
 
    

 

Daily Current Affairs (July 1st - 3rd ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 1st - 3rd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஹாக்கி 

சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஹாக்கி த ாடரின் இறுதிப் பபாட்டியில் இந்திய ஹாக்கி 

அணி, ஆஸ்திபரலிய அணியிடம் ப ால்வியடடந்து.  

  

ஆஸ்திரரலிய ரகப்டன் ஆரரான் பிஞ்ச ்

ஜிம்பாப்பேக்கு எதிரான 20 ஓேர ்கிரிக்தகட ்பபாட்டியில் ஆஸ்திபரலிய 

பகப்டன் ஆபரான் பிஞ்ச ்172 ரன்கள் குவி ்து,  னது முந்ட ய உலக சா டனடய 

முறியடி ் ார.் 

 முக்கியமான நாள்கள் 

  

ரேசிய மருே்துவரக்ள் தினம் - ஜூளை 1  

மரு ்துே உலகுக்கு சிறப்பு புரிந்  டாக்டர ்பி.சி.ராய் நிடனோக அேரின் பிறந் நாள் 

 ான் மரு ்துேரக்ள் நாளாக  தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

டாக்டரக்டள பபாற்றி பாராடட்ும் ோழ் ்தும் வி மாக ஆண்டு ப ாறும் ஜூடல 1ம் 

ப தி இந்தியாவில் ப சிய மரு ்துேரக்ள் தினம் (National Doctor’s   

Day) தகாண்டாடப்படுகிறது. 
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முேைாவது ஜி.எஸ்.டி. தினம் - ஜூளை 1 

 

மு லாேது ஜி.எஸ்.டி. தின ்ட  ஜூடல 1 அன்று அரசு தகாண்டாடியது. 

இந்திய ேரிவிதிப்பு முடறயில் ேரலாறு காணா  சீரத்ிரு ்  நடேடிக்டகயின் 

மு லாம் ஆண்டு தின நிகழ்வில் நிதியடமசச்ர,் த ாழிலதிபரக்ள் பங்பகற்றனர.் 

 

 உைக விளளயாடட்ு பே்திரிளகயாளரக்ள் தினம்  - ஜூளை 2  

1994 ஆம் ஆண்டு சரே்ப ச விடளயாடட்ு பிரஸ் அபசாசிபயஷன் (AIPS) ஆல் அ ன் 70 

ேது ஆண்டு விழாவில்  உலக விடளயாடட்ு ப ்திரிடகயாளரக்ள் தினம் 

உருோக்கப்பட்டது. 

உலக விடளயாடட்ு ப ்திரிடகயாளரக்ள் தினம் விடளயாடட்ுகடள ஊக்குவிக்கும் 

ப ்திரிடகயாளரக்ளின் பசடேடய தகௌரவிப்ப ற்காக ஒே்தோரு 

ஆண்டும் ஜூடல 2 அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

  

உைக யுஎஃப்ஒ ( அளடயாளங் காண முடியா பறக்கும் சபாருள் ) தினம் - ஜூளை 

2  

உலக யுஎஃப்ஒ தினம் அடடயாளங் காண முடியா பறக்கும் தபாருள்களுக்காக 

அரப்்பணிக்கப்படட்து. 

இது உலக யுஎஃப்ஒ தின அடமப்பால் உருோக்கப்பட்டது . மு லில் 2001 ஆம் 

ஆண்டு இந்  தினம் தகாண்டாடப்பட்டது 

அ ன்பின் உலக யுஎஃப்ஒ தின அடமப்பு அதிகாரபூரே்மாக ஜூடல 2 ம் ப திடய 

உலக யுஎஃப்ஒ தினமாக அறிவி ் து. 
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 மாநாடுகள் 

  

ரபரழிவு ஆபே்து குளறப்பு பற்றிய ஆசிய அளமசச்க மாநாடு (AMCDRR 2018) 

2018 ஆம் ஆண்டு  ஜூடல மா ம் 03-06 ேடர மங்பகாலியாவில் உள்ள உலான்படார-்

ல்  நடடப்தபற்ற  2018 (AMCDRR 2018) பபரழிவு ஆப ்து குடறப்பு பற்றிய ஆசிய 

மந்திரி மாநாடு நடடப்தபற்றது.   

இதில் இந்தியாவின் மாநில உள்துடற அடமசச்ரான ஸ்ரீ கிரன் ரிஜிஜு 

 டலடமயிலான இந்தியாவின் உயரந்ிடல மந்திரிப் பிரதிநிதிகள் பங்பகற்றாரக்ள். 

AMCDRR 2018 தீம் : ‘Preventing Disaster Risk : Protecting Sustainable Development’ 

 

மின் துளற அளமசச்ரக்ள் மாநாடு 

ம ்திய அரசு "தீன் யாள் உபா ்யாயா, ஒருங்கிடணந்  மின் பமம்பாடு, 

சவுபாக்யா"  மின் திட்ட ்ட  துேக்கியுள்ளது. 

 

இந்  திட்ட ்தின் பநாக்கம்  நாடு முழுேதும்,  டடயில்லாமல், சீராக மின் சப்டள 

தசய்ே ற்காக  த ாடங்கப்பட்டது  

  

கடை் மீன்வளம் குறிே்ே கூட்டம்  

 மிழ்நாட்டில் ராபமஸ்ேர ்தில் உள்ள “கடல் மீன்ேளரப்்பு-மரபுசாரந்்  

ேளரப்்பில்” பேளாண்டம மற்றும் பேளாண்டம அடமசச்ின் கலந் ாய்வுக் குழுவின் 

இடடநிடல அமரவ்ு கூட்ட ்தில் ம த்ிய பேளாண்டம மற்றும் விேசாயிகள் நல 

அடமசச்க ்தின் மந்திரி ஸ்ரீ ரா ா பமாகன் சிங்,   டலடம  ாங்கினார.் 
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 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ேம்(MoU) 

 

ரபரழிவு ரமைாண்ளம ஒப்பந்ேம்  

ஒடிசா மாநில பபரழிவு பமலாண்டம ஆடணயம், மாநில ்தில் உள்ள அடன த்ு 

பபரழிவுகடளயும் திறம்பட நிரே்கிப்ப ற்கான ஆரம்ப எசச்ரிக்டக முடறடமடய 

பமம்படு ்துே ற்காக, RIMES உடன் ஒரு ஒப்பந்  ்ட  டகதயழு ்திட்டது. 

 

பநாக்கம் : அடன த்ு ேடகயான பபரழிவுகடளயும் பமலாண்டம தசய்ே ற்காக, 

 ாய்லாந்தின் பிராந்திய ஒருங்கிடணந்  பல அபாய முன்கூட்டி எசச்ரிக்டக 

அடமப்புடன்  (RIMES) இடணந்து ஒடிசா அரசாங்கம் தசயல்படும். 

  

மிரசாரமிற்கு ப்ரூ நபரக்ள் இடம்சபயர ஒப்பந்ேம் 

இந்திய அரசு, மிபசாரம் மற்றும் திரிபுரா அரசாங்கங்கள் மற்றும் மிபசாரம் ப்ரூ 

இடம்தபயரந்்  மக்கள் மன்றம் (MBDPF) 1997 ஆம் ஆண்டு மு ல் மிபசாரமில் இருந்து 

இடம்தபயரந்்  ப்ரூ நபரக்டள மறு குடி அமர ்்து ல் த ாடரப்ான ஒப்பந் ம் 

டகதயழு ் ானது. 

இளணய ரபார்ட்டை் 

 

 ரேரே்ை் ஆளணய ரபார்ட்டை் 

ப ர ்ல் ஆடணயமானது “ப ர ்ல் நடடமுடறயில் குடறபாடுகள் தகாண்ட 

நபரக்டள பசரப்்பது” என்ற திட்ட ்தின் கீழ், ஒரு ப சிய தகாள்டகடய தகாண்டு ேர 

ஏற்பாடு தசய்துள்ளது.  
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இந்  ஆடணயம் ஜூடல 3 ம் ப தி ோக்காளர ்கல்வி மற்றும் ப ர ்ல் பங்பகற்பு, 

குடறபாடுகள் தகாண்ட நபரக்ளுக்கு ் (PwDs)  னிப்பிரிவுடன் கூடிய பபாரட்்டடல ் 

த ாடங்கியது. 

 சமாளபை் சசயலிகள்  

cVIGIL 

ப ர ்ல் நட ்ட  விதி மீறல் குறி ்து தபாதுமக்கள் புகார ்தசய்ய “cVIGIL” என்னும் 

தசல்பபான் தசயலிடய இந்திய ப ர ்ல் ஆடணயம் த ாடங்கியுள்ளது. 

  

அறிவியை் சசய்திகள் 

 

 புற்றுரநாளய  குணப்படுே்ே பசுவின்  சிறுநீர்  

குஜரா ்தின் ஜூனாக  ்பேளாண்டம பல்கடலக்கழக த்ில் பபயாதடக்னாலஜி 

விஞ்ஞானிகள், பசுவின் சிறுநீர ்மூலம் புற்றுபநாடயக் குணப்படு ்  மு ல் 

முயற்சியில் தேற்றி தபற்றனர.் 

 

இதில் ோய், சிறுநீரகம், நுடரயீரல், ப ால் மற்றும் மாரப்க பபான்ற தபாதுோன 

புற்றுபநாய்கடள குணப்படு ்  முடியும் என த ரிவி ் ார.் 

 

 

ஒரு கிரகே்தின் பிறப்பு  

சிலியில் உள்ள ஐபராப்பிய த ற்கு ோனியலாளரின் மிகப்தபரிய 

த ாடலபநாக்கிடயப் பயன்படு ்தி ஒரு கிரக ்தின் பிறப்டப படம் எடு  ்னர.் 
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ோனியலாளரக்ள் ஒரு இளம் நட்ச ்திர ்ட  சுற்றி சுழலுகின்ற தூசியில் ஒரு புதிய 

கிரகம் உருோகுேதின் மு ல் உறுதி பட ்ட  எடு  ்னர.் 

 

 

இந்தியாவின் மிக சக்தி வாய்ந்ே ஏவுகளண  

 

இந்தியாவின் மிக நீண்ட தூர ஏவுகடண  அக்னி- 5 மிக விடரவில் அணுசக்தி 

ஆயு க்கிடங்கில் பசரக்்கப்படும்.  

அக்னி-வி என்பது ஒரு இடடநிடல பரஞ்ச ்பாலிஸ்டிக் ஏவுகடண (ஐஆரப்ிஎம்) ஆகும். 

 

இது 5,000 கி.மீ.ேடர தசல்லும் திறன் தகாண்டது. 

 

  

விருதுகள் 

  

கிரன்ீ ரகா ேங்க சான்றிேழ் 

த ாழிற்சாடலகள் எடுக்கப்படும்  ஆற்றல் பாதுகாப்பு முயற்சிகளுக்கு சான்றி ழ் 

அளிக்கப்படுகிறது. 

 

திருசச்ியில் த ற்கு தரயில்பே நிரே்கிக்கும் பகால்டன் ராக் ஒரக்்ஷாப் இந்திய 

த ாழில் கூட்டடமப்பு (சிஐஐ) மூலம் கிரீன் பகா  ங்க சான்றி டழ தபற்றுள்ளது . 
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நியமனங்கள் 

 

சமக்ஸிரகாவின் புதிய ஜனாதிபதி 

ஆண்டத்ரஸ் மானுேல் பலாபஸ் ஓபராபடார ்தமக்சிபகாவின்  புதிய ஜனாதிபதியாக 

ப விபயற்றார.்  

 

ப ர ்லில் நிடறய ஓடட்ு எண்ணிக்டக தபற்று தேன்றுள்ளார.் 

  

இந்தியாவின் முேை் திருநங்ளக வழக்கறிஞர ் 

ராமநா புரம் மாேட்ட ்ட ச ்பசாந்்  ச ்ய ஸ்ரீ இந்தியாவின் மு ல் திருநங்டக 

ேழக்கறிஞராக தபாறுப்பபற்றார.் 

 

 ஸ்டீை் ஆோரிட்டி ஆப் இந்தியா (SAIL) சி.எம்.டி. 

சரஸ்ேதி பிரசா  ்என்பேர ்ஸ்டீல் ஆ ாரிட்டி ஆப் இந்தியா (SAIL) சி.எம்.டி.யாக 

நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

உைக சசய்திகள் 

 

 

சிறந்ே பை் மருே்துவ கை்லூரி MAIDS 

தடல்லி மவுலானா ஆசா ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் தடன்டல் சயின்சஸ் (MAIDS) 

த ாடரந்்து ஏழாேது ஆண்டாக “இந்தியாவின் சிறந்  பல் மரு ்துேக் கல்லூரி” என ் 

ப ரவ்ு தசய்யப்படட்ுள்ளது. 
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KVIC இ-மாரக்்சகடட்ிங்  

புதுடில்லியில் உள்ள காதி நிறுேன பமலாண்டம மற்றும்  கேல் அடமப்பு (KIMIS) 

என்ற தபயரில் காதி மற்றும் கிராமிய டக த் ாழில் ஆடணயம் (KVIC)   இ-

மாரக்்தகட்டிங் அடமப்பு ஒன்டற அறிமுகப்படு ்தியது. 

 

இந்தியாவின் முேைாவது காதி மாை் 

ஜாரக்்கண்ட் மாநிலம்  அ ன் மு ல் ‘காதி மால்’ அடம ்து ேருகிறது. 

 

இது காதி மற்றும் காதி தபாருடக்டள  யாரி ்து  சந்ட க்கு ஊக்கமளிக்க 

த ாடங்கியது . 

 

 

ளஹேராபாே் அரசு பள்ளிகளிை் சிறப்பு ைடட்ு 

 

ம ்திய அரசின் “Beti Bachao Beti Padao” திட்ட ்தின் கீழ் கூடு ல் ஊட்டசச் ்து ஆ ரவு 

ேழங்கும் மு ல் நகரம் டஹ ராபா ் ஆகும். 

ஜூடல மா  ்தில் இருந்து டஹ ராபா ் அரசுப் பள்ளிகளில் தபண்களுக்கு ராகி, 

தநய், தேல்லம், உலரந்்  பழங்கள், நட்ஸ் ஆகியேற்றால் தசய்யப்பட்ட சிறப்பு லட்டு 

ேழங்க ்திட்டம் த ாடங்கியது. 

  

கார்கிை் சவற்றி 

1999 ஆம் ஆண்டு நடடதபற்ற காரக்ில் பபாரில் இந்திய ராணுேம் கண்ட தேற்றிடய 

தகாண்டாட இந்திய ராணுேம் இருசக்கர ோகன சிறப்பு பயணம் நட ்தியது. 
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இதில் ராணுே காேல்படடயின் இருசக்கர ோகன குழுோன “ஸ்பே ் 

அஷ்ே்” நட ்திய சிறப்பு பயணம் தபங்களூரில் பநற்று தகாடியடச ்து துேக்கி 

டேக்கப்பட்டது. 

  

விருதுகள் 

மகாராஷ்டிராவின் பால்கார ்மீனேர ்மிலன் ஷங்கர ் பர என்பேருக்கு  ப சிய 

கடல்ேளம் ப டல் மற்றும் மீட்பு விருது ேழங்கப்பட்டது. 
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