
 
    

 

Daily Current Affairs (May 4-7) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : May 4-7 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

உலக சசஸ் பபாட்டி 

ப ோட்டி நடடப ற்ற இடம் - ஐப ோ ் ோ 

பென்றெ  ்- லக்ஷனோ(ெயது 6) 

 ள்ளி - கோட க்குடி பெட்டிநோடு   ்ளிக்  ள்ளி 1-ம் ெகு ்பு மோணவி 

ெோதடன - ெோம்பியன்  ட்டம் 

 

ஆசிய வலுதூக்குதல் 

ப ோட்டி - ஆசிய ெலுதூக்குதல் ப ோட்டி 

பி ிவு - ப ண்களுக்கோன 84 கிபலோ எடட பி ிவு 

ப ோட்டி நடடப ற்ற இடம் -  ோஜஸ்தோன் மோநிலம் உதய் ்பூ  ்

பென்றெ  ்- பென்டன மோணவி  ம்யோ 

பென்றது - தங்க ் தக்கம் 
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சதற்கு ஆசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப்ஸ் 

பதற்கு ஆசிய ஜூனிய  ்தடகள ெோம்பியன்ஷி ்ஸ் பதோட  ்

06.05.2018ல் பகோழும்பில் பதோடங்கியது. 

முதல் நோளில் இந்தியோ 11 தங்கம், 10 சில்ெ ,் மூன்று பெண்கலத்துடன்  தக்க ் 

 ட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது. 

 

ப்ராஹ் ஓபன் சடன்னிஸ்- சபட்ரா கிவிட்படாவா சாம்பியன் 

ப ோட்டி -  ் ோஹ் ஓ ன் படன்னிஸ் 

ப ோட்டி நடடப ற்ற இடம் - பெக்குடிய சின் தடலநக  ் ் ோஹ் 

நோள் - 05.05. 2018 

பென்றெ  ்- உள்ளூ  ்வீ ோங்கடனயோன ப ட் ோ கிவிட்படோ 

(ப ோமோனியோ வீ ோங்கடன மிகோபயலோ புஜ ப்னஸ்குடெ வீழ்த்தினோ )் 

 

இஸ்தான்புல் ஓபன் சடன்னிஸ் 

ப ோட்டி - இஸ்தோன்புல் ஓ ன் படன்னிஸ் 

பெற்றியோள  ்- ஜ ் ோன் வீ   ்டோப ோ படனியல் 

பென்றது - முதல் ஏடிபி ெோம்பியன்  ட்டம் 
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முனிச ்ஓபன் சடன்னிஸ் 

ப ோட்டி - முனிெ ்ஓ ன் படன்னிஸ் ப ோட்டி 

நடடப ற்ற இடம் - பஜ ம்னி 

பெற்றியோள  ்- பஜ ம்னி வீ   ்அபலக்ஸோண்ட  ்ஸ்ெப ெ் 

பெற்றி - ெோம்பியன்  ட்டம் 

ஹாக்கி 

தமிழ்நோடு ஹோக்கி யூனிட் தடலெ ோக பெக  ்மபனோக  ்பத வ்ு. 

 

சரவ்பதச சசய்திகள் 

 

பம 4 – ெ ெ்பதெ தீயடண ்பு ்  டடயின  ்தினம் 

 

அசமரிக்காவில் இளடக்கால நீதிபதி இந்திய சபண் 

நியூயோ க்் நக  சிவில் நீதிமன்றத்தின் இடடக்கோல நீதி தியோக இந்திய 

ெம்ெோெளிடய பெ ந்்த தீ ோ அம்ப க  ்நியமிக்க ் டட்ுள்ளோ .் 

பமலும் அபம ிக்கோவில் நீதி தியோகியுள்ள இ ண்டோெது இந்திய ் ப ண் என்ற 

ப ருடமடயயும் தீ ோ அம்ப க  ்ப ற்றுள்ளோ  ்

அெருக்கு முன் ோக அபம ிக்கோவில் 2015ம் ஆண்டு பென்டனடய பெ ந்்த  ோஜ 

 ோபஜஸ்ெ ி நீதி தியோக நியமிக்க ் ட்டோ .் 
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ஜப்பானில் காளளகள் பமாதும் வீர விளளயாடட்ு 

ஜ ் ோனிலும் ஆண்டுபதோறும்  ோ ம்  ியமோக படோக்யு என ் டும் கோடள ெண்டட 

ப ோட்டி நடடப றுகிறது. 

ஜ ் ோனில் கோடளகள் பமோதும் டமதோனத்திற்குள் அதடன கடட்ு ் டுதத்ுெதற்கோக 

முதன்முடறயோக ப ண்கள் அனுமதிக்க ் டட்ுள்ளன .் 

 

உலகின் மிகப்சபரிய கண்ணாடி மாளிளக 

உலகின் மிக ்ப  ிய விக்படோ ியோ கண்ணோடி மோளிடக லண்டனில் உள்ளது. 

5 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரூ.380 பகோடி பெலவில் புது ்ப ோலிவுடன் மீண்டும் 

திறக்க ் டுகிறது . 

 

ரஷ்யா அதிபர் 

 ஷியோவின் அதி  ோக நோன்கோெது முடறயோக 07.05.2018ல் விளோடிமி  ்

புதின்  தவிபயற்றோ .் 

 ஷியோவின் துடண பி தம ோக நிதி மந்தி ி - அன்ட்டன் சிலுெனோெ் 

பி தம  ்– டிமிட் ி பமடெ்படெ் 
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பதசியசசய்திகள் 

 

பிரவாசி பாரதீய திவாஸ் 

பெளிநோடுெோழ் இந்திய க்ளின் பெயல் ோடட்ட மதிக்கும் ெடகயில் 

பகோண்டோட ் டும் பி ெோசி  ோ தீய திெோஸ் இனி இ ண்டு ஆண்டுக்கு ஒருமுடற 

பகோண்டோட ் டும் என பெளியுறவு துடற மந்தி ி சுஷ்மோ சுெ ோஜ் 

பத ிவித்துள்ளோ .் 

அடுத்த ஆண்டு ஜனெ ி மோதம் ெோ ணோசியில் பி ெோசி  ோ தீய திெோஸ் நிகழ்ெச்ி 

நடடப றும். 

 

‘அனிதா சாட்’ விண்ணுக்கு பயணம் 

ெளிமண்டலத்தில் உள்ள கோற்றில் மோசு அளவு மற்றும் பெ ் மயமோதல் 

ஆகியெற்டறக் கண்டறிய திருெச்ிடயெ ்பெ ந்்த பிளஸ் 2 மோணவி வில்லட் 

ஓவியோ தயோ ித்துள்ள ‘அனிதோ ெோட்’ பெயற்டகக்பகோள் பமக்சிபகோவில் இருந்து பம 

6 2018 விண்ணில் ஏெ ் டுகிறது. 

 

கவிஞர் இரவீந்தரநாத் தாகூர் பிறந்ததினம் - பம 7  

இந்தியோ(ஜன கன மன), ெங்கோளபதெம்(அம  ்பெோனோ  ் ங்களோ) என இரு 

நோடுகளுக்கு பதசிய கீதம் அளித்த ெங்கக் கவிஞ  ்இ வீந்த நோத் தோகூ ின் 158-ெது 

பிறந்ததினம் 07.05.2018-ல் பகோண்டோட ் டுகிறது. 

கீதோஞ்ெலி என்ற கவிடத பதோகு ்பிற்கோக இெ  ்1913-ல் இலக்கியத்துக்கோன பநோ ல் 

  ிசு ப ற்றோ .் 

மக்கள் இெட  அன்புடன் குருபதெ் என்று அடழ ்   ்
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ஆயுஷ்மான் பாரத் பதசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம் 

ஏடழ குடும் ங்களுக்கு ஆண்டுக்கு தலோ ரூ.5 லட்ெம் வீதம் 10 பகோடிக்கு பமற் ட்ட 

குடும் ங்களுக்கு மருத்துெ கோ ்பீடு அளிக்கும் ‘ஆயுஷ்மோன்  ோ த் பதசிய சுகோதோ  

 ோதுகோ ்பு திட்டம்’ என்ற திட்டத்டத மத்திய அ சு பெயல் டுத்த உள்ளது. 

ஜூடல மோததத்ுக்கு பிறகு அமலுக்கு ெரும். 

ஏ ் ில் மோதம் 2018 ல் ெத்தீஸ்க  ்மோநிலம் பீஜ ்பூ ில் அம்ப த்க  ்பிறந்த 

நோடளபயோட்டி ஆயுஷ்மோன்  ோ த ்கீழ் முதலோெது ஆப ோக்கிய மற்றும் நல்ெோழ்வு 

டமயத்டத பி தம  ்திறந்து டெத்தோ .் 

 

அறிவியல் சசய்திகள் 

 

சிக்குன்குனியா ளவரஸ் அழிக்கும் என்ளசம் 

ஏடிஸ் என்ற பகோசு கடி ் தோல் அதன் மூலம் சிக்குன்குனியோ, படங்கு உள்ளிட்ட 

பநோய்கள்   வுகின்றன. 

ரூ ப்க ஐ.ஐ.டி. ஆய்ெோள க்ள் என்எஸ்பி-2 புபராட்டீஸ் என்ற என்ளசமில் இருந்து 

சபப்-1, சபப்-2 ஆகிய மூலக்கூறுகடள எடுதத்ு அதன் மூலம் சிக்குன்குனியோ 

டெ ஸ்கடள பகோல்ல முடியும் என்று கண்டுபிடித்துள்ளன .் 

 

நாஸாவின் ‘இன்ளசட்’ விண்கலம் 
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பெெ்ெோய் கி கதத்ுக்கு பூகம் ங்கடள ஆய்வு பெய்யும் பநோக்கதத்ுடன் அபம ிக்க 

விண்பெளி ஆய்வு டமயம் ளமல்கல் விண்கலம் இன்ளசட் என் டத 

அனு ்பியுள்ளது. 

 

விண்சவளி பஹாட்டல் - அபராரா ஸ்படஷன் 

இங்கிலோந்டத பெ ந்்த ஓ ியோன் ஸ்ப ன் என்ற நிறுெனம் 2021-ம் ஆண்டில் 

விண்பெளியில் அப ோ ோ ஸ்படஷன் என்ற ப ய ில் பஹோட்டல் ஒன்டற பதோடங்க 

இருக்கிறது. 

அந்த பஹோட்டலுக்கு 2022-ம் ஆண்டு விருந்தின க்டள அடழத்து பெல்ல முடிவு 

பெய்ய ் டட்ுள்ளது. 

 

முதன் முளறயாக பராபபா மூலம் தண்டு வட ஆபபரசன் 

அபம ிக்கோடெ பெ ந்்த இந்திய ெம்ெோெளி டாக்டர் நீல் 

மல்பகாத்ரா தடலடமயிலோன குழுவின  ்முதன் முடறயோக ப ோப ோ மூலம் 

தண்டுெட ஆ ப ெடன பெற்றிக மோக நடத்தி ெோதடன  டடத்துள்ளன .் 

 

 

 

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

