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EXAMS9.IN 

Current Affairs MARCH  2021 

March-31 

1.A new sub-species of the six-line blue butterfly named Nacaduba Sinhala Ramaswami has 

been discovered from the south Western Ghats. 

ஆறு ரி ீன ண்த்துப்பூச்சற ின் புற துஷ இணரண ரகதுதர 

சறங்கப ரசரற ன்கறந ண்த்துப்பூச்சறகள் ஶற்குத் வரடர்ச்சற 
ஷனின் வற்கு தகுறில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

2.NITI Aayog has released a report called „Investment Opportunities in India‟s Healthcare 

Sector‟ on March 30, 2021. 

றற ஆஶரக் ரர்ச் 30, 2021 அன்று „இந்றரின் சுகரரத் துஷநில் 

பலீட்டு ரய்ப்புகள்‟ ன்ந அநறக்ஷகஷ வபிிட்டுள்பது. 

 

3.Union Minister of Education Shri Ramesh Pokhriyal inaugurated “Ānandam: The Center for 

Happiness” in IIM Jammu virtually on March 30, 2021. 

த்ற கல்ி அஷச்சர் ஶஷ் ஶதரக்ரிரல் ரர்ச் 30, 2021 அன்று 

ஜம்பில் உள்ப ..ம் றறுணத்றல் “ஆணந்ம்: கறழ்ச்சறக்கரண 

ஷம்” ன்கறந ஷத்ஷ றநந்து ஷத்ரர். 

 

4.ISRO is collaborating with NASA to launch a new satellite called NISAR, or the NASA-ISRO 

Synthetic Aperture Radar, which will be used for remote sensing, to observe and understand 

natural disasters on Earth. 

றனடுக்கம், கடல் ட்டம் அறகரிப்பு உள்பிட்ட இற்ஷக ஶதரிடர்கஷப 

பன்கூட்டிஶ அநறபம் ஷகில், இந்றரின் இஸ்ஶரவும் 
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அவரிக்கரின் ரசரவும் இஷந்து ரசர-இஸ்ஶர வசற்ஷக துஷப 

ஶடரர் (றசரர்) ன்ந புற வசற்ஷகக்ஶகரஷப உபேரக்கற பேகறநது. 

 

5.HDFC Bank was selected as the „India‟s Best Bank for SMEs‟ at the Asiamoney Best Bank 

Awards 2021. 

சறரணி சறநந் ங்கற ிபேதுகள், 2021 இல் HDFC ங்கற „இந்றரின் 

சறறு, குறு றறுணங்கலக்கரண சறநந் ங்கற‟ ன்று ஶர்வு 

வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

6.External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar on March 30 attended the 9th Ministerial 

Conference of Heart of Asia – Istanbul Process (HoA-IP) on Afghanistan in Dushanbe, 

Tajikistan. In the conference, he called for a “genuine „double peace‟” in Afghanistan which is 

“peace within Afghanistan and peace around Afghanistan” which “requires harmonizing the 

interests of all, both within and around that country.”. The Ministerial Conference of Heart of 

Asia – Istanbul Process (HoA-IP) was launched in Istanbul on November 2, 2011. 

உள்ரட்டுப் ஶதரரிணரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப ஆப்கரணிஸ்ரணில் சரரண 

பன்வணடுப்புகஷப டுப்தறல் திரந்ற ரடுகபிடம் எபேறத் கபேத்ஷ 

உபேரக்குற்கரக கடந் 2011-ம் ஆண்டு ம்தர் ரம் துபேக்கறில் 

„„ஆசறரின் இம்‟‟ ன்ந வதரில் ஆசற ரடுகபின் வபிபநவு 

ந்றரிகள் இஷடஶ பல் ரரடு ஷடவதற்நது. அஷணத் வரடர்ந்து 

எவ்வரபே ஆண்டும் நரல் இந் ரரடு ஷடவதற்று பேகறநது. 

அந் ஷகில் 2021-ம் ஆண்டுக்கரண 9து ஆசறரின் இம் ரரடு 

ஜறகறஸ்ரன் ரட்டின் ஷனகர் துன்ஶதில் ரர்ச் 30 அன்று 

ஷடவதற்நது. இறல் கனந்து வகரண்ட இந்றரின் வபிபநவுத்துஷந 

அஷச்சர் ஸ் வஜய்சங்கர் ஆப்கரணிஸ்ரணில் “உண்ஷரண இட்ஷட 

அஷற” ஶஷ ண னறபறுத்றணரர். அரது, ஆப்கரணிஸ்ரணில் 

றந் அஷற றன ஶண்டும் ன்நரல், உள்ரட்டிலும், அன் சுற்றுப் 

தகுறகபிலும் அஷறஷ ற்தடுத்துது அசறம் ன்நரர். 
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7.Facebook and Google are planning to lay two new undersea internet cables to connect South 

East Asia (Singapore and Indonesia) and North America (U.S.West Coast). 

வன்கறக்கு ஆசறர (சறங்கப்பூர் ற்றும் இந்ஶரஶணசறர) ற்றும் ட 

அவரிக்கர (அவரிக்கரின் ஶற்கு கடற்கஷ) ஆகறற்ஷந 

இஷக்கும் ஷகில் ஶதஸ்புக் ற்றும் கூகுள் றறுணங்கள் கடலுக்கு 

அடிில் இண்டு புற இஷ ஶகதிள் இஷப்ஷத ஶதரட 

றட்டறட்டுள்பண. 

 

March-30 

7) All polling booths in Tamil Nadu to have VVPAT for April 6 Assembly elections in the State. 

ப்ல் 6ம் ஶற ஷடவதந உள்ப றக சட்டன்ந ஶதஷ ஶர்னறல் 

அஷணத்து ரக்குச்சரடிகபிலும் ிிஶதட் இந்றம் 

தன்தடுத்ப்தடும் ன்று றக ஷனஷ ஶர்ல் அறகரரி 

வரிித்துள்பரர். 

 

6) President Ram Nath Kovind has given his assent to the National Capital Territory of Delhi 

(Amendment) Act, 2021. According to the legislation, the “government” in Delhi means the 

“Lieutenant Governor”. 

குடிசுத் ஷனர் ரம் ரத் ஶகரிந்த் ஶசற ஷனகர் வடல்னற 
(றபேத்ம்) சட்டம், 2021 க்கு ணது எப்புஷன ங்கறபள்பரர். இந் 

சட்டத்றபேத்த்றன் தடி, வடல்னறில் “அசரங்கம்” ன்நரல் “துஷறஷன 

ஆலர்” ன்று வதரபேபரகும். 

 

5) President Ram Nath Kovind has given his assent to the National Bank for Financing 

Infrastructure and Development Act, 2021 which sets up the National Bank for Financing 

Infrastructure and Development (NaBFID) to fund infrastructure projects in India. 

இந்றரில் உள்கட்டஷப்பு றட்டங்கலக்கு றறபிப்தற்கரக ஶசற 

உள்கட்டஷப்பு ற்றும் ஶம்தரட்டு ங்கறஷ (NaBFID) அஷக்கும் 
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ஶசற உள்கட்டஷப்பு ற்றும் ஶம்தரட்டு ங்கற சட்டம், 2021 க்கு 

குடிசுத் ஷனர் ரம் ரத் ஶகரிந்த் ணது எப்புஷன 

ங்கறபள்பரர். 

 

4) India and the U.S. on March 28 have begun a two-day naval exercise PASSEX in the Bay of 

Bengal (Eastern Indian Ocean region). 

இந்றரவும் அவரிக்கரவும் ரர்ச் 28 அன்று ங்கரப ிரிகுடரில் 

(கறக்கு இந்றப் வதபேங்கடல் தகுற) தரவசக்ஸ் ன்ந இண்டு ரள் 

கடற்தஷடப் திற்சறஷத் வரடங்கறபள்பண. 

 

3) Earth Hour Day was observed on March 27, 2021. It is held every year on the last Saturday of 

March. It is an annual initiative of the World Wildlife Fund for Nature (WWF). 

ரர்ச் 27, 2021 அன்று புி ஶ றணம் அனுசரிக்கப்தட்டது. இது எவ்வரபே 

ஆண்டும் ரர்ச் கஷடசற சணிக்கறஷ அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. இது 

உனக ணினங்கு றறத்றன் (WWF) பேடரந்ற பற்சறரகும். 

 

2.) The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has declared African Forest and 

African Savanna elephants as „critically endangered‟ and „endangered‟ respectively. African 

elephants are the largest land animals on Earth. 

இற்ஷக தரதுகரப்புக்கரண சர்ஶச என்நறம் (IUCN) ஆப்திரிக்க கரட்டு 

ரஷணகள் „றகவும் ஆதத்ரண‟ றஷனில் உள்பது ன்றும், ஆப்திரிக்க 

சரணர ரஷணகள் „ஆதத்ரண‟ றஷனில் உள்பது ன்றும் 

அநறித்துள்பது. ஆப்திரிக்க ரஷண பூறின் றகப்வதரி றன 

ினங்கரகும். 

 

1.ஏ.சற.., தரஸ்ஶதரர்ட் ஷத்துள்ப, வபிரட்டு குடிபரிஷ வதற்ந 

இந்றர்கள், ரழ்ரள் பலதும், 'ிசர' இன்நற த்ஷண பஷந 

ஶண்டுரலும் இந்றர ந்து வசல்னனரம்.ஆணரல் அர்கலக்கு, 
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இந்ற குடிகனுக்கு உள்பது ஶதரன ஏட்டுரிஷ கறஷடரது. அசு 

ஶஷனில் ஶசஶர, ிசர றனம் ரங்கஶர படிரது.அர்கபில், 

20 துக்கு உட்தட்ஶடரர் ற்றும் 50 றற்கு ஶற்தட்ஶடரர், எவ்வரபே 

பஷந தரஸ்ஶதரர்ட்ஷட புதுப்திக்கும் ஶதரது, கூடஶ, ஏ.சற.., 

தரஸ்ஶதரர்ட்ஷடபம் புதுப்திக்க ஶண்டும். 

March-29 

10) Bhavani Devi who became the first Indian fencer to qualify for the Tokyo Olympics was 

felicitated by Indian Fencing Association at a function organised on the premises of KIIT and 

KISS. Bhavani Devi who hails from Tamil Nadu is a student of KIIT. 

KIIT ற்றும் KISS பரகத்றல் ற்தரடு வசய்ப்தட்டிபேந் ிரில் 

ஶடரக்கறஶர எனறம்திக்கறற்கு குற வதற்ந பல் இந்ற ரள்சீ்சு 

ீரங்கஷண தரணி ஶிஷ இந்ற ரள்சீ்சு சங்கம் தரரட்டிது. 

றழ்ரட்ஷடச் ஶசர்ந் தரணி ஶி, KIIT ரர் ஆகும். 

 

9) The Centre for Atmospheric Sciences (CAS) of Indian Institute of Technology (IIT) Delhi will 

soon establish an atmospheric observatory at its Sonipat campus in Haryana to combat climate 

change and air pollution problems. 

வடல்னற இந்ற வரறல்தட்தக் ககத்றன் (IIT) பிண்டன அநறில் 

ஷம் (CAS) யரிரணரில் உள்ப அன் ஶசரணிதட் பரகத்றல் 

பிண்டன ஆய்கத்ஷ றறுவுள்பது. இது கரனறஷன ரற்நம் 

ற்றும் கரற்று ரசுதரடு திச்சஷணகள் குநறத்து ஆய்வு வசய்வுள்பது. 

 

8) The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated Shaheed Ashfaq Ulla Khan 

Zoological Park in Gorakhpur on March 27. This is the first zoo in Purvanchal and the third in 

the state. 

உத்திஶச பல்ர் ஶரகற ஆறத்ரத் ரர்ச் 27 அன்று ஶகரக்பூரில் 

ரயதீ் அஷ்தக் உல்னர கரன் றபேகக்கரட்சற சரஷனஷ றநந்து 

ஷத்ரர். இது பூர்ஞ்சல் தகுறின் பல் றபேகக்கரட்சற 
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சரஷனரகவும், உத்திஶச ரறனத்றன் பன்நரது றபேகக்கரட்சற 
சரஷனரகவும் உள்பது. 

 

7) A Residential hockey centre of excellence will be soon set up in the Uttar Pradesh capital, 

Lucknow. 

உத்ப்திஶச ரறன ஷனகர் னக்ஶணரில் ிஷில் எபே 

குடிிபேப்பு யரக்கற ஷம் அஷக்கப்தடவுள்பது. 

 

6) The Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri declared the complete disinvestment of Air 

India on March 27. 

த்ற சறில் ிரணப் ஶதரக்குத்துத் துஷந அஷச்சர் யர்ீப் சறங் பூரி 

அர்கள் ஜழன் ர இறுறக்குள் த்ற அசறன் வதரதுத்துஷந 

றறுணரண ர் இந்றர ிரண றறுணத்றன் ணிரர்ரக்கல் 

டடிக்ஷக பலஷரக படிஷட இபேப்தரக ரர்ச் 27 அன்று 

அநறித்ரர். 

 

5)The Centre plans to launch a Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) scheme 

which issues a 14 digit identification number to every plot of land in the country within a year. 

ணித்துரண றன அஷடரப ண் (ULPIN) றட்டத்ஷ வரடங்க த்ற 

அசு றட்டறட்டுள்பது, இன்கலழ் இந்றரில் உள்ப அஷணத்து 

றனத்றற்கும் 14 இனக்க அஷடரப ண்ஷ எபே பேடத்றற்குள் 

வகரடுக்கவுள்பது. 

 

4.)Bhutan launched its biggest nationwide COVID-19 vaccination programme on March 27 with 

the AstraZeneca shots provided by neighbouring India. In India, the Oxford-AstraZeneca vaccine 

is being manufactured by the Serum Institute of India, the world‟s largest vaccine manufacturer. 

இந்றர ங்கற அஸ்ட்ரவஜவணகர டுப்பூசறகலடன் பூட்டரன் ணது 

றகப் வதரி ரடு லி COVID-19 டுப்பூசற றட்டத்ஷ ரர்ச் 27 அன்று 
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அநறபகப்தடுத்றது. இந்றரில், ஆக்ஸ்ஶதரர்டு-அஸ்ட்ரவஜவணகர 

டுப்பூசற உனகறன் றகப்வதரி டுப்பூசற உற்தத்றரபரண சலம் 

இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் இந்றரரல் ரரிக்கப்தடுகறநது. 

3) தரர்பனர1 கரர்தந்ம் ஶதரட்டிில் இங்கறனரந்து ீர் யரறல்டன் 

பனறடம் திடித்ரர். 

 

2.) இந்றர - அவரிக்கர இஷடினரண கூட்டு கடற்தஷட திற்சற 
ாஸ்எக்ஸ் கறக்கு இந்ற வதபேங்கடல் தகுறில் 28/3/2021 

ஞரிற்றுக்கறஷ வரடங்கறது. 

தரஸ்க்ஸ்‟ ன்ந இந் கூட்டுப் திற்சறில் இந்றர சராரா தில் 

„றரனறக்‟ ஶதராரா க் கப்தலும், ீண்டதூ கண்கரிப்பு ஶதராரா  
ிரணரண „தி8‟ ஆகறஷ ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பண. அவரிக்கர 

பஸ்ஸ் றஶரஶடராரா  பைஸ்வல்ட் ஶதராரா  ிரணம் ரங்கற கப்தல் 

குலஷ ஈடுதடுத்றபள்பது. இந் கப்தல் குலில் சறநற ஶதராரா  
கப்தல்கலம், ரபரண ஶதராரா  ிரணங்கலம் இடம்வதற்நறபேக்கும் 

ன்ந அறகரரிகள் வரிித்ணர . 

 

1. உனக ஶகரப்ஷத துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி கடந் 18-ந்ஶற வடல்னறில் 

வரடங்கறது. 53 ரடுகஷபச் ஶசர்ந் 294 ீர், ீரங்கஷணகள் 

தங்ஶகற்நணர். இறல் பல் ரபில் இபேந்ஶ ஆறக்கம் வசலுத்ற இந்ற 

ீர்கள் வரடர்ந்து தக்கஶட்ஷட டத்ற ிப்பூட்டிணர். இந் 

றஷனில் கஷடசற ரபரண ஶற்று (28/3/2021) இந்றர ஶலும் 2 

ங்கப்தக்கத்ஷ அள்பிது. 

வடல்னறில் ஶற்றுடன் றஷநஷடந் உனக ஶகரப்ஷத துப்தரக்கற 
சுடுனறல் இந்ற அி 15 ங்கம் உள்தட 30 தக்கங்கள் குித்து 

பனறடம் திடித்து. 
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எனறம்திக் துப்தரக்கற சுடுல் திரிில் வரத்ம் 15 இடங்கலக்கு இந்ற 

ீர்கள் குற வதற்நறபேப்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

March-28 

13) The Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) extended the validity of motor 

vehicle documents like driving licence (DL), registration certificate (RC) and permits till June 

30, 2021, in view of the ongoing COVID-19 pandemic. 

வகரஶரணர தல் கரரக, ஏட்டுர் உரிம், ரகண தறவுச் 

சரன்நறழ், தர்றட் ஶதரன்ந ஶரட்டரர் ரகண ஆங்கஷப புதுப்திக்கும் 

அகரசத்ஷ பேம் ஜழன் 30ம் ஶற ஷ ீட்டித்து த்ற 

ஶதரக்குத்து அஷச்சகம் உத்ிட்டுள்பது. 

12).NATHEALTH-Healthcare Federation of India, organized the 7th 

NATHEALTH Annual Summit on the theme of „Indian Health System 

Expansion in Post-COVID Era.‟ The 2-day virtual summit held on 25th and 26th 

March 2021. 

இந்றரின் NATHEALTH-சுகரர கூட்டஷப்பு, 7 து ஆண்டு NATHEALTH 

உச்சற ரரட்ஷட „ஶகரிட் திந்ஷ கரனங்கபில் இந்ற சுகரர 

அஷப்தின் ிரிரக்கம்‟ ன்ந ஷனப்தில் ற்தரடு வசய்து. இந் 

இண்டு ரள் வய்றகர் உச்சற ரரடு ரர்ச் 25 ற்றும் 26 ஆகற 

ஶறகபில் ஷடவதற்நது. 

11) .Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina 
jointly inaugurated the “Bangabandhu-Bapu Museum” at the Bangabandhu 

International Conference Centre at Dhaka. The museum has a digital exhibition on 
India‟s Father of the Nation Mahatma Gandhi and Bangladesh‟s Father of the Nation 

„Bangabandhu‟ Sheikh Mujibur Rahman. 

டரக்கரில் உள்ப தங்கதந்து சர்ஶச ரரட்டு ஷத்றல் 

அஷக்கப்தட்டுள்ப “தங்கதந்து-தரபு அபேங்கரட்சறகத்ஷ” இந்ற 

திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் ங்கஶச திர் ஶக் யசறணர 

ஆகறஶரர் இஷந்து றநந்து ஷத்ணர். இந் அபேங்கரட்சறகத்றல் 

இந்றரின் ஶச ந்ஷ கரத்ர கரந்ற ற்றும் ங்கஶசத்றன் ஶச 
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ந்ஷ „தங்கதந்து‟ ஶக் பஜறபுர் ஹ்ரன் ஆகறஶரர் தற்நற டிஜறட்டல் 

கண்கரட்சற உள்பது. 

10).Iran and China have signed a 25-year “strategic cooperation pact” on March 27. 

ஈரன் ற்றும் சலணர ஆகற ரடுகள் ரர்ச் 27 அன்று 25 ஆண்டுகரன 

“பஶனரதர எத்துஷப்பு எப்தந்த்றல்” ஷகவலத்றட்டண. 

9).U.S. President Joe Biden will host a virtual „Leaders Summit on Climate‟ on 

April 22 and 23, with 40 world leaders, including Prime Minister Narendra 

Modi. 

திர் ஶந்ற ஶரடி உட்தட 40 உனகத் ஷனர்கலடன் அவரிக்க 

அறதர் ஶஜர திடன் ப்ல் 22 ற்றும் 23 ஆகற ஶறகபில் வய்றகர் 

„கரனறஷன குநறத் ஷனர்கள் உச்சற ரரட்ஷட‟ டத்வுள்பரர். 

8.Global Wind Report 2021 was published by the Global Wind Energy Council (GWEC) on 

March 25, 2021. 

உகாயின காற்ால அிக்லக 2021 ஐ உகாயின 

காற்ால ஆற்ல் கவுன்சில் (GWEC) நார்ச் 25, 2021 அன்று 

வயினிட்டது. 

7.World Development Report: Data for Better Lives was released by the World Bank on March 

24, 2021. 

உக யர்ச்சி அிக்லக: சிந்த யாழ்க்லகக்கா தபவு 2021 

நார்ச் 24 அன்று உக யங்கினால் வயினிடப்ட்டது. 

6.எபேரள் கறரிக்வகட்டில் இந்ற அிின் வரடக்க ஆட்டக்கரர்கள் 

ஶரயறத் சர்ர ற்றும் றகர் ரன் இஷந்து 5,000 ன்கள் ன்ந 

ஷல்கல்ஷன ஞரிற்றுக்கறஷ ட்டிணர். 
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5. உனகக் ஶகரப்ஷத துப்தரக்கறச் சுடுல் ஶதரட்டிில் 25 ீ. ஶதிட் ஃதர  
திஸ்டல் கனப்பு அிகள் திரிில் இந்றரின் ிஜய்ரீ  சறத்து-

ஶஜஸ்ிணி ஶஜரடி ங்கம் வன்நது. 

 

4. ம் ரட்டில் வகரஶரணரவுக்கு றரக, ற்கணஶ இண்டு டுப்பூசறகள் 

தன்தடுத்ப்தட்டு பேம் றஷனில், பன்நரது டுப்பூசற ரரகற 
உள்பது. 'ஶகரரரக்ஸ்' ண, வதரிடப்தட்ட இந் டுப்பூசறின் 

இண்டரம் கட்ட ஶசரஷண துங்கறபள்பது; இஷ, பேம் வசப்டம்தரில் 

அநறபகப்தடுத் றட்டறடப்தட்டுள்பது. 

 

3.ஶதரனந்றல், ஶதரலீஸ், ல்ஷனக் கரல்தஷட, ீஷப்புப் தஷட 

உள்பிட்ட திரிவுகபில், ரய்கள், ற்றும் குறஷகலம் திரற்நற 
பேகறன்நண.  ரய்கள் ற்றும் குறஷகலக்கு, 'வதன்ன்' ங்கும் 

றட்டத்ஷ வசல்தடுத், அந்ரட்டு அசு படிவு வசய்துள்பது. 

 

2. ஶகரஷில், தஸ் திகலக்கு டிக்வகட்டுடன் இனசரக க்கன்று 

ங்கும் ஶகரஷஷ ஶசர்ந் ரரிபத்து ஶரகரன் தஸ் 

கண்டக்டபேக்கு, ன் கற தரத் றகழ்ச்சறில் திர் ஶரடி தரரட்டு 

வரிித்ரர். 

 

1.சலணரில் இபேந்து 18,300 கண்வடய்ணர்கலடன் ர் கறரீன் ன்ந கப்தல் 

கடந் 22 ம் ஶற சூஸ் கரல்ரய் றரக வர்னரந்து வசன்று 

வகரண்டிபேந்து. அச்சத்றல் கரல்ரய் தகுறில் ற்தட்ட தனத் 

கரற்று கரரக கப்தல் கரல்ரின் குறுக்கரக சறக்கறக்வகரண்டது. உனக 

கப்தல் ஶதரக்குத்றல் 15% இந் சூஸ் கரல்ரய் றரக ரன் 

டக்கறநது. ற்ஶதரது சலண சக்கு கப்தல் சறக்கறக்வகரண்டிபேப்தரல் 321 

கப்தல்கள் கரத்றபேக்க ஶண்டி றஷன ற்தட்டுள்பது. 
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March-27 

1.India‟s First Indo-Korean Friendship Park was jointly inaugurated by Mr Suh Wook, Minister 

of National Defence, South Korea and Shri Rajnath Singh, Minister of Defence, at Delhi 

Cantonment on 26 Mar 2021. 

இந்றரின் பல் இந்ஶர-வகரரிர ட்பு பூங்கரஷ வன் 

வகரரிரின் ஶசற தரதுகரப்பு அஷச்சர் சு வூக் ற்றும் இந்ற 

தரதுகரப்பு அஷச்சர் ரஜ்ரத் சறங் ஆகறஶரர் ரர்ச் 26, 2021 அன்று வடல்னற 
கண்ஶடரன்வன்டில் றநந்து ஷத்ணர். 

2.Shri Prahlad Singh Patel, Minister of State for Tourism and Culture and Shri Shivraj Singh 

Chouhan, Chief Minister of Madhya Pradesh inaugurated the „Chhatrasal Convention Centre‟ at 

Khajuraho developed under Swadesh Darshan Scheme of Ministry of Tourism in Khajuraho, 

Madhya Pradesh on March 26. 

த்ற திஶசத்றன் கஜளரஶயரில் சுற்றுனர அஷச்சகத்றன் சுஶஷ் 

ரிசண றட்டத்றன் கலழ் உபேரக்கப்தட்ட „சத்சரல் ரரட்டு ஷத்ஷ‟ 

சுற்றுனர ற்றும் கனரச்சரத் துஷந அஷச்சர் திகனரத் சறங் தஶடல் 

ற்றும் த்ற திஶச பல்ர் சறரஜ் சறங் சவுகரன் ஆகறஶரர் றநந்து 

ஷத்ணர். 

3.The Sports Ministry has decided to extend the Khelo India scheme from 2021-22 to 2025-26, 

Sports Minister Kiren Rijiju announced in Rajya Sabha. 

ஶகஶனர இந்றர றட்டத்ஷ 2021-22 இல் இபேந்து 2025-26 ஷ ீட்டிக்க 

ிஷபரட்டு அஷச்சகம் படிவு வசய்துள்பரக ிஷபரட்டுத்துஷந 

அஷச்சர் கறண் ரிஜறஜள ரறனங்கபஷில் வரிித்துள்பரர். 

4.The 28th “Hunar Haat” of indigenous products of artisans and craftsmen is being organised at 

Kala Academy, Campal, Panaji (Goa) from 26th March to 04th April. 

ஷகிஷணஞர்கள் ற்றும் அர்கபின் உள்ரட்டு ரரிப்புகலக்கரண 28 

து “யளணரர் யரத்” றகழ்வு ரர்ச் 26 பல் ப்ல் 04 ஷ கரனர 

அகரடற, ஶகம்தல், தணரஜற (ஶகரர) இல் ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 
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5.Senior bureaucrat Saurabh Garg has been appointed as the chief executive officer (CEO) of the 

Unique Identification Authority of India (UIDAI). 

இந்ற ணித்து அஷடரப ஆஷத்றன் (UIDAI) புற ஷனஷ 

றர்ரக அறகரரிரக (CEO) பத் அசு அறகரரிரண வசௌப் கரர்க் 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

6.Senior IAS Officer Sanjeev Kumar has been appointed as the chairman of the Airports 

Authority of India (AAI). 

இந்ற ிரண றஷன ஆஷத்றன் (AAI) புற ஷனரக பத் 

..ஸ் அறகரரி சஞ்சலவ் குரர் றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

7.Senior IAS Officer Atish Chandra has been appointed as the chairman and managing director 

of Food Corporation of India (FCI). 

பத் ..ஸ் அறகரரி அறஷ் சந்றர இந்ற உவுக் ககத்றன் (FCI) 

ஷனரகவும் றர்ரக இக்குரகவும் றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 

March-26 

1.The Department of Museums will be conducting two seminars on Thanporunai River Culture, 

and Adichanallur and Thanporunai Excavations on March 29 and 30 at the Government 

Museum, Egmore. The sessions will also be live-streamed on YouTube. 

றழ்ரடு அபேங்கரட்சறகத் துஷந ண்வதரபேஷ ற கனரச்சரம், 

ஆறச்சல்லூர் ற்றும் ண்வதரபேஷ அகழ்ரரய்ச்சறகள் குநறத் 

இண்டு கபேத்ங்குகஷப ரர்ச் 29 ற்றும் 30 ஶறகபில் லம்பூர் அசு 

அபேங்கரட்சறகத்றல் டத்வுள்பது. கபேத்ங்குகள் YouTube இல் 

ஶடிரக எபிதப்தப்தடவுள்பது. 

India 

2.India ranked 40 among 53 global economies on the latest annual edition of the International 

Intellectual Property (IP) Index released. It is released annually by the Global Innovation Policy 

Centre (GIPC) of the US Chamber of Commerce. 
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அவரிக்க ர்த்க அஷப்தின் உனகபரி புதுஷக் வகரள்ஷக 

ஷத்றணரல் (GIPC) சீதத்றல் வபிிடப்தட்ட சர்ஶச அநறவுசரர் 

வசரத்து (IP) குநறடீ்டின் இந் ஆண்டு தறப்தில் 53 ரடுகபில் இந்றர 40 

து இடத்ஷப் திடித்துள்பது. இந் குநறடீு ஆண்டுஶரறும் 

வபிிடப்தடுகறநது. 

International 

3.World Tuberculosis (TB) Day is observed each year on March 24. The theme of World 

Tuberculosis Day 2021 is „The Clock is Ticking‟. 

எவ்வரபே ஆண்டும் ரர்ச் 24 அன்று உனக கரசஶரய் (TB) றணம் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. உனக கரசஶரய் றணம் 2021 இன் ஷப்வதரபேள் 

„கடிகரம் துடிக்கறநது‟. 

4.The world‟s first ship tunnel known as Stad Ship Tunnel is being built under the mountainous 

Stadhavet peninsula in northwestern Norway. 

உனகறன் பல் கப்தல் சுங்கரண „ஸ்டரட் கப்தல் சுங்கப்தரஷ‟ ரர்ஶ 

ரட்டில் உள்ப ஷனப்தரங்கரண ஸ்டரரவட் ீதகற்தத்றன் கலழ் 

கட்டப்தட்டு பேகறநது. 

5.The eight members of the Shanghai Cooperation Organisation, including India, Pakistan and 

China, will hold a joint anti-terrorism exercise titled „Pabbi-Anti-Terror 2021‟. It will be hosted 

by Pakistan at its premier anti-terrorism centre in Pabbi, Khyber Pakhtunkhwa. 

இந்றர, தரகறஸ்ரன், சலணர உட்தட ரங்கரய் எத்துஷப்பு அஷப்தின் 

ட்டு உறுப்திணர்கள் இஷந்து „தப்தி தங்கர றர்ப்பு 2021‟ ன்ந 

ஷனப்தில் கூட்டு தங்கர றர்ப்புப் திற்சறஷ டத்வுள்பணர். 

இந் திற்சறஷ தரகறஸ்ரன் ஷகதர் தக்துன்க்ர தகுற தப்திில் உள்ப 

தங்கர றர்ப்பு ஷத்றல் தரகறஸ்ரன் டத்வுள்பது. 

6.A study conducted by Military Direct titled Ultimate Military Strength Index shows that the 

military force of India stands at 4th spot in the world. China has the strongest military force, with 

a score of 82 points, followed by US (74 Points), Russia (69 Points), India (61 Points) and 

France (58 Points). 
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இறுறரண ரட னறஷ குநறடீு ன்ந ஷனப்தில் றனறட்டரி 

ஷடக்ட் ன்கறந இஷபம் டத்ற ஆய்ில், இந்றரின் 

ரடப் தஷட உனகறல் 4 து இடத்றல் உள்பது. 82 புள்பிகலடன் சலணர 

றகவும் லுரண இரடத்ஷ வகரண்ட ரடரக பல் இடத்றல் 

உள்பது. அஷத்வரடர்ந்து அவரிக்கர (74 புள்பிகள்), ஷ்ர (69 

புள்பிகள்), இந்றர (61 புள்பிகள்) ற்றும் திரன்ஸ் (58 புள்பிகள்) ஆகற 

ரடுகள் இடம்வதற்றுள்பண. 

7.The International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave 

Trade is observed every year on March 25. The theme for 2021 is “Ending Slavery‟s Legacy of 

Racism: A Global Imperative for Justice”. 

அடிஷத்ணம் ற்றும் அட்னரண்டிக் கடல் தகுறின் அடிஷகள் 

ர்த்கத்ரல் தரறக்கப்தட்டர்கஷப றஷணவு கூர்ற்கரண சர்ஶச 

றணம் எவ்வரபே ஆண்டும் ரர்ச் 25 அன்று அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 2021 

ஆம் ஆண்டின் ஷப்வதரபேள் “அடிஷத்ணத்றன் புரிஷஷ 

படிவுக்குக் வகரண்டுபேல்: ீறக்கரண உனகபரி கட்டரம்”. 

 

March-25 

1.Chief of Defence Staff General Bipin Rawat on March 24 commissioned the Indian Coast 

Guard Ship (ICGS) Vajra in Chennai. The ship is the sixth in the series of seven Offshore Patrol 

Vessels (OPVs) constructed by Larsen & Toubro Ltd. 

வசன்ஷணஷ அடுத் கரட்டுப்தள்பிில் 7 ஶரந்து கப்தல்கள் 

கட்டுற்கரக தரதுகரப்பு அஷச்சகம் சரர்தில் தி ஆஷ 

ங்கப்தட்டிபேந்து. இங்கு L&T றறுணம் உபேரக்கற 6து ஶரந்து 

கப்தனரண „ஜ்ர கப்தல்‟ இந்றக் கடஶனரக் கரல் தஷடில் 

இஷக்கும் றகழ்வு ரர்ச் 24 அன்று ஷடவதற்நது. இறல் கனந்துவகரண்ட 

பப்தஷடத் ஷனஷத் பதற திதின் ரத், ஜ்ர கப்தஷன ரட்டுக்கு 

அர்ப்தித்ரர். 

2.The Rajya Sabha member and former Minister A. Mohammedjan died of heart attack at his 

residence in Ranipet on March 23. 
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றழ்ரட்டின் ரறனங்கபஷ உறுப்திணபேம் பன்ணரள் அஷச்சபேரண 

பகது ஜரன் ரர்ச் 23 அன்று ரிப்ஶதட்ஷடில் உள்ப அது டீ்டில் 

ரஷடப்தரல் ஷடந்ரர். 

India 

3.Delhi University on March 23 (Shaheed Diwas) organised a programme to commemorate 90 

years of martyrdom of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru at which Minister of Education 

Ramesh Pokhriyal inaugurated the “Shaheed Bhagat Singh Smarak” (Shaheed Bhagat Singh 

Memorial) and “Shaheed Smriti Pustakalaya” (Shaheed Smriti Library). 

வடல்னற தல்கஷனக்ககம் ரர்ச் 23 அன்று (றரகற றணம்) தகத்சறங், 

சுக்ஶவ் ற்றும் ரஜ்குபே ஆகறஶரர் றரகத்றன் 90 து ஆண்ஷட 

றஷணவு கூறும் ஷகில் எபே றகழ்ச்சறஷ ற்தரடு வசய்து, இறல் 

கல்ி அஷச்சர் ஶஷ் வதரக்ரிரல் கனந்து வகரண்டு “ரயதீ் தகத் 

சறங் ஸ்ரக்” (றரகற தகத் சறங் றஷணவு ண்டதம்) ற்றும் “ரயதீ் 

ஸ்றபேற புஸ்கனர ” (றரகற றஷணவு தனகம்) ஆகறற்ஷந றநந்து 

ஷத்ரர். 

4.India and the U.S. have agreed to re-establish the U.S.- India Homeland Security Dialogue, the 

Department of Homeland Security (DHS) has announced, following a discussion between India‟s 

Ambassador to the United States, Taranjit Singh Sandhu, and U.S. Secretary of Homeland 

Security Alejandro N. Mayorkas. 

அவரிக்கர-இந்றர உள்ரட்டு தரதுகரப்பு ஶதச்சுரர்த்ஷஷ ீண்டும் 

வரடங்க இந்றரவும் அவரிக்கரவும் எப்புக் வகரண்டுள்பரக, 

அவரிக்க உள்ரட்டு தரதுகரப்புத் துஷந (DHA) அநறித்துள்பது. இது 

அவரிக்கரின் இந்ற தூர் ஞ்சறத் சறங் சந்து ற்றும் அவரிக்க 

உள்ரட்டு தரதுகரப்பு வசனரபர் அவனஜரன்ட்ஶர ன். ஶரர்கஸ் 

ஆகறஶரபேக்கு இஷடில் ஷடவதற்ந ஶதச்சுரர்த்ஷின் படிில் 

எப்புக்வகரள்பப்தட்டது. 

5.The Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar, following a Cabinet decision, 

has announced that all those above 45 years will be eligible for the COVID-19 vaccine from 

April 1. 

த்ற அஷச்சஷ படிஷத் வரடர்ந்து கல் ற்றும் எபிதப்புத் 

துஷந அஷச்சர் திகரஷ் ஜஶடகர், 45 துக்கு ஶற்தட்டர்கள் 



www.exams9.in 
 

அஷணபேக்கும் ப்ல் 1 பல் ஶகரிட் -19 டுப்பூசற ஶதரடப்தடும் ன்று 

அநறித்துள்பரர். 

6.Indian and Pakistani delegations held the 116th Meeting of the Permanent Indus Commission 

on March 23-24 in New Delhi after a gap of more than two and half years . The Indian 

delegation is led by Pradeep Kumar Saxena. The Pakistan delegation is led by its Indus 

Commissioner Syed Muhammad Meher Ali Shah. 

2 ஆண்டுகலக்குப் திநகு றந் சறந்து ற ஆஷத்றன் 116 து கூட்டம் 

ரர்ச் 23-24 ஶறகபில் வடல்னறில் ஷடவதற்நது. இந்ற 

தூதுக்குலிற்கு இந்றரின் சறந்து ற ஆஷர் திீப் குரர் 

சக்ஶசணர ஷனஷ ரங்கறணரர். தரகறஸ்ரன் தூதுக்குலிற்கு 

தரகறஸ்ரணின் சறந்து ற ஆஷர் ஷசத் பகது வயர் அனற ர 

ஷனஷ ரங்கறணரர். 

International 

7.The UN Human Rights Council (UNHRC) in Geneva on March 23, 2021 adopted the 

resolution titled „Promotion of Reconciliation Accountability and Human Rights in Sri Lanka‟ 

against Sri Lanka‟s human rights record. India abstained from voting on a resolution. 

இனங்ஷக உள்ரட்டுப் ஶதரரின் ஶதரது டந் ணி உரிஷ ீநல்கள் 

வரடர்தரக அந்ரட்டு அசுக்கு றரக வஜணீரில் உள்ப .ர. ணி 

உரிஷகள் கவுன்சறனறல் (UNHRC) வகரண்டு ப்தட்ட „இனங்ஷகில் 

ல்னறக்க வதரறுப்புக்கூநல் ற்றும் ணி உரிஷகஷப 

ஶம்தடுத்துல்‟ ீர்ரணம் ரர்ச் 23, 2021 அன்று றஷநஶநறது. இந்றர 

இந்த் ீர்ரணம் ீரண ரக்வகடுப்தில் கனந்து வகரள்பில்ஷன. 

8.World Meteorological Day was celebrated on March 23, 2021. The theme for 2021 is “The 

ocean, our climate and weather”. 

உனக ரணிஷன றணம் ரர்ச் 23, 2021 அன்று வகரண்டரடப்தட்டது. 2021 ஆம் 

ஆண்டு உனக ரணிஷன றணத்றன் ஷப்வதரபேள் “கடல், து 

கரனறஷன ற்றும் ரணிஷன” 
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March-24 

1.Winners from Tamil Nadu in 67th National Film Awards 

1. Best Tamil Movie – Asuran 

2. Best Actor – Dhanush (Asuran) 

3. Special Jury Award: Oththa Seruppu Size 7 

4. Best Music Direction: D. Imman (Viswasam) 

5. Best Supporting Actor – Vijay Sethupathi (Super Deluxe) 

6. Best Child Artist: Naga Vishal (KD) 

67 து ஶசற றஷப்தட ிபேதுகள் – றழ்ரட்டினறபேந்து வன்நர்கள் 

1. சறநந் றழ் றஷப்தடம் – அசுன் 

2. சறநந் டிகர் – னுஷ் (அசுன்) 

3. சறநப்பு ஜழரி ிபேது: எத் வசபேப்பு அபவு 7 

4. சறநந் இஷச இக்கம்: டி. இரன் (ிஸ்ரசம்) 

5. சறநந் துஷ டிகர் – ிஜய் ஶசதுதற (சூப்தர் டீனக்ஸ்) 

6. சறநந் குந்ஷ ட்சத்றம்: ரக ிரல் (ஶக.டி) 

2.MGM Healthcare hospital has become the third hospital in Chennai and one of the 39 hospitals 

in India to have received accreditation by Joint Commission International (JCI), a US-based non-

profit organization that accredits hospitals across the globe based on their quality and patient 

safety standards. 

வசன்ஷணில் உள்ப ம்.ஜற.ம் சுகரர பேத்துஷண 

அவரிக்கரஷச் ஶசர்ந் JCI அஷப்தின் அங்கலகரத்ஷ வதற்றுள்பது. 

இன்பனம், JCI அஷப்தின் அங்கலகரம் வதற்ந இந்றரின் 39து 

பேத்துஷணரகவும், வசன்ஷணின் பன்நரது 

பேத்துஷணரகவும் ம்.ஜற.ம் பேத்துஷண ஆகறபள்பது. JCI 

அஷப்பு பேத்துஷணகபின் ம் ற்றும் ஶரரபிகபின் தரதுகரப்பு 

றஷனகள் ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடில் உனகம் பலதும் உள்ப 

பேத்துஷணகலக்கு அங்கலகரம் அபிக்கறநது. 
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India 

3.The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the 

signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Union Public Service Commission 

(UPSC), India and Independent Administrative Reforms and Civil Services Commission 

(IARCSC), Afghanistan. The MoU will facilitate sharing of experience and expertise in the area 

of recruitment between IARCSC and UPSC. 

இந்றரின் த்ற குடிஷப் திகள் ஶர்ரஷம் (UPSC) ற்றும் 

ஆப்கரணிஸ்ரணின் சுந்ற றர்ரக சலர்றபேத்ங்கள் ற்றும் குடிஷப் 

திகள் ஆஷம் (IARCSC) ஆகறற்றுக்கறஷடஶ புரிந்துர்வு 

எப்தந்த்றல் ஷகவலத்றட திர் ஶந்ற ஶரடி அர்கபின் 

ஷனஷினரண த்ற அஷச்சஷ எப்புல் அபித்துள்பது. IARCSC 

ற்றும் UPSCக்கு இஷடில் குடிஷப் திகள் ஶர்ில் அனுதம் 

ற்றும் றபுத்துத்ஷ தகறர்ந்து வகரள்ப இந் புரிந்துர்வு எப்தந்ம் 

உவும் ண கூநப்தட்டுள்பது. 

4.As part of Atma Nirbhar Bharat Abhiyan, the Ministry of Food Processing Industries has 

launched an all India centrally sponsored scheme “PM Formalisation of Micro food processing 

Enterprises (PMFME) Scheme” for providing financial, technical, and business support for up-

gradation of existing micro food processing enterprises. The Scheme adopts One District One 

Product (ODOP) approach to reap the benefit of scale in terms of procurement of inputs, availing 

common services and marketing of products. 

ஆத் றர்தர் தரத் றட்டத்றன் எபே தகுறரக, உவு தப்தடுத்துல் 

வரறல்துஷந அஷச்சகம் ற்ஶதரதுள்ப உவு பஷநப்தடுத்தும் குறு 

றறுணங்கஷப ஶம்தடுத்துற்கு றற, வரறல்தட்தம் ற்றும் ிக 

ஆஷ ங்குற்கரக “உவு தப்தடுத்தும் குறு றறுணங்கள் 

பஷநப்தடுத்துல் றட்டம் (PMFME)” ன்கறந அகறன இந்ற த்ற அசறன் 

றறபி றட்டத்ஷ அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இந்த் றட்டம் எபே 

ரட்டம் எபே ரரிப்பு (ODOP) ன்னும் அடகுபஷநஷ 

தின்தற்றுகறநது. 

5.The Ministry of Home Affairs (MHA) issued an Order on March 23 with Guidelines for 

effective control of COVID-19, which will be effective from April 1, 2021, and remain in force 

up to April 30, 2021. 
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இந்றரில் தன ரறனங்கபில் ீண்டும் வகரஶரணர ஷஸ் தல் 

அறகரிக்கத் வரடங்கறபள்பஷ அடுத்து, ரறனங்கலக்கு புற 

றகரட்டு வநறபஷநகஷப த்ற அசு வபிிட்டுள்பது. புற 

றகரட்டு வநறபஷநகள் ப்ல் 1 பல் ப்ல் 30 ஷ அனறல் 

இபேக்கும் ன்று உள்துஷந அஷச்சகம் வரிித்துள்பது. 

6.The Lokpal of India organized a Webinar on „Bringing Synergies in Anti-Corruption 

Strategies‟ which was presided over by the Chairperson of the Lokpal of India Justice Pinaki 

Chandra Ghose. 

இந்ற ஶனரக்தரல் அஷப்பு „ஊல் றர்ப்பு உத்றகபில் எபேங்கறஷப்பு 

வகரண்டுபேல்‟ ன்ந ஷனப்தில் இஷறக் கபேத்ங்கம் என்ஷந 

டத்றது. இது இந்ற ஶனரக்தரல் ஷனர் ீறசர் திணரகற சந்ற 

ஶகரஸ் அர்கள் ஷனஷில் ஷடவதற்நது. 

7.The Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), a central PSU under the 

Ministry of Power has established an e-Tendering Portal-PRANIT which will lead to less 

paperwork and ease of operation, making the tendering process more transparent. It has been 

certified by Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate (STQC), Ministry of 

Electronics and Information Technology, Government of India. 

றன்துஷந அஷச்சகத்றன் கலழ் உள்ப த்ற வதரதுத்துஷந றறுணரண 

POWERGRID „திறத்‟ ன்கறந றன்-எப்தந் ஶதரர்ட்டல் என்ஷந 

உபேரக்கறபள்பது, இது எப்தந் வசல்பஷநில் றன்-ஆலஷ 

ற்றும் வபிப்தஷடத்ன்ஷஷ உறுறப்தடுத்தும். இற்கு றன்ணட 

ற்றும் கல் வரறல்தட்த அஷச்சகத்றன் கலழ் இங்கும் 

„றஷனப்தடுத்ல், ஶசரஷண ற்றும்  சரன்நறழ் இக்குகம் (STQC)‟ 

சரன்நறழ் அபித்துள்பது. 

8.The Reserve Bank of India (RBI) on March 22 set up a Standing External Advisory Committee 

(SEAC), which will evaluate applications for universal banks and small finance banks (SFBs). 

The committee has five members, with former RBI deputy governor Shyamala Gopinath as the 

chairperson. The panel will have a tenure of three years. 

இந்ற ரிசர்வ் ங்கற (RBI) உனகபரி ங்கறகள் ற்றும் சறறு றற 
ங்கறகலக்கரண (SFBs) ிண்ப்தங்கஷப றப்தடீு வசய் ரர்ச் 22 அன்று 

றஷனரண வபி ஆஶனரசஷணக் குல (SEAC) என்ஷந அஷத்துள்பது. 
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இந் குலில் ந்து உறுப்திணர்கள் உள்பணர். இந் குலின் ஷனரக 

பன்ணரள் ரிசர்வ் ங்கறின் துஷ ஆலர் றரனர ஶகரதிரத் 

உள்பரர். இந் குலின் திக்கரனம் பன்று ஆண்டுகள் ஆகும். 

9.The Andhra Pradesh Government has decided to set up “India‟s first government-run 

ambulance network for animals.” 

“இந்றரின் பல் அசு ினங்குகள் அச ஊர்ற அஷப்ஷத” ஆந்ற 

ரறன அசு உபேரக்க உள்பது. 

2.உனக ஶகரப்ஷத துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டி வடல்னறில் டந்து பேகறநது. 

இந் ஶதரட்டிில் 53 ரடுகஷப ஶசர்ந் 294 ீர்-ீரங்கஷணகள் 

தங்ஶகற்றுள்பணர். இறல் 5-து ரபரண ஶற்றும் இந்றரின் ஆறக்கம் 

வரடர்ந்து. „ஸ்கலட்‟ கனப்பு இட்ஷடர் திரிில் இந்றரின் கஶணஶட் 

வசஶகரன்-அன்கட் ிர்சறங் தரஜ்ர ஶஜரடி குற சுற்நறல் பனறடத்ஷ 

திடித்து இறுற சுற்றுக்கு பன்ஶணநறது. 

 

1.ஆப்கரணிஸ்ரணின் அஷற றட்டத்றற்கு பல ஆவு ங்கப்தடும் 

ண அந்ரட்டு வபிபநவு ந்றரிிடம் இந்றர வரிித்து உள்பது. 

 

March-23 

6) சறநந் றழ்ப்தடரக வற்நறரநன் இக்கற 'அசுன்' றஷப்தடம் 

ஶர்வு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

5) 2019 ஆம் ஆண்டுக்கரண, 67து ஶசற றஷப்தட ிபேதுகள் 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. இறல், வரத்ம் 7 ிபேதுகஷப 

றழ்த்றஷபனகம் வன்றுள்பது. 
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4.) கபிர் டி20 ஶதட்டிங் ரிஷசில் இந்ற இபம் ீரங்கஷண 

வஃதரனற ர்ர ீண்டும் பனறடம் 

 

3.) தரர்த்றதன் இக்கற, டித் ‟எத் வசபேப்பு ஷசஸ் 7‟ தடத்றற்கு 2 ஶசற 

ிபேதுகள் அநறிக்கப்தட்டுள்பது. சறநப்பு ஶசற ிபேது ற்றும் 

எனறப்தறவு திரிவுகபில் எத்வசபேப்பு தடத்றற்கு ிபேதுகள் 

அநறிக்கப்தட்டுள்பது. சறநந் எனறப்தறவு திரிில் சூல் பூக்குட்டிக்கு 

ஶசற ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

2..ர. ணி உரிஷ கவுன்சறனறல் இனங்ஷக ஶதரர்க்குற்ந ீர்ரணம் 

ீரண ரக்வகடுப்தில் இந்றர தங்ஶகற்கில்ஷன 

 

1. இந்றர பேம் திரிட்டன் திர் ஶதரரிஸ் ஜரன்சனுடன் ம் திர் 

ஶரடி, ரரபும் ரட்டம் ரஶஸ்ம் னுஷ்ஶகரடிில் சந்றத்து 

ஶதச உள்பரர். இதுகுநறத் அறகரப்பூர் அநறிப்பு ஶர்லுக்கு தின் 

வபிிடப்தட உள்பது. 

March-22 

1. றகத்றல், ல ஜரற திரிவுகஷபஎன்நறஷத்து ஶஶந்ற குன 

ஶபரபர் ண அஷக்க ஷக வசய்பம் சட்ட றபேத் ஶசரர, 22/3/21 

அன்று, ரஜ்சதரில் றஷநஶநறது. 

March-20 

2.இன்று (March-20) உனகம் பலதும் சறட்டுக்குபேிகள் றணம் 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. இந்த் றணரணது கடந் 2010 ஆம் ஆண்டில் 

இபேந்து அனுசரிக்கப்தட்டு பேகறநது. 
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1. உனகறன் கறழ்ச்சறரண ரடுகள் தட்டினறல் இந்றர 139து இடத்றல் 

உள்பது. பனறடத்றல் தின்னரந்து உள்பது. இந் ிகரம் டுிட்டரில் 

டிவண்ட் ஆணது. 

 

March-19 

1.The Ministry of Women and Child Development is celebrating Poshan Pakhwada from 16th to 

31st March 2021. Poshan Abhiyaan was launched by Prime Minister Shri Narendra Modi on 8th 

March 2018. 

கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்ரல் ரர்ச் 16 பல் 

ரர்ச் 31, 2021 ஷ „ஶதரன் தக்ரடர‟ வகரண்டரடப்தடுகறநது. „ஶதரன் 

அதிரன்‟ திர் ஶந்ற ஶரடி அர்கபரல் ரர்ச் 8, 2018 ஆம் ஶற 
வரடங்கப்தட்டது. 

2.The Hindu Publishing Group Director N. Ram has released the book “Locking Down the Poor: 

The Pandemic and India‟s Moral Centre” written by the human rights activist Harsh Mander. 

ணி உரிஷ ஆர்னர் யர்ஷ் ந்ர் அர்கள் லற “ஷகபின் 

பல அஷடப்பு: வதபேந்வரற்று ற்றும் இந்றரின் ரர்ீக ஷம்” 

ன்ந புத்கத்ஷ இந்து தறப்தகக் குல இக்குர் ன்.ரம் அர்கள் 

வபிிட்டுள்பரர். 

International 

3.As China‟s increasing aggressiveness to undermine European unity through a „divide and rule 

policy continues, the Central and Eastern Europe (CEE) member countries have responded by 

accepting their own way to deal with the increasing threat of China‟s influence, known as the 

„Sinatra Doctrine‟. 

„திரித்து ஆலம் வகரள்ஷக‟-இன் பனம் ஶரப்தி எற்றுஷஷ 

குஷநப்தற்கு சலணர உட்தடுத்தும் ஆக்கறறப்பு வசல்கஷப றர்வகரள்ப 

த்ற ற்றும் கறக்கு ஶரப்தி (CEE) உறுப்பு ரடுகள் „சறணரட்ர 

ஶகரட்தரடு‟ ன்ந என்ஷந உபேரக்கறபள்பணர். 

4.The European Commission is proposing to create a „Digital Green Certificate‟ to facilitate safe 

free movement inside the EU during the COVID-19 pandemic. The Digital Green Certificate will 
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be proof that a person has been vaccinated against COVID-19, received a negative test result, or 

recovered from COVID-19. It will be available, free of charge, in digital or paper format. 

ஶகரிட்-19 வதபேந்வரற்று கரனத்றல் ஶரப்தி ரடுகலக்குள் 

வசல்தர்கஷப ஶசரஷண வசய் „டிஜறட்டல் தசுஷ சரன்நறழ்‟ ன்ந 

என்ஷந ஶரப்தி ஆஷம் உபேரக்க உள்பது. இன்பனம், எபே 

தர் வகரஶரணர டுப்பூசற ஶதரடப்தட்டுள்பரர, றர்ஷநரண ஶசரஷண 

படிஷப் வதற்றுள்பரர அல்னது வகரஶரணரனறபேந்து 

ீண்டுந்துள்பரர உள்பிட்ட ிங்கஷப வரிந்து வகரள்பனரம். இஷ 

ஶரப்தி ஆஷம் டிஜறட்டல் ற்றும் கரகற டித்றல் இனசரக 

ங்க உள்பது. 

5.Union Minister for Health and Family Welfare Dr. Harsh Vardhan has been appointed as the 

Chairman of the international body Stop TB Partnership Board. 

சர்ஶச அஷப்தரண கரசஶரய் டுப்பு கூட்டு ரரித்றன் ஷனரக 

த்ற சுகரர ற்றும் குடும்த னத்துஷந அஷச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் 

ர்ன் அர்கள் றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

6.Italy has signed the framework agreement of the International Solar Alliance on March 17, 

2021, to join the International Solar Alliance (ISA). 

சர்ஶச சூரி கூட்டிில் (ISA) ஶச ரர்ச் 17, 2021 அன்று சர்ஶச 

சூரி கூட்டிின் கட்டஷப்பு எப்தந்த்றல் இத்ரனற 
ஷகவலத்றட்டுள்பது. 

7.The Sixth India-Brazil-South Africa (IBSA) Women‟s Forum meeting was held virtually on 

16th March 2021. Led by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, 

the event witnessed participation of Ministers and officials responsible for Women Affairs of 

IBSA Countries. 

ஆநரது இந்றர-திஶசறல்-வன் ஆப்திரிக்கர (IBSA) கபிர் ன்நக் 

கூட்டம் ரர்ச் 16, 2021 அன்று இஷ றில் ஷடவதற்நது. இந்ற 

அசறன் வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சகத்றன் 

ஷனஷில், IBSA ரடுகஷபச் ஶசர்ந் அஷச்சர்கள் ற்றும் வதண்கள் 

ிகரங்கலக்குப் வதரறுப்தரண அறகரரிகள் இந் றகழ்ில் 

தங்ஶகற்நணர். 
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March-18 

8. The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the opening ceremony of the International 

Conference on Disaster Resilient Infrastructure through a video conference. 

திர் ஶந்ற ஶரடி ஶதரிடர் டுப்பு உட்கட்டஷப்பு வரடர்தரண 

சர்ஶச ரரட்டின் வரடக்க ிரில் டீிஶர கரன்தன்சறங் பனம் 

உஷரற்நறணரர். 

 

7. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Narendra Modi, gave its approval on March 

16, 2021, on the memorandum of understanding on cooperation in sports & youth affairs 

between India and Maldives. 

இந்றர ற்றும் ரனத்ீவு ரடுகலக்கு இஷடினரண இஷடினரண 

ிஷபரட்டு ற்றும் இஷபஞர் ிகரங்கபில் எத்துஷப்பு குநறத் 

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு திர் ஶந்ற ஶரடி ஷனஷினரண 

த்ற அஷச்சஷ ரர்ச் 16, 2021 அன்று எப்புல் அபித்துள்பது. 

 

6. An IPS officer M. A. Ganapathy was appointed as Director-General of the National Security 

Guard (NSG) on March 16, 2021. 

திஸ் உர் அறகரரி ம். . கதற அர்கள் ஶசற தரதுகரப்புக் 

கரனர் (NSG) இக்குரக ரர்ச் 16, 2021 அன்று றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

 

5. An IPS officer Kuldeep Singh was appointed as Director-General of the Central Reserve 

Police Force (CRPF) on March 16, 2021. 

திஸ் உர் அறகரரி குல்ீப் சறங் அர்கள் த்ற ரிசர்வ் ஶதரலீஸ் 

தஷடின் (CRPF) இக்குர் வஜணனரக ரர்ச் 16, 2021 அன்று 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 
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4. Prime Minister Boris Johnson on March 17 said the U.K. and India‟s shared vision for a 

sustainable future will be among the issues on the agenda for talks with “friend” Prime Minister 

Narendra Modi during his upcoming visit to New Delhi at the end of April. 

ப்ல் ர இறுறில் திரிட்டன் திர் ஶதரரிஸ் ஜரன்சன் அர்கள் 

இந்றர ிபேக்கறநரர். இந் தத்றன் ஶதரது “ண்தர்” திர் 

ஶந்ற ஶரடி உடணரண றகழ்ச்சற றனறல் இந்றர ற்றும் 

இங்கறனரந்றன் றஷனரண றர்கரனம் குநறத் ஶதச்சுரர்த்ஷ 

இடம்வதநவுள்பரக இங்கறனரந்து திர் ஶதரரிஸ் ஜரன்சன் அர்கள் 

கூநறபள்பரர். 

 

3. டரல்றர தரத் சுகர  அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (டிதிஸ்ல்) றறுணம் 

சர க்கஷ ர த்கத்றல் கபறநங்கறபள்பது. „டரல்றர உத்சவ்‟ 

2. தஷ ரகண அறப்பு சரன்நறஷ சர ப்தித்ரல் புற ரகண 

ிஷனில் 5 சீ ள்லதடி அபிக்கப்தடும் ன்று த்ற சரஷன 

ஶதரக்குத்துத் துஷந அஷச்சர  றறன் கட்கரி கூநறணராரா . 

 

1. இன்சூன்ஸ் துஷநில் அன்ணி ஶடி பலீட்ஷட, 49 சீத்றல் 

இபேந்து, 74 சீரக உர்த்தும் ஶசரரஷ, தர.ஜ.,ஷச் ஶசர்ந், 

த்ற றற அஷச்சர் றர்னர சலரரன் ஶற்று ரக்கல் வசய்ரர். 

March-17 

8) Ajay Mathur on March 16 assumed office as the Director-General of the International Solar 

Alliance (ISA). On February 15, the Special Assembly of the ISA elected Mathur as the 

Director-General. 

அஜய் ரத்தூர் ரர்ச் 16 அன்று சர்ஶச சூரி கூட்டிின் (ISA) 

இக்குர் வஜணனரக திஶற்நரர். திப்ரி 15 அன்று, சர்ஶச சூரி 

கூட்டிின் சறநப்பு சஷத அஜய் ரத்தூஷ இக்குர் வஜணனரக 

ஶர்ந்வடுத்து. 
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7) The Prime Minister Narendra Modi held a virtual summit on March 16 with his Finland Prime 

Minister Sanna Marin. 

இந்ற திர் ஶந்ற ஶரடி ற்றும் தின்னரந்து திர் சன்ணர ரின் 

இஷந்து ரர்ச் 16 அன்று வய்றகர் உச்சற ரரட்ஷட டத்றணரர். 

 

6) Duarte Pacheco, President of Inter-Parliamentary Union (IPU), Geneva, was present in Rajya 

Sabha on March 15 to observe the proceedings of the House. The President of the Inter-

Parliamentary Union is in India on a seven-day visit. 

வஜணீரில் அஷந்துள்ப சர்ஶச ரடரலன்ந என்நறத்றன் (IPU) 

ஷனர் டுரர்ஶட தச்ஶசஶகர ரர்ச் 15 அன்று ரறனங்கபஷில் 

சஷதின் டடிக்ஷககஷப கணித்ரர். சர்ஶச ரடரலன்ந 

சங்கத்றன் ஷனர் ல ரள் தரக இந்றரில் உள்பரர். 

 

5) The National Green Tribunal (NGT) established an oversight committee on March 15, 2021, 

consisting of twelve members in order to prevent unregulated and Unscientific mining in 

Meghalaya. 

ஶசற தசுஷத் ீர்ப்தரம் (NGT) ஶகரனரில் டக்கும் கட்டுப்தரடற்ந 

ற்றும் அநறினற்ந சுங்கத்ஷத் டுக்கும் வதரபேட்டு ரர்ச் 15, 2021 

அன்று தன்ணிண்டு உறுப்திணர்கஷபக் வகரண்ட எபே ஶற்தரர்ஷக் 

குலஷ அஷத்துள்பது. 

 

4) The Union Cabinet on March 16 approved a bill to set up a Development Finance Institution 

(DFI) to generate funds for investment in the infrastructure sector. The proposed legislation will 

give effect to the Budget announcement made by Finance Minister Nirmala Sitharaman on 

February 1. The government has proposed Rs 20,000 crore to capitalise the institution. 

உள்கட்டஷப்பு துஷநில் பலீடு வசய்ற்கரண றறஷ 

றட்டுற்கரக அதிிபேத்ற றற றறுணம் (DFI) அஷக்கும் 

ஶசரரவுக்கு த்ற அஷச்சஷ ரர்ச் 16 ம் ஶற எப்புல் 

அபித்துள்பது. திப்ரி 1 ம் ஶற றறஷச்சர் றர்னர சலரரன் 
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அர்கள் வபிிட்ட தட்வஜட் அநறிப்ஷத அல்தடுத்தும் வதரபேட்டு 

இந் ஶசரர வகரண்டுப்தட்டுள்பது. 

 

3) றற வரறல்தட்த றறுணங்கபின் குஷட றறுணரண இந்ற 

வகரடுப்தணவு கரர்ப்தஶன் ஆப் இந்றர (NPCI) ரர்ச் 15 ஆம் ஶற தமீ் 

(BHIM) வசனறில் குஷந ீர்க்கும் றபஷநரக „பதி-வயல்ப்‟ 

அநறபகப்தடுத்றபள்பது. 

 

2) இந்ற ரடத்றன் வனப்டிணன்ட் வஜணனரக ற்ஶதரது இபேந்து பேம் 

தி. ஸ். ரஜள ிஷில் ரட டடிக்ஷககலக்கரண ஷனஷ 

இக்குணரக (டி.ஜற.ம்.ஏ.) வதரறுப்ஶதற்கவுள்பரர். 

 

1) இந்ற ிரணப் தஷடின் றக் 21 ஷதசன் ிரணம் திற்சறில் 

ஈடுதட்ட ஶதரது ிலந்து வரறுங்கற ிதத்துக்குள்பரணது. இறல் ிரண 

ஶகப்டன் உிரிந்ரர். 

March-16 

7) ஆசற குத்து சண்ஷட சரம்தின்றப் ஶதரட்டிகள் 2021 இந்றரரல் 

டத்ப்தடும் ண சர்ஶச குத்து சண்ஷட கூட்டஷப்பு அநறிப்பு 

வபிிட்டு உள்பது. 

 

6) ஜப்தரன் ஷனகர் ஶடரக்கறஶரில் அவரிக்கர ற்றும் ஜப்தரன் 

இஷடஶ டூ ப்பஸ் டூ ஶதச்சுரர்த்ஷ ஷடவதற்நது. இபே ரடுகபின் 

வபிபநவு ற்றும் ரட ந்றரிகள் கறக்கு ற்றும் வன் சலணக் 

கடனறல் சலணரின் ஆக்கறறப்பு அறகரித்து பேது குநறத் ங்கபின் 

வதரதுரண கஷனகள் தற்நற ீிரக ிரறத்ணர். 
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5) ஶசற தரதுகரப்பு தஷட டி.ஜற.ரக கதற றணம் 

வசய்ப்தட்டுள்பரர். 

ற்ஶதரது த்ற ரிசர்வ் ஶதரலீஸ் தஷட (சற.ஆர்.தி.ப்.) சறநப்பு டி.ஜற.ரக 

உள்ப குல்ீப் சறங், அன் டி.ஜற.ரக றறக்கப்தடுகறநரர். 

 

4).ர. தரதுகரப்புக் கவுன்சறனறல் றந் உறுப்திணரகும் இந்றரின் 

பற்சறக்கு ஶதரர்ச்சுகல் ரடு பல ஆவு அபிக்கும் ன்று சர்ஶச 

ரடரலன்ந என்நறத்றன் (திப) ஷனர் துரர்த்ஶ தச்ஶசஶகர 

வரிித்ரர். 

 

3) திர் ஶரடி 26-ந்ஶற ங்கரபஶசத்துக்கு வசல்கறநரர். அந் 

தத்றல் 3 எப்தந்ங்கள் ஷகவலத்றட ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. 

ங்கரபஶசத்றன் சுந்ற றண வதரன்ிரவும், ங்கரபஶசத்ஷ 

றறுி „ங்கதந்து‟ ஶக் பஜறப்பூர் குரணின் தற்நரண்டு ிரவும் 10 

ரட்கள் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

இறல், திர் ஶரடி, இனங்ஷக திர் கறந் ரஜதக்ஶச, ரனத்ீவு 

அறதர் இப்ரகறம் பகது ஶசரனற, ஶதரப அறதர் ித்ரஶி தண்டரரி, 

பூடரன் திர் ஶனரஶட வரிங் ஆகறஶரர் கனந்து வகரள்கறநரர்கள். 

 

2.) 24 ர கபே: கஷனக்க அனுற கபேக்கஷனப்பு வரடர்தரண சட்டத்றல் 

றபேத்ம் வசய்ப்தட்டுள்பது. இன்தடி 24 ரங்கள் ஷினரண 

கபேக்கஷனப்ஷத அனுறக்கும் ஶசரர தரர்னறவன்டில் 16-3-2021 -

ல் றஷநஶற்நப்தட்டது. 

 

1.  உனகறல் றகவும் ரசஷடந், 30 கங்கபில், 22 கங்கள், இந்றரில் 

உள்பண ன்ந அறர்ச்சற கல் கறஷடத்துள்பது. 
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உனகறல் றகவும் ரசஷடந் கரக, சலணரின் மறன்ஜறரங் கம் 

உள்பது. இற்கு அடுத், என்தது இடங்கஷப, இந்றரின், உத் 

திஶச ரறனத்றல் உள்ப கரஜறரதரத், புனந்த்ர், திஸ்க், ஜனரல்பூர், 

வரய்டர, கறஶடடர் வரய்டர, கரன்பூர், னக்ஶணர ஆகற கங்கலம், 

ரஜஸ்ரன் ரறனத்றன் திரரி ற்றும் ஷனகர் டில்னற ஆகறஷ 

திடித்துள்பண. 

இஷத்ி, உ.தி.,ில், ீட், ஆக்ர, பசரதர்கர், யரிரணர 

ரறனத்றல், தரீரதரத், ஜறண்ட், யறசரர், தஶயரதரத், தந்த்ரரி, குர்கரன், 

பணரகர், ஶரத்க், பேயீர ஆகற கங்கலம், தயீரரில் 

பசரதர்பூபேம் அறக ரசஷடந் கங்கபரக உள்பண. 

March-15 

5) றகத்றன் ஞ்சரவூரில் உள்ப இந்ற உவு தப்தடுத்துல் 

வரறல்தட்த றறுணம் ற்றும் யரிரர ரறனம் குண்ட்னறில் 

உள்ப ஶசற உவு வரறல்தட்த வரறல்பஷணஶராரா  திற்சற 
றறுணம் ஆகற இந் இண்டு றறுணங்கஷபபம் ஶசற 

றறுணங்கபரக அநறிக்கும் „ஶசற உவு வரறல்தட்தம், 

வரறல்பஷணஶராரா  திற்சற ற்றும் ஶனரண்ஷ ஶசரர, 2019‟ 

ன்ந ஶசரர குல் ரக்வகடுப்பு பனம் எப்புல் அபிக்கப்தட்டது. 

 

4) ஶசற ரக்கப்தட்ட ங்கறகபில் அறகபவு ரர கள் கல்ிக் 

கடன் வதற்ந ரறனங்கள் தட்டினறல் றகம், ஶகபம் பன்ணிஷனில் 

உள்பண ன்று த்ற றறஷச்சர  றாரா னர சலரரன் 

க்கபஷில் வரிித்துள்பராரா . 

 

3) 24-து வதடஶன் ஶகரப்ஷதக்கரண ஶசற சலணிர் டகப 

சரம்தின்றப் ஶதரட்டி தஞ்சரப் ரறனம் தரட்டிரனரில் 15-3-2021 

வரடங்கறது. இறல் வதண்கலக்கரண ஈட்டி நறனறல் உத்திஶசத்ஷ 
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ஶசர்ந் 28 து ீரங்கஷண அன்னு பாணி 63.24 ீட்டர் தூம் சீற புற 

ஶசற சரஷண தஷடத்துடன் ங்கப்தக்கத்ஷபம் ணரக்கறணரர்.  

 

2. றக ரள்சீ்சு ீரங்கஷண தரணி ஶி ஶடரக்கறஶர எனறம்திக் 

ஶதரட்டிக்கு குறவதற்றுள்பரர். எனறம்திக் ஶதரட்டிக்குத் குறவதற்ந 

இந்றரின் பல் ரள்சீ்சு ஶதரட்டிரபர  ன்ந சரஷணஷப் 

தஷடத்து இந்ற ிஷபரட்டு சறகர்கஷபக் குறப்தடுத்றபள்பரர். 

 

1. 20 ஏர் ஶதரட்டிில் 3 ஆிம் ன்கஷப கடந் பல் ஶதட்ஸ்ஶன் 

ன்ந வதபேஷஷ ிரட் ஶகரனற வதற்றுள்பரர். அபேக்கு 

அடுத்தடிரக றபெசறனரந்றன் ரர்டின் குப்றல் 2து இடத்றல் உள்பரர்.  

March-14 

6.சர்ஶச கறரிக்வகட்டில் அஷணத்து திரிவுகபிலும் ஶசர்த்து 10 ஆிம் 

ன்கஷப ட்டி பல் இந்ற கறரிக்வகட் ீரங்கஷண னும் 

வதபேஷஷ, னரற்ஷந றரனற ரஜ் இன்று தஷடத்ரர். இன் பனம் 

எபேரள் , வடஸ்ட், டி20 ஆகற 3 திரிவுகபிலும் ஶசர்த்து 10 ஆிம் 

ன்கஷப ட்டி உனகறல் 2-து ீரங்கஷண னும் வதபேஷஷபம் 

றரனற ரஜ் தஷடத்துள்பரர். 

 

5. புனம்வதர் வரறனரபர்கள் ற்றும் வபி ரறனங்கபில் இபேந்து 

பேதர்கலக்கு தணபிக்கும் ிரக எஶ ரடு எஶ ஶன் ன்ந 

றட்டத்ஷ த்ற அசு அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இற்கரக ற்ஶதரது 

ஶர ஶன் ஆப் (ன் ஶன் ஆப்) ன்ந வசல்ஶதரன் வசனறஷ த்ற 

அசு அநறபகம் வசய்துள்பது. இந் வசனறஷ ஶசற கல் ஷம் 

(NIC) உபேரக்கறது. 

The Central Government on March 12 launched a mobile app „Mera Ration‟. This app will 

benefit especially those ration card holders who move to new areas for livelihoods. It can be used 

for identifying the nearest fair price shop, check details of their entitlement and recent 
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transactions. The android-based mobile application, developed by the National Informatics 

Centre (NIC). 

 

4. றகம் உள்தட 4 ரறனங்கலக்கு வகரஶரணர டுப்பூசறக்கரண „திரீசர் 

தரக்ஸ்' இந்றன் ஆில் கரர்ப்தஶசன் ங்கறது. 

இந்றன் ஆில் கரர்ப்தஶசன் ற்ஶதரது றகம், தகீரர், ிப்பூர், 

கரஷ்ீர் ஆகற ரறனங்கலக்கு வகரஶரணர டுப்பூசறக்கரண திரீசர் 

தரக்ஸ்கஷப ங்கற உள்பது.  

 

3..ஸ்.ல். கரல்தந்து ஶதரட்டிில் ஶற்று இவு டந் இறுற 
ஆட்டத்றல் பம்ஷத அி 2-1 ன்ந ஶகரல் கக்கறல் .டி.ஶக. ஶரகன் 

தகரஷண ழீ்த்ற பல்பஷநரக ஶகரப்ஷதஷ ஷகப்தற்நறது. 

 

2.இந்ற கபிர் கறரிக்வகட் அி ஶகப்டன் றரனறரஜ் எபே ரள் 

ஶதரட்டிில் 7 ஆிம் ன்கஷப டுத்து சரஷண தஷடத்து உள்பரர். 

 

1.“வதங்கலரில் கட்டஷக்கப்தட்டுள்ப, 'சற' சறபடன் கூடி, ரட்டின் 

பல் ில்ஶ பஷணம், றக ிஷில் வசல்தரட்டிற்கு  

உள்பது,” ண, ில்ஶ அஷச்சர் திபஷ் ஶகரல் வரிித்ரர். 

இந்றரின் புகழ்வதற்ந வதரநறரபரண தர த்ணர, 

ம்.ிஸ்ஶஸ்ய்ரின் வதரில், வதங்கலரில் 

கட்டஷக்கப்தட்டுள்ப, 'சற' சறபடன் கூடி, ரட்டின் பல் ில்ஶ 

பஷணம், றக ிஷில் வசல்தரட்டிற்கு  உள்பது.இவ்ரறு அர் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

March-13 
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8. The BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues (CGETI) leaders held their first 

meeting under India‟s Chairship from 9-11 March 2021. The theme of BRICS this year is -

“BRICS@15: Intra BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation, and Consensus”. 

வதரபேபரரம் ற்றும் ர்த்க சறக்கல்கள் குநறத் திரிக்ஸ் வரடர்பு குல 

(CGETI) ஷனர்கபின் பல் சந்றப்பு ரர்ச் 9-11 ஶறகபில் இந்றரின் 

ஷனஷில் ஷடவதற்நது. இந் ஆண்டின் ஷப்வதரபேள்: “ிரிக்ஸ் @ 

15: வரடர்ச்சற, எபேங்கறஷப்பு ற்றும் எபேறத் கபேத்துக்கு திரிக்ஸ் 

ரடுகலக்கு இஷடினரண எத்துஷப்பு ”. 

 

7. The Amrit Mahotsav is organised at the 75 locations for 75 weeks across the country to mark 

the 75 years of India‟s Independence from the British rule. The Prime Minister, Shri Narendra 

Modi flagged off the „Padyatra‟ (Freedom March) from Sabarmati Ashram, Ahmedabad on 

March 12 and inaugurated the curtain raiser activities of the „Azadi Ka Amrit Mahotsav‟ 

(India@75). 

இந்றரின் 75-து சுந்ற றணம் 2022-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15-ந் ஶற 
பேகறநது. து ரட்டின் இந் 75-து சுந்ற றணிர „அம்ரித் 

ஶகரத்சவ்‟ ன்ந வதரில் 75 இடங்கபில் 75 ரங்கள் 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. இஷ திர் ஶரடி வரடங்கறஷத்ரர். ண்டி 

ரத்றஷின் றஷணவு றணரண ரர்ச் 12 அன்று அஷ றஷணவு கூபேம் 

ஷகில் சதர்ற ஆசறத்றல் இபேந்து 81 ஶதர் ண்டிக்கு ரத்றஷரக 

புநப்தட்டணர். இற்கு த்ற கனரசர ற்றும் சுற்றுனர துஷந ந்றரி 

தியனரத்சறங் தஶடல் ஷனஷ ரங்கறணரர். இஷ திர் ஶரடி வகரடி 

அஷசத்து வரடங்கற ஷத்ரர். 

 

6.The U.S. Consulate honoured Tamil Nadu based anti-caste activist and human rights defender 

Gowsalya Shankar with the International Woman of Courage (IWOC) Award in Chennai on 

March 11. 

வசன்ஷணில் வசல்தட்டு பேம் அவரிக்க தூகம் றகத்ஷச் 

ஶசர்ந் சரற றர்ப்பு ற்றும் ணி உரிஷ ஆர்னர் வகௌசல்னா சங்கர் 

அர்கலக்கு ரர்ச் 11 அன்று சர்யததச லதரினநா வண் (IWOC) ிபேது 

ங்கற வகௌித்துள்பது. 



www.exams9.in 
 

 

5. The Indian Chess player Koneru Humpy from Andhra Pradesh has won the BBC Indian 

Sportswoman of the Year award (ISWOTY) for 2020, following a public vote. 

க்கபின் அறகப்தடிரண ரக்குகஷபப்வதற்று, ஆந்ற ரறனத்ஷச் 

ஶசர்ந் இந்ற சதுங்க ீரங்கஷணரண வகாதரு ஹம்ி, இந் 

ஆண்டிற்கரண திதிசறின் சறநந் இந்ற ிஷபரட்டு ீரங்கஷண 

ிபேஷப் வதறுகறநரர். 

 

4. ஏணில் வதரது ன்ணிப்பு றட்டம் 31-ந் ஶறபடன் றஷநஷடகறநது. 

ணஶ ஏணில் சட்ட ிஶரரக ங்கறபள்ப இந்ற வரறனரபர்கள் 

வபிஶந ஶண்டும் ன்று இந்ற தூகம் அநறவுறுத்றபள்பது. 

ஏன் அசறன் வரறனரபர் னத்துஷந ஏன் ரட்டில் சட்ட ிஶரரக 

ங்கறபள்ப வரறனரபர்கலக்கு வதரதுன்ணிப்பு ங்கறபள்பது. இந் 

றட்டரணது கடந் ஆண்டு ம்தர் ரம் 15-ந் ஶற அநறிக்கப்தட்டது. 

இந் றட்டத்ஷ தன்தடுத்ற டிசம்தர் ர இறுறக்குள் ரட்ஷட ிட்டு 

வபிஶந ஶண்டும் ண ஶகட்டுக் வகரள்பப்தட்டது.தின்ணர் இந் 

றட்டரணது ரர்ச் 31-ந் ஶற ஷ ீட்டிக்கப்தட்டுள்பது. இந் றட்டத்ஷ 

தன்தடுத்ற சட்ட ிஶரரக ஏன் ரட்டில் ங்கறிபேக்கும் இந்ற 

வரறனரபர்கள் ிஷரக வபிஶந ஶகட்டுக் வகரள்பப்தட்டுள்பணர். 

 

3.துதரய் க ஶம்தரட்டு றட்டம் 2040 வரடர்தரண சுப்ரீம் கறட்டிின் 

கூட்டம் துதரில் march13 ல் டந்து. கூட்டத்துக்கு துதரய் ஆட்சறரபபேம், 

அீக துஷ அறதபேம், திபேரண ஶகு ஶக் பகம்து தின் 

ரறத் அல் க்தூம் ஷனஷ கறத்ரர். அப்ஶதரது அர் துதரய் க 

ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 2040 வரடர்தரண திகலக்கு அனுறபித்து 

உத்வு திநப்தித்ரர். 

துதரய் க ஶம்தரட்டுத் றட்டம் 2040 றட்டப்தடி துதரய் கரின் . ஶலும் 

அடுத் 20 ஆண்டுகபில் துதரய் கரில் ற்ஶதரது இபேந்து பேம் கடற்கஷ 
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தகுறகஷப கூடுனரக 400 சீ அபவுக்கு ிரிவுப்தடுத்ப்தடும். இன் 

பனம் துதரய் கரின் வதரபேபரரம் ற்றும் வதரலதுஶதரக்கு 

டடிக்ஷககள் இபே டங்கரக ஶம்தடும். 

 

2.அவரிக்கரஷச் ஶசர்ந், 'வடனப்வன்ட் ஷதணரன்ஸ் கரர்ப்தஶன் 

இந்ற றறுணத்றற்கு வகரஶரணர வகரஶரணர டுப்பூசற பேந்து 

ரரிப்தற்கு றற உிஷ அபிப்தரக வரிித்துள்பது. 

 

1. அவரிக்கரில் குரட் ரடுகள் கூட்டம் ஷடவதற்நது. இறல் இந்றர, 

ஆஸ்றஶனறர, ஜப்தரன், அவரிக்கர உள்பிட்ட ரடுகபின் ஷனர்கள் 

கனந்து வகரண்டணர். சலணரஷ சரரல் வதரபேபரரம், ர்த்கம் 

உள்பிட்டற்நறல் ஶம்தடுற்கரண உபேரக்கப்தட்டது குரட் ரடுகள் 

கூட்டி. இந் கூட்டத்றல் சலணரரல் ற்ந ரடுகலக்கு ற்தடும் 

சரல்கள் குநறத்து ிரறக்கப்தட்டது. 

ரன்கு ரட்கள் ஷடவதறும் இந் குரட் ரடுகள் கூட்டத்றல் இன்று 

அவரிக்க ஶசற தரதுகரப்பு ஆஶனரசகர் ஶஜக் சுல்னறரன் 

உஷரற்நறணரர்.இந்ஶர-தசறதிக் தகுறில் உள்ப திச்ஷணகஷப கஷப 

இந்க் கூட்டத்றல் ீர்ரணம் றஷநஶற்நப்தட்டது. 

 

March-12  

10. The Supreme Court on March 12 held that independent persons and not bureaucrats should 

be appointed State Election Commissioners. 

த்ற, ரறனங்கள் சரர்ந் அசரங்க அறகரரிகஷப ரறன ஶர்ல் 

ஆஷர்கபரக றறக்க கூடரது ன்று உச்சீறன்நம் ீர்ப்பு 

ங்கறபள்பது. 
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9. இந்ற சுந்ற றணத்றன் 75-து ஆண்டு றஷநவு ிர 15.8.2022 அன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. அற்கு பந்ஷ 75 ரங்கலக்கு சுந்ற றண 

சறநப்பு றகழ்ச்சறகஷப ிரிஷசரக வகரண்டரடும்தடி த்ற அசு 

அஷணத்து ரறன அசுகலக்கும் உத்ிட்டு உள்பது. 75-து ஆண்டு 

சுந்ற றண வரடக்க ிரஷ பன்ணிட்டு தடகு ற்றும் ஷசக்கறள் 

ஊர்னத்ஷ கர்ணர் றறஷச சவுந்ரஜன் வரடங்கற ஷத்ரர். 

 

8.றழ் லத்ரபர் இம் லற „வசல்னர தம்‟ ன்ந ரலுக்கு 

சரகறத் அகரடற ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது.இனக்கற உனகறல் உரி 

அங்கலகரரக கபேப்தடும் இந் சரகறத் அகரடற ிபேது, கடந் 1955 ஆம் 

ஆண்டினறபேந்து ங்கப்தடுகறநது. ிபேது வதறுதர்கலக்கு ரற 

தட்டம் ற்றும் எபே னட்சம் பைதரய் தரிசு ங்கப்தடும். 

அந் ஷகில் கடந் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கரண சரகறத் அகரடற 
ிபேதுகள் இன்று அநறிக்கப்தட்டுள்பண. இறல், றகத்ஷச் ஶசர்ந் 

லத்ரபர் இம் லற „வசல்னர தம்‟ ன்ந ரலுக்கு சரகறத்ற 

அகரடற ிபேது அநறிக்கப்தட்டுள்பது. அஶஶதரல், சரகறத்ற 

அகரடறின் „ப புஸ்கர்‟ ிபேது  ரய் ன்ந கிஷ வரகுப்ஷத 

லற லத்ரபர் சக்றக்கு அநறிக்கப்தட்டுள்பது.  

„ஶகரஶறு கலஷகள்‟ ன்ந ணது பல் ரல் பனம் றழ் 

ரசகர்கலக்கு அநறபகரணர் லத்ரபர் இம். இது இற்வதர் 

வ.அண்ரஷன ஆகும். இர் கடலூர் ரட்டம், றட்டக்குடி அபேஶக 

கலதூரில் திநந்ர் ஆரர்.  

 

7.அஸ்ட்ர வஜணகர பேந்துக்கு வடன்ரர்க் உள்பிட்ட ஶரப்தி ரடுகள் 

ற்கரனறக ஷட 

இங்கறனரந்ஷச் ஶசர்ந் பேந்து றறுணரண „அஸ்ட்ர வஜணகர‟ 

ரரித்துள்ப வகரஶரணர டுப்பு பேந்ரணது, தல்ஶறு ஶரப்தி 

ரடுகபில் தன்தடுத்ப்தட்டு பேகறநது. இந் பேந்ஷ வசலுத்றக் 
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வகரண்டர்கபில் சறனபேக்கு த்ம் உஷநபம் ன்ஷ ற்தடுரக 

புகரர்கள் லந்ண.  

ஆஸ்றரிர றறுத்றக் வகரண்டது. இதுி ஸ்டரணிர, னட்ிர, 

னறத்ரணிர, னக்சம்தர்க் ஆகற ரடுகலம் அஸ்ட்ர வஜணிக்கர டுப்பு 

பேந்ஷ தன்தடுத்துஷ றறுத்றக் வகரண்டண.ற்ஶதரது 

வடன்ரர்க்கறலும் இந் பேந்துக்கு ஷடிறக்கப்தட்டது. 

 

6.இந்ற கபிர் கறரிக்வகட் அிின் ஶகப்டன் றரனறரஜ் சர்ஶச 

ஶதரட்டிகபில் 10 ஆிம் ன்கஷப கடந்து சரஷண தஷடத்து உள்பரர். 

 

5.குரட்' ணப்தடும், அவரிக்கர, இந்றர, ஜப்தரன், ஆஸ்றஶனறர 

ஆகற, ரன்கு ரடுகபின் கூட்டஷப்தின், ஷனர்கள் ரரடு, இன்று 

துங்கறது. அவரிக்க அறதர், ஶஜர ஷதடன் , திர், ஶந்ற ஶரடி 

உள்பிட்ஶடரர் தங்ஶகற்கறன்நணர். 

கடந் 2007ல், உபேரணது, குரட் அஷப்பு. இதுஷ, வபிபநவு 

அஷச்சர்கள், அறகரரிகள் அபில், தல்ஶறு திச்ஷணகலக்கரக குரட் 

ரரடு டந்துள்பது.பல் பஷநரக, இந் ரன்கு ரடுகபின் 

ஷனர்கள் தங்ஶகற்கும் ரரடு, .'டீிஶர கரன்தன்ஸ்' பஷநில் 

இன்று துங்கறது.இம்ரரட்டில் வகரஶரணரவுக்கு திந்ஷ றஷன 

ற்றும் டுப்பூசற பேந்து உள்பிட்ட தல்ஶறு ிங்கள் குநறத்து 

ிரம் டக்கறநது. 

 

4.  2021-ல் உனகபில் அறக வசல்ம் ஈட்டி தர்கபில் அஶசரணின் 

வஜப் வதஶசரஸ், வடஸ்னரின் னரன் ஸ்க் ஆகறஶரஷ தின்னுக்கு 

ள்பி இந்றரின் பல் ஷனபஷந வரறனறதரண அரணி 
பனறடம் திடித்துள்பரர். 
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3. சரகறத் அகரற இந்ற அசறணரல், ரர்ச் 12, 1954 இல் துக்கப்தட்ட ஏர் 

அஷப்பு.  

சறநந் இந்ற இனக்கற தஷடப்தரபிகலக்கு, இந்ற அசரல் எவ்ஶரர் 

ஆண்டும் ஶசற அபிலும் ரறன அபிலும் ங்கப்தடும் 

றப்திற்குரி ிபேரகும். தரிசுத்வரஷகரக 1,00,000 பைதரபம், எபே 

தட்டபம் ங்கப்தடுகறன்நண. இபேதத்து ரன்கு இந்ற 

வரறகபில் சறறுகஷ, ரல், இனக்கற ிர்சணம் ஶதரன்ந 

தனஷகரண லத்ரக்கங்கபிற்கு இவ்ிபேது ங்கப்தடுகறநது. 

 

2.அபேரசன திஶச ல்ஷன அபேஶக உள்ப திம்புத்றர றில் 

அஷஷக் கட்டுற்கு சலண ரடரலன்நம் எப்புல் ங்கற 
உள்பரக கல் வபிரகற உள்பது. 

 

1. ரட்டின் 75து சுந்ற றணக் வகரண்டரட்டத்ஷ இன்று (12-3-

2021)  குஜரத்றன் சதர்ற ஆசறத்றல் டக்கும் றகழ்ச்சறில், திர் 

ஶரடி துக்கற ஷக்கறநரர். 
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7. இந்ற கரல்தந்து அிின் ஶகப்டன் சுில் தசத்ரிக்கு வகரஶரணர 

வரற்று உறுற வசய்ப்தட்டுள்பது. 

 

6.ஶதரனறரண சலுஷககஷப ங்கறக் வகரண்டிபேந் சுரர் 184 சலண 

இஷபங்கலக்கு சவுற அசு ஷட ிறத்துள்பரக கல்கள் 

வபிரகற உள்பண. 
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5..ஆர். ஹ்ரன் கஷ லற, இஷசஷத்து ரரித் 99 மரங்ஸ் தடம் 

ப்ல் 16 அன்று வபிரகறநது. 

 

4. வசன்ஷண ரட்ட ஷகப்தந்து சங்கம் சரர்தில் டரக்டர் ஶனர பேத்து 

ஷம் ற்றும் ஆச்சற குபைப் றறுணங்கள் ஆவுடன் „‟ டிிசன் 

ஷகப்தந்து லீக் சரம்தின்றப் ஶதரட்டி லம்பூரில் உள்ப ஶர் 

ரரகறபேஷ்ன் ஸ்ஶடடித்றல் டந்து. இந் ஶதரட்டிில் கஷடசற 
ரபரண ஶற்று டந் லீக் ஆட்டம் என்நறல் இந்றன் ஏர்சலஸ் ங்கற 
(.ஏ.தி.)  ஸ்.ஆர்.ம். அிஷ ழீ்த்றது. 

 

3.வகரஶரணர டுப்பூசறகள் ங்கறற்கரக இந்றர ற்றும் திர் 

ஶரடிக்கு ன்நற வரிித்து கணடரில் வதர் தனஷககள் 

ஷக்கப்தட்டுள்பண. 

 

2. குரட்' ணப்தடும், அவரிக்கர, இந்றர, ஜப்தரன், ஆஸ்றஶனறர 

ஆகற, ரன்கு ரடுகபின் கூட்டஷப்தின், ஷனர்கள் ரரடு, 12/3/2021 

டக்கறநது. இறல், அவரிக்க அறதர், ஶஜர ஷதடன் உள்பிட்ஶடரபேடன், ம் 

திர், ஶந்ற ஶரடி தங்ஶகற்கறநரர். 

 

1.ரட்டில், அறக கட்டுரண வசனவு வகரண்ட கரக, பம்ஷத 

உள்பரகவும்; குஷநரண கட்டுரண வசனவு வகரண்ட கரக, 

வசன்ஷண இபேப்தரகவும், ஆய்நறக்ஷக என்று வரிித்துள்பது. 
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14.The HDFC Bank has launched the “SmartUp Unnati mentoring Programme”. This 

programme was launched to provide its support to the women entrepreneurs. This programme 

was launched on the occasion of International Women‟s Day. 
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HDFC ங்கற “ஸ்ரர்ட்அப் உன்ணற றகரட்டல் றட்டம்” ன்ந என்ஷந 

அநறபகப்தடுத்றபள்பது. இந் றட்டம் வதண் வரறல்பஷணஶரபேக்கு 

உவுற்கரக வரடங்கப்தட்டரகும். சர்ஶச கபிர் றணத்ஷ 

பன்ணிட்டு இந் றட்டம் வரடங்கப்தட்டது. 

 

13.Indian Railways has launched an integrated “Rail Madad Helpline number 139”. This helpline 

number can be used for all types of queries, assistance and complaints for passengers during the 

travel. 

இந்றன் ில்ஶ, எபேங்கறஷந் “ில் த் வயல்ப்ஷனன் ண் 

139” அநறபகப்தடுத்றபள்பது. தத்றன் ஶதரது திகலக்கரண 

அஷணத்து ஷகரண உிகள் ற்றும் புகரர்கலக்கு இந் 

வயல்ப்ஷனன் ண்ஷப் தன்தடுத்னரம். 

 

12.The Defense Research & Development Organization (DRDO) on March 8, 2021 conducted 

the final development test of the “Air Independent Propulsion (AIP)”. 

தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு அஷப்பு (DRDO) ரர்ச் 8, 2021 

அன்று “ர் இன்டிவதன்டன்ட் ப்தல்ன் (AIP)” வரறல்தட்தத்றன் இறுற 
ஶம்தரட்டு ஶசரஷணஷ டத்றது. 

 

11.On the occasion of International Women‟s Day, Andhra Pradesh Chief Minister Y S Jagan 

Mohan Reddy has announced that the state would introduce a gender budget in the ensuing 

Budget session of the Assembly. Andhra Pradesh will be the first in the country to come up with 

the Gender Budget concept. 

சர்ஶச கபிர் றணத்ஷ பன்ணிட்டு, ஆந்ற ரறன பனஷச்சர் Y.S. 

வஜகன் ஶரகன் வட்டி அர்கள், சட்டன்நத்றன் அடுத் தட்வஜட் 

கூட்டத்வரடரில் தரனறண றறறஷன அநறக்ஷகஷ அநறபகப்தடுத்துரக 

அநறித்துள்பரர். இந்றரில் தரனறண றறறஷன அநறக்ஷகஷ ரக்கல் 

வசய்பம் பல் ரறனம் ஆந்றர ஆகும். 
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10.The Ministry of Home Affairs (MHA) informed the Lok Sabha on March 9 that a “cyber 

volunteer” programme has been rolled out for “cyber hygiene promotion” and the services of 

volunteers would be utilised by the State police as per requirement. The MHA, through its cyber 

crime grievance portal cybercrime.gov.in, aims to raise a group of “cyber crime volunteers” to 

flag “unlawful content” on the Internet. 

சட்ட ிஶர, ீிர, ற்றும் ஶசிஶர டடிக்ஷககஷப 

அடிப்தஷடரகக் வகரண்ட திச்சரங்கள், வசய்றகள், வதரபேபடக்கங்கள், 

கபேத்துகள் ஆகறற்ஷந கண்டுப்திடிக்க ஷசதர் ன்ணரர்னர்கபரக 

குடிக்கஷபஶ ரற்றும் „ஷசதர் ன்ணரர்னர்கள் றட்டம்‟ ன்கறந 

என்ஷந த்ற உள்துஷந அஷச்சகத்றன் ஷசதர் கறஷம் திரிவு 

உபேரக்கறபள்பது. இந் ன்ணரர்னர்கபின் ஶசஷகஷப ரறன 

கரல்துஷநிணர் ஶஷக்ஶகற்த தன்தடுத்றக் வகரள்பனரம் ண 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

9.Australia has suspended its defence cooperation with Myanmar and is redirecting humanitarian 

aid because of the military takeover of the government and ongoing detention of an Australian 

citizen. 

றரன்ர் அசரங்கத்ஷ இரடம் ஷககப்தடுத்றன் ிஷபரக 

ஆஸ்றஶனறர றரன்பேடணரண ணது தரதுகரப்பு எத்துஷப்ஷத 

றறுத்ற ஷக்கவுள்பரக அநறித்துள்பது. 

 

8.The Heritage Foundation, a US Conservative think-tank, recently launched the “Economic 

Freedom Index”. In the index, Singapore has topped the global ranking for the second 

consecutive year. 

அவரிக்க சறந்ஷணக் குலரண வயரிஶடஜ் அநக்கட்டஷப சீதத்றல் 

“வதரபேபரர சுந்றக் குநறடீ்ஷட” வபிிட்டுள்பது. குநறடீ்டின் 

உனக ரிஷசில் சறங்கப்பூர் வரடர்ந்து இண்டரது ஆண்டரக 

பனறடத்றல் உள்பது. 
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7.The first ever summit of the leaders of the Quadrilateral Framework or „Quad‟ will take place 

virtually on March 12, the Ministry of External Affairs announced on March 9. United States, 

Japan India and Australia comprise the Quadrilateral Framework. 

QUAD கட்டஷப்பு ஷனர்கபின் பல் உச்சறரரடு ரர்ச் 12 அன்று 

இஷ றில் ஷடவதநவுள்பரக வபிிகரத்துஷந 

அஷச்சகம் ரர்ச் 9 அன்று அநறித்துள்பது. அவரிக்கர, 

ஜப்தரன்,இந்றர ற்றும் ஆஸ்றஶனறர ஆகறஷ இந் QUAD 

அஷப்தின் உறுப்திணர்கள் ஆகும். 

 

6. சறசறின் 20 ஏர் கறரிக்வகட், சறநந் அிகலக்கரண ரிஷசில் 

இந்ற அி 2 - ஆம் இடத்றற்கு பன்ஶணநறபள்பது.  இந்றர, வடஸ்ட் 

ரிஷசில்  பல் இடத்றலும், எபேரள் கறரிக்வகட் ஶதரட்டிகலக்கரண 

ரிஷசில் 2- ஆம் இடத்றலும்  உள்பது.  

 

5. இனங்ஷகின் வகரலம்பு துஷநபகத்றன் ஶற்கு பஷண பலீடு 

றட்டம் குநறத்து, அரணி றறுணத்துடன் இனங்ஷக அசு ஶதச்சுரர்த்ஷ 

டத்றபள்பது . 

 

4. உத்கண்ட் பல்ரக தர.ஜ., ம்.தி., றத் சறங் ரத் 

திஶற்நரர்.றத்  

 

3. தஞ்சரதில் அசு தஸ்கபில் வதண்கள் இனசரக தம் வசய்னரம்,'' 

ண, பல்ர் அரீந்ர் சறங் வரிித்துள்பரர். 

 

2. இந்ற ிண்வபி ஆய்வு ஷரண இஸ்ஶர, பூறின் 

ஶற்தகுறஷ றகத் துல்னறரக தடம் திடிக்கும் றநன் உள்ப, 

'எஸ்.ஏ.ஆர்., தபடார்' சரணத்ஷ ரரித்துள்பது. 
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இஸ்ஶர, அவரிக்க ிண்வபி ஆய்வு ஷரண, ரசரவுடன் 

இஷந்து, பன் பஷநரக, 'றசரர்' ன்ந வசற்ஷகஶகரஷப, அடுத் 

ஆண்டு ிண்ில் வசலுத் உள்பது. இறல், பன் பஷநரக, 

வவ்ஶறு அஷனரிஷச றநன் உள்ப, 'ல் ஶதண்டு ற்றும் ஸ் ஶதண்டு' 

ஶடரர்கள் வதரபேத்ப்தட உள்பண. 

 

1.ஜப்தரன் ஷனகர் ஶடரக்கறஶரில் கடந் ஆண்டு டக்க இபேந் 

எனறம்திக் ஶதரட்டி வகரஶரணர தனரல் இ ந் ஆண்டுக்கு 

ள்பிஷக்கப்தட்டது.  தின்ணர் பேகறந ஜழஷன 23ந்ஶற வரடங்கற 
ஆகஸ்டு 8ந்ஶற ஷ டக்க உள்பது ண அநறிக்கப்தட்டது.  

தரரனறம்திக் ஶதரட்டிகள் ஆகஸ்டு 24ந்ஶற வரடங்கற வசப்டம்தர் 5ந்ஶற 
ஷ ஷடவதறும். வகரஶரணர ஷஷச கட்டுப்தடுத்துற்கரக 

வபிரட்டு தரர்ஷரபர்கள் இன்நற ஶடரக்கறஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிகள் 

ஷடவதந உள்பண. 
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12. இந்றர(றரிபுர)-தங்கபரஶஷ் ல்ஷனில் தரபம் ஃவதணி ஆற்நறன் 

ீது கட்டப்தட்டுள்ப „ஷத்ரி ஶசது‟ ன்கறந தரனத்ஷ திர் ஶரடி 

அர்கள் ரர்ச் 9 அன்று கரவரபி கரட்சற பனம் றநந்து ஷத்ரர். 

இந்றரின் ஶசற வடுஞ்சரஷனகள் ற்றும் உள்கட்டஷப்பு 

ஶம்தரட்டுக் ககம் (NHIDCL) கட்டி 1.9 கற.ீ ீபபள்ப இந் தரனம், 

தங்கபரஶறன் ரம்கஷபம் இந்றரின் சப்பைஷஷம் 

இஷக்கறநது. 

The PM will inaugurate the „Maitri Setu‟, which has been built over Feni river flowing between 

Indian boundary in Tripura and Bangladesh, on March 9 via video conferencing. The 1.9 km 

long bridge, constructed by the National Highways and Infrastructure Development Corporation 

Ltd (NHIDCL), joins Sabroom in India with Ramgarh in Bangladesh. 
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11. இந்ற குடிசுத் ஷனர் ரம்ரத் ஶகரிந்த்  March 7ஆம் ஶற 
த்ற திஶசத்றல்  சறங்ஶகரர்கர் ஶகரட்ஷடின் தரதுகரப்பு திகலக்கு 

அடிக்கல் ரட்டிணரர். புறரக உபேரக்கப்தட்ட இந்ற வரல்வதரபேள் 

ஆய்ின் ஜதல்பூர் ட்டத்ஷபம் குடிசுத் ஷனர் றநந்து ஷத்ரர். 

(The President of India Shri Ram Nath Kovind laid the foundation stone for the conservation 

works of Singorgarh Fort in Singrampur village of Damoh district in Madhya Pradesh on March 

7. The President also inaugurated the newly carved Jabalpur Circle of Archaeological Survey of 

India.) 

10.வதண்கள் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டு அஷச்சகம் அன் 

அஷணத்து பக்கற றட்டங்கஷபபம் ஷகப்தடுத்ற றன் ஶதரன் 2.0, 

றன் த்சரல்ர ற்றும் றன் சக்ற ஆகற பன்று வதரி 

றட்டங்கபின் கலழ் அநறித்துள்பது.(The Ministry of Women and Child Development 

has announced to classify all the major schemes of the ministry under the three Umbrella 

schemes namely, Mission Poshan 2.0, Mission Vatsalya and Mission Shakti.) 

 

9. இந்றரின் பன்ஶணற்நத்ஷக் கண்கரிக்கும் குநறடீரண 

றஷனரண ஶம்தரட்டு இனக்குகள் (SDG) குநறடீ்டின் பன்நரது தறப்பு 

ரர்ச் 10 ஆம் ஶற றற ஆஶரக் அநறபகப்தடுத்வுள்பது. இந் குநறடீு 

பன் பனறல் டிசம்தர் 2018 இல் வரடங்கப்தட்டது. (3rd edition of India‟s 

Sustainable Development Goals (SDG) Index will be launched by NITI Aayog on 10 March 

2021. First launched in December 2018, the index has become the primary tool for monitoring 

progress on the SDGs in the country.) 

 

8.கர்ணல் ஜரன் வதன்ணிகுிக் றஷணவு ரள் March-9: ிசரிகள் அஞ்சனற 

ஶணி, றண்டுக்கல், துஷ, சறகங்ஷக, ரரபும் ன்னும் 5 ரட்ட 

க்கபின் ரழ்ரரத்றல் றுனர்ச்சற ற்தடுத்ற 

பல்ஷனப்வதரிரறு அஷஷக் கட்டி கர்ணல் ஜரன் வதன்ணி குிக்கறன் 

110ஆது றஷணவு ரபரண இன்று (ரச்-9) ிசரிகள் அஞ்சனற 
வசலுத்றணர். 
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7. சர்ஶச குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டிில் ங்கப்தக்கத்ஷ ஷகப்தற்நறணரர், 

ணிஷ் கவுசறக் 

இந்ற ீர் ணிஷ் கவுசறக் 3-2 ன்ந கக்கறல் வடன்ரர்க்கறன் 

றஶகரனரய் வர்ட்ரஷண ழீ்த்ற ங்கப்தக்கத்ஷ ஷகப்தற்நறணரர். 

தரக்சம் சர்ஶச குத்துச்சண்ஷட ஶதரட்டி ஸ்வதின் ரட்டில் உள்ப 

ஶகஸ்டில்ஶனரணில் டந்து. 

 

6. உனக வடன்ணிஸ் எற்ஷநர் ரிஷசில் பனறடத்றல் அறக 

ரங்கள் இபேந் ஶரஜர் வதடரின் சரஷணஷ ஶஜரஶகரிச் 

பநறடித்ரர். 

48 ஆண்டு கரன உனக ரிஷச னரற்நறல் இற்கு பன்பு 39 ரண 

சுிட்சர்னரந்து ீர் ஶரஜர் வதடர் வரத்ம் 310 ரங்கள் பனறடத்றல் 

இபேந்ஶ சரஷணரக இபேந்து. அந் சரஷணஷ ஶஜரஶகரிச் ஶற்று 

கர்த்ரர். 

 

5. .தி.,ில்  ரற்நத்றல் ஈடுதட்டரல் 10 ஆண்டு சறஷந;  சுந்ற 

சட்ட ஶசரர றஷநஶற்நம் 

இந் சட்டத்றன்தடி, எபேர் ம் ரந ிபேம்திணரல் 60 ரட்கலக்கு 

பன்தரக கவனக்டரிடம் ிண்ப்திக்க ஶண்டும். சம்தந்ப்தட்ட  

ஶதரகபேம் 60 ரட்கலக்கு பன்பு ரட்ட றர்ரகத்றடம் கல் 

வரிிக்க ஶண்டும்.  

என்றுக்கும் ஶற்தட்ஶடரஷ கட்டரப்தடுத்றஶர, ரற்நறஶர 

ரற்நம் வசய்ரல் 10 ஆண்டுகள் ஷ சறஷந ண்டஷணபம் பை.1 

னட்சம் ஷ ரற்ந றபேங்கள் த்து வசய்ப்தடும் உள்பிட்ட தன 

அம்சங்கள் இந் சட்டத்றல் இடம்வதற்றுள்பண. 
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4. ங்க ஶசத்றன் 50து சுந்ற றண ிரில் திர் ஶரடி தங்ஶகற்க 

உள்பரர். இற்கரக அர் பேம் 26ம் ஶற ங்கஶசம் வசல்ன உள்பரர். 

1971ல் கறக்கு தரகறஸ்ரன் திரிந்து ங்கஶசரக உபேரணது. இன் 

50து ஆண்டு ிர ங்கஶசத்றல் வகரண்டரடப் தட உள்பது.ங்கஶச 

திர் ஶக் யசலணர - ஶரடி ஶதச்சுக்குப் தின் இபேபேம் ரயர - ஶற்கு 

ங்கம் றபெ ஜல்ஷதகுரி இஷடினரண திர் ில் ஶசஷஷ 

துக்கற ஷக்க உள்பணர். 

 

3. துப்தரக்கற சுடுனறல் ங்கம் வன்ந றக டிகர் - அஜறத் குரர் 

ரறன அபில் டந் துப்தரக்கற சுடுல் ஶதரட்டிில் கனந்து வகரண்டு 6 

தக்கம் வன்று அசத்ற உள்பரர். றக அபினரண 46து துப்தரக்கற 
சுடுல் சரம்தின்றங் ஶதரட்டிில் 10 ீட்டர் திஸ்டல் திரிில் அஜறத் 

ங்கம் வன்றுள்பரர். 

Actor Ajith Kumar has won six medals, including four gold, while representing the Chennai 

Rifle Club at the 46th Tamil Nadu State Shooting Championship held in Chennai. 

 

2. சர்ஶச ல்பத்ம்: இந்ற ீர் தஜ்ங் பூணிர ங்கம் வன்நரர். 

ஆண்கலக்கரண 65 கறஶனர ஷடதிரிின் இறுறப்ஶதரட்டிில் ஶடரக்கறஶர 

எனறம்திக் ஶதரட்டிக்கு குற வதற்றுள்ப இந்ற ீர் தஜ்ங் பூணிர, 

ங்ஶகரனறரின் துல்கர துபர் எசறஷ றர்வகரண்டரர். ிறுிறுப்தரண 

இந் ஶதரட்டிில் 0-2 ன்ந புள்பி கக்கறல் தின்ங்கற இபேந் தஜ்ங் 

பூணிர கஷடசற 30 ிணரடி இபேக்ஷகில் றரபிஷ டக்கற 2 புள்பிகள் 

டுத்துடன் ங்கப்தக்கத்ஷபம் ணரக்கறணரர். 

ஶங்கறங் சலரிஸ் சர்ஶச ல்பத் ஶதரட்டி இத்ரனற ஷனகர் ஶரறல் 

டந்து. 
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1. உனகத்றன் வகரஶரணர டுப்பூசறகலக்கரண உற்தத்ற ஷம் 

இந்றரரன் ண .ம்.ப் வதரபேபரர றபுர்(IMF chief economist) கலர 

ஶகரதிரத் புகரம் சூட்டிபள்பரர். 

 

March 08  | Online Exam -Click Here 

3. “சர்ஶச கபிர் றணத்ஷ” பன்ணிட்டு ரர்ச் 8, 2021 அன்று கூகறள் 

(Google) றறுணம் இந்றரில் உள்ப கறரப்புந வதண்கலக்கு உவும் 

ஷகில் „வதண்கள் ிபேப்தம்‟ ன்ந புற ஷனபத்ஷ 

அநறபகப்தடுத்றபள்பது. (Google has launched a new web platform „Women Will‟ on 

March 8, 2021 on the occasion of “International Women‟s Day”. This platform will provide its 

support to 1 million rural women in India.) 

 

2. சறசறின் திப்ரி ரத்துக்கரண சறநந் ீரக அஸ்ின் ஶர்வு 

 

1. சர்ஶச கபிர்றணம் ஆண்டுஶரறும் -ரர்ச் 8 அன்று 

வகரண்டரடப்தடுகறநது. ஷப்வதரபேள்- “தலலநத்துய வண்கள்: 

தகாயிட் -19 உகில் சநநா எதிர்காத்லத அலடதல்” ஆகும். 

The International Women‟s Day is observed on March 8 every year across the world. The day is 

being observed this year under the theme – “Women in leadership: Achieving an equal future in 

a COVID-19 world.” 

MARCH-05  | Online Exam -Click Here 

1.The Election Commission of India (EC) on March 4 informed the Madras High Court that it 

had uploaded on the website http://www.elections.tn.gov.in an updated list of names, 

designations, mobile phone numbers, landline numbers and e-mail IDs of Returning Officers 

(ROs) and Assistant Returning Officers (AROs) of as many as 230 out of 234 Assembly 

constituencies in the State. 

றக சட்டன்ந ஶர்ஷன டத்துற்கரக, 234-இல் 230 சட்டன்ந 

வரகுறகலக்கரண ரட்ட ஶர்ல் அறகரரிகள், வரகுற ஶர்ல் 

http://exams9.in/current-affairs-online-exam/tnpsc-current-affairs-march/
http://exams9.in/current-affairs-online-exam/tnpsc-current-affairs-march/
https://www.blogger.com/blog/post/edit/4107302667137793251/2415631130869120632
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அறகரரிகள் ற்றும் உி ஶர்ல் அறகரரிகஷப றறத்து அர்கபின் 

பகரி, ஷகஶதசற ண், ரட்ஸ் ஆப் ண், றன்ணஞ்சல் பகரி ன்தண 

ஶதரன்ந வரடர்பு ிங்கஷப உள்படக்கற புற தட்டிஷன 

வபிிட்டுள்பரக வசன்ஷண ஶகரர்ட்டில் ஶர்ல் ஆஷம் சரர்தில் 

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

2.Chennai has secured the fourth rank in the ease of living among 49 cities in the million-plus 

category, according to a report on the Municipal Performance and Ease of Living Indices, 2020, 

issued by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. The city stood 14th in the previous 

survey. 

இந்ற கங்கள் வரடர்தரண ரழ்க்ஷக சறக் குநறடீு, க றர்ரக 

வசல்தரட்டுக் குநறடீு ஆகறற்ஷந இந்ற அசறன் டீ்டு சற ற்றும் 

கர்ப்புந றர்ரக அஷச்சகம் திப்ரி 04 அன்று வபிிட்டது. 10 

னட்சத்துக்கு ஶல் க்கள் வரஷக வகரண்ட 49 கங்கபில் வசன்ஷண 

(62.61) ரன்கரது இடத்ஷ திடித்துள்பது. கடந் பஷந வபிிட்ட 

குநறடீ்டில் வசன்ஷண தறரன்கரது இடத்ஷ திடித்து 

குநறப்திடத்க்கது. 

3.Chennai ranks 18th, Coimbatore 12th and Madurai 22nd in the municipal performance index, 

which measures governance, planning, technology, finance and services. 

10 னட்சத்துக்கு ஶற்தட்ட க்கள் ரலம் கரட்சறகபின் க றர்ரக 

வசல்தரட்டுக் குநறடீ்டில் வசன்ஷண 18-து இடத்ஷபம், ஶகரஷ 12-

து இடத்ஷபம், துஷ 22-து இடத்ஷபம் திடித்றபேக்கறன்நண. 

4.The Office of Principal Scientific Adviser of the Government of India has launched the 

“Swachhta Saarthi Fellowship” under the “Waste to Wealth” Mission on March 3, 2021. 

இந்ற அசரங்கத்றன் பன்ஷ அநறில் ஆஶனரசகர் அலுனகம் 

ரர்ச் 3 ஆம் ஶற “கறில் இபேந்து வசல்ம்” றட்டத்றன் கலழ் “ஸ்ச்ச்ர 

சரர்ற வதல்ஶனரறப்”-  வரடங்கறபள்பது. 

5.Six-time world champion boxer Mary Kom has been appointed as the Chairperson of the 

International Boxing Association‟s (AIBA) champions and veterans committee. 
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ஆறு பஷந உனக சரம்தின் தட்டம் வன்ந ஶரி ஶகரம் சர்ஶச 

குத்துச்சண்ஷட சரம்தின்கள் கறட்டிின் ஷனரக 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பரர். 

6.Telecom Equipment Export Promotion Council (TEPC) is organising „India Telecom 2021‟ – 

an Exclusive International Business Expo virtually on March 3 & 4, 2021 under Market Access 

Initiative Scheme (MAI) of Department of Commerce, Government of India and with support of 

Department of Telecommunications & Ministry of External Affairs. 

ர்த்கத் துஷநின் சந்ஷ அடகல் பன்பற்சற றட்டத்றன் (MAI) கலழ் 

வடனறகரம் கபேி ற்றுற ஶம்தரட்டு கவுன்சறல் (TEPC) 

வரஷனத்வரடர்பு ற்றும் வபிிகரத்துஷந அஷச்சகத்துடன் 

இஷந்து „இந்றர வடனறகரம் 2021‟ ன்கறந தித்ஶக சர்ஶச ர்த்க 

கண்கரட்சறஷ ரர்ச் 3 & 4, 2021 ஶறகபில் ற்தரடு வசய்து. 

7.Dr Harsh Vardhan has exhorted scientists of CSIR laboratories across the country to develop 

the land available at each laboratory to be set up as a model under the “CSIR Floriculture 

Mission”. 

“சற.ஸ்..ஆர் னர் பர்ப்பு றன்” இன் கலழ் எவ்வரபே ஆய்கத்றலும் 

றனத்ஷ எதுக்கற அதிிபேத்ற வசய்பரறு ரடு பலதும் உள்ப 

சற.ஸ்..ஆர் ஆய்கங்கபின் ிஞ்ஞரணிகஷப டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் 

அநறவுறுத்றபள்பரர். 

8.Chabahar Day was commemorated on the sidelines of the Second edition of International 

Maritime Summit-2021 in the virtual format. 

இஷற சர்ஶச கடல்சரர் உச்சற ரரடு -2021 இன் இண்டரம் 

தறப்தின் ஶதரது சரதயரர் றணம் றஷணவுகூப்தட்டது. 

 

MARCH-04 Online Exam -Click Here 

1.ர பிரண கங்கள் - வசன்ஷணக்கு 4ம் இடம்: 7து இடத்றல் 

ஶகரஷ 

http://exams9.in/current-affairs-online-exam/tnpsc-current-affairs-march/
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தத்து னட்சத்றற்கும் அறகரண க்கள் வரஷக வகரண்ட கங்கபில், 1- 

வதங்கலபே , 2- புஶண, 3- ஆரதரத், 4 - வசன்ஷண, 5 - சூத், 6- ி பம்ஷத, 

7- ஶகரஷ, 8 - ஶரர, 9- இந்தூர், 10- கறஶட்டர் பம்ஷத ,கஷடசற இடம் 49- 

வகர். 

இதததால், 10 ட்சத்திற்கு கீழ் குலயாக யசிக்கும் நக்கள் வதாலக 

வகாண்ட கபங்கில் நக்கள் எிதாக யாம தகுதி யாய்ந்த கபங்கள் 

ட்டினல் (தசம் -5யது இடம், தயலூர்-6 யது இடம்,  

1- றம்னர, 2- புஶணஸ்ர், 3- சறல்ரசர, 4- கரக்கறரடர, 5 - ஶசனம், 6- 

ஶலூர், 7-கரந்றகர், 8- குபேகறரம், 9- ஶங்ஶ, 10 - றபேச்சற 

10 ட்சத்திற்கும் அதிகம் நக்கள் வதாலக வகாண்ட உள்ாட்சி 
அலநப்புகில், நக்கள் யாம சிந்த நாகபாட்சிகள் ட்டினல் 

1- புதுடில்னற, 2- றபேப்தற, 3- கரந்றகர், 4-கர்ணல், 5 - ஶசனம், 6- றபேப்பூர், 7-

தினரஸ்பூர், 8-உய்ப்பூர், 9- ஜரன்சற, 10- றபேவல்ஶனற 

 

1.The Director General of Income Tax (Investigation) has opened a 24×7 control room to receive 

complaints or information from the public ahead of the Assembly election scheduled in 

TamilNadu and Puducherry for April 6. The public can dial the toll free number 1800 425 6669 

or fax 04428271915 or email itcontrol.chn@gov.in or WhatsApp 94453 94453. 

பேம் ப்ல் 6 ஆம் ஶற றழ்ரடு ற்றும் புதுச்ஶசரிில் சட்டன்நத் 

ஶர்ல் ஷடவதநவுள்ப றஷனில் வதரதுக்கபிடறபேந்து புகரர்கள் 

ற்றும் கல்கஷபப் வதந பேரண ரி இக்குர் வஜணல் 

(ிசரஷ) அர்கள் 24×7 கட்டுப்தரட்டு அஷநஷத் றநந்துள்பரர். 

இற்கு வதரதுக்கள் கல்கள் ற்றும் புகரர்கஷப 1800 425 6669 

(கட்டறல்னர அஷப்பு ண்), 04428271915 (வரஷனகல் ண்), 

itcontrol.chn@gov.in (றன்ணஞ்சல் பகரி), 94453 94453 (ரட்ஸ்அப் ண்) 

ஆகற றகபில் அனுப்தனரம் ன்று வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

India 
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2.The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Narendra Modi has approved of the signing 

of Memorandum of Understanding (MoU) between India and French Republic in the field of 

renewable energy cooperation. The MoU was signed in January 2021. 

புதுப்திக்கத்க்க ரிசக்ற எத்துஷப்புத் துஷநில் இந்றரிற்கும் 

திவஞ்சு குடிசறற்கும் இஷடில் ஜணரி, 2021 இல் ஷகவலத்ரண 

புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு திர் ஷனஷினரண த்ற 

அஷச்சஷ எப்புல் அபித்துள்பது. 

3.The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the signing of a 

Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministry of Agriculture of Indian 

government and Ministry of Agriculture of the Republic of Fiji for co-operation in the field of 

agriculture and allied sectors. 

ஶபரண் துஷநில் எத்துஷப்புக்கரக இந்ற ஶபரண் 

அஷச்சகத்றற்கும் ஃதிஜற ரட்டின் ஶபரண் அஷச்சகத்றற்கும் 

இஷடஶ ஷகவலத்ரண புரிந்துர்வு எப்தந்த்றற்கு திர் ஶந்ற 

ஶரடி ஷனஷினரண த்ற அஷச்சஷ எப்புல் அபித்துள்பது. 

4.India and Norway have agreed to jointly work in the area of marine spatial planning in the 

oceanic space for the next five years. The initiative known as Marine Spatial Planning will be 

implemented by the Ministry of Earth Sciences through the National Centre for Coastal Research 

for India. This is a part of the Indo-Norway Integrated Ocean Initiative under the Memorandum 

of Understanding signed between the two countries in 2019. Lakshadweep and Puducherry have 

been identified as pilot sites for the project. 

அடுத் ந்து ஆண்டுகலக்கு கடல்சரர் இடங்கள் றட்டறடல் குநறத்து 

கூட்டரக ஶஷன வசய் இந்றரவும் ரர்ஶவும் எப்புக் வகரண்டுள்பண. 

„கடல் இடஞ்சரர்ந் றட்டறடல்‟ ணப்தடும் இந் பற்சற பூற அநறில் 

அஷச்சகத்ரல் ஶசற கடஶனர ஆரய்ச்சற ஷம் பனம் 

வசல்தடுத்ப்தடவுள்பது. இது 2019 ஆம் ஆண்டில் இபே 

ரடுகலக்கறஷடில் ஷகவலத்றடப்தட்ட புரிந்துர்வு எப்தந்த்றன் கலழ் 

„இந்ஶர-ஶரர்ஶ எபேங்கறஷந் வதபேங்கடல் பன்பற்சற‟ின் எபே 

தகுறரகும். இந் றட்டத்றற்கரண ஶசரஷண பங்கபரக னட்சத்ீவு 

ற்றும் புதுச்ஶசரி ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டுள்பண. 

International 
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5.World Wildlife Day is observed every year on March 3. The day is being celebrated in 2021 

under the Theme – „Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet.‟ 

எவ்வரபே ஆண்டும் ரர்ச் 3 அன்று உனக ணினங்கு றணம் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. „கரடுகள் ற்றும் ரழ்ரரங்கள்: க்கஷபபம் 

கறகத்ஷபம் றஷனறறுத்துல்‟ ன்ந ஷப்வதரபேபின் கலழ் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் இந் றணம் வகரண்டரடப்தடுகறநது. 

6.World Hearing Day is held on 3 March each year to raise awareness on how to prevent 

deafness and hearing loss and promote ear and hearing care across the world. 

கரது ற்றும் வசிப்புனன் தரரிப்ஷத வ்ரறு ஶம்தடுத்துது ன்தது 

குநறத் ிறப்புர்ஷ ற்தடுத் எவ்வரபே ஆண்டும் ரர்ச் 3 ஆம் ஶற 
உனக வசிப்புனன் றணம் அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 

 

MARCH-03 

1.The Tamil Nadu Chief Electoral Officer Satyabrata Sahoo on March 1 held a meeting to 

discuss the model code of conduct with the representatives of recognized political parties at the 

Secretariat, ahead of the Assembly election. 

றகத்றல் அங்கலகரிக்கப்தட்ட அசறல் கட்சறகலடன் றக ஷனஷ 

ஶர்ல் அறகரரி சத்திர சரகு ரர்ச் 1 அன்று ஆஶனரசஷண டத்றணரர். 

வசன்ஷண ஷனஷச் வசனகத்றல் உள்ப ரக்கல் கிஞர் 

ரபிஷகில் ஶர்ல் ிறபஷநகள் வரடர்தரக ஆஶனரசஷண 

டத்றணரர். 

India 

2.The Prime Minister Shri Narendra Modi on March 2 inaugurated „Maritime India Summit 

2021‟ through video conferencing. 

திர் ஶந்ற ஶரடி அர்கள் ரர்ச் 2 ம் ஶற கரவரபி கரட்சற பனம் 

„கடல்சரர் இந்றர உச்சற ரரடு 2021‟  றநந்து ஷத்ரர். 

3.The Udaipur Science Centre, at Udaipur, Tripura was dedicated to the people by the Governor 

of Tripura, Shri Ramesh Bais on 28th February 2021. 
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றரிபுர ரறனம் உய்பூரில் உய்பூர் அநறில் ஷத்ஷ திப்ரி 28 

அன்று அம்ரறனத்றன் ஆலர் ஸ்ஶஷ் ஷதமரல் அர்கள் றநந்து 

ஷத்ரர். 

4.The Tribal Cooperative Marketing Development Federation Ltd (TRIFED), Ministry of Tribal 

Affairs, Government of India is organizing “GI Mahotsav” in collaboration with Lal Bahadur 

Shastri National Academy of Administration (LBSNAA), Mussoorie and Ministry of Culture, 

Government of India on 4th and 5th March 2021. 

தங்குடிிணர் கூட்டுநவு சந்ஷப்தடுத்ல் ஶம்தரட்டு கூட்டஷப்பு 

னறறவடட் (TRIFED), னரல் தகதூர் சரஸ்றரி ஶசற றர்ரக அகரடற 
(LBSNAA) ற்றும் கனரச்சர அஷச்சகம் ஆகறஷ இஷந்து ரர்ச் 4 

ற்றும் 5 ஆம் ஶறகபில் “புிில் அநறகுநற றபேிர” ன்கறந 

றகழ்ஷ டத் ற்தரடு வசய்கறன்நண. 

5.The Union Minister for Social Justice and Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot virtually 

launched “Sugamya Bharat App” and a handbook entitled “Access – The Photo Digest” through 

video conference in New Delhi. 

த்ற சபக ீற ற்றும் அறகரபித்ல் துஷந அஷச்சர் ரர்சந்த் 

வகஹ்ஶனரத் அர்கள் கரவரபி கரட்சற பனம் “சுகற தரத்” ன்னும் 

வரஷதல் வசனற ற்றும் “அடகல் – புஷகப்தட ஷடஜஸ்ட்” ன்ந 

ஷகஶட்ஷட வபிிட்டரர். 

6.The Parliament of India has merged two of the TV channels namely, Lok Sabha TV and Rajya 

Sabha TV into an integrated channel “Sansad TV”. The retired IAS officer Ravi Kapoor has been 

appointed as the CEO of the Sansad TV for 1 year. 

ரஜ்சதர டிி, ஶனரக்சதர டிி என்நரக இஷக்கப்தட்டு சன்சத் 

(ரடரலன்நம்) டிி ன்று வதரிடப்தட்டுள்பது. எய்வு வதற்ந ஸ் 

அறகரரி ிகபூர் சன்சத் டிி-ின் சற.இ.ஏ.ரக ஏரண்டுக்கு 

றறக்கப்தட்டுள்பரர். 

International 

7.Sri Lanka on March 2 said it will develop the West Container Terminal (WCT) at the Colombo 

Port along with India and Japan, in a near-360 degree policy turn from a month ago, when the 

two partners were ejected from a 2019 tripartite agreement to jointly develop the East Container 

Terminal (ECT), amid port unions‟ resistance to “foreign involvement”. 
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வகரலம்பு துஷநபகத்றன் ஶற்கு பஷணத்ஷ, இந்றரின் அரணி 
றறுணம், ஜப்தரன் பலீட்டரபர், ஶஜரன் கலல்ஸ் றறுணம் ற்றும் 

இனங்ஷக துஷநபக அறகர சஷத ஆகறண இஷந்து 

பன்வணடுப்தற்கு இனங்ஷக அஷச்சஷ அங்கலகரம் ங்கறபள்பது. 

வகரலம்பு துஷநபகத்றன் வற்கு பஷணத்றன் எபே தகுற ற்கணஶ 

சலணரிற்கு ங்கப்தட்டுள்பது குநறப்திடத்க்கது. 

8.The U.S. administration announced sanctions of Russian officials and businesses on March 3 

related to the poisoning and jailing of opposition leader Alexei Navalny. 

ஷ் றர்க்கட்சறத் ஷனர் அவனக்மற ரல்ணிக்கு ிம் ஷத்து 

வரடர்தரக அந்ரட்டின் ீது வதரபேபரரத் ஷட ிறத்துள்பது 

அவரிக்கர. ஶஜர ஷதடன் றர்ரகம், ஷ்ர ீது ிறக்கும் பல் 

வதரபேபரரத் ஷட இதுரகும். 

 

MARCH-02 

1.The Cotton farmers in the Perambalur-Ariyalur belt are able to see higher productivity through 

the cultivation of CO17 variety released by the Tamil Nadu Agricultural University. 

வதம்தலூர்-அரிலூர் தகுறில் உள்ப தபேத்ற ிசரிகள் றழ்ரடு 

ஶபரண் தல்கஷனக்ககத்ரல் வபிிடப்தட்ட CO17 தபேத்ற ஷகஷ 

திரிடுன் பனம் அறக உற்தத்றத்றநஷணப் வதறுகறநரர்கள். 

2.The Bureau of Pharma PSUs of India (BPPI), the implementing agency of Pradhan Mantri 

Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) is celebrating 3rd Janaushadhi Diwas on 7th March 

2021 with the theme of “Seva Bhi – Rozgar Bhi”. 

திரன் ந்றரி தரற ஜணவுரற தரிஶரஜணர (PMBJP) றட்டத்ஷ 

வசல்தடுத்தும் றறுணரண இந்ற பேந்து வதரதுத்துஷந 

றறுணங்கபின் திகம் (BPPI) ரர்ச் 7, 2021 ஆம் ஶற “ஶசர த ீ– 

ஶரஸ்கர் த”ீ ன்ந ஷப்வதரபேபில் 3 து ஜணவுரற றணத்ஷக் 

வகரண்டரடுகறநது. 
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3.The third and final edition of the Rashtriya Sanskriti Mahotsav-2021 concluded with colorful 

cultural programs. The two-day Mahotsav was organized by the Ministry of Culture, 

Government of India from 27th – 28th February 2021 at Murshidabad, West Bengal. 

ரஷ்டிரி சஸ்கறபே ஶயரத்மவ் -2021 இன் பன்நரது ற்றும் 

இறுற தறப்பு ண்ரண கனரச்சர றகழ்ச்சறகலடன் றஷநவு 

வதற்நது. ஶற்கு ங்கரப ரறனம் பர்றரதரத்றல் திப்ரி 27 பல் 28 

ஷ இந்ற அசறன் கனரச்சர அஷச்சகத்ரல் இண்டு ரள் 

ஶயரத்மவ் டத்ப்தட்டது. 

4.The 45th Civil Accounts Day was celebrated on March 1, 2021. 

45 து சறில் கக்கு றணம் ரர்ச் 1, 2021 அன்று வகரண்டரடப்தட்டது. 

5.The Union Minister Dr. Harsh Vardhan inaugurated the second edition of Global Bio-India-

2021 in New Delhi through virtual mode. The three-day event is being held from 1st to 3rd 

March 2021 has been organized on a digital platform. The theme for this year is “Transforming 

lives” with the tagline “Biosciences to Bio-economy”. 

குஶபரதல் தஶர இந்றர -2021 இன் இண்டரம் தறப்ஷத புது றல்னறில் 

இஷ றில் த்ற அஷச்சர் டரக்டர் யர்ஷ் ர்ன் றநந்து 

ஷத்ரர். பன்று ரள் றகழ்வு ரர்ச் 1 பல் 3 ஷ இஷ றில் 

ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது. இந் ஆண்டிற்கரண ஷப்வதரபேள் “உிர் 

வதரபேபரரத்றற்கு உிர் அநறில்” ஆகும். இந் ஆண்டிற்கரண 

ஶகரம் “ரழ்க்ஷகஷ ரற்றுது” ஆகும். 

6.The National Science Day 2021 (February 28) was celebrated in Defence Research & 

Development Organisation, DRDO Head Quarter in New Delhi on 1st March 2021 with great 

fervour. 

ரர்ச் 1, 2021 ஆம் ஶற புதுறல்னறில் உள்ப தரதுகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் 

ஶம்தரட்டு அஷப்பு ஷனஷகத்றல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஶசற 

அநறில் றணம் (திப்ரி 28) வகரண்டரடப்தட்டது. 

7.Russia launched its space satellite Arktika-M on a mission to monitor the climate and 

environment in the Arctic. 
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ஆர்டிக் கண்டத்றல் றகலம் கரனறஷன ற்றும் சுற்றுச்சூல் ரற்நத்ஷ 

கண்கரிக்க ஷ் ிண்வபித் துஷந ஆர்க்டிகர-ம் ன்ந 

வசற்ஷகக்ஶகரஷப வற்நறகரக ிண்ில் வசலுத்ற உள்பது. 

 

MARCH-01 

1.The Tamil Nadu Special Reservation of seats in Educational Institutions including Private 

Educational Institutions and of appointment or posts in the services under the State with the 

reservation for Most Backward Classes and Denotified Communities Act, 2021 shortly called as 

the Special Reservation Act of 2021, has received the assent of Governor Banwarilal Purohit on 

February 26. The gazette notification was also issued on the same day. The law has divided 

MBCs into 3 groups – the Most Backward Class of the Vanniakula Kshatriyas will get 10.5%, 

the Most Backward Classes and Denotified Communities 7% and the Most Backward Classes 

2.5%. 

சட்டப்ஶதஷில் வகரண்டு ப்தட்டு றஷநஶற்நப்தட்ட 

ன்ணிர்கலக்கு 10.5% உள் எதுக்கலடு ங்கும் சட்ட ஶசரரவுக்குத் 

றக ஆலர் தன்ரரினரல் புஶரயறத் திப்ரி 26 அன்று எப்புல் 

ங்கறபள்பரர். றக திற்தடுத்ப்தட்ஶடரபேக்கரண 20% இடஎதுக்கலட்டில், 

„ம்திசற-ி‟ ன்ந புற திரிவு ற்தடுத்ப்தட்டு, ன்ணிர்கலக்கு 10.5% 

உள் எதுக்கலடு ங்கும் ஷகில் ஶசரர றஷநஶற்நப்தட்டுள்பது. 

ஶலும், றக திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் திரிில் உள்ப சலர்திணபேக்கு 7% உள் 

எதுக்கலடு ங்கவும் இந் ஶசரர றஷக வசய்கறநது. 20% 

இடஎதுக்கலட்டில் ீம் உள்ப 2.5% றக திற்தடுத்ப்தட்ஶடரர் திரிில் உள்ப 

ற்ந சபரத்றணபேக்கரண இடஎதுக்கலடு ஆகும். 

2.The Indian Space Research Organisation (ISRO) on February 28 launched the primary satellite 

Amazonia-1 of Brazil and 18 co-passenger satellites onboard the Polar Satellite Launch Vehicle 

(PSLV-C51) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) Sriharikota Range (SHAR). PSLV-

C51/Amazonia-1 is the first dedicated commercial mission of New Space India Limited (NSIL), 

a Government of India company under the Department of Space. 

ஆந்ற ரறனம் வயரிஶகரட்டரில் உள்ப சீஷ் ரன் ிண்வபி 
ஷத்றல் இபேந்து இன்று கரஷன 10.24 ிக்கு தி.ஸ்.ல்.ி. சற-51 

ரக்வகட், 19 வசற்ஷகக் ஶகரள்கலடன் ிண்ில் வசலுத்ப்தட்டது. 

இறல் திஶசறல் ரட்டில் அஶசரன் கரடுகள் அறக்கப்தடுஷ டுக்கும் 
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ஶரக்கறல் அற்ஷந கண்கரிக்கவும் ிசரம் சரர்ந் புிசரர் 

ஆய்வுக்கரகவும் „அஶஶசரணிர – 1‟ வசற்ஷகக் ஶகரள் ப்தட்டுள்பது. 

இது இஸ்ஶரின் ர்த்கப் திரிரண றபெ ஸ்ஶதஸ் இந்றர னறறவடட் 

றறுணத்றன் (NSIL) பனம் ிகரீறரக வசலுத்ப்தட்ட பல் 

ரக்வகட் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

3.„The India Toy Fair-2021‟is being held from February 27 to March 2 in a virtual mode. 

„இந்றர வதரம்ஷ கண்கரட்சற – 2021‟ திப்ரி 27 பல் ரர்ச் 2 ஷ 

இஷ றில் டத்ப்தடுகறன்நது. 

4.The Central government on February 28 extended the tenure of P.C. Mody, Chairman of 

Central Board of Direct Taxes (CBDT), for three months effective from March 1 till May 31. 

த்ற ஶடி ரி ரரித்றன் (CBDT) ஷனரக இபேக்கும் தி.சற.ஶரடி 

அர்கபின் திக்கரனத்ஷ ரர்ச் 1 இல் இபேந்து ஶ 31 ஆக பன்று 

ரங்கலக்கு த்ற அசு ீட்டித்துள்பது. 

5.The annual National Youth Adventure Programme, being organised by the Bharat Scouts and 

Guides (BS & G), New Delhi, will be conducted this year at Manali in Himachal Pradesh 

between March and June 2021. The programme will be for five days for each batch, consisting of 

30 members only. 

புதுவடல்னறின் தரத் சரர்கள் ற்றும் சரிர்கள் (BS & G) ற்தரடு 

வசய்பம் பேடரந்ற ஶசற இஷபஞர் சரகச றட்டம் இந் ஆண்டு (2021) 

ரர்ச் பல் ஜழன் ஷ இரச்சன திஶச ரறனம் ரனறில் 

டத்ப்தடவுள்பது. 

6.Rare Disease Day is observed every year on the last day of February to spread awareness about 

rare diseases. This year, it is observed on February 28. 

அரி ஶரய்கள் குநறத் ிறப்புர்ஷ தப்புற்கரக எவ்வரபே 

ஆண்டும் திப்ரி கஷடசற ரபில் அரி ஶரய் றணம் 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. இந் ஆண்டு, அரி ஶரய் றணம் திப்ரி 28 அன்று 

அனுசரிக்கப்தடுகறநது. 
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7.The Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman virtually 

participated in the first G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting 

under the Italian Presidency on February 26. 

திப்ரி 26 அன்று இத்ரனற ஷனஷின் கலழ் ஷடவதற்ந பல் ஜற 20 

றற அஷச்சர்கள் ற்றும் த்ற ங்கற ஆலர்கள் (FMCBG) கூட்டத்றல் 

த்ற றற ற்றும் கரர்ப்தஶட் ிகரங்கள் துஷந அஷச்சர் றர்னர 

சலரரன் இஷ றில் தங்ஶகற்நரர். 

8.Sri Lanka is “Priority One” partner for India in the defence sphere, the Indian High 

Commission in Colombo said in a statement on Feb. 28. India participated in the 70th 

anniversary celebration of the Sri Lanka Air Force (SLAF). 

தரதுகரப்புத் துஷநில் இந்றரவுக்கு இனங்ஷக “பல் பன்னுரிஷ” 

ரடு ன்று வகரலம்தில் உள்ப இந்ற உர் தூர் அலுனகம் திப்ரி 28 

ம் ஶற வபிிட்ட அநறக்ஷகில் வரிித்துள்பது. இனங்ஷக 

ிரணப்தஷடின் 70 து ஆண்டு ிரில் இந்றர தங்ஶகற்நது 

குநறப்திடத்க்கது. 

 


