
 
    

 

Daily Current Affairs (May 11-14) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : May 11-14 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

மாட்ரிட் ஓபன் 

மாட்ரிட் ஓபன் த ாடரின் மூன்றாவது சுற்றில் 6-7, 6-4 என்ற தெட ்கணக்கில் டியாககா 

ஸ்வாரட்ஸ்்கமனன வீழ் ்தி நடால் தவன்றார.் 

 

உலக சசய்திகள்  

கம 11 – 20 க சிய த ாழில்நுட்ப தினம் 

கம 12 – ெரவ்க ெ தெவிலியர ்தினம் 

கம 12 – உலக பறனவகள் இடம்தபயர ்் ல் தினம் 

கம 13 – அன்னனயர ்தினம் 

 

சபவிலியன் ககன்ஸ் திளரப்பட விழா 

விழா : இந்தியாவின் தபவிலியன் ககன்ஸ் தினரப்பட விழாவில் 2018 ஆம் ஆண்டு 

திறக்கப்பட்டது 

இடம் : ககன்ஸ் தினரப்பட விழாவில் பிரான்சில் ககன்ஸ் நகரில் நனடதபற்றது. 
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இந்தியா மியான்மருடன் 7 MOU ஒப்பந்தங்கள் 

மியான்மர ்நாட்டின் தநய் னப நகரில் ஏழு தமகமாரண்டம்ஸ் புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந் ங்களில் தவளிவிவகார அனமெெ்ர ்சுஷ்மா ஸ்வராஜ் மற்றும் மியான்மாரின் 

மாநில ஆகலாெகர ்ஆங் ொன் சூ காய் னகதயழு ்திட்டனர.் 

இந்தியாவும் மியான்மரும் நிலப்பகுதிக் கடற்பனடயில் ஒப்பந்  ்ன  முடி ்துள்ளன. 

இது இரு  ரப்பினரிடமிருந்து மக்கள் பாஸ்கபாரட்் மற்றும் விொ மற்றும் சுகா ார 

மற்றும் கல்வி ் க னவகள் மற்றும் சுற்றுலா ஆகியவற்றிற்கு விொ வழங்க 

அனுமதிக்கும். 

மியான்மர ்மூல னம் - தநய்பிடா 

மியான்மர ்ஜனாதிபதி - வின் னமண்ட ்

மியான்மர ்மாநில ஆகலாெகர ்- ஆங் ொன் சூ கீ 

மியான்மர ்நாணயம் - கியாட். 

 

முனு மஹாவர ்ஓமன் 

முனு மஹாவர ்ஓமன் சுல் ானக ்திற்கு இந்தியாவின் அடு ்  தூதுவராக 

நியமிக்கப்பட்டார ்

ஸ்ரீ முனு மஹாவர ்(IFS: 1996),  ற்தபாழுது  னலனமயக ்தின் கூடட்ு தெயலாளர.் 

 

அறிவியல் சசய்திகள்  

ஹரிமவ் சக்தி 2018 நிளைவு விழா : 

2018 , கம மா ம் 11-ம் க தி ஹுலு லாங்கட்டின் தவப்பமண்டல மனழக்காடுகளில் 

இந்திய மற்றும் மகலசிய பனடகளுக்கு இனடகய ஹரீமவ் ெக்தி பயிற்சி 

நனடதபற்றது. 

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


 
    

 

KISS மனிதாபிமான விருது 2018 

கநாபல் பரிசு தபற்றவர ்மற்றும் புகழ்தபற்ற தபாருளா ார நிபுணர ்முஹம்மத் 

யூனுஸ் 2018 KISS மனி ாபிமான விருதுடன் தகௌரவிக்க்கப்பட்டார.் 

இவர ்கிராமின் வங்கியின் நிறுவனர ்மற்றும் னமக்கரா னபனான்ஸின்  ந்ன  

எனவும் அனழக்கப்படுகிறார.் 

 

கம 12 – சரவ்கதச சசவிலியர ்தினம் 2018 

இது நவீன நரச்ிங் நிறுவனர ்என கரு ப்படும் புகளாரன்ஸ் ளநட்டிங்ககல் பிறந்  

நாள் ஆகும். 

தீம் – “நரஸ்ஸ் ய வாய்ஸ் டு லீட் – உடல்நலம் ஒரு மனி  உரினம” 

கம 12 – உலக பைளவகள் இடம்சபயரத்்தல் தினம் 

உலகளாவிய பறனவகள் இடம்தபயர ்ல் தினம் (WMBD) வருடாந்திர விழிப்புணரவ்ு 

தூண்டு ல் பிரெெ்ாரம் என்பது புலம்தபயரந்்  பறனவகள் மற்றும் அவற்றின் 

வாழ்விடங்கனள பாதுகாப்ப ற்கான க னவனய வலியுறு ்துகிறது. 

தீம் – “பறனவகள் பாதுகாப்புக்காக எங்கள் குரல்கனள ஒருங்கினண ் ல்” 

பங்களாகதஷ் முதல் தகவல் சதாடர்பு சசயை்ளகக்ககாள் 

SpaceX Falcon 9 ராக்தகட் மூலம் பங்களாக ஷ் அரொங்க ்தின் மு ல்  கவல் த ாடரப்ு 

தெயற்னகக்ககாள் Bangabandhu பூமியின் சுற்றுப்பான யில் னவக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

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


 
    

 

விருதுகள்:- 

இங்கிலாந்து பல்கனலக்கழகங்களின் மூன்று இந்திய மாணவரக்ளுக்கான பிரிட்டிஷ் 

கவுன்ெலிங் விருதுகள் 

த ாழில்முனற ொ னனயாளர ்விருது - சசௌமியா சக்கஸனா 

ெமூக  ்தில்  ாக்கம் ஏற்படு ்தியவரக்ளுக்கான விருது - ருசச்ி ஷா 

த ாழில் முனனவர ்விருது - சுசந்த் கதசாய் 

 

மளைக்கப்பட்ட இந்தியா - லத்திகா நாத் 

வனவிலங்கு புனகப்படக்காரரான உயிரியல் நிபுணர,் பாதுகாவலர ்மற்றும் 

ஆசிரியரான ல ்திகா நா ் “ மளைக்கப்பட்ட இந்தியா ” என்ற  னலப்பில்  னது 

பு ் க ்ன  தவளியிட்டார.் 

இந்தியாவின் மு ல் தபண் உயிரியலாளர ்லத்திகா , புலிகள் பற்றிய ஆய்வில் 

டாக்டர ்பட்டம் தபற்றவர.் அவர ்க சிய புவியியல் மூலம் ‘ தி ளடகர ்பிரின்சஸ் 

’ என்று அனழக்கப்பட்டார.் 
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