
 
    

 

Daily Current Affairs (July 26th - 27th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 26th - 27th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

உலக ககாப்ளப ஹாக்கி 

பெண்கள் உலகக் ககோெ்பெ ஹோக்கி குழு லீக் கெோட்டியில் அயரல்ோந்து இந்தியோபை 

1-0 எனத ்கதோற்கடித்தது. 

  

2018 பிபா உலக ககாப்ளப சிறந்த ககால் 

அரப்ென்டீனோவிற்கு எதிரோக பெஞ்சமின் ெைோரட்்’ன் (பிரோன்ஸ்) என்ெைர ்ககோல் 

(2006க்குெ்பின் பகோடுக்கெ்ெட்ட்ட இந்த ெதக்கத்பத பைன்ற முதல் ஐகரோெ்பிய 

வீரர)் அடித்தோர.் 

ெெ்ெோனுக்கு எதிரோக ெுைோன் கிபனரக்டோவின் (பகோலம்பியோ) என்ெைர ்ககோல் 

அடித்தோர.் 

லூகோ கமோடிரிக் (குகரோஷியோ) என்ெைர ்அரப்ென்டினோவிற்கு எதிரோன ககோல் 

அடித்தோர.் 

  

FIA ஐகராப்பிய F3 பந்தயம் 

பெல்ஜியத்தில் FIA ஐகரோெ்பிய F3 ெந்தய கெோட்டியில் பெனன் டருைோலோ பைற்றி 

பெற்றோர.் 
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முக்கியமான நாடக்ள் 

  

கார்கில் விஜய் திவாஸ்- ஜூளல 26 

கோரக்ில் கெோரின் பைற்றிபய ஓை்பைோரு ைருடம் ெூபல 26 ஆம் கததி ‘விெய் 

திைோஸ்’ என்ற பெயரில் பகோண்டோடெ்ெடுகிறது.  

1999ல் கோரக்ில் கெோரில் உயிர ்நீத்த வீரரக்ளுக்கு வீர ைணக்கம் பசலுத்துைகதோடு, 

கோரக்ில் பைற்றிபயயும் இந்தியரக்ள் பகோண்டோடி ைருகின்றனர.் 

  

உலக சசய்திகள் 

  

சதன் ஆப்பிரிக்க அதிபர் சிரில் ராமகபாசாவுடன் கமாடி 

பிரதமர ்நகரந்திர கமோடி பதன் ஆெ்பிரிக்க அதிெர ்சிரில் ரோமகெோசோபை சந்தித்து, 

ைரத்்தக மற்றும் முதலீடுகள், தகைல் பதோழில்நுட்ெம் மற்றும் ெோதுகோெ்பு உள்ளிட்ட 

ெல துபறகளில் இருதரெ்பு உறவுகபள விரிவுெடுத்துைதற்கோக கெசச்ுைோரத்்பத 

நடத்தினோர ். 

  

இம்ரான் கான் பாகிஸ்தான் கதரத்லில் சவற்றி 

முன்னோல் ெோகிஸ்தோன் கிரிக்பகட ்வீரர ்இம்ரோன் கோன் ெோகிஸ்தோன் பெோதுத ்

கதரத்லில்  பதஹ்ரிக்-இ-இன்சோஃெ் கடச்ியில் (பி.டி.ஐ.) பைற்றி பெற்றோர.்  
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மாநாடுகள் 

  

10வது பிரிக்ஸ் உசச்ிமாநாடு 

தீம் :  Collaboration for Inclusive Growth and Shared Prosperity in the 4th Industrial Revolution 

10ைது பிரிக்ஸ் உசச்ிமோநோடு கெோகன்னஸ்ெரக்ிலுள்ள சோண்ட்டன் மோநோடட்ு 

பமயத்தில் நடந்தது. 

  

திட்டங்கள் 

  

சமக்ர சிக்ஷா 

மத்திய அரசு ெள்ளிக் கல்வியில் சமக்ர சிக்ஷோ என்ற ஒருங்கிபணந்த கல்வித் 

திட்டத்பதத் பதோடங்கியது. 2018-19ம் ஆண்டில் பசயல்ெடுத்தெ்ெடும் இத்திட்டம் 

மழபலயர ்ெள்ளி முதல் கமல்நிபலெ் ெடிெ்பு ைபரயில் பசயல்ெடுத்தெ்ெடும். 

சமக்ர சிக்ஷோ திட்டம் கல்வியின் தரத்திலும் கைனம் பசலுத்தும். ஆசிரியரக்ள், 

ெள்ளிகளின் தபலைரக்ளுக்கோன ெயிற்சிகள், மோநில அளவிலும், கதசிய அளவிலும் 

சோதபனகள் குறித்த ஆய்வு கமற்பகோள்ளவும், ஒை்பைோரு ெள்ளிக்கும் நிதியுதவி 

அளிக்கவும் இத்திட்டம் ைபக பசய்யும். கமலும், கற்றலுக்கு ஏற்ற சூழல், நூலகங்கள், 

விபளோடட்ு  உெகரணங்களுக்கோன மோனியங்கள் ஆகியைற்றுக்கும் துபண புரியும். 

கநோக்கம் : அபனதத்ு நிபலகளிலும் சமமோன தரமோன கல்வி கிபடக்க இத்திட்டம் 

மூலம் உறுதி பசய்யெ்ெடும். 
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மிஷன் சத்யநிஷ்தா 

2018 ெூபல 27 ஆம்  கததி ஆரம்பிக்கெ்ெட்ட “மிஷன்சத்யநிஷ்தோ“ என்ற திட்டம்  நல்ல 

பநறிமுபறகபள கபடபிடித்து, உத்தமத்தின் உயரந்்த தரங்கபள ெரோமரிெ்ெது 

குறித்து அபனத்து ரயில்கை ஊழியரக்ளுக்கும் உணரத்்துைபத கநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

  

மகளிர ்சக்தி ளமயம் 

கிரோமெ் பெண்களுக்கு அதிகோரமளிக்க ைபக பசய்யும் மகளிர ்சக்தி பமயம் (Mahila 

Shakti Kendra) என்ற திட்டத்பத மத்திய அரசு பதோடங்கியுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் பெண்கள் குறித்த ெல்கைறு விைகோரங்களில் அந்தந்த 

அரசுகளுக்கு கதசிய அளவிலும் மோநில அளவிலும் பதோழில்நுட்ெ ஆதரவு 

அளிக்கெ்ெடும். சமுதோயெ் ெங்களிெ்பெெ் பெோறுத்தைபரயில் ைட்டோர அளவிலோன 

முன்முயற்சியின் ெங்கோக நோடு முழுைதும் 115 ஆரை்முள்ள மோைட்டங்களின் கல்லூரி 

மோணைத் பதோண்டரக்ளின் ெங்களிெ்புடன் பசயல்ெடுத்த உத்கதசிக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

அத்துடன் “பெண்குழந்பதகபளக் கோெ்கெோம், பெண்குழந்பதகளுக்குக் 

கல்வியளிெ்கெோம்” (Beti Bachao Beti Padhao) திட்டத்துக்கு அடித்தளம் அபமக்கும். 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா வங்ககதசத்துடன் கபாரக்் கப்பல் ஒப்பந்தம் 

பகோல்கத்தோவின் கோரட்ன் ரீச ்ஷிெ் பில்டரஸ்் (GRSE), ஒரு ெோதுகோெ்பு பெோதுத்துபற 

நிறுைனம், ைங்ககதசத்தின் குல்னோ ஷிெ்யோரட்் லிமிபடட் (KSY) உடன் 

கெோரக்்கெ்ெல்களின் ைடிைபமெ்பு மற்றும் கடட்ுமோனதத்ில் உதவுைதற்கோக ஒரு 

புரிந்துணரவ்ு உடன்ெடிக்பகயில் (MoU) பகபயழுத்திட்டது. 
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விருதுகள் 

  

சபல்கலாஷிப் விருது 

கலோசச்ோர ைளங்களின் பமயம் மற்றும் ெயிற்சி பமயத்திற்கு முகமது அயோசுதீன் 

ெகடல் என்ெைர ்2016-17 க்கோன சீனியர ்பெல்கலோஷிெ் விருது பெற்றோர.் 

  

 பூமி பரிசுக்கான சாம்பியன் 2018 விருது 

ஐக்கிய நோடுகள் சபெயினோல் நிறுைெ்ெட்ட மிக உயரந்்த சுற்றுசச்ூழல் பகௌரை 

விருதோன பூமி ெரிசுக்கோன சோம்பியன் 2018 என்ற விருபத பகோசச்ின் 

இன்டரக்நஷனல் ஏரக்ெோரட்் லிமிபடட ்(சியோல்) என்ற நிறுைனம்  பெற்றது. 

  

இளணய கபார்ட்டல் 

  

”புதுளமப் பளடப்பு இந்தியா ” தளம் 

அடல் புதுபமெ் ெபடெ்பு இயக்கம், நிதி ஆகயோக், “பமகை்” ஆகியபை இபணந்து 

”புதுபமெ் ெபடெ்பு இந்தியோ ” தளத்பத பதோடங்கின.  

இந்த தளம் நோபடங்கும் நபடபெறும் அபனத்து புதுபமெ் ெபடெ்புகளின் பெோது 

பமயமோக பசயல்ெடும். 
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