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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மே – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• மே 1 – சர்வமேச உழைப்பாளர்கள் தினம் 

• மே 5 – உலக ழககள் சுத்ேப்படுத்ேல் தினம் 

• மே 11 – சர்வமேச தோழில்நுட்ப தினம் 

 

பாதுகாப்பு, மேசியப் பாதுகாப்பு ேற்றும் பயங்கரவாேம் 

• இந்திய குடிேக்கழள ேேது தசாந்ே நாட்டிற்கு திரும்ப அழைத்து வரும் மேசிய முயற்சியின் 

ஒரு பகுதியாக இந்திய கப்பற்பழை “சமுத்திர மசது” என்ற ஆபமரஷழன தோைங்கி 

உள்ளது. சமுத்திர மசது என்பது “கைல் பாலம்” எனப் தபாருள்படும். இதில் இந்தியாவின் 

ஜலாக்ஷா ேற்றும் ோகர் என்ற கப்பல்கள் பயன்படுத்ேப்பைவுள்ளன. 

• “The Resistance Front” என்பது காஷ்மீரில் உருவான புதிய தீவிரவாே குழுவாகும். இந்ே குழு 

நைத்திய ோக்குேலில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் 5 மபர் பலியானார்கள். அேற்கு எதிராக 

இந்திய ராணுவம் எதிர்ோக்குேல் நைத்தியது. 

• நாட்டின் கைற்சார் பாதுகாப்ழப வலுப்படுத்தும் வழகயில் “சச்மசத்” மராந்து கப்பழல 

பாதுகாப்புத் துழற அழேச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்ோர். 

 

உலக அமேப்புகள் – உடன்படிக்மககள் ேற்றும் ோநாடுகள் 

• தபரியம்ழே மநாய் ஒழிக்கப்பட்ைேன் 40வது ஆண்டு நிழனவு தினத்ழே முன்னிட்டு உலக 

சுகாோர அழேப்பு அஞ்சல் ேழல தவளியிட்டுள்ளது.  

• கைந்ே 1967 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாோர அழேப்பு தபரியம்ழே மநாய் ஒழிப்பு முகாம் 

அழேத்து விழிப்புணர்ழவ ஏற்படுத்தியது. 1980 ஆம் ஆண்டில் உலக சுகாோர சழபயின் 

நைவடிக்ழகயால் உலகம் முழுவதும் ேக்கள் தபரியம்ழே மநாயிலிருந்து விடுபட்ைனர். 

• தபரியம்ழே மநாய் “வரிமயாலா மேஜர் ேற்றும் வரிமயாலா ழேனர் என்ற ழவரஸ் 

நுண்ணுயிரிகளால் பரவுகிற தீவிர தோற்று மநாயாகும். எட்வர்டு தஜன்னர் இந்மநாய்க்கான 

ேருந்ழே 1976 ல் கண்டுபிடித்ோர். 

• உலக சுகாோர அழேப்பு முேல்முழறயாக உலக தசவிலியர் அறிக்ழக – 2020 ஐ தவளியிட்டு 

உள்ளது. உலக சுகாோர அழேப்பின் ேழலழேயிைம் – தஜனிவா (சுவிட்சர்லாந்த்) 

• ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழேப்பின் தவளியுறவு அழேச்சர்கள் ோநாடு காதணாலி மூலம் 

நழைதபறுகிறது. இதில் சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா, பாகிஸ்ோன், கஜகஸ்ோன், கிர்கிஸ்ோன், 

ேஜகிஸ்ோன், உஸ்தபகிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா இதில் 2017 இல் 

இழணந்ேது. 

• உலக தபாருளாோர ேன்றம் சமீபத்தில் உலகளாவிய ஆற்றல் ோற்ற குறியீடு 2020ஐ 

தவளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்தியா 51.5% சேவீேத்துைன் 74 வது இைத்தில் உள்ளது.  

• உலக தபாருளாோர ேன்றத்தின் ேழலழேயிைம் –தஜனிவா (சுவிட்சர்லாந்து) இேன் 

ேழலவர் – கிளாஸ் ஸ்வாப் ஆவார். 
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சிறந்ே நபர்கள் 

• புகழ்மிக்க பிரிட்ைன் ராயல் தசாழைட்டியில், மகம்பிரிட்ஜ் பல்கழலக்கைகத்தின் 

மபராசிரியர் விக்ரம் மேஷ்பாண்மை மசர்க்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்தியாழவ பூர்வீோகக் 

தகாண்ைவர். 

• அதேரிக்காவில் ோவட்ை நீதிபதியாக இந்திய அதேரிக்கரான சரிோ மகாேட்டி தரட்டிழய 

அதிபர் டிரம்ப் நியமித்துள்ளார். 

• தபாருளாோர ஒத்துழைப்பு ேற்றும் மேம்பாட்டு அழேப்பின் (ORCD) அதேரிக்க தூேராக 

இந்திய வம்சாவளிழயச் மசர்ந்ே ேனீஷா சிங்ழக அதிபர் டிரம்ப் நியேனம் தசய்துள்ளார். 

• மேசிய நவீன கழலக்காட்சி அழேப்பு ரவீந்ேரநாத் ோகூரின் 159 வது பிறந்ே நாள் நிழனழவ 

முன்னிட்டு தேய்நிகர் தசாற்களஞ்சிய காட்சி “Gurudev: Journey of the Maestro theough his visual 

vocabulary க்கு ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. இங்கு ரவீந்ேரநாத் ோகூர் பயன்படுத்திய சிறப்பு 

தசாற்கள் காட்சிப்படுத்ேப்பைவுள்ளன. 

• மே 8 அன்று ரவீந்ேரநாத் ோகூரின் 159வது பிறந்ே தினம் தகாண்ைாைப்பட்ைது. 

இழேயடுத்து இஸ்மரல் அரச அவழர தகௌரவப்படுத்தும் விேோக அங்குள்ள தைல் அவிவ் 

என்ற தேருவிற்கு ரவீந்ேரநாத் ோகூரின் தபயர் சூட்டியுள்ளது. 

• கமரானா ழவரசுக்கு எதிராக மபாராடி வரும் சுகாோரத்துழற பணியாளர்கழள ஊக்குவித்ே 

இந்திய வம்சாவளி சிறுமி ஸ்ராவ்யாழவ அதேரிக்க அதிபர் தைானால்டு ட்ரம்ப் 

பாராட்டினார். 

• 3 முழற ஒலிம்பிக்கில் ேங்கம் தவன்ற இந்திய ஹாக்கி அணியில், விழளயாடிய முன்னால் 

ஹாக்கி விரர் பல்வீர் சிங் சீனியர் காலோனார். 

• தேற்கு சூைானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சழபயின் அழேதிப்பழையில் பணியாற்றிய 

இந்திய ராணுவ தபண் அதிகாரி மேஜர் சுேன் கவானி, ஐக்கிய நாடுகளின் ேதிப்புமிக்க 

இராணுவ பாலின வைக்கறிஞர் விருதுக்கு (2019) மேர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 

முக்கிய இடங்கள் 

• மகாவில்பட்டி கைழல மிட்ைாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வைங்கப்பட்டுள்ளது. ேமிைகத்தில் 

காஞ்சிபுரம் பட்டு, விருப்பாச்சி வாழைப்பைம், தகாழைக்கானல் ேழலப்பூண்டு, ஈமராடு 

ேஞ்சள், பைனி பஞ்சாமிர்ேம் என 33 தபாருள்களுக்கு ஏற்கனமவ புவிசார் குறியீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ேஞ்சாவூர் தநட்டி மவழலப்பாடு, அரும்பாவூர் ேரச் சிற்பங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

• ஜார்கண்ட் ோநிலத்தின் மசாஹ்ராய் மகாவர் ஓவியம் ேற்றும் தேலுங்கானாவின் தைலியா 

ருேல் ஆகியவற்றிற்கு புவிசார் குறியீடு வைங்கப்பட்ைது. 

 

புத்ேகங்கள் ேற்றும் எழுத்ோளர்கள் 

• The Room Where It Happned  - ஜான் மபால்ைன் என்பவர் எழுதியுள்ளார். 

• Shivaji in South Block – கிரிஷ் குமபர் என்பவர் எழுதியுள்ளார். 

• Psycho – Social Impact of pandemic & loackdown and how to Cope With  - ேத்திய ேனிேவள 

மேம்பாட்டுத் துழற அழேச்சர் ஸ்ரீரமேஷ் மபாக்ரியால் நிஹாங் எழுதியுள்ளார். 

• Wuhan Diary – சீன எழுத்ோளர் Fang Fang இேழன எழுதியுள்ளார். 
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• The Ickabog – எழுதியவர் மஜ.மக.தரௌலின்  

 

விருதுகள் ேற்றும் ககௌரவங்கள் 

• கழல ேற்றும் அறிவியலுக்கான அதேரிக்க கல்வி நிறுவனத்தின் சர்வமேச கவுரவ 

உறுப்பினராக ஜவஹர்லால் மநரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி ழேயத்தின் மபராசிரியர் மஷாபனா 

நரசிம்ேன் மேர்வு.  

• ஜப்பாழன மசர்ந்ே Nikkei Asia பரிசுகள் 2020 க்கு தேட்ராஸ் ஐஐடி மபராசிரியர் டி பிரதீப் 

மேர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

• ஐம்மு – காஷ்மீழரச் மசர்ந்ே தசய்தி புழகப்பைக் கழலஞர்கள் மூவருக்கு 2020 ஆம் 

ஆண்டுக்கான “புலிட்ைர்” விருது வைங்கப்படுகிறது. “அமசாசிமயட் பிரஸ்” தசய்தி 

நிறுவனத்தின் புழகப்பைக் கழலஞர்களான சான்னி ஆனந்த், முக்ோர்கான், ோர் யாசின் 

ஆகிய மூவருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

நியேனங்கள் 

• பிரேேர் அலுவலகத்தில் கூடுேல் தசயலாளராக பேவி வகித்து வந்ே ேருண் பஜாஜ் 

தபாருளாோர விவகாரங்கள் துழற தசயலாளராக ோற்றப்பட்டுள்ளார். 

• ேகளிர் ேற்றும் குைந்ழேகள் மேம்பாட்டுத்துழற தசயலாளராக அஜய் திரிமக நியேனம். 

• உலக வங்கி குழுேத்தில் ஒன்றான சர்வமேச ேறுசீரழேப்பு ேற்றும் மேம்பாட்டுத்துழற 

வங்கியின் பிரதிநிதியாக அதேரிக்க இந்தியரான வைக்கறிஞர் அமசாக் ழேக்மகழல 

அதேரிக்க அதிபர் தைானால்ட் டிரம்ப் பரிந்துழரத்துள்ளார். 

• உலக சுகாோர அழேப்பின் நிர்வாக குழு ேழலவராகிறார் ேத்திய சுகாோரத்துழற அழேச்சர் 

ஹர்ஷவர்ேன். மே 22 ஆம் மேதி தபாறுப்மபற்றார். 

• உலக வங்கியின் பருவநிழல ோற்றம் ேற்றும் மபரிைர் மேலாண்ழே துழறயின் 

தேற்காசியப் பிரிவு மேலாளராக இந்திய தபாருளாோர வல்லுநர் ஆபாஸ் ஜா 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

• நியூயார்க் தபாருளாோர மீட்புக் குழுவில் புலிட்சர் விருது தவன்ற இந்தியரான சித்ோர்த்ோ 

முகர்ஜி, திரிபாதி ஆகிமயார் இைம் தபற்றுள்ளனர். 

• மேசிய மவளாண்ழே ேற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கியின் (நபார்டு) ேழலவராக 

ஜி.ஆர்.சிந்ோலா தபாறுப்மபற்றுக் தகாண்ைார். 

 

புவியியல் 

• காஷ்மீர் குங்குேப் பூ புவிசார் குறியீடு தபற்றது. 

• வங்கக்கைலில் புதிோக உருவான புயலுக்கு ோய்லாந்து நாடு வைங்கிய ‘அம்பான்’ என்னும் 

தபயர் சூட்ைப்பட்டுள்ளது. வை இந்தியப் தபருங்கைலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு 

தபயரிடுவேற்கு இந்ேப் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகள் தகாடுத்ே 64 தபயர்கள் 

எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

• இந்திய வானிழல ஆய்வு துழற “உோங்” (UMANG) பயன்பாட்டில்  வானிழல மசழவகழள 

அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 
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கபாருளாோரம் 

• பட்தஜட் தவளிப்பழைத்ேன்ழே தகாண்ை நாடுகளில் இந்தியா 53வது நாைாக உள்ளது. 

• சர்வமேச பட்தஜட் கூட்ைழேப்பின் ேழலழேயிைம் – வாஷிங்ைன், அதேரிக்கா. 

• சுட்டுழரயில் அதிக நபர்களால் பின்தோைரப்படும் ேத்திய வங்கியில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

முேலிைம் பிடித்துள்ளது. 

• ஈரான் நாட்டின் மேசிய நாணயம் ரியால்  (Rial) இருந்து மோேன் (Toman) என தபயர் ோற்றம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. இேற்காக அந்நாட்டின் வங்கிகள் சட்ைத்தில் திருத்ேம் 

மேற்தகாண்டுள்ளது. 

• பிரேேர் நமரந்திர மோடி நாட்டு ேக்களிைம் உழரயாற்றும் மபாது “ஆத்ேநிர்பர் பாரத்” 

என்ற வார்த்ழேழயக் குறிப்பிட்ைார். “ஆத்ேநிர்பார் பாரத்” என்பேற்கு சுயசார்பு பாரேம் 

எனப் தபாருள். 

• ஒமர நாடு – ஒமர மரஷன் கார்டு திட்ைம் அடுத்ே ஆண்டு ோர்ச் ோத்த்தில் முழுழேயாக 

அேல்படுத்ேப்படும் என தேரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அறிவியல் 

• உலக நாடுகளில் சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி தசய்யும் நாடுகளில் இந்தியா 

மூன்றாவது இைத்தில் உள்ளது. 

• நாசா சார்பில் தசவ்வாய் கிரகத்தில் பறக்க இருக்கும் முேல் தஹலிகாப்ைருக்கு இந்திய 

வம்சாவளி ோணவி வனீைா ரூபானி பரிந்துழரத்ே ‘இன்தஜனியூயிட்டி’ என்ற தபயர் 

சூட்ைப்பைவுள்ளது. 

• தகாரானா மநாயாளிகளுக்கு “தரம்தைசிவிர்” என்ற ேருந்ழே அதேரிக்க உணவு ேற்றும் 

ேருந்து கட்டுப்பாடு ஆழணயம் அனுேதி அளித்துள்ளது. 

• ஆர்டிக் பகுதியின் காலநிழல ேற்றும் சுற்றுச்சூைழலக் கண்காணிக்க ரஷ்யா ேனது முேல் 

தசயற்ழகக் மகாளான “ஆர்டிகா-எம்” ஐ அனுப்ப உள்ளது. 

• உலகிமலமய முேல் முழறயாக கமரானா ழவரழை ஒழிக்க ேடுப்பூசி 

கண்டுபிடித்த்துள்ளோக இத்ோலி அறிவித்துள்ளது. 

• இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ை ஐஜிஜி எலிசா தைஸ்ட் கருவி - இது தகாமரனா ழவரஸ் 

பாதிப்பின் முேல் கட்ைோக ஒரு உைலில் ஆன்டிபாடி (மநாய் எதிர்ப்பு சக்தி) 

உருவாகியிருக்கிறோ என்பழேக் கண்ைறியும். 

 

ஊடகம் ேற்றும் கோமலத்கோடர்பு 

• சிஎஸ்ஐஆர் ேத்திய சாழல ஆராய்ச்சி நிறுவனம் “கிசான் சபா” தசயலிழய அறிமுகம் 

தசய்துள்ளது. விவசாயிகள் சரக்குகழள விநிமயாகம் தசய்ய மபாக்குவரத்து வசதிழய உறுதி 

தசய்ய இந்ே பயன்பாடு அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

• ேத்திய சுகாோரத்துழற அழேச்சர் ைாக்ைர் ஹர்ஷவர்ேன் மகாவிட்-19 தோற்று மநாழய 

கட்டுப்படுத்துவது பற்றிய வழிகாட்டு புத்ேகோன “மகாவிட் கோ” ஐ (COVID Katha) 

அறிமுகப்படுத்தினார். 

• மபரிைர் காலத்தில் ேமிழ் வளர்ச்சித்துழற பணிகள் தோய்வின்றி நழைதபற 

“ேமிழ்ச்சாழல” தசயலிழய அலுவலர்கள் பயன்படுத்ே மவண்டும் என அழேச்சர் 

க.பாண்டியராஜன் அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
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• கமரானா ஊரைங்கு அேலில் உள்ள நிழலயில் தோழிலாளர்கள் ேங்கள் தசாந்ே 

ோநிலங்களுக்கு தசல்ல ேத்திய உள்துழற அழேச்சகம் ‘ஷராமிக்’ சிறப்பு ரயில் அறிமுகம் 

தசய்ேது. 

• ேத்திய பிரமேச ோநில அரசு ேதிய உணழவ மரஷனில் வைங்குகிறது. இவ்வாறு மரஷனில் 

உணவு வைங்கும் நாட்டின் முேல் ோநிலம் ேத்தியப்பிரமேசம் ஆகும். 

• மகாவிட் – 19 தோற்று மநாயால் பாதிக்கப்பட்ை சிகிச்ழசக்காக அனுேதிக்கப் 

பட்ைவர்களுக்காக இந்திய அரசு “மிஷன் சாகர்” திட்ைத்ழே அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

இந்திய கப்பற்பழையின் “மகசரி” என்ற கப்பல் இத்திட்ைத்திற்காக தசயல்பை உள்ளது. 

• தபங்களூரில் உள்ள தகம்பதகௌைா சர்வமேச விோன நிழலயம் இந்ோண்டிற்கான சிறந்ே 

பிராந்திய விோன நிழலயத்திற்காக SKYRAX விருது தபற்றுள்ளது. 

• இந்தியாவின் முேலாவது உள்நாட்டு ேனிநபர் பாதுகாப்பு இயந்திரம் – குஜராத் ோநிலம் 

இேழன அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

• மேற்கு வங்காள ோநில முேலழேச்சர் “ோதிர் ஸ்மிருஸ்தி திட்ைம்” அறிமுகம் தசய்து 

ழவத்ோர். 

• ேத்திய சுகாோரத்துழற ேற்றும் குடும்ப நலத்துழற அழேச்சர் ஹர்ஷவர்ேன் 32வது 

காேன்தவல்த் சுகாோர அழேச்சர் ோநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பாக கலந்து தகாண்ைார். 

• மசகத்கர் கமிட்டி – இந்ே கமிட்டி மூன்று பரிந்துழரகழள வைங்கி உள்ளது. இது 2016 ஆம் 

அழேக்கப்பட்ை குழு. இந்திய எல்ழலயில்  உள்ள எல்ழலப்புற சாழலகளில் 

உள்கட்ைழேப்ழப மேம்படுத்ே மவண்டும் என்றும், இேன் மூலம் நாட்டின் சமூக 

தபாருளாோர முன்மனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் பரிந்துழர அளித்துள்ளது. 

• நாட்டின் தூய்ழேயான நகரங்களின் பட்டியலில்  சத்தீஸ்கர் ோநிலத்தில் அம்பிகாபூர் நகரம் 

முேன்ழே இைத்ழே பிடித்துள்ளது. 

• ஆத்ோ நிர்பர் பாரத் திட்ைத்திற்காக புகழ்தபற்ற் பாைகரான லோ ேங்மகஷ்கர் “JAYTU 

BHARATAM” என்ற பாைழல பாடுகிறார். இதில் 200க்கும் மேற்பட்ை அதிகோன பாைகர்கள் 

பாை உள்ளனர். 

• மகாவிட் – 19 தோற்றுப் பற்றிய பயம், ேனஅழுத்த்த்ழே மபாக்கவும் ஐம்மு-காஷ்மீரில் 

தூர்ேர்ஷன் தோழலக்காட்சி “SUKOON” என்ற நிகழ்ச்சி  ஏற்பாடு தசய்துள்ளது. 

• மகாவிட் – 19 க்கு எதிராக மபாராடுவேற்கான முேல் 10 உலகளாவிய முயற்சிகளில் ஒன்றாக 

ேணிப்பூரின் KHUDOL முன் முயற்சிழய ஐக்கிய நாடுகள் சழப அறிவித்து 

பட்டியலிட்டுள்ளது. 

• ோவரங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து அறிக்ழக தவளியிட்ை முேல் ோநிலம் உத்ேரகாண்ட் 

ோநிலம் ஆகும். 

• கர்நாைகா ோநில அரசு குடிேக்களின் ேருத்துவ ேகவல்கள் அைங்கிய “ோநில சுகாோர 

பதிமவட்ழை” அறிமுகம் தசய்துள்ளது. 

• தூர்ேர்ஷன் தோழலக்காட்சியில் 33 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ேறு ஒளிபரப்பாகி வரும் 

ராோயணம் தோைர் உலகில் அதிகம் மபர் பார்த்ே நிகழ்ச்சி என்ற புதிய உலக சாேழனழய 

பழைத்துள்ளது. 

• ஐக்கிய நாடுகள் சழப 2010 முேல் 2020 வழரயிலான காலகட்ைத்ழே உயிரியல் தசயல்திட்ை 

ஆண்ைாக அறிவித்திருந்ேது. இழே பல்லுயிர்களின் உத்தி திட்ைம் (Strtegic Plan) என 

அழைக்கப்படுகிறது.  

• 2020 ஆம் ஆண்டு பல்லுயிரியின் சிறப்பு ஆண்ைாக அழைக்கப்படுகிறது. 
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• இ-சமிக்ஷா இழணயேளம் – நாட்டில் உள்ள பல்மவறு துழறகளுக்கான புதிய 

அறிவிப்புகழள பிரேேர் தவளியிடும் மபாது, அந்ேத் திட்ைங்கள் முழறயாக 

நழைமுழறப்படுத்ேப்படுகிறோ என்று கண்காணிக்க “இ-சமிக் ஷா” என்ற இழணேள 

மபார்ைழல ேத்திய அரசு உருவாக்கியது. 

• தவளிநாடு வாழ் ேமிைர்கள் ோயகம் திரும்ப ேனி இழணயேளம் nonresidenttamil.org ஐ 

ேமிைக அரசு தோைங்கியுள்ளது. 

• அரசு ஊழியர் – ஆசிரியர் ஓய்வு தபரும் வயது 59 ஆக உயர்த்ேப்பட்டுள்ளது. 

 


