CURRENT AFFAIRS
JANUARY 06
NATIONAL/ தேசிய சசய்ேிகள்
1.PARLIAMENT


News: Supreme Court clears Centre’s plan to build new Parliament.



It is developed under Central vista redevelopment project.

Current Parliament


Shape: Circular Parliament



Sansad Bhavan is the seat of Parliament in India.



This building was inspired from Chausath Yogini temple in Madhya Pradesh.



It was opened by Lord Irwin, the then Viceroy of India on January 18,1927.



It was designed by Edwin Lutyens and Herbet Baker.

Proposed Parliament


Shape: Triangular parliament



Seating capacity: 900 to 1200 MPs and several government buildings.



Additional seats in Lok Sabha to accommodate joint sessions.



Theme of interiors:



Lok Sabha – Peacock (NATIONAL BIRD)



Rajya Sabha – Lotus (NATIONAL FLOWER)



Central Lounge – Banyan (NATIONAL TREE)

1. பாராளுமன்றம்



சசய்ேிகள்:

புேிய

நாடாளுமன்றத்தேக்

கட்ட

மத்ேிய

அரசின்

ேிட்டத்ேிற்கு

உச்சநீதிமன்றம்

ஒப்புதல்.

இது “சசன்ட்ரல் விஸ்டா” மறுவளர்ச்சித் திட்டத்தின்கீ ழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ேற்தபாதேய பாராளுமன்றம்


வடிவம்: சுற்றறிக்கக பாராளுமன்றம்



சன்சாத் பவன் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் ஆசனமாகும்.



இந்த

கட்டிடம்

மத்திய

பிரததசத்தில்

உள்ள

சசௌசாத்

தயாகினி

தகாயிலில்

இருந்து

உத்தவகம்

இருந்த

இர்வின்

பிரபுவால்

சபற்றகட்டிடம் ஆகும்.


1927

ஜனவரி

18

அன்று

அப்தபாகதய

இந்திய

கவஸ்ராயாக

திறக்கப்பட்டது.


எட்வின் லுட்யன்ஸ் மற்றும் செர்சபட் தபக்கர் ஆகிதயாரால் வடிவகமக்கப்பட்டது.

உத்தேச பாராளுமன்றம்


வடிவம்: முக்தகாண பாராளுமன்றம்



இருக்கக வசதி: 900 முதல் 1200 எம்.பி.க்கள் மற்றும் பல அரசு கட்டிடங்கள்.



கூட்டுக் கூட்டத் சதாடகர நடத்த மக்களகவயில் கூடுதல் இடங்கள்.



உட்புறத்தின் அடிப்பகடகருத்து:



மக்களகவ - மயில் (ததசிய பறகவ)



மாநிலங்களகவ – தாமகர (ததசிய மலர்)
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மத்திய காத்திருப்பு அகற – ஆலமரம் (ததசிய மரம்)

2.Public Holiday for Thai Poosam – announced by CM Edappadi Palaniswami


Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palaniswami has announced a public holiday on January 28 for the
occasion of Thai Poosa Thirunal.



He also said that in the coming years, Thai Poosam Day will be declared as public holiday.



Thai Poosam is one of the most important festivals celebrated in Tamil Nadu with the Tamil god Muruga
Peruman.



The festival is also celebrated in Kerala, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius, Indonesia and other
countries.



The number of public holidays in Tamil Nadu has increased from 22 to 23 days.
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3.Sahitya Akademi Award winning writer B. Madhavan passed away


He is from Thiruvananthapuram in Kerala.



He was influenced by Dravidian movement.



He began his literary career as a translator.



He has written novels like "Punalum manalum" and "Krishna parunthu".



He was awarded the Sahitya Akademi Award for his book "Ilakkiya suvadugal" in 2015.

Sahitya Academy Award


This award was established in 1954 by India’s National Academy of Letters.



It is awarded annually in 24 languages (22 recognised languages + English + Rajasthani).



It is being awarded for Literary works and literary translations.



it is the second highest literary honour in the country after Jananpith award.



The receiver must be a Citizen of India.

3.

.

ஆ.


.



திராவிட இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்டவர்.



சமாழிசபயர்ப்பாளராக தனது இலக்கிய வாழ்க்கககயத் சதாடங்கினார்.



“



2015

”“

”
“

.
”

.
சாகித்ய அகாடமி விருது


இந்த விருது 1954 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் தநஷனல் அகாடமி ஆஃப் சலட்டர்ஸ் நிறுவனத்தால்
நிறுவப்பட்டது.
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இது ஆண்டுததாறும் 24 சமாழிகளில் (22 அங்கீ கரிக்கப்பட்ட சமாழிகள் + ஆங்கிலம் + ராஜஸ்தானி)
வழங்கப்படுகிறது.



இலக்கிய நூல்கள் மற்றும் இலக்கிய சமாழிசபயர்ப்புகளுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது.



ஞானபீட விருதுக்குப் பிறகு நாட்டிதலதய இரண்டாவது உயரிய இலக்கிய விருது இது.



இவ்விருகத சபறுபவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க தவண்டும்.

4.Budget Session of Parliament on January 29, 2021


The Union Cabinet Committee recommended that the Budget Session of Parliament be held in two phases from
January 29, 2021.


4.

It is recommended that the Budget for the financial year 2021-22 be presented on 1st February.
29, 2021



29

2

.


2021-22

1
.

5.Natural Gas Pipeline Across the Country


Pm Modi says that natural gas pipeline will be built across the country to benefit people and industrial
requirements.



Coal contributes 58% of the energy consumption of the country and petroleum products contributes 26%.



The share of natural gas is only 6 %. So, it is planned to increase to 15%

by 2030.

5.


,
.
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2030-
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.
6.COVAX Federation


The International Association of COVAX has been established to ensure that the vaccine is available to all
peoples of the world.



This federation form alliance with



World Health Organization



Bill & Melinda Gates Foundation



The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations.

6.


“

”

.
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.

7.Pranab Mukherjee's Autobiography - "The Presidential Years 2012-2017"


Pranab Mukherjee is the 13th President of India (2012-2017).
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In 2019 he was awarded Bharat Ratna, the highest award in the country.

7.

-“

2012-2017”



(2012-2017)



.

2019

.

8. 60,000 children born in India on New Year's Day – India topped No.1 in the world


Over 3.71 lakh children have been born worldwide on New Year.



Of these, 59,995 children were born in India, according to the report of UNICEF.

8.

60,000


-உ

3.71



.
59,995

ஐ.

.

.
9.Former Union Minister Bhakta charan Das appointed as state in charge of Bihar Congress.


Senior party leader Shakti Singh Kohil resigned from the state office.



He was succeeded by former Union Minister Bhakta Charan Das for the post of State in charge.

9.
.

ஆ


.


.
10.The Israel government has approved the use of the Corona vaccine manufactured by the US based
MODERNA Institute.
10.

(MODERNA)
.

11.Qatar - Trade Ban Lifted


Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates and Bahrain have imposed a trade ban on Qatar, accusing it of
supporting some terrorist organizations.


11.

The Saudi government has announced that it will lift the ban.
-



,
,ஐ

,

.



.

12.Arya Rajendran


Arya Rajendran 21years, has been elected mayor of Thiruvananthapuram Corporation in Kerala.



She is a bachelor's degree student in mathematics.

12.ஆ


21
.
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Polity/ அரசியல்
13.Contempt of Court


It refers to the offence of showing disrespect to the dignity and authority of court.



Article 129 – empowers Supreme court to punish for its contempt.



Article 215 - empowers High court to punish for its contempt.



Contempt of Courts Act,1971 – Defines the power of Supreme court and High court to punish contempt of its
subordinate courts.



Contempt of Court is placed as a reasonable restriction under Article 19 .

13. நீ ேிமன்ற அவமேிப்பு


நீதிமன்றத்தின் கண்ணியத்கதயும் அதிகாரத்கதயும் அவமதிப்பது குற்றமாகும் என குறிப்பிடுகிறது.



விதி 129 –



விதி 215 – உயர்நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு தண்டகன வழங்குவதற்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது.



நீதிமன்ற

அவமதிப்புச்

சட்டம்,1971

.



நீதிமன்ற அவமதிப்பு 19வது பிரிவின் கீ ழ் ஒரு நியாயமான கட்டுப்பாடாக கவக்கப்பட்டுள்ளது.

14.SPECIAL COURTS


It is constituted to deal with any special purpose usually for speedy disposal of cases in that purpose.



In Tamilnadu, they are constituted for hearing against past and present MP and MLA.



One magisterial and one sessions court in each district to hear cases against legislators.



It has been mentioned by the new Chief Justice of Madras High court Sanjib Banerjee.

14. சிறப்பு நீ ேிமன்றங்கள்


எந்த ஒரு சிறப்பு தநாக்கத்துடனும், வழக்குககள விகரவாக முடிக்கவும், இது அகமக்கப்பட்டுள்ளது.



,

. .

.

.ஏ.

.


சட்டமன்ற

உறுப்பினர்களுக்கு

எதிரான

வழக்குககள

விசாரிக்க

ஒவ்சவாரு

மாவட்டத்திலும்

ஒரு

குற்றவியல் நீதிமன்றமும், ஒரு அமர்வு நீதிமன்றமும் விசாரிக்கதவண்டும்.


சசன்கன உயர்நீதிமன்ற புதிய தகலகம நீதிபதி சஞ்ப் பானர்ஜி இகத குறிப்பிட்டுள்ளார்.

15.National Investigation Agency (NIA)


Headquarters: New Delhi



It was set up in 2008 under National Investigation Agency Act,2008.



It deals with the terrorism related issues in the country.

15. தேசிய புலனாய்வு ஏசென்சி(என்ஐஏ)


ேதலதமயகம்: புது தில்லி



ததசிய புலனாய்வு முககமசட்டம்,2008ன் கீ ழ் 2008ஆம் ஆண்டு இது அகமக்கப்பட்டது.



நாட்டில் பயங்கரவாதம் சதாடர்பான பிரச்சிகனககள அது ககயாள்கிறது.

16.Unlawful Activities Prevention Act (UAPA)


It was passed in 1967.



It deals with the unlawful activities that affect the sovereignty and integrity of the nation.



In 2019, an amendment was passed to designate individuals as terrorists.



Sec 16 – terrorist activities



Sec 17 – raising funds for terrorist activities
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Sec 18 - conspiracy



Sec 20 – being a member of terrorist organization

6

16. சட்டவிதராே நடவடிக்தககள் ேடுப்பு சட்டம்


1967-ல் இது நிகறதவற்றப்பட்டது.



நாட்டின் இகறயாண்கம மற்றும் ஒருகமப்பாட்டிகன பாதிக்கும் சட்டவிதராத நடவடிக்ககககள இது
ககயாள்கிறது.



2019-ம் ஆண்டு தனிநபர்ககள பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்க சட்டத்திருத்தம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது.



பிரிவு 16 – பயங்கரவாத நடவடிக்கககள்



பிரிவு 17 – பயங்கரவாத நடவடிக்கககளுக்கான நிதி திரட்டுதல்



பிரிவு 18 - சதி



பிரிவு 20 – பயங்கரவாத அகமப்பின் உறுப்பினராக இருப்பது

17.Judicial Review


It refers to the power of Judiciary to review the activities of legislature and executives.



It is derived from USA.



Supreme Court is the final authority to decide



Article 32 – Constitutional remedies



Article 226 – Power of High court in Judicial review.



Article 13 makes the pre-constitutional laws void if they infringe the fundamental rights.

17. நீ ேிபுனராய்வு


சட்டமன்றம்

மற்றும்

நிர்வாகிகளின்

நடவடிக்ககககள

மறுஆய்வு

சசய்யும்

நீதித்துகறயின்

அதிகாரத்கத இது குறிக்கிறது.


இது அசமரிக்காவிலிருந்து சபறப்பட்டது.



உச்ச நீதிமன்றம் தான் முடிவு சசய்யும் இறுதி அதிகாரம்



விதி 32 – அரசியலகமப்பு தீர்வுகள்



விதி 226 – நீதித்துகற மறுஆய்வு உயர் நீதிமன்றம் அதிகாரம்.



13-வது

விதி,

அடிப்பகட

உரிகமககள

மீ றுமானால்,

அரசியலகமப்புக்கு

முந்கதய

சட்டங்கள்

சசல்லாது என்று அறிவிக்கிறது.
Science & Technology/ அறிவியல் & சோழில்நுட்பம்
18.VACCINE TRACKER


Command and Control Centre is being set up in airports.



AAICLAS (Airports Authority of India Cargo Logistics and Allied Services Company Limited) is Centre’s aviation
and cargo wing.



This will be the nodal agency for coordinating air transportation of vaccines among stakeholders.



Pune – Hub (Serum Institute of India)



Vaccines will be transported from Pune to the following airports
1. Karnal
2. Mumbai
3. Chennai
4. Kolkata



These airports are provided with GMSD(Government Medical Store Depot), from where the vaccines are
transported to other places in the region.

18. ேடுப்பூசி டிராக்கர்


விமான நிகலயங்களில் கட்டகள மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கமயம் அகமக்கப்படுகிறது.
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AAICLAS

(இந்திய

விமான

நிகலயங்கள்

ஆகணயம்

சரக்கு

தளவாடங்கள்

7
மற்றும்

தநசதசகவகள்

நிறுவனம் லிமிசடட்) மத்திய விமான தபாக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு பிரிவு ஆகும்.


இது, விமான தபாக்குவரத்துக்கான ஒருங்கிகணப்பு முககமயாக இருக்கும்.



புதன – ெப் (இந்திய சீரம் நிறுவனம்)



புதனயிலிருந்து பின்வரும் விமான நிகலயத்திற்கு தடுப்பூசிகள் சகாண்டு சசல்லப்படும்.
1. கர்னால்
2. மும்கப
3. சசன்கன
4. தகால்கத்தா



இந்த விமான நிகலயங்கள் ஜி.எம்.எஸ்.டி(GMSD) மூலம் வழங்கப்படுகின்றன, அங்கு தடுப்பூசிகள் மற்ற
இடங்களுக்கு சகாண்டு சசல்லப்படுகின்றன.

19.UK Prime Minister Boris Johnson cancelled his India Visit due to lockdown in UK.
19.இங்கிலாந்து பிரதமர் தனது இந்திய பயணத்கத இங்கிலாந்தில் தகட உத்தரவு காரணமாக ரத்து சசய்தார்.
20.Bird flu


It was first reported in Kerala mainly in Ducks.



Himachal – 2000 migratory birds died in Pong dam lake.



Rajasthan – 600 crows died.



As a precautionary measure, poultry vehicles from Kerala are not allowed inside Tamilnadu.

20. பறதவகாய்ச்சல்


தகரளாவில் இது முதன் முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது.



இமாச்சலில் 2000 புலம் சபயர்ந்த பறகவகள் பாங் அகண ஏரியில் இறந்தன.



ராஜஸ்தான் – 600 காகங்கள் இறந்தன.



முன்சனச்சரிக்கக

நடவடிக்ககயாக

தகரளாவில்

இருந்து

வரும்

தகாழிககள

தமிழகத்திற்குள்

அனுமதிக்க கூடாது.
Energy
21.World’s largest hybrid energy plant – Gujarat
21. உலகின் மிகப்சபரிய கலப்பின ஆற்றல் ஆகல - குஜராத்
Art & Culture/ கதல & கலாச்சாரம்
22.Yakshagana


It is a theatre form of Karnataka.



It developed during Bhakti movement.



It was also known as Bhagavatara attar.



It mainly uses the stories of Lord Krishna and Vishnu.

22. யக்சகானம்


இது

கர்நாடகத்தின் தனித்துவமான பாணி மற்றும்

வடிவத்துடன் தமகட

நுட்பங்ககளக் சகாண்ட

வடிவமாகும்.


பக்தி இயக்கத்தின் தபாது அது வளர்ந்தது.



பாகவதரின் அவதாரமான இது பாகவதம் என்றும் அகழக்கப்படுகிறது.



இது முக்கியமாக பகவான் கிருஷ்ணபகவான் மற்றும் விஷ்ணு ககதககளப் பயன்படுத்துகிறது.
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Ecology & Environment
சூழலியல் & சுற்றுச்சூழல்
23.Smog tower


News: SC orders mandatory construction of Smog tower in all development projects.



It is an instrument used to purify air in public places (large scale air purifiers).



1st Smog tower in India was placed in New Delhi.



World’s largest air purifier – China.

23. பனிதகாபுரம்


சசய்ேிகள்: அகனத்து வளர்ச்சி திட்டங்களிலும் பனிதகாபுரம் கட்ட உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு.



இது

சபாது

இடங்களில்

காற்கற

சுத்திகரிக்க

பயன்படுத்தப்படும்

ஒரு

கருவியாகும்

(சபரிய

அளவிலான காற்று சுத்திகரிப்பான்கள்).


இந்தியாவில் முதல் பனிதகாபுரம் புதுதில்லியில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.



உலகின் மிகப்சபரிய காற்று சுத்திகரிப்பு - சீனா.
Schemes/ ேிட்டங்கள்

24.Toycathon


It is done in collaboration with of many Ministries.



Ministry of education, Ministry of Women & Child Development, Ministry of Textile, Commerce& industries,
Ministry of MSME, Ministry of Information & broadcasting, All India Council for Technical Education (AICTE).



Aim: To promote India as a global toy manufacturing hub.



It is a Hackathon for students, teachers and startups to design and develop toys and games “ based on Indian
culture and ethos, local folklore and heros and Indian value system”.



Period: January 5 – 20.



Human Resource Minister – Ramesh Pokhriyal

24. டாய் தகத்ேன்


இது பல அகமச்சகங்களின் ஒத்துகழப்புடன் சசய்யப்படுகிறது.
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தநாக்கம்: உலக அளவில் சபாம்கம உற்பத்தி கமயமாக இந்தியாகவ தமம்படுத்துதல்.
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காலம்: ஜனவரி



மனிே வள தமம்பாட்டு அதமச்சர் – ரதமஷ் சபாக்ரியால்

5 – 20.

Economics/ சபாருளாோரம்
25. Legal Entity Identifier (LEI)


It is used to uniquely identify parties to financial transactions worldwide.



Aim: To improve the quality and accuracy of financial data systems.



Entities making transactions 50 cr and above using RBI run payment systems – RTGS & NEFT should enter
20 digit Legal Entity Identifier (LEI) number.
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25. சட்ட பூர்வ நிறுவன அதடயாளங்காட்டி (LEI)


இது உலகளாவிய நிதி பரிவர்த்தகனகளுக்கு கட்சிககள தனிப்பட்ட முகறயில் அகடயாளம் காண
பயன்படுத்தப்படுகிறது.



தநாக்கம்: நிதி தரவு அகமப்புகளின் தரம் மற்றும் துல்லியத்கத தமம்படுத்த.



50
(LEI)

20
.

Reports & Indices/ அறிக்தககள் & குறியீடுகள்
26.Two-day Asian Waterbird census -2020 in Andhra – BNHS (Bombay Natural History Society)
26. ஆந்திரப் பிரததசத்தின் இரண்டு நாள் ஆசிய நீர்ப்பறகவ கணக்சகடுப்பு -2020 - BNHS (
)

Sports
27.Williamson


He becomes the 3rd New Zealand batsman to score 7000 on Test runs.



Other two persons are:
1. Stephen Fleming
2. Ross Taylor



He equaled Brendon McCullum’s record.

27. வில்லியம்சன்


சடஸ்ட் தபாட்டிகளில் 7000 ரன்ககள எடுத்த 3வது நியூசிலாந்து தபட்ஸ்தமன் என்ற சபருகமகயப்
சபற்றார்.



மற்ற இரண்டு நபர்கள்:
1. ஸ்டீபன் பிசளமிங்
2. ராஸ் சடய்லர்



அவர் பிசரண்டன் சமக்கல்லமின் சாதகனகய சமன் சசய்தார்

28.Tiger Pataudi


Sports: Cricket



His 80th birth anniversary was celebrated in January 5, 2021.



Autobiography: Tiger’s Tale

28. புலி பட்தடாடி


விகளயாட்டு: கிரிக்சகட்



இவரது 80-வது



சுயசரிதே: புலிகதே
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