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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஏப்ரல் – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 

  ஏப்ரல் 7 – உலக சுகாதார தினம் 

 ஏப்ரல் 21 - ததசிய குடிமைப் பணியாளர் தினம்  

 ஏப்ரல் 23 – உலக புத்தகம் ைற்றும் காப்புரிமை தினம் 

 ஏப்ரல் 24 – ததசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 

 ஏப்ரல் 25 – உலக ைதலரியா தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 
 

 வங்கததசத்தில் நமைபபற்ற “ஷான்திர் அக்தரா ஷீனா” என்ற 2021 ம் ஆண்டு பன்னாட்டு 

பயிற்சியில் இந்திய ராணுவம் பங்தகற்று உள்ளது. இப்பயிற்சி ஏப்ரல் 4 முதல் 12 வமரயில் 

நமைபபற உள்ளது. 

 இந்தியா உள்பை “க்வாட்” அமைப்பில் இைம்பபற்றிருக்கும் நாடுகள், பிரான்சுைன் 

இமைந்து “லா பபப ௌஸ்” என்ற பபயரில் கிழக்கு இந்திய பபருங்கைல் பகுதியில் 

மிகப்பபரிய அளவிலான 3 நாள் கூட்டு கைற்பமை பயிற்சிமய பதாைங்கின.  

 பிரான்ஸில் இருந்து தைலும் 3 ரஃதபல் விைானங்கள் இந்தியா வந்தமைந்தன. 

 இந்திய விைானப் பமை தளபதிகள் பங்தகற்கும் 3 நாள் ைாநாடு பதாைங்கியது. நாட்டில் 

நிலவும் பாதுகாப்பு சூழல் குறித்து இந்த ைாநாட்டின் தபாது ஆய்வு பசய்யப்பைவுள்ளது. 

விைானப் பமை தளபதிகளின் ைாநாடு ஆண்டுக்கு இருமுமற நமைபபறுவது வழக்கம். 

நைப்பாண்டின் முதலாவது ைாநாடு தில்லியில் உள்ள விைானப் பமை தமலமையகத்தில் 

பதாைங்கியது. 

 இந்தியா – பிரான்ஸ்  கூட்டு கைற்பமையின் 3 நாள் “வருைா-2021” பயிற்சி அரபிக்கைல் 

பகுதியில் நமைபபற்றது. 

 முழுவதும் உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ை ததஜஸ் இலகு ரக தபார் விைானத்தில் 

வானிலிருந்தபடி வான் இலக்மக துல்லியைாகத் தாக்கி அழிக்கும் அதிநவீன ஐந்தாம் 

தமலமுமற ஏவுகமையான “மபத்தான் – 5” ஏவுகமைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 எல்மலதயார சாமல அமைப்பின் முதல் பபண் கைாண்ைராக மவசாலி ஹிவாதச நியைனம் 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 

உலக அமமப்புகள் உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 
 

 ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தவறுபாடுகமள கமளய இந்தியா முயற்சித்து வருகிறது 

என்று ஐ.நா.வுக்கான இந்திய தூதர் டி.எஸ்.திருமூர்த்தி கூறினார். 

 ஐ.நா. சமப நிறுவப்பட்ை ஆண்டு – 1946 

 ஐ.நா வின் பைாத்த உறுப்பினர்கள் – 15 

 நிரந்தர உறுப்பினர்கள் – 5 (சீனா, பிரான்சு, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து, அபைரிக்கா) 

 தற்காலிக உறுப்பினர்கள் – 10 (இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முமற ததர்ந்பதடுக்கப்படும்) 
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 இந்தியா 2021 – 22 ஆம் ஆண்டுக்கு தற்காலிக உறுப்பினராக ஐ.நா வில் சமீபத்தில் 

பதவிதயற்றுள்ளது. 

 வங்காள விரிகுைா, பிராந்தியத்தில் இைம்பபற்றிருக்கும் இந்தியா, வங்கததசம், மியான்ைர், 

இலங்மக, தாய்லாந்து, தநபாளம் ைற்றம் பூைான் ஆகிய நாடுகள் இமைந்து “பிம்ஸ்பைக்” 

கூட்ைமைப்பு உருவாகியுள்ளன. இக்கூட்ைமைப்பின் 5 வது ைாநாட்மை இலங்மக அரசு 

நைத்த திட்ைமிட்டுள்ளது. 

 ஜி7 பவளியுறவுத் துமற அமைச்சர்கள் ைாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்தகற்க 

இந்தியாவுக்கு பிரிட்ைன் அரசு அமழப்பு விடுத்துள்ளது. ஜ7 பவளியுறவுத் துமற 

அமைச்சர்கள் ைாநாடு, லண்ைனில் வரும் தை 3 ஆம் தததி முதல் 5 ஆம் தததி வமர 

நமைபபறவுள்ளது. 

 ஜி7 உறுப்பு நாடுகள் – பிரான்ஸ், பஜர்ைனி, இங்கிலாந்து, இத்தாலி, அபைரிக்கா, கனைா, 

ஜப்பான். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சமப சமூக பபாருளாதார அமைப்பு 

 துவக்கம் – 1945 

 தமலமையிைம் – நியூயார்க், அபைரிக்கா 

 ஆசியான் உறுப்பு நாடுகளின் ைாநாடு இந்ததாதனசியத் தமலநகர் ஜகார்த்தாவில் 

நமைபபற்றது. 

 யுனிபசப் நல்பலண்ைத் தூதர் தைவிட் பபக்காம் ஆவார். உலக ஊட்ைச்சத்து வாரத்மத 

முன்னிட்டு யுனிபசப் நல்பலண்ை தூதர்  அவ்வமைப்பின் தடுப்பூசி வழங்குதமலத் 

துவக்கி மவத்தார். 
 

சிறந்ே நபர்கள் 
 

 அம்தபத்கரின் 130 வது பிறந்த நாள் 14 ஏப்ரல் 2021 பகாண்ைாைப்பை உள்ளது. இதமன 

முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் அரசு விடுமுமற அளிக்கப்பை உள்ளது. 

 ரிசர்வ் வங்கி துமை ஆளுநர் கனுங்தகா பணி ஓய்வு பபற்றார். 

 உச்சநீதிைன்றத்தின் அடுத்த தமலமை நீதிபதியாக என்.வி.ரைைா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவர் உச்சநீதிைன்றத்தின் 48 வது தமலமை நீதபதியாக பபாறுப்தபற்றார். 

 உலக அளவில் கதரானா தடுப்பூசி தயாரிப்பில் இந்தியா பபரும் பங்கு வகிப்பதாக உலக 

வங்கித் தமலவர் தைவிட் ைல்பாஸ் பாராட்டு பதரிவித்துள்ளார். 

 வங்கததசத்தில் நமைபபற்ற பயங்கரவாத எதிர்ப்புக்கான பன்னாட்டு கூட்டுப் பயிற்சி 

“சாந்திரி அக்ரதசனா” என்ற பபயரில் நமைபபற்றது. இக்கூட்டுப் பயிற்சி நிமறவு 

நிகழ்ச்சியில் இந்திய ராணுவ தமலமை தளபதி எம்.எம்.நரவதை பங்தகற்றார். 

 உலகின் 10வது உயரைான ைமலச் சிகரைான அன்னபூர்ைா சிகரத்தில் ஏறி சாதமன 

பமைத்துள்ளார் ைகாராஷ்டிரத்மதச் தசர்ந்த 28 வயது பபண் பிரியங்கா தைாஹிதத.          

இந்த சாதமனமய நிகழ்த்திய முதல் பபண் ஆவார். 

 

விமையாட்டு 
 

 ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல் தபாட்டியின் இந்திய அணியில் 10 மீட்ைர் ஏர் மரஃபில் 

பபாட்டியில் உலகின் முதல்நிமல வீராங்கமனயாக உள்ள தமிழகத்மதச் தசர்ந்த 

இளதவனில் வாலறிவன் ைற்றும் ைானு பாக்கர் தபான்ற முக்கிய வீராங்கமனகள் இைம் 

பிடித்துள்ளனர். 
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 ஏசஸ் ஸ்பபார்ட்ஸ்டார் விருதுகள் - கைந்த 10 ஆண்டுகளுக்கான சிறந்த குத்துச்சண்மை 

வீரராக குத்துச்சண்மை வீரர் தைரிதகாம் ததர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

 உலக தைகள ரிதல தபாட்டியில் பங்தகற்கும் இந்திய அணியில் தமிழக வீராங்கமன 

தனலட்சுமியுைன் ஹிைா தாஸ், டூட்டி சந்த் ஆகிதயார் இைம்பிடித்துள்ளனர். 

 பாராஒலிம்பிக்ஸ் தகுதிச்சுற்றுக்கு தமிழகத்தின் ஜீதைா விமளயாட்டு வீரர் ைதனாகரன் 

ததர்வாகியுள்ளார். 

 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் சரிதா பதாைர்ந்து 2 வது 

முமறயாக தங்கம் பவன்றார். 

 ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் விதனஷ் தபாகத், அன்ஷீ 

ைாலிக்,  வி தாஹியா ஆகிதயார் தங்கம் பவன்றனர். 

 ஆசிய பளுதூக்குதல் தபாட்டியில் இந்திய வீராங்கமன ஜில்லி தலாபபஹரா தங்கப் 

பதக்கம் பவன்றார். 

 ஆசிய குத்துச்சண்மை சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியா 14 பதக்கங்கமள மகப்பற்றி 

3வது இைம் பபற்றுள்ளது. 

 தாஷ்கண்டில் நமைபபறும் ஆசிய குத்துச்சண்மை சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 

இந்தியாமவ தசர்ந்த மீராபாய் சானு சாதமன பமைத்துள்ளார். 

 உஸ்பபகிஸ்தான் ஓபன் நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் ஸ்ரீஹரி நைராஜ்    

2 வது தங்கப் பதக்கம் பவன்றதுைன், புதிய ததசிய சாதமனயும் பமைத்தார். 

 நாட்டின் 68வது கிராண்ட்ஸ்லாம் ைாஸ்ைர் பட்ைத்மத அர்ஜூன் கல்யாண் பவன்றுள்ளார். 

 உலக குத்துச்சண்மை சாம்பியன்ஷிப் தபாட்டியில் 59 கிதலா எமைபிரிவில் சச்சின் கார்னர் 

சாம்பியன் பட்ைம் பவன்றுள்ளார். 

 உலக தகாப்மப ஈட்டி எறிதல் தபாட்டியின் முதல் நிமலயில் அதானு ைற்றும் தீபிகா தங்கம் 

பவன்றுள்ளனர். 
 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 
 

 ை ாத்திய பைாழியின் புகழ்பபற் எழுத்தாளர் டாக்டர் ச ன்குைார் லிம்பாபல 2020 ஆம் 

ஆண்டிற்கான ச ஸ்வதி சம்ைான் விருதுக்கு பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 2018 ஆம் 

ஆண்டில் இவர் எழுதிய “சனாதன்” என்ற புத்தகத்திற்கு இந்த விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 உயரிய விருதான தாதா சாபகப் பால்பக விருதுக்கு நடிகர்  ஜினிகாந்த பதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். வருகிற பை ைாதம் 3 ஆம் பததி நமடபபறவுள்ள 67 வது பதசிய 

திம ப்பட விருது வழஙகும் விழாவில் அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. 

 ஆர்.விஸ்வநாதன், பதண்டுல்கர் ைற்றும் மித்தாலி ாஜ் ஆகிபயாருக்கு 2021 ஸ்பபார்ட்ஸ்டார் 

வாழ்நாள் சாதமனயாளர் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 அசஸ் விமளயாட்டு விருதுகள் - பத்தாண்டுகளுக்கான சிறந்த விமளயாடு வீ ாங்கமனயாக 

பகாபனரு ஹம்பியும், சிறந்த வி  ாக விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஆகிபயார் பதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளனர். 

 சுவிட்சர்லாந்மத தமலமையிடைாக பகாண்ட பன்னாட்டு இயற்மக பாதுகாப்பு சங்க 

அமைப்பு  இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின்  ாைநாதபு ம் வனச்ச கர் சு.சதீஷ் அவர்களுக்கு    

வன பாதுகாப்பு பதாடர்பான சர்வபதச விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.  
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  ாைநாதபு ம் ைாவட்டத்தில் ைன்னார் வமளகுடா பதசிய பூங்கா பகுதியில் கடல் அட்மட 

கடத்தமல தடுத்து நிறுத்தி, அமலயாத்தி காடுகமள காப்பாற்றும் வமகயில் 

பசயல்பட்டதற்காக  ாைநாதபு ம் வனச க அலுவலர் சு.சதீஷ் விருதுக்கு பதர்வு 

பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 இந்திய பபண் விஞ்ஞானி கிரீதி க ந்த், அவர்களுக்கு சர்வபதச சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 

அமைப்பு “வின புத்தாக்க விஞ்ஞானி” விருது வழங்கி பகௌ வித்துள்ளது. 

  ததசிய பசுமை தீர்ப்பாயத் தமலவர் ஆதர்ஷ் குைார் ஆவார். 

 

ஆஸ்கர் விருதுகள் 
 

 அபைரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நமடபபற்ற 93 வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் 

விழாவில் சிறந்த திம ப்படம் உள்ளிட்ட 3 விருதுகமள “பநாபைட்பலண்ட்” பவன்றது. 

அத்திம ப்படத்திற்காக சிறந்த இயக்குநர் விருமதப் பபற்ற சூப ா ஜாபவா, அவ்விருமதப் 

பபறும் 2 வது பபண் என்ற சாதமனமய பபற்றுள்ளார். 

 சிறந்த திம ப்படம் – பநாபைட்பலண்ட் 

 சிறந்த அந்நியபைாழித் திம ப்படம் – அனதர்  வுண்ட் (படன்ைார்க் நாட்டு திம ப்படம்) 

 சிறந்த நடிகர் – அந்பதாணி ஹாய்கின்ஸ் (தி ஃபாதர்) 

 சிறந்த நடிமக – ஃபி ான்சிஸ் பைக்படார்ைண்ட் (பநாபைட்பலண்ட் திம ப்படம்) 
 

கலாச்சாரம் 

 

 ையிலாடுதுமற ைாவட்டம், சீர்காழி வட்டம், கீமழயுர் கி ாைைானது காவிரிப்பூம்பட்டினம் 

என வருவாய்த் துமற ஆவணங்களில் அண்மையில் பபயர்ைாற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 கங்மகபகாண்ட பசாழபு ம், ைாளிமகபைட்டின் முதற்கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் 

பதாடங்கி நமடபபற்று வருகின்றன. 

 பகாடுைணல் அகழ்வா ாய்ச்சியில் இரும்பு உருக்கும் கட்டமைப்பு 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

நியமனங்கள் 
 

 பபாதுத்துமற நிறுவனங்கள் பதர்வு வாரியத்தின் தமலவ ாக ைல்லிகா ஸ்ரீநிவாசன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 புதிய வருவாய்த் துமற பசயல ாக தருண் பஜாஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 பதன் ைண்டல பதசிய பசுமைத் தீர்ப்பாய உறுப்பின ாக கிரிஜா மவத்தியநாதன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 பதசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் 5 பை 2010 ல் பா ாளுைன்றத்தால் இயற்றப்பட்டது.  

இதன் தமலமையிடம் – புதுதில்லி. 

 காந்திகி ாை கி ாமிய பல்கமலக்கழக துமணபவந்த ாக எஸ்.ைாபதஸ்வ ன் 

பபாறுப்பபற்றுள்ளார். 

 இந்திய பதர்தல் ஆமணயத்தின் 24வது புதிய தமலமைத் பதர்தல் ஆமணய ாக சுஷீல் 

சந்தி ா பபாறுப்பபற்றுள்ளார். 
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 பசன்மனயில் உள்ள பதசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் பதன்ைண்டல அைர்வின் 

பதாழில்நுட்ப உறுப்பின ாக முன்னாள் வருவாய் நிர்வாக ஆமணயர் பக.சத்யபகாபால் 

தற்காலிகைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

 ைத்திய நிதி அமைச்சகத்தில் பபாருளாதா  விவகா த் துமற பசயல ாக அஜய் பசத் 

பபாறுப்பபற்றுக் பகாண்டார். 

 அபைரிக்காவின் துமண அட்டர்னி பஜன லாக இந்திய வம்சாவளிமயச் பசர்ந்த வனிதா 

குப்தா நியமிக்கப்பட்டதற்கு அந்த நாட்டு நாடாளுைன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியது. 

 பதசிய பைன்பபாருள் பசமவகள் நிறுவன கூட்டமைப்பின் (NASCOM) தமலவ ாக 

அக்பசன்சர் நிறுவனத்தின் தமலவர் ப கா எம்.பைனன் நியைனம் பசய்யப்பட்டுள்ளார். 

 ைத்திய நிதித்துமற பசயல ாக தமிழக பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரி டி.வி.பசாைநாதன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

 

மத்திய அரசின் ப ாதுநலம் சார்ந்த திட்டங்கள் 

 

 ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் – கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப் ல் 5 ம் பததி இந்தத் திட்டம் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டம் எஸ்.சி, எஸ்.டி ைற்றும் பபண்கள் உள்ளிட்ட 

சமுதாயத்தில் சில குறிப்பிட்ட பிரிவுகளுக்கு வணிக நிதிகமள விரிவுபடுத்துகிறது. 

 பி தை ைந்திரி முத் ா பயாஜனா திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 6 ஆண்டுகளில் வங்கிகள் ைற்றும் 

நிதி நிறுவனங்கள் மூலம் 28 பகாடி பபருக்கு ரூ.14.96 லட்சம் பகாடி வம  கடனுதவி 

வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ைத்திய நிதித்துமற பதரிவித்துள்ளது. 

 கி ாைங்கள் ைற்றும் நிலப்ப ப்புகமள பைம்படுத்த கணக்பகடுத்தலுக்கான “ஸ்வாமித்வா” 

திட்டத்மத பி தைர் இந்தியா முழுமைக்குைாக துவங்கி மவத்தார். 
 

அறிவியல் 

 

 விலங்குகளுக்கான உலகின் முதல் பகாவிட் தடுப்பு ைருந்மத  ஷ்யா நாட்டில்        

கார்னிபவக் –பகாவ் என்ற பபயரில் அந்நாட்டின் கூசாண்டர் விலங்குகள் சுகாதா  மையம் 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 சூரியமன ஆய்வு பசய்வதற்கான இந்திய கலன் ஆதித்யா L1 (எல்- 1) அடுத்த ஆண்டு 

பசலுத்தப்பட உள்ளது. இந்தியா ஆர்யபட்டா பதிவு ைற்றும் ஆ ாய்ச்சி சிறப்பு மையம் 

இதன் பசயல்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. 

 அபைரிக்க விண்பவளி அய்வு நிறுவனைான நாசா, பசவ்வாய் கி கத்துக்கு பபர்சிவ ன்ஸ் 

விண்கலத்துடன் இமணந்து அனுப்பியுள்ள “இன்பஜன்யூரிட்டி” என்ற பஹலிகாப்டர் 

பசவ்வாய் கி கத்தில் பவற்றிக ைாகப் பறந்தது. இதன்மூலம் பவற்றுக் கி கத்தில் பறந்த 

முதல் பஹலிகாப்டர் என்கிற பபருமைமய அது பபற்றது. 

 பசவ்வாய் கி கத்தில் இன்பஜன்யூரிட்டி பஹலிகாப்டர் பவற்றிக ைாகப் பறந்த்மத “ம ட் 

சபகாதர்கள்” தருணம் என அபைரிக்க விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். 

 அபைரிக்காவின் நாசா விண்பவளி ஆய்வு அமைப்புடன் இமணந்து 4 வீ ர்கமள தனியார் 

நிறுவனைான ஸ்பபஸ்-எக்ஸ் விண்பவளிக்கு அனுப்பியது. 

 NEO – 01 என்ற புவியின் கிமடைட்ட சுற்று வட்டப்பாமதயின் இமடயூறுகமள 

கமளவதற்கான 30 கிபலா எமடயுள்ள ப ாபபாமவ சீனா, லாங்ைார்ச் என்ற  ாக்பகட் மூலம் 

விண்ணில் பசலுத்தியுள்ளது. 
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 விண்பவளியில் பசாந்த ஆய்வு நிமலயத்மத அமைக்க திட்டமிட்டுள்ள சீனா, அதற்கான 

முக்கிய கலைான “தியான்பஹ” என்று பபயரிடப்பட்டுள்ள விண்பவளி ஆய்வுக்கலத்மத 

பவற்றிக ைாக விண்ணில் பசலுத்தியது.  
 

தினசரி நிகழ்வுகள் 

 பதலுங்கானா ைாநில  ாைகுண்டத்தில் 1010 பைகாவாட் மின் உற்பத்தி திறனுள்ள மிதக்கும் 

சூரிய மின் உற்பத்தி பூங்கா அமைக்கப்பட உள்ளது. பதசிய அனல் மின் உற்பத்தி நிறுவனம் 

இந்த திட்டத்மத பசயல்படுத்தி வருகிறது. 

 இந்தியாவின் மிக நீளைான  யில்பவ ைற்றும் சாமல பாலைாக பி ம்ைபுத் ா நதியின் மீது 

அமைக்கப்பட்டுள்ள பபாகிபால் பாலம் உள்ளது. 

 ஆண்டுபதாறும் “பதர்வு குறித்து கலந்தும யாடல்” (பரீக்ஷா பபசர்ச்சா) என்ற நிகழ்ச்சிமய 

ைத்திய அ சு நடத்துகிறது. 

 இ ட்மட ைாறுதலுக்கு உட்பட்ட கப ானா முதன்முதலில் டிசம்பர் 7, 2020 ல் 

கண்டறியப்பட்டது. 

 இந்தியாவில் கடந்த ைாதம் கண்டறியப்பட்ட இந்த ைாறுபட்ட கப ானா 

அதிகா ப்பூர்வைாக அறிவியல் வமகப்படுத்தலில் B.1.617 என பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 75 வது ஆண்டு இந்திய சுதந்தி  தின நிமறவு விழா “அம்ருத் ைபஹாத்சவ்” என்ற பபயரில் 

75 வா ங்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் பகாண்டாடப்பட உள்ளது. 

  ஷியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட “ஸ்புட்னிக் – வி” கப ானா தடுப்பூசியின் பயன்பாட்டுக்கு 

இந்தியா ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 பகாவிட் – 19 காலகட்டத்தில் இந்திய குடிைக்கமள அமழத்து வருவதற்காக துவங்கப்பட்ட 

“வந்பத பா த்” இந்தியாவில் மிகப்பபரிய திட்டைாக உள்ளது. 

 ைத்திய அ சின் சார்பில் 2019 ஆம் ஆண்டு கஸ்தூரி ங்கன் கல்விக் குழு தாக்கல் பசய்த 

கல்விக் பகாள்மகமய அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு 2020 ஆம் ஆண்டில் புதிய கல்விக் 

பகாள்மக உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு ைத்திய அமைச்ச மவ கடந்த ஆண்டு ஜூமல 29 ல் 

ஒப்புதல் அளித்தது. 

 புதியக்கல்விக் பகாள்மகயில் 10+2 என்ற பள்ளிப் பாடமுமற ைாற்றப்பட்டு 5+3+3+4 என்ற 

அடிப்பமடயில் ைாற்றம் பசய்யப்பட இக்கல்விக் குழு பரிந்தும க்கிறது. 

 ைனிதர்கமள விண்பவளிக்கு அனுப்பும் இஸ்ப ாவின் “ககன்யான்”  திட்டத்தில் 

ஒருங்கிமணந்து பசயல்படுவதற்காக இந்தியா – பி ான்ஸ் இமடபய ஒப்புதல் 

மகபயழுத்தானது. 

 கியுபாவின் கம்யுனிச தமலவ ாக பதவி வகித்து வந்த ப ாவல் காஸ்ட்ப ா பதவி ஓய்வு 

பபற்றமத பதாடர்ந்து “மிகிவுல் டியாள் பகனல்” அந்நாட்டின் அதிப ாக பதவி ஏற்றுள்ளார். 

 பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடலில் கலப்பமத தடுக்க இந்தியா  - பஜர்ைனி இமடபய ஒப்பந்தம் 

மகபயழுத்தானது. 

 தமிழ்நாடு அம்பபத்கர் சட்டப் பல்கமலக்கழக துமணபவந்த ாக என்.எஸ்.சந்பதாஷ்குைார் 

நியைனமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 

உலக சுகாதார அமமப்பு  

 துவக்கம் – 1948 

 தமலவர் – படட் ாஸ் அதாபனாம் 

 தமலமையிடம் – பஜனீவா, ஸ்விட்சர்லாந்து. 


