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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

JUNE 2021 CURRENT AFFAIRS (TAMIL) 

 

1. இணைய பாதுகாப்பு குறியீட்டில் இந்தியா 10 வது இடத்தில் உள்ளது. 
உலகளாவிய இணைய பாதுகாப்பு தரவரிணையில் ைீனா (எண் 33) மற்றும் 
பாகிஸ்தான் (எண். 79) ஆகிய நாடுகணள விட இந்தியா முன்னிணல பபற்றுள்ளது. 
ஐக்கிய நாடுகளின் ITU உலகளாவிய ணைபர் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்ைி நிரலில் (GCA) 
இந்தியா தனது தரவரிணைணய 47 லிருந்து 10 ஆக மமம்படுத்தியுள்ளது. 
அமெரிக்கா முதல் இடத்தில் உள்ளது. 

2. நிதி ஆயயாக் தணைணெ நிர்வாக அதிகாரி (சிஇஓ) அெிதாப் காந்தின் 
பதவிக்காைத்ணத மத்திய அரசு ஓராண்டு நீட்டித்துள்ளது. அவரது பதவிக்காலம் 
ஜூன் 2022 இல் முடிவணடகிறது. 

3. ஜூன் 29, 2021 அன்று ரஷ்யா தெிழ்நாட்டில் கூடங்குளத்தில் ஐந்தாவது 
அணுெின் நிணையத்ணத உருவாக்கத் பதாடங்கியது. 

4. இந்த பகாசுக்களால் பரவும் மநாணய ஒழிக்க 70 வருட முயற்ைிக்குப் பிறகு ஜூன் 
30, 2021 அன்று உைக சுகாதார அணெப்பால் சனீா ெயைரியா இல்ைாத நாடாக 
சான்றிதழ் மபற்றது. 

5. NITI ஆமயாக் ஜூன் 29, 2020 அன்று இந்தியாவில் இைாப யநாக்கற்ற 
ெருத்துவெணன ொதிரி பற்றிய ஒரு விரிவான ஆய்ணவ பவளியிட்டது.  

6. மொணபல் யவர்ல்ட் காங்கிரஸ் (MWC) 2021 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிகப்பபரிய 

பமாணபல் நிகழ்வு ஆகும். இது பார்சியைானாவில் ஜூன் 28 அன்று 
பதாடங்கியது 

7. புகழ்பபற்ற பத்திரிக்ணகயாளர் பி. சாய்நாத், ஃபுகுயவாகா பரிசு 2021 இன் மூன்று 
பபறுநர்களில் ஒருவராக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டார். 

8. உக்ணரனும் அமெரிக்காவும் 30 நாடுகளுடன் இணைந்து கருங்கடல் ெற்றும் 
மதற்கு உக்ணரனில் இராணுவப் பயிற்சிணய நடத்துகின்றன. ரஷ்யா அணத 
ரத்து பைய்ய அணழத்த மபாதிலும் பயிற்ைி பதாடங்கியது. 
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9. பிரிட்டனின் நிதி கட்டுப்பாட்டாளர், நிதி நடத்ணத ஆணையம் (FCA), உைகின் 
ெிகப்மபரிய கிரிப்யடாகரன்சி பரிவர்த்தணனயான Binance க்கு தணட 
விதித்துள்ளது. 

10. கர்நாடக அரைாங்கத்தின்படி, 'மபங்களூரு புறநகர் ரயில் திட்டம்' யவணை 
மசப்டம்பர் 2021 ொதத்தில் மதாடங்கும். திட்டம் 2026 க்குள் முடிக்கப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

11. பாரம்பரியமாக தங்கத்தில் முதலீடு பைய்யத் பதரிந்த இந்தியர்கள் இப்யபாது 

கிரிப்யடாகரன்சியில் முதலீடு மசய்கிறார்கள். உலகின் மிகப்பபரிய தங்கத்ணத 
ணவத்திருக்கும் நாடு இந்தியா (25,000 டன்). 

12. உைகின் முதல் உடல் ஊனமுற்ற விண்மவளி வரீணர ஐமராப்பிய விண்பவளி 
நிறுவனம் பைியமர்த்தவும் பதாடங்கவும் உள்ளது. 

13. ஒடிசா அரசாங்கமும், ஐக்கிய நாடுகள் உைக உைவுத் திட்டமும் (WFP) வடீ்டு 
உைவு ெற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்ணப மமம்படுத்துவதற்காக கூட்டு 
மைர்ந்துள்ளன. 

14. இந்தியாவின் முதல் யரபிஸ் இல்ைாத ொநிைொக யகாவா மாறியுள்ளது. 

முதல்வர் பிரமமாத் ைாவந்த் கூறுணகயில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு 
மரபிஸ் மநாணயக்கூட இல்ணல. 

15. ஸ்ொர்ட் சிட்டி விருதுகள் 2020 ஜூன் 25 அன்று 'ஸ்மார்ட் ைிட்டிஸ் மிஷன்' கீழ் 
அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியா ஸ்மார்ட் ைிட்டிஸ் விருது மபாட்டியின் கீழ் 
உத்தரபிரயதசம் முதைிடம் வகிக்கிறது. ெத்திய பிரயதசம் இரண்டாவது 
இடத்திலும் தெிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது 

16. பாதுகாப்பு அணமச்ைர் ராஜ்நாத் ைிங் கூறுணகயில், இந்தியாவின் முதல் 

உள்நாட்டு விொனம் தாங்கி கப்பல் (ஐஏசி) 'ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்' (ணதரியம் 
என்று பபாருள்) 2022 இல் பதாடங்கப்படும். 

17. மடன்ொர்க் இந்தியாவுடன் சர்வயதச யசாைார் அணையன்ஸ் ஃப்யரம்மவார்க் 

ஒப்பந்தம் ணகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

18. சனீா தனது முதல் குழுப் பயைத்ணத 2033 ஆம் ஆண்டில் MARS க்கு அனுப்ப 
திட்டமிட்டுள்ளது. 

19. பதாணலதூர திபபத்தின் இமயமணல பகுதியில் சனீா முதல் ெின்சார ரயிணை 
இயக்கும். மின்ைார ரயில் ொகாை தணைநகர் ைாசாணவ நியாஞ்சியுடன் 
இணைக்கும். 

20. ஜூணல 2021 முதல் நவம்பர் 2021 வணர ஐந்து மாதங்களுக்கு கூடுதல் உைவு 
தானியங்கணள ஒதுக்க மத்திய அரசு PMGKY 4.0 க்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
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21. மகாச்சி சர்வயதச விொன நிணையம் (CIAL) விொன நிணைய யசணவ தரத்தில் 
விொன நிணைய கவுன்சில் சர்வயதச (ACI) இயக்குநர் மெனரைின் சிறந்த 
யரால் கவுரவத்ணத பவன்றது. 

22. இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஜூன் 2021 -ன் கணடைி வாரத்தில் Passage 
கடற்பணட கடற்பயிற்சிணய நடத்தத் தயாராக உள்ளன. 

23. இந்தியாவின் மிகப்பபரிய எரிைக்தி ஒருங்கிணைந்த நிறுவனமான NTPC 
லிமிபடட், இரண்டு நாள் BRICS பசுணெ ணைட்ரென் உச்சிொநாட்ணட 
நங்கூரமிட்டது. கிரீன் ணைட்ரஜன் தற்மபாணதய காலங்களில் மிகவும் 
பிரபலமான மற்றும் மதணவப்படும் துணறகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இது 

ஆற்றலின் அடுத்த மகரியராக கருதப்படுகிறது. 

24. உைக ஒைிம்பிக் தினம் ெூன் 23 அன்று உலகம் முழுவதும் 
கணடபிடிக்கப்படுகிறது. 

25. ெியசாரம் விணளயாட்டு அணமச்ைர் ராபர்ட் மராமாவியா ராய்ட், அதிக 
குழந்ணதகணளப் மபறுவதற்கு ரூ .1 ைட்சம் மராக்க ஊக்கத்மதாணகணய 
அறிவித்துள்ளார். 

26. ரப்பர் வாரியம் அசாம் ொநிைத்தில் உலகின் முதல் GM (ெரபணு ொற்றப்பட்ட) 
ரப்பரின் கள யசாதணனணய மதாடங்கியது. 

27. இருதயமநாய் நிபுைர் யதவி பிரசாத் மெட்டி தணலணமயிலான 13 மபர் பகாண்ட 
நிபுைர் குழுவின் பரிந்துணரகளின்படி, குழந்ணதகளுக்கு மதாண்ணட கரகரப்பு 
மூைம் யகாவிட் -19 ஐ கண்டறிய முடியும். 

28. நியூைிலாந்து ஒலிம்பிக் கமிட்டி (NZOC) பளுதூக்குபவர் ைாரல் ைப்பார்ணட 
பபண்கள் +87 கிமலா பிரிவில் மபாட்டியிட மதர்வு பைய்துள்ளது. பளுதூக்குபவர் 
ஒைிம்பிக்கில் பங்யகற்கும் முதல் திருநங்ணக விணளயாட்டு வரீர் ஆவார். 

29. புதிதாக மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட தமிழக அரசு "முதைணெச்சருக்கு மபாருளாதார 
ஆயைாசணன கவுன்சில்" அணமக்க முடிவு பைய்துள்ளது. ஆமலாைணனக் 

குழுவில் உலபகங்கிலும் உள்ள முன்னைி பபாருளாதார நிபுைர்கள் 
உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள். அதன் உறுப்பினர்கள்: அமெரிக்காவின் 
ொசசூமசட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மடக்னாைெி (எம்ஐடி) யின் யநாபல் பரிசு 
மபற்ற எஸ்தர் டஃப்யைா, முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர், ரகுராம். 

30. ஐநா அறிக்ணகயின்படி, இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டில் 64 பில்ைியன் அமெரிக்க 
டாைர் மவளிநாட்டு யநரடி முதலீடுகணளப் மபற்றது. இது உைமகங்கிலும் 
ஐந்தாவது மபரிய அன்னிய யநரடி முதலீட்ணடப் பபற்றுள்ளது. 
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31. யுஎஸ் இந்தியா ஸ்ட்ராடெிக் பார்ட்னர்ெிப் ஃயபாரம் (யுஎஸ்ஐஎஸ்பிஎஃப்) படி, 
இந்தியா மற்றும் அபமரிக்கா ணைட்ரென் டாஸ்க் ஃயபார்ணை “ஸ்ட்ராடஜிக் 
க்ளனீ் எனர்ஜி பார்ட்னர்ஷிப்” (எஸ்ைிஇபி) கீழ் பதாடங்கியுள்ளது, இது 
இந்தியாவின் எரிைக்தி பாதுகாப்பு முயற்ைிகணள அதிகரிக்கும். 

32. பசுணெ ணைட்ரென் முன்முயற்சிகள் குறித்து இந்தியா இரண்டு நாள் 
உச்சிொநாட்ணட நடத்த உள்ளது. பிரிக்ஸ் நாடுகணள உள்ளடக்கிய உச்ைி 
மாநாடு ஜூன் 22, 2021 அன்று பதாடங்கும். 

33. ெூன் 21, 2021 அன்று உைகம் 7 வது சர்வயதச யயாகா தினத்ணத 
பகாண்டாடுகிறது 

34. இந்திய கடற்பணட ெற்றும் ஐயராப்பிய யூனியன் கடற்பணட (EUNAVFOR) ஏடன் 
வணளகுடாவில் முதல் பயிற்சிணய நடத்துகின்றன. 

35. மடப்ஸ்வானா டயெண்ட் நிறுவனம் உலகின் மூன்றாவது மபரிய ணவரத்ணத 
மதன்னாப்பிரிக்காவின் யபாட்ஸ்வானாவின் ஜ்மவமனங் சுரங்கத்தில் 
கண்டுபிடித்துள்ளது. 

36. பவவ்மவறு கிரீன்ைவுஸ் வாயு சூழ்நிணைணய திட்டமிட நடத்தப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வின்படி, ைட்சத்தீவு தீவுகணளச் சுற்றி கடல் ெட்டம் 0.4 ெிெீ/ஆண்டுக்கு 
0.9 ெிெீ/வருடத்திற்கு உயரும். 

37. உலகளாவிய பபாருளாதாரத்தில் COVID-19 இன் தாக்கத்ணத ஆராயும் 
மமலாண்ணம மமம்பாட்டு நிறுவனம் (IMD) உைக யபாட்டித்திறன் குறியீட்ணடத் 
பதாகுத்தது . 64 நாடுகளில் இந்தியா 43 வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த 
பட்டியைில் சுவிட்சர்ைாந்து முதைிடம் பிடித்துள்ளது 

38. ைிட்னியின் பபாருளாதாரம் மற்றும் அணமதிக்கான நிறுவனம் (IEP) உைக 

அணெதி குறியீட்டின் (GPI) 15 வது பதிப்ணப அறிவித்தது. GPI என்பது 
உலகளாவிய அணமதிக்கு உலகின் முன்னைி அளவடீு ஆகும்.  

39. சூரிய ஆற்றல் துணறயில் திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்காக இந்தியா 

இைங்ணகக்கு 100 ெில்ைியன் அமெரிக்க டாைர் கடணன நீட்டித்துள்ளது. 

40. நிணையான வளர்ச்சி அறிக்ணக ஐநா நிணலயான வளர்ச்ைி தீர்வு பநட்பவார்க் 
(SDSN) நிபுைர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு பவளியிடப்பட்டது. நிணலயான 
வளர்ச்ைிக்கான 2030 நிகழ்ச்ைி நிரணல நாடுகள் எவ்வாறு பையல்படுத்துகின்றன 
என்பணத இந்த அட்டவணை ஒப்பிடுகிறது. இந்த ஆண்டு, பின்ைாந்து 
குறியீட்டில் ெிக உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளது. 
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41. ஐயராப்பிய விண்மவளி நிறுவனம் (ESA) உைகின் முதல் ெர 
மசயற்ணகக்யகாளான WISA Woodsat ஐ 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் பூெியின் 
சுற்றுப்பாணதயில் மசலுத்தும். 

42. பீகார் GI சான்றளிக்கப்பட்ட ெர்தாலு ொம்பழங்களின் முதல் வைிகப் 
பபாருட்கணள பாகல்பூரிலிருந்து ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கு ஏற்றுெதி பைய்தது. 
பாகல்பூர் மாவட்டத்ணதச் மைர்ந்த ெர்தாலு ொம்பழங்களுக்கு 2018 இல் GI 
ைான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. 

43. இந்திய பதாழில்நுட்ப நிறுவனம், யராபர் CPAP (பதாடர்ச்ைியான மநர்மணற 
காற்றுப்பாணத அழுத்தம்) இயந்திரத்திற்கு மாற்றாக 'ெவீன் வாயு' என்ற 

ைாதனத்ணத உருவாக்கியுள்ளது. ெவீன் வாயு சாதனம் ெின்சாரம் இல்ைாெல் 
கூட மசயல்படுகிறது. 

44. 49 வயதான நாப்தைி மபன்னட் இஸ்யரைின் புதிய பிரதெராக பதவிமயற்றார். 

45. யநாவக் யொயகாவிச் தனது 19 வது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்ணத பிமரஞ்சு 
ஓபன் 2021 இல் ஆண்கள் ஒற்ணறயர் பிரிவில் பாரிைில் உள்ள யராைண்ட் 
கயராைில் பவன்றார். 

46. உைக குழந்ணத மதாழிைாளர் எதிர்ப்பு தினம் ெூன் 12 அன்று 
கணடபிடிக்கப்பட்டது 

47. புைிட்சர் பரிசு 2021 ைமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது. யெகா ராெயகாபாைன், ஒரு 
இந்திய வம்சாவளி பத்திரிணகயாளர், ஜூன் 11, 2021 அன்று அபமரிக்காவின் 
இந்த ைிறந்த பத்திரிணக விருணத பவன்றார். 

48. இந்தியாவின் அந்நிய மசைாவைி ணகயிருப்பு முதல் முணறயாக $ 600 
பில்லியன்-ஐ தாண்டியது மற்றும் ஜூன் 4 ஆம் மததி நிலவரப்படி, அது $ 605 
பில்லியனாக இருந்தது. இதன் மூலம், இந்தியா உைகளவில் நான்காவது 
மபரிய இருப்பு ணவத்திருப்பவராக ரஷ்யாணவ சென் மசய்கிறது. 

49. அல்யபனியா, பியரசில், கயபான், கானா ெற்றும் ஐக்கிய அரபு எெியரட்ஸ் (UAE) 

உள்ளிட்ட நாடுகள் 2022-23 காலத்திற்கு நிரந்தரெற்ற உறுப்பினர்களாக 
சக்திவாய்ந்த UN பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு (UNSC) யபாட்டியின்றி 
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

50. அமெரிக்கா, பியரசில், அர்மென்டினா ெற்றும் உருகுயவ ஆகிய நாடுகணள 
இணைக்கும் உைகின் ெிக நீளொன கடலுக்கடியில் ஆல்பாமபட்டின் கூகுள் 
அணமக்கப்பட உள்ளது. 

51. சர்வயதச மதாழிைாளர் அணெப்பு (ஐஎல்ஓ) ெற்றும் யுனிமசஃப் இணைந்து 

குழந்ணத பதாழிலாளர் குறித்த அறிக்ணகணய பவளியிட்டன. அறிக்ணகயின்படி, 
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உைகம் இரண்டு தசாப்தங்களில் குழந்ணத மதாழிைாளர் எண்ைிக்ணகணய 
அதிகரித்துள்ளது. 

52. இந்தியாவும் தாய்ைாந்தும் ஒருங்கிணைந்த இரு நாடுகளுக்கிணடமயயான 
கடல் இணைப்புகணள வலுப்படுத்தும் மராந்து அல்லது CORPAT இன் 31 வது 
பதாடங்கின. 

53. மத்திய அரசு அனுப் சந்திர பாண்யடணவ யதர்தல் ஆணையராக 
நியெித்துள்ளது. உத்தரபிரமதைத்தில் இருந்து 1984 -ம் ஆண்டு மபட்ைில் இருந்து 
ஓய்வு பபற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி. 

54. ரஷ்யா தனது முதல் கடற்பணடக் கப்பணை உருவாக்குகிறது, இது 

திருட்டுத்தனமான பதாழில்நுட்பத்துடன் முழுணமயாக பபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

55. ொைத்தீவு மவளியுறவு அணெச்சர் அப்துல்ைா ொைித், ஐ.நா 
மபாதுச்சணபயின் (UNGA) புதிய தணைவராக யதர்ந்மதடுக்கப்பட்டார். 

56. ெம்மு & காஷ்ெீரின் பந்தியபாரா ொவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மதாணைதூர 
கிராெொன யவயன், யகாவிட் -19 க்கு எதிராக அணனத்து வயது 
வந்யதாருக்கும் தடுப்பூசி யபாட்ட இந்தியாவின் முதல் கிராெம் ஆனது 

57. ஐக்கிய நாடுகள் மபாருளாதார ெற்றும் சமூக கவுன்சிலுக்கு (ECOSOC) 2022-2024 
காைத்திற்கு இந்தியா மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டது. ஆைிய-பைிபிக் மாநிலங்கள் 
பிரிவில் இந்தியா மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட மற்ற 
நாடுகளில் ஓென், ஆப்கானிஸ்தான் ெற்றும் கெகஸ்தான் ஆகியணவ 
அடங்கும். 

58. ெூன் 8, 2021 அன்று உைகப் மபருங்கடல் தினத்ணத உலகம் கணடபிடிக்கிறது 

59. இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அறிக்ணக 2021 இன் படி, 17 நிணலத்தன்ணமயான 

வளர்ச்ைி இலக்குகளின் (SDGs) 2020 தரவரிணையுடன் ஒப்பிடுணகயில் இந்தியாவின் 
தரவரிணை இரண்டு இடங்கள் குணறந்து 117 ஆக உள்ளது. 

60. புமனவில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்ணதபயாட்டி பிரதமர் நமரந்திர மமாடி E-100 

ணபைட் திட்டத்ணத மதாடங்கி ணவத்தார். E-100 திட்டம் இந்தியாவில் 
எத்தனால் உற்பத்தி மற்றும் விநிமயாகத்திற்கான பநட்பவார்க்ணக அணமக்கும் 
மநாக்கில் இந்த லட்ைிய திட்டம் பதாடங்கப்பட்டது. 

61. உைக சுற்றுச்சூழல் தினம் (WED) ெூன் 5 அன்று அனுைரிக்கப்படுகிறது 

62. ெகாராஷ்டிராவின் நாசிக்கில் உள்ள புத்த குணககள் வளாகத்தில் இந்திய 

மதால்மபாருள் ஆய்வு (ASI) மூன்று குணககணளக் கண்டறிந்துள்ளது. 

63. உைக ணசக்கிள் தினம் (WBD) ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ெூன் 3 அன்று 
அனுைரிக்கப்படுகிறது 
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64. "யவரியபிள் யகபிடல் கம்மபனி" பற்றிய டாக்டர் யக.பி.கிருஷ்ைன் கெிட்டி, 
ைர்வமதை நிதி மைணவ ணமயங்களில் உள்ள மாறுபட்ட மூலதன நிறுவனங்களின் 
ைாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ைர்வமதை நிதி மைணவ ணமயங்கள் ஆணையத்திடம் 
(IFSCA) தனது அறிக்ணகணய ைமர்ப்பித்துள்ளது. 

65. ைீனாவின் கிழக்கு மாகாைமான ஜியாங்சுவில் H10N3 பறணவ காய்ச்சல் முதல் 
பதிவாகியுள்ளது. H10N3வணக பறணவ காய்ச்ைலால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் 
மனிதர் 41 வயதான மனிதர். 

66. நயவாெி ஒசாகா, பிமரஞ்சு ஓபன் மூைம் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட பிறகு, 
யராைண்ட் கயராஸ் 2021 இல் இருந்து விைகுவதாக அறிவித்தார் 

67. இந்திய கடமலார காவல்பணட (ஐைிஜி) ைமீபத்தில் ஒடிைாவில் உள்ள கைிர்ொதா 
கடல் சரைாையத்தின் அணெதியான கடல் நீரில் 'ஆபயரென் ஒைிவா' என்ற 
பயிற்சிணயத் பதாடங்கியது. 

68. ஆண்கள் ைாக்கி உைகக் யகாப்ணப புவயனஸ்வரில் உள்ள கைிங்கா 
ஸ்யடடியத்தில் நணடமபறும். 

 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87 
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