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TNPSC  CURRENT AFFAIRS 

TAMILNADU 

1. App to apply leave for school teachers 

 TNSED – schools App  

1. பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு விடுப்பு விண்ணப்பிக்க சசயலி 

 TNSED - schools 

2. TamilNadu signs Memorandum of Understanding with Tata  

 To upgrade the Industrial Technical centres into modern technology centres 

 It’s a part of Naan Mudhalvan Scheme 

2. தமிழ்நாடு டாடா நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் ககசயழுத்திட்டது 

 த ொழில் நுட்ப மையங்கமை நவனீ த ொழில்நுட்ப மையங்கைொக மைம்படுத்து ல் 

 இது நொன் மு ல்வன்  ிட்டத் ின் ஒரு பகு ி 

 

NATIONAL  

1. Agnipath Scheme 

 For recruitment of youth in the armed forces for 4 years 

 Armed forces – Army / Navy / Airforce 

 Eligibility age : 17.5 to 21 

 Planned intake of 46000 young men and women 

 Recruits under the scheme will be known as “ Agniveers “ 

 25 % of them will be given permanent jobs 
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1. அக்னிபாத் திட்டம் 

 4 ஆண்டுகளுக்கு ஆயு ப் பமடகைில் இமைஞர்கமைச் மேர்ப்ப ற்கு 

 ஆயு ப்பமடகள் - இரொணுவம் / கடற்பமட / விைொனப்பமட 

  கு ி வயது: 17.5 மு ல் 21 வமர 

 46000 இமைஞர்கள் ைற்றும் தபண்கள்  ிட்டைிடப்பட்டுள்ைது 

  ிட்டத் ின் கீழ் பணியைர்த் ப்படுபவர்கள் "அக்னிவரீர்கள்" என்று 

அமழக்கப்படுவொர்கள். 

 அவர்கைில் 25 ே வ ீம் மபருக்கு நிரந் ர மவமை வழங்கப்படும் 

2. Bharat Gaurav train 

 Its a kind of private train 

 From Coimbatore to Shirdi 

2. பாரத் சகௌரவ் ரயில் 

 இது ஒரு வமகயொன  னியொர் ரயில் 

 மகொயம்புத்தூரில் இருந்து ஷீரடி 

3. Unemployment rate data 

 Periodic Labour Force Survey  

 Released by : Ministry of statistics and Programme Implementation 

 Unemployment rate of 2020 -21 - 4.2 % 

 Unemployment rate of 2019 -20 – 4.8% 

 Urban – 6.7 % 

 Rural – 3.3 % 

3. வவகலயின்கம விகிதம் தரவு 

 கொைமுமை த ொழிைொைர் பமட கணக்தகடுப்பு 

 தவைியிட்டது: புள்ைியியல் ைற்றும்  ிட்ட அைைொக்க அமைச்ேகம் 

 மவமையின்மை விகி ம் 2020 -21 - 4.2 % 

 மவமையின்மை விகி ம் 2019 -20 – 4.8% 

 நகர்ப்புைம் - 6.7 % 

 கிரொைப்புைம் - 3.3 % 
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4. Malnutrition related data 

 Stunting rate – 35.5 % ( 38.4%) 

 Wasting is defined as low weight for height 

 Stunting is defined as low height for age 

 India has the highest prevalence of anaemia in the world 

 Anaemia is the condition in which the number of red blood cells or the haemoglobin 

concentration within them is lower than normal 

 More than 57 % of women ( 15 - 49 ) and 67% children ( 6 – 59 months ) suffer from 

anaemia 

4. ஊட்டச்சத்து குகைபாடு சதாடர்பான தரவு 

 வைர்ச்ேி குன்ைிய விகி ம் – 35.5 % (38.4%) 

 விரயம் என்பது  குந்  உயரத் ிற்கு ஏற்ப எமட இல்ைொ  நிமை 

 வைர்ச்ேி குன்ைிய விகி ம் என்பது  குந்  வய ிற்கு ஏற்ை உயரம் இல்ைொ  நிமை  

 உைகிமைமய இந் ியொவில் ொன் ரத் மேொமக பொ ிப்பு அ ிகைொக உள்ைது 

 இரத்  மேொமக என்பது இரத்  ேிவப்பணுக்கைின் எண்ணிக்மக அல்ைது அவற்ைில் 

உள்ை ஹமீைொகுமைொபின் தேைிவு இயல்மப விட குமைவொக இருக்கும் நிமை 

 57% க்கும் அ ிகைொன தபண்கள் (15-49) ைற்றும் 67% குழந்ம கள் (6-59 ைொ ங்கள்) 

இரத்  மேொமகயொல் பொ ிக்கப்படுகின்ைனர் 

 

SPORTS 

1. 61st National Interstate Senior Athletic Championship 

 Venue : TamilNadu 

 Overall Champion : TamilNadu 

 Second – Haryana 

 Third – Uttar Pradesh 

 Praveen Chitravel of TamilNadu ( Triple jump ) – direct ticket to World Championship 
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1. 61வது வதசிய சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 

 இடம்:  ைிழ்நொடு 

 ஒட்டுதைொத்  ேொம்பியன்:  ைிழ்நொடு 

 இரண்டொவது - ஹரியொனொ 

 மூன்ைொவது - உத் ரபிரம ேம் 

  ைிழ்நொட்டின் பிரவனீ் ேித்ரமவல் (மும்முமை  ொண்டு ல்) - உைக ேொம்பியன்ஷிப் 

மபொட்டிக்கு மநரடியொக  கு ி தபற்ைொர் 

 

APPOINTMENTS 

1. P.C. Mody has been appointed as the Returning Officer for the Presidential election  

1. பி.சி. வமாடி ஜனாதிபதி வதர்தலுக்கான வதர்தல் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 

IMPORTANT DAYS 

JUNE 15 – WORLD WIND DAY 

JUNE 15 - உலக காற்று தினம் 

 

CURRENT AFFAIRS QUIZ 

1. What is the maximum age limit for Agnipath scheme ?  

[A] 19 

[B] 20 

[C] 21 

[D] 22 

 அக்னிபொத்  ிட்டத் ிற்கொன அ ிகபட்ே வயது வரம்பு என்ன? 

[A] 19 

[B] 20 

[C] 21 

[D] 22 
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2. Bharat Gaurav train runs from 

[A] Chennai to Shirdi 

[B] Coimbatore to Shirdi 

[C] Vellore to Shirdi 

[D] Madurai to Shirdi 

2. பொரத் தகௌரவ் ரயில் இயக்கப்படும் வழித் டம் 

[A] தேன்மன மு ல் ஷீரடி வமர 

[B] மகொயம்புத்தூர் மு ல் ஷீரடி வமர 

[C] மவலூர் மு ல் ஷீரடி வமர 

[D] ைதுமர மு ல் ஷீரடி வமர 

3. Who is the overall champion of 61st National Interstate Senior Athletic Championship ? 

[A] Haryana 

[B] Punjab 

[C] TamilNadu 

[D] Kerala 

3. 61வது ம ேிய ேீனியர்  டகை ேொம்பியன்ஷிப்பின் ஒட்டுதைொத்  ேொம்பியன் யொர்? 

[A] ஹரியொனொ 

[B] பஞ்ேொப் 

[C]  ைிழ்நொடு 

[D] மகரைொ 

4. Who has been appointed as the Returning Officer for the Presidential election ? 

[A] P.C. Mody 

[B] T.V. Somanathan 

[C] Manoj pande 

[D] Rajiv Kumar 

4. ஜனொ ிப ி ம ர் லுக்கொன ம ர் ல் அ ிகொரியொக நியைிக்கப்பட்டவர் யொர்? 

[A] பி.ேி. மைொடி 

[B] டி.வி.மேொைநொ ன் 

[C] ைமனொஜ் பொண்மட 

[D] ரொஜீவ் குைொர் 

Answers :  

1.C  2.B  3.C  4.A 
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