
 
    

 

Daily Current Affairs (June 7th - 10th ) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்  

Date : June 7th - 10th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

டி20 பபாட்டிகளில் மிதாலி ராஜ் சாதளன 

இந்திய மகளிர ்கிரிக்ககட ்அணி வீராங்கனை மிதாலி ராஜ் சரவ்ததச டி20 

த ாட்டிகளில் 2000 ரை்கனள கடந்த முதல் இந்திய வீராங்கனை எை்ற சாதனைனய 

 னடத்துள்ளார.் 

  

பிசரஞ்சு ஓபன் சடன்னிஸ் 

த ாட்டி - பிகரஞ்சு ஓ ை் கடை்ைிஸ்    

பிரிவு - க ண்கள் ஒற்னறயர ்பிரிவு  

கவற்றி க ற்றவர ்-  ருதமைியாவிை் ஷிதமாைா கெல ்  

ததால்வியனடந்தவர ்- அகமரிக்காவிை் ஸ்டீ ை்  

கவை்றது - முதல் கிராண்ட ்ஸ்லாம்  ட்டம் 

11 வது பிகரஞ்சு ஓ ை் கடை்ைிஸ் த ாட்டியில் கவற்றி க ற ரஃத ல் நடால் ஆஸ்திரிய 

கடாமிைிக் தீனவ ததாற்கடித்தார.் 
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ஆசிய ஜூனியர் தடகளம் 

த ாட்டி -  ஜூைியர ்ஆசிய தடகள சாம்பியை்ஷி ் 

பிரிவு - க ண்களுக்காை 400மீ ஓட்டம்  

இடம் - ஜ ் ாை்  

கவை்றவர ்- இந்திய வீராங்கனை ஜிஸ்ைா  

கவை்றது -  தமத்யூ தங்கம்  

 

மாநில சசய்திகள் 

  

 திரிபுராவின் மாநில பழமானது அன்னாசி 

திரிபுரா மாநிலத்தில் அதிகம் வினளயக்கூடிய ராணி ரக அை்ைாசி ்  ழத்னத 

மாநில அரசிை் அதிகார ்பூரவ்  ழமாக குடியரசுத ்தனலவர ்ராம்நாத் அறிவித்தார.் 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

இந்தியா மற்றும் நார்பே இளடபய ஒப்பந்தம்  

நாரத்வ இந்தியா கூடட்ு முயற்சியில் (NIPI) 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2020 வனர மூை்று 

வருட காலத்திற்குள் சுகாதாரத ்துனறயில் ஒத்துனழ ்ன  விரிவு டுத்துவதற்காை 

நாரத்வ அரசிை் சுகாதார மற்றும் குடும்  நலத்துனற அனமசச்கம் 

னககயழுத்திடட்ுள்ளது. 
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இந்தியாவின் முதலாேது லித்தியம் அயன் பபட்டரி திட்டம்  

மத்திய அறிவியல் & கதாழில் ஆராய்சச்ி கவுை்சிலிை் கடட்ு ் ாட்டில், தமிழகத்திை் 

கானரக்குடியில் இயங்கிவரும் மத்திய மிை் தவதியியல் ஆராய்சச்ி நிறுவைம் 

மற்றும் ராசி சூரியசக்தி மிை் உற் தத்ி நிறுவைமும், இந்தியாவிை் முதலாவது 

லித்தியம் அயை் த ட்டரி திட்டத்திற்காை கதாழில்நுட ்த்னத வழங்குவதற்காை 

புரிந்துணரவ்ு ஒ ் ந்தத்தில் னககயழுத்திடட்ுள்ளை. 

  

ஐ.நா. இந்தியா ேணிக மன்றம் 

கதாழில் முதலீடுகளில்  ாலிை தவறு ாடுகள் குனறத்து க ண்களுக்கு வழிகாட்டல் 

மற்றும் கநட்கவாரக்்கிங் வாய் ்புகனள வழங்குகிறது. அததாடு  க ண்களுக்கு 

கதாழில் மற்றும் சந்னத இனண ்புகனள துரித ் டுத்த ஒரு கூடட்ுறவு அனம ்ன  

உருவாக்க ் ட்டது. 

ஐ.நா விை் இந்தியா வணிக மை்றம் மற்றும் NITI Aayog இை் மகளிர ்கதாழில் 

முனைதவார ்தளம் ஆகியனவ ஐ.நா. இந்தியா வணிக மை்றம் எை்ற  கூடட்ுறவு 

அனம ்ன  உருவாக்கியது 

  

ஒலி மாசு நகரங்கள் பட்டியல் 

னெதரா ாத் ஒலி மாசு ட்ட நகரங்களிை்  ட்டியலில் மூை்றாவது இடத்தில் உள்ளது. 
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விருதுகள் 

  

ோழ்நாள் சாதளனயாளர ்விருது  

த ங்காக்கில் சரவ்ததச இந்திய தினர ் ட அகாடமி (IIFA) 2018 விருது விழாவில் 

அனு ம் ககர ்எை் வருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர ்விருது வழங்க ் ட்டது.    

  

பி.சி.சி.ஐ விருதுகள் 

 ாலி யுமிரக்ார ்விருது விராத் தகாலிக்கு வழங்க ் ட்டது  

சிறந்த சரவ்ததச கிரிக்ககட் வீரர ்(க ண்கள்)  ெரம்ை் பிரீத் கவுரக்்கு 

வழங்க ் ட்டது. 

  

காேல்துளற அதிகாரிகளுக்கு மிக உயர்ந்த பதக்கம் 

கதலுங்காைா மாநில அரசால் காவல்துனற அதிகாரிகளுக்கு மிக உயரந்்த  தக்கம் 

வழங்க ் ட்டது  

த ாலிஸ் காை்ஸ்டபிள் பி. ராமுலு முக்கியமந்திரி சரத்வாை்ைதா த ாலிஸ்  தக்கம் 

2018 வழங்க ் ட்டது  
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அறிவியல் சசய்திகள் 

  

 உலக கடல் தினம் - ஜூன் 8  

தீம் - Preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean 

கடல்வாழ் உயிரிைங்கனள ்  ாதுகாக்கவும், கடல் உணவுகள்  ற்றி அறியவும், 

க ருங்கடலுக்கு மரியானத கசலுதத்வும் உலக ் க ருங்கடல் திைம் 

ககாண்டாட ் டுகிறது.  

1992ஆம் ஆண்டு, ஜூை் 8 அை்று பூமினய ்  ாதுகா ்த ாம் எை்கிற உடை் டிக்னக 

உருவாைது. அை்னறய திைத்னத உலக ் க ருங்கடல் திைமாகக் 

ககாண்டாடுகிதறாம். 

  

தானாக சசயலிழக்கும் ஊசிகள் 

அனைத்து மருத்துவ தநாக்கங்களுக்காகவும் தாைாக கசயலிழக்கக்கூடிய 

ஊசிகனள ்  யை் டுத்தும் முதல் மாநிலமாக இந்தியாவில் ஆந்திர ் பிரததசம் 

இருக்கும். 

இது உலக கெ னடடிஸ் திைமாை ஜூனல 28 அை்று தநாய்தக்தாற்னறத் 

தடு ் தற்காக கசயல் டுத்த ் டும். 

  

சசே்ோய் கிரகத்தில் உயிரினங்கள் ோழ்ந்த தடயங்கள் கண்டுபிடிப்பு 

பூமியில் இரு ் து த ாை்று 3 க ாருடக்னள கசவ்வாய் கிரகத்தில் கியூரியாசிட்டி 

கண்டுபிடித்துள்ளது. அவற்றில் அதிக அளவில் மீத்ததை் உள்ளது. 

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


 
    

 

க ரும் ாலும் ஒரு காலத்தில் உயிர ்இருந்த க ாருடக்ளிை் மீதிகளில் தாை் மீத்ததை் 

வாயு இருக்கும். எைதவ இந்த க ாருடக்ளுக்கு உயிர ்இருக்கலாம். 

  

ISRO இன்  ‘EPIC’ கிரகம் 

அெமதா ாத்னத தசரந்்த புவியியல் ஆராய்சச்ி ஆய்வகத்திை் PRL  குழு ஒரு 

கிரகத்னத கண்டுபித்தைர.் 

அது பூமினயவிட ஆறு மடங்கு க ரிய மற்றும் 600 ஒளி ஆண்டுகள் 

கதானலவில்  ‘EPIC’ எை்ற கிரகத்னத கண்டுபிடித்தைர.் 

  

‘தனுஷ்’ பீரங்கி  

முதல் முனறயாக முற்றிலும் உள்நாட்டிதலதய வடிவனமக்க ் ட்ட ‘தனுஷ்’ பீரங்கி, 

நீண்ட கதானலவில் உள்ள இலக்னக குறி ாரத்்து சுடவல்லது.  

மத்திய பிரததச மாநிலம் ஜ ல்பூரில் உள்ள து ் ாக்கி கதாழிற்சானலயில் இது 

தயாரிக்க ் ட்டது. 

 

உலகச ்சசய்திகள் 

  

ஓஸ்மான்சாகர் ஏரி திட்டம்  

னெதரா ாத் மாநகராட்சி தமம் ாடட்ு ஆனணயத்திை் அதிகாரிகள் ஓஸ்மாை்சாகர ்

ஏரியிை் அபிவிருத்தி திட்டத்திை் முதல் கட்டமாக விரிவாை திட்ட அறிக்னக 

தயராக்கிைார ் 
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இந்திய விேசாயி  உலக சாதளன 

ஐக்கிய அரபு எமிதரட்டில் உள்ள தகரளானவச ்தசரந்்த இந்திய விவசாயி சுததஷ் 

குருவாயூர ்கிை்ைஸ் உலக சாதனை  னடத்துள்ளார.் 

ஷாரஜ்ாவில் மிக ்க ரிய எண்ணிக்னகயிலாை (4,914) கரிம கறிதவ ்பினல 

கை்றுகனள ஷாரஜ்ாவில் விநிதயாகம் கசய்தார.் 

  

டீபயாசா -பசச்மி நிலக்கரி சதாகுதி 

உலகிை் இரண்டாவது மிக ்க ரிய நிலக்கரி சுரங்கமாை டீதயாசா-  சச்ாமி 

நிலக்கரி சுரங்கங்கனள மத்திய அரசு  தமற்கு வங்க அரசாங்கத்திற்கு 

வழங்கியுள்ளது. 

  

விருதுகள் 

  

ஐகான விருது  

தராெை் த ா ை்ைா எை் வருக்கு “ஆண்டிை் வினளயாடட்ு ஐகாை விருது 

வழங்க ் ட்டது  

  

எக்ஸலன்ஸ் விருது - 2018   

டாடா கை்சல்டை்சி தசனவக்கு க கா  ாரட்ை்ர ்எக்ஸலை்ஸ் விருது 

2018  வழங்க ் ட்டது 
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கமில்லா ஷம்மிஸ்(பிரிட்டிஷ்  ாகிஸ்தாைி) எை் வர ்தொம் ஃ யர ்எை்னும் 

கற் னை நாவலுக்காக 2018 க ண்களுக்காை  ரிசு க ற்றார.் 

  

நியமனங்கள் 

தாரிக் பிதரம்ஜி - வி ்தரா எண்டரப்ினரசஸ் நிரவ்ாகி அல்லாத  இயக்குைராக 

நியமிக்க ் ட்டார.் 

சரீதா நாயர ்- உலக க ாருளாதார மை்றம் (WEF) நிரவ்ாக உறு ்பிைராக 

நியமிக்க ் ட்டார ்

  

முதல் துலு நாேல்  

முதல் துலு நாவலாை ‘சதி கமதல’ ஆங்கிலத்தில் கமாழிக யரக்்க ் டட்ுள்ளது 

இந்த 'சதி கமதல' நாவல் எஸ்.யூ. மங்களூர ் ல்கனலக்கழகத்திை் இரண்டு முை்ைாள் 

த ராசிரியரக்ளால் ஆங்கிலத்தில் கமாழிக யரக்்க ் டட்ுள்ளது.  

இது 1921 இல் எழுத ் டட்ு  1936 இல் கவளியிட ் ட்டது. 

  

UNSC இன் நிரந்தரமற்ற  உறுப்பினரக்ள் 

ஐ.நா. க ாதுச ்சன  ஜைவரி மாதம் கதாடங்கி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு  ாதுகா ்புக் 

குழுவில் நிரந்தரமற்ற உறு ்பிைரக்ளாக  ணியாற்றுவதற்காக சில நாடுகனள 

ததரந்்கதடுதத்து. 

அது க ல்ஜியம், கடாமிைிகை் குடியரசு, கஜரம்ைி, இந்ததாதைசியா மற்றும் கதை் 

ஆபிரிக்கானவத் ததரந்்கதடுதத்ுள்ளது. 
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