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CURRENT AFFAIRS 

JANUARY 05 

NATIONAL/ தேசிய சசய்ேிகள் 

Ecology & Environment/ சூழலியல் & சுற்றுச்சூழல் 

1. Frothing of sea water 

 Reason: Increase in phosphate content in sea water. 

 Normally : 1-3 micromole/litre of water. 

 Frothing : 15 -25 micromole/litre of water. 

 Solution: Proper and complete treatment of sewage water from the city before releasing it into the sea. 

1. கடல் நீர் நுரைப்பது 

 காைணம்: கடல்நீரில் பாஸ்தபட்  அதிகரிப்பதால்.  
 சபாதுவாக: 1-3  மைக்ர ாரைால்/லிட்டர்  தண்ணரீ் 

 நுரைக்கும்தபாது : 15   -25  மைக்ர ாரைால்/லிட்டர்  தண்ணரீ் 

 ேரீ்வு: நகைத்ேிலிருந்து கழிவுநீரை கடலில் வெளிரேற்றுெதற்கு முன், முமைோன ைற்றும் 
முழுமைோன சுத்திகரிப்பு வெய்தல். 

2.Mudhumalai Tiger Reserve 

 It is located at the tri-junction of Karnataka, Kerala and Tamilnadu. 

 It is a part of Nilgiri Biosphere reserve (First biosphere reserve in India). 

Vultures: 

 They are scavengers and are critical in conservation of environment. 

 Three CE vultures are found here. 

Critically endangered 

1. Gyps bengalensis –Oriental white-backed vulture 

2. Gyps indicus – Slender-billed vulture 

3. Gyps tenuirostris -Long-billed vulture 

Reason for decrease in population: Food unavailability 

 NSAID- Non-Steroidal anti- inflammatory drugs – drugs found in cattle carcasses are harmful for wildlife. 

 They poison vultures since they feed on their carcasses and are main reason for their population decrease. 

2. முதுமரல புலிகள் காப்பகம் 

 இது கர்நாடகா, ரக ளா ைற்றும் தைிழ்நாடு ஆகிே மூன்று இடங்களின் ெந்திப்பில் அமைந்துள்ளது. 
 இது நீலகிரி உேிர்க்ரகாளக் காப்பகத்தின் (இந்திோெின் முதல் உேிர்க்ரகாளக் காப்பகம்) ஒரு 

பகுதிோகும். 

கழுகுகள்: 

 இமெ அழுகிே இமைச்ெி உண்ணும் பமைமெகள், சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பதில் ைிக 
முக்கிேைானமெ. 
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 மூன்று அழிெின் ெிளிம்பிலுள்ள (Critically endangered) கழுகுகள் இங்ரக காணப்படுகின்ைன. 

ஆபத்ோன நிரலயில் 

1. ஜிப்ஸ் வபங்காளன்ெிஸ் -Gyps bengalensis – ஓரிேண்டல் வெள்மள முதுகுமடே கழுகு 

2. ஜிப்ஸ்       -Gyps indicus இன்டிகஸ் – வைல்லிே-அலகுமடே கழுகு 

3. ஜிப்ஸ்          -Gyps tenuirostris -நீண்ட  அலகுமடே கழுகு 

எண்ணிக்ரக குரைவிற்கான காைணம்: உணவு கிமடக்காதது. 

 NSAID- ஸ்டீ ாய்டு அல்லாத அழற்ெி எதிர்ப்பு ைருந்துகள் (Non-Steroidal anti- inflammatory drugs) – 
     கால்நமடகளின் உடலில் காணப்படும் ைருந்துகள் ென உேிர்களுக்கு  தீங்கு ெிமளெிக்கும். 

 அமெ கழுகுகமள  வகான்று, அெற்ைின் எண்ணிக்மக குமைெிற்கு முக்கிே கா ணைாக உள்ளன. 

3.Flu gas desulphurization unit  

 Central has insisted thermal power plants to set up Flu gas desulphurization unit to comply with emission 

standards. 

 Reason: To cut SO2 emissions. 

 Deadline: 2022. 

3. ஃப்ளூ வாயு சல்பர் நீக்கும் பிரிவு 

 புமக வெளிரேற்ை நிேைங்களுக்கு இணங்க ஃபுளு ொயு சல்பர் நீக்கும் பிரிவுகமள நிறுெ அனல் 
ைின் நிமலேங்கமள ைத்திே அ சு ெலியுறுத்தியுள்ளது. 

 காைணம்: ெல்பர் மட ஆக்மைடு உைிழ்வுகமள குமைக்க. 
 கமடெி நாள்: 2022. 

4.Bio-gas powered train 

Bio-Ultra 

 British scientists have developed biogas-powered trains that are produced by animal and human waste and 

kitchen vegetable waste. 

 The train can carry up to 120 passengers. 

 It travels at a speed of 50 km/hr. 

4.                           

            

                           ,                                           

                                                            . 
            120                  . 

          50   .   .                . 

5.Energy Target in India 

 The Government of India has set a target of 175 Gigawatts of renewable energy by 2022. 

 It is proposed to produce renewable energy to 450 Gigawatts by 2030. 

5.                       

               2022-          175                                        

                                         . 
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                             2030           450                     

           . 

6.AMMA Call Center Number 

 The Government of Tamil Nadu have announced that the AMMA Call Centre number 1100 will be used for the 

Chief Ministers Grievance Management Program. 

 The order was issued by Chief Secretary K Shanmugam. 

 Amma Call Centre was created to facilitate the public to voice their grievances through toll free telephone. 

 People can contact this telephone number to report their complaints. 

6.                   

                                                        1100 

                                    . 

                               .                . 
                                                                      

                           . 

                                                            . 

7.Health Protocols in Braille Format 

 COVID-19 personal hygiene practices was launched in Chennai in the Braille format for the visually impaired. 

 The Braille Format, which was published on behalf of the Madras MedIndia Charitable Trust, has been 

developed in Tamil and English as a first step. 

 Braille alphabet was a writing system invented by Louis Braille, a French man. 

 He was born on January 4, 1809. To commemorate his birthday Braille Format has been awakening during the 

Corona period. 

7.                                        

                                                                     

            . 

                                                                
                                                       . 

                                                                   

                  . 

          4, 1809               .                                       
                                     . 

Agriculture/ தவளாண்ரம 

8.RICE 

 India- World’s biggest exporter of rice 

 Vietnam – World’s 3rd exporter of rice. 

 For 1st time, India is exporting to Vietnam. 

 In 2020 – 14 mt exported from India. 

8. அரிசி 

 இந்ேியா- உலகின் மிகப்சபரிய அரிசி ஏற்றுமேி சசய்யும் நாடு 

 வியட்நாம் - உலகின் மூன்ைாெது                                . 
 முதல் முமை, இந்திோ ெிேட்நாமுக்கு ஏற்றுைதி வெய்கிைது. 
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 2020 இல் –இந்திோெில் இருந்து 14 ைில்லிேன் டன் ஏற்றுைதி வெய்ேப்பட்டுள்ளது. 

Economics/ சபாருளாோைம் 

9.Reg S bond 

 Issued by foreign issuers in US debt market and denominated in US dollars. 

 American citizens cannot subscribe to them. 

 EXIM bank raises $1bn through this. 

9. சைக் S பத்ேிைம் (Reg S bond) 

 இது அவைரிக்க கடன் ெந்மதேில் வெளிநாட்டு ெழங்குநர்களால் ெழங்கப்படும் ைற்றும் அவைரிக்க 
டாலர்களில் ைதிப்படீு வெய்ேப்படிருக்கும். 

 அவைரிக்க குடிைக்கள் அெர்களுக்கு ொங்க முடிோது. 
 EXIM ெங்கி இந்த மூலம் $ 1பில்லிேன் வபறுகிைது.  

Science & Technology/ அைிவியல் & சோழில்நுட்பம் 

10.World’s biggest Covid vaccination program –India – Covaxin & Covishield. 

10. உலகின் ைிகப்வபரிே  ரகாெிட்  தடுப்பூெி திட்டம் – இந்திோ –  ரகாொக்ெின்  &  ரகாெிஷீல்டு. 

11.UK variant of the virus. 

 Three people tested positive for UK variant of virus 

 This takes the total to four in TN. 

UK variant of virus 

 It is a new strain of SARS CoV- 2. 

 Not more deadly but more transmissible than the earlier strain. 

 Infected people carry more viral load. 

11.இங்கிலாந்து ரவைஸ்  திரிபு. 

 மூன்று ரபர் இந்த மெ ைால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 தைிழக அளெில் வைாத்தம் 4 ரபர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இங்கிலாந்து ரவைஸ் திரிபு 

 இது SARS CoV-2  இன் புதிே திரிபு ஆகும். 
 முந்மதே திரிமப ெிட ைிகவும் வகாடிேது ஆனால் அதிகம் ப ொது. 
 பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் அதிக மெ ஸ் சுமைமேக் வகாண்டுள்ளனர். 

12.Bird flu 

 Kerala is being infected. 

 Ducks are infected mainly, 

 It is a type of Influenza A virus. 

 H5N8 strain of Influenza A virus 

 Precaution: Culling in birds 

 H5N8 is less likely to spread to humans compared to H5N1. 

Influenza A virus 

 HA(Hemagglutinin) – 18 known 
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 NA(Neuraminidase) – 11 known 

All known subtypes can infect birds except H17N10 & H18N11 which are only found in bats. 

12. பைரவக் காய்ச்சல் 

 ரக ளாெில் ரநாய் வதாற்று உள்ளது. 
                                

 இது ஒரு ெமக இன்புளுேன்ொ ஏ மெ ஸ். 
 இன்புளுேன்ொ ஏ மெ ஸ் H5N8 திரிபு 

 முன்சனச்சரிக்ரக: பைமெகளில் இனப்வபருக்க உறுப்மப நீக்குதல் 

 H5N1 உடன் ஒப்பிடுமகேில் H5N8 ைனிதர்களுக்கு ப வுெதற்கான ொய்ப்பு குமைவு. 

இன்ஃபுளுயன்சா ஏ ரவைஸ் 

 HA (செமாக்குளூடினின்) – 18 அைியப்பட்டுள்ளது 

 NA (நியூைமிடிதனஸ்) – 11 அைியப்பட்டுள்ளது 

H17N10 & H18N11 தெி  அமனத்து அைிேப்பட்ட துமண ெமககளும் பைமெகளில் ைட்டுரை 
காணப்படுகின்ைன.அமெ இ ண்டும் வெௌொல்களில் காணப்படுகின்ைன. 

13.Asset management system for metro 

 Remote control system which can fix minor issues in metro without technicians visit the site. 

 Real-time monitoring and alert. 

 It is under trail and will be implemented within 2 months. 

 Reason: if train stops midway in the tunnel, we can see and solve the issue from control centre. 

13. சமட்தைா விற்கான தமலாண்ரம அரமப்பு 

 வதாழில்நுட்ப ெல்லுநர்கள் இல்லாைல் வைட்ர ாெில் ெிைிே ெிக்கல்கமள ெரிவெய்ேக்கூடிே ரிரைாட் 
கண்ட்ர ால் அமைப்பு தளம். 

 உண்மைோன கண்காணிப்பு ைற்றும் எச்ெரிக்மக. 
 இது 2 ைாதங்களில் அைல்படுத்தப்படும். 
 காைணம்: சு ங்கப்பாமதேில்  ேில் நடுெழிேில் நின்ைால், கட்டுப்பாட்டு மைேத்தில் இருந்து 

பி ச்ெிமனமே நாம் பார்க்கலாம், தீர்க்கலாம். 

Appointments/ நியமனங்கள் 

14.Madras High Court Chief Justice – Sanjib Banerjee 

 50th  Chief Justice of Madras High Court 

 Appointment – President (Hon’ Ramnath Govind) 

 Oath administered by – Governor (Hon’ Banwarilal Purohit) 

 The former Chief Justice of Madras High Court was Amreshwar Pratap Sahi. 

 Removal – On proved misbehavior or incapacity. 

 Article 214  

 There are 25 HC in India. 

 Last one – Amaravati, Andhra Pradesh. 

 Calcutta High Court –July 1 ,1862 

 Bombay High Court -August 14, 1862 

 Madras High Court -August 15, 1862 

 Advocate General – Vijay Narayan 
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14. சசன்ரன உயர் நீேிமன்ை ேரலரம நீேிபேி - சஞ்ஜிப் பானர்ஜி 

 சசன்ரன உயர்நீேிமன்ைத்ேின் 50வது  ேரலரம நீேிபேி 
 நிேைனம் - ஜனாதிபதி  (ைாண்புைிகு  ாம்நாத் ரகாெிந்த்) 
 பதெிப் பி ைாணம் - ஆளுநர்  (ைாண்புைிகு  பன்ொரிலால்  புர ாஹித்)  

 சசன்ரன                                                            . 
 நீக்குதல் - தெைான நடத்மத அல்லது இேலாமை நிரூபிக்கப்பட்டரபாது. 
 விேி 214  
 இந்திோெில் 25 உயர் நீேிமன்ைங்கள் உள்ளன. 
 கமடெி ஒன்று – அை ாெதி, ஆந்தி ப் பி ரதெம். 
 கல்கத்தா உேர் நீதிைன்ைம் -ஜூரல 1 ,1862 
 பம்பாய் உேர்நீதிைன்ைம் - 1862 ஆகஸ்ட் 14 ஆம் நாள்  
 வென்மன உயர்நீேிமன்ைம்- ஆகஸ்ட் 15, 1862 
 அட்வதகட் சஜனைல் - விஜய் நாைாயண் 

15.Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court 

 Pankaj Mittal became the new Chief Justice of the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. 

 Former Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court was Geeta Mittal. 

15.                                               

                                                                      

          . 
                                                                   . 

16.Chief Justice of Odisha High Court 

 S. Muralidhar became the new Chief Justice of Odisha High Court. 

 Former Chief Justice of Odisha High Court was Mohammad Rafiq. 

16.                               

                                             .                 . 
                                                   .  

17.Indian - American to the post of Joint Judge of The Appellate Court 

 President Trump has nominated Vijay Shanker, an Indian - origin advocate for the position of Associate Judge 

of the District of Columbia Court of Appeals. 

 He will serve for the period of 15 years in this post. 

 Vijay Shanker is currently served as a senior Litigation Counsel in the Department of Justice, Criminal Division, 

and as Deputy Chief of the Appellate Section.  

17.                                            -        

                                                                        

                                                     . 
     15                           .  
                                                                    , 

                                                  . 
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18.Speaker of the US House of Representatives  

 Nancy Pelosi, a senior Democratic party member, has been re-elected as the speaker of the US House of 

Representatives (House of Representatives). 

 She is re-elected for the fourth time.  

18.                                       

                                 (     )                            

                                               . 
     4-                            . 

Persons in news/ சசய்ேிகளில் உள்ள நபர்கள் 

19.P.H.Pandiyan 

 1st death anniversary. 

 He was a former speaker of Tamil Nadu legislative assembly. 

 A memorial has been established in Karungulam, Tirunelveli. 

 It has Paniyan’s 2 ft tall Marble statue in a sitting posture in the ornamental chair of the Speaker. 

 It was inaugurated by CM & Deputy CM today. 

19. பி.எச்.பாண்டியன் 

      5, 2021   முதல் ஆண்டு நிமனவு நாள். 
 தைிழக சட்டசரப முன்னாள் சபாநாயகர்.   
 திருவநல்ரெலி- கருங்குளம்  பகுதிேில் நிமனெிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 அதில் ெபாநாேகர் இருக்மகேின் ைீது அைர்ந்த நிமலேில் 2 அடி உே  பளிங்கு சிரல உள்ளது. 
 இமத முதல்ெர் ைற்றும் துமண முதல்ெர் இன்று திைந்து மெத்தார். 

Polity/ அைசியலரமப்பு 

20.Goa MLAs defection 

 Anti-Defection Law- 52nd amendment – Part x 

 If a political party member joins another political party after being elected. 

 If a non-political party member joins a political party after being elected. 

 If 2/3rd members join another political party, it is not defection. 

 Speaker has the discretion to decide in the cases of defection. 

20. தகாவா எம்.எல்.ஏ.க்கள் விலகல் 

 52 ெது திருத்தம் - பகுதி X 

 ஒரு அ ெிேல் கட்ெி உறுப்பினர் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பிைகு ைற்வைாரு அ ெிேல் கட்ெிேில் ரெர்ெதால். 
 அ ெிேல் கட்ெி அல்லாத உறுப்பினர் ஒருெர் ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பின்னர் ஒரு அ ெிேல் கட்ெிேில் 

ரெர்ெதால். 
 2/3 உறுப்பினர்கள் ைற்வைாரு அ ெிேல் கட்ெிேில் ரெர்ந்தால் அது கட்ெி தாெல் அல்ல. 
 கட்ெி தாெல் ெழக்குகளில் முடிவு வெய்யும் தகுதி ெபாநாேகருக்கு உள்ளது. 

21.Electricity (Rights of Consumers) Rules,2020 

 Uniform performance standards for discom. 

 Compensation to the consumers in case of violations. 

 India’s residential electricity consumption is expected to atleast double by 2030. 
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BEE- Bureau of Energy Efficiency 

 It is under the Ministry of Power. 

 It gives star rating to the home appliances. 

 All of the homw appliances are not under BEE as of now. 

 Now ceiling fans are not under BEE. 

 But it is being planned to bring it in 2022. 

 UJALA – Unnat Jyoti Affordable LEDs for All 

 It is implemented by EESL (Energy Efficiency Services Ltd) 

21. மின்சாை (நுகர்தவார் உரிரமகள்) விேிகள்,2020 

 டிஸ்காைிற்கான ெீ ான வெேல்திைன் த நிமலகள். 
 ெிதிைீைல்கள் ஏற்பட்டால், நுகர்ரொருக்கு இழப்படீு ெழங்க ரெண்டும். 
 2030-ம் ஆண்டு இந்திோெின் குடிேிருப்பு ைின்ொ  பேன்பாடு இரு ைடங்காக உேரும் என்று 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

பியூதைா ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிசியன்சி( BEE)- ஆற்ைல் ேிைன் பணியகம் 

 இது ைின் அமைச்ெகத்தின் கீழ் உள்ளது. 
 ெடீ்டு உபரோகப் வபாருட்களுக்கு  நட்ெத்தி  ைதிப்படீ்மடக் வகாடுக்கிைது. 
 ெடீ்டு  உபக ணங்கள் அமனத்தும் இப்ரபாது இந்த ைதிப்படீ்டின் கீழ் இல்மல. 
 இப்ரபாது ெிட்டத்தில் வபாருத்தும் ைின்ெிெிைி இந்த ைதிப்படீ்டின் கீழ் இல்மல. 
 ஆனால் 2022-ல் வகாண்டு ெ  திட்டைிடப்பட்டுள்ளது. 
 உஜாலா (UJALA) –  அமனெருக்கும் ைலிவு LED க்கள் 

 இது ஆற்ைல் ேிைன் பணியகம் EESL (Energy Efficiency Services Ltd) மூலம் நமடமுமைப்படுத்தப்படுகிைது. 

INTERNATIONAL/ உலகச் சசய்ேிகள் 

22.INDIA- non-permanent member in United Nations security Council (UNSC) 

 This is the 8TH term as a non-permanent member in United Nations security Council (UNSC). 

 Tenure: 2021-22 

 India’s permanent representative in UN: T.S.Tirumurti 

 Incoming members this year – India, Ireland, Mexico, Kenya, Norway. 

22.                          ல்(UNSC) நிைந்ேைமற்ை உறுப்பினர் 

 இது UNSC இல் நி ந்த ைற்ை உறுப்பின ாக இந்திோ ெகிக்கும் 8 ெது பதெிக்காலம்  ஆகும் . 
 பேவி காலம்: 2021-22 
 ஐ.நா.வில் இந்ேியாவின் நிைந்ேைப் பிைேிநிேி:  டி.எஸ்.ேிருமூர்த்ேி 
 இந்த ஆண்டு உள்ெரும் உறுப்பினர்கள் - இந்திோ, அேர்லாந்து, வைக்ைிக்ரகா, வகன்ோ, நார்ரெ. 

23.Uranium enrichment  

 Iran announced 20% enrichment of Uranium. 

 US pulled off unilaterally from Tehran’s nuclear deal in 2018. 

 Weapon grade Uranium – 90% enrichment. 

 Nuclear reactors - 3-4% enrichment. 

 Natural Uranium U238 is non-fissile. 

 U235 is a fissile material. 
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23. யுதைனியம் சசைிவூட்டல்  

 யுர னிேம் 20% வெைிவூட்டப்படுெதாக ஈ ான் அைிெித்தது. 
 2018 இல் வடஹ் ானின் அணுெக்தி ஒப்பந்தத்திலிருந்து அவைரிக்கா ஒருதமலப்பட்ெைாக ெிலகிக் 

வகாண்டுெிட்டது. 
 ஆயுதத் த  யுர னிேம் - 90% வெைிவூட்டல். 
 அணு உமலகள் - 3-4% வெைிவூட்டல். 
 இேற்மக யுர னிேம் U238 வெடிைருந்து அல்லாத வபாருளாக உள்ளது. 
 U235 ஒரு வெடிைருந்து வபாருள். 

Scheme/ ேிட்டங்கள் 

24.NeAC (National e- Assessment Scheme) 

 Faceless tax assessment scheme 

 Started in Aug 2020 

 Head office: Delhi –headed by Principal Chief Income tax officer. 

 Eight regional offices – each headed by a Chief Income tax officer. 

 Aim: to remove tax payer and official’s discretion for harassment. 

24. NeAC (தேசிய மற்றும் e- வரி ைதிப்படீ்டுத் ேிட்டம்) 

 முகைற்ை ெரி ைதிப்படீ்டுத் திட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைாதம் வதாடங்கப்பட்டது 

 ேரலரம அலுவலகம்: ேில்லி தமலமை ெருைான ெரி அதிகாரி தமலமைேில். 
 எட்டு ைண்டல அலுெலகங்கள் - வருமான ெரி அலுெலர் தமலமைேில். 
 தநாக்கம்: வரி சசலுத்துபவர் மற்றும் அேிகாரி துன்புறுத்ேல் ஆகிேெற்மை நீக்குதல் 


