
 
    

 

Daily Current Affairs (June 4th - 6th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : June 4th - 6th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

ஆசிய ஜூனியர ் சாம்பியன்ஷிப் 

ஜப்பான், கிபூவில் 18 வது ஆசிய ஜூனியர ்தடகள சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டிகள் 

நடடப்பபற்றது. 

 

மாநில சசய்திகள் 

 

ஹரியானா அரசாங்கம் - தந்ளதக்குரிய  விடுப்பு 

அடனத்து ஆண் அரசாங்க ஊழியரக்ளுக்கும்  15 நாள் தந்டதக்குரிய விடுமுடற 

ஹரியானா அரசாங்கம்  அறிவித்துள்ளது. 

 

சவூதி அரரபியா  சபண்களுக்கு ஓடட்ுநர் உரிமம் 

சவூதி அபரபியாவில்  பல ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு பபண்களுக்கு முதல் ஓடட்ுநர ்

உரிமம் வழங்கத ்பதாடங்கியது. 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

புதிய கிரகத்தில் தண்ணீர் மற்றும் உரலாகங்கள் 

இங்கிலாந்து பகம்பிரிட்ஜ் பல்கடலக்கழகம் மற்றும் ஸ்பபயினின் ஆஸ்ட்பரா 

பிஸ்கா கனாரியாஸ் நிறுவனத்டத பசரந்்த விஞ்ஞானிகள் அதிநவீன 

பதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய கிரான் படலஸ்பகாப் மூலம் விண்பவளியில் ஆய்வு 

பமற்பகாண்டனர.் 

இதில்  சூரிய குடும்பத்துக்கு பவளிபய ‘வாஸ்ப்-127பி’ என்ற புதிய கிரகம் இருப்படத 

கண்டு பிடித்தனர.் 

இந்த கிரகத்தில் அதிக அளவிலான உபலாகங்கள் உள்ளன. தற்பபாது பசாடியம், 

பபாட்டாசியம், லித்தியம் கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளன. பமலும் இங்கு தண்ணீர ்

இருப்பதும் பதரிய வந்துள்ளது 

 

எச.்ஐ.வி எதிர்ப்பு மருந்து 

சீனாவில் உள்நாட்டிபலபய நீண்ட காலமாக 

பவடலபசய்யக்கூடிய அல்புவிரட்டடு(Albuvirtide) என்ற  எச.்ஐ.வி. மருந்து 

கண்டுபிடிக்கப்படட்து . 

இது பல்லாயிரக்கணக்கான எச.்ஐ.வி / எய்டஸ்் பநாயாளிகளுக்கு வரமாக 

இருக்கலாம் என்று சீனா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

உலக சுற்றுசச்ூழல் நாள் - ஜூன் 5 

தீம் – ‘Beat plastic pollution’ 
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உலக சுற்றுசச்ூழல் நாள் (World Environment Day, WED) ஐக்கிய நாடுகள் அடவயின் 

பபாதுச ்சடபயால் 1972-ம் ஆண்டில் ஆரம்பித்து டவக்கப்பட்டது. 

இது  ஐக்கிய நாடுகள் அடவயால் ஆண்டுபதாறும் ஜூன் 5-ம் 

பததி பகாண்டாடப்படட்ு வரும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு ஆகும். 

 

வணிகச ்சசய்திகள் 

 

இந்தியாவுக்கு மலிவான LNG 

முதல் மலிவான திரவ இயற்டக எரிவாயுடவ (எல்.என்.ஜி) ரஷ்யாவின் காஸ்ப்பராம் 

நிறுவனத்திடமிருந்து இந்தியா பபற்றுள்ளது. 

இது இந்தியா ரஷ்யாவுடனான ஒரு நீண்ட கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படட  ஆகும் . 

 

உலகச ்சசய்திகள் 

 

BRICS சவளிநாடட்ு அளமசச்ரக்ள் கூட்டம் 

பிரிக்ஸ் (பிபரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் பதன்னாபிரிக்கா) பவளிநாடட்ு 

அடமசச்ரக்ள் கூட்டம் ஜூன் 4, 2018 அன்று  நடந்தது . 

பவளியுறவு மந்திரிகள் கூட்டத்தில்  பவளியுறவுத்துடற அடமசச்ர ்சுஷ்மா 

சுவராஜ் கலந்து பகாண்டார ்
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இன்ரபார்மல் கூட்டம் 

பாரிசில் உலக வணிக அடமப்பு (WTO) அடமசச்ரக்ளின் இன்பபாரம்ல் 

கூட்டம் நடந்தது . 

இதில் வரத்்தக  மற்றும் பதாழிற்துடற அடமசச்ர ்சுபரஷ் பிரபு  பம 31, 2018 கலந்து 

பகாண்டார.் 

 

மலபார் கூடட்ுப்பயிற்சி 2018 

மலபார ்கூடட்ுப்பயிற்சி  அபமரிக்காவின் குவாமில் நடடபபறுகிறது. 

இந்தியா, அபமரிக்கா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் கடற்படடகள் பங்பகற்கும் 

மலபார ்கூடட்ுப்பயிற்சி 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 6 ஆம் பததியிலிருந்து 16 ஆம் வடர 

நடக்கிறது . 

 

கிரிஷி கல்யாண் திட்டம் 

மத்திய பவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத் துடற பதாடங்கிய கிரிஷி கல்யாண் 

திட்டம், 2018 ஜூன் 1 முதல் ஜூடல 31 வடர பசயல்படுத்தப்படும் . 

பிரதமர ்திரு. நபரந்திர பமாடியின் பதாடல பநாக்கு திட்டத்திற்கு ஏற்ப, 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்டத இரட்டிப்பாக்குவது என்ற 

பநாக்கதத்ுடன் பதாடங்கப்பட்டது. 

 

ஜன் ஔஷாதி சுவிதா திட்டம் 

பிரதமரின் பாரதீய ஜன் ஔஷாதி பரிபயாஜனா திட்டம் , உயிரி முடறயில் மடக்ும் 

தன்டம வாய்ந்த சானிடரிநாப்கின் வழங்குவது ஆகும் . 
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இந்த  “ஜன் ஔஷாதி சுவிதா” திட்டத்டத மத்திய ரசாயன உரங்கள், சாடல 

பபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாடலத் துடற, கப்பல் துடற இடணயடமசச்ர ்திரு. 

மன்சுக் எல். மான்டவியா புதுதில்லியில் பதாடங்கி டவத்தார.் 

 

கங்கா பிரஹாரிஸ் 

கங்கா ப்ராஹாரிஸ் கங்கா ஆற்றின் மாநிலங்களான உத்தரப்பிரபதசம், ஜாரக்ண்ட,் 

பீகார ்மற்றும் பமற்கு வங்காளம் ஆகியவற்றிற்கு கங்டக நதிகடள 

பாதுகாப்பதற்காகவும்,உயிர-்பன்முகத்தன்டம பாதுகாப்பிற்காகவும்  மக்களுக்கு 

பயிற்றுவித்தல் ஆகியவற்றிற்காக ஏற்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

புருரஷாத்தப்படன்ம்  திட்டம் 

கிழக்கு பகாதாவரி, விசாகப்பட்டினம் மற்றும் வட ஆந்திரா ஆகிய பகுதியின் 

நீரப்்பாசனம் மற்றும் குடிநீர ்பதடவகடள புருபஷாத்தப்படன்ம் லிப்ட் பாசன திட்டம் 

(பிஎல்ஐபி) பூரத்்தி பசய்கிறது. 

 

அடல் புஜல் ரயாஜனா 

சமுதாயப் பங்களிப்பு மூலம் நாட்டின் முன்னுரிடமப் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர ்

பமலாண்டமகடள பமம்படுத்துவபத அடல் புஜல் பயாஜனா 

திட்டதின் பநாக்கமாகும் 

நீர ்வள அடமசச்கத்தின் 600 பகாடி ரூபாய் திட்டமான அடல் புஜல் 

பயாஜனாவிற்கு  (ஏபிடஹஐ) உலக வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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நியமனங்கள் 

 

எகிப்து அதிபர் - அப்ரதல் அல்சிசி 

அரசாங்கத்தால் பதாடங்கப்பட்ட சாடல பாதுகாப்பு விழிப்புணரவ்ு 

பிரசச்ாரத்திற்கான பிராண்ட் தூதர ் - அக்ஷய் குமாரஐ்.நா 

 

சபாதுசச்ளபயின் தளலவர ்

பபாதுசச்டபயின் தடலவர ்-  மரியா ஃபபரன்ாண்டா எஸ்பிபனாசா [ஈக்வடார]் 

இவர ்ஐ.நா.சடப தடலவராக பதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நான்காவது பபண் ஆவார.் 

 

 

 

 

 

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

