தீம் - “Quality Assurance in Official Statistics” 

 

விருதுகள் 

 

தாய்ளம பிரசச்ார விருது 

மத்திய பிரகதசம் தோய்ெழி இறப்புகபள குபறத்தலுக்கோக பிரதமரின் 

போதுகோப்போன தோய்பம பிரசச்ோர விருது ஜபற்றது. 
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சமாளபல் சசயலிகள்  

 

‘ரியுளனட்’ என்னும் ளககபசிச ்சசயலி 

மத்திய ெரத்்தகம் & ஜதோழிற்சோபல மற்றும் உள்நோை்டு விமோனப் கபோக்குெரத்து 

அபமசச்ர ்திரு. சுகரஷ் பிரபு ‘ரியுபனை்’ என்னும் பககபசிச ்ஜசயலிபயத் 

ஜதோைங்கிபெத்தோர.் 

இந்தச ்ஜசயலி இந்தியோவில் கோணமல்கபோன மற்றும் பகவிைப்பை்ை 

குழந்பதகபளத் கதைவும் பின் ஜதோைரவும்  உதவும். 

 

திஷா கடஷ்கபாரட்ு 

 

கிரோமப்புற கமம்போைட்ு அபமசச்கம் திஷா கடஷ்கபாரள்ட அறிமுகப்படுத்தியது.  

இது குபறந்த கநரத்தில் இைம் சோரந்்த ஆை்சிபய கண்கோணிக்க உதவும். 

 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

 

ஹார்பின் உயிரியல் பூசச்ிக்சகால்லி 

 

பஹதரோபோத் பல்கபலக் கழக ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் பககைோசோன் நோகனோ 

துகள்களில்.மூைப்பை்டிருக்கும் ஹோரப்ின் உயிரியல் பூசச்ிக்ஜகோல்லி பயன்படுத்தும் 

ஜபோழுது தக்கோளித் தோெரங்களில் பூஞ்பச ஜதோற்றுகநோய்களின் தீவிரத்தன்பமயில் 
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80-90% குபறப்பபக் கண்ைறிந்துள்ளனர.் 

 

 

திட்டங்கள் 

 

முகம்கமாளதயம் – ஈரநிலப்  பாதுகாப்பு ஒரு முன்மாதிரி 

‘முகம்கமோபதயம்’ என்றத் திை்ைம், நிபலயோன ெோழ்ெோதோரங்கள் மற்றும் இயற்பக 

ெளங்கபள நிரெ்கிப்பதன் மூலம் கெம்பநோை் ஏரி சுற்றுசச்ூழலின் போதுகோப்பப 

கநோக்கமோகக் ஜகோண்ைது. 

 

 

நியமனங்கள் 

 

அன்கைோனிகயோ மோனுெல் டி கோரெ்ோல்கஹோ ஃஜபரிரோ விை்கைோரிகனோ என்பெர ்ஐ.நோ. 

இைம்ஜபயரத்ல் அபமப்பின் புதிய ஜபோது இயக்குனரோக நியமிக்கப்பை்ைோர.்   

 

ைோல்மியோ சிஜமண்ை் (போரத்) தபலபம நிரெ்ோக அதிகோரியோக (சிஓஓ) உஜ்ெோல் 

பத்ரியோ நியமிக்கப்பை்ைோர.் 
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