
 
    

 

Daily Current Affairs (July 10th - 12th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 10th - 12th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

ஆசிய வில்வித்ளத பபாட்டி 

தைபேவில் நதைபேறும் ஆசியா ப ாே்தே ( வில்விை்தை ) உல  ைரவரிதை போை்டி 

3-ம்  ை்ைை்தில், இந்தியா 3 பவள்ளி ேை ் ை்தையும் பவண் லே் ேை ் ை்தையும் 

பவன்று ேை ் ே்ேை்டியலில் மூன்றாவது இைை்திற்கு முன்பனற்றம் அதைந்ைது. 

  

ஆசிய ஜூனியர ்சாம்பியன்ஷிப்பில் பாகிஸ்தானின் பங்பகற்புக்கு உள்துளற 

அளமசச்கம் அனுமதி 

இந்திய மல்யுை்ை கூை்ைதமே்பு (WFI) ஆசிய ஜூனியர ்ைாம்பியன்ஷிே்பில் 

ோகிஸ்ைானிய வீரர ்ள் ேங்ப ற்ேைற்கு உள்துதற அதமைை் ம் 

அனுமதி ் ே்ேைட்ுள்ளது. 

  

FIFA உலக பகாப்ளப 

ஜூதல 15 ம் பைதி மாஸ்ப ாவில் நதைபேற்ற  FIFA உல  ் ப ாே்தே இறுதிே் 

போை்டியில் பிரான்ஸ் குபராஷியாதவ எதிரப் ாண்ைது. 

முைல் அதரயிறுதியில்  பிரான்ஸ் பேல்ஜியை்தை 1-0 எனை் பைாற் டிை்ைது 
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2 வது அதரயிறுதியில் குபராஷியா 2-1 என்ற ப ால்  ண ்கில் இங்கிலாந்தை 

பவன்றது. 

 

சரவ்பதச தடகளத்தில் சரித்திர சாதளன - ஹிமா தாஸ் 

பின்லாந்தில் 20 வயது ்குை்ேை்பைாரு ் ான ைரவ்பைை ைை ளே் போை்டி 

நதைபேற்றது. 

இதில் அஸ்ஸாதமை ்பைரந்்ை ஹிமாைாஸ் என்ேவர ்  400 மீை்ைர ்ஓை்ைை்தில் ைங் ம் 

பவன்று ஒரு ைரிைத்ிர ைாைதனதயே் ேதைை்திரு ்கிறார ்

  

 உலக சசய்திகள் 

 

பாராளுமன்ற மளழக்கால கூட்டத்சதாடர் 

ஜூதல 18 ஆம் பைதி பைாைங்கும் ோராளுமன்ற மதை ் ால கூை்ைைப்ைாைரில் 

இருந்து அை்ைவதனயிலுள்ள 22 பமாழி ளிலும் ராஜ்ய ைதே உறுே்பினர ்ள் 

பேைலாம் என அறிவிே்பு  பவளியிைே்ேைட்ுள்ளது. 

  

இந்தியா–சகாரிய சதாழில்நுட்ப பரிமாற்ற ளமயம் 

மாநில அதமைை்ர ்(I / C) எம்.எஸ்.எம்.இ. கிரிராஜ் சிங், SME மற்றும் ஸ்ைாரை்் ஆே் ளின் 

ப ாரியா குடியரசின் அதமைை்ர ்ஹாங் பஜாங் ஹா ் ஆகிபயாரால் இந்திய-ப ாரிய 

பைாழில்நுை்ே ேரிமாற்ற தமயம் புதுடில்லியில் திற ் ே்ேை்ைது. 

 

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


 
    

 

தாய்லாந்து குளக மீட்பு 

ைாய்லாந்தில் ைாம் லுவாங் குத யில்  ால்ேந்ைாை்ை அணிதயை ்பைரந்்ை 12 

சிறுவர ்ளும்  ேயிற்சியாளர ்ளும் சி ்கினர.் 

அவர ்தள  அந்நாைட்ு  ைற்ேதை SEAL மீை்ைனர.் 

  

இந்தியா, இந்பதாபனசியா இண்படா பசிபிக் ஒத்துளழப்பு 

இந்பைாபனசியா ைமீேை்தில் இந்தியா  ே்ேல் அந்நாை்டு துதறமு ை்தை ைனது 

பையல்ோை்டிற் ா  அணுகுவைற்கு ஒே்பு ்ப ாண்ைது. 

  

இந்திய கப்பல் INS சுமித்ரா மலாக்கா 

முைன்முைலா  இந்திய  ே்ேல் INS சுமிை்ரா மலா ் ா நீரிதண ்கு அருப  ைோங் 

துதறமு ை்தில் பையல்ேை்ைது. 

  

பிசரய்ல்லில் சடட் புத்தகங்கள் 

முைல் முதறயா , ஒடிைாவில் ோரத்வ குதறோடுள்ள நிரவ்ா  அதி ாரி ளு ்கு 

பைதவே்ேடும் அதனை்து ைை்ை புை்ை ங் ளும் ே்பரய்லி வடிவில் 

அைச்ிைே்ேடுகின்றன. 

  

உலக வங்கியின் 2017 தரவரிளச  

உல  வங்கியின் 2017 ைரவரிதையில் ஆறாவது மி ே்பேரிய போருளாைாரமா  
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 அபமரி ் ா 

  சீனா 

  ஜே்ோன் 

 பஜரம்னி 

 இங்கிலாந்து 

 இந்தியா  

  

முதல் அளமசச்ரக்ளின் துளண குழுவின் முதல் கூட்டம் 

MGNREGA மற்றும் பவளாண்தம ்கு இதைபய ஒருங்கிதணே்பு பைாைரே்ா  முைல் 

அதமைை்ர ்ளின் துதண குழுவின் முைல் கூை்ைம் நிதி ஆபயா ்கில் நதைபேற்றது. 

  

சசப்டிக் டாங்க்களில் மனிதர் நுளழந்து சுத்தம் சசய்ய ஒழிப்பு 

பைே்டி ் ைாங் ் ளில் மனிைர ்நுதைந்து சுை்ைம் பைய்வதை ஒழி ்  பைாழில்நுை்ே 

ைவாதல MoHUA பைாைங்கியது. 

வீைட்ுவைதி மற்றும் ந ரே்்புற விவ ாரங் ள் அதமைை் ம்  ழிவுநீர ்சுை்தி ரிே்பு ்கு 

போருை்ைமான முதற தள ஊ ்குவி ் வும் அைற் ான தீரவ்ு தள அதையாளம் 

 ாண்ேைற்கும் ஒரு பைாழில்நுை்ே ைவால் ஒன்தற அறிமு ே்ேடுை்தியுள்ளது. 

பநா ் ம் :-  பைே்டி ் ைாங்கி ள் மற்றும் ோைாளை ்ைா ் தையினுள் மனிை நுதைதவ 

ஒழிே்ேைாகும். 

  

புது சடல்லியில்  ஏ.எஸ்.ஐ தளலளமயகம் 

புது பைல்லியில் புதிய ஏ.எஸ்.ஐ ைதலதமய ை்தை பிரைமர ்பிரைமர ்நபரந்திர பமாடி 

திறந்து தவை்ைார.் 
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பிரைமர ்நபரந்திர பமாடி, 2018 ஜூதல 12 ஆம் பைதி புது தில்லியில் உள்ள தில ் 

மார ்்கில் இந்திய பைால்போருள் ஆய்வு தமயை்தின் புதிய ைதலதமய  ் 

 ை்ைைை்தை திறந்து தவை்ைார.் 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

ளமக்பராசாப்ட் உடன் ராஜஸ்தான் ஒப்பந்தம் 

9,500 மாணவ மாணவி ளு ்கு டிஜிை்ைல் ேயிற்சியளி ்   தம ்பராைாே்ை் உைன் 

புரிந்துணரவ்ு உைன்ேடி ்த யில் ராஜஸ்ைான் மாநிலம் த பயழுை்திை்ைது . 

இந்ை உைன்ேடி ்த யில் முைல் மாநிலமா  ராஜஸ்ைான் உருவானது. 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகசயழுத்திடும் மாநிலங்களளவயின் முதல் 

தளலவர் 

76 ஆண்டு  ாலை்தில் முைன்முதறயா  மாநிலங் ளதவ ைதலவர ்திரு பவங்த ய 

நாயுடு அயல்நாை்டு அதவபயாடு, நாைாளுமன்றங் ளு ்கு இதைபயயான 

உதரயாைதல முன்பனடுைத்ுை ்பைல்ல வத  பைய்ய ருவாண்ைா குடியரசின் 

பிரதிநிதி ள் ைதே ைதலவர ்திரு. ேரன்ாரை் ்ம ்குஸாவுைன் புரிந்துணரவ்ு 

ஒே்ேந்ைை்தில் த பயழுை்திை்ைார.் 

  

இந்தியா, சதன் சகாரியா வரத்்தகம் 

இந்தியா, பைன் ப ாரியா வரை்்ை ை்தை பமம்ேடுை்துவைற் ான  ை்ைதமே்தே 

ஒைத்ு ்ப ாள்கிறது. 
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இைற் ா  இந்தியா மற்றும் பைன் ப ாரியா இரு நாடு ளு ்கும் இதைபய 

அதி ரிைத்ுவரும் வரை்்ை ை்திற் ான மு ்கிய ேகுதிதய அதையாளம்  ாணும் 

பநா ்கில் ஒரு விரிவான போருளாைார கூைட்ு ஒே்ேந்ைம் (CEPA) த பயழுை்திை்ைது. 

  

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து இளடபய ஒப்பந்தம் 

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து இதைபய ைை்ை விவ ாரங் ளில் இருைரே்பு 

ஒைத்ுதைே்தே அதி ரி ்  ஒே்ேந்ைம் த பயழுை்திை்ைது. 

  

முக்கியமான நாடக்ள் 

  

உலக மக்கள்சதாளக தினம் - ஜூளல 11 

உல  ம ் ள்பைாத  தினம், ஜூதல 11 ஆம் பைதி  தைபிடி ் ே்ேடுகிறது. 

இை்தினம் உல ம் முழுவதும் உள்ள ம ் ள் பைாத  பைாைரே்ான பிரைச்ிதன ளின் 

அவைரை்தையும் மு ்கியை்துவை்தையும் குறிை்ை  வனைத்ை ஈர ்் பவ 

 தைபிடி ் ே்ேடுகிறது. 

அன்தறய ஐ ்கிய நாடு ள் ைதேயின் நிரவ்ா ே் பேரதவயால் 1989-ஆம் ஆண்டு 

இந்நாள் ப ாண்ைாைே்ேை்ைது. 

2018-ன்  ருைத்ு வாை ம் :  “குடும்ே ்  ைட்ுே்ோடு ஒரு மனிை உரிதம” - உல  

ம ் ள்பைாத  தினம் ( ஜூதல 11) 
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சரவ்பதச மலலா தினம் - ஜூளல 12 

ஒவ்பவாரு ஜூதல 12ம் பைதியும் “மலலா தினம்” என்று  ஐ.நா. அனுைரி ் ே்ேை்ைது . 

இந்ை நாள் பேண் ள்  ல்வி ைமமா  அணு  பவண்டும் என்று வாதிை்ை 

ோகிஸ்ைானின் மலாலா யூசுஃே்ஸாயின் வாை் ்த  மற்றும் போராை்ைங் ளின் 

அடிே்ேதையில் நிதனவுே்ேடுை்துகிறது. 

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

காளானில் புற்றுபநாளய எதிரக்்கும் நிறமி 

ப ாவா ேல் தல ் ை ை்தின் ைாவரவியல் திதண ் ளை்தின் தம ாலாஜி ் ல் 

ஆய்வ ம், உள்ளூர ் ாைட்ு  ாளான் ளில் இருந்து ஒரு புதிய நிறமிதய 

 ண்டுபிடிை்துள்ளது. 

இந்ை  ாளானில் உள்ள நிறமி புற்றுபநாதய எதிரை்த்ு போராை உைவும் . 

  

பபாளத மருந்து சதாடர்பான குற்றங்களுக்கு மரண தண்டளன 

போதை மருந்து பைாைரே்ான குற்றங் ளு ்கு மரணைண்ைதன வைங்குவைற் ான 

ஒரு நைவடி ்த தய இலங்த  அதமைை்ரதவnஏற்று ்ப ாண்ைது. 

  

 பலான்லி பிளானட் சிறந்த ஆசிய இடங்களின் பட்டியல் 

பமற்கு பைாைரை்ச்ி மதல பலான்லி பிளானை்டின் “2018 சிறந்ை ஆசிய” ேை்டியலில் 

முைல் ஐந்து இைை்தில் இைம் பேற்றுள்ளது. 
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பவே்ேமான ேல்லுயிர ்வனே்ேகுதி ளில் ஒன்றான மற்றும் யுபனஸ்ப ா உல  

ோரம்ேரிய ைளமான பமற்கு பைாைரை்ச்ி மதல பலான்லி பிளானை் ேை்டியலில் 

நான் ாவது இைை்தைே் பேற்றுள்ளது. 

  

நியமனங்கள் 

  

ைா ்ைர ்டி.சி.ஏ. ரா வன் என்ேவர ்தைர ்ைர ்பஜனரலா ,முன்னாள்  வுன்சில் 

அலுவல  உறுே்பினரா  மற்றும் உல  விவ ாரங் ளு ் ான இந்திய  வுன்சிலா  

(ICWA) நியமி ் ே்ேை்ைார.் 
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