
 
    

 

Daily Current Affairs (July 23rd - 25th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 23rd - 25th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

சாம்பியன் பட்டம் 

மகாராஷ்டிராவின் சன்கல்ப் குப்தாவுக்கு எதிராக ககால்கட்டாவில் 44 வது கதசிய 

துணை-ஜூனியர ்(U-15) திறந்த சதுரங்கில் இறுதி ஆட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் அஜய் 

காரத்்திககயன் சாம்பியன் பட்டத்ணத வவன்றார.் 

  

இந்திய கால்பந்து பயிற்சியாளரக்ள் சங்கம் (AIFC) 

ஜான் க்ரிககாரி [வசன்ணனயின் எஃப்.சி தணலணம பயிற்சியாளர]் 

என்பவர ் ஆை்டிற்கான ISL பயிற்சியாளர ்விருது வபற்றார ்

  

உலக சசய்திகள்  

  

ருவாண்டா, உகாண்டா மற்றும் சென்னாப்பிரிக்காவில் பிரெமரின் 

அரசுமுளறப் பயணம் 

ருவாை்டா குடியரசு (ஜூணல 23-24), உகாை்டா குடியரசு (ஜூணல 24-25), 

வதன்னாப்பிரிக்க குடியரசு (ஜூணல 25-27) ஆகியவற்றிற்கு பிரதமர ்திரு. 

நகரந்திரகமாடி அரசுமுணறப் பயைம் கமற்வகாள்கிறார.் இந்தியப் பிரதமர ்ஒருவர ்

ருவாை்டாவிற்குப் பயைம் கமற்வகாள்வது இதுகவ முதன்முணறயாகும். 20 
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ஆை்டுகளுக்குப் பின், உகாை்டாவுக்கு நமது பிரதமர ்முதன்முணறயாக பயைம் 

கமற்வகாள்கிறார.் 

  

கல்யாண் குருகுல் சொழில் பயிற்சி ளமயம்  

ஜாரக்்கை்ட் மாநில நலத்துணற "கல்யாை் குருகுல்" என்ற வபயரின் கீழ் 

வதாழிற்பயிற்சி ணமயங்கணள (VTC) நிறுவியது. 

  

பிரெமர ்உகாண்டாவிற்கு பயணம் 

பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி உகை்டாவின் தணலநகரான கம்பாலாவிற்கு இரை்டு நாள் 

பயைம் கமற்வகாை்டார.் 

1997க்குப்பின் இருதரப்பு பயைம் வசல்லும் முதல் இந்தியப் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி 

ஆவார.் 

இந்தியாவிற்கு அதிகம் எண்ளண வழங்கும் 2 வது நாடு ஈரான் 

ஏப்ரல் மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இணடகய இந்திய எை்வைய் சுத்திகரிப்பு 

நிறுவனங்களுக்கு ஈரான் இரை்டாவது மிகப் வபரிய எை்வைய் வழங்குநராக 

இருந்தது.  

  

பிடச் ்பிளாக் விமானப்பளட பயிற்சி - 18 

ராயல் ஆஸ்திகரலிய விமானப்பணடயுடன் பிடச் ்பிளாக் விமானப்பணட -18 

பயிற்சியில் முதல் முணறயாக இந்திய விமானப்பணட பங்ககற்கிறது. 
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ஸ்வச ்சர்வவக்சன் கிராமீன் 

உத்திரபிரகதசம், ஜாரக்ை்ட ்மற்றும் மகாராஷ்டிராவில்  2018 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 13 

ஆம் கததி குடிநீர ்மற்றும் சுகாதார அணமசச்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட ஸ்வச ்

சரக்வக்சன் கிராமீன் 2018 (SSG 2018) வதாடங்கப்பட்டது. 

  

கூட்டங்கள்  

  

எல்ளலப்புறச ்சாவடிகள் பற்றிய கூட்டம் 

இந்தியா-பங்களாகதஷ் எல்ணலப்புறச ்சாவடிகள் பற்றிய கூடட்ுக் குழுவின் முதல் 

கூட்டம், 22-23 ஜூணல 2018-ல் திரிபுரா மாநிலம், அகரத்லாவில் நணடவபற்றது. 

 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ெம்(MoU) 

  

லஞ்ச ஊழல் திருெ்ெச ்சட்ட மவசாொ 

லஞ்சம் வாங்குபவரக்ள் மற்றும் லஞ்சம் வகாடுப்பவரக்ணள தை்டிக்கும் லஞ்ச ஊழல் 

தடுப்பு சட்ட (திருத்தம்) மகசாதா, 2018 மக்களணவயில் நிணறகவற்றப்பட்டது. 

வபாது அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் வாங்குவது அல்லது வழங்குவது கபான்ற குற்றத்தில் 

ஈடுபடுபவரக்ளுக்கு இந்த மகசாதா மூலம் மூன்று முதல் ஏழு ஆை்டுகள் சிணறத் 

தை்டணன விதிக்கப்படட்ுள்ளது. 
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IOCL மற்றும் ALMICO இளடவய ஒப்பந்ெம் 

UPSO-II இன் CSR திட்டத்தின் கநாக்கம் ஊனமுற்றவரக்ளுக்கு அதிகாரமளிப்பதாகும். 

இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஊனமுற்றவரக்ள் நன்ணமக்காக 1 ககாடி ரூபாய் அரப்்பைிப்பு 

அளிக்கப்பட்டது . 

  

விருதுகள் 

  

ஆவணப்பட விருது  

11 வது சரவ்கதச ஆவைப்படம் மற்றும் ககரளாவின் சிறு திணரப்பட 

விழாவில்  (IDSFFK) 

‘அப், டவுன் அை்டு ணசடுகவஸ்’  என்பதற்கு சிறந்த நீை்ட ஆவைப்பட விருது 

வழங்கப்பட்டது.  

  

அறிவியல் சசய்திகள் 

  

சசவ்வாய் கிரகெ்தில் நிலெ்ெடி ஏரி  

ஒரு சுற்றுப்பாணத விை்கலத்தில் ராடார ்கருவிணயப் பயன்படுத்தி, விஞ்ஞானிகள் 

வசவ்வாயின் வதற்கு துருவப் பள்ளத்தாக்கின் பனிப்பகுதியின் அடியில் உப்பு 

நிணறந்த ஏரிணய கை்டறிந்துள்ளனர.் அணவ நுை்ணுயிர ்வாழ்வின் சாத்தியமான 

வாழ்விடமாக அணழக்கப்படுகின்ற ஒரு நீரந்ிணல ஆகும். 

இது வசவ்வாய் கிரகத்தில் காைப்படும் முதல் திரவ நிணலயான நீர ்நிணல ஆகும். 
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ெரவரிளச  

  

எரிசக்தி சபாருளாொர மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு நிறுவன (IEEFA) அறிக்ளக 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் சிறந்த மாநிலம் 

1) கரந்ாடகம்  

2) தமிழ்நாடு 
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