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லடாக் ல் வளிமண்டல ைமயம் 

 மத் ய  அ யல் அைமசச்ர ்

டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் ச பத் ல் 

றந்  ைவத்தார ்

 லடாக் னியன் ரேதசத் ல் ஒ  

வானிைல ைமயம்.இ  லடாக் ல் 

தல் வானிைல ஆய்  ைமயம். 

 வானிைல ஆய்  ைமயம் இந் யா ன் க உயரமான 

ைமயமா ம் 3,500 ட்டர.் 

 இந் ய வானிைல ஆய்  ைமயத் ல் ஆ  ராந் ய 

வானிைல ைமயங்கள் உள்ளன ெகால்கத்தா, 

வஹாத் , ம்ைப,  ல் , ெசன்ைன மற் ம் 

நாக் ர ்ேபான்றைவ. 

 

PMAY ( ரதான் மந் ரி அவாஸ் ேயாஜனா)  

 சே்சரி றந்த ெசயல் றன் ெகாண்ட னியன் 

ரேதசத் ற்கான ைதப் ெபற் ள்ள . 
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 ரதான் மந் ரி அவாஸ் ேயாஜனா அரப்ன் ( .எம்.ஏ. -

) ெசயல்ப த் வ ல் இந் யா 2019 இல். 

 சே்சரி இரண்டாவ  ைறயாக க்  

ேதரந்்ெத க்கப்படட்ார.் 

 

ஸ்டாேடாம் ரிஸ்ட் ேகாச ்

 இந் ய ர ல்ேவ ய 

ேசாதைனகைள ெவற் கரமாக  

த் ள்ள  ஸ்டாேடாம் 

ற் லா ப ற் யாளரக்ள். 

 இந்த ப ற் யாளரக்ள் ெசன்ைன ல் உள்ள 

ஒ ங் ைணந்த ப ற் யாளர ் ெதா ற்சாைலயால் 

தயாரிக்கப்படட் . 

 கண்ணா  ைர டாப்ஸ் மற் ம் அகலத் ன் லம் 

ஸ்டாேடாம் ப ற் யாளரக்ள் பாரக்்கப்ப றாரக்ள் 

பேனார க் காட் ைய வழங்க ண்ேடாஸ். 

 தற்ேபா  இந் யா ல் 13 ஸ்டாேடாம் 

ப ற் யாளரக்ள் இயக்கப்ப றாரக்ள். 
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 அைவ அரக்  பள்ளத்தாக் , தாதர ் மற் ம் மடக்ான், 

டார் ங்-இமயமைல ர ல்ேவ, காங்க்ரா 

பள்ளத்தாக்  ர ல்ேவ, கல்கா- ம்லா ர ல்ேவ, 

நீல ரிம ண்டன் ர ல்ேவ, மாதரன் ல் ர ல்ேவ. 

 

ெகாச் -மங்க  ேநச் ரல் ேகஸ் ைபப்ைலன் 

 ரதமர ் நேரந் ர ேமா  இந்த 

ழாய்த் டட்த்ைத ஜனவரி 5 ல்   

ெதாடங் னார ். 

 

 ழாய் நீளம் 444 ேலா ட்டர.் ழாய் இைணப்  

எரண்ா ளம், ச் ர,் பாலக்கா , மலப் ரம், 

ேகா க்ேகா , கண் ர ் மற் ம் காசரே்கா  

மாவட்டங்கள் மற் ம் கரந்ாடகா ன் தட் ணா கன்னட 

மாவட்டம், மங்க ல் வைட ற . 

 இ  எரிவா  ஆைணயம் ஆஃப் இந் யா ெடட ்

(ெக ல்) லம் ெசயல்ப த்தப்ப ற . 
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ெடல்  த ழ் அகாட  

 த ைழப் பா காக்க ல்  அர  

த ழ் அகாட ைய 

அைமத் ள்ள  ெமா  மற் ம் 

கலாசச்ாரம்.  

 இ  ன்னாள் எம்  க ன் லராக ம், ல்  த ன் 

தற்ேபாைதய உ ப் னராக ம் நிய க்கப்படட்  

அகாட ன் ைணத ்தைலவராக சங்கம் என் ராஜா. 

 ஒ  ளா க்கல் ெமா யாக வைகப்ப த்தப்பட்ட 

தல் ெமா யாக த ழ் ஆன  2004 இல் இந் யா. 

 ெடல்  அர  ஏற்கனேவ சமஸ் தம், உ , இந் , 

பஞ்சா , ைம  ஆ யவற்ைற நடத் ற  மற் ம் 

ேபாஜ் ரி அகாட கள். 

 ெடல் ன் அ வலக ெமா   ெமா கள் இந் , உ , 

பஞ்சா  மற் ம் ஆங் லம். 

உலக நீண்ட ர ல்ேவ ளாட்ஃபார்ம் 

 கரந்ாடகா ன் ஹப்பா  (HUBBALLI) ர ல் நிைலயம் 

உல ன் க நீளமான ர ல்ேவ ளாடஃ்பாரம்் ெபற 
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அைமக்கப்பட் ள்ள  1,400 ட்டர ் நீளம் மற் ம் 10 

ட்டர ்அகலம் ெகாண்ட ேமைட. 

 ெதன்ேமற்  ர ல்ேவ ன் (SWR) 

தைலைமயகம் ஹப்பா .  

 உத் ரப் ரேதசத் ல் உள்ள 

ேகாரக் ர ் ர ல் நிைலயம் க 

நீளமான தளத்ைத (1366 ) 

ெகாண் ள்ள  இப்ேபா  

ெசயல்ப ற , பட் ய ல் 

இரண்டாவ  ேகரளா ல் 

ெகால்லம் சந்  (1180 ) ஆ ம். 

 

அடல் ங்கரிங் ேலப்கள் 

 இந் ய ண்ெவளி ஆராய்ச்  அைமப்  ச பத் ல் 

நா  வ ம் 100 அடல் ங்கரிங் ஆய்வகங்கைள 

ஏற் க்ெகாள் ங்கள் என்  அ த்த . 

 என்ஐ ஐ ஆேயாக்(NITI Aayog) அடல் ங்கரிங் 

ஆய்வகங்கைள நி னார.் 
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 அடல் ைம ஷனின் ழ் அடல் ங்கரிங் 

ஆய்வகங்கள் நி வப்பட் ள்ளன. 

  ெதா ல் ைனேவாைர ேமம்ப த் வதற்காக அடல் 

ைம பணி ெதாடங்கப்படட் நாட் ல் ைம. 

யர  நாள் தைலைம ந் னர ்2021 

 2021 யர  ன ெகாண்டாட்டங்களில் தைலைம 

ந் னராக ெவளிநாடட்வர ் யா ம் இல்ைல என்  

ெவளி ற  அைமசச்கம் (MEA- Ministry of External Affairs) 

அ த்த  . 

 50 ஆண் க க்  ற  யர  ன அணிவ ப் ல் 

தைலைம ந் னராக ெவளிநாடட்வர ் யா ம் கலந்  

ெகாள்ள ல்ைல என்ப  இ ேவ தல் ைறயா ம். 

 

இந் யா ன் தல்  பாரக்் 

 ஒ சா தல்வர ் ந ன் படந்ாயக் ‘ யைணப்  

ங்காைவ’ றந்  ைவத்தார.் 
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  பா காப்  த்த ப் ணரை்வக் 

ெகாண் வ வ  நாட் ல் இ  ேபான்ற தல் 

யற் யா ம். 

 இ  ஒ சா  மற் ம் ேபர  

அகாட ன் வளாகத் ற் ள் 

அைமந் ள்ள  வேனஸ்வர.் 

 ஒ சா ஃபயரின் ‘அக்னிஷாம 

ேசவா’  என்ற ைடன க் 

ஆன்ைலன் ேபாரட்ட்ைல ம் 

ெதாடங் னார.் 

 

இந் யா ன் தல் ேலபர் வ்ெமன்ட ் யம் 

 ெதா லாளர ் இயக்கம் அ ங்காட் யகம் உலக 

ெதா லாளர ் இயக்கத் ன் வரலாற்ைற ளக் ற , 

இ  ேகரளா ன் ட்  பட  ற் லா ைமயமான 

அலப் ழா ல் ெதாடங்கப்ப ற . 
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 ெதா லாளர ் இயக்க அ ங்காட் யகத் ல் ஒ  ெபரிய 

ஆவணங்கள் மற் ம் ெதா லாளர ் இயக்கங்கள் 

காட் ப்ப த்தப்ப ம்.  

 உலக ெதா லாளர ் இயக்கம் 

மற் ம் ேகரளா ன் ெதா லாளர ்

இயக்கத் ன் வரலா  ஆ யைவ 

வளரச்் ன் படங்கள் மற் ம் 

ஆவணங்கைளப் பயன்ப த்  

வரிக்கப்பட் ள்ளன. 

 ன்  பாம்ேப நி வனத்தால் நடத்தப்பட்ட ய மாடல் 

ட் ற  சங்கம் ெடட ் ெதா லாளர ் இயக்க 

அ ங்காட் யகத் ல் னரைமக்கப்பட் ள்ள . 

மஹானந்தா வன லங்  சரணாலயத் ல் பறைவ 
ழா 

 ேமற்  வங்காளத் ன் மகாநந்தா வன லங்  

சரணாலயத் ல் ஒ  பறைவ ழா ஏற்பா  

ெசய்யப்பட்  டார் ங் வன லங்  ரி ன் 

ஒ ங் ைணப் . 
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 மஹானந்த வன லங்  சரணாலயம் ஒ  க் யமான 

பறைவ மற் ம் பல் ர ்பரப்பள ல் ஒன்றா ம். 

 க் ய பறைவ ப ன் ழ் பட் ய ட, தளம் 

ன்வ ம் அள ேகால்களில் ஏேத ம் ஒன்ைற ரத்்  

ெசய்ய ேவண் ம், ஏெனனில் தளம் உலகள ல் 

அச் த்தப்படட் இனங்கள் அல்ல  

கட் ப்ப த்தப்படட் வரம்  இனங்கள் அல்ல  பேயாம் 

தைடெசய்யப்பட்ட வரம்  இனங்கள் அல்ல  

சைபகைளக் ெகாண் க்க ேவண் ம். 

 ஸ்தா மற் ம் மஹானந்தா 

ந க க்  இைட ல் 

இமயமைல ன் அ வாரத் ல் 

அைமந் ள்ள மகாநந்த 

வன லங்  சரணாலயம். 

ேநதா  றப்  ஆண்  “பரக்ரம் வாஸ்” 

 ேநதா  பாஷ் சந் ரேபா ன் றந்தநாைள "பரக்ரம் 

வாஸ்" என்  ெகாண்டாட மத் ய அர   
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ெசய் ள்ள , இ  மக்கைள ஊக் ப்பதற் ம், 

ேநதா க்  அஞ்ச  ெச த் வதற் ம் ஆ ம். 

  “பரக்ரம் வாஸ்” என்றால் ைதரியம் நாள் அல்ல  ரம் 

நிைறந்த நாள். 

 அவர ் ஜனவரி 23, 1897 அன்  

கடட்ாக் ல் (இன்ைறய ஒ சா) 

றந்தார ் .அதனால் ஒவ்ெவா  

ஆண் ம் ஜனவரி 23 ஆம் நாள் 

பராக்ரம் வாஸாக றந்தார.் 

 ேநதா  ஒ  இந் ய ேத யவா , ஜவஹரல்ால் ேந ைவ 

இந் ய ேத ய காங் ர ன் இைளய ரி ல் தைலைம 

தாங் னார.் ரபலமான இந் ய ழக்கங்களான 

“ெஜய் ந்த”் ஐப் பயன்ப த்  ேநதாஜ் க்  

கச் றந்த உந் த ம் கவரச்் ம் இ ந்த . 

 அ ல இந் ய ன்ேனாக்  ெதா  1939 இல் இந் ய 

ேத ய காங் ர ன் ஒ  ப யாக ேநதா யால் 

உ வாக்கப்பட்ட . 
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டட்ல் வாக்காளர்- ID கார் கள் 

 வாக்காளர ் னத்தன்  இந் ய ேதரத்ல் ஆைணயம் 

ன்ன  ேதரத்ல் ைகப்பட அைடயாள அடை்டைய (e-

EPIC) அ கப்ப த் ற . இந்த          e-EPIC(Electronic 

Electoral Photo Identity Card) வரிைச எண் உட்பட QR 

டை்டக் ெகாண்  பா காக்கப்ப ற . 

 2011 தல் ஜனவரி 25 ஆம் ேத  

ேத ய வாக்காளர ்  னம் 

அ சரிக்கப்ப ற . ஜனவரி 25 

இந் ய ேதரத்ல் ஆைணயத் ன் 

அ த்தள நாளாக இ ப்பதால். 

 “எங்கள் வாக்காளரக்ைள அ காரம், ப் ணர் , 

பா காப்பான மற் ம் தகவல் அளித்தல்” என்ப  ேத ய 

வாக்காளர ் னத் ல் இந்த ஆண் ன் க ப்ெபா ள். 

 ஆைணயம் 324 இன் ழ் 1950 ஜனவரி 25 ஆம் ேத  

ேதரத்ல் ஆைணயம் நி வப்படட் . 
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னியன் பட்ெஜட ்“UNION BUDGET MOBILE APP” 

 நி யைமசச்ர ் நிரம்லா 

தாராமன், பாரா மன்ற 

உ ப் னரக்ளால் படெ்ஜட் 

ெதாடரப்ான ஆவணங்கைள 

இலவசமாக அ வதற்காக 

“UNION BUDGET MOBILE APP” ஐ 

அ கப்ப த் ள்ளார.் 

 இந்த பயன்பா  14 னியன் படெ்ஜட ் ஆவணங்கள் 

மற் ம் வ டாந் ர நி நிைல அ க்ைகைய 

அ வதற்கான வாய்ப்ைப வழங் ம், இ  ஆங் லம் 

மற் ம் இந்  ெமா களில் இ ெமா  பயன்பாடா ம். 

 அர யலைமப் ன் 112 வ  ரி ன்ப  வ டாந் ர 

நி நிைல அ க்ைக தயாரிக்கப்பட் ள்ள , இ  

தல் ைறயாக ற் ம் கா தமற்றதாக இ க் ம், 

ேம ம் இந்த  தற்ேபாைதய ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற் ேநாயால் எ க்கப்படட் . 
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 ப்ரவரி 1, 2021 அன்  நி யைமசச்ரின் படெ்ஜட ் உைர 

ந்த ம் படெ்ஜட ் ஆவணங்கள் பயன்பாட் ல் 

ப ேவற்றப்ப ம். 

இளம் டர ்ேபாட் ைலப்ரரி 

 ேமற்  வங்க ேபாக் வரத் க் 

கழகம் ஒ  பாரம்பரி ய த்தகக் 

கைட டன் ஒ ங் ைணந்  

ழந்ைதகளின் லகத்ைத 

பட ல் அ கப்ப த் ள்ள . 

 இ  இந்த வைக லகத் ன் தல் யற் , இ  ேமற்  

வங்கத் ல் ெதாடங்கப்படட் . 

 இந்த பட  லகத் ன் ன்னால் உள்ள ேயாசைன, 

ெகால்கத்தா, ஹ க்  ந ன் அழைக ர க் ம்ேபா  

த்தகங்கைளப் ப க்க ேவண் ம். 

 இளம் வாசகரக்ளின் பட  லகத் ல் ழந்ைதகள் 

ஆங் லம் மற் ம் ெபங்கா  ெமா களில் 500 

தைலப் கள் ேதர்  ெசய்ய ம். 
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 பட  லகம் ஹ க்  ந ையச ் ற்  ன்  மணி ேநர 

பயணத் ற்  பயணிக் ம். 

இந்ேதாேன யா ல் க ம் ெசய ல் உள்ள 

ேவால்கேனா ம ண்ட ்ெமரா  ஈரப்டஸ்் 

 இந்ேதாேன யா ன் க ம் 

ப்பான எரிமைல ம ண்ட ்

ெமரா  எரிமைல ந டன் 

ெவ த்  அதன் சாய் ந்  

1600 ட்டர ் ரம் பறந்த . 

 ெமர  ம ண்ட ் இந்ேதாேன யா மற் ம் ஜாவா ல் 

உள்ள  மைல. இ  க ம் ப்பான எரிமைல 

மற் ம் ெமரா ன் கைட  ெபரிய ெவ ப்  2010 இல் 

இ ந்த . 

 இ  ம ண்ட ்ெமரா ன் கப்ெபரிய எரிமைல ஓடட்ம் 

ஆ ம். 

கா  ர த ெப ண்ட ்

 மத் ய அைமசச்ர ்  நி ன் கடக்ரி “கா  ர த 

ெப ண்ட”் ெதாடங் னார.் 



www.bestlearningcentre.in   Monthly Current Affairs- January 2021 

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
          Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

18 

 இ  பாக் ரியா எ ரப்்  மற் ம் 

ஞ்ைச எ ரப்்  ெகாண்ட நச்  

அல்லாத ழல் நட்  

வண்ணப் ச்  பண் கள் ஆ ம். 

 இ  அதன் க் ய லப்ெபா ளாக மாட்  

சாணத் டன் உ வாக்கப்படட் .இ  மணமற்ற  

மற் ம் ெசல  ைற . 

 இ  ேபான்ற வைககளில் இ  தல் வைக தயாரிப்  

ஆ ம். 

 கா  மற் ம் ராம ெதா ல் ஆைணயம் கா  

ர தத்ைத ெப ண்ட ்உ வாக் ள்ள . 

மாநில நாள் 

 ஜனவரி 21, 1972 அன்  ன்  மாநிலங்க ம் தங்கள் 

மாநிலத்ைதப் ெபற்றன. 

 வட ழக்  ப கள் 

(ம ரைமப் ) சடட்ம், 1971 இன் 

க் ய ர் த்தமா ம் 
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இந் யா ன் வட ழக்  

ராந் யத் ன் எல்ைலகள். 

 ந்ைதய ரி ரா மற் ம் மணிப் ர ் மாநிலங்கள் 

இந் யா டன் அக்ேடாபர ்1949 இல் இைணக்கப்பட்டன. 

 ேமகலாயா அசாம் மாநிலத் ற் ள் ஒ  தன்னாட்  

மாநிலமாக 2 ஏப்ரல், 1970 உ வாக்கப்பட்ட . 
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பங்க ர ்ஓநாய் சரணாலயம் 

 கரந்ாடக மாநில வன லங்  வாரியம் தன் த ல் 

‘ஓநாய் சரணாலயம்’ உ வாக்க ஒப் தல் அளித்த . 

 ெகாப்பல் மாவடட்த் ன் 

பங்க ரின் வறண்ட நிலங்களில் 

இந் யன் ேர ஓநாய் என்ப  

சாம்பல் ஓநாய்  ஒ  

ைள னமா ம், இ  அைர 

வறண்ட மற் ம் வறண்ட 

ப கள் வாழ் ற . 

 இ  ெடக்கான் ட ன் வறண்ட ல்ெவளிப் 

ப களில் வாழ் ற . 

மத் ேகட்டன் ேஷாலா ேத ய ங்கா 

 மத் ேகடட்ன் ேஷாலா ேத ய ங்காைவச ் ற் ள்ள 

ஒ  ேலா ட்டர ்ப  ESZ ஆக அ க்கப்படட் . 

 மத் ய ற் ச் ழல், வனத் ைற அைமசச்கம் இந்த 

அ ப்ைப ற் ச் ழல் பா காப்  சடட்ம் 1986 இன் 

ழ் காலநிைல மாற்றம் ெவளி ட்ட . 
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 மத் ேகடட்ன் ேஷாலா ேத ய ங்கா ெதற் ன் உயர ்

எல்ைலகளில் ேகரளா ல் ேமற்  ெதாடரச்்  மைல 

அைமந் ள்ள . 

 இ  ஏலக்காய் மைல ரிசரவ்் அசல் கா களின் கைட  

எசச்மா ம். இ  ேகரளா மற் ம் த ழ்நாட் டன் 

மாநிலங்க க்  இைடேயயான எல்ைலையப் ப ரந்்  

ெகாள் ற . 

 ற் ச் ழல்-உணர் றன் மண்டலங்கள் (ESZ) அல்ல  

ற் ச் ழல் ரீ யாக பல னமான ப கள் 10 .  

க் ள் உள்ள பா காக்கப்படட் ப கள், ேத ய 

ங்காக்கள் மற் ம் வன லங்  சரணாலயங்கைள 

ற் ய ப கள். 

 ESZ கைள அ ப்பதன் ேநாக்கம் ஒ த "அ ரச்்  

உ ஞ் கைள" உ வாக் வதா ம் இ  ேபான்ற 

நடவ க்ைககைள ஒ ங் ப த்  நிரவ் ப்பதன் லம் 

பா காக்கப்பட்ட ப கள். 
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 அைவ உயர ் பா காப் ன் ப களி ந்  ைறந்த 

பா காப்  சம்பந்தப்பட்ட ப க க்  மா தல் 

மண்டலமாக ம் ெசயல்ப ன்றன. 

2020 ஆம் ஆண் ல் இந் யா ன் வானிைல 

 இந் ய வானிைல ஆய் த் ைற (ஐஎம் ) ச பத் ல் 

2020 ஆம் ஆண் ல் இந் யா ன் காலநிைல த்த 

அ க்ைகைய ெவளி ட்ட . 

 ஐஎம்  க் யமாக றாவளிகளின் உ வாக்கத்ைத 

கண்காணிக் ற  மற் ம் வட இந் யப் ெப ங்கடல் 

ப க்  எசச்ரிக்ைககைள ெவளி ற . மலாக்கா 

நீரிைண, அேர ய கடல், வங்காள ரி டா, பார க 

வைள டா உள்ளிடட் வட இந் யப் ெப ங்கடல். 

 ஐஎம்  ப , 2020 என்ப  1901 ஆம் ஆண் ந்  ப  

ெசய்யப்படட் எட் வ  ெவப்பமான ஆண்டா ம். கடந்த 

தசாப்தத் ல், 2019-20 ப ல் ெவப்பமான 

தசாப்தமா ம். 
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  வானிைல காரணமாக உத்தர ரேதசம் மற் ம் கார ்

ஆ யைவ க ம் பா க்கப்படட் மாநிலங்களாக 

இ ந்தன. 

  உலக வானிைல அைமப் ன் ற் ப்ப , உலகளா ய 

சராசரி ேமற்பரப்  ெவப்பநிைல ஒ ங் ன்ைம +1.2 

ரி ெசல் யஸாக ப  ெசய்யப்படட் . 

ச்  காளாக்கான (GI) 

 ஜம் -காஷ் ரின் ேதாடா 

மாவட்டத் ல் வளரக்்கப்ப ம் 

ச்  காளான் யல் 

ப் ற்  (GI) ேகாரப்பட் ள்ள . 

 இ  உல ன் ைல யரந்்த காளான் ஆ ம், இதன் 

ைல ேலா 20,000 ஆ ம். 

 ச்  காளான் என்ப  ேமாரச்ெ்சல்ேல  ம்பத்ைதச ்

ேசரந்்த ஒ  ஞ்ைச ஆ ம், ேம ம் அைவ ெவளி ய 

நிறத் ல் ெபரிய க க ம் க ம் ெதாப் ல் 

உள்ளன. 



www.bestlearningcentre.in   Monthly Current Affairs- January 2021 

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
          Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

25 

 ச்  காளான் வணிக ரீ யாக ப ரிட யா , 

ஏெனனில் அைவ அ ம் மரம், மட் ய மண் மற் ம் 

இைலகளின் ப களில் வளர் ன்றன. 

 எனேவ, அைவ உத்தரஞ்சல், இமாசச்லப் ரேதசம் 

மற் ம் ஜம்  & காஷ் ர ் ஆ ய ஊ லா களில் 

மட் ேம வளர் ன்றன. இந்த காளான் ேசகரிக் ம் 

ெசயல் ைற க ம் க னமான , எனேவ இ  ைல 

உயரவ்ாக உள்ள . 

 இ ல் தா ரம், ெபாட்டா யம், ைவடட் ன்-  மற் ம் 

ஆன் ஆக் டன்டக்ள் நிைறந் ள்ளன. 
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அ யல் மற் ம் ெதா ல் ட்பம் 
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த்ேதனியம் 106 ேளக் 

 பாபா அ  ஆராய்ச்  ைமயம் (பாரக்்) ம்ைப 

தன் த ல் ேதச த்ேதனியம் 106 தக  

உ வாக் ள்ள . 

 கண் ற் ேநாய் சை்ச ன் 

சை்சக்காக இ  

உ வாக்கப்ப ம்.  

க்ரம் -1 

  இதன் லம், இந் யா ன் தல் 

தனிப்படட் ைற ல் 

வ வைமக்கப்பட்ட மற் ம் 

வளரந்்த ராக்ெகட,் க்ரம் -1, ஒ  

யதாரத்்தமாக மா வதற்  ஒ  

ப . 

 கலாம் -5 க்ரம் -1 இல் நி வப்ப ம் ேமாடட்ாரக்ள் 

ேபான்ற அேத உந் சக் , ெபா டக்ள் மற் ம் 

இைட கத்ைதப் பயன்ப த் ற . 
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 க்ரம் -1 ராக்ெகட ் நான்  இயந் ரங்களால் 

இயக்கப்ப ற  - ன்  ட எரிெபா ள் நிைலகள் 

மற் ம் ஒ  ரவ-எரிெபா ள் நிைல. 

தக் ம் ேசாலார் எனர்  ட்டம் 

 உல ன் கப்ெபரிய தக் ம் 

ரிய ஆற்றல் ட்டத்ைத இந் ய 

அர  கடட் உள்ள . 

 இ  மத் ய ரேதசத் ல் நரம்தா ஆற் ல் உள்ள 

ஓம்கேரஷ்வர ்அைண ல் கடட்ப்பட உள்ள . 

 தக் ம் ரிய ன் நிைலயம் என்ப  நீரின் 

ேமற்பரப் ல் தக் ம் கட்டைமப் களில் நி வப்பட்ட 

ரிய ேபனல்கைளக் க் ற . 

 இந்த ட்டத் ற்  நி  உத ைய சரவ்ேதச நி க் 

கழகம் மற் ம் உலக வங்  வழங்க உள்ளன. 
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ெஹன்  பாஸ்ேபார்ட் இன்ெடக்ஸ் 

 ெஹன்  பாஸ்ேபாரட்் 

இன்ெடக்ஸ் அைனத்  

மக்க க் ம் ன் சா 

இல்லாமல் ைழயக் ய 

மக்களின் தந் ரத் ன் 

அ ப்பைட ல் 

தரவரிைசப்ப த்தப்பட் ள்ள . 

 ெஹன்  பாஸ்ேபாரட் ் இன்ெடக்ஸ் சரவ்ேதச மானப் 

ேபாக் வரத்  சங்கம் (ஐஏ ஏ) உடன் இைணந்  

தரவரிைசப்ப த்தப்பட் ள்ள , இ  உல ன் 

கப்ெபரிய மற் ம் கத் ல் யமான பயணத் தகவல் 

தர த்தளம் மற் ம் உலகளா ய தர த்தளத்ைத 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 

 சா இல்லாத ம ப்ெபண் 58 உடன் இந் யா 85 வ  

இடத் ல் உள்ள . சா இல்லாத ம ப்ெபண் என்ப  

இந் ய பாஸ்ேபாரட் ் ைவத் ப்பவரக்ள் ன் சா 

இல்லாமல் 58 நா க க்  ெசல்லலாம் என்பதா ம். 
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 2020 ஆம் ஆண் ல், இந் யா 84 வ  இடத்ைதப் 

த் ள்ள . 

 இந்த டை்ட சா இல்லாத ம ப்ெபண் 191 உடன் 

ஜப்பான் த டம் த்த . 

 அைதத் ெதாடரந்்  ங்கப் ர ்190 ம ப்ெபண்கைள ம், 

ெஜரம்னி & ெதன் ெகாரியா 189 ம ப்ெபண்கைள ம் 

ெபற்றன. 

 ஆப்கானிஸ்தான் 26 ம ப்ெபண்க டன் கைட  110 வ  

இடத்ைதப் த்த . 

இன்டர்ேநஷனல் ைமக்ேரஷன் 2020 

 “சரவ்ேதச இடம்ெபயர்  2020” 

த்த ச பத் ய அ க்ைகைய 

ைனெடட ் ேநஷன் ெவளி ட்ட  

.இந் ய தரவரிைசப்ப  இந் ய 

லம்ெபயரந்்ேதார ் உல ேலேய 

கப் அ கமாக உள்ளனர,் 

இந் யா ல் இ ந்  18 ல் யன் 
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மக்கள் இந் யா க்  ெவளிேய 

வாழ் ன்றனர.் 

 இந் யா ன் லம்ெபயரந்்ேதார ் ஐக் ய அர  

எ ேரடஸ்் (3.5 ல் யன்), ச  அேர யா (2.5 

ல் யன் மற் ம் அெமரிக்கா (2.7 ல் யன்) 

 லம்ெபயரந்்த மக்கள்ெதாைக அள  2000 மற் ம் 2020 

க்  இைட ல் அ கரித்  வ ற  மற் ம் 

ெதா லாளர ்மற் ம் ம்ப காரணங்கள் இந் யா ன் 

இடம்ெபயர் க்  உந் தல் அளித் ள்ளன. 

 சரவ்ேதச லம்ெபயரந்்ேதாரின் கப்ெபரிய இடமாக 

அெமரிக்கா இ க் ற . 

ேளாபல் ஃபயர்பவர் இன்ெடக் ல் இந் யா 4வ  

இடம் 

 உலகளா ய ஃபயரப்வைர 

அட்டவைண சாத் யமான 

இரா வ வ ைமைய 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 
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 138 நா களில் உலகளா ய ஃபயரப்வைர ட் ல் 

இந் யா 4 வ  இடத் ல் உள்ள . இ  நீண்டகால 

தாக் தல் மற் ம் தற்காப்  இரா வ ரசச்ாரங்கைள 

அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட . 

 உலகளா ய ஃபயரப்வைர ட் ல் அெமரிக்கா 1 

வ  இடத் ம், அைத ெதாடரந்்  ரஷ்யா. 

 இந்த அட்டவைண மனித சக் , நிலப் பைடகள், மான 

சக் , இயற்ைக வளங்கள் ேபான்ற பல்ேவ  50 

தனிப்படட் காரணிகளின் அ ப்பைட ல் 

கணக் டப்ப ற . 

 பவர ் இன்ெடக்ஸ் ம ப்  0.1214 உடன் இந் யா 4 வ  

இடத் ல் உள்ள  

இந் ய நீ  அ க்ைக (Indian Justice Report) 

 இந் ய நீ  அ க்ைக (IJR) 2020 இன் 2 வ  ப ப்  டாடா 

அறக்கடட்ைளகளால் ச க நீ  ைமயம், ெபா வான 

காரணம், ெபா  ெசல்வம் மனித உரிைமகள் யற் , 

டா ் , டாடா இன்ஸ் ட் ஆப் ேசா யல் ச ன்சஸ் 
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( ஐஎஸ்எஸ்) ஆ யவற் ன் ஆதர டன் 

ெவளி டப்பட் ள்ள . 

 இந்த அ க்ைக ன்ப , 

மகாராஷ் ரா 5.77 

ம ப்ெபண்க டன் 

த டத் ம், த ழ்நா  5.73 

ம ப்ெபண்க டன் 

த டத் ம் உள்ள . 

 இந்த அ க்ைக 18 ெபரிய மற் ம் ந த்தர அள லான 

மாநிலங்களில் (தலா ஒ  ேகா க்  ேமல் மக்கள் 

ெதாைக) றந்த நீ  வழங்கைல அ ப்பைடயாகக் 

ெகாண்ட . 

 7 ய மாநிலங்களின் ரி ல் (மக்கள் ெதாைக 1 

ேகா க் ம் ைறவான ), ரி ரா த டம் த்த . 
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ஊழல் ல ணர்  அட்டவைண [CORRUPTION PERCEPTION 

INDEX (CPI)] 

 இந் யா ன் ஊழல் ல ணர்  

அட்டவைண ( ஐ) தரவரிைச 

2019 இல் 80 வ  இடத் ந்  40 

ம ப்ெபண்க டன் 86 வ  

இடத் ற்  சரிந்த . 

 நி லாந்  மற் ம் ெடன்மாரக்் ைறந்தபடச் ஊழல் 

அளைவக்  88 ம ப்ெபண்க டன் தல் இடத் ல் 

உள்ளன. 

 ெபா த் ைற ஊழ ன் உலகளா ய உலகளா ய 

காட் யாக ஐ(CPI) ஆன . 
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ஸ்மார்ட ்ஆன் -ஏரஃ் ல்ட ்ஆ தம் (SAAW) 

 SAAW என்ப  ஒ  

வ காட்டப்படட் மான எ ரப்்  

ஆ தமா ம், இ   ேலா 

ட்டர ் வைர நீண்ட ர 

ல் யத் டன் இ க் ம். 

 இந் ஸ்தான் ஏேராநாட் க்ஸ் ெடட ் SAAW ஐ ஹாக் 

மானத் ந்  ெவற் கரமாக நீக் ய . SAAW ஐ 

ஆர் ஓ (பா காப்  ஆராய்ச்  ேமம்பாட்  அைமப் ) 

உ வாக் ய , இ  ஒ  இந் ய ஹாக் எம்.ேக.132 

ப ற்  மானத் ந்  டப்படட் தல் ஸ்மாரட்் 

ஆ தமா ம். 

 ேரடாரக்ள், ப ங்  கள், ஓ பாைதகள் 

ேபான்றவற்ைறத் தாக்க SAAW பயன்ப த்தப்ப ற . 

ட்  இரா வ ப ற்  “கவாச”் 

 அந்தமான் மற் ம் நிக்ேகாபார ்

கடட்ைள ன் ழ் ஒ  ட்  
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இரா வ ப ற்  “கவாச”் 

நடத்தப்ப ம். 

 இந்த ப ற் ல் இந் ய ரா வம், இந் ய 

மானப்பைட, இந் ய கடற்பைட ஆ யைவ அடங் ம். 

 ட்  இரா வப் ப ற் , ெசயல்பாட்  ெனர் ைய 

ேமம்ப த் வதற்காக த்தரப்  ேசைவகள் மற் ம் 

எஸ்ஓ களின் ட் -ேபார ் றன்கைள 

ேமம்ப த் ற . 

ஐ.என்.எஸ் ந் ர ்

 இ  அ காரப் ரவ்மாக 

யான்மர ் கடற்பைட ல் 

ேசரக்்கப்பட் ள்ள . 

 இ  யான்மர ் கடற்பைட ன் தல் மற் ம் ஒேர 

நீர் ழ் க் கப்பலா ம். 

 இதற்  யான்மர ் ெமா ல் .எம்.எஸ் னிேய 

ன்காத்  என்ற ெபயர ்ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

 இந் யா ேவெறா  நாட் ற்  வழங் ய தல் நீர் ழ்  

கப்பல் இ வா ம். 
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ஆர்ேடா ெவற் கரமாக ேசாதைன ஆகாஷ்-என்  

ல் 

 பா காப்  ஆராய்ச்  மற் ம் 

ேமம்பாட்  அைமப்  ( ஆர் ஓ) 

ஒ சா கடற்கைர ல் இ ந்  

ஆகாஷ்-என்  ( ய 

தைல ைற) ஏ கைணைய 

ெவற் கரமாக ேசாதைன 

ெசய்த . 

 இந் ய மானப்பைட (ஐ.ஏ.எஃப்) பா காப்  

அைமப்ைப உயரத்் வதற்காக இந்த ஏ கைண 

ஏவப்பட் ள்ள . 

 ஆகாஷ்-என்  ஒ  ந த்தர ர ெமாைபல் 

ேமற்பரப் ல் இ ந்  வான் ஏ கைண பா காப்  

அைமப் . 

 ஏ கைண 18,000  உயரத் ல் 50-60 .  ரத் ல் 

மானத்ைத ைவக் ம் றைனக் ெகாண் ள்ள . 
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STARStreak ஏர ் ஃெபன்ஸ் ஸ்டம் 

 

 STARStreak ஒ  ய ர 

ேமற்பரப் ல் இ ந்  வான் 

ஏ கைண ஆ ம். இ  ன்னர ்

ஷாரட்ஸ்் ஏ கைண அைமப்  

என்  அைழக்கப்படட்  

 இ  மாக் 3 ேவகத் ல் பயணிக் ற , அதாவ  

ஏ கைண ன் ேவகம் ஒ ன் ேவகத்ைத ட ன்  

மடங்  அ கம். 

 அைமப் ன் ைறந்தபடச் வரம்  0.3 .  மற் ம் 

அ கபடச் வரம்  7 . . STARStreak System II மா பாட் ன் 

வரம்  7 . . 

 தேலஸ், ஒ  ெரஞ்  பன்னாட்  நி வனம், பாரட்் 

ைடன க்ஸ் ெடட,் இந் ய அர ன் நி வனமான 

STARStreak வான் பா காப்  அைமப் ல் ட்டாக 

பணியாற்ற ஒ  ஒப்பந்தத் ல் ைகெய த் ட் ள்ள . 
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க் யமான நாட்கள் 
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உலக ெர ல் நாள் - ஜனவரி 04 

 ெரய்ல் ெமா ன் 

கண் ப்பாளரான ஸ் 

ெரய்ல் ஜனவரி 4, 1809 இல் 

ரான் ல் றந்தார.் 

 அவர ் ெசய்த பங்களிப்ைப நிைன ல் ெகாள்வதற்காக, 

ன் றந்த நாள் ஒவ்ெவா  ஆண் ம் ஜனவரி 4 

ஆம் ேத  உலக ெர ல் னமாக 

ெகாண்டாடப்ப ற . 

 ட்  மற் ம் ஓரள  பாரை்வ ெகாண்ட 

மனிதரக் க்கான மனித உரிைமகைள ைமயாக 

உணரந்்  ெகாள்வ ல் தகவல்ெதாடர்  வ ைறயாக 

ெர ன் க் யத் வத்ைதப் பற் ய 

ப் ணரை்வ ஏற்ப த் வைதக் காணலாம். 

 இ  2019 தல் ெகாண்டாடப்படட் நவம்பர ் 2018 இல் 

ஐக் ய நா கள் சைப ன் ெபா ச ் சைபயால் 

அ காரப் ரவ்மாக அங் கரிக்கப்படட் . 
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உலக ந்  நாள் - ஜனவரி 10 

 தல் உலக இந்  னத்ைத 

தன் த ல் 2006 இல் 

ன்னாள் ரதமர ் டாக்டர ்

மன்ேமாகன் ங ்

ெகாண்டா னார.் 

 இ  உல ன் தல் இந்  மாநாட் ன் ஆண்  

நிைறைவக் க் ம். 

 ன்னாள் ரதமர ் இந் ரா காந்  1975 இல் இந்த 

நாளில் ஏற்பா  ெசய்தார.் 

 இந்  சமஸ் தத் ந்  ெபறப்படட்  மற் ம் 

ேதவ்நாகரி எ த் ல் எ தப்பட் ள்ள . 

 இந்  உல ன் நான்காவ  அ கம் ேபசப்ப ம் 

ெமா களில் ஒன்றா ம். 

 இந்  எ த்தாளரக்ள், ந்தைனயாளரக்ள் மற் ம் 

தத் வஞானிகைள க honor ர ப்பதற்காக ஒவ்ெவா  

ஆண் ம் ெசப்டம்பர ் 14 ஆம் ேத  இந்  வாஸ் 

ெகாண்டாடப்ப ற . 
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 ெசப்டம்பர ்14, 1949 அன்  அர யலைமப் ச ்சைபயால் 

ேதவநாகரி எ த் ல் எ தப்படட் இந்  த வைல 

னியனின் அ காரப் ரவ் ெமா யாகக் ப்ப  

காணப்ப ற . 

ேத ய ெபண் ழந்ைத நாள் - ஜனவரி 24 

 இைத ெபண்கள் மற் ம் 

ழந்ைதகள் ேமம்பாட்  

அைமசச்கம் மற் ம் இந் ய அர  

2008 இல் ெதாடங் ன. 

 பா யல் பா யல் தம் ( .எஸ்.ஆர)் ைறந்  

வ வ  த்த ரச் ைன ல் ப் ணரை்வ 

ஏற்ப த் தல் மற் ம் ெபண் ழந்ைதைய 

ம ப் வ ல் சாதகமான ழைல உ வாக் தல் 

ஆ யவற் டன் இ  நா  வ ம் 

ெகாண்டாடப்ப ற . 

 ஜனவரி 21 தல் ெதாடங்  ஜனவரி 26 வைர ெதாட ம் 

ேத ய ெபண் ழந்ைத வாரமான 2021 ஐ இந் யா 

அ சரிக் ற . 
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 பஞ்சாப் மாநிலம் ஜனவரி 2021 ஐ "ெபண் ழந்ைதகளின் 

மாதம்" என்  அ த் ள்ள . 

 இதற்கான க ப்ெபா ள் ‘ க க்கான கல் ைய 

மாற் வ . 

சரவ்ேதச கல்  நாள் - ஜனவரி 24 

 ஐக் ய நா கள் சைப ன் 

ெபா ச ் சைப இந்த நாைள 

சரவ்ேதச கல்  னமாக சம்பர ்

3, 2018 அன்  அ க் ம் 

ரம்ானத்ைத நிைறேவற் ய . 

  இந்த ஆண் ற்கான ம் "COVID-19 தைல ைறக்கான 

கல் ைய டெ்ட த்  த் ர ்ெப தல்" என்பதா ம். 

 30 நிைலயான அ த்  இலக்  4 2030 க் ள் 

“உள்ளடக் ய மற் ம் சமமான தரமான கல் ைய 

உ  ெசய்வேதா  அைனவ க் ம் வாழ்நாள் 

வ ம் கற்றல் வாய்ப் கைள ேமம்ப த் வைத ம்

” ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள . 



www.bestlearningcentre.in   Monthly Current Affairs- January 2021 

BEST Learning Centre, UPSC | TNPSC | BANK | SSC | POLICE & all Other Competitive Exams. Call: 74189 68881 -78881, 
          Address: 4/6, Alagesan Nagar, Varadarajapuram, Ambattur, CH-53, Landmark- Close to Canara Bank Bus Stop   

46 

 ழந்ைதகளின் உரிைமகள் ெதாடரப்ான ஐ.நா. மாநா  

1989 இல் ஏற் க்ெகாள்ளப்படட் . 

ேத ய ற் லா நாள் - ஜனவரி 25 

 இந் யா ன் ேத ய ற் லா 

னம் ஜனவரி 25 அன்  

ெகாண்டாடப்ப ற . 

 ஐ.நா உலக ற் லா னத்ைத (ெசப்டம்பர ் 27) 

ெகாண்டா வ ல் இந் யா ம் பங்ேகற் ற . 

உலக ெதா ேநாய் நாள் - ஜனவரி 31 

 ெதா ேநாய் த்த ெபா  

ப் ணரை்வ அ கரிப்பைத 

ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள . 

 ெதா ேநாய் ேஹன்சனின் ேநாய் என் ம் 

அைழக்கப்ப ற .இந் யா ல் இந்த ேநா ன் ைம  

அ கமாக உள்ள . 
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கள் மற் ம் அங் காரம் 
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பவானா காந்த் 

  அவர ்இந் ய மானப்பைட ன் 

அட்டவைண ன் ஒ  ப யாக 

இ ப்பார.் 

 2019 ஆம் ஆண் ல், பவானா காந்த் இந் யா ன் தல் 

ெபண் ேபார ் மானியாக ஆனார.் 

 அவர ் மாரச் ் 2020 இல் இந் ய ஜனா ப  ராம்நாத் 

ேகா ந் ட ந்  நரி சக்  ராஸ்கைரப் ெபற்றார.் 

 2016 இல் இந் ய மானப்பைட ல் ேசரக்்கப்பட்ட தல் 

ெபண் ேபார ் மானிகளில் இவ ம் ஒ வர.் 

ரதான் மந் ரி ராஷ் ரிய பால் ராஸ்கர் 2021 

 இ  21 மாநிலங்கள் / . .க்களின் 32 மாவடட்ங்கைளச ்

ேசரந்்த 32 ழந்ைதக க்  வழங்கப்பட் ள்ள . 

 இ  ைம, கல் , ைளயாட் , கைல மற் ம் 

கலாசச்ாரம், ச க ேசைவ மற் ம் ணிசச்ல் ஆ ய 

ைறகளில் லக்கான றன்கைள ம் றப்பான 

சாதைனகைள ம் ெகாண்ட ழந்ைதக க்  இந் ய 

அரசால் வழங்கப்ப ற . 
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 இந்த  ன்னர ் லக்கான சாதைனக்கான 

ேத ய ழந்ைத  என்  அைழக்கப்படட் . 

 இ  18 வய ற்  உட்படட் லக்கான 

சாதைனயாளரக் க்  வழங்கப்ப ம் இந் யா ன் க 

உயரந்்த யன் க or ரவமா ம். 

 ெபண்கள் மற் ம் ழந்ைதகள் ேமம்பாட்  அைமசச்கம் 

இந்த ராஸ்கரக்ைள 1996 இல் நி ள்ள . 

ஏகலவ்ய ராஸ்கர ்

 இந் ய மகளிர ் ஹாக்  அணி 

ரர ் ந தா ேடாப்ேபா க்  

ம ப் க்க ‘ஏகலவ்ய ராஸ்கர்

’ ைளயாட் க்  அவர ் ெசய்த 

பங்களிப் க்காக வழங்கப்படட் . 

 ேடாப்ேபா 2018 ஏப்ரல் 1 தல் மாரச் ் 31 வைர நடந்த 

ைளயாட் ற்காக  ெகௗர க்கப்பட்டார,் 2020 ேத ய 

மற் ம் சரவ்ேதச மட்டங்களில். 

 இந்த  1993 இல் IMPACT ஆல் நி வப்படட் . 
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 மாநிலத் ன் இளம் ைளயாட்  றைமகைள 

ஊக் ப்பதற்காக இ  வழங்கப்ப ற . 

 நடராஜன் 

 நடராஜன் சரவ்ேதச அள ல் அ கமான தல் 

இந் ய ரிக்ெகட ் ரர ் ஆஸ் ேர யா ல் ன்  

வ வங்களி ம் ஒேர ற் ப்பயணத் ன் ேபா  

ரிக்ெகட் ன் ஆனார.் 

 த ழக ரர ் ஆஸ் ேர யா க்  நிகர ப ற்  பந்  

சச்ாளராக வந்தார.் 

 த ழ்நாட் ல் ேசலம் அ ேக உள்ள ன்னப்பம்பட்  

என்ற ராமத் ல் றந்தார.் 

 

 


