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

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New  Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

JANUARY CURRENT AFFAIRS TAMIL 
 

1.நிதி மற்றும் செலவுத் துறை அறமச்ெகத்தால் பரிந்துறைக்கப்பட்ட "நகர்ப்புை உள்ளாட்ெி 
அறமப்புகள் (ULB)" ெீர்திருத்தங்கறள செற்ைிகைமாக செயல்படுத்தும் நாட்டின் ஐந்தாெது 

மாநிலமாக ைாஜஸ்தான் மாைியுள்ளது. 

 

ைாஜஸ்தான் மாநிலம், மணிப்பூர், சதலுங்கானா, ஆந்திைா மற்றும் மத்தியப் பிைததெம் ஆகிய 

நான்கு மாநிலங்களுடன் சேர்ந்து இந்த ெீர்திருத்தத்றத முடித்துள்ளது. 

 

2.மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்ேர், பிரெஞ்சு பிைதமருடன் இறணந்து, இந்திய-பிசைஞ்சு 

சுற்றுச்சூழல் ஆண்றட துெக்கினர். 

 

நிறலயான ெளர்ச்ெியில் இந்தியா மற்றும் பிைான்ஸ் இறடதயயான ஒத்துறழப்றப 

ெலுப்படுத்துெதும், உலகளாெிய சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு உகந்த செயல்களின் 

செயல்திைறன அதிகரிப்பதும், தமலும் அெற்றை நன்கு அைியச் செய்ெதும் அடிப்பறட 

தநாக்கமாகும். 

 

இந்திய-பிசைஞ்சு சுற்றுச்சூழல் ஆண்டு 2021-2022 ஐந்து முக்கிய கருப்சபாருள்கறள 

அடிப்பறடயாகக் சகாண்டது: 

 1.- சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு  

 2. - பருெநிறல மாற்ைம்  

 3.- பல்லுயிர் பாதுகாப்பு  

 4 - நிறலயான நகை ெளர்ச்ெி  
 5 -புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் மற்றும் ஆற்ைல் செயல்திைறன ெளர்த்துக் சகாள்ெது. 
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3.அைிெியல் மற்றும் சதாழிற்துறை ஆைாய்ச்ெி கவுன்ெில் (CSIR) மற்றும் லடாக் யூனியன் 

பிைததெ அைிெியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பம் (S&T) தறலயடீ்டின் மூலம் ஒரு கூட்டு 

பிைததெத்றத தமம்படுத்துெதற்கான ஒப்பந்தத்தில் றகசயழுத்திட்டது. 

 

4.ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (UNEP) "2021 உலகளாெிய காலநிறல ெழக்கு 

அைிக்றக" செளியிட்டது.  சகாலம்பியா பல்கறலக்கழகத்தின் காலநிறல மாற்ை 

ெட்டத்திற்கான ெபின் றமயத்தின் ஒத்துறழப்புடன் இந்த அைிக்றக UNEP ஆல் 

செளியிடப்பட்டது. 

 

5.இந்திய ரிெர்வ் ெங்கி (RBI) இந்தியாவுக்கு ஒரு புதிய மத்திய ெங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் 

(CBDC) ததறெயா என்று ஆய்வு செய்து, டிஜிட்டல் நாணய நடெடிக்றககறள 

செயல்படுத்துெதற்கான ெழிகறள ஆைாய்கிைது. 

 

6.அந்தமான் மற்றும் நிக்தகாபார் தீவுகளின் சலப்டினன்ட் கெர்னொல், 

ரகாடியமேக்கப்பட்டு ைின்ோெ தபருந்துகள் துெக்கி றெக்கப்பட்டன. 

மின்ொை தபருந்துகளின் அைிமுகம் ொல் குழாய் உமிழ்றெக் குறைக்கவும், ெெதியான 

சபாது தபாக்குெைத்றத ெழங்கவும் உதவும். 

என்டிபிெி ெித்யுட் ெியாபர் நிகாம் லிமிசடட் (என்ெிெிஎன் லிமிசடட்), என்டிபிெி லிமிசடட் 

நிறுெனத்தின் 100% துறண நிறுெனம். 

 

7.இந்தியாெின் துறண ஜனாதிபதி றைதைாபாத் டிஆர்டிஓெில் உள்ள டாக்டர் ஏபிதஜ 

அப்துல் கலாம் ஏவுகறண ெளாகத்தில் ஒரு ஒருங்கிறணந்த ஆயுத ெடிெறமப்பு 

றமயத்றத நிறுெினார் 

 

8.ெர்ெததெ நாணய நிதியம் (ஐஎம்எஃப்) "உலக சபாருளாதாை கண்தணாட்டம் 2021"என்ை 

அைிக்றகறய செளியிட்டது. 

 

இந்த அைிக்றக முக்கிய சபாருளாதாைங்களுக்கிறடதய ெலுொன ெளர்ச்ெிறய இந்தியா 

காணும் என்பறத ெலியுறுத்துகிைது. 
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அக்தடாபர் 2020 இல் கணிக்கப்பட்ட 8.8 ெதெதீ ெளர்ச்ெிக்கு மாைாக, 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாெின் சபாருளாதாைம் 11.5% ெளர்ச்ெியறடயும். 

 

இருப்பினும், 2022 க்குள், இது 6.8%அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

அக்தடாபர் 2020 ல் 5.2% உடன் ஒப்பிடுறகயில், 2021 ல் உலகளாெிய ெளர்ச்ெி ெிகிதம் 5.5% 

ஆக இருக்கும் என்று அைிக்றக தமலும் ெலியுறுத்துகிைது. 

 

2022 இல் உலகப் சபாருளாதாை ெளர்ச்ெி 4.2%ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் உலகளாெிய ெளர்ச்ெி 3.5% குறையும் என்று தமலும் 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

9.ெைலாற்ைில் காலநிறல மாற்ைம் குைித்த மிகப்சபரிய சபாதுக் கருத்துக் கணிப்பான 

ஐக்கிய நாடுகள் ெறப "ஐக்கிய நாடுகள் உலகளாெிய காலநிறல ஆய்றெ" செளியிட்டது.  

ஐக்கிய நாடுகள் தமம்பாட்டுத் திட்டம் (யுஎன்டிபி) 1.2 மில்லியன் மக்களுக்கான 

அைிக்றகறயத் தயாரிக்க 50 நாடுகள்/பிைாந்தியங்கறளச் தெர்ந்த காலநிறல ொக்களிப்றப  

நடத்தியது. 

 

10.இந்தியா 72 ெது குடியைசு தினத்றத சகாண்டாடுகிைது.  இந்த ஆண்டு குடியைசு தின 

அணிெகுப்பு தகாெிட் -19 சதாற்றுதநாய் காைணமாக  முக்கிய ெிருந்தினர்கள் யாரும் 

பங்தகற்க அறழக்கப்படெில்றல.  ஆனால் இந்த ஆண்டு, பங்களாததஷ் இைாணுெத்தின் 

ஒரு பிரிவு ைாஜ்பத்துக்குள் அணிவகுத்தனர். 

 

11. இந்தியா-ஐக்கிய இைாச்ெியம் கூட்டு பயங்கைொத எதிர்ப்பு பணிக்குழுெின் 

பதினான்காெது கூட்டத்றத இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய இைாச்ெியம் நடத்தியது. 

 

12.சஜர்மனியின் பான் நகரில் அறமந்துள்ள அைசு ொைா அறமப்பான சஜர்மன்ொட்ச் 

ெமீபத்தில் உலகளாெிய காலநிறல ஆபத்து குைியடீ்றட செளியிட்டது.  2019 ஆம் 

ஆண்டில் பருெநிறல மாற்ைத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் இந்தியா ஏழாெது 

இடத்தில் உள்ளது 
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13. 2030 ொக்கில், இந்தியாெின் இலக்கு 450 GW புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் திைன் ஆகும்.  LED 

ெிளக்குகறள ஊக்குெிப்பதன் மூலம் இந்தியா ஒவ்சொரு ஆண்டும் 38 மில்லியன் டன் 

கார்பன் றட ஆக்றெடு உமிழ்றெச் தெமிக்கிைது.  2030 க்குள், இந்தியா 26 மில்லியன் 

சைக்தடர் ெீைழிந்த நிலத்றத மீட்சடடுக்கும்.  டச்சு அைொங்கம் ஜனெரி 25, 2021 அன்று 

காலநிறல தழுெல் உச்ெிமாநாட்றட (CAS) நடத்தியது. 

 

14.ொறலப் தபாக்குெைத்து அறமச்ெகம், இனி ொறலப் பயன்பாட்டிற்குப் சபாருந்தாத 

பறழய ொகனங்களுக்கு கூடுதல் கட்டணம் ெிதிக்க முடிவு செய்துள்ளது.  இந்த கூடுதல் 

ெரி "பசுறம ெரி" என்று அறழக்கப்படுகிைது. மாசுபாட்றட கட்டுப்படுத்த முடிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  இது  சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்ைங்கறள மக்கறள ஊக்குெிக்கும். 

 

15.ஜனெரி 21 முதல் 25, 2021 ெறை, இந்திய ஆயுதப் பறடகள் அந்தமான் மற்றும் நிக்தகாபார் 

தீவுகளில் AMPHEX-21 என்ை சபரிய அளெிலான முப்பரிமாண ஆம்பிபியஸ் பயிற்ெிறய 

நடத்தியது. இந்தப் பயிற்ெியில், கடற்பறட கப்பல்கள், இைாணுெ நீர்ெழீ்ச்ெி பறடகள் 

மற்றும் ெிமானப்பறட ெிமானங்கள் தபாட்டியில் பங்தகற்ைன.  

 

16.எதலான் மஸ்கின் ஸ்தபஸ் எக்ஸ் புதிய உலக ொதறன பறடத்தது.  "பால்கன் 9" ைாக்சகட் 

என்ை ஒற்றை ைாக்சகட்டில் 143 செயற்றகக்தகாள்கறள ெிண்ணில் செலுத்தியுள்ளது.  

இந்த புதிய ொதறனயுடன், SpaceX இந்திய ெிண்செளி ஆைாய்ச்ெி அறமப்பின் (ISRO) 

ொதறனறய முைியடித்தது, இது பிப்ைெரி 2017 இல் ஒதை ஏவுதலில் 104 

செயற்றகக்தகாள்கறள நிறலநிறுத்தியது. ஒரு செயற்றகக்தகாளின் ெிறல $ 15,000. 

 

17. 2020 ஆம் ஆண்டு ெர்த்தகம் மற்றும் தமம்பாடு குைித்த ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாட்டின் 

ெமீபத்திய தகெல்கள், 2020 ஆம் ஆண்டில், அசமரிக்காறெ ெிஞ்ெி ெீனா உலகின் 

மிகப்சபரிய அன்னிய தநைடி முதலீட்டு இடமாக மாறும் என கூறுகிறது. 

  

18.ஒவ்சொரு ஜனெரி 24 ம் தததியும் ததெிய சபண்கள் தினம் ரகாண்டாடப்படுகிறது. 

சபண்கறள தமம்படுத்துெறத தநாக்கமாகக் சகாண்டு மத்திய அைசு பல முயற்ெிகறள 

எடுத்துள்ளது.  இந்த முயற்ெிகள் ெிைந்த கல்ெி ொய்ப்புகள், ெிைந்த சுகாதாைப் பாதுகாப்பு 

மற்றும் பாலின உணர்திைறன அதிகரிக்கிைது. 
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19.பத்ம ெிபூஷன்: இது இந்திய குடியைெின் இைண்டாெது மிக உயர்ந்த குடிமகன் ெிருது.  

இந்த ெிருது ஜனெரி 2, 1954 இல் நிறுெப்பட்டது. இந்த ெிருது "ெிைந்த மற்றும் ெிைப்பான 

தெறெறய" அங்கீகரிப்பறத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  இது இனம், சதாழில், நிறல 

அல்லது பாலினம் ஆகியெற்றை தெறுபடுத்தாது.  ெத்தயந்திை நாத் தபாஸ், ஜாகிர் உதென், 

பாலாொதகப் கங்காதர் தகர், நந்த் லால் தபாஸ் ஆகிதயார் 1954 இல் ெிருது சபற்ைனர். 

 

குடியைசு தினமான 2021 இல், இந்த ெிருது ெழங்கப்பட்டது: 

 

a)ஸ்ரீ ஷின்தொ அதப –ஜப்பான் (சபாது ெிெகாைங்கள்)  

 b ) ஸ்ரீ எஸ் பி பாலசுப்ைமணியம் (மைணத்திற்குப் பின்) – தமிழ்நாடு (கறல)  

 c ) ஸ்ரீ சுதர்ென் ொைூ – ஒடிொ (கறல) 

d) சபல்லி தமானப்பா சைக்தட – கர்நாடகா (மருத்துெம்)  

 e) ஸ்ரீ பி. பி. லால் மற்ைெர்கள் – சடல்லி (சதால்லியல்)  

 f) ஸ்ரீ நரிந்தர் ெிங் கபானி (மைணத்திற்குப் பின்) – அசமரிக்கா  

 (அைிெியல் மற்றும் சபாைியியல்)  

 g  - சமௌலானா ொைிதுதீன் கான் _ சடல்லி (ஆன்மிகம்) 

 

20.இந்திய நிதி அறமச்ெர் நிர்மலா ெீதாைாமன் பிப்ைெரி 1, 2021 அன்று யூனியன் பட்சஜட்றட 

தாக்கல் செய்ெதற்கு முன்பு "யூனியன் பட்சஜட் சமாறபல் ஆப்" ஐ அைிமுகப்படுத்தினார். 

இது இந்திய நாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் மற்றும் சபாதுமக்களுக்காக உருொக்கப்பட்டது. 

 

22.மகாைாஷ்டிைா அைசு புதனெில் உள்ள ஏலாொடா ெிறைச்ொறலயில் இருந்து "ெிறை 

பயணம்" சதாடங்க முடிவு செய்துள்ளது. நிகழ்வு ஜனெரி 26, 2021 இல் 

சதாடங்கப்பட்டது.மாநிலத்தின் ெைலாற்றுச் ெிறைகளுக்குச் சென்று பார்றெயிடுெறத 

ஊக்குெிப்பதற்காக இந்த திட்டம் 

சதாடங்கப்பட்டது. 

 

23.ததெிய சுற்றுலா தினம் ஜனெரி 25 அன்று சகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

24. இந்தியா மற்றும் உஸ்சபகிஸ்தான் இறடதய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் 

றகசயழுத்திட தகபினட் அறமச்ெைறெ ஒப்புதல் அளித்தது. 
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இந்தியாெின் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிெக்தி அறமச்ெகம் மற்றும் 

உஸ்சபகிஸ்தானின் ததெிய சூரிய ெக்தி நிறுெனம் (NISE) இறடதய 

ஆைாய்ச்ெி/ஆர்ப்பாட்டம்/றபலட் திட்டங்கறள நிர்ணயிப்பதத முக்கிய தெறல பகுதி 
 

25.அந்தமான் கடல் மற்றும் ெங்காள ெிரிகுடாெில் இந்திய இைாணுெம் சபரிய 

அளெிலான கூட்டு இைாணுெப் பயிற்ெிகறள நடத்தும்.  அந்தமான் நிக்தகாபார் 

தறலறமயகத்தின் கீழ் இந்த பயிற்ெி நடத்தப்படும்.  கூட்டு இைாணுெப் பயிற்ெியான கெச் 

இந்திய கடற்பறட, இந்திய இைாணுெம், இந்திய ெிமானப்பறட மற்றும் இந்திய கடதலாை 

காெல்பறட ஆகியெற்றை உள்ளடக்கியது. 

 

26.அறமச்ெைறெ 850 சமகாொட் தைட்டில் நீர் மின் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.  

அறமச்ெைறெ இந்த திட்டத்தில் 52.194 பில்லியன் ரூபாய்கறள முதலீடு செய்துள்ளது. 

இந்த திட்டம் செனாப் ஆற்ைில் அறமந்துள்ளது.  இந்த திட்டம் ஜம்மு -காஷ்மீர் மாநில மின் 

தமம்பாட்டு நிறுெனம் மற்றும் ததெிய நீர் மின் கழகம் ஆகியெற்ைின் கூட்டு 

முயற்ெியாகும். 

 

27.NITI ஆதயாக் "இந்தியா கண்டுபிடிப்பு குைியடீு 2020" இன் இைண்டாெது பதிப்றப 

அைிமுகப்படுத்தியது.  இந்திய கண்டுபிடிப்பு குைியடீு 2020  ன் மூலம் மாநிலங்கள் மற்றும் 

யூனியன் பிைததெங்கறள தைெரிறெப்படுத்துகிைது. 

 

28.இந்தியாவும் பிைான்சும் முன்னாள் பாறலென றநட் 21 பயிற்ெிறய நடத்துகிைது.  இது 

இந்திய ெிமானப்பறட மற்றும் பிசைஞ்சு ெிமானப்பறடக்கு இறடதயயான இருதைப்பு 

ொன் பயிற்ெி ஆகும். 

 

29.தமற்கு ெங்கத்தில் உள்ள மைானந்தா ெனெிலங்கு ெைணாலயம் பைறெகள் திருெிழா 
ரகாண்டாடப்பட்டது. இது டார்ஜிலிங் ெனெிலங்கு துறையால் ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது.  மைானந்தா ெனெிலங்கு ெைணாலயம் ஒரு முக்கியமான பைறெ 

மற்றும் பல்லுயிர் பகுதி என்று அறழக்கப்படுகிைது. 

 

30.சுற்றுலா அறமச்ெகம் "சடதகா அப்னததஷ்" செபினாறை "ையிலில் புத்த ெர்க்யூட்றட 

ஆைாய்ெது" என்ை கருப்சபாருளுடன் ஏற்பாடு செய்தது. 
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31.ததெிய தநாய்த்தடுப்பு நாள் 18 ஜனெரி 2021 அன்று இந்தியா முழுெதும் 

அனுெரிக்கப்பட்டது. 

 

32. "திைந்த ொனம் ஒப்பந்தத்தில்" இருந்து ெிலகுெதாக ைஷ்யா அைிெித்தது.  ஒப்பந்தம் 

றகசயழுத்திட்டெர்கள் ஒருெருக்சகாருெர் பிைததெத்தில் நிைாயுதபாணியான 

கண்காணிப்பு ெிமானங்கறள நடத்த அனுமதிக்கிைது.  2020 ஆம் ஆண்டில், திைந்தசெளி 
ஒப்பந்தத்திலிருந்து ெிலகுெதாக அசமரிக்கா அைிெித்தது. 

 

33.ஐ.நா.  2020 ஆம் ஆண்டு நிலெைப்படி, இந்தியாெில் இருந்து 18 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான மக்கள் இந்தியாெிற்கு செளிதய ொழ்கின்ைனர் என்று அைிெித்தது. 

 

34.ஏதைா இந்தியா 21 ெிமானப் பயன்பாட்றட மத்திய பாதுகாப்பு அறமச்ெர் ைாஜ்நாத் ெிங் 

சதாடங்கி றெத்தார்.  சமாறபல் பயன்பாடு 2021 இல் ஏதைா இந்தியா சதாடர்பான அறனத்து 

தகள்ெிகளுக்கும் ெெதியான ஊடாடும் இறடமுகமாக செயல்படும். இந்த பயன்பாட்டில் 

இந்திய ெிமான பங்தகற்பாளர்கள், கண்காட்ெிகள் மற்றும் ஊடகங்கறள ஆதரிக்கும் 

செயல்பாடு உள்ளது. 

 

35.பகீாரின் ஜாமுய் மாெட்டத்தில் உள்ள நாகி-நக்தி பைறெகள் ெைணாலயத்தில் பீகார் 

முதல் மாநில அளெிலான பைறெ திருெிழா "கல்ைாவ்"  என்பது சதாடங்கப்பட்டது. இது 

நாடு முழுெதும் உள்ள நிபுணர்கள் மற்றும் பைறெ பிரியர்கறள ஈர்க்கும் மூன்று நாள் 

நிகழ்வு ஆகும். 

 

36."பசுறம மற்றும் தூய்றமயான ஆற்ைல்" பற்ைிய ெிழிப்புணர்றெ பைப்புெதற்காக PCRA 

ஒரு மாத அதிதெக ெிழிப்புணர்வு பிைச்ொைத்றத "SAKSHAM" சதாடங்கியுள்ளது. 

 

37.நிதி அறமச்ெகத்தின் செலெினத் துறையால் பரிந்துறைக்கப்பட்ட "ஒரு நாடு ஒரு தைஷன் 

கார்டு அறமப்பு" ெீர்திருத்தத்றத செற்ைிகைமாக செயல்படுத்திய நாட்டின் 11 ெது 

மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாைியுள்ளது. 

 

38."சைன்ைி பாஸ்தபார்ட் குைியீடு 2021" என்ை மிக ெக்திொய்ந்த பாஸ்தபார்ட் 

அைிக்றகயில் இந்தியா 85 ெது இடத்றத பிடித்துள்ளது.  சைன்ைி பாஸ்தபார்ட் 
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அட்டெறண உலகின் அறனத்து பாஸ்தபார்ட்டுகறளயும் தைெரிறெப்படுத்தி 
றெத்திருக்கிைது. 

 

39. லடாக் - ன் சமாழி, கலாச்ொைம் மற்றும் நிலத்றதப் பாதுகாக்கவும், யூனியன் 

பிைததெத்தின் ெளர்ச்ெியில் குடிமக்களின் பங்களிப்றப உறுதி செய்யவும் ஒரு குழுறெ 

அறமக்க அைொங்கம் முடிவு செய்தது.  இந்த குழுவுக்கு மத்திய உள்துறை இறண 

அறமச்ெர் கிஷன் சைட்டி தறலறம ெகிக்க உள்ளார். 

 

 

40.ஒவ்சொரு ஆண்டும், இந்தி சமாழிறய உலகம் முழுெதும் ஊக்குெிப்பதற்காக ஜனெரி 

10 அன்று சகாண்டாடப்படுகிைது. 

 

41.நார்தெ, சமக்ஸிதகா, அயர்லாந்து மற்றும் சகன்யா ஆகியெற்றுடன் இறணந்து, ஐநா 

பாதுகாப்பு கவுன்ெிலின் நிைந்தைமற்ை உறுப்பினைாக இந்தியா இைண்டு ெருட காலத்திற்கு 

பணியாற்றுகிைது.  ஜூன் 17, 2020 அன்று, பாதுகாப்பு கவுன்ெிலுக்கு இந்தியா சமாத்தம் 192 

ொக்குகள் மற்றும் 184 ொக்குகளுடன் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. 

 

42.இந்திய அைெின் உஜாலா (அறனெருக்கும் மலிவு எல்இடி ) மற்றும் எஸ்எல்என்பி 
(ஸ்ட்ரீட் றலட் தநஷனல் புதைாகிைாம்) இந்தியாறெ திைம்பட ஒளிைச் செய்யும் ஆறு 

ஆண்டுகறள நிறைவு செய்கிைது.  இைண்டு திட்டங்களும் முதலில் இந்திய அைெின் மின்ொை 

அறமச்ெகத்தின் கீழ் உள்ள சபாதுத்துறை நிறுெனமான எனர்ஜி எஃபிெியன்ெி ெர்ெெீஸ் 

லிமிசடட் (EESL) மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டது.  

 

43..இந்திய ொனிறல ஆய்வுத் துறை (ஐஎம்டி) 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாெின் காலநிறல 

குைித்து ஒரு அைிக்றகறய செளியிடுகிைது. 1901 ஆம் ஆண்டில் ததெிய பதிவுகள் 

சதாடங்கியதிலிருந்து, 2020 ஆம் ஆண்டு பதிெில் எட்டாெது செப்பமான ஆண்டாகும். 

 

44.உலக ெங்கியின் உலகளாெிய சபாருளாதாை ெருங்கால அைிக்றக:- அைிக்றகயின்படி, 

2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்திய சபாருளாதாைம் 9.6% சுருங்கும்.  2021-22 இல் இந்தியப் 

சபாருளாதாைம் 5.4% மீட்கும்.  இந்தியாெின் சபாருளாதாைச் சுருக்கம் முக்கியமாக ெடீ்டுச் 

செலவுகள் மற்றும் தனியார் முதலீடுகளின் கூர்றமயான ெழீ்ச்ெிக்கு காைணமாக 
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இருக்கும். நாட்டின் தெறலொய்ப்பில் நான்கில் ஐந்து பங்கு முறைொைா துறை கணக்குகள் 

கடுறமயாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.  மறுபுைம், உலகப் சபாருளாதாைம் 2021 இல் 4% ெளரும். 

 

45.இந்திய ரிெர்வ் ெங்கி ஒரு ெிரிொன டிஜிட்டல் கட்டண குைியடீ்றட (டிபிஐ) 

நிறுெியுள்ளது.  ரிெர்வ் ெங்கி-டிபிஐ மார்ச் 2018 லிருந்து கட்டறமக்கப்பட்டது. 

 

46. ஈர்க்கும் ெிதமான ெிறலகள் காைணமாக, ெியட்நாம் ெமீபத்தில் தானியங்கறள, 

குைிப்பாக அரிெிறய இந்தியாெிலிருந்து ொங்கத் சதாடங்கியது.  ெியட்நாம் உலகின் 

மூன்ைாெது சபரிய அரிெி ஏற்றுமதியாளைாக இருந்தாலும், ெியட்நாம் இந்தியாெிலிருந்து 

அரிெிறய இைக்குமதி செய்யத் சதாடங்கியது. 

 

47. பாதுகாப்பு ஆைாய்ச்ெி மற்றும் தமம்பாட்டு அறமப்பு - டிஆர்டிஓ மற்றும் இந்திய 

கடற்பறட தகாொ கடற்கறையில் "ெகாயக் -என்ஜி" யின் செற்ைிகைமான முதல்  

தொதறனறய நடத்தியது.   IL 38SD ெிமானத்தின் ஏர் டிைாப் செய்யப்பட்ட சகாள்கலன் 

இந்தியாெின் முதல் உள்நாட்டு ெடிெறமக்கப்பட்ட மற்றும் உருொக்கப்பட்டதாகும். 
 

1.  

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 

❖ Free study Materials  

❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 

❖ Hostel facility arranged 

❖ Free monthly magazine 

JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87 
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