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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

மே – 2021 

 

முக்கிய தினங்கள் 

  மே 1 – உலக த ொழிலொளர் தினம் 

 மே 3 – உலக பத்திரிகக சு ந்திர தினம் 

 மே 5 – உலக கக சுத் ம் தினம் 

 மே 17 மு ல் 23 வகர – ஐக்கிய நொடுகள் உலக பொதுகொப்பு வொரம் 2021 

 மே 22 – சர்வம ச உயிர்மகொள பன்முக  ன்கே தினம் (World Biodiversity Day) 

 

பாதுகாப்பு, மேசிய பாதுகாப்பு ேற்றும் பயங்கரவாேம் 

 NATO (நொட்ம ொ) அகேப்பின் “DEFENDER Europe 21” என்ற இரொணுவ பயிற்சி 

அல்பினியொவில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. 

 நொட்ம ொ அகேப்பு அரசுகளுக்கிக மயயொன கூட்டுக் குழுவொகும். இது வொஷிங் ன் 

ஒப்பந் ம் 1949 ஏப்ரல் 19 ன் கீழ் உருவொக்கப்பட் து. இ ன்  கலகேயகம் – தபல்ஜியம். 

 சமுத்ரொ மசது II – இந்திய க ற்பக  சரகத்தில் இந்தியொவின் ஆக்சிஜன் ம கவகய 

சரிதசய்ய இந்  சமுத்ரொ மசது II ஐ துவங்கியுள்ளது. 

 ஜம்மு எல்கலப் பகுதியில் ரொணுவ  கலகே  ளபதி எம்.எம்.நரவமே ஆய்வு தசய் ொர். 

 இந்திய முப்பக களின்  கலவர் – பிபின் ரொவத் 

 இந்திய க ற்பக   ளபதி – அட்கேரல் கரம்பிர் சிங் 

 இந்திய விேொனப்பக   ளபதி – ரொமகஷ்குேொர் சிங் பத ௌரியொ 

 இந்திய க ற்பக யில் 41 ஆண்டுகள் பணியொற்றிய ஐஎன்எஸ் ரொஜ்புத் என்ற மபொர்க்கப்பல் 

க ற்பக யிலிருந்து (மே 21) விடுவிக்கப்படுகிறது.  

 1971 ஆம் ஆண்டு வங்கம ச மபொரில் தவற்றி தபற்ற ன் நிகனகவ தகொண் ொடும் 

வககயில் தசன்கனயில் இந்திய விேொனப்பக யின் சொகச நிகழ்ச்சி “சூர்யொகிரன்” என்ற 

தபயரில் நக தபறுகிறது. 

 ம சிய பொதுகொப்பு ஆமலொசகர் அஜத்ம ொவல், மகொவொ கப்பல்  ளத்தில் கட்டி 

முடிக்கப்பட்  க மலொர கொவல் கப்பல் சஜக் – ஐ நொட்டுக்கு அர்ப்பணித் ொர். 

 

உலக அமேப்புகள் உடன்படிக்மககள் ேற்றும் ோநாடுகள் 

 ஈரொன் அணுசக்தி ஒப்பந் த்க ப் பொதுகொப்ப ற்கொன ஐந்து நொடுகளின் பிரதிநிதிகள் 

ஆஸ்திரிய  கலநகர் வியன்னொவில் மீண்டும் த ொ ங்கினர். இதில் ரஷியொ, பிரிட் ன், 

தஜர்ேனி, பிரொன்ஸ், சீனொ ஆகிய நொடுகள் பங்மகற்றது. 

 ஐக்கிய நொடுகள் சகபக்கொன இந்தியொவின் நிரந் ர பிரிதிநிதி T.S.திருமூர்த்தி  னது 

கட்டுகரப் பக்கத்தில் தவளியிட்  பதிவில், “இஸ்மரல் பக யினர் ேற்றும் 

பொலஸ்தீனத்தின் ஹேொஸ் இயக்கத்தினர் ஆகிய இரு  ரப்பினருக்கும் இக மய 

நக தபற்று வரும் மேொ ல் குறித்து ஐ.நொ. பொதுகொப்பு கவுன்சில் கூட் த்தில் இந்தியொ 

மிகுந்  கவகல த ரிவித்த்து. 
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 இந்தியொ 2021 ஆகஸ்டில் ஐக்கிய நொடுகள் பொதுகொப்பு சகபக்கு  கலகேமயற்க உள்ளது. 

அந்  சேயத்தில் ஒற்றுகேகய வலுப்படுத் வும் அகேதிகய மேம்படுத் வும் UNITE 

AWARE என்ற  ளத்திகன உருவொக்கி தவளியி  திட் மிட்டுள்ளது. 

 பரிக்ஸ் நொடுகளின் தெர்பொக்கள் 2வது கூட் ம் இந்தியொ  கலகேயில் நக தபற்றது. 2021 

ஆம் ஆண்டிற்கொன பிரிக்ஸ் அகனத்து கூட் த்திற்கும் இந்தியொ  கலகே  ொங்குவ ொல் 

இந்  கூட் மும் இந்தியொவின்  கலகேயின் கீழ் நக தபற்றது. 

 

பிரிக்ஸ் (BRICS) 

 துவக்கம் – 2006 

 உறுப்பு நொடுகள் – பிமரசில், ரஷ்யொ, இந்தியொ, சீனொ, த ன் ஆப்பிரிக்கொ. 

  கலகேயி ம் – ெொங்கொய் , சீனொ 

 இறுதியொக 2010 ல் த ன்ஆப்பிரிக்கொ இதில் இகேத்துக்தகொள்ளப்பட் து. 

 

சிறந்ே நபர்கள் 

கி.ராஜநாராயணன் 

 இவரது மு ல் சிறுகக   “ேொயேொன்” 1958 இல் “சரஸ்வதி” இ ழில் தவளியொனது. 

 இவருக ய கக கள் அகனத்தும் த ொகுக்கப்பட்டு “நொட்டுப்புறக்கக க் களஞ்சியம்” 

என்ற பக ப்பொக 2007 இல் தவளியொனது. 

 இவருக ய “கிக ” என்ற குறுநொவல் “ஒருத்தி” என்ற திகரப்ப ேொக  யொரிக்கப்பட் து. 

 மகொேதி, கண்ணீர், கரிசல் கக கள், கி.ரொ.பக்கங்கள், கிரொமியக் கக கள், தகொத்க  பருத்தி, 

புதுவை வட் ொர நொட்டுப்புற கக கள், மகொபல்ல கிரொேம், புதுகேப்பித் ன், ேொேகல 

ஜீவொ ஆகியகவ இவருக ய பக ப்புகளில் குறிப்பி த் க்ககவ. 

 1980 களில் புதுச்மசரி பல்ககலக்கழகத்தில் நொட் ொர் வழங்கொற்றியல் துகறயில் தகௌரவ 

மபரொசியரொகப் பணியொற்றினொர். 

 கரிசல் வட் ொர அகரொதிகய உருவொக்கிய முன்மனொடி என்ற தபருகேக்குரியவர்.  

 மகொபல்லபுரத்து ேக்கள் – என்ற நொவலுக்கொக 1991 ஆம் ஆண்டு சொகித்திய அகொத மி 

விருதிகனப் தபற்றொர். 

 2016-17 ஆம் ஆண்டுக்கொன ேமனொன்ேணீயம் சுந் ரனொர் விருது தபற்றவர். 

 “வட் ொர இலக்கியத்தின் முன்னத்தி ஏர்”, “ மிழ் எழுத்துலகின் பீஷ்ேர்”, “ கலசிறந்  

கக தசொல்லி” என்றல்லொம் மபொற்றப்பட் வர். 

 

சுந்ேர்லால் பகுகுணா  

 பிரபல சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சுந் ர்லொல் பகுகுேொ கமரொனொ ந ோய்த் த ோற்றோல் 

உயிரிழந் ொர். 

 இவர் உத் ரகொண்ட் ேொநிலத்க  மசர்ந் வர். 

 இேயேகலப் பகுதியில் வனங்கள், ேரங்ககள அழிப்ப ற்கு எதிரொக 1970 ஆம் 

ஆண்டுகளில் சிப்மகொ இயக்கக  முன்தனடுத் ொர். இ ன்படி இந்  அகேப்பினர் 

ேரங்ககளக் கட்டித்  ழுவி அ கன தவட் வி ொேல் மபொரொட் ங்ககள முன்தனடுத் னர். 

இந்  மபொரொட் ம் ேொதபரும் தவற்றிதபற்றது. 

 

 



Vetripadigal.com 

3 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

விமையாட்டு 

 உலக குத்துச்சண்க  சொம்பியன் ஆன மேரிமகொம் க ந்  பத் ொண்டுகளுக்கொன சிறந்  

வீரரொக ம ர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 2020 ஆண்டிற்கொன சிறந்  விகளயொட்டு வீரரொக ரமபல் ந ொல் ேற்றும் சிறந்  விகளயொட்டு 

வீரொங்ககனயொக நமவொமி ஒசொகொ ம ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 இந்திய ேல்யுத்  வீரொங்ககன சீேொ பிஸ்லொ ம ொக்கிமயொ ஒலிம்பிக் மபொட்டிக்கு  குதி 

தபற்றுள்ளொர். 

 வி.கொர்த்திமகய பொண்டியன் அவர்களுக்கு சர்வம ச ஹொக்கி கூட் கேப்பின்  கலவர் 

விருது வழங்கி தகௌரவித்துள்ளொர். 

 ஆசிய குத்துச்சண்க  சொம்பியன் மபொட்டியில் இந்தியொவின் பூஜொ ரொணி பட் ம் தவன்றொர். 

 

விருதுகள் ேற்றும் ககௌரவங்கள் 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கொன யுதனஸ்மகொ உலக பத்திரிகக சு ந்திர பரிசு ேரியொ ரீசொ 

அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

 மகொகவ கங்கொ ேருத்துவேகனயின் முதுதகலும்பு ஆரொய்ச்சிக் குழுவினர், வ அதேரிக்க 

முதுதகலும்பு சங்க ஆரொய்ச்சி அகேப்பின் ேதிப்பு மிக்க விருக  3 வது முகறயொக தபற்று 

சொ கன பக த்துள்ளனர். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கொன ஐக்கிய நொடுகள் நிகனவு பரிசு இந்தியர் யுவரொஜ் சிங்கிற்கு 

வழங்கப்படும் என ஐக்கிய நொடுகள் தபொதுச்சகப  கலவர் அன்ம ொனிமயொ குட்மரொஸ் 

அறிவித்துள்ளொர். 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்கொன பசத் குமளொபல் விென் விருது ஜம்மு கொஷ்மீர் ேொநில 

உயர்நீதிேன்றத்தின் முன்னொள்  கலகே நீதிபதி கீ ொ மிட் ொல் அவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது. 

 அமரபிய உலகின் மநொபல் பரிசு என அறியப்படும் விருது சிகொமகொ பல்ககலக்கழகத்தில் 

அரபு இலக்கிய மபரொசியரொக பணிபுரியும் இந்தியொவின் மும்கபகயச் மசர்ந்  

 ொக் ர். ஹீரொ குத்புதீனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய வம்சொவளிகயச் மசர்ந்   ொக் ர்.சகுந் லொ ஹரக்சிங் தில்ஸ் ர் அவர்களுக்கு 2021 ம் 

ஆண்டிற்கொன “உலக உேவு விருது” வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தேக்ஸிமகொகவச் மசர்ந்  ஆண்ட்ரியொ தேசொ 2020 ஆம் ஆண்டுக்கொன பிரபஞ்ச அழகியொக 

(மிஸ் யுனிவர்ஸ்) ம ர்ந்த டுக்கப்பட் ொர். இப்மபொட்டியில் பங்மகற்ற இந்தியொகவச் 

மசர்ந்  அட்லின் கொஸ்த லிமனொ 4 ஆம் இ த்க  பிடித் ொர். 

 இந்திய கல்வி அகேச்சரின் சமூக மசகவ, தபொது நல பயன்பொடுகள் ேற்றும் ேனிமநயம் 

ஆகியவற்கற பொரொட்டி சர்வம ச  விர்க்க இயலொ வருக்கொன  ங்க ப க்கம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்திய வம்சொவளி இங்கிலொந்து மவதியியல் நிறுவனம் சங்கர் பொல சுப்ரேணியே ேற்றும் 

மகம்பிரிட்ஜ் பல்ககலக்கழகம் மபரொசிரியர் ம விட் கிளனர்மேன் ஆகிமயொருக்கு 2020 ஆம் 

ஆண்டின் மில்லினியம் த ொழில்நுட்ப விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. DNA க்ககள 

வரிகசப்படுத்தும் விகி த்தில் புதிய முகற கண்டுபிடிப்பிற்கொக இவர்களுக்கு இந்  விருது 

வழங்கப்படுகிறது. 

 உலகின் சிறந்  ந ன அகேப்பொளர் என்ற விருதிகன சுமரஷ் முகுந்த் 2020 ம் ஆண்டிற்கொன 

சிறந்  ந ன அகேப்பொளரொக உலக ந ன அகேப்பொளர் விருது வழங்கல் விழொவில் 

தகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளொர். இந்  விருக  தபறும் மு ல் இந்தியர் ஆவொர். 
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 கிழங்கு ேனி ன் என்று அகழக்கப்படும் மகரளொவின் N.M.ெொஜி விற்கு இந்தியொ உயிரி 

பன்முகத் ன்கே விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 சமூக அறிவியலுக்கொன ஸ்தபயின் நொட்டின் உயரிய விருது அேர்த்தியொ தசன்னுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 லொஸ் ஏஞ்சலில் நக தபற்ற இந்திய திகரப்ப  விழொவில்  மிழ் திகரப்ப  இயக்குநரின் 

 மிழின் சீத்துேொன் திகரப்ப த்திற்கு கிரொண்ட் ஜூரி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தியோவின் யுவரொஜ்சிங், கேக்மகல் பிகொர்ம ொ ேற்றும் மூல்சந்த் யொ வ் ஆகிமயொர் 

ஐக்கிய நொடுகள் சகபயின் அகேதியொளர்கள் விருது வழங்கி தகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

நியேனங்கள் 

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (ஆர்பிஐ) துவை ஆளுநரொக நிர்வொக இயக்குநர் டி.ரவிசங்கர் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 

 தசன்கன கல்பொக்கம் அணுமின் நிகலயத்தின் நிர்வொக இயக்குநரொக எம்.பலரொம்மூர்த்தி 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 

 முன்னொள் உச்சநீதிேன்ற நீதிபதி பொரபுல்லொ சந்திரொபன்ட் ம சிய ேனி  உரிகேகள் 

ஆகேயத்தின் தபொறுப்பு  கலவரொக நியேனம் தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 ரொேன் மீனொட்சி சுந் ரம் இந்திய அரிசி ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநரொக நியேனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

  மிழக அரசின் 48 வது  கலகேச் தசயொளரொக தவ.இகறயன்பு நியமிக்கப்பட்டு 

தபொறுப்மபற்றொர். 

  மிழக மு ல்வரின் தசயலொளர்களொக  .உ யச்சந்திரன் உள்ப  நொன்குமபர் நியேனம். 

  .உ யச்சந்திரன் – மு ல்வரின் தசயலொளர் நிகல -1 (த ொல்லியல் துகற ஆகேயர்) 

 பி.உேொநொத். மு ல்வரின் தசயலொளர் நிகல – 2 ( மிழ்நொடு ேருத்துவ மசகவகள் கழகத்தின் 

நிர்வொக இயக்குநர்) 

 எம்.எஸ்.சண்முகம் – நிகல 3 (அருங்கொட்சியங்கள் துகற ஆகேயர்) 

 அனு ஜொர்ஜ் – நிகல 4 (த ொழில் துகற ஆகேயர்) 

  மிழக அரசின்  கலகேக் தகொற ொவொக மகொவி.தசழியன் நியேனம். 

 “உங்கள் த ொகுதியில் மு ல்வர்” என்ற புதிய துகற உருவொக்கம். இ ன் சிறப்பு அலுவலரொக 

ஷில்பொ பிரபொகர் சதீஷ் நியமிக்கப்படுகிறொர். 

  மிழ்நொடு தசய்தித் ொள் கொகி  ஆகல நிறுவனத்தின் நிர்வொக இயக்குநரொக ரொஜிவ் ரஞ்சன் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர்.  மிழக அரசின்  கலகேச தசயலொளரொக இருந்  அவர், பணியி  

ேொற்றம் தசய்யப்பட் ொர். 

 புதுகவ மு ல்வரொக என்.ரங்கசொமி ப விமயற்றொர். 

 அஸ்ஸொம் மோநில மு ல்வரொக ஹிேந்  விஸ்வ சர்ேொ ப விற்றொர். 

  மிழக அரசின்  கலகே வழக்குகரஞரொக ஆர்.சண்முகசுந் ரம் நியேனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 அதேரிக்க ம சிய அறிவியல் அகொத மியின்  கலவரோக சங்கர் மகொஷ் நியேனம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 அதேரிக்க அதிபர் மஜொ கப னின் மூத்  ஆமலொசகரொக இந்தியொ-அதேரிக்க நிர்வொக தபண் 

நிபுேர் நீரொ  ொண் ன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 
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 இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் கண்டுபிடிப்பு குழு  கலகேச் தசயலர் அதிகொரிகயொக ரொமஜஷ் 

பன்சொல் நியேனம் தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

 மூத்  ஐபிஎண் அதிகொரியொன சுமபொத் குேொர் தஜய்ஸ்வொல் சிபிஐ புதிய இயக்குநரொக 

நியமிக்கப்பட் ொர். 

 இந்திய வம்சொவளிகய மசர்ந்  ேனி வள அறிவியல் ேொேவர் அன்வீ பு ொனி 

ஆக்ஸ்மபொர்டு ேொேவர் ஒன்றிய  கலவரொக ம ர்ந்த டுக்கப்பட்டுள்ளொர். 

  மிழ்நொடு அரசின் திட் மி ல் ேற்றும் மேம்பொட்டு துகற தசயலொளரொக மூத்  ஐஏஎஸ் 

அதிகொரி விக்ரம் கபூர் நியேனம் தசய்யப்பட்டுள்ளொர். 

  மிழ்நொடு ேொநில ம ர் ல் ஆகேயரொக தவ.பழனிக்குேொர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளொர். 

  மிழ்நொட்டில் கீழடியில் 7 ஆம் கட்   அகழொய்வு நக தபற்று வருகிறது.  

 

மத்திய அரசு திட்டங்கள் 

 இரண்டு தெக்நேருக்கு கீழ் நிலமுவேயைர்களுக்கோக துைங்கப்பட்ே திட்ேம் “பிர ம 

மந்திரி கிஸோன் சம்மோன்” ஆகும். 

 மத்திய மவறமுக ைரி ைருைோய் ஆவைய துவற ஊழியர்கள் நகோவிட் – 19 ஆல் 

போதிக்கப்பட்ேைர்களுக்கோக “ஆஷ்ைோசோன்” என்ற திட்ேத்வ  தசயல்படுத்துகிறது. 

இத்திட்ேம் அைர்களுக்கு ந வையோன அத்தியோைசிய தபோருள்கள் கிவேப்பவ  உறுதி 

தசய்கிறது. 

 2020 ஏப்ரல் மோ ம் மு ல் தசல்நபசி ைழியோக மருத்துை ஆநலோசவனகள் ைழங்கும்             

இ-சஞ்சீைனி திட்ேத்வ  மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. 

 தகநரோனோ த ோற்றோல் ஏற்பட்ே தபோருளோ ோர பிரச்சவனயோல் ஏவழ மக்களின் துயவரக் 

கவளை ற்கோக பிர மர் கரீப் கல்யோண் அன்ன நயோஜனோ திட்ேத்வ  மத்திய அரசு 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

 நகோவிட் இரண்ேோம் அவலயின் மக்கள் பயன்தபறும் ைவகயில் பிர ம மந்திரி ஜீைன் 

நஜோதி பீமோ நயோஜனோவில் ைவகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 2015 ல் இத்திட்ேம் 

துைக்கப்பட்ேது.  

 இளம் எழுத் ோளர்கவள ஊக்குவிக்க பிர மரின் “யுைோ” ைழிகோட்டி திட்ேத்வ  

த ோேங்கியுள்ள ோக மத்திய கல்வி அவமச்சகம் அறிவித்துள்ளது. 

 

புவியியல் 

 கேல் ஆவமகள் முட்வேயிட்டு குஞ்சு தபோறிக்கும் இேமோன கிநரட் நிநகோபோர் தீவுகளின் 

கலோதிநய நப உயிர்நகோள கோப்பகம் அ ன் பகுதிகளில் நமம்போட்டு பணிகவள 

நமற்தகோள்ள இந்திய ைனத்துவற மற்றும்  க்ஷின் பவுண்நேஷன் இந்திய அறிவியல் 

நிறுைனத்திற்கு பசுவம அமர்வு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 அரிபிக் கேலில் உருைோன புதிய புயலுக்கு “ேவ் ந ” என தபயரிேப்பட்டுள்ளது. 

 ைேக்கு அந் மோன் கேலில் உருைோகவுள்ள புயலுக்கு “யோஸ்” என தபயரிேப்பட்டுள்ளது. 

 

 

அறிவியல் 

 mRNA – 1278 என்ற த ோழில்நுட்ப தபயரிலோன நகோவிட் -19 க்கு எதிரோன  டுப்பூசி அைசர 

கோல ந வைக்கோக உலக சுகோ ோர அவமப்போல் ஒப்பு ல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 அதமரிக்கோவின் ஸ்ட்நரோட்நேோ லோன்ச் என்ற உலகின் மிகப்தபரிய விமோனம் 

கலிநபோர்னியோ போவலைனத்தில் பரிநசோதிக்கப்பட்ேது.  

 விண்தைளிக்கு மனி ர்கவள அவழத்துச் தசல்ை ற்கோக அதமரிக்கோவின் ஸ்நபஸ் –எக்ஸ் 

நிறுைனம் உருைோக்கி ைரும் “ஸ்ேோர்ஷிப்” ரோக்தகட்டின் மோதிரி தைற்றிகரமோக நசோதித்து 

போர்க்கப்பட்ேது. 

 அதமரிக்கோ, ரஷியோ, ஐநரோப்போ, ஜப்போன் உள்ளிட்ே  ோடுகள் இவைந்து சர்ைந ச 

விண்தைளி நிவலயத்வ  அவமத்துள்ளன. சீனோ  னியோக “தியோன்கோங்” என 

தபயரிேப்பட்ே விண்தைளி நிவலயத்வ  அவமத்து ைருகிறது.  

 உலக சுகோ ோர அவமப்பு சீனோவின் சிநனோபோர்ம்  டுப்பூசிக்கு அைசரகோல பயன்போட்டிற்கு 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

  ோட்டின் நிலவும் ஆக்ஸிஜன் பற்றோக்குவறவய நபோக்கும் ந ோக்கில் 117 கோன்பூரின் ஸ்ேோர்ட் 

அப் உருைோக்கம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு வமயம் “மிஷன் போரத் -02” ஐ துைக்கியுள்ளது. 

 நகோவிட் ந ோயோளிகளுக்கு இவேநய ஏற்படும் ஒரு  கருப்பு பூஞ்வச ந ோய் அதிக 

அளவிலோன போதிப்வப ஏற்படுத்துை ோக கண்ேறியப்பட்ேது. இப்பூஞ்வசயின் தபயர் 

மியுநகோர்வமசோலிஸ் ஆகும். 

 தசவ்ைோய் கிரகத்தில் தைற்றிகரமோக இறங்கியது சீன விண்கலம். இ ன் மூலம் 

அதமரிக்கோவுக்கு அடுத் படியோக தசவ்ைோயில் நரோைவர  வரயிறக்கிய 2 ைது  ோடு என்கிற 

தபருவமவய சீனோ தபற்றுள்ளது. 

 போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் நமம்போட்டு அவமப்பு சோர்பில்  யோரிக்கப்பட்ே  ண்ணீரில் 

கலந்து குடிக்கும் ைவகயிலோன டி-டிநயோக்ஸி டி-குளூநகோஸ் கநரோனோ சிகிச்வச மருந்து 

இந்தியோவில் பயன்போட்டுக்கு ைந்துள்ளது. 

 அதமரிக்கோவின் விண்தைளி நிறுைனமோன  ோசோ நிலவிற்கு வைபரி என்ற நரோைவர 

அனுப்ப திட்ேமிட்டுள்ளது. 

 

தினசரி நிகழ்வுகள் 

 சிக்கிம் மோநிலத்தில் இந்திய ரோணுைம்  னது மு ல் சூரிய ஒளி மின்னுற்பத்தி நிவலயத்வ  

துைங்கியுள்ளது. 

 பி.1.617 எனும் உருமோற்றம் அவேந்  கநரோனோ வைரஸ் கேந்  அக்நேோபர் மோ ம் 

மு ன்மு லில் இந்தியோவில் கண்ேறியப்பட்ேது. பி.1.617 எனும் உருமோற்றம் அவேந்  

கநரோனோ வைரஸ் இந்திய ைவகவயச் நசர்ந் து என்று உலக சுகோ ோர அவமப்பின் 

அறிக்வகயில் எந்  இேத்திலும் குறிப்பிேவில்வல. இது  ைறோன  கைல் என்று மத்திய 

அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

 ஐக்கிய  ோடுகளின் சமீபத்திய அறிக்வகயின்படி உலகின் அதிக மக்கள் த ோவக தகோண்ே 

 ோேோன சீனோவை இந்தியோ 2027 ம் ஆண்டிற்குள் விஞ்சிவிடும் என்று த ரிவித்துள்ளது. 

 இந்தியோவின் மு ல் நைளோண் ஏற்றுமதி ைசதி வமயம் – புநனவில் த ோேங்கப்பட்டுள்ளது. 

 தபோறியியல் படிப்புகவள  மிழ் உள்பே 8 தமோழிகளில் படிக்க அகில இந்திய 

த ோழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில் ஒப்பு ல் ைழங்கியுள்ளது. 

 அடுத்  ஆண்டு இந்தியோவின் தபோருளோ ோர ைளர்ச்சி 10.1 ச வீ மோக இருக்கும் என்று ஐ. ோ. 

த ரிவித்துள்ளது. 
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சர்வதேச நிகழ்வு 

 இந்தியோ மற்றும் ரஷ்யோவின் தைளியுறவு மற்றும் போதுகோப்பு அவமச்சர்கள் பங்கு தபறும் 

2+2 கூட்ேவமப்பு அமர்வு  வேதபற்றது. இந்தியோவுேன் இதுநபோன்ற அமர்வில் 

இவையும் 4ைது  ோடு ரஷ்யோ ஆகும். 

 ரஷ்யோ ஒநர  ைவையோக தசலுத்தும் “ஸ்புட்னிக் வலட்” நகோவிட்  டுப்பு மருந்திற்கு 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

 இந்தியோ – பிரோன்ஸ் – ஆஸ்திநரலியோ தைளியுறவு அவமச்சர்கள் கூட்ேம் இலண்ேனில் 

 வேதபற்றது. 

 

ேமிழ்நாடு 

  மிழகத்தில் 41 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தபோதுப்பணித்துவற மீண்டும் இரண்ேோகப் 

பரிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ைள ஆ ோரத் துவறக்கு திரு.துவரமுருகனும், தபோதுப்பணியின் 

கட்ேேங்கள் துவறக்கு திரு.எ.ை.நைலுவும் அவமச்சர்களோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

  மிழகத்தில் நைளோண்வமத் துவற என்கிற அவமச்சகம் “நைளோண்வம-உழைர் 

 லத்துவற” என்று தபயர் மோற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 சுற்றுச்சூழல் துவற என்கிற அவமச்சகம் “சுற்றுச்சூழல் – கோலநிவல மோற்றத்துவற” என்று 

தபயர் மோற்றம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

  மிழகத்தின் எதிர்க்கட்சித்  வலைரோக எேப்போடி நக.பழனிசோமி ந ர்வு. 

 ஸ்தேர்வலட் ைன்முவற குறித்  இவேக்கோல அறிக்வகவய அரசோல் அவமக்கப்பட்ே 

விசோரவை ஆவையத்தின்  வலைர் நீதிபதி அருைோ தஜகதீசன் சமர்ப்பித் ோர். 

 கநரோனோ ந ோய் த ோற்றோல் தபற்நறோர்கவள இழந்து ைோடும் குழந்வ களின் தபயரில் ரூ.5 

லட்சம் வைப்பீடு தசய்யப்படும் என்று  மிழக மு ல்ைர் அறிவித்துள்ளோர். 

 

 

 


