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Athiyaman Team Daily Current Affairs  

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

(May 14th to 18th - Current Affairs  2020 ) 

 

Topic :  Daily Current Affairs  

Date  : May 14th to 18th  Current Affairs.  

உலக குடும்ப தினம் International Day of Families   

• உலக குடும்ப தினம் 2020 மே 15 ஆம் மததி உலகம் முழுவதும் 
ககொண்டொடப்படுகிறது.  1993 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நொடுகள் சபப 
உலககங்கிலும் உள்ள குடும்பங்களின் சிறந்த வொழ்க்பகத் 
தரங்கபளயும் சமூக முன்மனற்றத்பதயும் ஊக்குவிப்பதற்கொன 
அபேப்பின் உறுதிபய கவளிப்படுத்தும் தீர்ேொனத்பத 
நிபறமவற்றியது.  

• 1994 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகள் சபப சர்வமதச குடும்ப 
தினத்பத அதிகொரப்பூர்வேொக அறிவித்தது.  

சர்வததச ஒளி தினம் -  தே 15 

சிக்கிம் தினம்- தே 16 

• சிக்கிம் இேய ேபலத்கதொடரில் அபேந்த இந்திய ேொநிலேொகும். 
தனி நொடொக விளங்கிய சிக்கிம், 1975-ம் ஆண்டு இந்தியொவுடன் 
மசர்க்கப்பட்டது. சிக்கிேின் தபலநகர் மகங்டொக் ஆகும். மநபொள 
கேொழி அதிகொரப்பூர்வ கேொழி. 

• சிக்கிம் ேொநிலேொனது மே 16 அன்று அதன் 45-வது ேொநில தினத்பத 
ககொண்டொடியது. 

உலக தகவல் சமூக தினம் (World Information Society Day)  - தே 17  

• தகவல் கதொடர்புக்ககன முதன்முதலொக 1865 ஆம் ஆண்டு மே 17 

ஆம் மததி பொரிசில் பன்னொட்டு கதொபலத்கதொடர்பு ஒன்றியம் 
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நிறுவப்பட்டது.இத்தினேொனது இதற்கு முன்பு “உலக கதொபலத் 
கதொடர்பு” தினேொக அறியப்பட்டது. . இச்சங்கம் துவங்கப்பட்டதன் 
நிபனவொக ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மே 17 ஆம் மததி இத்தினம் 
ககொண்டொடப்படுகிறது. 

• இபையம் ேற்றும் புதிய கதொபலத்கதொடர்பு கதொழில்நுட்பங்கபளப் 
பொதுகொப்பொக பயன்படுத்துவது குறித்து விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்தும் 
வபகயில் உலகத் கதொபலத்கதொடர்பு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

• இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “2030ஐ இபைத்தல்: வளம் குன்றொ 
வளர்ச்சி இலக்குகளுக்கு மவண்டிய தகவல் ேற்றும் கதொபலத் 
கதொடர்பு கதொழில்நுட்பம்” என்பதொகும். 

உலக உயர் ரத்த அழுத்த தினம் (world hypertension day)- தே 17 

உலக சுகொதொர அபேப்பொனது, உயர் ரத்த அழுத்தத்தின் பொதிப்புகள் 
ேற்றும் சிகிச்பச முபறகள் கதொடர்பொக ேக்களிபடமய 
விழிப்புைர்பவ ஏற்படுத்துவதற்கொக, ஒரு உலகளொவிய 
விழிப்புைர்வு பிரச்சொரத்பத 2005-ல் கதொடங்கியது. அத்துடன், 

ஒவ்கவொரு ஆண்டும் மே 17-ம் மததி உலக உயர் ரத்த அழுத்த 
தினேொக அனுசரித்தது. 

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கொன கருத்துரு, “உங்களது இரத்த அழுத்தத்பத 
அளவிடுங்கள், அபதக் கட்டுப்படுத்துங்கள், நீண்ட கொலம் வொழ்வரீ்கள்” 
என்பதொகும். 

• இரத்த அழுத்தம் இதயம் சுருங்கி விரியும் மபொது 120 ேி.ேி ( 
சிலருக்கு ேொறுபடும் என்பதொல் 140 வபர கபொது என்றும் 
கசொல்கிறொர்கள்) இதயம் விரியும் மபொது 80 ேி.ேி இருக்க மவண்டும்.  

 ‘சச்தசத்’ தரோந்து கப்பல்  

• ‘சச்மசத்’ மரொந்து கப்பலொனது மகொவொ கப்பல் கட்டும் தளத்தில் 
கட்டப்பட்டது. நொட்டின் கடற்சொொாா் பொதுகொப்பப வலுப்படுத்தும் 
வபகயில் ‘சச்மசத்’ மரொந்து கப்பபல பொதுகொப்புத் துபற அபேச்சொாா் 
ரொஜ்நொத் சிங் கவள்ளிக்கிழபே நொட்டுக்கு அொாா்ப்பைித்தொொாா். 

• மரொந்து கப்பலொனது கொகைொலிக் கொட்சி வொயிலொக நொட்டுக்கு 
அொாா்ப்பைிக்கப்படுவது இதுமவ முதல் முபறயொகும். 

• நொட்டுக்கு அொாா்ப்பைிக்கப்பட்ட புதிய கப்பல்களுடன் மசொாா்த்து இந்தியக் 
கடமலொரக் கொவல்பபடயில் உள்ள கப்பல்களின் எண்ைிக்பக 150-

ஆக உயொாா்ந்துள்ளது . 
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ஒதர ததசம், ஒதர தரஷன் திட்டம்: 

• ேக்கள் தங்கள் மரஷன் கொர்டுகபளக் ககொண்டு நொட்டின் எந்த 
பகுதியில் உள்ள மரஷன் கபடயிலும் ேொனிய விபலயில் உைவுப் 
கபொருட்கபள கபற முடியும். 

• 23 ேொநிலங்களில் 67 மகொடி பயனொளர்கபள உள்ளடக்கும் வபகயில் 
வரும் ஆகஸ்ட் ேொதத்துக்குள் ஒமர மதசம், ஒமர மரஷன் திட்டம் 
கசயல்படுத்தப்படும் என ேத்திய நிதியபேச்சர் நிர்ேலொ சீதொரொேன் 
கதரிவித்துள்ளொர். 

சுயசோர்பு போரதம் திட்டம்  

• கமரொனொ ஊரடங்கொல் தவிக்கும் புலம்கபயர்ந்த கதொழிலொளர்களுக்கு 
உதவும் வபகயில், சுயசொர்பு பொரத திட்டத்தின் கீழ், மே ேற்றும் ஜுன் 
ேொதத்தில் ஒவ்கவொருவருக்கும் தலொ 5 கிமலொ அரிசி இலவசேொக 
வழங்கப்படும் என ேத்திய அரசு அறிவித்தது. 

• தேிழகத்தில் உள்ள புலம்கபயர்ந்த கதொழிலொளர்களுக்கு 
வழங்குவதற்கொக 2 ேொதத்துக்கு கேொத்தம் 35,734 கேட்ரிக் டன் அரிசி 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

• இதில், நொட்டிமலமய முதல் ேொநிலேொக தேிழகத்துக்கு 
முதல்கட்டேொக 1,109 கேட்ரிக் டன் அரிசிபய இந்திய உைவுக் 
கழகம் ம்வழங்கி உள்ளது. 

ஐஎஸ்ஓ தரச் சோன்றிதழ்  

ேதுபர ரயில் நிபலயத்திற்கு ஐஎஸ்ஓ தரச் சொன்றிதழ் 
கிபடத்துள்ளது 

கதற்கு ரயில்மவ நிர்வொகத்திற்கு நல்ல வருவொய் ஈட்டித் 
தருவதிலும் ேதுபர மகொட்டம் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதுமபொன்ற 
பல்மவறு நடவடிக்பககளிலும் முதன்பே கபறுவதொல் ேதுபர ரயில் 
நிபலயத்திற்கு ஐஎஸ்ஓ தரச் சொன்று கிபடத்துள்ளது 

ஆம்பன் 

• வங்கக் கடலில் நிலவி வந்த குபறந்த கொற்றழுத்த தொழ்வு 
ேண்டலம் புயலொக உருவொகி உள்ளதொல் பொம்பனில் ஒன்றொம் 
எண் புயல் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.இந்தப் புயலுக்கு ஆம்பன் 
என்றுப் கபயரிடப்பட்டுள்ளது. 
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• கதன்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிபலககொண்டிருந்த கொற்றழுத்தத் 
தொழ்வுப் பகுதி கொற்றழுத்த தொழ்வு ேண்டலேொக ேொறி ஒரிசொ 
ேொநிலம் பொரதீப்பிலிருந்து 1330 கி.ேீ கதொபலவிலும், மேற்கு வங்கம் 
ேொநிலம் டிகொவிலிருந்து 1250 கி.ேீ கதொபலவிலும் புயலொக உருவொகி 
உள்ளது. 

• ஒன்றொம் எண் எச்சரிக்பகக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டொல் புயல் 
உருவொகக்கூடிய வொனிபல சூழல் உருவொகியுள்ளது என அர்த்தம். 
இதனொல் துபறமுகம் ஏதும் பொதிக்கப்படவில்பல. ஆனொல், சற்மற 
பலேொக கொற்று வசீுகிறது என்று கபொருள். 

•  2-ம் எண், புயல் உருவொகியுள்ளது என்று எச்சரிப்பதற்கொக 
ஏற்றப்படுகிறது. இந்த எச்சரிக்பகபயக் கண்டொல், துபறமுகத்பத 
விட்டு கப்பல்கள் கவளிமயற மவண்டும். 

 

 

 உஜ்வோலோ திட்டம் 

• நொடு முழுவதும் தீவிரேொக பரவிவரும் ககொமரொனொ பவரஸ்-க்கு 
எதிரொக நொடு தழுவிய ஊரடங்கு கபடபிடிக்கபட்டு வரும் நிபலயில், 

ேக்களுக்கு பல்மவறு சலுபககபள ேத்திய ேற்றும் ேொநில அரசுகள் 
அறிவித்து வருகின்றனர் . இந்நிபலயில், ேக்களுக்கு பிரதேர் 
உஜ்வொலொ மயொஜனொ திட்டத்தின் கீழ் இலவச எரிவொயு 
சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படுகிறது  .  

• உஜ்வொலொ மயொஜனொ திட்டத்தின் கீழ் 3 ேொதங்களுக்கு இலவசேொக 
சிலிண்டர் வழங்கப்படும்.வறுபேக் மகொட்டுக்குக் கீழ் வொழும் 
குடும்பங்களுக்கு இத்திட்டம் கசயல்படுத்தப்படும்.  

• இந்த உஜ்வொலொ திட்டம்  2016ம் ஆண்டு மே 1ம் மததி 
கதொடங்கப்பட்டது. 

ரரம்ரடசிவவர்(Remdesiver) ேருந்து  

• அகேரிக்கொவின் ஜிலீட் சயன்ஸஸ் நிறுவனத்தின் பவரஸ் எதிர்ப்பு 
ேருந்தொன ‘கரம்கடசிபவர்’ (remdesivir) ேருந்பத அவசர சிகிச்பசக்குப் 
பயன்படுத்த அகேரிக்க உைவு ேற்றும் ேருந்துக் கட்டுப்பொட்டு 
கழகேொன யு.எஸ்.எஃப்.டி.ஏ அனுேதி அளித்துள்ளது. இந்தியொவிலும் 
அதன் உற்பத்திக்கொக ஜிலீட் சில நிறுவனங்களுக்கு உரிேம் 
அளித்துள்ளது, 
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• கரம்கடசிபவர் ேருந்துகளுக்கொன கொப்புரிபேக்கொக  ஜிலீட் 
நிறுவனம் 2015-ல் விண்ைப்பித்தது, இந்தியொ பிப்ரவரி 18, 2020-

ல் கொப்புரிபே வழங்கியது. 
• இந்தியொவின் முன்னைி   ேருந்து உற்பத்தி 

நிறுவனேொன  சிப்லொ நிருவனம் அகேரிக்கொவின் ஜிலீட் சயன்சஸ் 
நிறுவனத்துடன் உரிே ஒப்பந்தத்தில் பககயழுத்திட்டுள்ளது.  

• கரம்கடசிவிர் எனும் ேருந்து ககொமரொனொ மநொயொளிகபள 31% 

விபரவொக குைப்படுத்துவதொகவும் அகேரிக்க சுகொதொரத்துபற 
கதரிவித்துள்ளது.11 நொட்களில் ககொமரொனொ மநொயொளிகபள 
குைப்படுத்தும். 

சுயசோர்பு போரதம் திட்டம்   

• பிரதேர் மேொடி அறிவித்த 20 லட்சம் மகொடி ரூபொய்க்கொன ‘சுயசோர்பு 
போரதம்’ என்ற கபயரிலொன திட்ட அறிவிப்புகபள பல கட்டங்களொக 
நிதி அபேச்சர் நிர்ேலொ சீதொரொேன் கவளியிட்டு வருகிறொர். 

• மூன்றொவது தவபையொக, நிதியபேச்சர்  நிர்ேலொ சீதொரொேன் ரூ.1 

லட்சம் மகொடியில் விவசொயிகளின் நலன், ேீன்வளம் ேற்றும் உைவு 
பதப்படுத்துதலுக்கொன 11 அம்சத் திட்டத்பத அறிவித்தொர். 

• இந்தியொ ேிகப்கபரிய பொல் உற்பத்தி, ேிகப்கபரிய சைல் ேற்றும் 
பருப்பு வபககள் உற்பத்தி, கரும்பு, பருத்தி, நிலக்கடபல, பழங்கள், 

கொய்கறிகள் ேற்றும் ேீன்வளங்களில் இரண்டொவது கபரியது ேற்றும் 
தொனியங்களில் மூன்றொவது இடத்தில் உள்ளது. 

• ப்ளூடூத் ேற்றும் ஜிபிஎஸ் பயன்பொட்டுடன் இயங்கும் ஆமரொக்கிய 
மசது கசயலி கமரொனொ கதொற்று உள்ளவர்களுடன் கதொடர்பு 
பவத்திருந்தொல் பயனொளர்களுக்கு அகலர்ட் அளிக்கும் 
கசயலியொகும். 

ஆதரோக்கிய தசது ரசயலி 

• http://www.aarogyasetumitr.in என்ற இபையதளம் ஆமரொக்கிய மசது 
கசயலியில் இபைக்கப்பட்டுள்ளது,கேொபபல் கசயலியொன 
ஆமரொக்கிய மசதுமவ இந்த ேின் ேருந்து வைிக இபையதளத்துக்கு 
இபைப்பு ககொடுத்துள்ளது. 

• தனிநபரின் அந்தரங்க தகவல்கபள தவறொக பயன்படுத்துவபதத் 
தடுக்க புதிய விதிமுபறகள் உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, 

பொதிக்கப்படொத நபர்கள் தங்கபளப் பற்றிய தகவபல கசயலியில் 
இருந்து 30 நொட்களில் நீக்க முடியும். 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/


athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 ______________________________________________________  

 
Free Tests PDF available at  https://athiyamanteam.com 

• இதுமபொல, பரிமசொதபன கசய்யப்பட்டவர் கள் 45 நொட்களிலும், 

சிகிச்பசக்கு உட்படுத்தப் பட்ட நபர்கள் 60 நொட்களிலும் தங்கபளப் 
பற்றிய தகவபல இந்த கசயலியின் பதிவிலிருந்து நீக்கி விடலொம். 
மேலும் 6 ேொதங்களுக்கு மேல் இந்த கசயலியில் தகவல்கபள 
பவத்திருக்க தபட விதிக்கப்படுகிறது. 

• ஆமரொக்கிய மசது கசயலியின் தகவல்கபள தவறொக 
பயன்படுத்துமவொர் ேீது, மபரிடர் மேலொண்பே சட்டம், 2005-ன் பிரிவு 
51 முதல் 60 வபர ேற்றும் பிற சட்ட விதிகளின் கீழ் வழக்கு 
பதிவுகசய்யப்பட்டு, அபரொதம், சிபறத் தண்டபன விதிக்கப்படும். 

 உலக சுகோதோர ேோநோடு  

• ஐ.நொ. சபபபய உருவொக்குவதற்கொக 1945ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில், 

சொன்பிரொன்சிஸ்மகொவில் நபடகபற்ற ேொநொட்டின் மூலம் உலக 
சுகொதொர அபேப்பு கதொடங்கப்பட்டது. அதன் விதிகள் 1948ஆம் 
ஆண்டு ஏப்ரல் ேொதம் 7ஆம் மததி நபடமுபறக்கு வந்தன. அந்த 
தினம்தொன் ஒவ்மவொர் ஆண்டும் உலக சுகொதொர விழிப்புைர்வு 
தினேொக கபடப்பிடிக்கப்படுகிறது.  

• அந்த அபேப்பின் தபலபே அலுவலகம் சுவிட்சர்லொந்து நொட்டின் 
கஜனவீொ நகரில் அபேந்திருக்கிறது. 2019ஆம் ஆண்டின் 
கைக்கின்படி உலக சுகொதொர அபேப்பின் ேிகப்கபரிய நிதி வழங்கும் 
நொடொக அகேரிக்கொ இருக்கிறது. 

• உலக சுகொதொர அபேப்பின், 73வது உலக சுகொதொர ேொநொடு 
கஜனவீொவில் கதொடங்கியது.இந்த குழுவில் சுேொர் 34  நொடுகள் 
உறுப்பினர்களொக உள்ளனர். 

•  ககொமரொனொ பவரஸ் எங்கிருந்து பரவியது என்பது குறித்து 
கண்டுபிடிக்க உலக சுகொதொர அபேப்பப வலியுறுத்தும் நொடுகளுக்கு 
ஆதரவு அளிக்க இந்தியொ முடிவு கசய்துள்ளது. 

ஆப்பதரஷன் சமுத்திரதசது 

• கவளி நொடுகளிலிருந்து இந்தியர்கபள அபழத்து வரும் வந்மத பொரத் 
இயக்கத்தின் ஒரு அங்கேொக ஆபமரஷன் சமுத்ர மசது திட்டத்பத 
இந்திய கடற்பபட கசயல்படுத்தி வருகிறது. 

• ஆப்பமரஷன் சமுத்திரமசது என்ற திட்டத்தின்படி இந்தியக் 
கடற்பபடக்கு கசொந்தேொன ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்வொ (INS Jalashwa) 

கப்பலில், ேொலத்தீவின் ேொமல துபறமுகத்தில் 2020, மே 15  அன்று 
588 இந்திய குடிேக்கபள கப்பலில் ஏற்றிக் ககொண்டது. 
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• ேொலத்தீவில் தவித்துவந்த இந்தியர்களில் முதல் கட்டேொக 698 

மபபர ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வொ கப்பல், மே 10 ம் மததி அபழத்துவந்தது. 

சட்டதேலவவ உறுப்பினர்   

• சட்டேன்ற உறுப்பினர்கள் மூலம் மதர்ந்கதடுக்கப்படும் ஒன்பது சட்ட 
மேலபவ உறுப்பினர் பதவிகள், 24 ஏப்ரல் 2020 அன்று 
ேகொரொஷ்டிரொவில் (இபைப்பு 'A') கொலியொனது. 

• சட்மடமேலபவ உறுப்பினரொக ேொநில முதல்வர் உத்தவ் தொக்கமர 
பதவிமயற்று ககொண்டொர்.சிவமசனொ தபலவரொன உத்தவ் தொக்கமர 
கடந்த நவம்பர் 28-ந் மததி ேகொரொஷ்டிர முதல்- அபேச்சரொக பதவி 
ஏற்றொர்.  
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