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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மார்ச் – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 

  மார்ச்  3 –  உலக வனவிலங்கு தினம் 

 மார்ச் 8 – சர்வதேச பெண்கள் தினம் 

 மார்ச் 18 – சர்வதேச மறுசுழற்சி தினம் 

 மார்ச் 22 – உலக ேண்ணீர் தினம் 

 மார்ச் 23 – தியாகிகள் தினம் 

 மார்ச் 24 – உலக காசத ாய் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசியப் பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

 இந்திய விமானப்ெடை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்ோல் ஆண்டுதோறும்  ைத்ேப்ெடும் பைசர்ட் 

ப்ளாக் VI எனப்ெடும் ென்னாட்டு மிகப்பெரிய விமானப்ெடை ெயிற்சியில் முேல்முடையாக 

ெங்பகடுத்துள்ளது. 

 குஜராத் மாநிலம் பகவாடியாவில் ஒருங்கிடைந்ே முப்ெடைத் ேளெதிகளின் மா ாடு 3 

(மார்ச் 4 – 6)  ாள்கள்  டைபெறுகிைது. இந்ே மா ாட்டில் ொதுகாப்புத் துடை அடமச்சர் 

ராஜ் ாத் சிங் பவள்ளிக்கிழடம கலந்து பகாண்ைார். 

 இந்தியா – ரஷ்யா கூட்டு முயற்சியில் உருவான பிரம்தமாஸ் ஏவுகடைடய 

வாங்குவேற்கான ஒப்ெந்ேத்தில் பிலிப்டென்ஸ்  ாடு டகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 உலகின் மிக தவகமான ஏவுகடை : பிரம்தமாஸ் ஏவுகடையாகும். இந்தியாவின் 

பிரம்மபுத்ரா மற்றும் ரஷ்யாவின் மாஸ்தகா  தியின் பெயர் இடைக்கப்ெட்டு பிரம்தமாஸ் 

என பெயரிைப்ெட்ைது. இதன் ோக்கும் போடலவு 300 கி.மீ. 

 இந்திய கைற்ெடையில் மூன்ைாவது “ஸ்கார்பீன்” ரக நீர்மூழ்கி கப்ெலான ஐ.என்.எஸ். கரஞ்ச் 

தசர்க்கப்ெட்ைது. பிரான்ஸ்  ாட்டின் போழில்நுட்ெ உேவியுைன் மும்டெயில் உள்ள 

மசாகன் கப்ெல் கட்டும் நிறுவனம் மூலமாக இந்ே நீர்மூழ்கி கப்ெல்கள் 

ேயாரிக்கப்ெடுகின்ைன. 

 Project 75 : இந்திய கப்ெல் ெடையில் 6 புதிய நீர்மூழ்கிக் கப்ெடல இடைப்ெேற்காக 

உள் ாட்டிதலதய ேயாரிக்கும் திட்ைம் 1990க்கு பிைகு அறிமுகப்ெடுத்ேப்ெட்ைது. முேல் 

நீர்மூழ்கிக் கப்ெலான கல்வாரி – 2017 லும், இரண்ைாவது நீர்மூழ்கி கப்ெல் கந்தேரி – 2019 

லும், ேற்தொது மூன்ைாவோக கரஞ்ச் நீர்மூழ்கிக் கப்ெல் ெயன்ொட்டிற்கு பகாண்டு 

வரப்ெட்டுள்ளது. 

 கைல்சார் ொரம்ெரியத்டே பொதுமக்களுக்கு விளக்குவேற்காக “சமுத்ரி விராசத் ெர்ேர்ஷன்” 

என்ை பெயரில் நிகழ்ச்சிகடள இந்திய கைற்ெடை  ைத்தி வருகிைது.  

 உலகின் ெலம் வாய்ந்ே ராணுவத்டேக் பகாண்ை  ாடுகளின் ெட்டியலில் இந்திய ராணுவம் 

 ான்காவது இைத்டேப் பிடித்துள்ளது. இப்ெட்டியலில் சீனா முேலிைத்தில் உள்ளது. 

 பசன்டனடய அடுத்து காட்டுப்ெள்ளி கப்ெல் கட்டும் ேளத்தில் L&T நிறுவனத்ோல் 

கட்ைடமக்கப்ெட்ை “வஜ்ரா” என்ை தராந்து கப்ெல் கைதலார காவல் ெடையில் 

இடைக்கப்ெட்ைது. 
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 ேமிழ் ாட்டில் உள்ள எண்ணூர் துடைமுகம் – காமராஜர் துடைமுகம் என 

அடழக்கப்ெடுகிைது. 

 இந்தியா மற்றும் அபமரிக்க கூட்டு கைற்ெடை ெயிற்சி :  “ொஸ்எக்ஸ்” என்ை இந்ே கூட்டுப் 

ெயிற்சியில் இந்தியா சார்பில் “ஷிவாலிக்” தொர்க் கப்ெலும், நீண்ைதூர கண்காணிப்பு ப ோர் 

விமானம் “பி8ஐ” ஆகியடவ ஈடுெடுத்ேப்ெைவுள்ளன. 

 

உலக அமமப்புகள் உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

  சர்வதேச சிறுோனியங்கள் ஆண்ைாக 2023 ஐ அறிவித்ேது ஐ. ா. 

 இந்தியா உள்ளிட்ை  ாடுகள் அளித்ே முன்பமாழிவுக் அடிப்ெடையில் 2023 ஆம் ஆண்டை 

சர்வதேச சிறுதோனியங்கள் ஆண்ைாக ஐ. ா பொதுச்சடெ அறிவித்துள்ளது. 

 இந்ே ஆண்டு  டைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துடழப்பு அடமப்பு  ாடுகளின் ெயங்கரவாே 

எதிர்ப்பு கூட்டு ராணுவப் ெயிற்சியில் இந்தியா, சீனா, ொகிஸ்ோன் ஆகியடவ 

ெங்தகற்கவுள்ளன. 

 ஐக்கிய  ாடுகள் தமம்ொட்டு திட்ைத்தில் “சாஹி திஷா” என்ை ப யரில் கிராமப்புை 

பெண்கள் போழில்முடனவு மற்றும் வாழ்வாோரம் குறித்ே பிரச்சாரத்தத துவங்கியுள்ளது. 

 உலக வங்கி சிைந்ே வாழ்விற்கான உலக தமம்ொட்டு அறிக்டக 2021ஐ பவளியிட்டுள்ளது. 

 உலக வங்கியின் ேடலடமயிைம் : வாஷிங்ைன் டிசி. இேன் ேடலவர் :  தைவிட் மால்ொசிஸ் 

 

சிறந்ே நபர்கள் 

 சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் ேடலவராக ோமஸ் ொச்  தேர்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி 1894 ல் துவங்கப்ெட்ைது.  

 இேன் ேடலடமயிைம் சுவிட்சர்லாந்து, லுதியானா.  

 இேன் ேடலவர் – ோமஸ் ொச். 

 ெங்குவர்த்ேகம் சார்ந்ே பசயல்ொடுகடள ஒழுங்குெடுத்ே SEBI என்ை அடமப்பு 1988ல் 

தோற்றுவிக்கப்ெட்ைது. இேன் முேல் ேடலவர் ஜி.வி.ராமகிருைா ஆவார். 

 உச்சநீதி மன்ைத்தின் புதிய ேடலடம நீதிெதி என்.வி.ரமைா 48வது நீதிெதியாக தேர்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 

விமையட்டு 

 சர்வதேச குத்துச்சண்டை கூட்ைடமப்பின் பொறுப்பில் தமரிதகாம் :   

6 முடை உலக சாம்பியன் ெட்ைம் பவன்ை குத்துச்சண்டை வீரர் தமரிதகாம் சர்வதேச 

குத்துச்சண்டை கூட்ைடமப்பின் சாம்பியன்கள் மற்றும் முன்தனாடிகளின் கூட்ைடமவின் 

ேடலவராக நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 சர்வதேச மல்யுத்ேம் :  சரிோவுக்கு (இந்தியா) பவள்ளிப்ெேக்கம் பவன்ைார். 

 ஈட்டி எறிதிலில் நீரஜ் தசாப்ரா புதிய சாேடனப் ெடைத்துள்ளார். 

 தமட்டிதயா பெலிதகான் ேரவரிடச சர்வதேச மல்யுத்ேப் தொட்டியில் இந்தியாவின் 

விதனஷ் தொகாட் மகளிருக்கான 53 கிதலா பிரிவில் ேங்கப் ெேக்கம் பவன்ைார். இந்ே 

பவற்றியின் மூலம் ேரவரிடசயில் உலகின் முேல்நிடல வீராங்கடன இைத்டேயும் அவர் 

எட்டினார். 
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 இத்ோலியில்  டைபெற்ை தமட்டிதயா பெலிதகான் ேரவரிடச சர்வதேச மல்யுத்ேப் 

தொட்டியில் ஆைவருக்கான 65 கிதலா பிரிவில் இந்தியாவின் ெஜ்ரங் புனியா ேங்கப் 

ெேக்கம் பவன்ைார். 

 ஸ்விஸ் ஓென் ொட்மிண்ைன் தொட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து மகளிர் ஒற்டையர் 

இறுதிச்சுற்றில் இரண்ைாம் இைத்டேப் பெற்ைார். 

 உலக விடரவு பசஸ் சாம்பியனோன தகாதனரு ஹம்பி இந்தியாவில் இந்த ஆண்டின் சிைந்ே 

வீராங்கடனயாக தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 சர்வதேச தொட்டியின் அடனத்து வடகயிலான தொட்டிகளிலும் தசர்த்து 10000 ரன்கடள 

கைந்ே முேல் இந்திய பெண் மித்ோலி ராஜ் ஆவார். 

 ேமிழக வாள்வீச்சு வீராங்கடன ெவானி தேவி தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக் தொட்டிக்கு 

ேகுதிப்பெற்ை இந்தியாவின் முேல் வாள் வீச்சு தொட்டியாளர் என்ை சாேடனடயப்  

ெடைத்துள்ளார். 

 தேசிய ஈட்டி எரிேல் சாம்பியன் தொட்டியில் அனுராணி 63.24 மீட்ைர் தூரம் எறிந்து புதிய 

தேசிய சாேடனடயப் புரிந்ோர். ஒலிம்பிக் ேகுதிக்கான அளவீைாக 64 மீட்ைர் என்ெது 

குறிப்பிைத்ேக்கது. 

 24வது பெைதரஷன் தகாப்டெ சீனியர் ேைகள சாம்பியன்ஷிப் ெஞ்சாப் மாநிலம் 

ொட்டியாலாவில்  டைபெற்று வருகிைது. இதில் மகளிருக்கான வட்டு எறிேலில் கமல்பிரீத் 

கவுர் 65.06 மீட்ைர் தூரம் எறிந்து தேசிய சாேடன ெடைத்ேதுைன் தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 

தொட்டிக்கும் ேகுதி பெற்ைார். 

 உலக துப்ொக்கிச் சூடு சாம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் அஞ்சும் இரண்ைாம் இைம் பெற்று 

ேகுதி பெற்ைார். 

 உலக துப்ொக்கிச் சுடுேல் தொட்டியில் இந்தியாவின் யாஷாஸ்வினி சிங் தேஸ்வால் 

ேங்கமும், மானுொக்கர் பவள்ளியும் பவன்றுள்ளனர். 

 தைாக்கிதயா ஒலிம்பிக்கில் தைபிள் பைன்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் விடளயாை 

இந்தியாவின் சரத் கமல் – மணிகா ெத்ரா தஜாடி ேகுதி பெற்றுள்ளது. 

 ரஷ்யாவில்  டைபெற்ை பசன்ட் பீட்ைர்ஸ்பெர்க் மகளிர் பைன்னிஸ் தொட்டியில் 

ரஷ்யாவின் ைரியா காட்கினா சாம்பியன். 

 சர்வதேச துப்ொக்கி சுடுேல் விடளயாட்டு கூட்ைடமவின் உலகக்தகாப்டெ 2021 ஆம் 

ஆண்டு தொட்டிகள் புதுதில்லியில் உள்ள கர்னீசிங் துப்ொக்கி சுடுேளத்தில்  டைபெற்று 

வருகிைது. 

 தகதலா இந்தியா : இந்திய விடளயாட்டு துடைடய ேரம் உயர்த்தி வலுப்ெடுத்ே சர்வதேச 

தொட்டியில் ெங்தகற்ெடே ஊக்குவிக்க 2016 – 17 ஆம் ஆண்டில் துவக்கப்ெட்ைது. 

 உலகக் தகாப்டெ துப்ொக்கி சுடுேல் தொட்டியில் மகளிருக்கான 25 மீட்ைர் பிரிவில் சிங்கி 

யாேவும், ஆைவருக்கான 50 மீட்ைர் பிரிவில் ஜஷ்வரி பிரோப் தோமரும் ேங்கப்ெேக்கம் 

பவன்ைனர். 

 ஜப்ொனின் தைாக்கிதயா  கரில் இந்ே ஆண்டு  டைபெைவுள்ள ஒலிம்பிக் 

தொட்டிக்கான தஜாதி ஓட்ைம் போைங்கியது.  

 ஜப்ொனின் ஃபுருஷிமா  கரில் போைங்கிய இந்ே ஓட்ைம், ஒலிம்பிக் தொட்டியின் 

போைக்க  ாளான ஜூடல 23 ஆம் தேதி தைாக்கிதயா  கரில் நிடைவடைகிைது.  
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 2011 இல் உலகக் தகாப்டெடய பவன்ை ஜப்ொன் மகளிர் கால்ெந்து அணிடயச் 

தசர்ந்ே வீராங்கடன அசிஷா இவாஷிமிசு முேல்  ெராக தஜாதிடய ஏந்தி ஓட்ைத்டே 

போைங்கினார். 

 தொட்டி போைக்க  ாள் – ஜூடல 23 

 நிடைவடையும்  ாள் – ஆகஸ்ட் 8 

 உலகக் தகாப்டெ துப்ொக்கிச் சுடுேல் தொட்டியில் 25 மீட்டர் தரபிட் ஃெயர் பிஸ்ைல் கலப்பு 

அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் விஜய்வீர் சித்து – தேஜஸ்வினி தஜாடி ேங்கம் பவன்ைது. 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் 

 பிராண்டியர் காந்தி என அடழக்கப்ெட்ை கான் அப்துல் காெரின் சுயசரிடே ஆங்கிலத்தில் 

பமாழி பெயர்க்கப்ெட்டு The Frontier Gandhi: My life and struggle என்ை பெயரில் 

பவளியிட்டுள்ளது. 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 
 

 இந்திய வம்சாவளி மருத்துவர்கள் மா ாட்டில், முதிதயார்  ல மருத்துவர் 

வ.பச. ைராசனுக்கு வாழ் ாள் சாேடனயாளர் விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

 பிரேமர்  தரந்திர தமாடிக்கு “சர்வதேச எரிசக்தி சுற்றுச்சூழல் ேடலடம விருது 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. அபமரிக்காவின் தகம்பிரிட்ஜ் எரிசக்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் 

இந்ே விருது வழங்கப்ெட்ைது. 

 உலக பொருளாோர மன்ைத்தில் இளம் உலக ேடலவர் ெட்டியலில்  டிடக தீபிகா ெடுதகான்  

இடைக்கப்ெட்டுள்ளார். உலக பொருளாோர மன்ைம் (WEF).  

இேன் ேடலடமயகம் – சுவிட்சர்லாந்து. ேடலவர் – கிளாஸ் ஷ்வாப். 

 பேலுங்கானா மாநில ஆளு ர் ேமிழிடச சவுந்ேராஜன் உலகின் ேடலசிைந்ே 20 பெண்கள் 

என்ை ெட்டியலில் இைம் பெற்றுள்ளார். 

 

சாகித்திய அகாகேமி விருதுகள் 

 

  ேமிழில் “பசல்லாே ெைம்”  ாவடல எழுதிய எழுத்ோளர் இடமயம் அவர்களுக்கு 2020 

ஆண்டுக்கான சாகித்திய அகாபேமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

 சிைந்ே பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்திய அகாபேமி விருது ேமிழ் எழுத்ோளர் 

தக.பி.பஜயஸ்ரீக்கு தில்லியில் வழங்கப்ெட்ைது.  

 மடலயாள எழுத்ோளர் மதனாஜ் குரூசின் “நிலம் பூத்து மலர்ந்ே  ாள்” என்ை  ாவடல 

தக.வி.பஜயஸ்ரீ ேமிழில் பமாழிபெயர்த்திருந்ோர். இேற்காக 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான சிைந்ே 

பமாழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்திய அகாபேமி விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 சாகித்திய அகாபேமி விருது சிைந்ே இந்திய இலக்கிய ெடைப்ொளர்களுக்கு இந்திய அரசால் 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் வழங்கப்ெடுகிைது. 

 24 இந்திய பமாழிகளில் சிைந்ே இலக்கிய ெடைப்புகளுக்காக இந்ே விருதுகள் 

வழங்கப்ெடுகிைது.  

நிறுவியது – 1954 மார்ச் 12 

முேல் விருோளர் – ரா.பி.தசதுபிள்டள 

 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான காந்தி அடமதி விருது வங்கெந்து என அடழக்கப்ெடும் மடைந்ே 

தஷக் முஜிபூர் ரஹ்மானுக்கு வழங்கப்ெடுவோக மத்திய கலாசார துடை அறிவித்துள்ளது. 
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 மரிக்கா நிறுவனத்தின் ேடலவர் ஹர்ஷ்வர்ேன் “மாரிவாலா 2020 ஆம் ஆண்டின் சிைந்ே 

போழில்முடனதவாராக EY நிறுவனத்ோல் தேர்ந்த்பேடுக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 

நியமனங்கள் 
 

 இந்திய போழில் கூட்ைடமப்பின் (CII) ேமிழகப் பிரிவு ேடலவராக ைாக்ைர் 

எஸ்.சந்திரகுமார் தேர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளார்.  

இந்திய போழில் கூட்ைடமப்பின் ேடலடமயகம் – புதுபைல்லி.  

இேன் ேடலவர் – உேய் தகாைாக். 

 விஜிதயா  ாரன்தஹா ஐக்கிய  ாடுகள் சடெயின் துடை பொது பசயலாளராக நியமனம் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். இவர் ஐக்கிய  ாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்ைத்திற்கான ேடலவராகவும் 

பசயல்ெடுவார் என ஐக்கிய  ாடுகள் சடெயின் ேடலவர் அந்தோனியா குட்ைரசு 

பேரிவித்துள்ளார்.  

ஐக்கிய  ாடுகள் சடெயின் ேடலடமயகம் – நியூயார், அபமரிக்கா.  

193 உறுப்பு  ாடுகள் இந்ே சடெயில் அங்கத்தினர்களாக உள்ளன. 

 இந்தியாவின் ேடலடம கைக்கு கட்டுப்ொட்ைாளர் கிரிஷ் சந்திர முர்மு ஐக்கிய  ாடுகள் 

சடெயின் பவளியுைவு கைக்காளர்கள் குழுவுக்கு ேடலவராக நியமனம் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 இந்திய ேடலடம புள்ளியலாளராக (CSI) Dr.G.P.சமந்ோ நியமனம் பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 அஜய் மத்தூர் சர்வதேச சூரிய கூட்ைடமப்பின் (ISA) பொது இயக்கு ராக நியமனம் 

பசய்யப்ெட்டுள்ளார். 

 இந்திய காவல் அதிகாரி எம்.ஏ.கைெதி தேசிய ொதுகாப்பு ெடையின் ேடலவராக 

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளார். 

 மத்திய ரிசர்வ் காவல் ெடையின் ேடலவராக குல்தீப் சிங்டக நியமித்து நியமனங்கள் 

போைர்ொன அடமச்சரடவ குழு ஒப்புேல் அளித்துள்ளது. 

 

மத்திய அரசுத் திட்டங்கள் 

 

 சமூக மற்றும் பொருளாோரத்தில் பின்ேங்கிய பிரிவினருக்கு 10% இை ஒதுக்கீடு அளிக்கும் 

மதசாோ ொராளுமன்ைத்ோல் 2019 இல் சட்ைமாக்கப்ெட்ைது. 

இந்திய அரசியலடமப்பு சட்ைம் பிரிவு 322A  

இச்சட்டம் பின்ேங்கிய வகுப்பினருக்கு மாநில அரசு அளிக்கம் ஒதுக்கீடுகடள குடைக்கும் 

ேன்டமயுடையது. 

 “ஒதர  ாடு, ஒதர குடும்ெ அட்டை” திட்ைம் 17 மாநிலங்களில் அமலுக்கு வந்துள்ளது. 

இத்திட்ைம் 01 ஜனவரி 2020 ல் போைங்கப்ெட்ைது. 

 ஒருங்கிடைந்ே குழந்டே தமம்ொட்டு தசடவகள் (ICDS) – இேன் போைக்கம் 1975. 

 உைான் திட்ைம் – இந்திய அரசின் வட்ைார வளர்ச்சி வானூர்தி நிடலயங்களின் 

வளர்ச்சிக்கும் தமம்ொட்டிற்கும் போைங்கப்ெட்ைது. இதன் போைக்கம் – 2017 

 ேனியார் ஊழியர்கள், சுயபோழில் புரிெவர்கள் ஓய்வூதியம் பெை உேவும் “சரல் பென்ஷன் 

திட்ைம்” வருகிை ஏப்ரல் 1 முேல்  டைமுடைக்கு வருகிைது. 

 பிரோன் மந்திரி கிசான் சம்ெோ தயாஜனா  : விவசாயிகளின்  ல்வாழ்க்டகக்காகவும் 

தவளாண் துடையில் தவடலவாய்ப்புகடள உருவாக்கி விவசாய குடும்ெங்களின் 

வாழ்வாோரத்டே பெருக்குேல் இேன் த ாக்கமாகும். இதன் போைக்கம் – 2017 
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 வான் ோன் விகாஸ் திட்ைம்  :  உள்ளூர் ெழங்குடி மக்களுக்கு வான் ோன் விகாஸ் 

திட்ைத்தின் கீழ் அதிகளவில் தவடலவாய்ப்டெ வழங்கியடமக்காக மணிப்பூர் 

மாநிலத்திற்கு விருது வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

 உலக ேரத்தில் ஆரம்ெ சுகாோர டமயங்கடள அடமப்ெதில் முக்கிய டமல் கல்லாக மத்திய 

அரசு வரும் மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் திட்ைமிட்ை 70.000 ஆயுஷ்மான் ொரத் டமயங்கள் 

அடமக்கவுள்ளோக மத்திய சுகாோர துடை அடமச்சகம் பேரிவித்துள்ளது. இத்திட்ைம் 2018 

ல் போைங்கப்ெட்ைது. 

 பிரோன் மந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா  : இதன் போைக்கம் 2015. இேன் த ாக்கம்  ாடு 

முழுவதும் “அடனவருக்கும் வீட்டு வசதி” ஆகும். 

 சுவதேஷ் ேர்ஷன்  :  மத்திய சுற்றுலா அடமச்சகத்ோல் கலாச்சார டமயக்கருத்துகடள 

அடிப்ெடையாக பகாண்ை சுற்றுலா வட்ைங்கடள உருவாக்குவேன் மூலம் சுற்றுலா 

பசல்ெவர்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிப்ெதே இேன் த ாக்கமாகும்.  

இேன் போைக்கம் – 2015. 

 ஜல்சக்தி அபியான்  : இது மடழநீர் தசகரிப்டெ தீவிரமாக்க மத்திய அரசினோல் 

துவங்கப் ட்ட புதிய திட்ைமோகும். 

 ஒதர ொரேம் உன்னே ொரேம்  : அக்தைாெர் 31, 2015 இல் சர்ோர் வல்லொய் ெதைல் பிைந்த 

தினத்தில் இந்ே திட்ைம் துவங்கி டவக்கப்ெட்ைது. 

 ஜன்ேன் திட்ைம் மற்றும் பிரேமர் மக்கள் நிதி திட்ைம் (PMJDY) : போைக்கம் 2014. இேன் கீழ் 

ஒரு லட்சம் ரூொய்க்கான விெத்து காப்பீடு 30,000 ரூொய்க்கான ஆயுள் காப்பீடும் 

வழங்கப்ெடுகிறது. 

 முத்ரா திட்ைம் (PMMY) :  போைக்கம் 2015. பொது நிறுவனம் அல்லாே, விவசாயம் அல்லாே 

சிறு மற்றும் குறு போழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வடர கைன் வழங்குவேற்காக 

இத்திட்ைம் போைங்கப்ெட்ைது. 

 

அறிவியல் 
 

 தகாவாக்சின் ேடுப்பூசி  : அறிவியல் மற்றும் போழில்துடை ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்திற்கான 

இந்திய தவதியியல் போழில்நுட்ெ நிறுவனம், ொரத் ெதயாபைக் இன்ைர்த ஷனல் 

லிமிபைட் ேடுப்பூசியான தகாவாக்சின் தடுப்பூசிதய உருவாக்கி உள்ளது. 

 புவி கண்காணிப்பு மற்றும் தெரிைர் மீட்பு ெணிக்காக ஜிஐசாட் -1 என்ை அதி வீன ‘ஜிதயா 

இதமஜிங்’ பசயற்டகக்தகாடள இந்திய விண்பவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (இஸ்தரா) 

ேயாரித்துள்ளது. 

 இஸ்தரா துவக்கம் – 1969.  

 இேன் ேடலடமயிைம் – பெங்களூரு.  

 இஸ்பரோவின் ேடலவர் – தக.சிவன். 

 ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிதகாட்ைாவில் உள்ள சதீஷ் ேவான் விண்பவளி டமயத்தில் இருந்து 

பிஎஸ்எல்வி சி-51 ராக்பகட், 19 பசயற்டகக் தகாள்களுைன் விண்ணில் பசலுத்ேப்ெட்ைது. 

 இந்ே ராக்பகட் மூலம் பிதரசில்  ாட்டுக்கு பசாந்ேமான அதமசானியா – 1 

பசயற்டகக்தகாள், இஸ்தரா ேயாரித்ே சிந்து த த்ரா, ஸ்தெஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அடமப்பின் 

சதிஷ் சாட், பசன்டன தஜப்பியார் போழில்நுட்ெக் கல்லூரி, தகாயம்ெத்தூர் சக்தி 

பொறியியல் மற்றும் போழில்நுட்ெக் கல்லூரி கூட்ைடமப்பில் உருவான யுனிட்டிசாட் 

ஆகிய பசயற்டகக்தகாள்களும் இதில் அைங்கும். 
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 அதமதசானியா -1 பிதரசில்  ாட்டில் அதமசான் காடுகள் அழிக்கப்ெடுவடே ேடுக்கும் 

த ாக்கில் அவற்டை கண்காணிக்கவும், விவசாயம் சார்ந்ே புசார் ஆய்வுக்காகவும் 

“அதமதசானியா -1” பசயற்டகக்தகாள் ஏவப்ெட்ைது. 

 ஸ்தெஸ் கிட்ஸ் இந்தியா என்ை அடமப்பு ெள்ளி மாைவர்களின் ெடைப்ொற்ைல் மற்றும் 

கண்டுபிடிப்பு ஆற்ைடல ஊக்குவிக்கும் வடகயில் தேசிய அளவில் அறிவியல் 

தொட்டிகடள  ைத்தி “இந்திய இளம் விஞ்ஞானி” விருதுகடள ஆண்டுதோறும் வழங்கி 

வருகிைது. 

 பசவ்வாய் கிரகத்துக்கு அபமரிக்கா அனுப்பியுள்ள “பெர்சிவரன்ஸ்” ஆய்வுக்கலம், 

தசாேடன முடையில் முேல்முடையாக பசலுத்திப் ொர்க்கப்ெட்ைது.  

பெர்சிவரன்ஸ் அனுப்ெட்ை  ாள் ஜூடல 30, 2020 

 உயர் வளிமண்ைல ெரப்பில் நிலவும் காற்று மற்றும் பிளாஸ்மா அயனிகள் போைர்ொன 

ஆய்வுக்காக இஸ்தரா சார்பில் “சவுண்டிங் ராக்பகட்” பவற்றிகரமாக விண்ணில் 

ஏவப்ெட்ைது. 

 அபமரிக்காவின் விண்பவளி ஆராய்ச்சி டமயமான  ாசாவின் சர்வதேச விண்பவளி 

நிடலயத்தில் ேமிழக விஞ்ஞானி கஸ்தூரி பவங்கதைஸ்வரன் குழுவால் கண்ைறியப்ெட்ை 

புதிய வடக ொக்டீரியாவுக்கு  (மித்திதலா ொக்டீரியாசிதய) மித்திதலாொக்டீரியம் அஜ்மலீ 

என்ை பெயர் சூட்ைப்ெட்டுள்ளது. 50 ஆண்டுகளாக கைல்வாழ் உயிரியல் ஆராய்ச்சியில் 

அர்ப்ெணிப்புைன் ஈடுெட்டு வரும் அஜ்மல்காடை கவுரவப்ெடுத்தும் விேமாக ேற்தொது 

புதிோக கண்ைறியப்ெட்ை ொக்டீரியாவுக்கு அவர் பெயர் சூட்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 அஜ்மல் கானின் பெயடர ெரிந்துடரத்ேவர்  ாசாவில் 25 ஆண்டுகளாக உயிரியல் 

விஞ்ஞானியாக ெணிபுரிந்து வரும் அவரது  ண்ெரான விஞ்ஞானி கஸ்தூரி 

பவங்கதைஸ்வரன் ஆவார். 

 

தினசரி நிகழ்வுகள் 

 

 திருக்குறதள ஹீப்ருவில் பமோழிப யர்க்க திட்டமிடப் ட்டுள்ளதோக தமிழ் வளர்ச்சித் 

துதற மற்றும் உலக தமிழரோய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் பதவித்தோர். 

 ஒவ்பவோரு மோவட்டத்திலும் ஒபவோரு விவசோயப் ப ோருள் உற் த்தியில் கவனம் 

பசலுத்தும் திட்டத்தத (One District one Focus Product) மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி 26 ம் பததி 

அறிமுகப் டுத்தியது. 

 தமிழ்நோடு பதர்தல் அலுவலர் சத்யப்ரதோ சோஹீ ஆவோர். 

 தமிழ்நோடு மோநிலத்தின் மிகப்ப ரிய பதோகுதி – பசன்தனயின் பசோழிங்கநல்லுர் மற்றும் 

ஸ்ரீப ரும் த்தூர். 

 நோடோளுமன்றத்தின் இரு அதவகளின் பதோதலக்கோட்சி பசனல்களோன மோநிலங்களதவ 

மற்றும் மக்களதவத் பதோதலக்கோட்சி  ஆகியதவ “சன்சத் டிவி” எனும் ஒபர பசனலோக 

இதைக்கப் ட்டுள்ளது. இதன் ததலதம நிர்வோக அதிகோரி ஐ.ஏ.எஸ். ரவி கபூர் ஆவோர். 

 ஜம்மு – கோஷ்மீர் மறுசீரதமப்புச் சட்டம் :  

அறிவிக்கப் ட்ட நோள் ஆகஸ்ட் 9, 2019.  

நதடமுதறப் டுத்தப் ட்ட நோள் – அக்படோ ர் 31, 2019. 

 ஐம்மு கோஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து தரும் சட்ட பிரிவுகள் : 

இந்திய அரசியலதமப்பு சட்டபிரிவு – 370 மற்றும் இந்திய அரசிலதமப்பு சட்டம், பிரிவு 

35A. 
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 ஜம்மு – கோஷ்மீர் மோநிலத்தத இரண்டோக பிரித்து சட்டமன்றம் பகோண்ட ஜம்மு கோஷ்மீர் 

ஒன்றிய  குதியோகவும், லடோக் ஒன்றிய  குதியோகவும் பசயல் டும் என மத்திய அரசு 

அறிவித்தது. 

 ஜம்மு – கோஷ்மீர் பதோகுதி மறுவதரயதற குழு : 

ததலதம : ரஞ்சனோ பிரகோஷ் பதஷோய் (உச்சநுதிமன்ற ஓய்வுப ற்ற நீதி தி)  

இதில் 5 நோடோளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அடங்குவர். 

 வோழ்வதற்கு வசதியோன நகரங்கள்  ட்டியலில் ப ங்களூரு முதலிடம். 

 சுதந்திர இந்தியோவின் 75 ஆவது ஆண்டு பகோண்டோட்டத்தத திட்டமிடுவதற்கோக, பிரதமர் 

நபரந்திர பமோடி ததலதமயில் 259 உறுப்பினர்களுடன் பதசிய அளவில் ஓர் உயர்நிதலக் 

குழு அதமக்கப் ட்டுள்ளது. 

 உலக கப் ல்  யை வரலோற்றில் முதன்முதறயோக இந்தியோ கப் ல் கோர் பரஷனின் 

“M.T.ஸ்வர்ைகிருஷ்ைோ” என்ற கப் தல முழுவதுமோக ப ண்கள் இயக்கி சோததன 

புரிந்துள்ளனர். 

 இந்தியோ – வங்கபதசம் இதடயிலோன தமத்ரி பசது  ோலத்தத திறந்து தவத்தோர் பமோடி. 

 கோஞ்சி கோமபகோடி குழந்ததகள் மருத்துவமதன இந்தியோவின் சிறந்த மருத்துவமதனயோக 

பதர்வு பசய்யப் ட்டுள்ள்ளது. 

 NHRC – National Human Rights Commission (பதசிய மனித உரிதமகள் ஆதையம்) 

மனித உரிதமகள்  ோதுகோப்பு சட்டம் – 1993 

ஆதையம் பதோடங்கப் ட்ட ஆண்டு – அக்படோ ர் 12, 1993 

இதன் ததலதமயகம் –  ரித்பகோட் இல்லம் (புதுதில்லி) 

 தமிழ்நோடு மனித உரிதமகள் ஆதையம் பதோடங்கப் ட்ட ஆண்டு – ஏப்ரல் 17, 1997. 

 இந்தியோவின் மிகப்ப ரிய மிதக்கும் சூரிய மின்உற் த்தி பூங்கோ பதலுங்கோனோ மோநிலம் 

ப ட ள்ளி மோவட்டம் ரோமகுண்டம் அதை  குதியில் 100 பமோகவோட் திறனுள்ளவோறு 

அதமக்கப் ட்டு வருகிறது. 

 இந்தியோவின் முதல் உலக திறன் பமம் ோட்டு தமயம் : ஒடிசோ மோநில புவபனஷ்வரில் 

அதமயவுள்ளது. 

 வளர்ச்சி மிகு நோடுகளின்  ட்டியலில் இந்தியோவுக்கு 5 ஆம் இடம். 

 நோடு முழுவதும் “ஒபர நோடு ஒபர குடும்  அட்தட” திட்டத்தின் கீழ் பரஷன் ப ோருள்கதள 

வோங்க “பமரோ பரஷன்” என்ற பசயலி அறிமுகம் பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

 பதசிய மக்கள் பதோதக  திபவட்டிதன இதையத்தளம் வோயிலோக பசகரிக்க உள்துதற 

அதமச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. என்பிஆர் என சுருக்கமோக அதழக்கப் டும் பதசிய 

மக்கள்பதோதக  திபவடு இந்த ஆண்டு 2021 எடுக்கப் டும் என மத்திய அரச 

அறிவித்துள்ளது. 

 “இந்தியோவின் இரும்பு மனிதர்”  என்று அதழக்கப் டும் சர்தோர் வல்ல ோய்  படல் சிதல 

அவரது பசோந்த மோநிலமோன குஜரோத்தில், நர்மதத நதியில் சர்தோர் சபரோவர் அதையில் 

இருந்து தள்ளி 32 கி.மீ பதோதலவில் சோதுப ட் என்ற இடத்தில் ரூ.3000 பகோடியில் 182 

மீட்டர் உயரத்தில் அதமக்கப் ட்டது. இது உலகின் மிக உயரமோன சிதலயோகும். 

 உலகின் மிகவும் அதிக கோற்று மோசதடந்த ததலநகரங்களில் புதுதில்லி 3 ஆண்டோக 

இடம்ப ற்று உள்ளது என 2020 உலக கோற்று தரக்குறியீட்டில் பதரிவிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 அங்கன்வோடிகளில் பகோடுக்கப் டும் உைவுகளின் தரத்ததயும் அதிலுள்ள சத்துக்கதளயும் 

FSSAI  ஆய்வகங்கள் ஆய்வு பசய்கிறது. 
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 நோடு முழுவதும் உள்ள ப ண்கள் மற்றும் குழந்ததகளின்  ோதுகோப்த  உறுதிப் டுத்தும் 

விதமோன மத்திய அரசு நிர் யோ நிதியம் என்ற நிதிதய உருவோக்கியது. 2013 ல் அப்ப ோததய 

நிதி அதமச்சர்  .சிதம் ரத்தோல் அறிவிக்கப் ட்டது. 

 உைவு  ோதுகோப்புச் சட்டம் 2013 ஆம் ஆண்டு அமல் டுத்தப் ட்டது. இந்த திட்டத்தின்கீழ் 

ஒரு குடும் த்துக்கு மோதம் ஒன்றுக்கு 35 கிபலோ உைவு தோனியம் வழங்கப் டுகிறது. 

 ததலமன்னோர் – தனுஷ்பகோடி கடலில் நீந்தி ஷியோமளோ என்ற ப ண் சோததன 

 தடத்துள்ளோர். இதன் மூலம் உலகிபலபய இந்த கடல்  குதிதய நீந்தி கடந்த 2 வது ப ண் 

என்ற ப ருதமதய ப ற்றுள்ளோர். 

 மத்திய பிரபதச மோநிலத்தில்  ோயும் யமுதனயின் துதை நதியோன பகன் நதியிலிருந்து 

உத்திரபிரபதசத்தின்  ந்பதல் கண்ட்  குதிதய வளமோக்க ப ட்வோ நதியுடன் இதைக்கும் 

திட்டத்திற்கு இரண்டு மோநிலமும் ஒப் ந்தத்தில் தகபயழுத்திட்டுள்ளது. 

 ஆசியோவின் மிகப்ப ரிய துலிப் மலர்கள் பூந்பதோட்டம் ஜம்மு –கோஷ்மீரின் தோல் ஏரியின் 

கதரகளில் அதமந்துள்ளது. இது தற்ப ோது  ோர்தவயோளர்களுக்கோக திறக்கப் ட்டுள்ளது. 

 வங்கபதசத்தின் 50 வது சுதந்திர தின விழோவில் பிரதமர் நபரந்திர பமோடி சிறப்பு 

விருந்தினரோகப்  ங்பகற்றோர். 

 பகோபவோவோக்ஸ் தடுப்பூசி பசப்டம் ரில் அறிமுகம்: 

 புபையில் உள்ள சீரம் நிறுவனம் ஏற்பகனபவ “பகோவிட்ஷீல்ட்” கபரோனோ தடுப்பூசிதய 

தயோரித்து இந்தியோ மற்றும் பிற நோடுகளுக்கு விநிபயோகித்து வரும் நிதலயில் 

அபமரிக்கோதவச் பசர்ந்த “பநோவோவோக்” என்ற தடுப்பூசி நிறுவனத்துடன் இதைந்து 

பகோபவோவோக்ஸ் என்ற இரண்டோவது கபரோனோ தடுப்பூசிதயயும் தயோரித்து வருகிறது. 

 கதடகளில் விற் தன பசய்யப் டும் சுத்திகரிக்கப் ட்ட குடிநீர் உற் த்தி நிறுவனங்கள் 

அதனத்தும் மத்திய அரசின் பிஐஎஸ் தரச்சோன்றிததழ கட்டோயமோகப் ப ற பவண்டும் 

என்று இந்திய உைவுப் ப ோருள்கள் ஒழுங்கோற்று அதமப் ோன FSSAI உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 குவோட் (QUAD) அதமப்பின் ததலவர்கள் மோநோடு : ஆஸ்திபரலியோ, இந்தியோ, ஜப் ோன் 

மற்றும் அபமரிக்கோ நோட்டு ததலவர்களின் முதல் மோநோடு நதடப ற உள்ளது. 

 தீவிரவோதத்திற்கு எதிரோன  ோப்பி என்ற  யிற்சியில் இந்தியோ,  ோகிஸ்தோன், சீனோ ப ோன்ற 

நோடுகள்  ங்பகற்கின்றன. தக ர் மோவட்டம்  குத்கவோவில் இந்த  யிற்சி நதடப றுகிறது. 

 

67 – வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு 
 

 பதசிய திதரப் ட விருதுகள் தில்லியில் அறிவிக்கப் ட்டன.  

இதில் சிறந்த நடிகருக்கோன விருது தமிழ் நடிகர் தனுஷ் ( டம் – அசுரன்) மற்றும் மபனோஜ் 

 ோஜ் ோய் ( டம் - ப ோன்ஸ்பல) ஆகிய இருவருக்கும் வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 சிறந்த நடிதகக்கோன விருது  ோலிவுட் நடிதக கங்கைோ ரனோவத் ப ற்றோர். 

 முழு நீள திதரப் ட விருதுகள் – 2019 ஆம் ஆண்டுக்கோன சிறந்த பதசிய திதரப் டமோக 

“மரக்கோர் அரபிக்கடலின்பட சிம்பெம்” என்கிற மதலயோள திதரப் டம் பதர்வு 

பசய்யப் ட்டுள்ளது. 

 

தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் ேமிழ் படங்கள்  
 

 சிறந்த குைசித்திர நடிகர் – விஜய் பசது தி ( டம் – சூப் ர் டீலக்ஸ்),  

 சிறந்த இதசயதமப் ோளர் – டி இமோன் (விஸ்வோசம்),  

 சிறந்த குழந்தத நட்சத்திரம் – நோக விஷோல்  


