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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI 

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New Batches - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

MAY 2021 CURRENT AFFAIRS (TAMIL) 

 
1. க ோப்ரல் யுவரோஜ் சிங், சிவில் அமைதி காப்பாளர் இவான் மைக்ககல் பிகார்க ா 

ைற்றும் மூல்சந்த் யாதவ் ஆகிகயார் ஐநோவின் மதிப்புமிக்  பதக் த்துடன்  
ககௌரவிக்கப்படுகின்றனர். 

2. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கம 31 அன்று, உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ைற்றும் அதன் 
கூட் ாளிகள் உல  புக யிகல எதிர்ப்பு தினத்கத ககாண் ாடுகின்றனர் 

3. சுகபோத் குமோர் ஜெய்ஸ்வோல், மத்திய புலனோய்வு கமயத்தின் (சிபிஐ) புதிய 
இயக்குனரோ  ைத்திய அரசால் நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். 

4. இந்தியாவின் முன்னாள் கபாமதப்கபாருள் ஆமையர் ைற்றும் இந்திய வருவாய் 
கசமவயின் (சுங்கத்துமற) ஓய்வு கபற்ற அதிகாரியான ெக்ெித் பவோடியோ, 
சர்வகதச கபோகதப்ஜபோருள்  ட்டுப்போட்டு வோரியத்தின் (ஐஎன்சிபி) தகலவரோ  
கதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த பதவிமய வகிக்கும் முதல் இந்தியர் ைற்றும் இந்த 
பதவிமய வகிக்கும் இரண் ாவது கபண். இதன் தமலநகர் வியன்னாவாகும் 

5. கம 29 ஐக் ிய நோடு ளின் அகமதிக் ோன சர்வகதச தினம். 

6. பால்டிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள அழுத்தம் காரைைாக, சனீோ மற்றும் மத்திய 
மற்றும்  ிழக்கு ஐகரோப்போ நோடு ள் இகடகய உள்ள 17+1 ஒத்துகழப்பு 

மன்றத்தில் இருந்து லிதுகவனியோ விலகுவதோ  அறிவித்தது. 

7. புதிய லட்சத்தீவு நிர்வாகி பிரபுல் ககா ா பட்க ல் லட்சத்தீவு கைம்பாட்டு 
ஆமையத்மத (LDA) நிறுவுவதில் லட்சத்தீவு ைக்கள் அதிருப்தி அம ந்துள்ளனர்.  
திரு.பட்க ல் கபாதுவாக ஓய்வு கபற்ற அரசு உயர் அதிகாரிகள் அலங்கரிக்கும் 
நிர்வாகி பதவிக்கு வந்த முதல் அரசியல் தமலவர். 
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8. CSIR- ைத்திய அறிவியல் கருவி அமைப்பு (CSIR-CSIO) 28 உள்நோட்டு 
உற்பத்தியோளர் ளுக்கு UV  ிருமி நீக் ம் ஜதோழில்நுட்பத்கத அனுமதித்துள்ளது.  
சிஎஸ்ஐஆர்-சிஎஸ்ஐஓ சார்ஸ்-ககாவி -2 மவரமை எதிர்த்து யுவி கிருைிநாசினி 
கதாழில்நுட்பத்மத (CSIR-CSIO) உருவாக்கியுள்ளது. 

9. ஒன் ஸ்டோப் ஜசன்டர் திட்டங் ள் (OSC  ள்) கசய்திகளில் வருகின்றன.  இது 
இதுவமர 3 லட்சத்துக்கும் கைற்பட்  கபண்களுக்கு உதவியுள்ளது.  இது கபண்கள் 
ைற்றும் குழந்மதகள் கைம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் கசயல்படுத்தப்படுகிறது.  
இத்திட் ம் ைாநில அரசுகள் ைற்றும் யூனியன் பிரகதச (UT) நிர்வாகங்களால் 
கசயல்படுத்தப்படுகிறது.  வன்முகறயோல் போதிக் ப்பட்ட ஜபண் ளுக்கு 
ஒருங் ிகைந்த ஆதரவு மற்றும் உதவிகய வழங்குதல். 

10. ப்ளூம்கபர்க் பில்லியனர் குறியடீ்டுக்கு இைங்க, ககாடீஸ்வரர்  வுதம் அதோனி 

முந்கதய சனீ மல்டி மில்லியனர் ெோங் ஷோன்ஷகன இரண்டோவது பைக் ோர 
ஆசியரோ  வளர்த்துள்ளார். 

11. ‘யோஸ்’ புயலுக்குப் பிறகு மீட்பு ைற்றும் நிவாரைப் பைிகளுக்காக இந்திய 
க ற்பம  கப்பல்கள் ைற்றும் விைானங்கள் தயார் நிமலயில் உள்ளன.  ஐஎம்டியின் 
கூற்றுப்படி, யாஸ் புயல் "மி க்  டுகமயோன சூறோவளி புயலோ " தீவிரைம யும் 
என்றும் கை 26 அன்று ஒடிசா ைற்றும் கைற்கு வங்க க கலாரங்களில் க ந்து 
கசல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட் து. 

12. Amazon Pay, Ola Money, Mobikwik, Phone Pe, ஜடல்லி ஜமட்கரோ  ோர்டு மற்றும் பிற 
ஆன்கலன் பைப்கப ளில் கசமிக் ப்படும் பைத்கத இப்கபோது ATM அல்லது 
விற்பகன ஜசய்யும் முகனயம் மூலம் திரும்பப் ஜபறலோம். 

13. ஐஎன்எஸ் ராஜ்புத் கசயலாற்ற இயக்கம் கசய்யப்பட் து. இந்திய  டற்பகடயின் 
முதல் அழிப்போன்  ப்பல் ஐஎன்எஸ் ரோஜ்புத் ஆகும்.  இது முன்னாள் கசாவியத் 
யூனியனின் காஷின்-கிளாஸ் அழிப்பாளர்களின் முன்னைி கப்பலாகும். 

14. ஸ்ைார்ட் சிட்டி திட் த்தின் கசயல்பாட்டு முன்கனற்றத்தின்படி, இந்தியோ மற்றும் 
யூடி பகுதியில் உள்ள 36 மோநிலங் ளில் ெோர்க் ண்ட் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

15. ஆயுஷ்ைான் பாரத் திட் த்தின் கீழ் கிராைப்புறங்களில் விரிவான ஆரம்ப சுகாதார 
கசமவமய வழங்குவமத கநாக்கைாகக் ககாண்  சு ோதோர மற்றும் ஆகரோக் ிய 
கமயத்கத நிறுவுவதில்  ர்நோட ோ முதலிடத்தில் உள்ளது. 
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16. S&P குகளாபல் ைார்க்ககட் நுண்ைறிவு தரவுகளின்படி, ஆசிய-பசிபிக்கில் காப்படீ்டு 
கதாழில்நுட்ப சந்மதயில் இந்தியோ இரண்டோவது ஜபரிய நோடு ஆகும். 
பிராந்தியத்தின்  35% சந்மத ைதிப்பும ய காப்பீட்டு கதாழில்நுட்பத்மத மையைாகக் 
ககாண்  மூலதனம் US $ 3.66 பில்லியன் ஆகும். 

17. ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கம 21 அன்று இந்தியோ "கதசிய பயங் ரவோத எதிர்ப்பு 
தினத்கத" ஜ ோண்டோடு ிறது. 

18. ஈரோன் சிகமோர்க் என்ற சூப்பர்  ம்ப்யூட்டகர உருவாக்கியுள்ளது.  இந்த சூப்பர் 

கம்ப்யூட் ர் முந்மதய ஈரானிய சூப்பர் கம்ப்யூட் ர்கமள வி  நூறு ை ங்கு சக்தி 
வாய்ந்தது.  சூப்பர்  ம்ப்யூட்டருக்கு பீனிக்ஸ் கபோன்ற சிமுர்க் என்ற பறமவயின் 
கபயரால் கபயரி ப்பட் து.  க ஹ்ரானில் அமைந்துள்ள அைீர் கபரீ் கதாழில்நுட்ப 
பல்கமலக்கழகத்தால், இந்த சூப்பர் கம்ப்யூட் ர் உருவாக்கப்பட் து. 

19. இந்தியாவின் முதல் கவளோண் ஏற்றுமதி வசதி கமயத்கத புகனயில் 
நிறுவுவதற்கு ைஹரட் ா வைிக சங்கம், விவசாயம் ைற்றும் வைிகம் (MCCIA) 
கதசிய கவளாண் ைற்றும் கிராைப்புற கைம்பாட்டு வங்கியு ன் (NABARD) 
ஒத்துமழத்தது. 

20. யுகனஜடட் லோஞ்ச் அகலயன்ஸ் புகளோரிடோவில் உள்ள க ப்  னோஜவரல் 
விண்ஜவளி பகட நிகலயத்தில் இருந்து அட்லஸ் V ரோக்ஜ ட்கட ஏவியது.  
அட்லஸ் V ராக்ககட் எஸ்பிஐஆர்எஸ் ஜிகயா -5 கசயற்மகக்ககாமளக் 
ககாண்டுள்ளது. 

21. கதாழில் ைற்றும் உள் வர்த்தக கைம்பாட்டுத் துமற சைீபத்தில் இந்தியோவில் 2021 
ஏப்ரல் மோதத்திற் ோன ஜமோத்த விகலகய ஜவளியிட்டது. ஏப்ரல் 2021 
மோதத்திற் ோன WPI 128.1 ஆ  இருந்தது. 

22. ஸ்டோர்லிங்க் ஜசயற்க க்க ோள் ள் மூலம் இமைய கசமவகமள 
வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கூகுள்  ிளவுட் மற்றும் ஸ்கபஸ்எக்ஸ் 

க ஜயழுத்திட்டன 

23. Tauktae சூறோவளி குறித்த கதசிய கநருக்கடி கைலாண்மை குழு (NCMC) கூட் ம் 

அமைச்சரமவ கசயலாளர் தமலமையில் நம கபற்றது. 

24. ஜமக்ஸிக ோ ஆண்ட்ரியோ கமசோ 2020 ஆம் ஆண்டின் பிரபஞ்ச அழ ியோ  
முடிசூட்டப்பட்டோர். 69 வது பிரபஞ்ச அழகிப் கபாட்டி கை 16, 2021 அன்று 
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அகைரிக்காவின் புகளாரி ாவில் நம கபற்றது. இந்த கபாட்டி COVID காரைைாக 
தள்ளிமவக்கப்பட் து 

25. ரகபல் நடோல் 2021 இத்தோலிய ஓபகன ஜடன்னிஸ் பட்டம் கவன்றார்.  இது 
அவரது பத்தாவது கராம் ைாஸ் ர்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் ஆகும்.  கை 16, 2021 அன்று, 
இத்தோலிய ஓபன் கரோம் ந ரில் நகடஜபற்றது. 

26. இந்திய ஜதோழில்நுட்ப நிறுவனம்-கரோபோர், மரத்கதப் பயன்படுத்தி உல ின் 
முதல் புக  இல்லோத த னம் அகமப்பு என்று கூறப்படும் ந ரும் மின்சோர 
த னம்  ருவியின் முன்மோதிரிகய உருவோக் ியுள்ளது. 

27. பூமியின் சந்திரன் முழு சந்திர  ிர ைத்தில் இருக்கும்கபோது இரத்த நிலவு 

ஏற்படு ிறது.  இந்த கநரத்தில், சந்திரன் சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிறமோ  
ஜதரி ிறது. எனகவ, இது இரத்த நிலவு என்று அகழக் ப்படு ிறது.  அடுத்த 
இரத்த நிலவு கை 26, 2021 அன்று ந க்கும் 

28. மூத்த பிரிட்டிஷ் இராஜதந்திரி மோர்ட்டின்  ிரிஃபித்ஸ் ஐந்து வருட  ோலத்திற்கு 
ஐக் ிய நோடு ளின் (ஐ.நோ.) மனிதோபிமோன விவ ோர ஒருங் ிகைப்பு 
அலுவல த்தின் புதிய தகலவரோ  நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். 

29. உலக வங்கியின் உதவியு ன் கவளியி ப்பட்  "இடம்ஜபயர்வு மற்றும் கமம்போட்டு 
சுருக் மோன" அறிக்க யின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா ைிகப் கபரிய 
பைப்பரிைாற்றத்மதப் கபற்றது.  2008 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாகவ அதிக பைம் 
அனுப்பும் நா ாக இருந்தது. இருப்பினும், 2020 ல் இந்தியோ வழியோ  வோங் ிய 
பைம் எண்பத்தி மூன்று பில்லியன் அஜமரிக்  டோலர் ளுக்கு கமல் இருந்தது. 

30. பத்மகுமோர் எம் நோயர் கதசிய ஜசோத்து புனரகமப்பு நிறுவனத்தின் லிமிஜடட் 
தகலகம நிர்வோ  அதி ோரியோ  நியைிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்கபாது பத்ைகுைார் 
எஸ்பிஐ -யில் அழுத்தப்பட்  கசாத்துக்கள் தீர்வுக் குழுவின் தமலமை கபாது 
கைலாளராக உள்ளார். 

31. டோக்டர். சகுந்தலோ ஹரோக்சிங் தில்ஸ்ஜடட், இந்திய வம்சோவளிகயச் கசர்ந்த 
உல ளோவிய ஊட்டச்சத்து நிபுைர், முழுமையான, ஊட் ச்சத்து உைர்திறன் 
ககாண்  ைீன் வளர்ப்பு ைற்றும் உைவு முமற முமறகமள வளர்ப்பதில் 
முன்கனாடி ஆராய்ச்சி கசய்ததற்காக மதிப்புமிக்  2021 உல  உைவு விருகத 
ஜவன்றோர். 
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32. .விட்லி விருது " ிரீன் ஆஸ் ோர் விருது" என்று அமழக்கப்படுகிறது.  2021 இல், 
நோ ோலோந்தின் நுக்லு ஃகபோம் கவட்லி விருகத கவன்றார். இந்த  விருது கபற்ற 
முதல் இந்தியர் இவகர ஆவார். 

33. பைீா மூங்கில் உதவியு ன் ககாமவயில் உள்ள தமிழ்நோடு கவளோண் 
பல் கலக் ழ ம் (TNAU) "ஆக்ஸிென் பூங் ோகவ" உருவாக்கியுள்ளது. 

34. சிகனோபோர்ம் க ோவிட் -19 தடுப்பூசி WHO ஆல் அவசர ோல பயன்போட்டிற்கு 
அங் ீ ரிக் ப்பட்டுள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் (WHO) அங்கீகரிக்கப்பட்  
முதல் சீன தடுப்பூசி இதுவாகும். 

35. இந்திய மற்றும் இந்கதோகனசிய  டற்பகட ள் ஜதற்கு அகரபிய  டலில் 
போகஸக்ஸ் பயிற்சிகய (PASSEX) நடத்தின. 

36. உல ின் முதல் ஆளில்லோ  ப்பல் "கமஃப்ளவர் 400" என்ற கபயரில் அட்லாண்டிக் 
க லில் பயைித்தது.  இது ஐபிஎம் உ ன் இமைந்து க ல் ஆராய்ச்சி நிறுவனைான 
புகராகைரால் கட் ப்பட் து.  நீர்வாழ் பாலூட்டிகமளக் கண்காைிக்கவும், நீரில் 
உள்ள பிளாஸ்டிக் பகுப்பாய்வு கசய்யவும், க ல் ைாசுபாட்ம ப் கண்காைிக்கவும் 
இது கை 15, 2021 அன்று அதன் அட்லாண்டிக் க ற்பயைத்மதத் கதா ங்கியது. 

37. மும்கபயில் பிறந்த, சி ோக ோ பல் கலக் ழ த்தில் அரபு இலக் ியப் 
கபரோசிரியரோன டோக்டர் தகஹரோ குத்புதீன், 15 வது கஷக் சயீத் புத்த  விருகத 
ஜவன்ற இந்திய வம்சோவளிகய கசர்ந்தவர் ஆவார். 

38. இந்திய பத்திரிக்மக அறக்கட் மளயின் (பிடிஐ) பத்திரிக்மகயாளரான ஷகூர் ரோதர் 

தனது முதல் நோவலோன " Life in the Clock Tower Valley."எழுதியுள்ளோர். 

புத்தகத்மத கவளியிட் வர் "கபசும் புலி". இந்த புத்தகம் காஷ்ைீரின் பழமையான 
க ந்த காலத்மதயும், வலிைிகுந்த நிகழ்காலத்மதயும், நித்திய நிச்சயைற்ற 
எதிர்காலத்மதயும் கசால்கிறது. 

39. அவசர உபகயோ த்திற் ோ  டிஆர்டிஓ உருவோக் ிய க ோவிட் எதிர்ப்பு மருந்கத 

டிசிெிஐ ஏற்றுக்ஜ ோண்டுள்ளது.  அணுசக்தி ைருத்துவம் ைற்றும் அதனு ன் 
கதா ர்பும ய அறிவியல் நிறுவனம் (ஐஎன்எம்ஏஎஸ்) ஐதராபாத்தில் உள்ள  ாக் ர் 
கரட்டீஸ் ஆய்வகங்களு ன் (டிஆர்எல்) இமைந்து ககாவிட் -19 எதிர்ப்பு ைருந்மத 
உருவாக்கியுள்ளது.(2-டிகயோக்ஸி-டி-குளுக்க ோஸ் (2-டிெி) 
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40. இந்திய இரோணுவம் தனது முதல் ஜபண் இரோணுவ  ோவல்துகறகய 
அறிமு ப்படுத்து ிறது.  கபங்களூருவில் உள்ள ராணுவ கபாலீஸ் மையம் ைற்றும் 
பள்ளியில் (CMP C&S) 83 கபண் வரீர்களின் முதல் பம  ஆரம்பிக்கப்பட் து. 

41. நாட்டின் ஆக்ைிஜன் கதமவகமளப் பூர்த்தி கசய்வதற்காக ந ந்து வரும் கதசியப் 
பைிமய ஆதரிப்பதற்காக இந்திய  டற்பகட ஆபகரஷன் சமுத்திர கசது- II ஐத் 
ஜதோடங் ியுள்ளது.  க ோவிட் -19ஐ எதிர்ப்பதற்கு இந்தியோவிற்கு இந்திய 
 டற்பகட கபோர்க் ப்பல் ள் திரவ ஆக்ஸிென் நிரப்பப்பட்ட  ிகரகயோஜெனிக் 
ஜ ோள் லன் ள் மற்றும் ஜதோடர்புகடய மருத்துவ உப ரைங் கள 
எடுத்துவரும். 

42. பத்திரிமக சுதந்திரத்தின் அடிப்பம க் ககாள்மககமளக் ககாண் ா வும், ஒவ்கவாரு 
ஆண்டும் சுதந்திரம் ைீதான தாக்குதல்களிலிருந்து ஊ கங்கமளப் பாதுகாக்கவும் கம 
3 உல  பத்திரிக  சுதந்திர தினம் ஜ ோண்டோடப்படு ிறது. 

43. வ க்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு சைீபத்தில் அல்கபனியாவில் "டிஃஜபண்டர்-
ஐகரோப்போ 21" என்ற கூட்டு இரோணுவப் பயிற்சிகயத் ஜதோ ங்கியது.  
அகைரிக்காவிலிருந்து ஆயிரக்கைக்கான ராணுவ வரீர்கள் இந்தப் பயிற்சியில் 
பங்ககற்றனர். 

****** 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 
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