
 
    

 

Daily Current Affairs (July 4th - 6th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 4th - 6th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

திபிலிசி  கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மல்யுத்தம் 

ஜ ோரஜ்ியோவில் நடந்த திபிலிசி கிரோண்ட் பிரிக்ஸ் மல்யுத்தப் ஜபோட்டியில் 65 கிஜலோ 

பிரிவில் ப ்ரங் புனியோ வென்று சோம்பியன் ஆனோர.் 

86kg பிரிவில் தீபக் பூனியோ வெண்கலத்தத வென்றோர.் 

  

உலக  சசய்திகள் 

  

விளளயாட்டிற்கான  பல்களலக்கழகம் 

ஆந்திரோவில் விதையோட்டிற்கோன  பல்கதலக்கழகத்தத யுவனஸ்ஜகோ அதமக்கிறது 

ஐ.நோ வின் சிறப்பு நிறுெனமோன யுவனஸ்ஜகோ நிறுெனத்தோல் அதமக்கப்படும் 

விதையோட்டிற்கோன டிதசன் பல்கதலக்கழகம் விதரவில் விசோகப்பட்டினத்தில் 

திறக்கப்படும். 
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சடக்னனா பாரக்்கில் வணிக ளமயம் 

திருெனந்தபுரம் வடக்ஜனோபோரக்்கில் எரன்்ஸ்ட் & யங் (EY) என்ற உலகைோவிய ெணிக 

தமயம் அதமக்கத் திட்டம் இடப்படட்ுை்ைது.    

  

ராஜபக்ஷ சரவ்னதச விமான நிளலயம் 

இலங்தகயில் “உலகின் மிக நஷ்டமோன விமோன நிதலயத்தத” இந்தியோ ெழிநடத்த 

முடிவு வசய்தது. 

இதன்படி ஹம்பன்ஜடோட்டோவில் மத்தல ரோ பக்ஷ சரெ்ஜதச விமோன நிதலயத்தத 

இழப்புக்கைிலிருந்து  மீட்பதற்கு இலங்தகயுடன் கூடட்ு முயற்சிதய 

ஜமற்வகோை்ெதற்கு இந்தியோ உடன்படுகிறது . 

  

மாநில சசய்திகள் 

  

கட்டட நகரம் - னடானசகாண்டா 

ஆந்திரப் பிரஜதசம்  மோெட்டத்தில் ஜடோனவகோண்டோவில் ஒரு ‘கடட்ுமோன நகரத்தத’ 

ஆந்திர அரசு நிறுவுகிறது. 

 

ளசபர் பாதுகாப்பு & டிஜிட்டல் விழிப்புணரவ்ு திட்டம் - மூத்த குடிமக்கள் 

ஸ்ரீ ஹன்ஸ்ரோ ் கங்கோரோம் அஹிர ்என்பெர ்மூத்த குடிமக்களுக்கு வதோடங்கப்பட்ட 

தசபர ்போதுகோப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் விழிப்புணரவ்ு திட்டத்தில் கலந்துவகோண்டோர.் 

வடல்லி கோெல்துதறயோனது  முதல் தசபர ்தடயவியல் ஜென் வதோடங்கியது. 

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


 
    

 

 பந்தாரிசச்ி வாரி 

“பந்தோரிசச்ி ெோரி” என்பது 700 ஆண்டுகை் பழதம ெோய்ந்த மகோரோஷ்டிரோவின் விழோ. 

மகோரோஷ்டிரோவில் உை்ை ஜதஹு மற்றும் ஆலந்தி ஆகிய இடங்கைில் இந்த புனித 

விழோ வகோண்டோடப்பட்டது. 

  

சட்ட நபரக்ள் 

உத்தரகண்ட ்உயரநீ்திமன்றம் பறதெ மற்றும் நீரெ்ோழ் உயிரினங்கை் உை்ைிட்ட முழு 

விலங்குகதை ‘சட்ட நபரக்ை்’ என்று அறிவித்தது 

 

உலகின் முதல் டிஜிட்டல் களல அருங்காட்சியகம் 

 ப்போனின் ஜடோக்கிஜயோவில் உலகின் முதல் டிஜிட்டல் கதல அருங்கோட்சியகம் 

திறக்கப்பட்டது. 

  

அகரத்லா விமான நிளலயம்  சபயர்மாற்றம் 

திரிபுரோ மோநிலத்தில் உை்ை அகரத்லோ விமோன நிதலயத்தின் வபயதர மகோரோ ோ 

பீர ்பிக்ரம் மோணிக்ய கிஜஷோர ்விமோன நிதலயம் என்று வபயரம்ோற்றம் வசய்ய 

மத்திய அதமசச்ரதெ ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 
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நியமனங்கள் 

  

ஐ.நா. இராணுவ பாரள்வயாளர் குழு 

இந்தியோ மற்றும் போகிஸ்தோனில் உை்ை ஐ.நோ. இரோணுெ போரத்ெயோைர ்குழுவின் 

(UNMOGIP) ததலதம மற்றும் ததலதம இரோணுெ போரத்ெயோைர ்உருகுஜெயின் 

ஜம ர ்வ னரல் ஜ ோஸ் எலோடிஜயோ அல்கய்ன் ஆெோர.் 

  

ரயில்னவ வாரியத்தின்  டிராபிக் உறுப்பினர்  

ரயில்ஜெ ெோரியத்தின்  டிரோபிக் புதிய உறுப்பினரோக ஸ்ரீ கிரிஷ் பிை்தை 

என்பெர ் நியமிக்கப்பட்டோர.் 

  

ளைதராபாத் பல்களலக்கழக னவந்தர் 

தஹதரோபோத் பல்கதலக்கழக ஜெந்தரோக நீதிபதி வரட்டி நியமிக்கப்பட்டோர.் 

  

திட்டங்கள் 

‘சம்பல்’ 

மத்தியப் பிரஜதசம் அரசு ஒரு சிறந்த அதிகோர மஜசோதோ தை்ளுபடி திட்டம் மற்றும் 

சிறுவதோழில் மற்றும் ஏதழ குடும்பங்களுக்கோன மோனியத் திட்டம் ‘சம்பல்’ என்பதத 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

இந்த திட்டத்தின் கீழ், ெறுதமக் ஜகோடட்ிற்கு கீழ் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு 

மோதத்திற்கு 200 ரூபோய் வசலவில் மின்சோரம் ெழங்கப்படும் 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம்(MoU) 

  

ஆயுதம் தாங்கிய எல்ளலக் காவல்பளட 

ஆயுதம் தோங்கிய எல்தலக் கோெல்பதடயின் நிலத்தத அருணோசச்லப் பிரஜதச 

அரசிற்கு மோற்ற மத்திய அதமசச்ரதெ ஒப்புதல் 

தெோங்கில் ஆயுதம் தோங்கிய எல்தலப்போதுகோப்புப் பதடக்கு வசோந்தமோன வபரு 

விழோ மற்றும் பன்ஜனோக்கு தமதோனம் அதமக்கப்பட்டது. 

இது அருணோசச்லப் பிரஜதச அரசிற்கு மோற்றுெதற்கு பிரதமர ்திரு. நஜரந்திர ஜமோடி 

ததலதமயிலோன மத்திய அதமசச்ரதெ ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

  

உலக அறிவுசார் சசாத்துரிளம அளமப்பு  உடன்படிக்ளக & சசயல்பாடு 

உலக அறிவுசோர ்வசோத்துரிதம அதமப்பின் உடன்படிக்தக 1996 மற்றும் உலக 

அறிவுசோர ்வசோத்துரிதம அதமப்பின் வசயல்போடு மற்றும் ஃஜபோஜனோகிரோம் 

உடன்படிக்தக 1996-ன் உரிதமகதை, இதணயதைம் மற்றும் டிஜிட்டல் சூழல் 

நீட்டிக்கப்பட்டது . 

இததன பிரதமர ்திரு. நஜரந்திர ஜமோடி ததலதமயில் நதடவபற்ற மத்திய 

அதமசச்ரதெக் கூட்டத்தில்,மத்திய ெரத்்தக வதோழில்துதறயின் வதோழில் வகோை்தக 

மற்றும் ஜமம்போடட்ுத ்துதற அைித்த கருத்துருவிற்கு ஒப்புதல் அைிக்கப்பட்டது. 
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இந்தியா இங்கிலாந்து இளடனய ஒப்பந்தம் 

சட்டம் மற்றும் நீதித் துதறயில் ஒத்துதழப்பு மற்றும் கூடட்ு ஆஜலோசதனக் குழுதெ 

நிறுவுதல் குறித்து இந்தியோ மற்றும் இங்கிலோந்து இதடஜயயோன ஒப்பந்தத்திற்கு 

மத்திய அதமசச்ரதெ ஒப்புதல் அைித்தது. 

  

விருதுகள் 

  

MSME அளமசச்கம் ஸ்வசச்த்தா விருதுகள் 2018 

ஜதசிய சிறு வதோழில்கை் கழகம் லிமிவடட்டின் (NSIC) வதோழிற்துதற கூட்டதமப்பு, 

வதோழிற்துதற சங்கங்கை் மற்றும் கை அலுெலகங்கை், கோதி மற்றும் கிரோமிய 

தகதவ்தோழில் ஆதணயம் (KVIC) (MSME), கயிறு ெோரியம் ஆகியதெ  ஸ்ெசச்த்தோ 

விருதுகை் வபற்றன. 

 

 

இளச சங்கம் மூலம் கடம் னமளதக்கு விருது 

கடம் ஜமதத விநோயகம் (‘விக்கு‘ விநோயகம்) என்பெர ்சிறப்பு ெோழ்நோை் 

சோததனயோைர ்விருது வபற்றோர.் 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

  

ICAT முதல் BS-VI எஞ்சின் சான்றிதளழ சவளியிடுகிறது  ஈசச்ர் 

கனரக எஞ்சின் இயந்திர மோதிரியில் முதல் பி.எஸ்.ஆர ்-ஐ சோன்றிததழ ெோல்ஜெோ 

ஈசச்ர ்ெரத்்தக ெோகன லிமிவடட் நிறுெனத்திற்கோக ICAT நிதறவு வசய்துை்ைது. 

இந்தியோவில் உை்ை ஜெோல்ஜெோ ஈசச்ர ்எஞ்சிதன உை்நோட்டிஜலஜய உற்பத்தி 

வசய்யப்படுகிறது. 

 

 

காஸ்மிக் கதிரக்ள் பூமிளய எட்ட வாய்ப்பு 

10,000 ஒைி ஆண்டுகை் வபரிய நட்சத்திர மண்டலத்தில் இருக்கும் எடோ கரிஜன (Eta 

Carinae) மிக ஒைி மயமோன மற்றும் மிகப்வபரிய விண்மீன் அதமப்பு ஆகும். 

இதிலிருந்து வெைிெரும் கோஸ்மிக் கதிரக்ை் பூமிதய எட்ட ெோய்ப்பு உண்வடன NASA 

வதோதலஜநோக்கியிலிருந்து தரவுகதைப் பயன்படுத்தி ஒரு ஆய்வில் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ுை்ைது. 

ஏஞ்சலோ ஜபோன்ஸ் என்பெர ் `மிஸ் யுனிெரஸ்் ஸ்வபயின்’ பட்டத்தத வென்றோர ். 

இெர ் `பிரபஞ்ச அழகிப் ஜபோட்டியில் பங்குவபறும் முதல் திருநங்தக’ ஆெோர.் 
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மாநாடுகள் 

  

“Arth – art for earth” 

கலோசோரத்திற்கோன மோநில மத்திய மந்திரி டோக்டர ்மஜகஷ் ஷ்ரமோ, புதுதில்லி IGNCA 

வில் “Arth – art for earth” என்ற ததலப்பில் கண்கோட்சி திறந்தோர.் 

  

இ-வரத்்தகம் பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டம் 

ெரத்்தக வசயலோைர ்ரிதோ திஜயோதியோ புதுதில்லியில் இ-ெரத்்தக பணிக்குழுவின் 

முதல் கூட்டத்திற்கு ததலதம தோங்கினோர.் 

  

சவுராஷ்டிரா பட்னடல் கலாசச்ார சமாஜ் சரவ்னதச மாநாடு 

பிரதமர ்திரு. நஜரந்திர ஜமோடி  ூன் 6 அன்று  நடந்த எட்டோெது சரெ்ஜதச 

சவுரோஷ்டிரோ பட்ஜடல் கலோசச்ோர சமோ ் மோநோட்டில் கோவணோலி கோட்சி மூலம் 

உதரயோற்றினோர.் 

இந்த ஆண்டு அவமரிக்கோவில் உை்ை கலிஃஜபோரன்ியோவில் இந்த சரெ்ஜதச மோநோடு 

நதடவபறுகிறது. 
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திட்டங்கள் 

  

பிசரயில்–சசயலாக்கப்பட்ட வாக்காளர் ஐடி 

ஜதரத்ல் கமிஷன் போரத்ெ குதறபோடு வகோண்ட நபரக்ைின் அதிக பங்கைிப்தப 

உறுதிப்படுத்துெதற்கோக பிவரயில் ஜலபிை் மூலம் ெோக்கோைர ்அதடயோை 

அடத்டகதை வெைியிட்டது 

 

சமாளபல் சசயலிகள் 

ஜிஎஸ்டி ‘Verify App’ 

நுகரஜ்ெோர ்நலன்கதைப் போதுகோப்பதற்கோக ‘GST Verify’ என்ற வமோதபல் ஆப்தப 

மத்திய மதறமுக ெரிகை் மற்றும் சுங்கெரி ெோரியம் (CBIC) உருெோக்கியுை்ைது. 
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