
   

பக்கினநா ாட்கள் 

ஜூன் 02 - அமநரிக்கன் இந்தின குடியுரிமந திம் 

 ஜூன் 02,1924 இல், ஜாதிதி கால்யின் கூிட்ஜ் இந்தின குடிபரிமநச் சட்டம் 
சட்டத்தில் மகயனழுத்திட்டார். இந்த சட்டம் அயநரிக்காயில் ிந்த அமத்து 
அயநரிக்கன் குடிநக்களுக்கும் குடிபரிமந யமங்கினது , ஆனிபக்கணக்கானார் பதாம் 
உகப் னாரின் னாது ஆபதப்மடகில் ணினாற்ிர் என்து குிப்ிடத்தக்கது. 

ஜூன் 03 - உக கிப் ஃபூட் ாள் 

 ஜூன் 3 ம் னததிமன  உக கிப்ஃபுட் திநாக Ponseti International Association (PIA) 
அியித்தது . டாக்டர் இக்னசினனா யான்னசதி, (1914-2009) ிந்த தித்மத 
ிமவுகூறும் யிதநாக இந்த ாள் னதர்வு யசய்னப்ட்டது.இயர்  கிப் ஃபூட் னாமன 
குணப்டுத்தும் யான்னசதி பமமன கண்டிந்தயபாயார்  

 கிப் ஃபூட் நிகவும் யாதுயா தமசக்கூட்டு ிப்பு குமாடு ஆகும், இது வ்யயாபே 

யபேடபம் 200,000 குமந்மதகளுக்கு ாதிப்பு ஏற்டுகிது, இது யபேம் ாடுகில் 80 

சதயிகிதம் ஆகும். 

 

ததசின மசய்திகள் 

ததசின யியகாபங்கள் 

91 பக்கின ீர்த்ததக்கங்கில் மயறும் 20% தண்ணரீ் நட்டுதந உள்து 

 னநற்கு நற்றும் யதன்ிந்தினாயின் யபேம்ாா நாிங்கின்  ீர்த்னதக்கங்கில் ீர் 

இபேப்பு  கடந்த 10 ஆண்டுகம  காட்டிலும் நிக குமந்த அனய உள்து எவும், னநலும் 

இது நிக  னநாசநா தண்ணரீ் யபேக்கடிமனக் உண்டாக்கும் எ நத்தின ீர்ிம 

ஆமணனம் (CWC) குிப்ிடுகிது. 
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 குஜபாத் நற்றும் நகாபாஷ்டிபாயில் கடந்த ஆண்டு நிக குமந்த பேய நமம யாமிந்ததால் 

அம்நாிங்கில் உள் அமத்து ீர்த்னதக்கங்கிலுள் ீரின் அவு நிகவும் குமந்னத 

காணப்டுகிது னநலும் இதில் நஹாபாஷ்டிபா நாிம் நபாத்யாடா குதி நிகவும் 

னநாசநாக ாதிக்கப்ட்டுள்து  

 

மதலுங்காா 

மதலுங்காா நாிம் உயயாக்க தித்மத மகாண்டாடுகிது 

 ஜூன் 2 னததி  2014 ஆம் ஆண்டில் ஆந்திபப் ிபனதச நறுசீபமநப்பு சட்டம் ாடாளுநன்த்தில் 

ிமனயற்ப்ட்டு ஆந்திபப் ிபனதசத்தில் இபேந்து ிவுட்டு இந்தினாயின் 29 யது 

அதிகாபப்பூர்ய நாிநாக  யதலுங்காா நாிம்  உபேயாக்கட்டது. இவ்யாண்டு 

யதலுங்காா நாிம் தது ஐந்தாம் ஆண்டு உபேயாக்க தித்மத யகாண்டாடுகிது. 

நகாபாஷ்டிபா  

கம நற்றும் காச்சாபத்தின் எிஃண்டா தியயிமா 

 எிஃண்டா திபேயிமா கம நற்றும் காச்சாபத்தின் அமடனாநாக பம்மனில் 

யகாண்டாடப்டுகிது.  

 எிஃண்டா குமககள் பயஸ்னகாயின் உக ாபம்ரினத் தநாகும்.எிஃண்டா 

குமகக்னகாயில்கின்  யதாகுப்பு சியனுக்கு அர்ணிக்கப்ட்டதாகும். 

 

நத்தினப் ிபததசம் 

ீர் உரிமநமன  அநல்டுத்தின  எம்.ி. 

 நத்தினப் ிபனதச நாி அபசு ஆண்டு பழுயதும் நக்களுக்கு தண்ணரீ் கிமடக்கும் 

யிதநாக  'ீர் உரிமந' என் திட்டத்மத யசனல்டுத்த உள்து. இம்பனற்சினின் கீழ் 

அமத்து குடும்த்திற்கும் பன்னப தீர்நாிக்கப்ட்ட அயிற்கு ீர் யமங்கப்டும். 

 நத்தினப் ிபனதச அபசு 'ல் ஜால்' திட்டத்மதபம்  யகாண்டுயந்துள்து, இத்திட்டத்திற்கு  

NABARD and Asian Bank   பம் நணிா அபசு ிதி உதயி யவுள்து. 
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சர்யததச மசய்திகள் 

இந்த ஆண்டு இங்மக, ஜாதிதி ததர்தம டத்த உள்து 

 இங்மகனின் ஜாதிதித் னதர்தல்கள் யம்ர் 15 பதல் டிசம்ர் 7 யமப மடயவுள். 

அபசினமநப்பு யிதிகளுக்கு ஏற், யாக்யகடுப்பு ஜாதிதி தயி படியமடயதற்கு பே 

நாதத்திற்கு பன்ன டத்தப்ட னயண்டும். 

யணிக  நற்றும் மாயாதாப மசய்திகள் 

அதிக ாம் ஈட்டக்கூடின மாதுத்தும ிறுயநாக  நீண்டும் ONGC 

 ாட்டின் நிக அதிக ாம் ஈட்டக்கூடின யாதுத்தும ிறுயநாக தன்ம 

ிமாட்ட இந்தின எண்யணய்  நற்றும் எரியாப ிறுயம்  இந்தின எண்யணய் 

ஆமணனத்மத  (IOC) தாண்டி ாம் ஈட்டிபள்து.  ட்டினிடப்ட்ட ிறுயங்கின் 

யபேயாய் அிக்மகனின்டி, ஒஎன்ஜிசி ிறுயம், 2018-19 ிதினாண்டில் ிகப ாம் 26,716 

னகாடி பைானில் 34% உனர்ந்துள்து. 

ினநம் 

ஐ.ஐ.எம்.சி. தக.எஸ்.தத்யாினா இனக்குர் மஜபாக  கூடுதல் மாறுப்ம ஏற்ார் 

 உனர் ஐ.ஐ.எஸ் அதிகாரி னக.எஸ்.தத்யாினா இந்தின நாஸ் கம்பெினகரன் துமனில் 

இனக்குர் யஜயபாக கூடுதல் யாறுப்ம ஏற்ார்.  

 1984-னட்ச் அதிகாரினா தத்யாினா தற்னாது தகயல் நற்றும் ிபப்பு 

அமநச்சகத்தின் பதன்மந இனக்குர் யஜபாக ணிபுரிகிார். 

 

னீப் புக்கத எல் சால்யடாரின் ஜாதிதினாக தயி ஏற்ார் 

 நத்தின அயநரிக்க ாடா எல் சால்யடார் ாட்டின் ஜாதிதினாக னபீ் புக்கன 

தயினனற்ார். சான் சல்யடார் கரிலுள் னதசின சட்டநன்த்தின் சாானகர் புக்கனவுக்கு 

தயிப் ிபநாணம் யசய்துமயத்தார். சல்யடார் சான்யசஸ் யசயபனுக்கு அடுத்தடினாக னபீ் 

புக்கன னதர்ந்யதடுக்கப்ட்டுள்ார் என்து குிப்ிடத்தக்கது. 



  

ஜூன் 02 & 03 டப்பு 
ிகழ்வுகள் 

 

ாடக்குிப்புகள்அின – www.tamil.examsdaily.in                    4                               FB – Examsdaily Tamil 
 

ாதுகாப்பு மசய்திகள் 

இந்தின கடற்மட தியட்டு எதிர்ப்பு தபாந்து  டயடிக்மக 

 இந்தினப் யபேங்கடில் (IOR) அதன் நிரன் அடிப்மடனிா கட்டுப்ாடுகள் (IOR) 

யிரியாக்கநாக, ஒநின் சாாயிிபேந்து திபேட்டு எதிர்ப்பு கடற்மட னபாந்து 

டயடிக்மகமன ஏடன் யமகுடாயில் னநற்யகாள் கடற்மட P-8I ீண்ட தூப கடல் 

கண்காணிப்பு யிநாத்மத னன்டுத்திபள்து. 2008 ஆம் ஆண்டிிபேந்து, ஏடன் 

யமகுடாயில் யணிக ரீதினாக பக்கினநா கடற்மட னபாந்துகம இந்தினா டத்தி 

யபேகிது. இந்த ஆண்டு திபேட்டு எதிர்ப்பு னபாந்து டயடிக்மகக்காக P-8I யிநாத்மத 

சாாயில் இபேந்து இனக்கப்டுயது இது இபண்டாயது பமனாகும். 

 

மசனி & மயப் தார்டல் 

தனாகா மநனம், கண்டுிடிப்தற்கு ஆயுஷ் அமநச்சு மநாமல்னன்ாட்மட 

துயக்கியுள்து. 

 AYUSH அமநச்சு யநாமல் னன்ாடு ன்ம அிபகப்டுத்திபள்து. இந்த யநாமல் 

னன்ாட்மட னன்டுத்தி னனாகா ிகழ்வுகமபம் மநனங்கமபம் னிற்சிமனபம் 

னிற்றுயிப்ார்கமபம் கண்டு அினாம். 

 

யிமனாட்டு மசய்திகள் 

ஐ.டி.எப் ஆண்கள் ியூச்சர்ஸ்  மடன்ிஸ் 

 பன்ாம் இடத்தி உள் சிதார்த் பாயத் ஜப்ாின் ரினனா னாஜூச்சிமன  7-5, 6-0 

என் கணக்கில் யழீ்த்தி  ஐடிஎஃப் ஆண்கள் ிபெச்சர்ஸ் யடன்ிஸ் னாட்டினில் தது 

பதல் ட்டத்மத யயன்ார். 
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