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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) 
 

APRIL 2021 CURRENT AFFAIRS (TAMIL) 

 

1. வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு சைீபத்தில் அல்பபனியாவில் 
"டிஃபெண்டர்-ஐர ோப்ெோ 21" என்றமைக்கப்படும் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிமயத் 
ததாடங்கியது. 

2. சவுதி அர ெியோ சமீெத்தில் கனடோ, அபமரிக்கோ, கத்தோர் மற்றும் நார்ரே 

ஆகியவற்றுடன் இமைந்து நிக  பூஜ்ஜிய உற்ெத்தியோளர் ைன்றத்மத 
உருவாக்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

3. அமைச்சரமவயின் நியைனக் குழுவால் தசலவுச் தசயலாளர் டிேி ரசோமநோதன் 
சைீபத்தில் நிதிச் பசயலோள ோக நியைிக்கப்பட்டார் 

4. இந்திய மற்றும் ெிப ஞ்சு கடற்பமடயினர் சைீபத்தில் அ ெிக்கடலில் ேருணோ 
கடற்ெடட ெயிற்சிடய பைற்தகாண்டனர். 

5. ஆசிய பைம்பாட்டு வங்கி சைீபத்தில் அதன் ஆசிய ரமம்ெோட்டு 
கண்ரணோட்டத்டத பேளியிட்டது, 2021. அறிக்மகயின்படி, இந்தியோ 11% 
ேளர்ச்சியடடயும்.  

6. அபமரிக்கோேின் மக்கள் பதோடக 7.4% அதிகரித்திருப்ெதோக அதைரிக்கா 
சைீபத்தில் அறிவித்தது.  

7. இந்தியாவின் முதல் ெி த்ரயக ரசோலோர் ஸ்ரெஸ் மிஷனில் ஒரு சமூக பசமவ 
மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மையம் ALISC என்று அமைக்கப்படுகிறது. ALISC 
என்பது ஆதித்யா-எல் 1 ஆதரவு தசல் ஆகும். 

8. கூகிள் மற்றும் டமக்ர ோசோப்ட் சைீபத்தில் பகாவிட் -19 க்கு எதிராக 
இந்தியாவுக்கு உதவுவதாக உறுதியளித்தன. கூகிள் 18 மில்லியன் அபமரிக்க 
டோலர்கடள (ரூ 135 ரகோடி) ேழங்க உள்ளது. மைக்பராசாப்ட் ஆக்ஸிஜன் 
தசறிவு சாதனங்கமள வாங்குவதற்கான நிவாரை முயற்சிகளுக்கு 
இந்தியாவுக்கு உதவ உள்ளது.  
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9. அகாடைி விருதுகளில் சிறந்த இயக்குனட  பேன்ற முதல் ஆசியப் பெண் 
என்ற பெருடமடய சனீோேில் ெிறந்த திட ப்ெடத் தயோரிப்ெோளர் ரசோலி 
ஜோரேோ தபற்றுள்ளார். நாபடாட்லாண்ட் படத்திற்காக அவர் விருது தபற்றார் .  

10. ஒவ்தவாரு ஆண்டும், ஏப் ல் 24 அன்று ரதசிய ெஞ்சோயத்து  ோஜ் தினம் 
தகாண்டாடப்படுகிறது. 

11. ஜப்ெோன் ரம 2021 இல் ெிப ஞ்சு மற்றும் அபமரிக்க துருப்புக்களுடன் தனது 
முதல் இராணுவ பயிற்சிமய நடத்த உள்ளது. 

12.  சோயன ஆயுதங்கடள தடட பசய்ேதற்கோன அடமப்ெின் (OPCW) பேளிப்புற 

தணிக்டகயோள ோக GC முர்மு ரதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளார். 

13. ஏப்ரல் 22, 2021 அன்று, இந்தியா ைற்றும் அதைரிக்கா தமலவர்கள் 
உச்சிைாநாட்டின் பபாது அபமரிக்க-இந்திய கோலநிடல மற்றும் தூய்டமயோன 
ஆற்றல் திட்டம் 2030 ததாடங்கப்பட்டது. 

14. ஐஐடி கரக்பூர் தவற்றிகரைாக சுகாதார தயாரிப்பு COVIRAP ஐ 

வைிகையைாக்கியுள்ளது. COVIRAP என்ெது COVID-19 டே டைக் கண்டறியும் 
ஒரு கண்டறியும் பதோழில்நுட்ெமோகும்.   

15. பதசிய நலன் கருதி பெல்ட் மற்றும் சோடல முயற்சியில் ஒப்பந்தங்கமள  த்து 
பசய்ததோக ஆஸ்திர லிய அ சு சமீெத்தில் அறிேித்தது . 

16. Roscosmos ைற்றும் அதன் சர்வபதச கூட்டாளிகள், இமைந்து ரஷ்யா சர்வபதச 
விண்தவளி நிமலய அமைப்பு 2025 இல் அதன் பசோந்த ேிண்பேளி 
நிடலயத்டத பதோடங்க திட்டமிட்டுள்ளது 

17. உலக வானிமல அமைப்பு சைீபத்தில் "உலகளோேிய கோலநிடல 2020" 
அறிக்மகமய தவளியிட்டது. 2011-2020 அறிக்மக பதிவான தவப்பைான தசாப்தம் 
ஆகும்.  

18. இந்தியோவும் கிர்கிஸ்தோனும் சமீெத்தில் "கஞ்சர்" என்றமைக்கப்படும் சிறப்புப் 
ெடட இ ோணுேப் ெயிற்சிடய நடத்தின. இந்த பயிற்சி கிர்கிஸ்தானின் 
தமலநகர் ெிரஷக்கில் நமடதபற்றது .  

19. இந்தியாவில் உள்ள தசாத்து ைறுசீரமைப்பு நிறுவனங்கள் (ARC) பற்றி ஆய்வு 
தசய்ய ரிசர்வ் ேங்கி சமீெத்தில் ஒரு குழுடே அடமத்தது. இந்த குழு கடன் 
தீர்வில் ARC களின் பங்மக ைதிப்படீு தசய்து அவர்களின் வைிக ைாதிரிமய 
ைதிப்பாய்வு தசய்யும். முன்னோள் RBI நிர்ேோக இயக்குனர் சுதர்சன் பசன் 
தடலடமயில் உள்ளது. 
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20. இலாப பநாக்கற்ற அமைப்பான எல்மலகள் இல்லாத நிருபர்கள் சைீபத்தில் 
உலக ெத்திரிடக சுதந்தி க் குறியீட்டட 2021 இல் தவளியிட்டனர். இதில்  180 
நோடுகளில் த ேரிடசப்ெடுத்தியது. இந்தியோ 142 ேது இடத்தில் உள்ளது. 

21. இஸ்ர லின் எரிசக்தி அடமச்சகம் சைீபத்தில் 2015 உடன் ஒப்பிடும்பபாது 2050 
க்குள் 80% கிரீன்ஹவுஸ் ேோயு உமிழ்டேக் குடறப்ெதற்கோன ரதசியத் 
திட்டத்டத அறிேித்தது. 

22. கிரிப்ரடோ நோணயங்கள் ைற்றும் கிரிப்படா தசாத்துக்கமள வாங்குவதற்கு 

துருக்கி மத்திய ேங்கி தடட பசய்த ெிறகு ெிட்கோயின் நோணயம் 4% க்கும் 
ரமல் சரிந்தது.  

23. ஆசிய ைல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய மல்யுத்த ே ீர் ேிரனஷ் ரெோகட் 
தனது முதல் தங்கத்டத பேன்றுள்ளோர். டதரெயின் பமங் ஹ்சுேோன் ச்சடீய 
வழீ்த்தி அவர் பதக்கம் தவன்றார் . 

24. S-400 Triumf SA-21 Growler Air Defence System இன் முதல் ப ஜிபமன்ட் பதோகுப்டெ 
இந்தியோேிற்கு ேழங்க  ஷ்ய அ சு ஒப்புக் தகாண்டுள்ளது . 

25. இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சைீபத்தில் ெிப ஞ்சு ேிண்பேளி 

நிறுேனமோன CNES உடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்திட்டது. சிஎன்இஎஸ் 
என்ெது ேிண்பேளி ஆய்வுக்கோன ரதசிய டமயம்.  

26. ஃபபஸ்புக் சைீபத்தில் இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திமய க்ளனீ் ரமக்ஸ் 
என்ற உள்ளூர் நிறுேனத்திடமிருந்து ேோங்க ஒப்ெந்தம் தசய்துள்ளது . 
இந்தியாவில் ரெஸ்புக்கின் முதல் புதுப்ெிக்கத்தக்க திட்டம் இதுவாகும். 

27. இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்டம அறிேியல் ஆரலோசகர் சைீபத்தில் இந்திய 
ைக்களின் மன நலடன ரமம்ெடுத்துேதற்கோக ஒரு பமோடெல் பசயலிடய 
அறிமுகப்படுத்தினார். இது MANASAPP பயன்பாடு என்று அமைக்கப்படுகிறது. 

28. ைத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் பகாயல் சைீபத்தில் கடல் தபாருட்களுக்கான " 
ஈசோந்தோ " என்ற தளத்மத ததாடங்கினார் . பைமடயின் முக்கிய பநாக்கம் கடல் 

மீனேர்களுக்கு அதிகோ ம் அளிப்ெதோகும். 

29. பதர்தல் ஆமையர் சுஷில் சந்தி ோ சமீெத்தில் இந்தியோேின் புதிய தடலடம 
ரதர்தல் ஆடணய ோக தபாறுப்பபற்றார்.  

30. Noura-al-Matroushi ஐக்கிய அ பு எமிர ட்ஸ் முதல் பெண் ேிண்பேளி ே ீர் 
பதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது. 

31. சர்ேரதச நோணய நிதியம் சைீபத்தில் ரகோேிட் -19 பநருக்கடியோல் 
இந்தியோேின் ஜிடிெி ேிகிதத்திற்கோன கடன் 74% முதல் 90% ேட  
அதிகரித்துள்ளது என்று அறிவித்தது. இது 2021 இல் 99% ஆக அதிகரிக்கும்.  
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32. இந்திய அரசாங்கம் சைீபத்தில் சிறு பதோழில்கள் மற்றும் ரமம்ெோட்டு 
ேங்கியின் தடலேர் மற்றும் நிர்ேோக இயக்குந ோக எஸ்  ோமடன நியைித்தது  

33. ெி தோன் மந்திரி முத் ோ ரயோஜனோ (ெிஎம்எம்ஒய்) திட்டத்தின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 
15 லட்சம் ரகோடி ரூெோய் அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சகம் சைீபத்தில் 
அறிவித்தது. 

34. கிராை அபிவிருத்தி அமைச்சின் சைீபத்தில் ெி தோன் மந்திரி அேோஸ் Yojana- 
கி ோமின் (PMAY-ஜி) அறிேித்தது திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் 92% இலக்கு 
அமடந்து விட்படாம்.  

35. சைீபத்தில் ெிரிக்ஸ் நிதி அடமச்சர்கள் சந்திப்டெ இந்தியோ நடத்தியது. 2021 ல் 
இந்தியாவின் தமலமையின் கீழ் நடத்தப்பட்ட முதல் பிரிக்ஸ் கூட்டம் 
இதுவாகும்.  

36. சைீபத்தில் தமலமை நீதிபதியாக நியைிக்கப்பட்ட நீதிெதி என்ேி  மணோ, ஏப் ல் 
24, 2021 அன்று தபாறுப்பபற்க உள்ளார். அவர் தமலமை நீதிபதி ஷரத் அரவிந்த் 
பாப்படவின் ஓய்வு தபற்ற ஒரு நாள் கைித்து தபாறுப்பபற்க உள்ளார் . நீதிபதி 
ரைைா இந்தியாவின் 48 ேது தடலடம நீதிெதியோக தபாறுப்பபற்க உள்ளார். 

37. உலகின் ைிகப்தபரிய ரசோலோர் நிறுேனமோன லோங்கி கிரீன் டஹட் ஜன் 
சந்டதயில் நுடழய உள்ளது. லாங்கி கிரீன் ஒரு சீன நிறுவனம், இது பசாலார் 
பபனல்கள், தசதில்கள் ைற்றும் சூரிய ைின்கலங்கமள தயாரிக்கிறது. 

38. ஏப்ரல் 4, 2021 அன்று, ென்னோட்டு இ ோணுேப் ெயிற்சி " சோந்திர் ஒக்ர ோரஷனோ 
, 2021" ெங்களோரதஷ், ெங்களோரதஷ் ரசனனிெோைில் ததாடங்கியது . 

39. நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் தசயல்படும் ரதசிய ரசமிப்பு நிறுேனம், சைீபத்தில் 
நாட்டில் சிறிய ரசமிப்பு திட்டத்தில் ரமற்கு ேங்கோளம் முதலிடம் வகிக்கிறது 
என்று அறிவித்தது. 

40. இந்திய  யில்ரே 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இதுவமர இல்லாத வமகயில் 
ைின்ையைாக்கல் சாதமனகமள எட்டியுள்ளது. ஒர  ஆண்டில் 6,015 கிரலோ 

மீட்டர் மின்மயமோக்கடல அடடந்துள்ளது.  

41. இந்தியாவின் ைிகப்தபரிய மிதக்கும் சூரிய மின் நிடலயம் பதலுங்கோனோேில் 
உள்ள  ோமகுண்டத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது . ராைகுண்டம் சூரிய ைின் 
நிமலயத்தின் திறன் 100 பமகோேோட். 

42. உலகப் தபாருளாதார ைன்றம் உலகளோேிய ெோலின இடடபேளி அறிக்டக 

2021 ஐ பேளியிட்டுள்ளது. இந்தியோ 28 இடங்கள் குடறந்துள்ளது. குறியீட்டில் 
156 நோடுகளில் முக்கிய புள்ளிகள் இந்தியோ 140 ேது இடத்தில் உள்ளது.  
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43. ரக ேிஜய ோகேனுக்கு இந்திய அ சின் முதன்டம அறிேியல் ஆரலோசக ோக 
ஒரு வருட நீட்டிப்பு வைங்கப்பட்டுள்ளது 

44. ஒடிசா முதல்வர் நவனீ் பட்நாயக் சைீபத்தில் உலக திறன் டமயம் (WSC) 

Mancheswar-ல் பதோடக்கியுள்ளது . இது இந்தியோேின் முதல் திறன் டமயம் 

 

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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