
 
    

 

Daily Current Affairs (May 21st-23rd) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : May 21-23 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

 

கால்பந்து ககப்டன் ஹாரி ககன் 

ரஷ்யாவில் இங்கிலாந்தின் கால்பந்து உலகக் ககாப்பபயின் ககப்டனாக ஹாரி 

ககன் நியமிக்கப்ப ட்டார.் 

 

ISSF ஷூட்டிங் உலகக் ககாப்ளப 

ஐ.எஸ்.எஸ்.எஃப் ஷூட்டிங் உலகக் ககாப்பப மியூனிசச்ில் நடக்க இருக்கிறது . 

இதில் மனு பாக்கர,்ஹீனா சித்து,ஜீத்து ராய் ஆகிகயார ்ISSF ஷூட்டிங் உலகக் 

ககாப்பபயில் பங்ககற்கவுள்ளனர.் 

 

உபர் ககாப்ளப கபட்மின்டன் 

பாங்காக்கில் உபர ்ககாப்பப கபட்மின்டன் கபாட்டி நபடபபற்றது 

இதில் இந்தியா மூன்றாவது மற்றும் இறுதிப் பிரிவு-A அணியில் ஜப்பானுக்கு எதிராக 

5-0 என்ற கணக்கில் கதால்வி கண்டது. 

 

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


 
    

 

மாநில சசய்திகள் 

 

கிழக்குப் புறப்பரப்பு எக்ஸ்பிரஸ்கே 

உத்திரபிரகதசத்தில் பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி கிழக்குப் புறப்பரப்பு எக்ஸ்பிரஸ்கவ 

என்று அபழக்கப்டும் குண்டில்-கஜியாபாத்-பல்வால் (கக.ஜி.பீ.) எக்ஸ்பிரஸ்பய 

திறந்துபவத்தார.் 

 

நடன நாடக விழா “அஷ்டபடியாட்டம்” 

ககரள குருவாயூரில் 12 வது நூற்றாண்டு கவிஞர ்பஜயகதவா எழுதிய “கீதா 

ககாவிந்தம்”. 

இதன் பண்படய நடன நாடக “அஷ்டபடியாட்டத்தின் ” மறுமலரச்ச்ி விழாபவ 

இந்திய துபணத் ஜனாதிபதி திரு. பவங்பகயா நாயுடு திறந்து பவத்தார.் 

 

நய் ரகஹன் நய் மன்சிகலன் 

நய் ரகஹன் நய் மன்சிகலன் திட்டம் ஹிமாசல பிரகதசத்தில் சுற்றுலா வாய்ப்புகபள 

விரிவுபடுத்துவதற்காக மாநில அரசு பதாடங்கியது. 

 

விேசாயம் மாதிரி சட்டம் 

மத்திய கவளாண் துபற அபமசச்ர ்ராதா கமாகன் சிங் உற்பத்தி பபாருடக்ளின் 

விபல ஏற்ற,இறக்கத்தால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவபத தவிரக்்கும் 

கநாக்கத்தில் விவசாய ஒப்பந்த சட்ட மாதிரிபய பவளியிட்டார.் 
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உலக சசய்திகள் 

 

ஆசியான் இந்தியா திளரப்படத் திருவிழா 

ஆசியான் – இந்தியா திபரப்பட விழா புதுதில்லி - சிரிஃகபாரட்் கபலயரங்கில் 2018, 

கம 25 அன்று பதாடங்கபட்டது. 

மத்திய தகவல் & ஒலிபரப்பு மற்றும் விபளயாடட்ு & இபளஞர ்நலத்துபற 

(தனிப்பபாறுப்பு) இபணயபமசச்ர ்கரன்ல் ராஜ்யவரத்ன் ரத்கதார ்பதாடங்கி 

பவத்தார.் 

 

இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவிற்கும் இளடயிலான முளறசாரா உசச்ி மாநாடு 

பிரதமர ்நகரந்திர கமாடி மற்றும் ரஷியா ஜனாதிபதி விளாடிமிர ்புடின் ஆகிகயார,் 

கம 21, 2018 அன்று ரஷ்ய கூட்டபமப்பில் உள்ள கசாசச்ி நகரில் முதல் முபறசாரா 

உசச்ி மாநாடப்ட நடத்தினர.் 

 

பாலின நீதி - கதசிய மாநாடு 

கபாலீஸ் ரிசரச் ்அண்ட ்படவலப்பமன்ட் (பி.பீ.ஆர ்& டி), "குற்றவியல் சட்டத்தில் 

பாலின நீதி” பற்றிய கதசிய மாநாட்டின் பதாடக்க அமரப்வ ஏற்பாடு பசய்துள்ளது. 
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71 ேது உலக சுகாதார சளப 

பஜனீவாவில் 71 ஆவது உலகளாவிய சுகாதார சபப கூட்டம் நடந்தது . 

இதில் பபாதுநல சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துபற அபமசச்ர ்ஜீ.பி . 

நட்டா, உபரயாற்றினார.் 

 

பாகிஸ்தானில் பயங்கரோத அசச்ுறுத்தல் பற்றிய SCO 

கம 23 முதல் 25 வபர பாகிஸ்தான் இஸ்லாமாபாத்தில் பாகிஸ்தானால் நடத்தப்படும் 

ஷாங்காய் ஒதத்ுபழப்பு அபமப்பு (SCO) – பிராந்திய பயங்கரவாத அபமப்பின் (SCO-

RATS) உறுப்பினரக்ளுடன் சந்திப்பதற்கான மூத்த பிரதிநிதிகபள இந்தியா 

அனுப்பியுள்ளது . 

 

நியூயாரக்் பங்குச ்சந்ளத தளலேர் 

226 ஆண்டு பழபமயான நியூயாரக்் பங்குச ்சந்பதயின் முதல் பபண் 

தபலவராக ஸ்கடசி கன்னிங்ஹாம் நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

ளம எம்.பி. கராஜ்கார் கபார்ட்டல் 

கபாபால் நகரில் இபளஞரக்ளுக்கான கவபலகபள வழங்குவதற்காக பஹால் 

திட்டத்தின் ஒரு பகுதி பம எம்.பி. கராஜ்கார ்கபாரட்்டல் என்பது பதாடங்கப்பட்டது . 

இதபன மத்தியப் பிரகதச அரசாங்கம் பதாடங்கியது . 
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புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் (MoU) 

 

இந்தியா – அங்ககாலா இளடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்பத் துபறயில் இருதரப்பு ஒத்துபழப்பப 

கமம்படுத்த ஒப்பந்தம் நடந்தது. 

இந்தியா மற்றும் அங்ககாலா இபடகய புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்திற்கு பிரதமர ்திரு. 

நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மத்திய அபமசச்ரபவ கூட்டத்தில் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா பிரான்ஸ் இளடகய சசய்துசகாள்ளப்பட்ட புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

2018 மாரச் ்10ம் கததி புதுதில்லியில் புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்தி துபறயில் இந்தியாவும் 

ஃபிரான்சும் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் பசய்தது . 

புதுதில்லியில் பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மத்திய 

அபமசச்ரபவக் கூட்டத்தில் பிந்பதய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா–சடன்மாரக்் ஒத்துளழப்பிற்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

உணவுப் பாதுகாப்புத் துபறயில் இந்தியா-படன்மாரக்் ஒதத்ுபழப்பதற்கான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் நடந்தது . 
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இந்தியா-சமாராக்ககா இளடயிலான ஒத்துளழப்பு 

புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்தித ்துபறயில் இந்தியா – பமாராக்ககா ஒத்துபழப்பிற்கான 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் நடந்தது . 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மத்திய அபமசச்ரபவக் 

கூட்டத்தில் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் பின்கனற்பு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா-துருக்கி இளடகய கசகசா ேரத்்தகம் சசய்ேதற்கான ஒப்பந்தம் 

துருக்கியிலிருந்து கசகசா இறக்குமதி பசய்வதில், இந்தியா-துருக்கி இபடகய 

கசகசா வரத்்தகதத்ில், விபரவான – பவளிப்பபடயான நடவடிக்பககபள 

கமற்பகாள்ள வபகபசய்யும் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் நடந்தது. 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மத்திய அபமசச்ரபவக் 

கூட்டத்தில் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் பின்கனற்பு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 

 

இந்தியா–சிங்கப்பூர் ஒத்துளழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

பணியாளர ்கமலாண்பம மற்றும் பபாதுநிரவ்ாகத ்துபறகளில், இந்தியா-சிங்கப்பூர ்

ஒதத்ுபழப்புக்கான புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் நடந்தது. 

பிரதமர ்திரு. நகரந்திர கமாடி தபலபமயில் நபடபபற்ற மத்திய அபமசச்ரபவக் 

கூட்டத்தில் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் பின்கனற்பு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

 

சரே்கதச பல்லுயிர் தினம் - கம 22 

தீம்            : பசலிப்கரட்டிங் 25 இயரஸ்் ஆப் ஆக்க்ஷன் ஆன் பகயாபடவரச்ிட்டி 

கநாக்கம் : பல்லுயிரியலின் முக்கியதத்ுவத்பதயும், அசச்ுறுத்தல்கபளயும் பற்றி 

விழிப்புணரவ்ு பபறவும், நிபலயான வளரச்ச்ிக்கான அதன் பங்களிப்பப 

சிறப்பித்துக் காட்டவும் இந்த தினம் அனுசரிக்க படுகிறது. 

 

நீர் சார்ந்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு நிளல 

கதரந்்பதடுக்கப்பட்ட நீர ்சாரந்்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு நிபல என்னும் 

அறிக்பகபய இந்திய வனவிலங்கு நிறுவனம்(WII) முதன்முபறயாக 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

கவனிக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் : 

1. சீகபால்ட் பமன்பமயான பசதிலுள்ள நீர ்பாம்பு (என்பஹட்ரிஸ் ஸீகபால்டி) 

2. இந்திய ஸ்கிமமர ்(பரன்கசாபஸ் ஆல்பிக்ககாலிஸ்) என்னும் ஒரு பறபவ 

 

‘நிடான்’ சமன்சபாருள் 

ராஜஸ்தானில் பருவகால மற்றும் பதாற்றாத கநாய்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட 

பகுதிகளில் காணப்படும் கநாய்களின் கபாக்குகள் ஆகியவற்றின் முன்னறிவிப்பு, 

ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்புக்காக புதிய 

பமன்பபாருள், ‘நிடான்’, பதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 
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புத்தகம் - ஆசிரியரக்ள் 

 

க்ராண்ட் த்கராண்கடான் 

“இன்ட்ராப்பரனியூரஷ்ிப் அண்ட ்கமகனஜ்பமன்ட ்ஆப் பாரம்ர ்ப்பராடியூசிங் 

கம்பபனிஸ்” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர ்க்ராண்ட் த்கராண்கடான். 

 

காரல்் மாரக்்ஸ் ளகசயழுத்துப் பிரதி 

காரல்் மாரக்்ஸின் புகழ்பபற்ற புத்தகமான டாஸ் ககப்பிடலின் முதல் வபரவில் 

,அவரது பகபயழுத்துப் பிரதியின் ஒரு பக்கம், ஏலத்தில் 5,23,000 டாலரக்ளுக்கு 

விற்கப்பட்டது. 

 

கமன் புக்கர் சரே்கதச பரிசு – Olga Tokarczuk 

கபாலந்து நாவலாசிரியர ்Olga Tokarczuk 

இவர ்Flights என்னும் நாவலுக்கான கமன் புக்கர ்சரவ்கதச பரிசு பவன்றார,் 
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