
 
    

 

Daily Current Affairs (August 4th - 7th) 

Date :  August  4th - 7th 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

U-20 கால்பந்து அணி 

U-20 க ோடிப்  ோல்பந்து க ோப்பபயில் அரஜ்ென்டினோபை 2-1 என்ற க ோல்  ண ்கில் 

இந்தியோ ஜைன்றது. 

  

உலக பபட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப் 

ம ளிர ்ஒற்பறயர ்பிரிவில், ஸ்ஜபயின் வீரோங் பன  கரோலிமோன் மரின் 

இந்தியோவின் பி.வி.சிந்துபை வீழ்த்தி தங் ப் பத ் ம் ஜைன்றோர.் 

உல  சோம்பியன் பட்டத்பத மூன்று முபற (2014, 2015, 2018) ஜைன்ற முதல் 

வீரோங் பன என்ற ஜபருபம  கரோலினோ மரினு ்கு கிபடத்துள்ளது. 

சீனோவின் உல  கபட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிப்பில் ஜைன்ற ஜ ண்கடோ கமோமகடோ 

உல  கபட்மிண்டன் சோம்பியன்ஷிப் பட்டம் ஜபரும் முதல் ெப்போனிய வீரர ்ஆைோர.் 
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முக்கியமான நாடக்ள்  

 

ஹிபராஷிமா தினம் - ஆகஸ்ட ்6 

ஆ ஸ்ட் 6, 2018 அன்று, ஹிகரோஷிமோ குண்டுவீசச்ில் 73 ைது ஆண்டு நிபறவு 

அபடந்தது . 

அஜமரி ் ோ இரண்டோம் உல ப் கபோபர முடி ்  ஆ ஸ்ட் 6, 1945 அன்று ஹிகரோஷிமோ 

மீது ஒரு அணு குண்டு வீசியது. 

  

உலக சசய்திகள் 

முதல் மூன்று பங்குச ்சந்ளத 

உலகின் இரண்டோைது மி ப்ஜபரிய பங்குச ்சந்பதயோ  ெப்போன் முன்கனற்றம் 

அபடந்தது.  

உலகின் மி ப்ஜபரிய பங்கு 31 டிரில்லியன் டோலர ்அஜமரி ் ோ ஜ ோண்டுள்ளது.  

அடுத்தபடியோ  ெப்போன் (6.17 ட்ரில்லியன் டோலர)் சீனோ ($ 6.09 டிரில்லியன்) ஆகியபை 

முதல் மூன்று பங்குச ்சந்பத இடத்பதப் ஜபற்றுள்ளது 

நாசாவின் ஆய்வு 

அஜமரி ்  விண்ஜைளி பமயத்தின் ஆய்வு ் ோ  விபரவில் விண்ஜைளி ்கு ஜசல்லும் 

9 ஆரோய்சச்ியோளர ்ள் பட்டியலில் சுனிதோ வில்லியம்ஸ் இடம்ஜபற்றுள்ளோர.் 
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தரவரிளச & குறியீடு 

 ஐசிசி தரவரிளச 

நம்பர ்1 ஜடஸ்ட ்கபடஸ்்கமன் - விரோட் க ோலி  

(இைர ்நம்பர ்1 ஜடஸ்ட ்கபடஸ்்கமனோகும் ஏழோைது இந்திய வீரர ்ஆைோர)் 

 

 நியமனங்கள் 

 உசச் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

க .எம். கெோசப் , இந்திரோ போனரஜ்ி & வினீத் சரன் ஆகிகயோர ்உயர ்நீதிமன்ற 

நீதிபதி ள் உசச் நீதிமன்ற நீதிபதி ளோ  நியமி ் ப்பட்டனர ்

  

சரக்குக் கழக கார்ப்பபரஷன்  நிரவ்ாக இயக்குனர ்

அனுரோ ் சசச்ன் என்பைர ்அரப்்பணி ் ப்பட்ட சர ்கு ்  ழ   ோரப்்பகரஷன் ஆஃப் 

இந்தியோ லிமிஜடட ்நிரை்ோ  இய ்குனரோ  (DFCCIL) நியமி ் ப்பட்டோர.்  

  

CBDT உறுப்பினர் 

ஆதித்யோ வி ்ரம் மற்றும் பிரகமோத ்சந்திர கமோதி ஆகிகயோர ்மத்திய கநரடி ைரி 

ைோரிய உறுப்பினர ்ளோ  (CBDT) நியமி ் ப்பட்டோர.் 
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திட்டங்கள் 

 முக்யமந்திரி கன்யா உத்தன் பயாஜனா திட்டங்கள்  

பீ ோர ்முதலபமசச்ர ்நிதீஷ் குமோர,் ‘மு ்யமந்திரி  ன்யோ உத்தன் கயோெனோ’ பைத் 

ஜதோடங்கினோர.்  

இந்த திட்டம் மூலம் ஒரு ஜபண் குழந்பதயின் பிறப்பு முதல் பட்டதோரி ைபர ரூபோய் 

ரூ.54,100 ைழங் ப்படும்  

  

விருதுகள் 

  

மாஸ்டரச்ச ஃப் ஆஸ்திபரலியா 2018 விருது 

சசி ஜசல்பலயோ என்பைர ் மோஸ்டரஜ்ச ஃப் ஆஸ்திகரலியோ 2018 விருது ஜபற்றோர ் 
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