
 
    

 

Monthly Current Affairs - May  2019 

நடப்பு நிகழ்வுகள்  

(மே ோதம் – 2019) 

 

Date : 01 may 2019 

முக்கியோன நாட்கள் 
 

 
மே 01 - உலக ததாழிலாளர் தினம்( World Labor Day) 
 

➢ 1886ஆம் ஆண்டு மே ஒன்றாம் மததி ஒன்றுபட்ட மேலல நிறுத்தம் 
நலடதபற்றது. இந்தப் மபாராட்டத்தில் அதேரிக்காவின் ததாழில் 
நகரங்களில் 8 ேணிமநர மேலல உள்ளிட்ட பல்மேறு உரிலேகளுக்காக 
ததாழிலாளர்கள் மபாராடினர். 

➢ அப்மபாதுதான் அதேரிக்க ததாழிலாளர் கூட்டலேப்பு என்ற தபயரில் 
உலகின் முதல் ததாழிலாளர் இயக்கம் உருோக்கப்பட்டது. ததாடர் 
மபாராட்டத்தால் 1890ஆம் ஆண்டு ததாழிலாளர்களின் மகாரிக்லககலள 
அதேரிக்க அரசு ஏற்றது. 

➢ ததாழிலாளர்களின் அடிப்பலட உரிலேகளுக்கு அங்கீகாரம் 
கிலடப்பதற்காக மே 1ஆம் மததி மபாராட்டம் நலடதபற்றதால் அந்த 
தினம் உலக ததாழிலாளர் தினோக தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவில் 
தமிழகத்தில்தான் முதன் முதலாக ததாழிலாளர் தினம் 1923-ம் ஆண்டு 
தகாண்டாடப்பட்டது. 

➢ சர்ேமதச ததாழிலாளர் தினம் 2019 தீம் “அலனேருக்கும் நிலலயான 
ஓய்வூதியம்: சமூக பங்குதாரர்களின் பங்கு“. 
 

 
 
 

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


 
    

 

நியேனம் 
 

ஜப்பான் ேன்னர்  பதவிமயற்பு 
• ஜப்பான் நாட்டின் 125-ேது ேன்னரான அகிஹிட்மடா (ேயது 85) 

ேமயாதிகம், உடல் நலக்குலறவு  காரணோக பதவி விலகினார். 
• 126ேது ஜப்பான் ேன்னராக ஜப்பான் ேன்னர் அகிஹிமடாவின் ேகனும் 

பட்டத்து இளேரசருோன நருஹிமடா மடாக்கிமயா இம்பீரியல் 
அரண்ேலனயில்  பதவிமயற்றார். அகிஹிட்மடா அேர்ந்த  ‘கிறிசாந்தேம்’ 
அரியலண நருஹிட்மடாவிடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டது.  

 
 

விருதுகள் 
 
           
           ோழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது 

 
➢ விஜயநகரத்தில் நர்த்தனசாலா நடன அகாடமியால் புகழ்தபற்ற குச்சிப்புடி 

நடன கலலஞரும், பத்ே ஸ்ரீ விருது தபற்றேருோன மசாபா நாயுடுவுக்கு 
ோழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது ேழங்கப்பட்டது. 

 
சுற்றுச்சூழல் விருது 

 
➢ 6 சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர்கள் புகழ்தபற்ற மகால்டுமேன் சுற்றுச்சூழல் 

விருதிலனப் தபற்றுள்ளனர். 
➢ மகால்டுமேன் விருதானது “பசுலே மநாபல் விருது” என்றும் 

அலழக்கப்படுகிறது. 
➢ இந்த விருது 6 கண்டங்கலளச் மசர்ந்த 6 சுற்றுச்சூழல் ஆர்ேலர்களுக்கு 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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➢ இந்த விருதானது அதேரிக்காலேச் மசர்ந்த நன்தகாலடயாளர்களான 
மராடா ேற்றும் ரிச்சர்டு மகால்டுமேன் ஆகிமயாரால் 1989 ஆம் ஆண்டில் 
ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

➢ புகழ்தபற்ற சமூக ஆர்ேலரான மேத்தா பட்கர் இந்த விருலத 1992 ஆம் 
ஆண்டில் தபற்றார்.குஜராத்தில் உள்ள நர்ேலத பள்ளத்தாக்கு ேளர்ச்சித் 
திட்டத்திற்கு எதிராக மபாராடியதற்காக இேருக்கு இவ்விருது 
ேழங்கப்பட்டது. 

 
2019 ஆம் ஆண்டின் தேற்றியாளர்கள் : 

 
தேற்றியாளர்                             நாடு 

 
பாயர்ஜர்கால் அக்ோண்ட் தசரீன் - ேங்மகாலியா 
அல்தபர்ட் ப்தரௌன்தேல்   - லலபீரியா 
அல்தபர்மடா குராமில்      - சிலி 
ஜாக்குலின் எோன்ஸ்      - குக் தீவுகள் 
லிண்டா கார்சியா     - அதேரிக்கா 

      அனா மகாமலாவிக் தலமசாஸ்கா - ேட ோசிமடானியா 
 
 
Date : 02 may 2019 

உலக தசய்திகள் 

 
உக்லரன் ேக்களுக்கு ரஷிய குடியுரிலே 
 
உக்லரலனச் மசர்ந்தேர்களுக்கு விலரவில் ரஷிய குடியுரிலே அளிக்கும்  சட்டத்தில் 
அதிபர் விளாதிமீர் புதின் லகதயழுத்திட்டுள்ளார். 
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தாய்லாந்து ேன்னர் ேஜ்ரலாங்மகார்ன்:  
 

➢ 66 ேயதாகும் அரசர் ேகா ேஜ்ராலங்மகார்ன் 2016ம் ஆண்டு அேரது 
அன்பு தந்லத இறந்த பின்னர் அரசலேப்பு சட்ட முடியாட்சியின் 
ேன்னரானார்.இதற்கு முன்னால் மூன்று முலற திருேணம் தசய்து 
விோகரத்து தசய்துள்ள இேருக்கு ஏழு குழந்லதகள் உள்ளன. 

➢ தற்மபாது இேர்  சுதிடா என்ற  தபண் தேய்காப்பாளலர ேணந்து 
அரசியாக்கினார்.அரசு  குடும்பத்தின் பகுதியாக அரச பட்டத்லதயும், 
தகுதிலயயும் அேர் தகாண்டிருப்பார் என்றும் அரசு அறிக்லக 
ததரிவிக்கிறது. 

 
_______________________________________________________________________ 
Date : 03 may 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 

 
மே 3 - உலக பத்திரிலக சுதந்திர தினம் 
 

➢ உலக பத்திரிலக சுதந்திர தினம் (World Press Freedom Day) என்பது 
பத்திரிலக சுதந்திரத்லதப் பரப்பும் மநாக்கிலும் “ேனித உரிலேகள் சாசனம்” 
பகுதி 19 இல் இடம்தபற்றுள்ள மபச்சுரிலேக்கான சுதந்திரத்லத உலக 
நாடுகளின் அரசுகளுக்கு நிலனவூட்டவும் ஐக்கிய நாடுகள் அலேயினால் 
சிறப்பு நாளாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.  

➢ 1993 ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் சலபக் 
கூட்டத்தில் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட தீர்ோனத்தின்படி ஒவ்மோர் ஆண்டும் மே 
3 ஆம் நாளன்று பத்திரிலக சுதந்திர நாளாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

➢ 2019 தீம் “Media for Democracy : Journalism and Elections In Times of 
Disinformation” 
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அறிவியல் தசய்திகள் 
 
 
சந்திராயன்  2  
 

• நிலவில் இறங்கி ஆராய்ச்சி தசய்ய சந்திராயன் 2 தசயற்லகமகாள், ேரும் ஜூலல 
ோதம் விண்ணில் ஏேப்படும் என்றும் இஸ்மரா ததரிவித்துள்ளது.உலகிமலமய 
முதன்முலறயாக சந்திரனின் ததன் துருேத்தில் சந்திராயன்-2 விண்கலம் 
தலரயிறங்கவுள்ளது.  

• தசப்டம்பர் 6-ந்மததி அல்லது அதற்கு முன்னதாக மராேர் ோகனத்லத நிலாவில் 
தலர இறக்க இஸ்மரா விஞ்ஞானிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர். 

• இந்தியா கடந்த 2008-ம் ஆண்டு நிலாலே ஆய்வு தசய்ேதற்காக சந்திராயன்-1 
என்ற விண்கலத்லத அனுப்பியது.அந்த விண்கலம் நிலவின் மேற்பரப்லப சுற்றி 
ேந்து ஆய்வு தசய்தது. அப்மபாது நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கலள 
உறுதி தசய்து படம் எடுத்து அனுப்பியது. இதனால் ரூ.800 மகாடி தசலவில் 
அனுப்பப்பட்ட சந்திராயன்-1 திட்டம் தேற்றி தபற்றது. 

• சந்திராயன்-2 விண்ணில் ஏேப்பட்ட பிறகு முதலில் அது தனது சுற்றுேட்ட 
பாலதயில் சுற்றி ேரும். அதன் பிறகு நிலவின் சுற்றுப்பாலதக்கு அந்த விண்கலம் 
ோறும். அதன் பிறகு நிலவின் மேற்பரப்பில் அந்த விண்கலத்தின் மராேர் ோகனம் 
தலர இறக்கப்படும். ‘சந்திரயான் - 2 விண்கலம் ஆர்பிட்டர், மலண்டர் (விக்ரம்), 
மராேர் (பிரக்யான்) ஆகிய மூன்று ததாகுதிகலளக் தகாண்டு 
உருோக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இதில் ஆர்பிட்டர் சாதனம் சந்திராயன்-2 விண்கலத்லத சுற்று பாலத ோற்றுேதற்கு 
உதவி தசய்யும். மலண்டர் கருவி நிலாவில் தலர இறங்குேதற்கு உதவியாக 
இருக்கும். மராேர் ோகனம் நிலாவின் மேற்பகுதிலய ஆய்வு தசய்யும். 

• ஜிஎஸ்எல்வி - ோர்க் 3 ராக்தகட் மூலம் விண்ணில் தசலுத்தப்படும் சந்திரயான் 2 
தசப்டம்பர் 6-ம் மததி நிலவில் தலர இறங்கும் என்றும் ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
சந்திராயன் 2 பூமியிலிருந்து ஏேப்பட்டவுடன் ஆர்பிடர் ப்ரபல்ஷன் மூலம் நிலலே 
தசன்றலடயும்.சந்திராயன்-2 மூலம் நிலவில் உள்ள தாதுக்கள் குறித்து ஆராய்ச்சி 
தசய்யப்படும். 
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• அடுத்த ஆண்டு முதல் பாதியில் இந்தியாவின் இஸ்மரா லேயம் சூரியலன 
ஆராயும் ேலகயில் ஆதித்யா எல்-1 என்ற விண்கலத்லத ஏே திட்டமிட்டுள்ளது. 
இதன்மூலம் சூரியலன பற்றி இதுேலர ததரியாத பல தகேல்கலள 
அறிந்துதகாள்ள முடியும். 
 
 
ஃபானி புயல் 

 
• ேங்கக் கடலில் உருோகி ஒடிஸா ோநிலம் புரி அருமக கலரலயக் கடந்த 

ஃபானி புயலின் கண் பகுதி கலரலயக் கடந்த மபாது ேணிக்கு 245 கி.மீ. 
மேகத்தில் காற்று வீசியதாகக் கூறப்படுகிறது. 

 
• இதலன தமிழகத்லத சமீபத்தில் தாக்கிய புயல்கமளாடு ஒப்பிட்டால் 

தமிழகப் புயல்கள் ஒன்றுமே இல்லல. 
 

• தாமன புயல் (கடலூர்) - ேணிக்கு 140 கி.மீ. 
• கஜா புயல் (மேதாரண்யம்) - ேணிக்கு 130 கி.மீ. 
• ேர்தா புயல் (தசன்லன) - ேணிக்கு 120 கி.மீ.  

 
 

விருதுகள் 
 
தசோலியர் விருது 
 

• இஸ்மரா முன்னாள் தலலேர் ஏ.எஸ். கிரண் குோருக்கு பிரான்ஸ் அரசு, 
கலாச்சாரத் துலற சார்பில் ேழங்கப்படும் அந்நாட்டின் உயரிய விருதான 
தசோலியர் விருலத ேழங்கி தகளரவித்துள்ளது. 

• இஸ்மரா என்று அலழக்கப்படும் இந்திய விண்தேளி ஆய்வு லேயத்தில் 
பணியாற்றிய கிரண் குோர், கடந்த 2015ம் ஆண்டு முதல் 2018ம் ஆண்டு 
ேலர இஸ்மராவின் தலலேராக பதவி ேகித்தார்.  
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• இந்த காலக்கட்டத்தில்  இஸ்மரா முன்னாள் தலலேராக இருந்த கிரண் 
குோர் விண்தேளி துலறயில் இந்தியா, பிரான்ஸ் இலடமயயான 
ஒத்துலழப்லப ேலுப்படுத்த சிறப்பாக பங்காற்றியுள்ளார்.  

• இந்த நிலலயில் கிரண் குோலர தகளரவிக்கும் விதோக பிரான்ஸ் நாட்டின் 
உயரிய விருதான தசோலியர் விருது அேருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
தடல்லியில் உள்ள பிரான்ஸ் தூதரகத்தில் நலடதபற்ற நிகழ்ச்சியில் 
பிரான்ஸ் அதிபர் இோனுதேல் மேக்ரான் சார்பில் இந்தியாவுக்கான 
பிரான்ஸ் தூதர் அதலக்ஸாண்டர் விருலத கிரண் குோருக்கு ேழங்கி 
தகளரவித்தார். 

• இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரான்ஸ் நாட்டின் விண்தேளி ஆய்வு லேயத் தலலேர் 
ஜான்-ஈவ்- லகால் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து தகாண்டார்.  

 
 

நியேனம் 
 

ேருத்துே மசலேகள் இயக்குநர்  
 
ோநில ேருத்துே மசலேகள் இயக்குநராக டாக்டர் மோகனன் 
தபாறுப்மபற்றுள்ளார். 
ோநில ததாழிலாளர்கள் ஈட்டுறுதிக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (இஎஸ்ஐ) 
இயக்குநராக உள்ள  மோகனனுக்கு, கூடுதலாக ேருத்துே மசலேகள் இயக்குநர் 
தபாறுப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 

விலளயாட்டு தசய்திகள் 
 

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து மபாட்டி 
 
ஸ்தபயினின் பார்சிமலானாவில் நடந்த அலரயிறுதிக்கான முதல் சுற்றுப் மபாட்டியில் 
பார்சிமலானா (ஸ்தபயின்), லிேர்பூல் (இங்கிலாந்து) அணிகள் மோதின. 
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சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து ததாடருக்கான அலரயிறுதியின் முதல் சுற்றுப் 
மபாட்டியில் பார்சிமலானா அணி 3-0 என்ற மகால் கணக்கில் லிேர்பூல் அணிலய 
தேன்றது. 

 
நியூஸிலாந்து ஓபன் பாட்மிண்டன் மபாட்டி 
 
நியூஸிலாந்து ஓபன் பாட்மிண்டன் மபாட்டி ஆக்லாந்தில் நலடதபற்று 
ேருகிறது.  இந்தப் மபாட்டியின் கலப்பு இரட்லடயர் பிரிவில் இந்திய இலணகள் 
மராஹன் கபூர் - குஹு கார்க் ேற்றும் சிேம் சர்ோ - ராம் பூர்விஷா இலண 
இரண்டாம் சுற்றுக்கு தகுதி தபற்றுள்ளது. 

 
ஐசிசி தடஸ்ட், ஒருநாள் தரேரிலச 

 
▪ சர்ேமதச கிரிக்தகட் கவுன்சில்(ஐசிசி)  தேளியிட்ட 

தரேரிலசப்பட்டியலில் ஒருநாள் அணியில் இங்கிலாந்து அணி 
முதலிடமும், தடஸ்ட் தரேரிலசயில் இந்திய அணி முதலிடத்லதத் 
தக்கலேத்துள்ளது.2016-17, 2017-18 ஆண்டில் கிலடத்த முடிவுகளின் 
அடிப்பலடயிி்ல இந்த தரேரிலசப்பட்டியலல ஐசிசி 
ேடிேலேத்துள்ளது.  

▪ ஒருநாள் தரேரிலசலயப் தபாறுத்தேலர இங்கிலாந்து அணி 123 
புள்ளிகளுடன் முதலிடத்லதப் பிடித்துள்ளது. 2-ேது இடத்லத இந்திய 
அணி 121 புள்ளிகளுடனும், மூன்றாேது இடத்தில் இருந்த 
நியூஸிலாந்லத 4-ேது இடத்துக்கு தள்ளி ததன் ஆப்பிரிக்கா 3-ேது 
இடத்லதப் பிடித்துள்ளது. ததன் ஆப்பிரிக்கா 115 புள்ளிகளுடனும், 
நியூஸிலாந்து 113 புள்ளிகளுடன் உள்ளன 

▪ தடஸ்ட் தரேரிலசப் பட்டியலில் இந்தியா ததாடர்ந்து முதலிடத்தில் 
உள்ளது. 116 புள்ளிகளுடன் இந்தியாவும், 108 புள்ளிகளுடன் 
நியூஸிலாந்து இரண்டாேது இடத்திலும், 105 புள்ளிகளுடன் 
ததன்னாப்பிரிக்கா மூன்றாேது இடத்திலும், 104 புள்ளிகளுடன் 
இங்கிலாந்து 4-ஆேது ேற்றும், ஆஸ்திமரலியா 5-ஆேது இடத்திலும் 
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உள்ளன. அேற்றுக்கு பின் இலங்லக, பாகிஸ்தான், மே.இ.தீவுகள், 
ேங்கமதசம், ஜிம்பாப்மே உள்ளன. 

 
ஐசிசி தடஸ்ட் தரேரிலச 

 
1. இந்தியா 
2. நியூஸிலாந்து 
3. ததன் ஆப்பிரிக்கா 
4. இங்கிலாந்து 
5. ஆஸ்திமரலியா  

 
ஐசிசி ஒருநாள் தரேரிலச 

 
1. இங்கிலாந்து 
2. இந்தியா 
3. ததன் ஆப்பிரிக்கா 
4. நியூஸிலாந்து 
5. ஆஸ்திமரலியா 
 
 
Date : 04 may 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
 
மே 4 - சர்ேமதச தீயலணப்பு பலடவீரர்கள் தினம் (IFFD) 
 

• சர்ேமதச தீயலணப்பு பலடவீரர்கள் தினம் (IFFD) மே 4ல் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1999ம் ஆண்டு ஆஸ்திமரலியாவில் ஏற்பட்ட தபரும் 
காட்டுத் தீலயக் கட்டுப்படுத்தும்மபாது 5 வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். 
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இேர்கலள நிலனவுகூறுேதற்காக, உலகம் முழுேதும் மின்னஞ்சல் மூலம் 
பரப்புலர மேற்தகாள்ளப்பட்டது. இதலனத் ததாடர்ந்து உலகம் முழுேதும் 
மே 4ம் நாள் சர்ேமதச தீயலணப்புப் பலடயினர் தினோகக் 
பின்பற்றப்படுகிறது.இத்தினோனது ஒவ்தோரு நாளும் உயிர்கள் ேற்றும் 
தசாத்துக்கலளப் பாதுகாப்பதற்காக தங்கள் உயிலரப் தபாருட்படுத்தாேல் 
தசயல்படும் தீயலணப்பு வீரர்களுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது. 

• சர்ேமதச தீயலணப்பாளர்கள் தினத்தின் குறியீட்டில் உள்ள சிேப்பு ேற்றும் 
நீல நிறங்களானது முலறமய தநருப்பு ேற்றும் நீலரக் குறிக்கின்றது. 

 
சர்ேமதச தசய்திகள் 

 
மநபாளம், காத்ோண்டுலே இந்தியா ேற்றும் சீனாவுடன் இலணக்கும் இரயில்மே 
கட்டுோனத்லத ஆரம்பிக்க திட்டம் 
 

• இந்தியாவுடன் எல்லல கடந்த முதல் ரயில் திட்டப் பணிகள் ேரும் 
நிதியாண்டில் ததாடங்க இருப்பதாக மநபாள அதிபர் பித்யா மதவி பண்டாரி 
((Bidhya Devi Bhandari)) ததரிவித்துள்ளார். 

• மநபாளம் காத்ோண்டுலே இந்தியா ேற்றும் சீனாவுடன் இலணக்கும் 
இரயில்மே கட்டுோனத்லதத் ததாடங்க திட்டமிட்டுள்ளது; இது பிர்குஞ்ச்-
காத்ோண்டு ேற்றும் ரசுேகாதி-காத்ோண்டு இரயில்மேயின் விரிோன திட்ட 
அறிக்லக மூலம் காத்ோண்டுலே இந்தியா ேற்றும் சீனாவுடன் இரயில் மூலம் 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் இலணக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 
 

அறிவியல் தசய்திகள் 
 
ஸ்மபஸ்எக்ஸ் [SpaceX], சிப் மூலம் உறுப்புகலள அனுப்பத் திட்டம் 
 

• விண்தேளி பயண ேனிதர்கள் எவ்ோறு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பலத 
புரிந்து தகாள்ள உதவுேதற்காக, ோழும் ேனித உயிரணுக்கமளாடு 
இலணக்கப்பட்ட லேக்மராசிப்கள் அல்லது ஒரு சிப்பில் உறுப்புகள் 
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உட்தபாதிக்கப்பட்டு சர்ேமதச விண்தேளி நிலலயத்திற்கு அனுப்ப 
ஸ்மபஸ்எக்ஸ் திட்டமிட்டுள்ளது. 

• சிறுநீரகங்கள், எலும்புகள் ேற்றும் குருத்ததலும்புகள், இரத்த-மூலளத் தடுப்பு 
ேற்றும் நுலரயீரல் திசு ோதிரிகள் தகாண்ட ஒரு சிப் அடுத்த சில நாட்களில் 
சர்ேமதச விண்தேளி நிலலயத்லத (ISS) தசன்றலடயும் எனத் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
பானி புயல் 
 

• ேங்கக்கடலில் உருோகி ஒடிசாலே தாக்கிய புயலுக்கு ‘பானி’ என்று தபயர் 
சூட்டப்பட்டு இருந்தது. இது இந்தியாவின் அண்லட நாடான ேங்காள 
மதசம் சூட்டிய தபயர் ஆகும். அந்த நாட்டு தோழியில் (ேங்காளி) ‘பானி’ 
என்றால் படதேடுத்து ஆடும் பாம்பு என்று அர்த்தம். இங்கு ேணிக்கு 170 
முதல் 180 கி.மீ. ேலர காற்றின் மேகம் வீசியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
நியேனம் 

 
நிதி ஆலணயத்தின் ஆமலாசலனக் குழுவின் புதிய உறுப்பினர் 
 

• இந்திய அரசின் தலலலேப் தபாருளாதார ஆமலாசகரான டாக்டர் 
கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரேணியன் 15-ேது நிதிக் குழுவின் (FC – Finance 
Commission) ஆமலாசக ஆலணயத்தின் 12ேது உறுப்பினராக 
நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• இேர் நிதி ஆலணயத்தின் “ஆய்வு ேலரயலறகள்” ததாடர்பான எந்ததோரு 
குறிப்புகள் அல்லது தகேல்கள் மீது FCக்கு ஆமலாசலன ேழங்குோர் என்று 
எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது. 

 
நிதி ஆலணயம் 
 

• 1952 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06 அன்று KC நிமயாகி தலலலேயின் கீழ் 
முதலாேது நிதி ஆலணயம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 
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• இது இந்தியக் குடியரசுத் தலலேரினால் சரத்து 280-ன் கீழ் 
ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. 

• FC ஆனது ேத்திய, ோநில ேற்றும் ோநிலங்களுக்கிலடமயயான ேரி 
ேருோனப் பங்கீடுகள் குறித்து முடிவு எடுக்கின்றது. 

• இது 5 ஆண்டு காலத்திற்கு அலேக்கப் படுகின்றது. 
• இது ஒரு தலலேர் ேற்றும் இதர 4 உறுப்பினர்கலள உள்ளடக்கிய 5 

உறுப்பினர்கலளக் தகாண்ட ஒரு அலேப்பாகும். 
 

விலளயாட்டு தசய்திகள் 
 
அலி அலிதயவ் ேல்யுத்தப் மபாட்டி 
 
ரஷ்யாவின் கஸ்பீஸ்கில் நலடதபற்ற அலி அலிதயவ் ேல்யுத்தப் மபாட்டியில் 
ஆண்கள் 65கிமலா ஃப்ரீஸ்லடல் இறுதிப் மபாட்டியில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான 
பஜ்ரங் புனியா விக்டர் ரஸ்ஸாடிலன வீழ்த்தி தங்கம் தேன்றார். அலி அலிதயவ் 
ேல்யுத்தப் மபாட்டியில் தங்கம் தேன்ற முதல் இந்தியர் பஜ்ரங் புனியா ஆோர். 

 
நியூசிலாந்து ஓபன் மபட்மிண்டன் மபாட்டி 
 
ஆக்லாந்தில் நலடதபறும் நியூசிலாந்து ஓபன் மபட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்லறயர் 
பிரிவு காலிறுதிப் மபாட்டியில் ஐந்தாேது இடத்தில் உள்ள ஜப்பானின் கான்ட்டா 
டிசுமனலயோ இந்தியாவின் எச்எஸ் பிரமனாய் வீழ்ந்தார். 
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Date : 05 to 06 may 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
 

மே 5 - உலக லக சுகாதார தினம் 
 
நேது ஆமராக்கியத்தில் லக சுகாதாரம் என்பது உயிலரக் காப்பது மபான்றதாகும். 
எனமே, ஆண்டுமதாறும் மே 5-ம் மததி உலக லக சுகாதார தினோக 
அனுசரிக்கப்பட்டு ேருகிறது. உலக சுகாதார அலேப்பு உங்கள் லககலள சுத்தம் 
தசய்யுங்கள் எனும் உலகளாவிய முயற்சிலயத் ததாடங்கியுள்ளது.  
 
2019 தீம் - “why infection prevention and hand hygiene are important for quality 
care”. 

திட்டங்கள் 
 

 ‘ஒரு மதசம் ஒரு கார்டு‘ திட்டம் 
 

• ோர்ச் ோதம் அகேதாபாத் தேட்மராலே துேக்கி லேக்கும் மபாது பிரதேர் 
நமரந்திர மோடியால் அறிவிக்கப்பட்ட ‘ஒரு மதசம் ஒரு கார்டு’ திட்டம் 
மதசத்தில் முதல் முலறயாக ேகாராஷ்டிராவின் மும்லபயில் 
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ோய்ப்பு உள்ளதாகத் தகேல். 

• இந்தியப் பிரதேர் மதசியப் தபாதுப் மபாக்குேரத்து அட்லட என்ற “ஒரு 
மதசம் ஒரு அட்லடலய” ததாடங்கி லேத்தார். 

• உள்நாட்டிமலமய தயாரிக்கப்பட்ட இந்த அட்லடயானது நாடு முழுேதும் 
மபாக்குேரத்து, தேட்மரா மசலேகள், சுங்க ேரி, ோகனங்கள் 
நிறுத்துமிடத்திற்கான கட்டணம், சில்லலற ேணிகம், பணத்லதத் திரும்பப் 
தபறல் உள்ளிட்ட பல்மேறு ேலகயான கட்டணங்கலள தசலுத்துேதற்கு 
பயனாளர்கலள அனுேதிக்கிறது. 
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• இந்த அட்லடயானது ரூமப அட்லடயின் மூலம் தசயல்படுத்தப்படுகிறது. 
எனமே இந்தியா தேளிநாட்டுத் ததாழில்நுட்பத்லத சார்ந்திருக்க 
மேண்டியதில்லல. 

• ேத்திய வீட்டு ேசதி ேற்றும் நகர்ப்புற விேகாரங்களுக்கான அலேச்சகோனது 
மதசியப் தபாதுப் மபாக்குேரத்து அட்லடலயக் (NCMC – National 
Common Mobility Card) தகாண்டு ேந்துள்ளது. 

 
நியேனங்கள் 

  
பாகிஸ்தான், SBPயின் புதிய ஆளுநர் 
 
ஸ்மடட் பாங்க் ஆப் பாகிஸ்தானின்(SBP) ஆளுநராக,சர்ேமதச நாணய 
நிதியத்திற்காக பணிபுரியும் பாகிஸ்தானிய தபாருளாதார ேல்லுனரான டாக்டர் 
பக்கிர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

 

விருதுகள் 

 
GLAAD மீடியா விருதுகள் 2019 
 
2019 GLAAD மீடியா விருதுகள் விழாவில் ேமடானா, மக உரிலேகளுக்காக குரல் 
தகாடுப்பேர், ோற்றத்திற்கான விருலத ஏற்றுக்தகாண்டார். மோமன சிறந்த 
இலசக் கலலஞர் விருலத தேன்றார். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
ஆசிய ஸ்குோஷ் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டி 
 
ேமலசியாவில் நலடதபற்ற ஆசிய ஸ்குோஷ் சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் 
தபண்கள் பிரிவில் மஜாஸ்னா சின்னப்பாவும், ஆண்கள் பிரிவின் இறுதி 
ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் மகாஷல் ‘சாம்பியன்’ பட்டம் தேன்றனர். இந்த 
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மகாப்லபலய முதல்முலறயாக சவுரவ் மகாஷல் லகப்பற்றினார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிய மபாட்டியில் ஒமர மநரத்தில் இரு இந்தியர்கள் ேகுடம் 
சூடுேது இதுமே முதல்முலறயாகும். 

 
ஃதபலிக்ஸ் ஸ்டாம் சர்ேமதச குத்துச்சண்லட 
மபாலந்து, ோர்சாவில் நலடதபறும் 36 ேது ஃதபலிக்ஸ் ஸ்டாம் சர்ேமதச 
குத்துச்சண்லட மபாட்டியில் இந்திய குத்துச்சண்லட வீரர்கள் கவுரவ் மசாலங்கி 
ேற்றும் ேனிஷ் கவுசிக் தங்கம் தேன்றனர். இது தவிர, இந்தியா ஒரு தேள்ளி, 
இரண்டு தேண்கலம் என தோத்தம் ஆறு பதக்கங்கலள தேன்றது . 

 
ஐ.பி.எல் மபாட்டியில் அலர சதம் அடித்த இளம் வீரர் - ரியான் பராக் 
ஐ.பி.எல் மபாட்டியில் அலர சதம் அடித்த இளம் வீரர் எனும் சாதலன பலடத்தார் 
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிலய மசர்ந்த ரியான் பராக். புது தில்லியில் 
நலடதபற்ற மபாட்டியில் தடல்லி மகப்பிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 
அசாலேச் மசர்ந்த 17 ேயதான ரியான் பராக்  சாதலன புரிந்தார். 
 
 
Date : 7 May 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 7 - உலக தடகள தினம் 
 
அட்லாண்டாவில் நலடதபற்ற ஒலிம்பிக் மபாட்டிகளின் நூற்றாண்டு பதிப்பின் 
நிலனோக 1996 முதல் உலக தடகள தினம் தகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது.இது 
உலகளாவிய தடகள விலளயாட்டுக் கூட்டலேப்பான சர்ேமதச தடகள 
விலளயாட்டுக் கூட்டலேப்பிற்கான ேன்றத்தின் (IAAF – International Association 
of Athletics Federation) தலலேரான பிலரமோ தநபிமயாமலா (இத்தாலி) 
என்பேரால் ததாடங்கப்பட்டது. 
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அறிவியல் தசய்திகள் 
 3D ேனித மதால்  
 
இந்திய ததாழில்நுட்ப நிறுேன (ஐஐடி) தில்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தேற்றிகரோக 
இயற்லகயான ேனித மதாலலப் மபான்ற இயல்பான ததாடர்புலடய கட்டலேப்பு, 
இயந்திர ேற்றும் உயிர்மேதியியல் சிறப்பியல்புகலளக் தகாண்டிருக்கும் 3D ேனித 
மதால் ோதிரிகலள உயிர் அச்சிட்டனர் . 

 
பாதுகாப்பு தசய்திகள் 

  
ஸ்கார்ப்பீன்[Scorpene] நீர்மூழ்கிக் கப்பல் - VELA 
 

• ேசாமகான் கப்பல் தயாரிக்கும் ததாழிற்சாலலயில் இந்திய கடற்பலடக்கான 
நான்காேது ஸ்கார்ப்பீன்[Scorpene] ேகுப்பு நீர்மூழ்கிக் கப்பல் - VELA, 
கட்டப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

• இந்த நிகழ்ோனது ‘மேக் இன் இன் இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு 
உற்பத்தித் துலறயினால் (MoD) தீவிரோக தசயல்படுத்தப்படுகிறது. 

 
ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் மபார்க்கப்பல் 
 

• ரஷியாவில் கடந்த 1977-ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் 
மபார்க் கப்பலானது, கடந்த 1983-ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் ோதம் 15-ஆம் 
மததி இந்தியக் கடற்பலடயில் இலணக்கப்பட்டது. 

• கடந்த 36 ஆண்டுகளாக நாட்டின் பாதுகாப்புக்குப் தபரிதும் பங்காற்றி ேந்த 
ஐஎன்எஸ் ரஞ்சித் மபார்க் கப்பல் ஓய்வுதபற்றது. இந்தச் சிறப்புோய்ந்த 
நிகழ்ச்சி, ஆந்திர ோநிலம் விசாகப்பட்டினத்திலுள்ள கப்பல் கட்டும் தளத்தில் 
நலடதபற்றது. 
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விருதுகள் 
 
உயரிய அதேரிக்க சிவில் தகௌரே விருது  
 

• தடானால்ட் டரம்ப்  பிரபல விலளயாட்டு ேரலாற்றில் மிகப்தபரிய 
தடகள வீரர்களில் ஒருேரான மகால்ப் வீரர் லடகர் வுட்ஸ்க்கு” 
அதேரிக்காவின் உயரிய சிவில் விருதான சுதந்திரத்திற்கான ஜனாதிபதி 
பதக்கோன அதிபரின் பதக்கத்லத (Presidential Medal of Freedom) 
ேழங்கினார் .  

• 43 ேயதான இேர் கடந்த ோதம் நலடதபற்ற ோஸ்டர்ஸ் மகால்ஃப் 
மபாட்டியில் தேற்றி அலடந்தார். 

• இேர்  உயரிய அதேரிக்க சிவில் தகௌரே விருலத தபறும், நான்காேது 
ேற்றும் இலளய மகால்ப் விலளயாட்டு வீரர் ஆனார்.இவ்விருது 
தேள்லள ோளிலக மராஜா மதாட்டத்தில் விருது விழா  நலடதபற்றது. 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
தபண்கள் கால்பந்து விலளயாட்டிற்கான இரண்டு புதிய விருதுகள் 
 

▪ பிபா தபண்களுக்கான கால்பந்து விலளயாட்லட ஊக்குவிக்கும் 
ேலகயில், இரண்டு புதிய விருதுகலள அறிவித்துள்ளது. அதன்படி 
இந்த ஆண்டில் இருந்து சிறந்த தபண் மகால்கீப்பர், சிறந்த தபண்கள் 
அணி ஆகிய விருதுகள் ேழங்கப்படுகின்றன. 

▪ தசப்டம்பர் 23-ம் மததி மிலன் நகரில் நலடதபறும் பிபா விருது 
ேழங்கும் விழாவில், தபண்கள் பிரிவில் மதர்வு தசய்யப்படும் 
வீராங்கலனகள் இந்த விருதுகலளப் தபற உள்ளனர்.  

▪ சிறந்த  வீரர், சிறந்த வீராங்கலன, சிறந்த ஆண் பயிற்சியாளர், சிறந்த 
தபண் பயிற்சியாளர், சிறந்த ஆண் மகால்கீப்பர், சிறந்த தபண் மகால் 
கீப்பர், சிறந்த ஆண்கள் அணி, சிறந்த  தபண்கள் அணி, சிறந்த 
மகாலுக்கான புஸ்காஸ் விருது, ஃமபர் பிமள விருது, ரசிகர்களின் 
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விருது என தோத்தம் 11 பிரிவுகளில் பிபா விருதுகள் 
ேழங்கப்படுகின்றன. 

 
 

Date : 8 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 

மே 08 - உலக தசஞ்சிலுலே தினம் 
 

➢ பாரபட்சம் இன்றி பாதிக்கப்படுமோருக்கு ேனிதாபிோனத்மதாடு உதே 
மேண்டுதேன்ற ஆேலினால் உந்தப்பட்டு, பாதிக்கப்பட்டேர்களிடம் 
மநரிற்தசன்று பணிபுரிய, பாதிப்புகலள தடுக்க அல்லது அேற்றின் 
பரிோணத்லதக் குலறக்க மதசிய, சர்ேமதச ரீதிகளில் தசஞ்சிலுலே இயக்கம் 
பாடுபட்டு ேருகின்றது. 

➢ தசஞ்சிலுலேச் சங்கத்லத ஸ்தாபித்த ஜீன் தஹன்ரி டுனன்ட் (Jean Henri 
Dunant) என்பேரின் பிறந்த தினோன மே 8 ஆம் மததிலய சர்ேமதச 
ரீதியில் தசஞ்சிலுலே தினோக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

➢ தசஞ்சிலுலேச் சங்கம் ேற்றும் தசஞ்சிலுலேச் சங்கத்திற்கான சர்ேமதச குழு 
(ICRC - International Committee of the Red Cross) ஆகியேற்லற நிறுவியேர் 
தஹன்றி டுனன்ட் ஆோர்.  

➢ இேர் 1828 ஆம் ஆண்டு மே 8 ஆம் மததி தஜனீோவில் 
பிறந்தார்.தசஞ்சிலுலேச் சங்க நிறுேனரின் பிறந்த தினத்தின் நிலனோக 
ஒவ்தோரு ஆண்டும் உலக தசஞ்சிலுலேச் சங்க தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

➢ இேர் மிகவும் புகழ்தபற்ற ேனிதர் ேற்றும் அலேதிக்கான மநாபல் பரிலச 
தேன்ற முதலாேது ேனிதர் ஆோர். 

➢ 2018 ஆம் ஆண்டின் கருத்துருோனது, “உலகம் முழுேதிலுமிருந்து ஏற்படும் 
நிலனவில் தகாள்ளத்தக்க புன்னலககள்” என்பதாகும். 

 
உலக தசஞ்சிலுலே தினம் 2019 தீம் “# லவ்” . 
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            ஐக்கிய நாடுகள் அனுசரிப்பு தினம் 
 

இரண்டாம் உலகப் மபாரின் மபாது உயிரிழந்தேர்கலள நிலனவு கூர்தல் ேற்றும் 
ேறுோழ்வு அளிப்பதற்கான தருணம். 
இதற்கான தினத்லத மே ோதம் 8 ேற்றும் 9 ஆம் மததியாக ஐக்கிய நாடுகள் 
தபாதுச் சலபயானது அறிவித்துள்ளது. 
ஐ.நா. தபாதுச் சலபயானது 2004 ஆம் ஆண்டு நேம்பரில் நடந்த கூட்டத்தில், 
இரண்டாம் உலகப் மபார் முடிவுற்று 60-ேது ஆண்டு நிலனோக 2005 ஆம் 
ஆண்லடக் தகாண்டாட முடிவு தசய்தது 

 
மே 08 - உலக தலசீமியா தினம் 
 

➢ ஒவ்தோரு ஆண்டும் மே 8-ஆம் மததி உலக தலசீமியா தினம் 
கலடபிடிக்கப்படுகிறது. தலசீமியா குறித்த முடிவுகலளயும் 
தகாள்லககலளயும் ேடிப்மபாருக்கும், சுகாதாரப் பராேரிப்பாளர்களுக்கும், 
மநாயாளிகள் ேற்றும் அேர் குடும்பத்தாருக்கும், ஒட்டுதோத்தோக 
சமுதாயத்துக்கும் தலசீமியா பற்றிய விழிப்புணர்லே உருோக்க இத்தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

➢ இந்மநாய், நடுக்கடல் பகுதி, ேத்திய கிழக்கு நாடுகள், ததற்கு ஆசிய நாடுகள் 
ேற்றும் பசிபிக் நாடுகளில் அதிகோகக் காணப்படுகிறது. 

➢ தலசீமியா  (ரத்த அழிவுச் மசாலக) ஒரு ேரபுேழி கடத்தப்படும் குருதிக் 
மகாளாறு ஆகும்.  

➢ இது ஒரு தகாடிய ேரபணு மநாய். இரத்தப் புரதத்லத உருோக்குேதில் 
பங்குதபறும் ேரபணுக்கள் சிலதேதால் அல்லது இல்லாேல் இருப்பதால் 
இந்மநாய் ஏற்படுகிறது.  

➢ சிேப்பணுவில் காணப்படும் இரத்தப் புரதம் உடல் உறுப்புகளுக்கும் 
திசுக்களுக்கும் உயிர்ேளிலய எடுத்துச் தசல்லுகிறது. இரத்தப் புரதம் 
இல்லாேல் இருப்பதால் அல்லது சிலதேலடேதால் சிேப்பணுக்கள் அதிக 
எண்ணிக்லகயில் அழிந்து அதனால் இரத்தச்மசாலக உண்டாகிறது. 
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2019 தீம் : Universal access to quality thalassaemia healthcare services: Building bridges 
with and for patients 

 
மதசிய தசய்திகள் 

 
           லேசாக்கில் ேனித நூலகம்  
 

உலகின் முதல் ேனித நூலகம், தடன்ோர்க்கின் மகாபன்மஹகன் நகரத்தில் ரூனி 
அபர்தகல் என்பேரால், 2000-ம் ஆண்டிமலமய ததாடங்கப்பட்டிருக்கிறது 
“ோழ்க்லக புத்தகம்” மூலம் உலரயாடும்  இந்த ேனித நூலகம் எனும் நிறுேனம் 
முதுயிேர்கள் ேற்றும் இளம் ேயதினரிடம் ஒமர ோதிரியாக பாகுபாடின்றி 
உலரயாடும். ேக்கலள ஆராய்ந்து, அேர்களின் கலதகலள மகட்டுக் தகாள்ளாத 
ஒரு புதிய ேலகயான நூலகம்.  

 
பங்கபந்து மஷக் முஜிபூர் ரஹ்ோன் ோழ்க்லக 
 
ேங்கமதச விடுதலலப் மபாரின் ஆேணப்படம், பங்கபந்து மஷக் முஜிபூர் 
ரஹ்ோனின் ோழ்க்லகலயப் பற்றிய பலடப்புகலள திலரப்படோக இந்தியா, 
ேங்கமதசம் இலணந்து தயாரிக்க உள்ளது. 
Date : 9 May 2019 

 
மதசிய தசய்திகள் 

 
லேசூரு - ‘நிலலயான நகரம்‘  
 
‘நிலலயான நகரங்கள்’ எனும் ஒருங்கிலணந்த அணுகுமுலற திட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாக லபலட் நகரங்களில் ஒன்றாக லேசூரு நகரத்லத ஐக்கிய நாடுகளின் 
ததாழில்துலற ேளர்ச்சி அலேப்பு (UNIDO) அலடயாளம் கண்டுள்ளது. 
கர்நாடக ோநிலத்தில் அலடயாளம் காணப்பட்ட ஒமர நகரோக லேசூர் 
விளங்குகிறது. அமத மநரத்தில் விஜயோடா, குண்டூர், மபாபால் ேற்றும் தஜய்ப்பூர் 
ஆகிய நான்கு நகரங்கள் இந்தியாவில் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
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தபாருளாதாரம் 
  
PCRA ேற்றும் டாமப[TAFE] ஒப்பந்தம் 
 TAFE (டிராக்ட்டர்கள் ேற்றும் பண்லண உபகரண லிமிதடட்) ேற்றும் 
தபட்மராலிய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி சங்கம் (PCRA) இலடமய விேசாயத்தில் 
ஆற்றல் பயன்பாட்லட திறம்பட பயன்படுத்துேதற்காக ஒப்பந்தம் 
லகதயழுத்திடபட்டது. 

 
விருதுகள் 

 
L&T தேட்மரா தரயில் 
 
உலக அளவில் ேமலசியாவின் மகாலாலம்பூரில் உள்ள தபாருளாதார ஆய்வு 
நிறுேனம் (IES)  இந்தியாவில் உள்ள L&T தேட்மரா தரயில் (லஹதராபாத்) 
லிமிதடட்டிற்கு தேட்மரா ரயிலின் ேதிப்லப ஊக்கப்படுத்தியதற்காக 
‘தங்கப்பதக்கம்’ ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
 
Date : 10 May 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 10 - உலக பல்லுறுப்பு மநாய் தினம் 
 

➢ மிகக்தகாடுலேயான பல்லுறுப்பு மநாலய நிலனவு கூறும் ேலகயில் 
ஒவ்தோரு ஆண்டும் மே 10ம் மததி ‘உலக தசஞ்சருே பல்லுறுப்பு தினம்’ 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. நேது உடலில் மதால் ேட்டுமில்லாேல் மூலள, 
சிறுநீரகம், நுலரயிரல், இருதயம், கல்லீரல் உள்ளிட்ட உள்ளுறுப்புகள், 
எலும்புகலளயும் தாக்கும் தகாடிய மநாலய பல்லுறுப்பு மநாய் என்கிமறாம்.  

➢ தசஞ்சருே மநாயானது உடலில் உள்ள அணுக்கள் கான்ஸ்டன்லடன் 
(இங்கிலாந்து) தனது பதவிலய ராஜினாோ தசய்தார். உறுப்புகளுக்கு 
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எதிராக தசயல்படுேதால் ஏற்படுகிறது. இந்மநாய் மகாலட காலங்களில் 
அதிகோக பரவும்.  

➢ மநாய்க்கு சிகிச்லச மேற்தகாள்ளாவிட்டால் மதாள், மூட்டு, சிறுநீரகம் 
உள்ளிட்ட உடல் உறுப்புகள் பாதிப்பு அலடயும். 

➢ மதலேயில்லாத சில ேருந்துகலள உட்தகாள்ளுதல், கிருமி ததாற்றும், 
உணவு பழக்கம் மபான்ற காரணங்களாலும், ேரபு ரீதியாகவும் இந்மநாய் 
ஏற்படுகிறது. ஆண்கலளவிட தபண்கமள, இந்த தசஞ்சருே பல்லுறுப்பு 
மநாயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

 
மநாய் அறிகுறிகள் 
 
தீராத காய்ச்சல், அதிகோக முடி உதிர்தல், ோய்ப்புண், மசார்வு நிலல, ரத்த 
மசாகம், புதிய சிகப்பு நிற தடிப்புகள் ஆகியலே ஆகும்.  

 
நியேனங்கள் 

 
இந்திய கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளர் நியேனம் - இமகார் ஸ்டிோக் 

➢ இந்திய கால்பந்து அணியின் தலலலே பயிற்சியாளராக இருந்த ஸ்டீபன் 
அதன்படி அகில இந்திய கால்பந்து சம்மேளன தடக்னிக்கல் கமிட்டியின் 
நீண்ட மநர ஆமலாசலனக்கு பிறகு புதிய பயிற்சியாளர் பதவிக்கு இமகார் 
ஸ்டிோக்கின் தபயலர தசயற்குழுவுக்கு பரிந்துலர தசய்யப்பட்டார்.  

➢ அடுத்த ோதம் தாய்லாந்தில் நலடதபறும் கிங்ஸ் மகாப்லப கால்பந்து 
மபாட்டியில் பங்மகற்கும் இந்திய கால்பந்து அணியின் பயிற்சியாளராக 
இமகார் ஸ்டிோக் தனது பணிலய ததாடங்குகிறார். அேர் 3 ஆண்டு காலம் 
இந்த பதவிக்கு ஒப்பந்தம் தசய்யப்படுகிறார். 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 
 

இந்திய மிளகாய் ஏற்றுேதிக்கு ஒப்பந்தம் 
 

➢ இந்தியாவில் இருந்து அண்லட நாடான  சீனாவுக்கு மிளகாய் ஏற்றுேதி 
தசய்ேதற்கான ஒப்பந்தம் இருநாடுகளுக்கிலடமய மேற்தகாள்ளப்பட்டது.  

➢ இந்திய ேர்த்தகத் துலற தசயலாளர் அனுப் ேதோன் ேற்றும் சீன 
தபாது  நிர்ோகத் துலற அலேச்சர், லீ குோவும் புதுடில்லியில்  நடந்த 
சந்திப்பில் கலந்து தகாண்டு இரு நாடுகளுக்கிலடமயயான ேர்த்தக உறலே 
பலப்படுத்தவும் ேர்த்தகம் மேற்தகாள்ேதில் உள்ள பிரச்லனகலள தீர்க்கவும் 
விோதித்தனர் . கூட்டத்தின் முடிவில் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு இந்திய 
மிளகாலய ஏற்றுேதி தசய்யும் ஒப்பந்தத்தில் இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் 
லகதயழுத்திட்டனர். 

➢ ஜவுளி, மதாட்டக்கலல, ரசாயனம், ேருந்துப் தபாருள்கள் உள்ளிட்ட 380 
விதோன தபாருள்கலள சீனாவுக்கு ஏற்றுேதி தசய்ேதற்கு இந்தியா 
பரிந்துலரத்திருந்தது.  

➢ இந்தப் தபாருள்கலள ஏற்றுேதி தசய்ேதற்கான அனுேதிலய சீனா 
அளித்துவிட்டால், அந்நாட்டுடன் உள்ள ேர்த்தகப் பற்றாக்குலறலய 
குலறக்கலாம் என்று இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது. 

 
விருதுகள் 

 
சர் மேட் பஸ்பி பிமளயர் விருது  

 
2018-19 ஆண்டின் சிறந்த சர் மேட் பஸ்பி பிமளயர் விருலத ோன்தசஸ்டர் 
யுலனதடட் கால்பந்து ஆட்டக்காரர் லூக் ஷா தேன்றார். சர் மேட் பஸ்பி 
பிமளயர் விருலத இேர் தபறுேது முதல்முலறயாகும். 
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Date : 11 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 11 - உலக ேலலச மபாதல் தினம் World Migratory Bird Day (WMBD) 
 

➢ பறலேகள் தங்களின் ோழ்விடத்திலிருந்து ஒவ்தோரு ஆண்டும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக ேலலச மபாகின்றன. ேலலச மபாகும் 
பறலேகள் பூமியின் காந்த விலசயில் ஏற்படும் ோற்றத்லத உணர்ந்து 
தாங்கள் மசருமிடத்லதக் கண்டறிகின்றன.  

➢ ேலலச மபாகும் பறலேகலளப் பாதுகாப்பது, அதன் இருப்பிடத்லதப் 
பாதுகாத்தல் மபான்ற விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்த 2006ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
மே இரண்டாேது ோர (11.05.2019) இறுதியில்  இத்தினம் 
கலடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  

➢ ஒவ்தோரு ஆண்டும் உலக ேலலச மபாதல் தினம் மே ோத இரண்டாேது 
சனிக்கிழலே ேற்றும் அக்மடாபர் அன்று தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 
2019 தீம் Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution 

 
மதசிய ததாழில்நுட்ப தினம்  – (National Technology Day) 
 

➢ இந்திய அரசு 1998ஆம் ஆண்டு மே 11ஆம் மததி ஆப்மரஷன் சக்தி என்ற 
தபயரில் தபாக்ரானில் அணுகுண்டு மசாதலன நடத்தியது.  

➢ தோத்தம் ஐந்து அணுதேடிப்பு மசாதலனகள் நடத்தப்பட்டன. அலனத்து 
மசாதலனயும் தேற்றிகரோக நிகழ்த்தப்பட்டது. 

➢ இதன்மூலம் உலகின் அணுஆயுத நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவும் 
இலணந்தது. இதலன அங்கீகரிக்கும் விதோக மே 11ஆம் மததி மதசிய 
ததாழில்நுட்ப தினோக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், அறிவியல் துலறயில் 
சாதலன தசய்தேர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தும் விதோக இத்தினத்தில் 
விருதுகள் ேழங்கப்படுகின்றன. 
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The National Technology Day 2019 theme was “Science for People and People for 
Science”. 

 
உலக நியாயோன ேர்த்தக தினம் : World Fair Trade Day (WFTO) 

 
உலகம் முழுேதும் நியாயோன ேர்த்தகம் தசய்பேர், உற்பத்தியாளர் ேற்றும் 
ோடிக்லகயாளர்கலள ஒன்றிலணக்கும் விதோக மே ோதம் இரண்டாேது 
சனிக்கிழலே (11.05.2019) உலக நியாயோன ேர்த்தக தினம் 
தகாண்டாடப்படுகிறது. உலக நியாயோன ேர்த்தகர் சங்கம் இத்தினத்லத 
அறிவித்துள்ளது. 

 
2019 தீம் : Focuses on the exciting area of innovation 
 

ஒப்பந்தம் 
 
 இந்தியா பசிபிக் ஒத்துலழப்பு  ஒப்புதல் 

 
இந்தியா-பசிபிக் ஒத்துலழப்பு, காலநிலல ோற்றங்கள், மபரழிவு நிலலத்தன்லே, 
மூன்றாம் உலக நாடுகளில் பிற பகுதிகளில் உள்ள ேளர்ச்சி ஆகியேற்றில் தங்கள் 
ஒத்துலழப்லப அதிகரிக்க இந்தியா ேற்றும் இங்கிலாந்து ஒப்புக்தகாண்டது. 

 
பிரதேர் குதயன் ஜூஆன் புக், துலண ஜனாதிபதி டாங் லத மஜாக்  லதன், 
நாடாளுேன்றத் தலலேர் குதயன் லத கிம் கான்  

 
அறிவியல் தசய்திகள் 

 
சந்திரயான் -2 
 
சந்திரயான் – 2, ஜூலல 9-16 மததிகளில் விண்ணில் ஏே 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 3,800 கிமலா எலடதகாண்ட விண்கலம் சந்திரனில் இருந்து 
100 கிமலாமீட்டர் ததாலலவில் சந்திரலன சுற்றிேரும்; விக்ரம் என்ற ஐந்து கால் 
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தகாண்ட மலண்டர் சந்திரனில் தசப்டம்பர் 6 ம் மததிக்குள் இறங்கும்; ேற்றும் ஒரு 
மராபாட் மராேர், பிரக்யான், சந்திரனின் நிலப்பரப்லப சுற்றி ஆய்வு 
மேற்தகாள்ளும் எனவும் ததரிவித்தனர். 

 
நியேனங்கள் 

 
கர்நாடக உயர்நீதிேன்ற தலலலே நீதிபதி 
 
நீதிபதி அபய் ஸ்ரீனிோஸ் ஓகா கர்நாடகா உயர்நீதிேன்றத்தின் தலலலே 
நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். இந்த ஆண்டு ஜனேரி ோதம் திமனஷ் ேமகஷ்ேரி 
உச்சநீதிேன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டலதத் ததாடர்ந்து இலடக்கால தலலலே 
நீதிபதியாக நீதிபதி லிங்கப்பா நாராயண சுோமி நியமிக்கப்பட்டார்.. 

 
ஒப்பந்தங்கள் 

 
 
தகாங்கன் ரயில்மே மநபாள ஒப்பந்தம் 
 
தகாங்கன் இரயில்மே கார்ப்பமரஷன் லிமிதடட் (KRCL) மநபாளின் இரயில்மே 
துலறக்கு இரண்டு 1600 HP DEMU ரயில்கலள ேழங்குேதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 
லகதயழுத்திட்டது. 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
ITF தபண்கள் தடன்னிஸ் மபாட்டி 
 
சீனாவில் நடக்கும் ஐ.டி.எப். தபண்கள் தடன்னிஸ் மபாட்டியில் அன்கிதா 
தரய்னா அலரயிறுதிப் மபாட்டிக்குள் நுலழந்தார். 
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Date : 12 to 13 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 

மே 12 - சர்ேமதச தசவிலியர்கள் தினம் International Nurses Day (IND) 
 

➢ தபாதுேக்களுக்கு தசவிலியர்கள் (நர்ஸ்) ஆற்றி ேரும் உன்னத ததாண்லட 
உலகிற்கு உணர்த்தும் ேலகயில், சர்ேமதச தசவிலியர் தினம் (International 
Nurses Day ) ஆண்டுமதாறும் மே 12ம் மததி தகாண்டாடப்படுகிறது. 

➢ 1965-ம் ஆண்டிலிருந்து உலக தசவிலியர் அலேப்பு (ICN - International 
Council of Nurses) இந்த தினத்லத அனுசரித்து ேருகிறது. 1974-ம் ஆண்டு 
ஜனேரி ோதம் நவீன தசவிலியர் முலறலய உருோக்கிய இங்கிலாந்லதச் 
மசர்ந்த பிளாரன்ஸ் லநட்டிங்மகல் (Florence Nightingale) பிறந்த நாளான 
மே 12 ஆம் மததிலய சர்ேமதச தசவிலியர் தினோக அனுசரிக்க முடிவு 
தசய்யப்பட்டது. 

 
2019 தீம் - ‘Nurses : A Voice to Lead, Health for All.’ 

 
தமிழ்நாடு தசய்திகள் 

 
முதல் ஆளில்லா துலண மின்நிலலயம் 
  

➢ முதல் ஆளில்லா துலண மின்நிலலயோக மேம்படுத்த தமிழ்நாடு மின்சார 
ோரியம் (Tangedco) ஒரு துலண மின்நிலலயத்லத அலடயாளம் 
கண்டுள்ளது.  

➢ அண்ணா சாலலயில் உள்ள 33 கிமலா மோல்ட் (மக.வி.) / 11 KV துலண 
மின்நிலலம், இந்த மேம்பாட்டிற்காக மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

➢ இது ஒரு ேருடத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. 
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அறிவியல் தசய்திகள் 
  
புற்றுமநாய் தசல்கலளக் தகால்ல நாேல் கலலே 
 
தகால்கத்தாவின் மேதியியல் உயிரியலுக்கான இந்திய நிறுேனம் (CSIR-IICB) 
ேற்றும் அறிவியல் பயிர்ச்தசய்லகக்கான இந்திய சங்க (IACS) ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
புற்றுமநாய் தசல்கலளக் தகால்லக்கூடிய 25 குயிமனாலின் தடரிமேட்டிவ்கலள 
ேடிேலேத்து உருோக்கியுள்ளனர். 
 

விலளயாட்டு தசய்திகள் 
 

 ஐபிஎல் மகாப்லப நான்காேது முலற தேன்ற  மும்லப அணி 
 

➢ 12ேது ஐபிஎல் சீசனின் இறுதிப் மபாட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான 
தசன்லன சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மும்லப இந்தியன்ஸ் அணியும் மோதினர். 
இந்த ஆட்டத்தில் 1 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்லப இந்தியன்ஸ் அணி 
தேற்றி தபற்றது. 

➢ முதல் இடத்லத பிடித்து மகாப்லபலய தட்டி தசன்ற மும்லப இந்தியன்ஸ் 
அணிக்கு 20 மகாடி பரிசாக ேழங்கப்பட்டது. 2-ேது இடத்லத பிடித்த 
தசன்லன சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 12.50 மகாடி ேழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 
ஐபிஎல் மபாட்டித் ததாடரில் 4ேது முலறயாக மும்லப இந்தியன்ஸ் அணி 
மகாப்லபலயக் லகப்பற்றியது. 

 
ோட்ரிட் ஓபன் தடன்னிஸ் 
 

➢ ஸ்தபயின் நாட்டில் உள்ள ோட்ரிட் நகரில் ோட்ரிி் ஓபன் தடன்னிஸ் 
நலடதபற்றது.  

➢ ோட்ரிட் ஓபன் தடன்னிஸ் ததாடரில் தபண்களுக்கான ஒற்லறயர் பிரிவில் 
3-ம் நிலல வீராங்கலனலய வீழ்த்தி கிகி தபர்ட்தடன்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் 
தேன்றார். மநர் தசட் கணக்கில் தேற்றி தபற்ற முதல் தபண் எனும் 
சாதலனலயயும் பலடத்தார். 
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➢ ஆண்களுக்கான ஒற்லறயர் பிரிவில் மஜாமகாவிச் சாம்பியன் பட்டம் 

தேன்றார். 
➢ ஆண்களுக்கான ஒற்லறயர் பிரிவு இறுதிப் மபாட்டியில் முதல் நிலல 

வீரரான தசர்பியாவின் மஜாமகாவிச் 8-ம் நிலல வீரரான கிரீஸ் நாட்லடச் 
மசர்ந்த ஸ்தடபனாஸ் டிசிட்சிபாஸ்-ஐ எதிர்தகாண்டார்.இதில் மஜாமகாவிச் 
6-3, 6-4 என மநர்தசட் கணக்கில் தேற்றி தபற்று சாம்பியன் பட்டத்லத 
லகப்பற்றினார்.  

➢ மஜாமகாவிச் அலரயிறுதியில் தடாமினிக் திதயம்-ஐ கடும் 
மபாராட்டத்திற்குப்பின்  7(7)-6(2), 7(7)-6(4) என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப் 
மபாட்டிக்கு முன்மனறினார். 

➢ ஆண்கள் ஒற்லறயர் பிரிவில் ஸ்தடபானஸ் சிட்சிபாஸ் 6-4, 2-6, 6-3 என்ற 
கணக்கில் ரமபல் நடாலல தேன்று இறுதிப் மபாட்டிக்கு முன்மனறினார். 
இறுதியில் இேர், மநாேக் மஜாமகாவிச்லச எதிர்தகாள்கிறார். ஏடிபி 
ோஸ்டர்ஸ் மபாட்டித் ததாடர்களில் 70 முலற அலரயிறுதிக்கு 
முன்மனறியேர் ரமபல் நடால் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
ஸ்தபயின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டி 
 

➢ ஸ்தபயின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் மபாட்டியில் லூயிஸ் மஹமில்டண் தேற்றி 
தபற்றுள்ளார். இந்த தேற்றியின் மூலம் ஃபார்முலா ஒன் கார் 
பந்தயத்தில்  உலக சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் முன்னணியில் உள்ளார். 

➢ பார்முலா 1 கார் பந்தயம் 21 சுற்றுகளாக நலடதபற்று ேருகிறது. ஐந்தாேது 
சுற்றான ஸ்தபயின் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஸ்தபயின் நாட்டின் 
பார்சிமலானாவில் நலடதபற்றது. இதில் 66 சுற்றுகள் தகாண்ட பந்தய 
தூரத்லத தேர்சிதடஸ் அணி வீரர் தலவிஸ் ஹாமில்டன் ஒரு ேணி மநரம் 
35 நிமிடம், 29.972 வினாடியில் கடந்து முதல் இடம் பிடித்தார். 

➢ ேற்தறாரு தேர்சிதடஸ் வீரரான வி. தபாட்டாஸ் 2-ேது இடம் 
பிடித்தார்.  தரட் புல் அணியின் எம். தேர்ஸ்டாப்பன் 3-ேது இடத்லதயும், 
தபர்ராரி அணியின் தேட்டல் 4-ேது இடத்லதயும், ேற்தறாரு தரட் புல் 

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


 
    

 

வீரர் ரிக்கியார்மடா 5-ேது இடத்லதயும் பிடித்தனர். தலவிஸ் 
ஹாமில்டனின் 2-ேது கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் இதுோகும். 

➢ ஐந்து சுற்றுகள் முடிவில் தலவிஸ் ஹாமில்டன் 95 புள்ளிகளுடன் முதல் 
இடத்திலும், தசபாஸ்டியன் தேட்டல் 78 புள்ளிகளுடன் 2-ேது இடத்திலும், 
ோல்ட்தடரி தபாட்டாஸ் 58 புள்ளிகளுடன் 3-ேது இடத்திலும் உள்ளனர். 
 
 

Date : 14 May 2019 
 

உலக தசய்திகள் 
 

மகன்ஸ் திலரப்பட விழா 
 

➢ பிரான்சின் மகன்ஸ் நகரில் ஆண்டுமதாறும் மே ோதம் இவ்விழா 
நலடதபறுகிறது.        

➢ I & B தசயலாளர் அமித் காமர தலலலேயில் இந்திய பிரதிநிதிகள் மகன்ஸ் 
திலரப்பட விழாவில் பங்மகற்றனர். 

➢ இந்தியா தபவிலியன் 72-ேது மகன்ஸ் திலரப்பட விழா 2019 ஆம் ஆண்டு 
மே ோதம் 14 ஆம் மததி முதல் 25 ம் மததி ேலர திறந்து லேலகப்பட 
உள்ளது.  

➢ மகன்ஸ் விழாவில், சர்ேமதச தபாழுதுமபாக்கு திலரப்படங்களுடன், 
குறும்படம், ஆேணப்படங்களும் மபாட்டியிடுேது பாரம்பரியோன ஒன்றாகும். 
சிறந்த படத்திற்கு "GOLDEN PALM AWARD" எனப்படும் தங்கப் பலன 
விருது ேழங்கப்படுகிறது.  

➢ விருது மதர்வுக்குழுவின் தலலேராக மேக்சிமகா நாட்லடச் மசர்ந்த 
இயக்குனரும், தயாரிப்பாளருோன அதலஜாண்ட்மரா கான்சலஸ்(Alejandro 
González) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
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விடுதலலப் புலிகளின் மீதான தலட 
 

➢ முன்னாள் பிரதேர் ராஜீவ் காந்தி 1991-ஆம் ஆண்டு தற்தகாலலப் பலடத் 
தாக்குதலில் படுதகாலல தசய்யப்பட்டார். இலதயடுத்து, விடுதலலப் புலிகள் 
இயக்கத்லத "பயங்கரோத இயக்கம்' என ேத்திய அரசு அறிவித்தது. 

➢ 2014, மே ோதம் தமிழீழ விடுதலலப் புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தலட, 
2019,  மே 13 ேலர நீட்டிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தத் தலடலய மேலும் ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு (2024, மே ோதம் ேலர) நீட்டித்து, அரசிதழில் 
அறிவிக்லகயாக ேத்திய அரசு கடந்த 14-ஆம் மததி தேளியிட்டது. 

➢ 1967 ஆம் ஆண்டின் சட்டவிமராத நடேடிக்லககள் (தடுப்பு) சட்டம், 1967 
இன் கீழ், முன்னாள் பிரதேர் ராஜீவ் காந்தி படுதகாலலக்கு காரணோன 
இலங்லகலயச் மசர்ந்த தமிழீழ விடுதலலப் புலிகள் (எல்டிடிஇ) 
பயங்கரோத அலேப்பு மீதான தலட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ேத்திய அரசு 
நீட்டித்து அறிவித்தது. 

 
இந்திய காண்டாமிருக டி.என்.ஏ. தரவுத்தளம்  
 

➢ இந்திய நாட்டில் உள்ள அலனத்து காண்டாமிருகத்தின் டிஎன்ஏ 
விேரங்கலளயும் உருோக்க ேத்திய சுற்றுச்சூழல் அலேச்சகம் திட்டம் 
ஒன்லற துேக்கியுள்ளது. 2021ம் ஆண்டுக்குள், இந்திய காண்டாமிருகம் 
இந்தியாவில் அதன் அலனத்து இனங்களின் டி.என்.ஏ-ேரிலசமுலறலய 
தகாண்டிருக்கும் முதல் காட்டு விலங்கு ேலககளாக அலேயும். 

➢ இந்தியாவில் சுோர் 2,600 காண்டாமிருகங்கள் உள்ளன, அேற்றில் 90% 
அசாமின் காஸிரங்கா மதசிய பூங்காவில் உள்ளது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
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அறிவியல் தசய்திகள் 
 

டி.ஆர்.டி.ஓ. அபியாஸ்[ABHYAS] விோன மசாதலன  
 
ஒடிசாவின் சண்டிபூரில் உள்ள இலடக்கால தடஸ்ட் மரஞ்ச் லேயத்தில் 
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் மேம்பாட்டு அலேப்பு (டி.ஆர்.டி.ஓ), ஆமள 
இல்லாேல் எதிரிகளின் இலக்லக அதிமேகோக தசன்று தாக்கக்கூடிய பறக்கும் 
ஊர்தி அபியாஸ் [ABHYAS] எனும் அதிமேக எக்ஸ்தபண்டபிள் ோன்ேழி இலக்லக 
(HEAT)  தேற்றிகரோக மசாதலன தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
ோட்ரிட் ஓபன் தடன்னிஸ் 
 
மஜாமகாவிச் என்பேர் ஸ்தபயினில் நலடதபற்ற ோட்ரிட் ஓபன் தடன்னிஸ் 
ததாடரில் ஆண்களுக்கான ஒற்லறயர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் தேன்றார். இது 
அேர் தேல்லும் மூன்றாேது ோட்ரிட் ஓபன் தடன்னிஸ் பட்டம் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 33 முலற ோஸ்டர்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் தேன்ற ரமபல் நடால் 
சாதலனலய இந்த தேற்றியின் மூலம் சேன் தசய்தார் மஜாமகாவிச். 
 
 
Date : 12 to 13 May 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
 

மே 15 - சர்ேமதச குடும்ப தினம் 
 
ஐக்கிய நாடுகள் சலப 1993ஆம் ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு ஆண்டுமதாறும் 
மே 15ஆம் மததி  குடும்ப ஒற்றுலேயின் முக்கியத்துேத்லத அலனேரும் உணர 
ேலியுறுத்தி சர்ேமதச குடும்ப தினம் கலடபிடிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 
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2019 தீம் : “Families and Climate Action: Focus on SDG 13. 
 

ோநில தசய்திகள் 
 

மகரளாவின் ேயநாடு சரணாலயம்  
 
2017-18 ஆம் ஆண்டுக்கான ேனத்துலறயின் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சியின் மூலம் 
நீலகிரி உயிரின ேளாகத்தின் பல்லுயிர் பரப்பளவில் உள்ள ேயநாடு ேனவிலங்கு 
சரணாலயம் (WWS), ோநிலத்தில் அதிகளவு புலிகளின் எண்ணிக்லகலயக் 
தகாண்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
தபாருளாதாரம் 

 
ஜி.எஸ்.டி பயிற்சி நிபுணர்களுக்கான மதர்வு  
ஜி.எஸ்.டி பயிற்சி நிபுணர்களுக்கான மதர்லே நடத்த சுங்க, ேலறமுக ேரிகள் 
ேற்றும் நார்க்மகாடிக்ஸ் மதசிய அகாடமி (NACIN) அங்கீகாரம் தபற்றது. 

 
ோநாடுகள் 

 
GFDRR-ன் ஆமலாசலன குழுவுக்கு இலணத் தலலேர் (CG)  
மபரழிவு குலறப்பு ேற்றும் மீட்புக்கான உலகளாவிய ேசதிகளின் (GFDRR) 
ஆமலாசலனக் குழுவிற்கு (CG), 2020 நிதியாண்டிற்கான இலணத் தலலேராக 
இந்தியா ஒருேனதாக மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. தஜனீோவின் சுவிட்ஸர்லாந்தில் 
நலடதபற்ற GFDRR இன் CG கூட்டத்தின் மபாது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 

 
நியேனங்கள் 

 
தயஸ் ேங்கி ோரியம்  
இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி தனது முன்னாள் துலண ஆளுநர் ஆர்.காந்திலய தயஸ் 
ேங்கியின் கூடுதல் இயக்குநராக நியேனம் தசய்துள்ளது.  
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விலளயாட்டு தசய்திகள் 
 
ஐசிசி-யின் முதல் தபண் மபாட்டி நடுேர் 

• இந்திய தபண்கள் கிரிக்தகட் அணியின் முன்னாள் வீராங்கலன ஜி.எஸ் 
லட்சுமி (51 ேயது) ஐசிசி-யின் முதல் தபண் மபாட்டி நடுேராக (Match 
Refree) மதர்வு  தசய்யப்பட்டுள்ளார்.   

• இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்தகட் வீராங்கலனயான லட்சுமி, கடந்த 
2008/2009 ஆம் ஆண்டுகளில் உள்ளூர் கிரிக்தகட் மபாட்டிகளில் நடுேராக 
பணியாற்றியிருந்தார். அதுோத்திரமின்றி, தபண்களுக்கான மூன்று ஒருநாள் 
கிரிக்தகட் மபாட்டித் ததாடரிலும், மூன்று டி-20 கிரிக்தகட் ததாடர்களிலும் 
அேர் மபாட்டி நடுேராக பணியாற்றியுள்ளார். 

• அவுஸ்திமரலிய நாட்லட மசர்ந்த 31 ேயதுலடய க்லளயர் தபாமலாசக் 
என்ற தபண் நடுேர் ஆடேருக்கான ஒருநாள் சர்ேமதச கிரிக்தகட் 
மபாட்டியில் நடுேராக கடலேயாற்றி, ஆடேர் மபாட்டியில் கடலேயாற்றிய 
முதல் தபண் நடுேர் என்ற ேரலாற்று தபருலேலய தபற்றுள்ளார்.  

 

 
Date : 16 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 16 - அலேதியாக இலணந்து ோழ்தலுக்கான சர்ேமதச தினம்   
(The International Day of Living Together in Peace) 
 

➢ அலேதி, சகிப்புத்தன்லே, ஒருங்கிலணப்பு, புரிதல், ஒற்றுலே ஆகியேற்லற 
மேம்படுத்துேதற்காக சர்ேமதச சமூகத்தின் முயற்சிகலள ததாடர்ந்து 
அணிதிரட்டுேதற்கான ஒரு ேழிமுலறயாக ஐ.நா. அலேப்பு மே 16-ஐ 
அலேதியாக இலணந்து ோழ்தலுக்கான சர்ேமதச தினோக அறிவித்தது. 
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➢ அலேதி, ஒற்றுலே, நிலலயான உலகத்லத உருோக்க, மேறுபாடு ேற்றும் 
பன்முகத்தன்லேகளில் ஒற்றுலேயாக ஒன்றுபட ோழவும், தசயல்படவும் 
விரும்புேலதமய இந்த தினம் மநாக்கோகக் தகாண்டுள்ளது. 

 

மே 16 - சர்ேமதச ஒளி தினம்  (International Day of light ) 
 

• உலகளாவிய அளவில் மே 16 ஆனது சர்ேமதச ஒளி தினோக 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.இது சர்ேமதச ஒளி தினத்தின் இரண்டாேது ேருட 
பதிப்பாகும். 

• முதன் முதலில் தேற்றிகரோக மலசர் கற்லறலய 1960 மே 16 இல் 
பிறப்பித்துக் காட்டியேர் இயற்பியலாளரும் எஞ்சினியருோன தியமடார் 
லேோன் பிறந்தநாளின் நிலனோக ஒவ்தோரு ஆண்டும் சர்ேமதச ஒளி 
தினம் தகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது. இந்த தினம் விஞ்ஞான ஒத்துலழப்லப 
ேலுப்படுத்துேதற்கும் சோதானம், நிலலயான ேளர்ச்சிலய ேளர்ப்பதற்கான 
அதன் திறலனப் தபறுேதற்கான அலழப்பு ஆகும். 

• ஒளிக்கு என்று ஒரு தினத்லத உருோக்குேதில் முன்னின்றது UNESCO 
எனும் ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் நிறுேனம். United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization தான் UNESCO. 

 
மே 16 - மதசிய தடங்கு தினம் (National Dengue Day) 

• சுகாதாரம் ேற்றும் குடும்ப நல அலேச்சகத்தினால் ததாடங்கப்பட்ட மதசிய 
தடங்கு தினோனது ேருடந்மதாறும் மே 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

• லேரஸ் மநாயான தடங்கு ேற்றும் அதன் தடுப்பு நடேடிக்லககள் பற்றிய 
விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்துேமத இதன் மநாக்கோகும். 

• இந்தியாவில் ததாற்றுயிரிகளால் பரவும் மநாய்த் தடுப்புத் திட்டத்திற்கான 
மதசிய இயக்குநரகோனது தடங்குவின் கண்காணிப்பு ேற்றும் தடுப்பிற்கான 
முதன்லே லேயோகும். 

• 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசானது “India Fights Dengue” எனும் 
லகமபசி தசயலிலய அறிமுகப்படுத்தியது. 
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• 2017 ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்சோன தடங்கு காய்ச்சல் ததாற்றானது 
தமிழ்நாட்டிலிருந்துப் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 

• தடங்கு காய்ச்சலானது ஏடிஸ் எஜிப்தி (லின்மனயஸ்) எனும் தபண் 
தகாசுோல் ஏற்படும் தகாசுக் கடியால் பரப்பப் படுகின்ற 1 - 4 இரத்த 
நுண்ணுயிரிேலக DENV எனும் தடங்கு லேரஸால் ஏற்படுகின்றது. 

 
மே 16 - சிக்கிமின் 44ேது ோநில தினம் 
  

• சிக்கிம் ோநிலோனது மே 16 அன்று அதன் 44-ேது ோநில தினத்லத 
தகாண்டாடியது. 

• 1950 ஆம் ஆண்டின் உடன்படிக்லகயின் படி தகேல் ததாடர்பு, 
பாதுகாப்பு, தேளிநாட்டு விேகாரங்கள் ேற்றும் சிக்கிமின் பிராந்திய 
ஒருலேப்பாடு ஆகியேற்லற இந்தியா கேனித்து ேந்தது. 

• 1975 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் 14 அன்று நலடதபற்ற ோக்தகடுப்பில் 
இந்தியாவுடன் இலணேதற்கு ஆதரோக சிக்கிம் ேக்கள் ோக்களித்தனர். 

• 1975 ஆம் ஆண்டு மே 16 அன்று அதிகாரப் பூர்ேோக இந்தியாவின் 
22ேது ோநிலோக சிக்கிம் ோநிலம் இந்தியாவுடன் இலணந்தது. 

• ததாடக்கத்தில் மேறு எந்த ோநிலத்திற்கும் ேழங்கப்படாத ஒரு சிறப்பு 
நிலலயான “கூட்டு ோநிலோக” அதலன அலேப்பதற்கான 
விதிமுலறகலள 35ேது அரசியலலேப்பு சட்டத் திருத்தம் ேழங்கியது. 

• ஒரு ோதத்திற்குப் பின்னர் தகாண்டு ேரப்பட்ட 36ேது அரசியலலேப்பு 
சட்டத் திருத்தோனது 35ேது அரசியலலேப்பு சட்டத் திருத்தத்லத ோற்றி 
சிக்கிலே ஒரு முழுலேயான ோநிலோக ோற்றியது. 

• 2019 ஏப்ரல் 29, அன்று, சிக்கிமின் முதல்ேரான பேன் குோர் சாம்லிங், 
நீண்ட காலம் (23 ஆண்டுகள் 4 ோதங்கள் ேற்றும் 17 நாட்கள்) பதவி 
ேகித்த முதலலேச்சர் எனும் புதிய சாதலனலயப் பலடத்தார். 

• கடந்த ேருடம், உலகின் முதல் 100 சதவிகித கரிே ோநிலோக 
ோறியதற்காக "சிறந்த தகாள்லககளுக்கான ஆஸ்கார்" என அறியப்படும் 
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ஐ.நா. உணவு ேற்றும் மேளாண் அலேப்பின் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான 
“எதிர்கால தகாள்லக விருது” சிக்கிமிற்கு ேழங்கப்பட்டது. 

 
இந்தியாவின் கிராஃலபட் லேப்புகள்  
 

• இந்தியாவின் புவியியல் ஆய்வு [GSI] லேயம் அருணாச்சல பிரமதசத்தில், 
இந்திய நாட்டின் 35 சதவீத கிராஃலபட் லேப்புக்கள்  காணப்படுகின்றன 
என்று  ததரிவித்துள்ளது. 

• இட்டாநகரில், புவியியல் & சுரங்கத் துலற ேற்றும் அருணாச்சல பிரமதச 
அரசு இலடமய நலடதபற்ற ேருடாந்திர சந்திப்பின் தபாழுது,  ஜி.எஸ்.ஐ. 
இந்தத் தகேலல ேழங்கியது. 

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 
 ருத்ராக்ஷ் ேரங்கள் நடுேதற்கு ஒப்பந்தம்  
 
நோமி கங்லக திட்டத்தின் கீழ் சமூக தபாறுப்புணர்வு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 
உத்தரகண்டில் ருத்ராக்ஷ் ேரங்கலள நடுேதற்காக சுத்தோன கங்லககான மதசியத் 
திட்டம், தஹச்.சி.எல்.[HCL] ஃபவுண்மடஷன் ேற்றும் இன்டாச்[INTACH] 
இலடமய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் லகதயழுத்தானது. 

 
விருதுகள் 

 
சிதயட் கிரிக்தகட் மரட்டிங் (CCR) சர்ேமதச விருதுகள் – 2019 
 

• CEAT சர்ேமதச கிரிக்தகட்  11 விருதுகளில் 9 விருதுகலள தட்டிச் தசன்ற 
இந்திய வீரர்கள் 

• விராட் மகாலி - சர்ேமதச கிரிக்தகட் வீரர் ேற்றும் ஆண்டின் சிறந்த 
மபட்ஸ்மேன் 
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• ஸ்மிருதி ேந்தனா - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச ேகளிர் கிரிக்தகட் 
வீராங்கலன 

• ஜஸ்பிரிட் பும்ரா - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச பந்துவீச்சாளர் 
• தசத்மதஷ்ேர் புஜாரா - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச தடஸ்ட் கிரிக்தகட் வீரர் 
• மராஹித் சர்ோ - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச ஒருநாள் கிரிக்தகட் வீரர் 
• ஆமரான் பிஞ்ச் - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச டி 20 வீரர் 
• ரஷித் கான் - ஆண்டின் சிறந்த சர்ேமதச டி 20 பந்துவீச்சாளர் 
• யஷாஸ்வி தஜய்ஸ்ோல் - ஆண்டின் சிறந்த இளம் கிரிக்தகட் வீரர் 
• குல்தீப் யாதவ் - ஆண்டின் சிறந்த தசயல்திறன் மிக்க வீரர் 
• அஷுமடாஷ் அேன் - ஆண்டின் சிறந்த உள்ளூர் கிரிக்தகட் வீரர் 
• தோஹிந்தர் அேர்நாத் - ‘CCR சர்ேமதச ோழ்நாள் சாதலனயாளர் விருது’ 

 
 

      Date : 18 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 18 - உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் (World AIDS Vaccine Day) 
 

• உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் [எச்.ஐ.வி தடுப்பூசி விழிப்புணர்வு 
தினோகவும் அறியப்படும்], ஆண்டுமதாறும் மே 18 ஆம் மததி 
அனுசரிக்கப்படுகிறது. மே 18, 1997 இல் அப்மபாலதய ஜனாதிபதி பில் 
கிளிண்டன் ோர்கன் ோநில பல்கலலக்கழகத்தில் நிகழ்த்திய உலரயில் 
உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் ததாடர்பான கருத்து மேரூன்றியது. 

• 1998 ஆம் ஆண்டு மே 18 ஆம் மததி கிளிண்டன் நிகழ்த்திய உலரலய 
நிலனவுகூறுேதற்காக முதல் உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம் 
அனுசரிக்கப்பட்டது, இன்று ேலர இந்தப் பாரம்பரியம் ததாடர்கிறது. 

• இந்த தினம் எச்.ஐ.வி- லயத் தடுக்கும் தடுப்பூசியின் அேசர ேற்றும் 
அேசிய மதலேலய ேக்களுக்கு உணர்த்துகிறது. உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பு 
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தினத்லத எச்.ஐ.வி தடுப்பூசி மபாடுேதற்கான விழிப்புணர்வு நாள் என்றும் 
அலழக்கலாம்.  

 
மே 18 - சர்ேமதச அருங்காட்சியக தினம் (International-museum-day) 
 
1977 முதல் ஒவ்தோரு ஆண்டும், சர்ேமதச அருங்காட்சியக சமுதாயத்திற்கான 
தனிப்பட்ட தருணத்லத பிரதிநிதித்துேப்படுத்தவும் சர்ேமதச அருங்காட்சியக 
தினத்லத ICOM ஏற்பாடு தசய்துள்ளது.  
 
2019 தீம் “Museums as Cultural Hubs: The future of tradition” 
 
இந்த தினத்தில் முக்கியோக  ததரிந்துதகாள்ளமேண்டிய முக்கியோன 4 
அருங்காட்சியகங்கள்: 

 
1. பாரிஸில் உள்ள லூேர் (LOUVRE) அருங்காட்சியகம்: 
ேன்னர்களின் அரண்ேலனயாக இருந்த இந்த கட்டடம், கடந்த 2 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அருங்காட்சியகோக ோற்றப்பட்டது. இங்குதான் 
புகழ்தபற்ற மோனாலிசா ேலரபடம் லேக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2. லண்டனில் உள்ள பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம்: 
1753ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த அருங்காட்சியகத்தில், புத்தகங்கள், ஆதிகாலத்து 
தபாருட்கள் உள்ளிட்ட பல தபாருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 
3. கியார்மகாவில் உள்ள எஜிப்தியன் அருங்காட்சியகம்: 
எகிப்தியர்களின் முக்கிய அம்சங்களான ேம்மிக்கள், எகிப்து ேரலாறு உள்ளிட்ட 
ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தபாருட்கள் அடங்கியுள்ள இந்த அருங்காட்சியகம், 
இன்றும் உலக ேக்கள் பலரால் விரும்பப்படும் ஒரு இடோகமே இருக்கிறது. 

 
4. நியூ யார்க்கில் உள்ள தேட்மராபாலிடன் அருங்காட்சியகம்: 
20 லட்சத்திற்கும் ஆதிகோன ஐமராப்பிய ேக்களின் கலலப்தபாருட்கள் இந்த 
அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆதாம் ேற்றும் ஏோலின் 
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உருேம் தபாறிக்கப்பட்டுள்ள தபாருட்கள் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் 
லேக்கப்பட்டுள்ளது ேற்தறாரு சிறப்பு. 

 
தபாருளாதாரம் 

 
உஜ்ஜீேன் சிறு நிதி ேங்கி நிர்ோக இயக்குனர் நியேனம்  
 
எச்.டி.எஃப்.சி. ேங்கியின் டிஜிட்டல் ேங்கி தலலேரான நிதின் சக்லக, உஜ்ஜீேன் 
சிறு நிதி ேங்கியின் நிர்ோக இயக்குநராகவும் தலலலே நிர்ோக அதிகாரியாகவும் 
நியமித்ததற்கு இந்திய ரிசர்வ் ேங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 

ோநாடுகள் 
 
ஆபிரிக்காவில் ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சி 
 
இந்தியாவின் சர்ேமதச ஜவுளி இயந்திரங்கள் கண்காட்சி சமூகம் (இந்தியா ITME 
சமூகம்) ஐடிஎம்இ எத்திமயாப்பியன் ேர்த்தக ேற்றும் துலற சங்கங்கள் மூலம் 
இலணந்து ஆபிரிக்காவில்  அடுத்த ஆண்டு 2020 பிப்ரேரி 14 ேற்றும் 16 ம் 
மததிகளில் அடிஸ் அபாபாவில் நடத்த ஏற்பாடு தசய்து உள்ளது.  

 
தஜனீோவில் நலடதபற்ற பாசல், ராட்டர்டாம் ேற்றும் ஸ்டாக்மஹாம் ோநாட்டின் 
COP கூட்டம்  
 
மூன்று ோநாடுகளின் (COP) கூட்டு கூட்டங்கள்  
1) பாசல் ோநாட்டிற்கான பதினான்காேது கூட்டம்  
2) ராட்டர்டாம் ோநாட்டிற்கான ஒன்பதாேது கூட்டம்  
3) ஸ்டாக்மஹாம் ோநாட்டிற்கான ஒன்பதாேது கூட்டம் இலணந்து தஜனீோவில் 
நலடதபற்றது. இதில் இந்தியா பங்மகற்றது.  
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இந்த ஆண்டு கூட்டத்தின் தீம் “சுத்தோன பிளானட், ஆமராக்கியோன ேக்கள்: 
தகமிக்கல்ஸ் ேற்றும் கழிவுகளின் ஒலி மேலாண்லே“[“Clean Planet, Healthy People: 
Sound Management of Chemicals and Waste”] ஆகும். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
2022 உலகக் மகாப்லப கால்பந்து 
  
கத்தார் தலலநகர்மதாஹாவிலிருந்து 15 கிமீ ததற்மக அல் ேக்ராவில் 
அலேந்துள்ள அல் ஜநாப் ஸ்மடடியம் 2022 ஃபிஃபா உலகக் மகாப்லப கால்பந்து 
குரூப் ஸ்மடஜ் மபாட்டிகலள நடத்த உள்ளது. 

 
டவுண் அண்டர் சுற்றுப்பயணத்தின் இறுதி ஆட்டம்  
 
தபர்த் நகரில் நடந்த ஐந்தாேது ேற்றும் டவுண் அண்டர் ததாடரின் இறுதி 
மபாட்டியில், இந்திய அணி 2-5 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திமரலியாவிடம் 
மதால்வியலடந்தது. 

 
கிரிக்தகட் உலகக் மகாப்லபக்கான உத்திமயாகபூர்ேப் பாடல்  
 

• பிரபலோன ததாடர்களின் மபாது அதற்கு தபருலே மசர்க்கும் ேலகயில் 
அதிகாரப்பூர்ேோன பாடல்கள் தேளியிடப்படும். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுலற உலகக்மகாப்லப கிரிக்தகட் ததாடர் நடத்தப்பட்டு ேருகிறது. 

• அதன்படி, 12-ஆேது உலகக்மகாப்லப மபாட்டி ேரும் 30-ஆம் மததி 
இங்கிலாந்தில் ஆரம்போகிறது.  2019 உலகக்மகாப்லப கிரிக்தகட் 
ததாடருக்கான பாடலல சமூக ேலலதளத்தில் அதிகாரப்பூர்ேோக ஐசிசி 
தேளியிட்டுள்ளது.  

• 2019 உலகக்மகாப்லபக்கான பாடலல லாரின் ருடிதேன்டல் 
பாடியுள்ளனர்.இலத ஐசிசி அதிகாரப்பூர்ேோக அறிவித்துள்ளது. 
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Date : 19 to 20 May 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 20 - உலக மதனீ தினம் (World Honey Bee Day) 
 

• உலக மதனீ தினம் ஆண்டுமதாறும் மே 20 ஆம் மததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
18 ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்மலாமேனியாவில் ோழ்ந்த நவீன மதனீ ேளர்ப்பு 
நுட்பங்களின் முன்மனாடி அன்டன் ஜான்ஸாவின் கடின உலழப்பிலன 
நிலனவுகூறும் ேலகயில் அனுசரிக்கபடுகிறது. 

• இத்தினோனது ேகரந்த பரப்பிகள், அலே எதிர்தகாள்ளும் பிரச்சலனகள் 
ேற்றும் நீடித்த ேளர்ச்சிக்கு அலேகளின் பங்கு ஆகியேற்றின் முக்கியத்தும் 
குறித்து விழிப்புணர்லே ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது. 

• மதனீ தினோனது அண்ட்மடான் ஜன்சா என்பேரின் பிறந்த தினத்துடன் 
ஒன்றிப் தபாருந்துகின்றது. 

• 18 ஆம் நூற்றாண்டில் அேர் தனது தாயகோன ஸ்மலாமேனியா நாட்டில் 
நவீனத் மதனீ ேளர்ப்பு நுட்பங்கலள முதன்முலறயாக அறிமுகப்படுத்தினார். 

• 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ோதத்தில் மே 20 ஆம் மததிலய உலக மதனீ 
தினோக அறிவிக்கும் ஸ்மலாமேனியா நாட்டின் பரிந்துலரக்கு ஐ.நா. உறுப்பு 
நாடுகள் ஒப்புதல் அளித்தன. 

• மே 20, 2017ல் ஸ்மலாமேனியாவின் முன்தோழிலே ஏற்று ஐ .நா. 2018 
ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலக மதனீ தினோக அனுசரிக்கிறது. 

 
விருதுகள் 

 
அச்சுதானந்த திவிமேதியின் குறும் படம் 
இந்திய திலரப்பட இயக்குனர் அச்சுதானந்த திவிமேதியின் மூன்று நிமிட 
குறும்படோன Seed Mother மகன்ஸ் திலரப்பட விழாவில் Nespresso Talents 2019 
இன் சர்ேமதச பிரிவில் மூன்றாேது பரிசு தபற்றது. 
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விலளயாட்டு தசய்திகள் 
 
தாய்லாந்து ஜூனியர் ேற்றும் மகடட் ஓபன் 
 
தாய்லாந்து ஜூனியர் ேற்றும் மகடட் ஓபன்ல் ஆண்கள் ஒற்லறயர் பிரிவில் 
ஓஷிகிக் மகாஷ் ேற்றும் ஆஷிஷ் தஜயின் ேற்றும் சயானி பாண்மட தபண்கள் 
ஒற்லறயர் பிரிவிலும், ஜூனியர் சிறுேர்கள் பிரிவில் ோனுஷ் ஷா, ரீகன் 
அல்புதகர்தககி ேற்றும் தீபீட் பாட்டீல் ஆகிமயார் நான்கு தேண்கல பதக்கங்கலள 
தேன்று தேற்றி தபற்றுள்ளனர். 

 
புரூக்ஸ் மகாப்கா பிஜிஏ சாம்பியன்ஷிப் 
 
பிஜிஏ சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் புரூக்ஸ் மகாப்கா ஏழு-ஸ்ட்மராக் முன்னணி 
லகப்பற்றி மேஜர் மகால்ஃப் ேரலாற்றில் மிகச்சிறந்த சாதலனலய பலடத்தார். 
 
 
Date : 21 May 2019 

 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 21 - உலக கலாச்சார பன்முகத் தன்லேயின் முன்மனற்ற தினம்(World Day for 
Cultural Diversity for Dialogue and Development) 
 

• கலாச்சாரம் என்பது பழங்கால ேரலாற்லறயும், பழக்க ேழக்கங்கலளயும் 
அறிந்து தகாள்ள நேக்கு உதவுகிறது. ஒரு குழுவின், இனத்தின், நாட்டின் 
கலாச்சாரத்லத அறிந்துதகாள்ள முடிகிறது. 

• ஐ.நா. தபாதுச்சலப 2001 ஆம் ஆண்டு நேம்பர் ோதத்தில் ஒரு 
தீர்ோனத்லதக் தகாண்டுேந்தது. 

• 2001 ஆம் ஆண்டு யுதனஸ்மகா, கலாச்சார பன்முகத்தன்லே பற்றிய உலக 
அளவிலான பிரகடனத்லத ஏற்றுக்தகாண்டது. 
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• அதன்படி டிசம்பர் 2002 இல் ஐ.நா. தபாதுச் சலப அதன் தீர்ோனம் 57/249 
இல் உலக கலாச்சார பன்முகத் தன்லேயின் முன்மனற்ற தினோக மே 21ம் 
மததிலய அறிவித்தது. 

 
மதசிய தசய்திகள் 

 

• “Not all animals migrate by choice” பிரச்சாரம் ததாடங்கப்பட்டது. 
• இந்தியாவின் முக்கிய விோன நிலலயங்களில் காட்டப்படும் “Not all animals 

migrate by choice” விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்லத ஐ.நா. சுற்றுச்சூழல் இந்தியா 
ேற்றும் ேனவிலங்கு கிலரம் கண்ட்மரால் பீமரா (WCCB) இலணந்து மே 22 
இந்தியாவின் உயிரியல் பன்முகத்தன்லேயின் சர்ேமதச தினத்தன்று 
தகாண்டாட உள்ளது. 

• ஐ.நா சுற்றுச்சூழல் நல்தலண்ண தூதர் ேற்றும் தசயலாளர் நாயகம் SDG 
ேழக்கறிஞர், தியா மிர்சா பிரச்சாரத்லத ஆரம்பித்தார் 

 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்(MoU) 

 
 ‘சமகாதரி நகர' ஒப்பந்தம் 
 
ஆந்திர பிரமதசம் ேற்றும் ததலுங்கானாவிலிருந்து ஜாோவின் ேடமேற்கு 
கடற்கலரயில் உள்ள ஜகார்த்தா, பாலி எரிேலல காடுகளுக்கு 
சுற்றுலாப்பயணிகலள ஈர்க்கவும், கலாச்சார உறவு ேற்றும் கல்விலய 
மேம்படுத்தவும் விஜயோடாவுடன் இந்மதாமனசியா ‘சமகாதரி நகர’ ஒப்பந்தம் 
தசய்து தகாண்டது. 
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Date : 22 May 2019 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 22 - உயிரியல் பல்ேலகலேக்கான சர்ேமதச நாள் 
 
ஐக்கிய நாடுகள் சலப மே 22 அன்று பல்மேறு பல்லுயிரிய விேகாரங்கலள 
புரிந்துதகாள்ள ேற்றும் விழிப்புணர்லே அதிகரிப்பதற்காக உயிரியல் 
பல்ேலகலேக்கான சர்ேமதச தினத்லத (IDB)  அறிவித்துள்ளது. 
2019 தீம் - Our Biodiversity, Our Food, Our Health  

 
சர்ேமதச தசய்திகள் 

 
இந்மதாமனசியா ஜனாதிபதி 
  
மஜாமகா விமடாமதா என்பேர் இந்மதாமனசியாவின் ஓய்வுதபற்ற தளபதியான 
பிரபமபாமோ சுபியாண்மடாலே மதாற்கடித்து இந்மதாமனசியா நாட்டின் 
ஜனாதிபதியாக மீண்டும் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

 
இந்தியாவிற்கான உயர் ஆலணயர்  
 
இந்தியாவிற்கான உயர் ஆலணயராக தற்மபாலதயய பிரான்ஸ் 
தூதரகத்தில்  உள்ள தோய்னுல் ஹக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் . இேர் பாகிஸ்தான் 
அரசின்  தேளியுறவு துலற தநறிமுலறத் தலலேராக இருந்தார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
விண்தேளி அறிவியல் 

 
RISAT-2B தசயற்லகக்மகாள் 
 

• ஆந்திரப் ோநிலம் ஸ்ரீஹரிமகாட்டாவில் உள்ள சதிஷ் தோன் விண்தேளி 
தளத்திலிருந்து PSLV-C46 ராக்தகட்டின் மூலம் RISAT-2B 
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தசயற்லகமகாள்  தேற்றிகரோக விண்ணில் தசலுத்தப்பட்டது 
.ஸ்ரீஹரிமகாட்டா விண்தேளிதளத்தில் இருந்து ஏேப்படும் 72ேது 
தசயற்லகக்மகாள் ஆகும். 

• சுோர் 615 கிமலா எலட தகாண்ட இந்த தசயற்லகக் மகாள் 555 கிமலா 
மீட்டர் ததாலலவுக்கு புவி ேட்டப் பாலதயில் சுற்றி ேரும்.  

• ரீசாட் தசயற்லகக்மகாளின் உதவியால் இரவிலும், பகலிலும் ேட்டுமின்றி 
ோனம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும் மநரத்திலும் பூமிலயத் ததளிோக படம் 
பிடிக்க முடியும்.இதில் அதிநவீன புலகப்பட சாதனம் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இதன் மூலம் மரடார் ததாழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பூமிலயத் ததளிோகப் 
படம் பிடித்து கட்டுப்பாட்டு லேயத்திற்கு அனுப்ப முடியும். 

• RISAT-2B ராடார் தசயற்லகமகாள் பூமிலய துல்லியோக படம் 
பிடிப்பதற்கும், விேசாயம், காடுகள் ேற்றும் மபரிடர் மேலாண்லே 
துலறகளின் ேளர்ச்சிக்காகவும் ேடிேலேக்கப்பட்டுள்ளது  

 
விருதுகள் 

 
மேன் புக்கர் சர்ேமதச பரிசு 
 

• ஓேன் நாட்லட மசர்ந்த மஜாகா அல்-ஹரத்தி (Jokha Alharthi) என்ற 
தபண் எழுத்தாளருக்கு அேரது தசலஸ்டியல் பாடீஸ் (Celestial Bodies) 
என்ற புத்தகத்திற்காக புகழ்தபற்ற சர்ேமதச மேன் புக்கர் (Man Booker) 
விருது ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த விருலதப்தபற்ற முதல் 
அரபிக் எழுத்தாளர் என்ற தபருலேலய மஜாகா அல்-ஹத்தி 
தபற்றுள்ளார். 

• லண்டனில் நடந்த இந்த விருது ேழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மஜாகாவுக்கு 50 
ஆயிரம் பவுண்ட் பரிசும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் இந்திய ேதிப்பு 
சுோர் 44 மகாடி ரூபாயாகும்.இந்த கலத ஒரு பாலலேன நாட்லடச் 
மசர்ந்த மூன்று சமகாதரிகளின் உரிலே ேற்றும் சிக்கலல லேயோக 
தகாண்டது. 
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ஜப்பானிய விருது 
 

• ஜப்பான் அரசாங்கம் 72 ேயதான ஷியாம் சரனுக்கு ‘ஆர்டர் ஆப் த லரசிங் 
சன், மகால்ட் அண்ட் சில்ேர் ஸ்டார்ட் என்ற விருலத ேழங்குேதாக 
அறிவித்துள்ளது. 2004-2006 காலப்பகுதியில் இந்தியாவின் தேளியுறவு 
தசயலாளராக இருந்த ஷியாம் சரண், ஜப்பான்-இந்தியா உறவுகலள 
உயர்த்துேதற்கான ஒரு முக்கிய பாத்திரத்லத ேகித்துள்ளார் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
 

Date : 23 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 

 
மே 23 - ேகப்மபறியல் ஃபிஸ்துலா’வுக்கு முடிவுகாணும் சர்ேமதச தினம் 

 
• ேகப்மபறியல் ஃபிஸ்துலா’வுக்கு முடிவுகாணும் சர்ேமதச தினம் ஐக்கிய 

நாடுகள்(ஐ.நா.) சலபயால் மே 23 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.  
• இந்த தினம் ேளரும் நாடுகளில் பல தபண்கலள பாதிக்கும் ேகப்மபறியல் 

ஃபிஸ்துலாவுக்கு சிகிச்லச அளிக்க ேற்றும் தடுக்கும் நடேடிக்லககலள 
எடுக்க ஊக்குவிக்கிறது 

 
சர்ேமதச தசய்திகள் 

 
• நான்கு நீதிபதிகள் உச்ச நீதிேன்ற நீதிபதிகளாக பதவி உயர்வு 
• உச்ச நீதிேன்றத்திற்கு 4 புதிய நீதிபதிகலள ஜனாதிபதி ராம்நாத் மகாவிந்த் 

நியமித்து உத்தரவிட்டுள்ளார். 
• உச்சநீதிேன்றத்தின் நீதிபதிகளாக நான்கு நீதிபதிகலள பதவி உயர்வு 

தசய்யும் உச்ச நீதிேன்ற தகாலீஜியத்தின் பரிந்துலரக்கு ேத்திய அரசு 
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ஒப்புதல் அளித்தது. நீதிபதி அனிருதா மபாஸ், நீதிபதி ஏ.எஸ். 
மபாபண்ணா, நீதிபதி பி.ஆர்.கோய் ேற்றும் நீதிபதி சூர்யா கந்த் 
ஆகிமயார் அந்த நான்கு நீதிபதிகள் ஆேர். 

• நீதிபதி பி.ஆர்.காவி(மும்லப), சூர்யகாந்த் (இோச்சல்), அனிருத்தா மபாஸ் 
(ஜார்கண்ட்) ேற்றும் மபாபண்ணா(கவுகாத்தி) ஆகிய ோநிலங்களின் உயர் 
நீதிேன்றத்தில் தலலலே நீதிபதியாக பணியாற்றி ேருகிறார்கள். 

• இதன்மூலம் அதிகபட்ச நீதிபதிகளின் எண்ணிக்லகயான 31 நீதிபதிகலள 
உச்ச நீதிேன்றம் அலடந்துவிடும். தற்மபாது தலலலே நீதிபதி உட்பட 27 
நீதிபதிகள் உச்ச நீதிேன்றத்தில் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
விண்தேளி அறிவியல் 

 
கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஷஹீன் -2 ஏவுகலண 
 
பாகிஸ்தான் ராணுேம் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஷஹீன் -2 
ஏவுகலணலய தேற்றிகரோக விண்ணில் தசலுத்தி மசாதலன தசய்தது. அணு 
ஆயுதங்கலள ஏந்தி தசல்லும் இந்த ஏவுகலண 1,500 கி.மீட்டர் ததாலலவுக்கு 
அப்பால் உள்ள இலக்லக குறி லேத்து தாக்க கூடிய ேல்லலே பலடத்தது. 

 
நியேனங்கள் 

 
ததன்னாப்பிரிக்கா அதிபர்  
  
ததன்னாபிரிக்க ஜனாதிபதியாக சிரில் ரேமபாசா மீண்டும் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார். 

     தலலநகரம் - பிரிட்மடாரியா (தசயலகம் ) 
புதளாம்தபாண்டீன் (நீதித்துலற) 
மகப் டவுன் (சட்டேன்றம்) 

 
டாமபயின் பிராண்ட் தூதர் 
 டாமபயின் பிராண்ட் தூதராக அக்ஷய் குோர்  நியமிக்கப்பட்டார். 
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பாதுகாப்பு தசய்திகள் 
 
Su-30 MKI மபார் விோனத்திலிருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகலண  
 
இந்திய விோனப்பலட பிரம்மோஸ் ஏவுகலணலய தேற்றிகரோக Su-30 MKI 
மபார் விோனத்தில் இருந்து மசாதலன தசய்தது. 2017ம் ஆண்டு நேம்பர் ோதம் 
விோனம் மூலம்8 மேக் ேலகயிலான ஏவுகலணலய தசலுத்தி கடலில் உள்ள 
இலக்லக அளித்து உலகின் முதல் விோனப்பலடயாக இந்தியா சாதலன தசய்தது 
குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ேலகயிலான இரண்டாேது பரிமசாதலன இதுோகும். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
ததன் தகாரிய ஹாக்கி 
 
ஜின்சியானில் நலடப்தபற்ற  இந்திய தபண்கள் ஹாக்கி அணி ததன் 
தகாரியாவுக்கு எதிரான இரண்டாேது ஆட்டத்தில் தேற்றி தபற்றதன் மூலம் 
மூன்று மபாட்டிகள் தகாண்ட ஹாக்கி ததாடலர 2-0 எனக் லகப்பற்றியது. 

 
சுதிர்ோன் மகாப்லப 
 
இரண்டாேது ேற்றும் கலடசி குழுப் மபாட்டியில் 5-0 என்ற கணக்கில் 10 முலற 
சாம்பியனான சீனாவிடம் சுதிர்ோன் மகாப்லப பாட்மிண்டன் மபாட்டியின் 
காலிறுதியில் 2011-ஆம் ேருடத்லதப் மபால இந்த முலறயும் சீனாவிடம் 0-3 
என்ற கணக்கில் மதாற்று தேளிமயறியது இந்தியா. 
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Date : 24 May 2019 
ஒப்பந்தம் 

 

மதசிய புற்று மநாய் கழகத்துடன் NHA ஒப்பந்தம் 
 

புற்றுமநாயில் இருந்து காப்பதற்காக புற்றுமநாய் மநாயாளிகளின்  கேனிப்பில் 
சீரான தரத்லத தகாண்டுேரும் மநாக்கத்மதாடு  மதசிய சுகாதார 
ஆலணயத்துடன்  மதசிய புற்று மநாய் கழகம் இலணந்து Ayushman Bharat-
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) திட்டத்தின் கீழ்  ஒப்பந்தம் 
தசய்துள்ளது. 

 
விண்தேளி அறிவியல் 

 
எமலான் ேஸ்கின் Starlink இலணய மசலே 

 
லஹ தடக் ததாழில் முலனேர் எமலான் ேஸ்கின் ஸ்மபஸ் எக்ஸ் நிறுேனம், 
தனது புதிய Starlink இலணய மசலேக்கு ஐந்து டஜன் சிறிய 
தசயற்லகக்மகாள்கலள சுேந்து தசல்ல ஃபால்மகான் 9 விண்தேளிக்கலன் 
ஒன்லற அனுப்பியுள்ளது. 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
இந்திய ஓபன் குத்துச்சண்லட 

 
இந்தியா ஓபன் குத்துச்சண்லட மபாட்டி ேகளிர் பிரிவில் 6 முலற உலக 
சாம்பியனான இந்திய வீராங்கலன மேரி மகாம் , சக நாட்டு வீராங்கலன நிகத் 
ஜரீலன 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்மனறினார் .      
 
 

 

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


 
    

 

Date : 25 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 25 - உலக லதராய்டு நாள் 
 
தஜர்ேனியில் உள்ள லீப்ஸிக், ETA ோநாட்டிற்கு முன்னதாக 2007 தசப்டம்பரில், 
லதராய்டு ஃதபடமரஷன் சர்ேமதச உறுப்பினர்கள் “உலக லதராய்டு தினத்லத” 
உருோக்க முடிவு தசய்தனர். ஸ்காண்டிமநவிய நாடுகளில் மதசிய லதராய்டு 
விழிப்புணர்வு நாள் ஏற்கனமே தகாண்டாடப்படுகிறது. முதல்  உலக  லதராய்டு 
நாள்  2008 மே 25 இல் இருந்து தகாண்டாடப்படுகிறது. 

 
மே 25 -  சர்ேமதச காணாேல் மபான குழந்லதகள் தினம் 
 
சர்ேமதச காணாேல் மபான குழந்லதகள் தினம் ஒவ்தோரு ஆண்டும் 25 மே ோதம் 
அனுசரிக்கப்படும் விழிப்புணர்வு நிகழ்வு ஆகும். குழந்லதகளின் கடத்தல்களின் 
பிரச்சிலனயில் கேனத்லதத் திலசதிருப்பவும் மேலும் தங்கள் குழந்லதகலள 
பாதுகாப்பதற்காக தபற்மறாருக்குக் கல்வி கற்பிக்கும் மநாக்கத்மதாடு இந்த நாள் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது . 
1983 இல், அதேரிக்க ஜனாதிபதி தரானால்ட் ரீகன் மே 25 அன்று “மதசிய 
காணாேல் மபான குழந்லதகள் தினம்” என்று அறிவித்தார். 

 
அறிவியல் தசய்திகள் 

 
colistin-resistant பாக்டீரியா 
 
ேண் பாக்டீரியத்தில் இருந்து கண்தடடுக்கப்பட்ட ஒரு நாேல் கலலேயானது 
எதிர்ேலற கிராம் பாக்டீரியாலேக்(க்தளபிஸீலா நிமோனியா ேற்றும் ஈ. மகாலி) 
தகால்ேலத உறுதிப்படுத்துகிறது . இது சக்தி ோய்ந்த ஆண்டிபயாடிக் ஆன 
மகாலிஸ்டிலன(colistin) எதிர்க்கக்கூடிய பாக்டீரியாோகும். 
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ோநாடுகள் 
 
பிஸ்தககில் இரண்டாேது SCO 
இரண்டாேது ஷாங்காய் ஒத்துலழப்பு அலேப்பு (SCO) ோஸ் ஊடக கருத்துக்களம் 
கிர்கிஸ்தான், பிஷ்மகக்கில் 23-26 மே, 2019 ல் நலடதபற்றது. I & B அலேப்பின் 
பிரதிநிதி ஸ்ரீ டி.மக. தரட்டி, கூடுதல் இயக்குனர் தஜனரல் ேற்றும் ஸ்ரீ அன்கூர் 
லாமஹாட்டி, துலண  இயக்குனர் இந்தியாலே பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறார்கள். 
இந்த கருத்துக்களம் கிர்கிஸ்தானின்  குடியரசுத் தலலேர் திரு. எஸ். 
ஜீன்தபமகாோல் ததாடக்கிலேக்கப்ப 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
கிராண்ட்ோஸ்டர் சஹாக் க்மராேர்  
 
கிராண்ட்ோஸ்டர் இந்த ஆண்டு நிகழ்வு ஹாலிவுட் பிரபலம் ேற்றும் 
கலிஃமபார்னியாவின் முன்னாள் கேர்னர் அர்னால்டு ஸ்ோர்ஸ்மனக்கர் ேற்றும் 
கஸ்பாமரா தசஸ் அறக்கட்டலள ஏற்பாடு தசய்தது.SWVG அர்னால்ட் கிளாசிக் 
ராபிட் ேற்றும் ப்ளிட்ஸ் தசஸ் மபாட்டி யில் கிராண்ட்ோஸ்டர் சஹாக் க்மராேர் 
இரண்டு பதக்கம் தேன்றார்.  

 
இந்தியா ஓபன் சர்ேமதச குத்துச்சண்லட மபாட்டி 
 
எல். சரிதா மதவி இந்தியா ஓபன் சர்ேமதச குத்துச்சண்லட மபாட்டியில் 
தபண்கள் பிரிவில் 60 கிமலா தங்க பதக்கம் தேன்றார். எம்.சி. மேரி 51-0 என்ற 
மகால் கணக்கில் ோன் டால்டி லய வீழ்த்தி தனது இரண்டாேது தங்கத்லத 
தேன்றார். 
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Date : 26 to 27 May 2019 
 

மதசிய தசய்திகள் 
 
இந்திய மதர்தல் ஆலணயம்  
இந்திய மதர்தல் ஆலணயம் 1951 ஆம் ஆண்டின் ேக்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 73 ன் 
படி  ேக்களலே மதர்தலில் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ேக்களலே உறுப்பினர்களின் 
பட்டியலல இந்திய குடியரசுத்தலலேரிடம் சேர்ப்பித்தது 

 
 இந்திய பிரதேர் 
  திரு.நமரந்திர மோடி மே 30 ம் மததி இரவு 7 ேணியளவில் ராஷ்டிரபதி பேனில் 
இந்திய நாட்டின் பிரதேராக பதவிமயற்கவுள்ளார். அேருக்கு  இந்திய குடியரசுத் 
தலலேர் திரு. ராம்நாத் மகாவிந்த் பதவிப்பிரோணம் தசய்துலேக்கிறார். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
PSA மசலஞ்சர் சுற்றுப்பயணம் 
 
PSA மசலஞ்சர் சுற்றுப்பயண நிகழ்ச்சியில் இந்திய ஸ்குோஷ் வீரர் ேமகஷ் 
ேங்மகான்கர் ஸ்பானிநார்ட் தபர்னட் ஜுதேய்லன வீழ்த்தி தசகிஸுய் ஓபன் ல் 
தேற்றிப்தபற்றார். 

 
சுதிர்ோன் மகாப்லப 
 
ஆஸ்திமரலியாவில் உள்ள மகால்டு மகாஸ்ட் என்ற இடத்தில் சுதிர்ோன் மகாப்லப 
மபட்மிண்டன் ததாடர் நலடதபற்று ேருகிறது.ஜப்பாலன வீழ்த்தி 11 ேது 
சுதிர்ோன் மகாப்லப பட்டத்லத சீனா தேன்றது. சீனாவின் ஷி யூகி உலக 
சாம்பியனான தகண்மடா தோமோட்மடாலே வீழ்த்தினார். ஜப்பான் இதுேலர 
மபட்மின்டன் உலக கலப்பு அணி சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்லத தேன்றதில்லல 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சீனாவின் நானிங்கில் நலடதபற்ற மபாட்டியில் 3-0 
என்ற கணக்கில் ஜப்பாலன வீழ்த்தியது சீனா. 
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சுதிர்ோன் மகாப்லப மபட்மிண்டன் ததாடரில் சீனாவிடம் இந்தியா 
மதால்வியலடந்து அலரயிறுதி ோய்ப்லப இழந்துள்ளது. 

 
தோனாக்மகா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2019 
லூயிஸ் ஹாமில்டன் தேர்சிடிஸ் அணிக்காக தோனாக்மகா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 
2019 பட்டத்லத தேன்றார், ஃதபராரியின் தசபாஸ்டியன் தேட்டல் இரண்டாம் 
இடம் பிடித்தார், தேர்சிடஸ் அணியின் ோல்தடரி மபாட்டாஸ் மூன்றாேது இடம் 
பிடித்தார் . 
 
துப்பாக்கிச்சூடு உலக மகாப்லப 
 
துப்பாக்கிச்சூடு உலக மகாப்லபத் ததாடரின் முதல் நாளில் தபண்களின் ஏர் 
லரபிள் துப்பாக்கிச்சூடு பிரிவில் அபுர்வி சண்மடலா தங்கம் தேன்றார். இந்தப் 
பருேத்தில் அபுர்வி சண்மடலா தபறும் இரண்டாேது தங்கப் பதக்கம்.  

 
 
Date : 28 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 28 - சர்ேமதச அம்தனஸ்டி தினம் (International Amnesty Day) 

 
மே 28 அன்று சர்ேமதச அம்தனஸ்டி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 1962 ஆம் 
ஆண்டு முதல் மே 28 அன்று இது ஆண்டுமதாறும் தகாண்டாடப்படுகிறது. 
ேனித உரிலேகள் மீறல்கள் தடுக்க, ேனித உரிலேகள் பாதுகாக்கப்படுேதற்கும், 
அதன் உரிலேகள் மீறப்பட்டுள்ளேர்களுக்கான நீதிக்காக மபாராடுேதற்கும் ேற்றும் 
சர்ேமதச சட்டத்தில் ேனித உரிலேகள் பாதுகாப்லப விரிவுபடுத்துேதற்கும் ேற்றும் 
நலடமுலறப்படுத்துேதற்கும் ேனித உரிலேகலள பாதுகாப்பதில் கேனம் 
தசலுத்துகின்ற ஒரு அரசு சாரா அலேப்பு ஆகும். 
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மே 28 - உலக பசி தினம் (World Hunger Day) 
 
பசி திட்டம் என்னும் நிறுேனம் உலக பசி தினம் என்று அலழக்கப்படும் ஒரு 
முயற்சிலயத் துேங்கியது. மே 28 அன்று இது அனுசரிக்கப்படுகிறது.பசி திட்டம் 
என்னும் நிறுேனம்  உலக பசிக்கு ஒரு பன்முக தீர்லே கண்டறியும் ஒரு 
உலகளாவிய அலேப்பாகும். பசி ேற்றும் ேறுலேக்கு நிலலயான தீர்வுகலள 
தகாண்டுேருேதன் மநாக்கத்துடன் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
 
வி.டி சாேர்க்கர் பிறந்த நாள் 
 
சுதந்திரவீர் விநாயக் தாமோதர் சாேர்க்கரின் பிறந்தநாள் மே 28 அன்று 
தகாண்டாடப்படுகிறது .  இேர் 1883 ஆம் ஆண்டில் ேகாராஷ்டிரா நாசிக்கில் 
பிறந்தார் ேற்றும் வீர் சாேர்க்கர் என்று பிரபலோக அலழக்கப்படுோர் . 
அேர்  பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் மபாராடிய ஒரு புரட்சியாளராோர். 

 
நியேனங்கள் 

 
ோலத்தீவு முன்னாள் ஜனாதிபதி  
 
ோலத்தீவில் முன்னாள் ஜனாதிபதி முகேது நஷீத் புதிய பாராளுேன்றம் அல்லது 
ேஜிலிஸின் சபாநாயகராக பரிந்துலரக்கப்பட்டார்.  

 
முதல் ஐ.நா. ேசிப்பிட சலபயின் நிர்ோகக் குழு 
 
தகன்யாவின் லநமராபியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழுவின் ேருடாந்திர அேர்வில், 
முதல் ஐ.நா. ேசிப்பிட சலபயின் நிர்ோகக் குழுவிற்கு இந்தியா 
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஐ.நா.- ோழ்விடம் குழுவின் சிறப்பு தீம் : “Innovation for Better Quality of Life in 
Cities and Communities”. 
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அருணாச்சல பிரமதச முதல்ேர்  
 
இரண்டாேது முலறயாக அருணாச்சல பிரமதச முதலலேச்சராக மபோ காண்ட் 
பதவி ஏற்றார். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
உலகக்மகாப்லப துப்பாக்கிச்சுடும் மபாட்டி 
 

• ரஹி சர்னாபாத் உலக சாம்பியன் ேற்றும் முன்னாள் ஒலிம்பிக் சாம்பியானா 
ஒலினா தகாஸ்மடவிக்லக 37-36 என்ற தசட் கணக்கில் மதாற்கடித்து, 
தங்கம் தேன்றார். இதன் மூலம் இேர்  ஒலிம்பிக் மபாட்டிக்கு தகுதி 
தபற்றார். 

• தசௌரப் சவுதரி ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் மபாட்டியில் தங்கம் தேன்றார். 
 
வில்வித்லத உலக மகாப்லப 
 

• ரஜத் தசௌஹான், அபிமஷக் ேர்ோ ேற்றும் அேன் சாய்னி ஆகிமயாரின் 
ஆண்கள் அணி துருக்கியின் அன்டாலியாவில் வில்வித்லத உலகக் மகாப்லப 
தேண்கலப் பதக்கத்லத தேன்றது. 

• மஜாதி சுமரகா தேன்னம், ேஸ்கன் கிரார், ஸ்ோதி தூத்ோல் ஆகிமயாரின் 
ேகளிர் அணி, தேண்கலப் பதக்கத் திற்கான மபாட்டியில் பிரிட்டனின் 
லயலா அன்னிசன், ஏலா கிப்சன் ேற்றும் லூசி மேசன் ஆகிமயாரின் ேகளிர் 
அணியுடன்  2 புள்ளி வித்தியாசத்தில் மதால்வியலடந்தது. 
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Date : 29 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 29 - சர்ேமதச அலேதி காப்மபார் தினம் (International Day of United Nations 
Peacekeepers ) 

▪ ஐக்கிய நாடுகள் சர்ேமதச அலேதி காப்மபார் தினம் இன்று 
கலடபிடிக்கப்பட்டது. முதலாம் உலக மபார் முடிவுற்ற பின்பு 
உருோக்கப்பட்ட சர்ேமதச சங்கத்தால் உலக நாடுகளுக்கிலடமய 
அலேதி மபணமுடியாேல் மபானது. 

▪ இதன் காரணோக இரண்டாம் உலகப்மபார் மூண்ட நிலலயில், அதில் 
ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு ேற்றும் மசதத்லத கருத்தில் ேற்தறாரு உலகமபார் 
மூழாேல் இருக்க, கடந்த 1948ம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் 
அலேதிப்பலட உருோக்கப்பட்டது. 

▪ நீல நிற ததாப்பியுடன் ஐ.நா உறுப்பு நாடுகலள மசர்ந்த ஆண், தபண் 
இரு பாலரும் இலணந்து பணியாற்றி ேருகின்றனர். 

▪ நாடுகளுக்கிலடயிலான சோதான நடேடிக்லககளின்மபாது 
உயிரிழந்தேர்கலள நிலனவூட்டும் விதோக, கடந்த 2001ம் ஆண்டு 
முதல் ஐக்கிய நாடுகள் சர்ேமதச அலேதி காப்மபார் தினம் 
அனுசரிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 

▪ 2001ம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் தபாதுச்சலப ஐக்கிய நாடுகளின் 
அலேதிகாக்கும் நடேடிக்லககளில் ஈடுபட்டுள்ள ஆண், தபண் இரு 
சாராலரயும் தகௌரேப்படுத்துேதற்கும்,சோதானத்திற்கான இந்த 
நடேடிக்லககளின்மபாது உயிர் நீத்தேர்கலள ஞாபகமூட்டுேதற்காகவும் 
மே 29ம் மததிலய ஐக்கிய நாடுகளின் சர்ேமதச அலேதி காப்மபார் 
தினோக பிரகடனப்படுத்தியது. 

 
மே 29 - உலக லடஜஸ்டிவ் தஹல்த் தினம் (WDHD) 
 

• ஒவ்தோரு மே 29 ஆம்  மததி அன்று உலக இலரப்லப குடலியல் அலேப்பு 
(WGO) ேற்றும் WGO அறக்கட்டலள (WGOF) உடன் இலணந்து உலக 
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லடஜஸ்டிவ் தஹல்த் தினத்லத (WDHD) தகாண்டாடுகிறது மேலும் 110 
க்கும் மேற்பட்ட WGO உறுப்பினர்கள் மூலம் இந்த பிரச்சாரத்லத 
உலகளாவிய, தபாது சுகாதாரப் பிரச்சாரோக உருோக்குகிறது. 

• உலக லடஜஸ்டிவ் தஹல்த் தின 2019 பிரச்சாரத்திற்கான தீம் “ஆரம்பகால 
மநாயறிதல் ேற்றும் ஜி.ஐ. புற்றுமநாயின் சிகிச்லச. 

 
அறிவியல் தசய்திகள் 

 
புதிய புவியியல் சகாப்தம் - அன்ட்மராபாசீன் (ஆன்த்மராமபாஸ்மன) 
 

▪ ஆந்த்மராமபாசின் என்ற ோர்த்லத 'ேனித காலம்' என்பலத குறிக்கிறது 
ேற்றும் அதன் மதாற்றம் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ேத்தியில் ேனிதர்கள் 
கிரகத்தின் மீது தபாருத்தேற்ற முலறயில் திரும்பமுடியாத அளவிற்கு 
தாக்குதல் நடத்த ஆரம்பித்தமபாது ததாடங்கியது. 

▪ மே 21 அன்று, அன்ட்மராபாசீன் மேலலக் குழுவின் (AWG) 34 
உறுப்பினர்கள் தகாண்ட குழுோனது புதிய புவியியல் சகாப்தத்லத 
(Anthropocene) நியமிப்பதற்கு ஆதரோக ோக்களித்தனர்.  

▪ பூமியின் பல்மேறு அம்சங்கள் எவ்ோறு ேனித நடேடிக்லககளால் 
ேடிேலேக்கப்பட்டுள்ளன என்பலத இந்த முடிவு பிரதிபலிக்கிறது. 

 
நியேனங்கள் 

 
ஒடிசா ோநில முதல்ேர் நவீன் பட்நாயக் 
 
புேமனஷ்ேரில் நலடதபற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒடிசா ோநில முதல்ேராக 5ேது 
முலறயாக பிஜு ஜனதா தளத்தின் தலலேர் நவீன் பட்நாயக் இன்று 
பதவிமயற்றார். அேருக்கு ஆளுநர் பதவி பிரோணமும் ரகசிய காப்பு பிரோணமும் 
தசய்து லேத்தார். 
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ஆஸ்திமரலியாவின் பிரதேர் 
 
ஆஸ்திமரலியாவில் கடந்த ஆகஸ்ட் ோதம் பிரதேராக இருந்த ோல்கம் 
டர்ன்புல்லுக்கு எதிராக மூத்த அலேச்சர்கள் மபார்க் தகாடி தூக்கியதால் 
நாடாளுேன்றத்தில் அேரது ஆட்சியின் தபரும்பான்லேலய நிரூபிக்க எம்பிகளின் 
ோக்தகடுப்பு நடந்தது இதில் ஸ்காட் மோரிசன் தேற்றி தபற்று பிரதேராக 
மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டார்.  
இந்த நிலலயில் மீண்டும் தபாதுத் மதர்தலில் தேற்றி தபற்று இரண்டாேது 
முலறயாக பிரதேராக மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஸ்காட் மோரிசன். லேமகல் 
தேக்கார்ோக்கும் துலண பிரதேராக பதவி ஏற்றுக் தகாண்டார். 

 
 மேகாலயா உயர்நீதிேன்ற தலலலே நீதிபதி 
 

• நீதிபதி அஜய் குோர் மிட்டல் மேகாலயா உயர் நீதிேன்றத்தின் தலலலே 
நீதிபதியாக பதவிமயற்றார். கேர்னர் ததகதா ராய் அேருக்கு பதவிப் 
பிரோணம் தசய்து லேத்தார்.  

• நீதிபதி ஏ.மக. மிட்டல் பஞ்சாப் ேற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிேன்ற 
நீதிபதியாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.. 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
J80 உலக சாம்பியன்ஷிப் 
 

• ஜூலல 13 முதல் 20 ேலர ஸ்தபயினில் பில்மோவில் நடத்தப்படவுள்ள 
J80 உலக சாம்பியன்ஷிப் மபாட்டியில் இந்திய தபண்கள் அணிலய ஆசிய 
இலளஞர் சாம்பியன் பட்டம் தேன்ற டாக்டர் மராஹினி ராவ் தலலலே 
தாங்கி ேழிநடத்துகிறார். 

• J80 இப்மபாட்டியானது துலறமுகங்கள் ேற்றும் ஏரிகள் மபான்ற பகுதிகள் 
அல்லாத பாதுகாக்கப்பட்ட சூழலிலுள்ள நீர்நிலலகளில் அதி நவீன 
விலளயாட்டு படகுகள் தகாண்டு நடத்தப்படவுள்ளது. 

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


 
    

 

• இந்த ோக்தகடுப்பு 11,700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ததாடங்கிய 
மஹாமலாசீன் சகாப்தத்தின் முடிலேக் குறிப்பதாகவுள்ளது . 

 
 

Date : 30 May 2019 
முக்கியோன நாட்கள் 

 
மே 30 - உலக பல ஸ்களீமராசிஸ் நாள்(world multiple sclerosis day) 
 
ஒவ்தோரு ஆண்டும் மே 30 அன்று உலக பல ஸ்களீமராசிஸ் நாள் 
உத்திமயாகபூர்ேோக குறிக்கப்படுகிறது. 2019 பிரச்சாரம் ‘என் கண்ணுக்கு 
ததரியாத எம்எஸ்’ (#MyInvisibleMS) ேற்றும் தீம் ததரிவுநிலல ( visibility) 
ஆகும்.2009 ஆம் ஆண்டில் MS சர்ேமதச கூட்டலேப்பு (MSIF) ேற்றும் அதன் 
உறுப்பினர்கள் முதல் உலக பல ஸ்களீமராசிஸ் தினத்லத ததாடங்கினர். 

 
 The theme was Visibility and the campaign was called My Invisible MS 
(#MyInvisibleMS). 

 
மகாோ ோநிலம் உருோன தினம்  
 
மே ோதம் 30 ம் மததி மகாோ ோநில உருோன தினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. 
1987 ஆம் ஆண்டில் மகாோ இந்திய யூனியனின் 25 ேது ோநிலோக இலணந்தது. 
இதற்கு முன்னர் மகாோ, டாேன் ேற்றும் தியூவுடன் இலணந்து ஒரு யூனியன் 
பிரமதசோக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 
அறிவியல் தசய்திகள் 

 
மகாோவில் புதிய குளவி இனம் கண்டுபிடிப்பு 
 
சமீபத்தில் மகாோவில் குடாக்ருமியாவின் இனத்லதச் மசர்ந்த ஒரு புதிய ேலக 
குளவி இனம் ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டறியப்பட்டது. மகாோவின் 
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ஆராய்ச்சியாளர் பரக் ரங்தநக்கரின் நிலனோக இந்த புதிய ேலக குளவிக்கு 
குடாக்ருமியா ரங்தநக்கரி [Kudakrumia rangnekari] என்று தபயலர 
சூட்டியுள்ளனர். 
 
இஸ்மரா ேற்றும் இந்திய விோனப்பலட இலடமய விண்தேளி வீரர்களுக்கு 
பயிற்சி அளிக்க ஒப்பந்தம்  

• இந்திய விோனப்பலட ேற்றும் இந்திய விண்தேளி ஆராய்ச்சிக் கழகம் 
இலடமய இஸ்மராவின் ககன்யான் திட்டத்திற்கு இந்திய விண்தேளி 
வீரர்கள் பயிற்சி தபறுேதற்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 
லகதயழுத்தானது.  

• தபங்களூருலே அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட இந்திய விோனப்பலட 
ேருத்துேப் பிரிவில் (IAM), இந்திய விண்தேளி வீரர்களின் முதல் பிரிவு 
பயிற்சிலய தபறவுள்ளது. 

• இந்தியா சுதந்திரம் தபற்ற 75-ேது ஆண்டு, 2022ல் 10,000 மகாடி ரூபாய் 
ேதிப்பிலான இந்த ககன்யான் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 
தரேரிலச 

 
குமளாபல் லசல்ட்ஹூட் ரிமபார்ட் 
 

• இங்கிலாந்லதச் சார்ந்த என்ஜிஓ மசவ் தி லசல்ட், தேளியிட்ட குமளாபல் 
லசல்ட்மஹாட் ரிமபார்ட்டின் படி 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 63% ேற்றும் 
1990 ல் இருந்து 75% ேலர இளம் ேயதினர் குழந்லத பிறப்லப 
குலறத்துள்ளது. 

• இந்த அறிக்லகயின்படி, தற்மபாது திருேணம் தசய்து தகாண்ட 15-19 ேயது 
ேயதில் உள்ள தபண்களின் எண்ணிக்லக 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 51% 
ஆகவும், 1990 ல் இருந்து 63% ஆக, குலறந்துள்ளது ேற்றும் சிறுேர் 
சுகாதாரம், கல்வி, உலழப்பு, திருேணம் ேற்றும் ேன்முலற ஆகியேற்றுடன் 
ததாடர்புலடய ஒரு கணக்கியல் ததாகுப்பின் கீழ் நாட்டின் சராசரி 
தசயல்திறன் மேம்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த அறிக்லகயில் 
ததரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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நியேனங்கள் 
 
ஆந்திர ோநில முதல்ேர்  
 

• ஆந்திரப் பிரமதச முதலலேச்சர் S. ஜகன் மோகன் தரட்டி விஜயோடாவில் 
உள்ள இந்திரா காந்தி ோநகராட்சி ஸ்மடடியத்தில் நலடதபற்ற விழாவில் 
பதவிமயற்றார்.  

• கேர்னர் E.S.L. நரசிம்ே ராவ்  பதவி பிரோணம் தசய்து லேத்தார்.ஜகன் 
மோகன் தரட்டி Y.S.R  காங்கிரஸ்  கட்சிலய மசர்ந்தேர் . 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
ஐசிசி கிரிக்தகட் உலகக் மகாப்லப 2019  
 
12-ேது உலக மகாப்லப கிரிக்தகட் மபாட்டி இங்கிலாந்தில் ததாடங்கி ஜூலல 
14-ந்மததி ேலர 11 இடங்களில் நலடதபறுகிறது. உலக மபாட்டிலய இங்கிலாந்து 
நடத்துேது இது 5-ேது முலறயாகும். முதல் நாளான இன்று மபாட்டிலய நடத்தும் 
இங்கிலாந்து அணி, ததன்ஆப்பிரிக்காலே லண்டன் ஓேலில் சந்திக்கிறது. 1983 
ேற்றும் 2011 உலக சாம்பியனான இந்தியா முதல் ஆட்டத்லத ததன் 
ஆபிரிக்காவுக்கு எதிராக ஜூன் 5 அன்று சவுத்தாம்ப்டனில் விலளயாடவுள்ளது. 

 
இந்திய ஹாக்கி தபண்கள் அணியின் மகப்டன் 
 
ஹாக்கி இந்தியா ராணி ராம்பாலல 15 ம் மததி ஜப்பானில்,  ஹிமராஷிோவில் 
ததாடங்கும் ஹாக்கி இந்தியாவின் 18 ேயதிற்குட்பட்ட FIH ேகளிர் ததாடர் 
இறுதிப் மபாட்டிகளுக்கு,   மகப்டனாக அறிவித்தது  ேற்றும்  அனுபேமுள்ள 
மகால்கீப்பர்  சவிதா துலண  மகப்டனாக தசயல்படுோர். 
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இந்தியா 7 ேது ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீடு 
 

• துப்பாக்கி சுடுேதில், இளம் துப்பாக்கி வீரர் ேனு பாக்கர் இந்தியாவின் 
ஏழாேது ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீட்லடப் தபற்றார்.  

• தஜர்ேனியின் முனிச் நகரில் நலடதபற்ற சர்ேமதச உலகக் மகாப்லப 
மபாட்டியின் 10 மீட்டர் காற்று பிஸ்டல் நிகழ்வில் நான்காேது இடம் 
பிடித்தார் .  

• இது தபண்களின் 10 மீட்டர் பிஸ்டலில் இந்தியாவின் முதல் ஒதுக்கீடு 
ஆகும். 

 
 

Date : 31 May 2019 
 

முக்கியோன நாட்கள் 
 
மே 31 - உலக புலகயிலல தினம்  (World No Tobacco Day ) 

 
உலக சுகாதார அலேப்பு (WHO) ஒவ்தோரு ஆண்டு மே ோதம் 31ம் மததி 
புலகயிலல ஒழிப்பு தினோக கலடபிடித்து, ேக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி 
ேருகிறது. ஒரு சிகதரட்டில் 4000 ேலகயான மேதிப்தபாருட்கள் இருக்கின்றன. 
இேற்றில் பாதிக்கு மேல் மோசோன மேதிப்தபாருட்கள் ஆகும். 
உலக புலகயிலல தினம் 2019 “புலகயிலல ேற்றும் நுலரயீரல் சுகாதாரத்தில் இந்த 
ஆண்டு கேனம் தசலுத்தவுள்ளது. 

 
The focus of World No Tobacco Day 2019 is on "tobacco and lung health." 
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அறிவியல் தசய்திகள் 
 
தநப்டியூன் பாலலேனத்தில் ‘புதிய கிரகம்’  

 
ோனியலாளர்கள் தநப்டியூன் பாலலேனத்தில் தசாந்த ேளிேணடலத்லதக் 
தகாண்ட ஒரு முரட்டு கிரகத்லத கண்டுபிடித்துள்ளதாகத் ததரிவித்தனர். NGTS-
4b, அல்லது ‘தலட தசய்யப்பட்ட கிரகம்’ என்றலழக்கப்படும் இந்த கிரகம் 
தநப்டியூலன விட சிறியது ஆனால் பூமிலய விட மூன்று ேடங்கு தபரியது என 
பிரிட்டனின் ோர்விக் பல்கலலக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறினார். 

 
நியேனம் 

 
ஐ.நா. துலண நிர்ோக இயக்குனராக இந்திய ேம்சாேழிலய மசர்ந்த அனிதா 
பாட்டியா நியேனம் 

 
• இந்திய ேம்சாேழிலய மசர்ந்த அனிதா பாட்டியா, பாலின சேத்துேம் ேற்றும் 

தபண்களுக்கு அதிகாரேளித்தலுக்கான [ேளங்கலள நிர்ேகித்தல், 
நிலலத்தன்லே ேற்றும் கூட்டணி] ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் துலண 
நிர்ோக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார். 

• பாலின சேத்துேம் ேற்றும் தபண்களுக்கு அதிகாரேளித்தலுக்கான ஐக்கிய 
நாடுகள் சலபயின் துலண நிர்ோக இயக்குநராக அனிதா பாட்டியா ஐ.நா. 
தபாதுச்தசயலர் அன்மடானிமயா குட்தரஸால் நியமிக்கப்பட்டார். 

 
புதிய கடற்பலட தளபதி 
 

• இந்திய கடற்பலடக்கு புதிய தளபதியாக கரம்பீர் சிங் மதர்வு 
தசய்யப்பட்டார். தடல்லியில் நலடதபற்ற விழாவில் புதிய கடற்பலட 
தளபதியாக கரம்பீர் சிங் தபாறுப்மபற்றுக் தகாண்டார். 

• கடந்த ஆண்டு, கிழக்கு கடற்பலடத் தளபதியாக விசாககபட்டினம் 
தசல்லுமுன், புது தில்லி தலலலேயகத்தில் கடற்பலடத் துலணத் 
தளபதியாக கரம்பீர் சிங் பணியாற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
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     தஜயின் ENC இன் தலலேர் 
 

துலண அட்மிரல் அதுல் குோர் தஜயின், கிழக்கு கடற்பலட கட்டலளயின் (ENC) 
[Flag Officer Commanding-in-Chief (FOC-in-C)] துலண-அட்மிரலாக பதவி 
ஏற்றார். 

 
விருதுகள் 

 
ராஜஸ்தான் சுகாதார துலறக்கு WHO விருது 

 
• இந்த ஆண்டுக்கான உலக சுகாதார அலேப்பு [WHO] விருதுக்கு ராஜஸ்தான் 

அரசு ேருத்துே ேற்றும் சுகாதாரத் துலற புலகயிலல கட்டுப்பாட்டில் தசய்த 
சாதலனகளுக்காக மதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• புலகயிலல இல்லா முயற்சிகளுக்காக WHO விருலத தபறும் நாட்டின் ஒமர 
அரசாங்க அலேப்பு இராஜஸ்தான் ோநில சுகாதாரத் துலற ஆகும். 

 
விலளயாட்டு தசய்திகள் 

 
துப்பாக்கிச்சுடும் மபாட்டி 

 
ஐஎஸ்எஸ்எப் உலகக் மகாப்லப துப்பாக்கி சுடும் மபாட்டியில் 5 
தங்கப்பதக்கங்களுடன் இந்தியா முதலிடம் தபற்றுள்ளது. 
சீனா 2 தங்கப்பதக்கத்துடன் தோத்தம் 9 பதக்கங்கலள தேன்று இரண்டாம் இடம் 
பிடித்துள்ளது. 
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