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நடப்பு நிகழ்வுகள் 

ஜனவரி – 2021 

முக்கிய தினங்கள் 

• ஜனவரி 11 முதல் 17 வரர – ததசிய சாரல பாதுகாப்பு வாரம் 

• ஜனவரி 12 – ததசிய இரைஞர ்தினம் 

• ஜனவரி 15 – திருவை்ளுவர ்தினம் மற்றும் இந்திய இராணுவ தினம்  

• ஜனவரி 24 – பபண் குந்ரதகை் தினம் 

• ஜனவரி 25 – ததசிய வாக்காைர ்தினம் 

• ஜனவரி 30 – உலக பதாழுதநாய் தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• கடதலார ஆராய்சச்ி கப்பலான “சாகர ்அன்தவஷிகா” ரவ மதத்ிய 

சுகாதாரம், குடும்ப நலம், அறிவியல் & பதாழில்நுடப்ம் மற்றும் 

புவி அறிவியல் அரமசச்ர ்டாக்டர ்ஹரஷ்் வரத்ன் பசன்ரனயில் 

அரப்்பணிதத்ார.் 

• இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முரற நிகழும் நாடு தழுவிய 

கடதலாரப் பாதுகாப்பு பயிற்சியான ‘சீ விஜில்-21’ 2021 ஜனவரி 12 

மற்றும் 13 ஆகிய தததிகைில் நரடபபற்றது. 

• இந்தியாவில் முதல் உை்நாட்டு 9 மிமீ இயந்திர துப்பாக்கிரய 

“அஸ்மி” ராணுவ ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டு அரமப்பு 

உருவாக்கியுை்ைது. 

• இந்திய விமானப்பரட, பிரான்ஸ் வான் மற்றும் விண் பரட 

ஆகியரவ இரணந்து “படசரட்் ரநட் – 21” (பாரலவன வீரன்) 

என்ற பபயரில், கூட்டுப் பயிற்சிரய, ராஜஸ்தான் மாநிலம் 

தஜாத்பூர ்விமானப்பரட தைதத்ில் ஜனவரி 21 முதல் 24 வரர 

தமற்பகாண்டன. 

• துரறமுகங்கை் தமம்பாடு குறிதத் ஆய்வு கூடட்ம் (சிந்தன் ரபதக்), 

குஜராத்தின் கட்ச ்பகுதியில் உை்ை ததாரத்டா என்ற இடத்தில் 

ஜனவரி 21 முதல் 23 ந் தததி வரர நரடபபற்றது. 

• 2021 ஆம் ஆண்டில் இராணுவ வலிரம பகாண்ட நாடுகை் 

தரவிரிரச படட்ியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்தில் உை்ைது. 
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• இந்தியாவிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட திறன்மிகு வான்வழி எதிரப்்பு 

ஆயுதத்ரத (SAAW-Smart Anti Airfield Weapon) பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி 

மற்றும் தமம்பாட்டு நிறுவனம் பவற்றிகரமாக பரிதசாதித்துை்ைது. 

• 2024 ல் ததஜஸ் விமானங்கை் இந்தியாவின் விமானப் பரடயிடம் 

ஒப்பரடக்கப்படும் என ஹிந்துஸ்தான் விமான தயாரிப்பு 

நிறுவனம் பதரிவித்துை்ைது. 

• நாடட்ின் 72 வது குடியரசு தின விழாவில் நரடபபற்ற 

அணிவகுப்பில் முதல் முரறயாக வங்கததசத்ரத தசரந்்த ராணுவ 

வீரர்க்ை் பங்தகற்றனர.் 

• தரரப்பரட, கடற்பரட, விமானப்பரட, கடதலாரப் பாதுகாப்பு 

பரட ஆகியரவ இரணந்து “கவாச”் மற்றும் “ஆம்பபக்ஸ்-21” 

என்ற பபயரில் மாபபரும் கூட்டுப் பயிற்சிரய அந்தமான் கடல் 

மற்றும் வங்க கடல் பகுதியில் நடத்தின. 
 

உலக அமமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• நாடட்ின் சரவ்ததச நிதி தசரவ ரமயங்கைில் உை்ை அரனத்து 

நிதி தசரவகரையும் ஒழுங்குப்படுத்துவதற்கான ஒருங்கிரணந்த 

சரவ்ததச நிதி தசரவ ரமய ஆரணயம் 2020 ஆம் ஆண்டு 

ஏற்படுதத்ப்படட்து. இதன் தரலரமயிடம் – காந்திநகர ்(குஜராத்)  

• ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் 2021 – 22 ஆகிய இரு 

ஆண்டுகளுக்கான நிரந்தரம் இல்லாத உறுப்பினராக இந்தியா 

இரணந்துை்ைது. இதன் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகைாக சீனா, 

பிரான்ஸ், ரஷியா, பிரிடட்ன், அபமரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகை் 

உை்ைன. 

• 2020 ஆம் ஆண்ரட பசவிலியர ்மற்றும் தாதியர ்ஆண்டாக உலக 

சுகாதார நிறுவனம் அறிவித்துை்ைது. 

• ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் முக்கியமான துரண 

அரமப்புகைான தலிபான் மற்றும் லிபியா பபாருைாதாரத் தரடக் 

குழு, பயங்கரவாத எதிரப்்புக் குழு ஆகியவற்றுக்கு  தரலரம 

வகிக்கும் பபாறுப்பு இந்தியாவுக்கு கிரடத்துை்ைதாக ஐ.நா. 

வுக்கான இந்திய தூதர ்டி.எஸ்.திருமூரத்்தி குறிப்பிட்டுை்ைார.் 

• ஐ.நா. அரமப்பில் இந்தியாவின் ததசிய தபரிடர ்மீடப்ுப் பரட 

இடம்பபற உை்ைதாக ததசிய தபரிடர ்மீட்புப் பரடயின் இயக்குநர ்

எஸ்.என்.பிரதான் பதரிவிதத்ார.்  
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• அபமரிக்கா, பிரிடட்ன், கனடா, பிரான்ஸ், பஜரம்னி, இத்தாலி, 

ஜப்பான் ஆகிய நாடுகரை உை்ைடக்கிய ஜி7 அரமப்பின் மாநாடு 

வரும் ஜூன் 11 முதல் 13 ந் தததி வரர பிரிடட்னின் கடற்கரர 

நகரான காரன்்வாலில் நரடபபறவுை்ைது. 

• உலக சுகாதார அரமப்பின் நிரவ்ாக வாரியத்தின் 148 வது 

அமரவ்ுக்கு மதத்ிய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துரற 

அரமசச்ர ்ஹரஷ்் வரத்ன் காபணாலிக் காடச்ி மூலம் தரலரம 

தாங்கினார.் 

• உலக பபாருைாதார அரமப்பின் (WEF) உசச்ி மாநாடு தம மாதம் 13 

ஆம் தததி முதல் 16 தததி வரர நரடபபறவுை்ைது.  

• உலக பபாருைாதார அரமப்பு சாரப்ில் பதாடங்கவுை்ை (ஜனவரி 

24) டாதவாஸ் காபணாலி வழி பசயல்திடட் மாநாடட்ில் பிரதமர ்

தமாடி, சீன அதிபர ்ஷி ஜின்பிங் உை்ைிட்ட உலகத் தரலவரக்ை் 

பங்தகற்றனர.் 

• ஆசியா பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகை் கூட்டாண்ரமயின் இரண 

உறுப்பினராக இந்தியா ததரவ்ு பசய்யப்பட்டுை்ைது. 

 

சிறந்ே நபரக்ள் 

• அபமரிக்க துரண அதிபராகத் ததரவ்ாகியுை்ை கமலா ஹாரிஸின் 

துரண பசய்தித் பதாடரப்ாைர ்பபாறுப்புக்கு இந்திய 

வம்சாவைிரயச ்தசரந்்த சபரீனா சிங் ததரந்்பதடுப்பட்டுை்ைார.் 

• எழுத்தாைர ்இைதவலில் காலமானார.் இவர ்“புயலுக்கு இரச 

வழங்கும் தபரியக்கம்” உடப்ட பல நூல்கரை எழுதியுை்ைார.் 

• எழுத்தாைர ்தசாரல சுந்தர பபருமாை் காலமானார.் இவருரடய 

“பசந்பநல்” நாவல் மிகவும் புகழ்பபற்றது. இவரின் முதல் சிறுகரத 

“தரலமுரறகை்” ஆகும். 

• அபமரிக்க அதிபர ்தஜாரபடன் பதவி ஏற்பு உரரரய தயாரித்து 

அைிதத்வர ்இந்திய வம்சாவைிரயச ்தசரந்்த இரைஞர ்வினய் 

பரடட்ி என்பது பதரியவந்துை்ைது. 

• ததசிய பபண் குழந்ரதகை் (ஜனவரி 24) தினதர்தபயாடட்ி, 

உதத்ரகாண்டின் மாநிலத்தில் ஒருநாை் முதல்வராக கல்லூரி 

மாணவி சிருஷ்டி தகாஸ்வாமி பசயல்படட்ார.் 

• ராதஜந்திர குமார ்பண்டாரி 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான “சுபாஷ் 

தபாஷ் ஆப்தா பிரபந்தன் புரஸ்கர ்விருது” பபற்றார.் நிரலயான 
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சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் தமம்பாட்டு சங்கம் என்ற 

பிரிவுக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

• சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் வாக்காைர ்பபயர ்ஷியாம் சரண் 

ஆவார.் தற்தபாது அவருக்கு வயது 103 ஆகிறது. 

• குடியரசு தின விழாவில், தபார ்விமானங்கைின் சாகச 

நிகழ்சச்ியில் இந்த ஆண்டு, முதல் முரறயாக பபண் விமானி 

பாவனாகாந்த் பங்தகற்க உை்ைார.் 

 

விமளயாட்டு 

• இந்தியாவின் 67 வது பசஸ் கிராண்ட் மாஸ்டராகியுை்ைார ்

தகாரவரயச ்தசரந்்த 14 வயது லிதயான் பமண்தடான்கா. 

• அரனத்திந்திய சதுரங்க கூட்டரமப்பின் தரலவராக சஞ்சய் கபூர ்

ததரவ்ு. 

• 2023 ல் உலக தகாப்ரப ஹாக்கி தபாட்டி இந்தியாவின் ஒடிசா 

மாநிலத்தில் நடக்க உை்ைது. 

• தகதலா இந்தியா ஐஸ் ஹாக்கி தபாட்டி லடாக்கின் காரக்ில், 

சிக்தனில் பதாடங்கியது. 

• தகதலா இந்தியா ஜான்ஸ்கர ்குைிரக்ால விரையாட்டு மற்றும் 

இரைஞர ்திருவிழா 2021 லடாக் பகுதியில் பதாடங்கியது. 

• மகைிருக்கான ஆசிய தகாப்ரப காலபந்து தபாடட்ி இந்தியாவில் 

2022 ஜனவரி 20 முதல் பிப்ரவரி 6 வரர நரடபபறவுை்ைதாக ஆசிய 

கால்பந்து சம்தமைனம் அறிவித்துை்ைது. 

• 87 ஆண்டுகைில் முதல் முரறயாக ரஞ்சிக் தகாப்ரப தபாட்டிகை் 

ரத்து பசய்யப்படுவதாக பிசிசிஐ அறிவித்துை்ைது. 

 

புே்ேகங்கள் மற்றும் எழுே்ோளரக்ள் 

• தமிழக வனத்துரறயின் முதன்ரம தரலரம வனப் 

பாதுகாவலரான பப.துரரராசு அவரக்ை் எழுதிய “தமிழ்நாடட்ின் 

ஈர நிலங்கை் – ஓர ்பாரர்வ” என்ற புதத்கதர்த தரலரமச ்

பசயலர ்க.சண்முகம் பவைியிடட்ார.் 

• “தி பிபரஸிபடன்ஷியல் இயரஸ்் 2012 – 2017” என்ற புதத்கதர்த 

மரறந்த முன்னாை் குடியரசுத் தரலவர ்பிரணாப் முகரஜ்ி 

எழுதியுை்ைார.் 
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• Right Under our Nose – இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் இயக்குநர ்

ஆர.்கிரிதரன் என்பவர ்இந்நூரல எழுதியுை்ைார.் 

• India’s 71 Year Test – இந்தியாவின் முன்னாை் கிரிக்பகட் 

பயிற்சியாைர ்ரவிசாஸ்திரி இப்புதத்கதர்த எழுதியுை்ைார.் 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

• எழுத்தாைர ்சு.பவங்கதடசன் எழுதிய “வீரயுக நாயகன் தவை்பாரி” 

நாவல் மதலசியா விருதுக்கு ததரவ்ு பசய்யப்பட்டுை்ைது. 

“தவை்பாரி” நாவல் மதலசிய பல்கரலக்கழகதத்ில் தமிழ்பமாழிப் 

புலனத்தின் பாடநூலாக இருப்பது குறிப்பிடதத்க்கது. 

• எழுத்தாைர ்சு.பவங்கதடசன் எழுதிய முதல் நாவல் “காவல் 

தகாட்டம்”.  இந்நூல் 2011 ஆம் ஆண்டு சாகிதத்ிய அகாபதமி விருது 

பபற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. 

• பிரவாசி பாரதிய சம்மான் விருது – யு.எஸ்.ஐ.எஃப் தரலவர ்

முதகஷ் ஆகி, சுற்றுசச்ூழல் பதாழில்நுடப்த்தின் கீழ் அரவிந்த் 

புக்கான், இந்திய கலாசார தமம்பாட்டு பணிக்காக நீலு குப்தா, 

மருத்துவத்தில் சிறந்த பங்கைிப்புக்காக மருத்துவர ்சுதாகர ்

தஜான்னலகட்டா ஆகிதயாருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

• உலக பபண்கை் அரமப்பு சாரப்ில், பதற்கு ரயில்தவ கூரடப்பந்து 

வீராங்கரன அனிதா பால்துரரக்கு வாழ்நாை் சாதரனயாைர ்

விருது வழங்கப்படட்து. 

• சிறந்த சுகாதாரம், உயரத்ர வசதிகை், பபாது மக்களுக்கு சிறந்த 

வசதி ஆகிய பிரிவில் எய்ம்ஸ் புவதனஸ்வர ்மருத்துவமரனக்கு 

“காயகல்ப் விருது” வழங்கப்படட்து. 

• “தினமணி” நாைிதழுக்கு “தமிழர ்தந்ரத சி.பா.ஆதிதத்னார ்

நாைிதழ் விருது” வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துை்ைது. 

 

திருவள்ளுவர் திருநாள் – சிே்திமர ேமிழ் புே்ோண்டு விருதுகள் 

அறிவிப்பு 

• 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான திருவை்ளுவர ்விருது - முரனவர ்

ரவரகச ்பசல்வன் பபறுகிறார.் 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தந்ரத பபரியார ்விருது – அ.தமிழ்மகன் 

உதசன்  

• அண்ணல் அம்தபதக்ர ்விருது – வரகூர ்அ.அருணாசச்லம் 
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• தபரரறிஞர ்அண்ணா விருது – அமரர ்கடம்பூர ்

எம்.ஆர.்ஜனாரத்த்னன். 

• பபருந்தரலவர ்காமாராஜர ்விருது – முரனவர ்ச.ததவராஜ் 

• மகாகவி பாரதியார ்விருது – கவிஞர ்பூரவ பசங்குட்டுவன் 

• பாதவந்தர ்பாரதிதாசன் விருது – கவிஞர ்அறிவுமதி என்ற 

மதியழகன் 

• தமிழ்பதன்றல் திரு.வி.க விருது – எழுதத்ாைர ்வி.என்.சாமி. 

• முதத்மிழ்க் காவலர ்கி.ஆ.பப.விசுவநாதம் விருது – முரனவர ்

வீ.தசதுராமலிங்கம் 

• 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்த்தாய் விருது – விஜிபி உலகத ்

தமிழ்சச்ங்கம். 

• கபிலர ்விருது – தபராசிரியர ்பச.ஏழுமரல 

• உ.தவ.சா விருது – எழுதத்ாைர ்கி.ராஜநாராயணன். 

• பசால்லின் பசல்வர ்விருது – ஆன்மிகச ்பசாற்பபாழிவாைர ்நாரக 

முகுந்தன் 

• உமறுப்புலவர ்விருது – எழுதத்ாைர ்ம.அ.ரசயத் அசன் என்ற 

பாரிதாசன் 

• ஜி.யு.தபாப் விருது – பஜரம்னிரய தசரந்்த தமிழ்ப் தபராசிரியர ்

உல்ரீதக நிதகாலசு 

• இைங்தகாவடிகை் விருது – தபராசிரியர ்மா.ரவத்தியலிங்கன் 

• அம்மா இலக்கிய விருது – தபராசிரியர ்தி. மகாலட்சுமி 

• சிந்தரனச ்சிற்பி சிங்கார தவலர ்விருது – எழுத்தாைர ்

ஆ.அழதகசன் 

• மரறமரலயடிகைார ்விருது – மரற மி.தாயுமானவன் 

• அதயாத்திதாசப் பண்டிதர ்விருது – முரனவர ்தகா.ப.பசல்லம்மாை் 

 

51வது சர்வதேச திமரப்பட விழா 

• இந்தியாவின் 51 வது சரவ்ததச திரரப்பட விழா தகாவா மாநிலம் 

பனாஜியில் பதாடங்கியது. இந்த விழாவில் இந்த ஆண்டிற்கான , 

இந்திய ஆளுரம விருதுக்கு, இயக்குநரும் நடிகருமான பிஸ்வஜித் 

சாட்டரஜ்ி ததரவ்ு பசய்யப்பட்டுை்ைார.் 

• 51 வது இந்திய சரவ்ததச திரரப்படத் திருவிழாவின் உயரிய தங்க 

மயில் விருரத இரண்டாம் உலகப் தபார ்பற்றிய தடஷி 
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திரரப்படமான “இன் டு தி டாரக்்னஸ்” பவன்றுை்ைது. இதன் 

இயக்குநர ்ஆண்டரஸ்் பரஃபன் ஆவார.் 

 

விருதுகள் 

• இ – நிரவ்ாக பசயல்பாட்டுக்காக பழங்குடியினர ்விவகார 

அரமசச்கத்துக்கு “ஸ்காச ்தசலஞ்சர ்விருது” வழங்கப்படட்து. 

இதரன அத்துரறயின் மத்திய அரமசச்ர ்திரு.அரஜ்ுன் முண்டா 

பபற்றுக்பகாண்டார.் 

• 70வது ஸ்தகாச ்உசச்ி மாநாடட்ில் மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் 

“ஸ்தகார ்தசலஞ்சர”் விருரத பவன்றுை்ைது. 

• கதரானா தநாய்த்பதாற்று காலத்தில் சிறப்பாக 

பசயல்பட்டதற்காக, பதற்கு ரயில்தவக்கு “ஸ்தகாச”் விருது வழங்கி 

பகரவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

• தாதன மற்றும் பகாங்கன் பிராந்தியத்தின் Philanthropist ரவி 

ககய்வே் (Ravi Gaiwad) என்பவருக்கு “பநல்சன் மண்தடலா” உலக 

மனிதாபிமான விருது வழங்கப்படட்து. 

• வீரதீர பசயலுக்கான அண்ணா விருது – ரயில் ஓட்டுநர ்சுதரஷ் 

என்பவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

• பே்மஸ்ரீ விருதுகள் – சாலமன் பாப்ரபயா, சுப்பு ஆறுமுகம், 

டாக்டர ்திருதவங்கடம், சாந்தி கியரஸ்் சுப்பிரமணியம், பாம்தப 

பஜயஸ்ரீ, பாப்பம்மாை், ஸ்ரீதர ்தவம்பு ஆகிதயாருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

•  பே்ம விபூஷன் விருது – எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம், ஷின்தசா 

அப், தக.எஸ்.சிதர்ா, தருண் தகாதகாய், தகஷீபாய் பதடல், சுமிதர்ா 

மாகஜன் ஆகிதயாருக்கு பத்மவிபூஷன் விருது 

அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

• இந்திய மகைிர ்கூரடப்பந்து அணியின் முன்னாை் தகப்டனும், 

தமிழகதர்தச ்தசரந்்தவருமான பி.அனிதா மற்றும் தடபிை் 

படன்னிஸ் வீராங்கரன பமௌமாதாஸ் உை்ைிடட் 7 தபருக்கு 

பதம்ஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

• இந்திய கடதலார காவல்பரடயின் இயக்குநர ்பஜனரல் 

நடராஜனுக்கு குடியரசு தரலவரின் உயரிய விருதான “பரம் 

விசிஷ்ட் தசவா” விருது வழங்கப்பட்டுை்ைது. 
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• ஆஸ்கர ்விருது பவன்ற இரசயரமப்பாைர ்ஏ.ஆர.்ரகுமான் 

அவரக்ளுக்கு ‘Alert Being Icon Award’ வழங்கப்பட்டது.  

• கனடா அரசு, இந்திய எழுதத்ாைர ்கில்டிக்கு சாகித்திய பகௌரவ் 

சம்மன் வழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

கலாசச்ாரம் 

• புகழ்பபற்ற தான்தசன் இரச விழாவின் 96 வது பதிப்பு மத்திய 

பிரததசத்தின் குவாலியர ்பகுதியில் பதாடங்கியது. 

• மணிப்பூர ்மாநிலத்தின் தசனாபதி மாவட்டத்தில் பசரி பூக்கை் 

திருவிழா பகாண்டாடப்படுகிறது. 

• தமிழ்நாடட்ில் கீழடி,மணலூர,் பகாந்தரக, அகரம் பகுதிகைில் 

அகழாய்வுப் பணி நரடபபற்று வருகிறது. 

 

நியமனங்கள் 

• மாநில மனித உரிரமகை் ஆரணயத் தரலவராக நீதிபதி 

எஸ்.பாஸ்கரன் பபாறுப்தபற்பு. 

• இந்திய துரணத் ததரத்ல் ஆரணயராக உதமஷ் சின்ஹா 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

• ஐ.நா. உரிரமகை் அரமப்பின் தரலவராக நஷாத் ஷமீம் கான் 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.்  

• அபமரிக்காவின் 46 வது ஜனாதிபதியாக தஜாரபடன் ஜனவரி 20 

ஆம் தததி பதவிதயற்றார.் தமலும் இந்திய அபமரிக்கரான கமலா 

ஹாரிஸ் துரண ஜனாதிபதியாக பதவிதயற்றார.் அபமரிக்க 

வரலாற்றிதலதய கமலா ஹாரிஸ் தான் துரண ஜனாதிபதியாகப் 

பபாறுப்தபற்கும் முதல் பபண்மணி ஆவார.் 

• தமிழ்நாடு குழந்ரதகை் உரிரமகை் பாதுகாப்பு ஆரணய 

தரலவராக சரஸ்வதி ரங்கசாமி நியமனம் பசய்யப்பட்டுை்ைார.் 

• ஐ.நா. அரமப்பின் உயரந்ிரல சமூக, பபாருைாதார ஆதலாசரனக் 

குழுவில் இந்தியாரவச ்தசரந்்த பபாருைாதார நிபுணர ்பஜயதி 

தகாஷ் நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

• கல்வான் பை்ைத்தாக்கு பகுதியில் சீன ராணுவத்தினருடனான 

தமாதலில் உயிர ்தியாகம் பசய்த ராணுவ அதிகாரி சந்ததாஷ் 

பாபுவுக்கு, “மஹாவீர ்சக்ரா விருது” வழங்கப்படுகிறது. 
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• ஆயுஷ்மான் பாரத்தின் புதிய தரலரம நிரவ்ாக அதிகாரியாக 

ஆர.்எஸ்.ஷரம்ா நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 

கபாருளாோரம் 

• இந்தியாவின் 7வது வரத்த்கக் பகாை்ரக மீைாய்வு, ஜனவரி 6 ம் 

தததியன்று உலக வரத்்தக நிறுவனத்தில் பதாடங்கியது. 

• இந்தியப் பபாருைாதாரம் நடப்பாண்டில் 7.3 சதவீத வைரச்ச்ிரயக் 

காணும் என ஐ.நா. பதரிவித்துை்ைது. 

• சுற்றுச ்சூழரல பாதிக்கும் பரழய வாகனங்களுக்கு பசுரம வரி 

விதிக்கலாம் என மத்திய தரரவழி தபாக்குவரத்து அரமசச்கம் 

அரசுக்கு பரிந்துரர பசய்துை்ைது. 

• ஃரபஸர ்– பதயாஎன்படக் என்ற கதரானா தடுப்பூசிரய பபாது 

மக்களுக்கு அவசர காலங்கைில்  பசலுதத் ஐ.நா.வின்  உலக 

சுகாதார அரமப்பு அனுமதி வழங்கியுை்ைது. இந்த மருந்ரத 

அபமரிக்காவின் ஃரபசர ்நிறுவனம் மற்றும் பஜரம்னியின் 

பதயாஎன்படக் நிறுவனம் இரணந்து உருவாக்கியுை்ைது. 

• மரதத்ால் பசய்யப்படட் உலகின் முதல் பசயற்ரகக்தகாரை 

ஜப்பான் தயாரிக்கிறது.  

• “தகாவிஷீல்ட்” கதரானா தடுப்பூசி விரல ரூ.210 என்று சீரம் 

இன்ஸ்டிடியூட் அறிவித்துை்ைது. 

• உலகின் மிகச ்சக்தி வாய்ந்த ராக்பகடட்ின் இறுதி கடட் தசாதரன 

“Green Run” நாஸா பதாடங்கி உை்ைது. 

• புலம் பபயரும் பதாழிலாைரக்ளுக்கு ‘ஷ்ரம் சக்தி’ என்ற 

இரணயதைதர்த மத்திய அரசு பதாடங்கியுை்ைது. 

• பிஎஸ்எல்வி – சி51 ராக்பகட் பிப்ரவரி இறுதியில் விண்ணில்  

பசலுத்தப்படவுை்ைது. 

• விண்பவைித் பதாழில்நுடப்த்தில் முன்னனி நிறுவனமான 

ஸ்தபஸ்எக்ஸ் ஒதர தநரத்தில் 143 பசயற்ரகக்தகாரை ஏவி உலக 

சாதரன பரடத்துை்ைது. 

• இந்தியாவின் முதல் குவாண்டம் கணினி ஆய்வகம் மத்திய 

மின்னணு மற்றும் தகவல் பதாழில்நுடப் அரமசச்கம் 

உருவாக்கியுை்ைது. 

 

தினசரி நிகழ்வுகள் 
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• இந்தியாவின் முதல் மகரந்தச ்தசரக்்ரக பூங்கா உதத்ரகாண்ட் 

மாநிலத்தின் ரநனிடால் மாவடட்த்தில் உை்ை ஹால்டவ்ானியில் 

திறக்கப்பட்டது. 

• தமிழ் பமாழி, கலாசச்ாரதர்த தமம்படுத்துவதற்காக தமிழ் 

அகாபதமிரய தில்லி அரசு அரமத்துை்ைது.இதன் தரலவராக 

தில்லி துரண முதல்வர ்மணீஷ் சிதசாடியா 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

• உலகின் மிகப்பபரிய ரயில்தவ தைம் இந்தியாவில் ஹப்ைி ரயில் 

நிரலயம் ஸ்ரீ சித்தாருத சுவாமிஜி ரயில் நிரலயம் கடட்ப்பட்டு 

வருகிறது. 

• நான்காவது உலகைாவிய ஆயுரத்வத திருவிழா 2021 தகரைாவில் 

மாரச் ்12 முதல் 19 வரர நரடபபற உை்ைது. 

• அண்டாரட்ிகாவிற்கான 40 வது அறிவியல் பயணதர்த இந்தியா 

பதாடங்கியுை்ைது. 43 உறுப்பினரக்ளுடனான இந்தப் பயணம் 

தகாவாவிலிருந்து ஜனவரி 5 ல் பதாடங்கப்படுகிறது. 

• தகரை அரசு 10,000 மாநில அரசு அலுவலகங்கை் மற்றும் 

பபாதுத்துரற நிறுவனங்கை் குடியரசு தினமான ஜனவரி 26ந்தததி 

முதல் “பசுரம” வைாகங்கைாக அறிவித்துை்ைது. 

• உலகின் மிகப்பபரிய மிதக்கும் சூரிய ஆற்றல் திட்டதர்த நரம்தா 

ஆற்றில் உை்ை ஓம்கதரஷ்வர ்அரணயில் இந்திய அரசு கடட் 

உை்ைது. 

• பவைிநாடு வாழ் இந்தியரக்ை் மாநாடட்ில்  

“தகடறியாக் பகட்ட இடத்தும் வைங்குன்றா 

  நாபடன்ப நாடட்ின் தரல” என்ற திருக்குறரை தமற்தகாை் காடட்ி 

பிரதமர ்தமாடி உரரயாற்றினார.் 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் குடியரசு தினத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக 

இந்திய வம்சாவைிரய தசரந்்த சுரினாம் ஜனாதிபதி சந்திரிகா 

தபாகத் சந்ததாகி கலந்து பகாை்ை உை்ைார.் 

• இந்தியாவில் வதனடியம் என்ற கனிமப் பபாருட்கரை உற்பதத்ி 

பசய்யும் முதன்ரம மாநிலம் அருணாசச்லப் பிரததசம் ஆகும். 

• 2021 ஆம் ஆண்டின் சக்தி வாய்ந்த பாஸ்தபாரட் ்குறியீடு – 

முதலிடத்தில் ஜப்பான் நாடு உை்ைது. 
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• இந்தியாவின் முதல் “தீயரணப்புப் பூங்காரவ” ஒடிசாவின் 

புவதனஷ்வரில் அம்மாநில முதலரமசச்ர ்நவீன் பட்நாயக் திறந்து 

ரவதத்ார.் 

• உை்நாட்டு பதாழில்நுடப்த்தில் தயாரான முதல் ஓட்டுநர ்இல்லா 

பமட்தரா ரயிரல, பாதுகாப்புத்துரற அரமசச்ர ்திரு ராஜ்நாத் சிங் 

அறிமுகம் பசய்து ரவதத்ார.் 

• ஒரு பை்ைி ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர ்திட்டதர்த தகரை அரசு 

அறிமுகம் பசய்துை்ைது. 

• இந்தியாவின் முதல் தகாவிட் – 19 தடுப்பூசி பபற்ற நபர ்படல்லியில் 

உை்ை துப்புரவு பணியாைர ்மணிஷ்குமார ்ஆவார.் 

• தநதாஜி பிறந்த தினம் ததசிய வலிரம தினமாக 

கரடப்பிடிக்கப்படும் என்று மதத்ிய கலாசார துரற அரமசச்ர ்

பிரகலாத் சிங் பதடல் அறிவிதத்ார.் 

• புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான நிதி ஆதயாக் குறியீடு 

பவைியிடப்படட்தில் தமிழகம் மூன்றாமிடம் பிடித்துை்ைது. 

• இரண்டு வான்வழி பநடுஞ்சாரல பாரத பகாண்ட முதல் மாநிலம் 

உத்திரப்பிரததசம். 

• ஒவ்பவாரு ஆண்டின் பதாடக்கத்திலும் சடட்ப் தபரரவ 

கூடும்தபாது ஆளுநர ்உரர நிகழ்தத் தவண்டும் என்று 

அரசரமப்புச ்சட்டத்தின் 176 பிரிவு கூறுகிறது. 


