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நடப்� நிகழ்�கள் 

ஜுன் – 2021 
 

�க்கிய தினங்கள் 

• ஜுன் 6 – உலக �ற்�ச்�ழல் தினம் 

• ஜுன் 7 – உலக உண� பா�காப்� தினம் 

• ஜுன் 12 – உலக �ழந்ைதத் ெதாழிலாளர் தினம் 

• ஜுன் 14 – உலக இரத்ததான தினம் 

• ஜுன் 23 – சர்வேதச ஒலிம்ப�க் தினம் 

• ஜுன் 29 – ேதசிய �ள்ள�ய�யல் தினம் 

 

பா�காப்�, ேதசியப் பா�காப்� மற்�ம் பயங்கரவாதம் 
 

• அந்தமான் கடல் ப�திய�ல் இந்தியா-தாய்லாந்� கடற்பைடகள�ன் �ன்� 

நாள் �ட்� ேராந்� நடவ�க்ைக ெதாடங்கிய�. 

• இந்தியா ப�ராந்திய கடல் ப�தி பா�காப்ைப உ�திப்ப�த்�ம் வைகய�ல் 

ஆஸ்திேரலியா, அெம�க்கா, ஜப்பான் ஆகிய நா�க�டன் இைணந்� க்வாட் 

�ட்ைமப்ைப உ�வாக்கி �ட்� ேபார் பய�ற்சி ேமற்ெகாண்� வ�கிற�. 

• இந்திய கடேலாரக் காவல் பைடய�ல் எம்ேக-3 அதிநவ �ன இல� ரக 

ெஹலிகாப்டர்கள் ேசர்ப்�. 

• இந்தியா மற்�ம் ஐேராப்ப�ய �ன�யன் கடற்பைட �ட்�ப் பய�ற்சி: 

கடற்ெகாள்ைள த�ப்� பண�ய�ல் ஈ�பட்�ள்ள இந்தியப் ேபார்க் கப்பல் 

ஐஎன்எஸ் த்�கண்ட், ஐேராப்ப�ய �ன�யன் நா�களான ஸ்ெபய�ன், இத்தாலி, 

ப�ரான்ஸ் ஆகியவற்றின் கடற்பைட�டன் இைணந்� ேபார்ப் பய�ற்சிய�ைன 

ெதாடங்கிய�. இந்த பய�ற்சி ஏடன் வைள�டா ப�தியல் இரண்� நாள்கள் 

நைடெப�கிற�. 

• இந்திய வ�மானப்பைடய�ல் 36 ரஃேபல் ேபார் வ�மானங்க�ம் அ�த்த 

ஆண்�க்�ள் இைணக்கப்ப�ம் என்� வ�மானப் பைடய�ன் தைலைம தளபதி 

ஆர்.ேக.எஸ்.பெதௗ�யா ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• 2021 ல் INS ஷயாத்� சிறந்த ேபார்க்கப்பல் என்ற ப��ட் வ��ைத ெபற்�ள்ள�. 

• இந்தியா – அெம�க்கா �ட்�ப் ேபார்ப் பய�ற்சி ேகரள மாநிலம் 

தி�வனந்த�ரத்�க்� ெதற்ேக, இந்திய ெப�ங்கடலின் ேமற்� கடல் 

ப�திய�ல் ெதாடங்கிய�. 

• இந்தியாவ�ேலேய உ�வாக்கப்பட்ட ந�ண்ட �ரம் ெசன்� தாக்�ம் ப�னாகா 

ராக்ெகட் ேசாதைனைய பா�காப்� ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� நி�வனம் 

ெவற்றிகரமாக நடத்திய�. 

• உள்நாட்�ல் கட்டப்ப�ம �தல் வ�மானம் தாங்கிக் கப்பல் 2022 இல் பைடய�ல் 

ேசர்க்கப்ப�ம் என்� பா�காப்�த் �ைற அைமச்சர் ராஜ்நாத் சிங் 
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ெத�வ�த்�ள்ளார். இக்கப்பலின் கட்�மானப் பண�கள் ேகரளத்தின் 

எர்ணா�ளத்தில் நைடெபற்� வ�கிற�. 

 

உலக அைமப்�கள் உடன்ப�க்ைககள் மற்�ம் மாநா�கள் 
 

• ஐ.நா. ச�க-ெபா�ளாதார க�ன்சிலின் உ�ப்ப�னராக இந்தியா                 

3 ஆண்�க�க்� ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ள�.  

• ஐ.நா. ச�க-ெபா�ளாதார க�ன்சி�க்கான ேதர்தலில் ஆசிய கண்டத்தில் 

இ�ந்� இந்தியா, ஆப்கான�ஸ்தான், ஓமன், கஜகஸ்தான் ஆகிய நா�கள் 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டன. இந்நா�கள் 2022 �தல் 2024 ஆண்�வைர க�ன்சில் 

உ�ப்ப�னர்களாகச் ெசயல்பட�ள்ளன. 

• உலக �ற்�ச்�ழல் தினம் ஜுன் 5, 2021 – ல் ஐக்கிய நா�கள் சைப             

10 ஆண்�கள�ல் உய�ர் ேகாள அைமப்ப�ன் உ�வாக்கம் என்ற திட்டத்ைத 

�வங்கி�ள்ள�. இந்த திட்டத்ைத ஐக்கிய நா�கள் �ற்�ச்�ழல் திட்டம் 

மற்�ம் உண� ேவளாண்ைம அைமப்� (FAO) �ன்ென�க்கின்ற�. 

• ஜி7 உச்சி மாநா� – இந்திய ப�ரதமர் பங்ேகற்�: ஜி7 நா�கள் அைமப்�க்� 

தற்ேபா� ப��ட்டன் தைலைமேயற்�ள்ள�. ஜி7 உச்சி மாநாட்�க்� ப��ட்டன் 

ப�ரதமர் இந்தியா, ஆஸ்திேரலியா, ெதன் ெகா�யா மற்�ம் ெதன்னாப்ப��க்கா 

ஆகிய நா�கைள வ��ந்தினர்களாக அைழத்�ள்ளார். “சிறப்பான �ைறய�ல் 

ம�ண்�ம் கட்டைமப்ேபாம்” என்ப� இந்த உச்சி மாநாட்�ன் ைமயப் 

ெபா�ளா�ம். 

• ஜி7 உச்சி மாநாட்ைட ப��ட்டன் ப�ரதமர் ேபா�ஸ் ஜான்சன் ெதாடங்கி 

ைவத்தார். 

• ப�ைம ைஹட்ரஜைன பயன்ப�த்�வதற்கான �ன்ென�ப்�கள் �றித்�       

2 நாள்கள் நைடெப�ம் உச்சிமாநாட்ைட ப��க்ஸ் நா�க�டன் இைணந்� 

இந்தியா நடத்த�ள்ள�. 

 

வ�ைளயாட்� 
 

• ரஷியாவ�ல் நைடெபற�ள்ள உலகக் ேகாப்ைப ெசஸ் ேபாட்�ய�ல், ஈேரா� 

வ �ரர் கிராண்ட் மாஸ்டர் இன�யன் பங்ேகற்கிறார். இந்தியாவ�ல் இ�ந்� 

இந்தப் ேபாட்�ய�ல் பங்ேகற்�ம் ஒேர ேபாட்�யாளர் இவர். 

• ஆசிய �த்�ச்சண்ைட சாம்ப�யன் ேபாட்�ய�ல் �ேயா ஒலிம்ப�க்கில் ெவள்ள�ப் 

பதக்கம் ெவன்ற ரஞ்சித் சாம்ப�யன் பட்டம் ெவன்�ள்ளார்.  

• சர்வேதச ஒலிம்ப�க் �� 2032 ம் ஆண்� ஒலிம்ப�க் ேபாட்�கைள 

ப��ஸ்ேபன�ல் நடத்த த�ர்மான�த்� அறிவ�ப்� ெசய்�ள்ள�. 

• சர்வேதச �த்�ச்சண்ைட பய�ற்சியாளர்கள் ��வ�ன் உ�ப்ப�னராக 

இந்தியாைவச் ேசர்ந்த �தல் ெபண் DR.தடாங் மி� என்பவர் நியமனம் 

ெசயப்பட்�ள்ளார். 
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• உலகக்ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��ம் ேபாட்� �ேராஷியாவ�ன் ஒசிெஜக் நக�ல் 

நைடெபற்� வ�கிற�. இதில் 10 ம�ட்டர் ஏர்ப�ஸ்டல் ப��வ�ல் இந்திய மகள�ர் 

மா�பாக்கல், யஷஸ்வ�ன�, ராஹி சர்ேனாபத் ஆகிேயார் ெவண்கலப் பதக்கம் 

ெவன்றனர்.  

• ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் இந்திய அண�க்காக ”த�ம்” பாடல் 

அறி�கம் ெசய்யப்பட்ட�. “லக்ஷிய ேதரா சாம்ேன ேஹ” என்ற அந்தப் 

பாடைல ேமாஹித் ெசௗஹான் இைசயைமத்�ப் பா��ள்ளார். 

• உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��தல் ேபாட்�ய�ல் மா� பாக்கர், ெசௗரவ் 

ெசௗத்� இைண ெவள்ள�ப் பதக்கம் ெவன்ற�. 

• ஒலிம்ப�க் ேபாட்�ய�ல் தமிழகத்தின் சார்ப�ல் ஏ� வ �ரர்கள் 

பங்ேகற்க�ள்ளனர். ஒலிம்ப�க்கில் தங்கம் ெவன்றால் �.3 ேகா� 

ப�சள�க்கப்ப�ம் என்� தமிழக அர� அறிவ�த்�ள்ள�. 

• ேதசிய தடகள சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் மகள��க்கான கம்� ஊன்றித் 

தாண்�தலில் தமிழகத்தின் பரண�கா இளங்ேகாவன் �தலிடம் ப��த்தார். 

• ப�ரான்ஸில் நைடெப�ம் உலகக் ேகாப்ைப வ�ல்வ�த்ைதய�ன் 3 ஆம் கட்ட 

ேபாட்�ய�ல் இந்தியா�க்� 3 தங்கப் பதக்கங்கள் கிைடத்தன. தன� நபர் 

ப��வ�ல் த�ப�கா �மா� தங்கம் ெவன்றார். 

• இந்தியாவ�ல் வ�ம் அக்ேடாபர்-நவம்பர் கால கட்டத்தில் நடத்தப்படவ��ந்த 

�20 உலகக் ேகாப்ைப ேபாட்�, கேரானா �ழல் காரணமாக ஐக்கிய அர� 

அம�ரகத்�க்� மாற்றப்ப�வதாக ப�சிசிஐ தைலவர் ெசௗரவ் கங்�லி 

ெத�வ�த்தார். 

• இந்திய ந�ச்சல் வ �ரர் சஜன் ப�ரகாஷ் ஆடவ�க்கான 200 ம�டடர் பட்டர்ப்ைள 

ப��வ�ல் ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க்கற்காக “ஏ” ேபாட்�க்� த�திப்ெபற்� �திய 

சாதைன பைடத்தார். 

• வ�ம்ப�ள்டன் ெடன்ன�ஸ் ேபாட்�ய�ல் உலகின் �தல்நிைல வ �ரரான 

ெசர்ப�யாவ�ன் ேநாவக் ேஜாேகாவ�ச் �தல் �ற்றில் ெவற்றி ெபற்றார். 

• ேதசிய தடகள சாம்ப�யன்ஷிப் ேபாட்�ய�ல் மகள��க்கான 400 ம�ட்டர் 

ஓட்டத்தில் தமிழகத்தின் வ �ரமண� ேரவதி 3 ஆம் இடம் ப��த்தார். 

• �ேராஷியாவ�ல் நைடெப�ம் உலகக் ேகாப்ைப �ப்பாக்கி ��தல் 

ேபாட்�ய�ல் மகள��க்கான 25 ம�ட்டர் ப�ஸ்டல் ப��வ�ல் இந்தியாவ�ன் ராஹி 

சர்ேனாபத் தங்கப் பதக்கம் ெவன்றார். 

• இந்திய வட்� எறிதல் வ �ராங்கைன சமீா �ன�யா, ேடாக்கிேயா ஒலிம்ப�க் 

ேபாட்�ய�ல் பங்ேகற்க த�திெபற்றார். 

 

�த்தகங்கள் மற்�ம் எ�த்தாளர்கள் 

• ேநாபல் ப�� ெபற்ற அமர்தியா ெசன் அவர்கள�ன் நிைன�கள் ‘Home in the 

World’ by Amartya Sen’ என்ற �த்தகமாக பதி� ெசய்�ள்ளார். 
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• அெம�க்க �ன்னாள் அதிபர் ெடானால்� �ரம்ப் ஆட்சி காலத்தின் இ�தி 

நாட்கைள வ�வ�க்�ம் வைகய�ல் எ�தப்பட்�ள்ள, “ேலண்ட்ஸ்ைலட்” என்ற 

�த்தகம் ெவள�ய�டப்பட்�ள்ள�. 

• இந்தியாவ�ன் �தல் ெபா�ளாதார ஆேலாசகர் மற்�ம் உலக வங்கிய�ன் 

தைலைம ெபா�ளாதார நி�ணராக பண�யாற்றிய ெகௗசிக் பா� “Policymaker’s 

Journal: From New Delhi to Washington,DC” என்ற �த்தகத்ைத எ�தி�ள்ளார். 

 

வ���கள் மற்�ம் ெகௗரவங்கள் 
 

• பாலி�ட் ந�கர் சஞ்சய் தத்திற்� ஐக்கிய அர� அம�ரகத்தின் தங்க கட� சடீ்� 

அள�க்கப்பட உள்ள�. 2019 �தல் ெதாழில்��ேவார் ப�ப்பவர்கள் ேபான்ற 

ெவள�நாட்�ன�க்� சிறப்� ச�ைகக்காக இந்த திட்டத்ைத ஐக்கிய அர� 

அம�ரகம் ெசய்� வ�கிற�. 

• �ைகய�ைல பயன்பாட்ைட கட்�ப்ப�த்தியைமக்காக உலக �ைகய�ைல 

ஒழிப்� தினத்தில் இந்திய �காதார அைமச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அவர்க�க்� 

உலக �காதார அைமப்� வ��� வழங்கி ெகௗரவ�த்�ள்ள�. 

• இந்திய வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த தாமஸ் வ�ஜயன் இயற்ைக TTL வ��� – 

2021ஐ ெபற்�ள்ளார். 

• ைடம் இதழ் ெவள�ய�ட்�ள்ள உலகளவ�ல் எதிர்பார்ப்�கள் உள்ள சிறந்த 50 

ெபண்கள் பட்�யலில் இந்தியாைவ ேசர்ந்த �யா சக்ரவர்த்தி �தல் இடம் 

ெபற்�ள்ளார். 

• இந்திய திைரப்பட ந�ைக திேலாத்தமா ேஹாம் 2021 இங்கிலாந்� ஆசியா 

திைரப்பட தி�வ�ழாவ�ல் சிறந்த ந�ைக வ��� வழங்கப்பட்� 

ெகௗரவ�க்கப்பட்�ள்ளார். 

• இந்த ஆண்�க்கான அெம�க்காவ�ன் �லிட்ஸர் ப��க்� இந்தியா 

வம்சாவள�ையச் ேசர்ந்த ேமகா ராஜேகாபாலன் மற்�ம் ந�ல் ேப� ஆகிய இ� 

ெசய்தியாளர்கள் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளனர். 

• ச�க ெசயல்பாட்�க்காக க�ர் மாவட்டம் �க�ர் �என்ப�எல் ஆைல 

தங்கமய�ல் வ���க்� ேதர்வாகி�ள்ள�. 

• 2021 ம் ஆண்�க்கான Land for Life Award ராஜஸ்தான�ன் ேபமிலியல் பாரஸ்ட்� 

ஆப் ராஜஸ்தான் என்ற அைமப்ப�ன் ��ம்பத்�டன் ��ய “வனம்” என்ற 

ெசயல் திட்டத்திற்� வ��� அள�த்�ள்ள�. ஐக்கிய நா�கள�ன் 

பாைலவனமாதைலத் த�த்தல் மாநாட்�ன் ஒ� ப�தியாக இந்த வ��� 

அள�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• �ன்னாள் ேகரள �காதாரத்�ைற அைமச்சர் ைஷலஜாவ�ற்� மத்திய 

ஐேராப்ப�ய பல்கைலக்கழகத்தின் 2021 ம் ஆண்�ற்கான ச�க ெபா�ெவள� 

வ��� வழங்கப்பட்�ள்ள�. 
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• ெகாச்சின் சர்வேதச வ�மான நிைலயத்திற்� எக்ஸலன்ஸ் வ��� 

அள�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• மத்திய அர� ெவள�ய�ட்�ள்ள ஸ்மார்ட் நகரங்கள�ன் தரவ�ைசப் பட்�யலில் 

தி�ப்பதி மாநக�க்� 5 வ���கள் கிைடத்�ள்ளன. 

• பத்தி�க்ைகயாளர் ப�.சாய்நாத் 2021 ம் ஆண்�ற்கான ��கா கிராண்ட் ப��க்� 

ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளார். 

 

நியமனங்கள் 
 

• தமிழ்நா� மாநிலத் ேதர்தல் ஆைணயராக ஓய்� ெபற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகா� 

ெவ.பழன�க்�மார் பதவ�ேயற்றார். 

• �ன்னாள் உச்சந�திமன்ற ந�திபதி அ�ண்�மார் மிஸ்ரா ேதசிய மன�த 

உ�ைமகள் ஆைணயத்தின் தைலவராக நியமனம் ெசய்ய ப�ந்�ைரக்கப்பட்� 

உள்ளதாக ெத�வ�க்கப்பட்�ள்ள�. 

• இந்திய ெதாழிலக �ட்டைமப்ப�ன் (சிஐஐ) �திய தைலவராக �.வ�.நேரந்திரன் 

ேதர்� ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• உலக �காதார அைமப்ப�ன் ெசயல்வா�ய ��வ�ன் 149 வ� �ட்டத்திற்� 

ெகன்யாைவச் ேசர்ந்த டாக்டர்.ேபட்�க் அமாத் நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• உலக ஆசி�யர் வ��� ெபற்ற �தல் இந்திய ஆசி�யர் ரஞ்சித் சிங் திஸாேல 

உலக வங்கிய�ன் ஆேலாசகராக நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார்.  

• சர்வேதச ேமம்பாட்� ப�வகால மாற்ற ெசயற்��வ�ற்� �கழ்ெபற்ற 

�ற்�ச்�ழலியாளாளர் �ன�தா நைரன் நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• உலக �காதார அைமப்ப�ன் கீழ் ெசயல்ப�ம் உலகளாவ�ய காற்� மா� 

மற்�ம் ஆேராக்கியத்திற்கான வழிகாட்�தல்கைள வழங்�ம் ெதாழில்�ட்ப 

ஆேலாசைனக் ��வ�ன் ெகௗரவ உ�ப்ப�னராக இந்தியாவ�ன் கான்�ர், 

ஐஐ�ய�ல் பண����ம் ேபராசி�யர் நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 

• ஐக்கிய நா�கள் அதிகா�கள�ன் தைலவராக ஐக்கிய நா�கள் சைபய�ன் 

நிரந்தர �ைண ப�ரதிநிதி ேக.நாகராஜ் நா�� நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• மத்திய அரசின் சி�பான்ைமய�னர் வ�வகாரங்கள் �ைறய�ன் ெசயலராக 

�த்த ஐஏஎஸ் அதிகா� ேர�கா �மார் நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 

• உலகின் �ன்னண� ெதாழில்�ட்ப நி�வனங்கள�ல் ஒன்றான 

ைமக்ேராசாஃப்�ன் தைலைம ெசயலதிகா�யாக சத்யா நாெதள்ளா நியமனம். 

• உலக வர்த்தக அைமப்ப�ன் இந்திய நிரந்தர திட்டத்தின் க�ன்சிலராக ஆஷிஷ் 

சந்ேதார்கர் நியமனம் ெசய்யப்பட்�ள்ளார். 

• CBI ய�ன் �திய சிறப்� இயக்�நராக ப�ரவ �ன் சின்ஹா நியமனம். 

• தமிழக காவல் �ைறய�ன் சட்டம் மற்�ம் ஒ�ங்� �ஜிப�யாக 

சி.ைசேலந்திரபா� நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 

• தமிழ்நா� சி�பான்ைமய�னர் ஆைணயத் தைலவராக ப�ட்டர் அல்ேபான்ஸ் 

நியமிக்கப்பட்�ள்ளார். 
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அர� திட்டங்கள் 
 

• ஜல்ஜ�வன் மிஷன் – �வக்கம் – 2019. இதன் ேநாக்கம் 2024 க்�ள் அைனத்� 

��ம்பங்க�க்�ம் �ழாய் வழி ��ந�ர் வசதி ஏற்பா�கள். இதன் அைமச்சகம் 

– ஜல் சக்தி. 

• உள்�ர் பழங்��ய�ன�ன் உற்பத்திைய ேமம்ப�த்த ”வன்தன் சல்கல்ப் ேக 

சித்தி” திட்டத்ைத மத்திய பழங்��ய�ன வ�வகார அைமச்சர் அர்ஜ�ன் �ண்டா 

�வங்கி�ள்ளார். 

• கிராமப்�றங்கள�ல் உள்ள அைனவ�ம் த�ப்�சி ெச�த்திக் ெகாள்�ம் 

வைகய�ல் வ�ழிப்�ணர்ைவ ஏற்ப�த்த “ஜான் ைஹ � ஜஹான் ைஹ” என்ற 

ப�ரச்சாரம் சி�பான்ைம நல அைமச்சகத்தால் �வங்கப்பட்�ள்ள�. 

• மத்திய அர� மின்சார வாகனங்கள் உற்பத்திைய அதிக�க்�ம் ேநாக்கில் 

�வங்கி�ள்ள ேபம்-II திட்டத்ைத மார்ச் 2024 ஆண்� வைர ந�ட்�த்�ள்ள�. 

இத்திட்டம் 2019 ல் �வங்கப்பட்ட�. 

 

ெபா�ளாதாரம் 
 

• நடப்� நிதியாண்�க்கான ெபா�ளாதார வளர்ச்சி 9.5% ஆக இ�க்�ம் என்� 

இந்திய �சர்வ் வங்கி (ஆர்ப�ஐ) கண�த்�ள்ள�. 

• 2021 ஆம் ஆண்�க்கான இந்தியாவ�ன் ெபா�ளாதார வளர்ச்சி 8.3 

சதவ �தமாக�ம், அ�ேவ 2022 ஆம் ஆண்� 7.5 சதவ �தமாக�ம் இ�க்�ம் என்� 

உலக வங்கி கண�த்�ள்ள�. 

• நாட்�ன் ெபா�ப் பணவ �க்கம் ெசன்ற ேம மாதத்தில் வரலா� காணாத 

அள�க்� 12.94 சதவ �தமாக அதிக�த்�ள்ள�. 

• கேரானா ெதாற்� காலத்தில் �காதார �ைற நிைலத்தன்ைம மற்�ம் 

ேமம்பாட்�ற்காக ஆேராக்கியம் என்ற �காதார கடன் திட்டத்ைத 

�வங்கி�ள்ள�. 

 

அறிவ�யல் 
 

• பல்ேவ� நா�கள�ல் கண்டறியப்பட்ட உ�மாறிய கேரானா ைவரஸ்கைள 

எள�தில் அைடயாளம் கா�ம் ேநாக்கில் அவற்�க்�ப் �திய ெபயர்கைள 

உலக �காதார அைமப்� வழங்கி�ள்ள�. அதன்ப�, இந்தியாவ�ல் 

கண்டறியப்பட்ட கேரானா ைவரஸ்க�க்� “கப்பா” மற்�ம் “ெடல்டா” என்ற 

ெபயர்கள் �ட்டப்பட்�ள்ளன. 

• இந்தியாவ�ல் �தலில் கண்டறியப்பட்� ேவகமாகப் பரவ� வந்த ெடல்டா 

வைக ைவரஸ் இேபா� ெடல்டா-ப�ளஸ் வைகயாக உ�மாற்றம் 

ெபற்றி�ப்ப� கண்டறியப்பட்�ள்ள�. 
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• ம�த்�வ ஆக்ஸிஜன் �ைறப்ப�த்தி ேதைவயான இடங்கள�ல் வழங்க 

மத்திய அர� “Project O2 for India” என்ற திட்டத்ைத �வங்கி�ள்ள�. 

• பா�காப்� ஆராய்ச்சி மற்�ம் ேமம்பாட்� அைமப்� (�ஆர்�ஓ) உ�வாக்கிய 

அ� ஆ�தங்கைள �மந்� ெசல்�ம் திறன் ெகாண்ட, கண்டம் வ�ட்� 

கண்டம் பா�ம் அதிநவ �ன அக்ன� ப�ைரம் ஏ�கைண ெவற்றிகராக 

ேசாதிக்கப்பட்ட�. 

• அ�த்த தைல�ைற இயங்�தளமான வ�ண்ேடாஸ்-11 ஐ ைமக்ேராசாப்ட் 

நி�வனம் சம�பத்தில் ெவள�ய�ட்�ள்ள�. இந்நி�வனம் வ�ண்ேடாஸ்-10 ஐ   

2015 ல் ெவள�ய�ட்ட� �றிப்ப�டத்தக்க�. 

 

தினச� நிகழ்�கள் 
 

• மத்திய கல்வ� அைமச்சகம் ெவள�ய�ட்�ள்ள ெசயல்திறன் தரக் �றிய�ட்�ல் 

(ப�ஜிஐ) தமிழ்நா�, ேகரளம், பஞ்சாப் மற்�ம் அந்தமான் நிேகாபார் த��கள், 

சண்�கர் ஆகியைவ மிகச் சிறந்த (ஏ++) வ�ைசய�ல் இடம்ப��த்�ள்ளன. 

• இந்தியாவ�ல் �தல் சர்வேதச கடல்சார் ைமயம் �ஜராத்தில் சர்வேதச 

நிதிச்ேசைவக�க்காக ெசயல்ப�ம் கிப்ட் சிட்�ய�ல் வர உள்ள�.  

• ஆசியான் நா�கள�ன் ெவள��ற� அைமச்சர்கள் �ட்டத்ைத சனீா 

தைலைமேயற்� நடத்தி�ள்ள�. 

• ‘ஒேர �மி, ஒேர �காதார அ���ைற” : ஜி7 உச்சி மாநாட்�ல் ப�ரதமர் 

ேமா� உைர. இந்த உச்சிமாநா� ப��ட்டன�ல் உள்ள கார்ன்வால் நக�ல் ஜுன் 

11 �தல் 13 ஆம் ேததி வைர நைடெப�கிற�. 

• ஆபேரஷன் ஒலிவ�யா: இந்திய கடேலார காவல்பைட 1980 �தல் ஒ�சா 

கடற்கைரப் ப�திய�ல் நவம்பர் மற்�ம் �சம்பர் மாதத்தில் �ட்ைடய�ட்� 

�ஞ்� ெபா�க்�ம் ஆலிவ் �ட்லி ஆைமகைள காப்பாற்�வதற்காக 

ஆபேரஷன் ஒலிவ�யாைவ நடத்தி வ�கிற�. 

• அறிவ�யல் மற்�ம் �ற்�ச்�ழல் ைமயம் ெவள�ய�ட்�ள்ள வாழ்வ�ற்� உகந்த 

நகரங்கள் பட்�யலில் ெபங்க�� �தலிடம் ெபற்�ள்ள�. 

• உலகின் �தல் மரப� மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட ரப்பர் மரக்கன்� அஸ்ஸாம் 

மாநிலத்தில் நடப்பட்ட�. இ� ேகரளாவ�ல் உள்ள ரப்பர் ஆராய்ச்சி 

நி�வனத்தில் உ�வாக்கப்பட்ட�. 

• ஐ.நா. ெபா�ச் ெசயலர் பதவ�க்காக அன்ேடான�ேயா �ட்ெடெரஸ் ெபயைர      

2 வ� �ைறயாக ஐ.நா. பா�காப்� க�ன்சில் ப�ந்�ைரத்�ள்ள�. 

• ப�ட்காய�ைன சட்ட�ர்வ நாணயமாக அங்கீக�த்த �தல் நா� எல் சால்வடார் 

ஆ�ம். 

• 8வ� உலக ைநட்ரஜன் மாநா� ெஜர்மன� ெபர்லின�ல் நைடெபற்ற�. 

• ��ள் நி�வனம் ப��மின�யா என்ற ெபய�ல் அெம�க்கா மற்�ம் இலத்த�ன் 

அெம�க்காைவ இைணக்�ம் உலகின் மிக ந�ளமான கட�க்� அ�ய�லான 

ேகப�ள் இைணப்ைப ஏற்ப�த்தி வ�கின்ற�. 
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• ெகாேரானா ெப�ந்ெதாற்�க்�ப் ப�ற� உலகின் �தல் �கக்கவசத்ைத 

வ�லக்கிய நா� இஸ்ேரல் ஆ�ம். 

 

தமிழ்நா� 
 

• �ன்னாள் �தல்வர் க�ணாநிதிய�ன் ெபய�ல் ம�ைரய�ல் ப�ரம்மாண்ட 

�லகம் அைமக்கப்ப�ம் என்� �தல்வர் �.க.ஸ்டாலின் ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• ந�ட் ேதர்�க்� மாற்� வழி�ைறகைள ஆராய ந�திபதி ஏ.ேக.ராஜன் 

தைலைமய�ல் உயர்நிைலக் �� அைமக்கப்ப�ம் என்� �தல்வர் 

ெத�வ�த்�ள்ளார். 

• தமிழகத்தில் கள்ளச்சாராயம் தயா�க்கப்ப�வைத த�க்�ம் வைகய�ல் 

“ஆபேரஷன் வ�ண்ட்” என்ற ெபய�ல் காவல்�ைறய�னர் நடவ�க்ைக எ�க்கத் 

ெதாடங்கி�ள்ளனர். 

 


