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மே – 31 

தேசியச ்சசய்திகள் 

MI-17 வானூர்தியில் பறந்த அனைத்து பபண் விோைிகள் பகாண்ட குழு 

❖ இந்தியாவில் முதன்முறையாக மே 27 அன்று இந்திய விோனப் பறைறயச ் மசரந்்த 

அறனதத்ு பபண் விோனிகறைக் பகாண்ை ஒரு குழுவினர ்மித கனே் பகாண்ை ஒரு 

பெலிகாப்ை்ைரிறன இயக்கிப் பைந்தனர ். 
❖ இந்த குழுவிை்கு விோனப் பறை அதிகாரியான பரூல் பரத்வாஜ் என்ை பபண் தறலறே 

தாங்கினார ். விோனப் பறை அதிகரிகைான அேன் நிதி ேை்றுே் ஹீனா பஜய்ஸ்வால் 

ஆகிமயாறரக் இக்குழு உை்ைைக்கியது ஆகுே். 
❖ Mi – 17 V5 வானூரத்ியில் பறந்த முதலாவது பபண் விமானி பரூல் பரத்வாஜ் ஆவார.் 

❖ இந்திய விமானப் படையின் முதலாவது பபண் விமானப் பபாறியாளர ் ஹீனா 

பஜய்ஸ்வால் ஆவார.் 

❖ ஜாரக்ண்ை் ோநிலத்தில் இருந்து வருே் இந்திய விமானப் படையின் முதலாவது பபண் 

விமானி அமன் நிதி ஆவார.் 

❖ இந்த வானூரத்ி பாதுகாப்பாக பறப்பதற்கான தகுதிச ் சான்றிதழிறன அைித்தவர ்

இந்திய விோன படைப் பிரிவில் பபாறியாளராக இருக்கும் ரிசச்ா அதிகாரி என்பவர ்

ஆவார.்  

 

 

ச ாருளாோரச ்சசய்திகள் 

உலகத் ச ாருளாோர மபாட்டித் திறை் தரவரினை 2019 - IMD 

❖ இந்த ஆண்டிை்கான பபாருைாதார பபாை்டிதத்ன்டம தரவரிடசயில் மிகவும் 

பபாை்டிமிக்க பபாருளாதாரமாக இந்தியா ஒரு இைம் முன்பனறி 43-வது இைத்தில் 

தரவரிடசப் படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்தத ் தரவரிடச சரவ்பதச பமலாண்டம வளரச்ச்ி நிறுவனத்தினால் (International 

Institute for Management Development) ஆண்டுமதாறுே் பவைியிைப்படுகிைது.  
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India’s Rank Year 

2019 43 

2018 44 

2017 45 

2016 41 

 

❖ இந்தத ்பபாை்டித்திறன் தரவரிடசயில் சிங்கப்பூர ்முதலிைத்தில் உள்ளது. 

❖ சிங்கப்பூர ்முதல் இைத்திறனப் பபறுவதன்மூலே் ஹாங்காங் (2) மற்றும் அபமரிக்கா 

(3) ஆகிய நாடுகறை பின்னுக்குத் தை்ைியுை்ைது. 

❖ இந்தப் பை்டியலில் பவனிசுலா கடைசி இைத்தில் உை்ைது. 

 

அந்நிய மநரடி முதலீடு - இந்தியா 

❖ பதாழிை்துறை ஊக்குவிப்பு மற்றும் உள்நாைட்ு வணிகத் துடறயின் (Department for 

Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) சமீபத்திய அறிக்டகயின்படி, கைந்த  ஆறு 

ஆண்டு காலத்தில் இல்லாத அைவிை்கு இந்தியாவில் 2018-19 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய 

பநரடி முதலீடு (FDI - Foreign Direct Investment) முதன்முறையாக குடறந்துள்ளது.  

❖ பதாடலத ்பதாைரப்ு, மருந்துகை் மற்றும் மின்சாரே் மபான்ை துறைகைில் பவளிநாைட்ு 

நிதி முதலீடுகள் குடறந்துள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில் பமாரீஷியஸ் நாை்டிலிருந்து இந்தியாவிற்குள் வரும் அந்நிய பநரடி 

முதலீைற்ை விைவுே் இரண்டு மைங்கு அதிக அந்நிய பநரடி முதலீடுகை் சிங்கப்பூர ்

நாை்டில் இருந்து பபைப்பைட்ுை்ைது. 

o இதற்கு முன் பமாரீஷியஸ் முதலிைத்தில் இருந்தது. 

❖ ஜப்பான், பநதரல்ாந்து, ஐக்கிய இராஜ்ஜியம், அபமரிக்கா, பஜரம்னி, டசப்ரஸ், ஐக்கிய 

அரபு அமீரகம் மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் இந்தியாவின் பிற முக்கிய 

முதலீை்ைாளரக்ளாகும்.  
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

பிை்ைி – இந்தியாவிை் ஒராங்குட்டான் 

❖ இந்தியாவின் ஒமர ஒராங்குை்ைான் பின்னி ஆகுே். 
❖ இது, தனது 41-வது வயதில் ஒடிசாவின் நந்தன்கனன் விலங்கியல் பூங்காவில் 

காலோனது. 
❖ இந்த ேனிதக் குரங்கானது 25 வயதிருக்குே் மபாது பூமனவில் உை்ை இராஜீவ் காந்தி 

விலங்கியல் பூங்காவிலிருந்து ஒடிசாவில் உை்ை நந்தன்கனன் விலங்கியல் 

பூங்காவிை்கு பகாண்டு வரப்பைை்து. 

 
❖ தை்பபாழுது உயிரவ்ாழுே் பபருே் ேனிதக்குரங்கு இனங்கைில் ஒராங்குை்ைான்களுே்  

ஒன்ைாகுே்.  
❖ இறவ  இந்மதாமனஷியா ேை்றுே் ேமலசியாறவத் தனது வாழிைோகக் பகாண்டுை்ைது. 

ஆனால் இறவ தை்பபாழுது மபாரன்ிமயா ேை்றுே் சுேத்ராவின் ேறலக் காடுகைில் 

ேைட்ுமே காணப்படுகின்ைது. 
❖ தை்பபாழுது உயிர ்வாழுே் பபருே் ேனிதக்குரங்கு இனங்கை்: 

o சிம்பன்சிகை் 

o பகாரில்லாக்கள் 

o ஒராங்குை்ைான்கள் 

நந்தை்கைை் விலங்கியல் பூங்கா 

❖ நந்தன்கனன் விலங்கியல் பூங்காவானது ஒடிசாவின் புவமனஸ்வரில் உை்ை 

விலங்கியல் ேை்றுே்  தாவரவியல் பூங்காவாகுே். 
❖ இது 1960 ஆே் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பை்ைது. 
❖ இந்தியாவில் இருந்து உலக விலங்கியல் ேை்றுே் நீரவ்ாழ் உயிரினங்கை் ேன்ைத்தில் 

(WAZA - World Association of Zoos and Aquariums ) இறணந்த முதலாவது விலங்கியல் பூங்கா 

இதுவாகுே். (2009 ஆே் ஆண்டில் இறணந்தது) 

❖ கஞ்சியா ஏரி நந்தன்கனன் விலங்கியல் பூங்காவின் ஒரு பகுதியாக உை்ைது.  

 

http://www.tnpscthervupettagam.com/
https://www.shankariasacademy.com/


• 
•    
 
 
 
 

  

மாநிலச ்சசய்திகள் 

அமராோ திட்டே் - மேகாலயா 

❖ ேருத்துவ ேை்றுே் நறுேணத் தாவரங்கைின் விறைசச்றல ஊக்குவிப்பதை்காக 

“அபராமா திை்ைம்” என்ற ஒரு புதிய திை்ைத்டத பமகாலயா முதல்வர ்கான்ராை் K. சங்மா 

துவங்கி டவத்தார.் 

❖ மருத்துவம் மற்றும் நறுமணத் தாவரங்களின் விடளசச்லுக்கு கூை்ைாக இடணந்து 

பணியாற்றுவதற்காக - மத்திய மருத்துவ மற்றும் நறுமணத் தாவரங்கள் நிறுவனே் 

(Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants - CIPAM) மற்றும் பமகாலயா வடிநில வளரச்ச்ி 

ஆடணயம் (Meghalaya Basin Development Authority) ஆகியவற்றிற்கிடைபய புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தம் ஒன்று டகபயழுத்திைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ CIPAM நிறுவனமானது அறிவியல் மற்றும் பதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்றத்தின் (CSIR) 

முன்னிடல தாவர ஆராய்சச்ி ஆய்வகமாகும்.  

 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2018 – 19 ஆே் ஆண்டிை் உலக ஆசியர ்

❖ பபங்களூருறவச ் மசரந்்த ேருதத்ுவரான மெோ திவாகர ் என்பவருக்கு “2018-19 ஆம் 

ஆண்டின் உலக ஆசியர”் என்ற விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பை்ைது. 

❖ இவர ் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய மற்றும் சமூக மன்றக் கூை்ைத்தின்பபாது “சமூகம் 

மற்றும் நாை்டிற்கு ஆற்றிய பணி” என்ற பிரிவில் இவ்விருடதப் பபற்றார.் 

❖ “ஆண்டின் உலக ஆசியர”் என்ற விருதானது ஆண்டுமதாறுே் ஆசிய ஒன் என்ை 

பத்திரிக்றக வழங்குே் தடலடம விருதாகும்.  

 

பெரே்ை் மவதியியல் விருது – அை்குர் பட்டவரத்ை் 

❖ ‘எல்மசவியர ்அைக்கை்ைறையின் ISC3 பசுடம மற்றும் நீடித்த பவதியியல் பபாை்டி’ என்ற 

ஒரு சரவ்பதசப் பபாை்டி பஜரம்னியில் சமீபத்தில் நறைபபை்ைது. 

❖ இந்தப் பபாை்டியில் பூபனடவச ்பசரந்்த அன்குர ்பை்ைவரத்ன் இரண்ைாவது இைத்டதப் 

பிடித்தார.் 
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❖ “மகரந்தச ் பசரக்்டக மற்றும் வளமான சுற்றுச ் சூழலுக்கான பை்ைாம் பூசச்ிடயக் 

கவருதல்” என்ற தறலப்பு பகாண்ை இவரது திை்ைம் பவதியியல் மற்றும் சுற்றுச ்

சூழடலப் பற்றிக் கூறுகின்றது. 

 

அைிதா பாட்டியா ஐ.நா. துனண நிரவ்ாக இயக்குநர ்

❖ ஐ.நா. பபாதுச ்பசயலாைர ்அண்ை்மைானிமயா குை்மைரஸ் என்பவர ்வை மேலாண்றே, 

நீடித்த தன்றே ேை்றுே் பங்குரிறே ஆகியவை்றிை்கான பாலின சேத்துவே் ேை்றுே் 

பபண்களுக்கு அதிகாரேைித்தலுக்கான ஐ.நா. நிறுவனத்தின் (United Nations Entity for 

Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) for Resource Management, 

Sustainability and Partnerships) துறண நிரவ்ாக இயக்குனராக அனிதா பாை்டியாறவ 

நியமிதத்ுை்ைார.்  

❖ இதற்கு முன்பு ஐக்கிய நாடுகளின் துடணப் பபாதுச ் பசயலாளர ் மற்றும் ஐ.நா. 

பபண்கள் அடமப்பின் துடண நிரவ்ாக இயக்குனராக இந்தியத் தூதர ்மற்றும் பாலின 

சமதத்ுவ ஆரவ்லரான லைச்ுமி பூரி என்பவர ்பணியாற்றினார.்  

 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

அரவிந்த் சிதே்பரே் – ைதுரங்கப் பட்டே் 

❖ மதசிய சதுரங்கப் மபாை்டிகைின் அறனதத்ுப் பிரிவுகைிலுே் ஒமர சேயத்தில் 

பவை்றியாைராக இருப்பவர ்என்ை தனிப்பபருே் சாதறனயிறன அரவிந்த் சிதே்பரே் 

பபை்றுை்ைார.் 

❖ இவர ்ேதுறரறயச ்மசரந்்தவராவார.்  

❖ இவர ் சமீபத்தில் ஜலந்தரில் நறைபபை்ை மதசிய அைவிலான மபாை்டிகைில் மரபிை் 

(Rapid) ேை்றுே் பிலிைஸ்் (Blitz) பிரிவிகைில் பை்ைங்கறை பவன்றுை்ைார.் 

❖ இவர ் 2018 ஆே் ஆண்டு டிசே்பரில் ஜே்முவில் நறைபபை்ை மதசிய ஓபன் ஆைவர ் 

சாே்பியன் பைை்த்றதயுே் பவன்றுை்ைார.் 
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கினரமயா பிரைை்ாரே் 

❖ ஆண்கை் உலகக் மகாப்றப கிரிபகை் மபாை்டிகை் துவங்கியறதயடுதத்ு கிறரமயா 

(CRIIO) என்ற ஒரு பிரசச்ாரத்டத சரவ்பதச கிரிக்பகை் ஆடணயம் துவங்கியுை்ைது.  

❖ கிடரபயா என்பது ஒவ்பவாருவரும் அவரவர ் இருக்குே் இைத்தில் அவரவர ் வழியில் 

கிரிக்பகை் விறையாடுவறதக் பகாண்ைாடுகிைது.  உலகக் கிரிக்பகை் அவரக்டள 

கிடரபயா என்ை பிரசாரத்தின் கீழ் ஓரினோக கருதுகிைது.  

 

முக்கிய தினங்கள் 

உலக புனகயினலயற்ற திைே் – மே 31   

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டுே் மே 31 அன்று உலக சுகாதார நிறுவனே் ேை்றுே் அதன் சரவ்மதச 

பங்காைரக்ை் இறணந்து உலக புறகயிறலயை்ை தினத்றத (WNTO - World No Tobacco 

Day) அனுசரிக்கின்ைனர.்  

 

❖ இந்த வருைாந்திரப் பிரசச்ாரம் தீங்கு விடளவிக்கக்கூடிய ேை்றுே் உயிரிழப்றப 

உண்ைாக்கும் புறகயிறல குறிதத்ுே் , புறகப்பிடிப்பால் இரண்ைாம் நிடல பாதிப்புக்கு 

உை்ைாகுே் புறகப்பிடிக்காதவரக்ை் (second-hand smoke exposure) குறிதத்ுே் 

விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்த ஒரு வாய்ப்பாக அடமகின்றது. 

❖ எந்தபவாரு வறகயிலுே் புடகயிடலடய பயன்படுதத்ுவது தீங்கு என்பறத இத்தினே் 

வலியுறுதத்ுகிைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் கருதத்ுரு : “புடகயிடல மற்றும் நுடரயீரல் ஆபராக்கியம்” 

 

வீர் ைவாரக்ர் பெயந்தி – மே 28 

❖ விநாயக் தாமோதர ் சவாரக்்கரின் 136வது பிைந்த தினே் மே 28 அன்று 

பகாண்ைாைப்பைை்து. 
❖ இவர ்ஒரு விடுதறலப் மபாராை்ை வீரர,் அரசியல் தறலவர,்  வழக்குறரஞர,் எழுத்தாைர,் 

சமூக சீரத்ிருத்தவாதி ேை்றுே் இந்துதத்ுவக் பகாை்றககறை உருவாக்கியவர ்ஆவார.் 
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❖ இவர ் 1883 ஆே் ஆண்டு மே 28 அன்று ேகாராஷ்டிராவின் நாசிக் நகருக்கு  அருகில் 

உை்ை பெபூர ்கிராேத்தில் பிைந்தார.்  
❖ இவர,் தனது “இந்துதத்ுவா” என்ற புத்தகத்தில் இரு நாைட்ுக் பகாள்டகடய 

விவரிதத்ுள்ளார.் இப்புதத்கே் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் என்பவரக்ை் இரு தனி 

நாடுகை் என்று குறிப்பிடுகின்றது.  

o 1937 ஆம் ஆண்டில் இடத இந்து மகாசடப ஒரு தீரம்ானமாக நிடறபவற்றியது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டில் இவரது நிடனவாக அந்தமான் நிக்பகாபாரின் தடலநகரான 

பபாரை்் பிபளயரில் உள்ள விமான நிடலயத்திற்கு வீர ் சவாரக்ர ் சரவ்பதச விமான 

நிடலயம் என்று பபயரிைப்பை்ைது.  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

ஸ்னபஸ்பெட் – 100 விோைங்கள் 

❖ ஸ்றபஸ்பஜை் நிறுவனே் மபாயிங் 737 ரக விோனங்கறை தனது நிறுவனத்தில் 

மசரத்த்ுை்ைது. அவ்வாறு இறணத்தபின் அந்த நிறுவனதத்ில் உை்ை விோனங்கைின் 

எண்ணிக்றக 100 ஆக உயரந்்துை்ைது. 
❖ ஏர ் இந்தியா, பஜை் ஏரம்வஸ், இண்டிமகா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு அடுதத்ு இந்த 

எண்ணிக்றகறய எைட்ுே் நான்காவது உை்நாைட்ு விோன நிறுவனே் ஸ்றபஸ்பஜை் 

ஆகுே். 
❖ ஏர ்இந்தியா, இண்டிமகா, ஸ்றபஸ்பஜை், மகா ஏர,் ஏர ்இந்திய எக்ஸ்பிரஸ், விஸ்தாரா, ஏர ்

ஆசியா ேை்றுே் அறலயன்ஸ் ஆகியறவ இந்தியாவின் எைட்ு உை்நாைட்ு விோன 

நிறுவனங்கைாகுே்.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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