
 
    

 

Daily Current Affairs (June 1st - 3rd ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 1st - 3rd 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

சபண்கள் T20 ஆசியா ககாப்ளப கிரிக்சகட ்

மகளிர ்T20 ஆசிய ககோப்பப கிரிக்ககட்டில் இந்தியோ மகலசியோபை கைன்றது 

 

ஹீகரா இண்டரக்ாண்டிசனன்டல் ககாப்ளப 

ஹீகரோ இண்டிகோன்டிகனன்டல் ககோப்பப கோல்பந்து கபோட்டியில் இந்தியோ  சீனோ 

பைகபபை கைன்றது 

 

மாநில சசய்திகள் 

 

சடக்கான் ராணி 

1930 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மோைம் 1 ஆம் கைதி மகோரோஷ்டிரோவின் முக்கிய 

நகரங்களுக்கு இபடகய கேபை கேய்ய முைல் டீலக்ஸ் ரயில் 

அறிமுகப்படுை்ைப்பட்டது. 

புகனயின் கபயரில், இது “கடக்கோன் ரோணி” என்றும் அபைக்கப்படுகிறது. 
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உலக சசய்திகள் 

 

“பிளாஸ்டிக் மாசு மற்றும் கமலாண்ளம”மாநாடு 

2018 (WED-2018) உலக சுற்றுேச்ூைல் தினை்தின் 5 நோள் ககோண்டோட்டை்தின் 

கைோடக்கை்பை குறிக்கும் ைபகயில் கருப்கபோருள் அறிவு மோநோடு ஏற்போடு 

கேய்யப்பட்டது. 

இது “விஞ்ஞோன மோசு மற்றும் கமலோண்பம” பற்றிய “பிளோஸ்டிக் மோசு மற்றும் 

கமலோண்பம” க்கோன மோநோடு. 

 

‘கசவா கபாஜ் கயாஜ்னா’ 

CGST மற்றும் IGST ஆகியைற்றில் கேன்டரின் பங்குகபள மை நிறுைனங்கள் மூலம் 

உணவு / பிரேோை் / லங்கர ்/பண்டோர கபோருடக்ள் இலைேமோக ைைங்க ‘கேைோ கபோஜ் 

கயோஜ்னோ’ என்ற புதிய திட்டம் இந்திய அரசு கைோடங்கியுள்ளது. 

 

திருத்தியளமக்கப்பட்ட வருமான வரி தகவல் அளிப்கபார் பரிசுத் திடட்ம் 2018 

கறுப்பு பணை்பை கண்டுபிடிக்கவும் ைரி ஏய்ப்பபக் குபறக்கவும் ைருமோன ைரிை் 

துபற “ைருமோன ைரி ைகைல் பரிசுை் திட்டம், 2018” என்ற புதிய பரிசுை் திட்டம் 

கைோடங்கியது. 

இது 2007ம் ஆண்டு முைலில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

முந்பைய பரிசுை் திட்டை்திற்கு பதிலோக ைருமோன ைரிைத்ுபறயோல் இந்ை ஆண்டு 

கைளியிடப்படட்ுள்ளது. 
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பீட்டா விருது 

விலங்குகளின் ஹீகரோ விருது சிங்கர ்ஜுபீன் கோரக்் என்பைருக்கு பீட்டோ ைைங்கியது. 

 

முக்கிய நாள்கள் 

 

உலக பால் தினம் - ஜூன் 1 

இது கபோருளோைோர ைளரே்ச்ி, ைோை்ைோைோரங்கள் மற்றும் ஊட்டேே்ை்து ஆகியைற்றிற்கு 

போல் துபறயின் பங்களிப்பப ககோண்டோட உருைோக்கப்பட்டது . 

போல் தினம் ஐக்கிய நோடுகள் ேபபயின் உணவு மற்றும் கைளோண்பம அபமப்பு 

(FAO)ஆல் உருைோக்கப்பட்டது. 

 

கைலுங்கோனோ மோநிலம் உருைோன நோள் - ஜூன் 2 

 

உலக ளசக்கிள் நாள் - ஜூன் 3 

12 ஏப்ரல் 2018 அன்று ஐக்கிய நோடுகள் பேக்கிள் தினம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

ஜூன் 3, 2018 முைல் அதிகோரப்பூரை் உலக பேக்கிள் தினம் ககோண்டோடப்படுகிறது. 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

சிங்கப்பூரில் பூவிற்கு பிரதமர ்நகரந்திர கமாடியின் சபயர் 

பிரைமர ்நகரந்திர கமோடி சிங்கப்பூர ்கைசிய ஆரக்்கிட ்கோரட்னுக்கு ைருபக ைந்ைோர ். 

அபை நிபனவு கூரும் ைபகயில் அைரது கபயபர கடன்ட்கரோபியம் நகரந்திர 

கமோடி என்று சிங்கப்பூர ்அரசு ஒரு பூவிற்கு கபயர ்சூட்டியுள்ளது . 

 

சீனா சசலுத்திய புவி கண்காணிப்பு சசயற்ளகக்ககாள் 

லோங் மோரே் ்– 2D ரோக்ககட ்மூலம் புதிய புவி கண்கோணிப்பு (Gaofen-6) 

கேயற்பகக்ககோபள கைற்றிகரமோக சீனோ விண்ணில் கேலுை்தியது . 

இது விைேோய ைளங்கள் ஆரோய்ேச்ி மற்றும் கபரழிவு கண்கோணிப்புகளில் 

முக்கியமோக பயன்படுை்ைப்படுகிறது. 

அக்னி-5 ஏவுகளண 

அணு ஆயுைங்கபளே ்சுமந்து கேன்று கைோபலதூர இலக்குகபளை ்துல்லியமோகை ்

ைோக்கி அழிக்கும் அக்னி-5 ஏவுகபண, டோக்டர ்ஏபிகஜ அப்துல் கலோம் தீவிலிருந்து 

(வீலர ்தீவு) 03.06.2018 அன்று கைற்றிகரமோக ஏவிப் பரிகேோதிக்கப்பட்டது. 

 

“ககாபபந்து சாம்படிகா ஸ்வஸ்த்யா பீமா கயாஜனா” 

ஒடிேோ மோநிலை்தில் பை்திரிபகயோளரக்ளுக்கு “ககோபபந்து ேோம்படிகோ ஸ்ைஸ்ை்யோ 

பீமோ கயோஜனோ” என்ற ஒரு சுகோைோர கோப்பீடு திட்டை்பை ஒடிேோ அரேோங்கம் 

கைோடங்கியுள்ளது. 
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பூமி விஞ்ஞான அளமசச்கம் முன்னறிவிப்பு - என்ஸம்பில் ப்சரடிக்ஷன் சிஸ்டம் 

மபை, கைப்ப அபல மற்றும் குளிர ்அபல கபோன்ற தீவிர ைோனிபல 

நிகை்வுகளின்மற்றும் பரைலோன ைோனிபல முன்னறிவிப்புகபள மிகவும் 

துல்லியமோக உருைோக்குைைற்கோக புவி அறிவியல் அபமேே்கம் என்ஸம்பில் 

ப்கரடிக்ஷன் சிஸ்டம் (ஈபிஎஸ்) ஐ அறிமுகப்படுை்தியது. 

 

நியமனம் 

 

ஸ்சபய்ன் நாட்டின் புதிய பிரதமர் 

ஸ்கபய்ன் பிரைமரோக இருந்ை மரியோன ரஜோய் பைவி விலகியபை அடுை்து கபட்கரோ 

ேோன்ேஸ் அந்நோட்டின் புதிய பிரைமரோக பைவிகயற்றோர.் 

 

இத்தாலி பிரதமர ்

இை்ைோலியின் பிரைம மந்திரி - கியூகேப் கோன்கட 

இந்தியோவின் புவியியல் ஆய்வு பமயை்தின் (ஜிஎஸ்ஐ) கபோது இயக்குனர ்- திகனஷ் 

குப்ைோ 
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