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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) 
 

DECEMBER 2021 CURRENT AFFAIRS 

 

1. Vikram Misri, a diplomat, has been appointed to the national security council 

secretariat as deputy national security adviser.  

விக்ரம் மிஸ்ரி, தூதரக அதிகாரி, ததசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் சசயலகத்தில் 
துணை தேசிய பாதுகாப்பு ஆத ாசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

2. In China's Shanghai Province, the world's longest metro line was inaugurated 

on 31 December. Shanghai maintains its position as the world's largest metro 

network with this inauguration.  

சீனாவின் ஷாங்காய் மாகாைத்ேில், உ கின் மிக நீளமான மமட்தரா பாணே 
டிசம்பர் 31 அன்று திறக்கப்பட்டது. ஷாங்காய் இந்த திறப்பு விழாவுடன் உ கின் 
மிகப்மபரிய மமட்தரா மநட்மவார்க் என்ற தனது நிலலலய தக்க லவத்துக் 
சகாண்டுள்ளது. 

3. On December 29, 2021, the state of Tamil Nadu released its "New Policy for 

Women 2021." This policy will be in effect for at least the next five years.  

டிசம்பர் 29, 2021 அன்று, தமிழ்நாடு அரசு தனது "மபண்களுக்கான புேிய 
மகாள்ணக 2021"ஐ மவளியிட்டது. இந்தக் சகாள்லக குலறந்தது அடுத்ே ஐந்து 
ஆண்டுகளுக்கு அம ில் இருக்கும். 

4. In the town of Kaiyo, Japan has introduced the world's first dual-mode vehicle 

(DMV), which looks like a minibus. On the road, the vehicle can run on regular 

rubber tires, but when it hits the rail tracks, the steel wheels in the vehicle's 

underbelly descend.  
ஜப்பானின் ணகதயா நகரில், மினிபஸ் தபால ததாற்றமளிக்கும் உ கின் முேல் 
இரட்ணடப் பயன்முணை வாகனத்ணே (DMV) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 
சாலலயில், வழக்கமான ரப்பர் டயர்களில் வாகனம் ஓட முடியும் , ஆனால் 
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அது ரயில் ேண்டவாளத்ேில் தமாதும் தபாது, வாகனத்தின் அடிவயிற்றில் 
உள்ள இரும்புச் சக்கரங்கள் கீதழ இறங்குகின்றன. 

5. Telangana has become the first state in India to complete 100 percent of the 

first dose of Covid-19 vaccination.  
தகாவிட்-19 ேடுப்பூசியின் முேல் தடாஸில் 100 சேவேீத்ணே முடித்ே 
இந்ேியாவின் முேல் மாநி மாக மேலுங்கானா மாறியுள்ளது. 

6. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India has named Alia 

Bhatt as its Person of the Year for 2021.  

பீப்பிள் ஃபார் ேி எேிகல் ட்ரீட்மமன்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் (PETA) இந்ேியா 2021 
ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டின் சிைந்ே நபராக ஆ ியா பட்ணட தேர்வு 
மசய்துள்ளது 

7. Pankaj Advani, an ace cueist, successfully defended his national billiards title, 

his 11th overall. National Billiards Title by winning his 11th tournament in Bhopal, 

Madhya Pradesh.  
பங்கஜ் அத்வானி, ஒரு ஏஸ் க்யூயிஸ்ட், ேனது தேசிய பில் ியர்ட்ஸ் 
பட்டத்ணே சவற்றிகரமாக பாதுகாத்தார், இது ஒட்டுசமாத்தமாக 11வது 
முலறயாகும். மத்ேிய பிரதேச மாநி ம் தபாபா ில் நடந்த 11வது தபாட்டியில் 
சவன்று ததசிய பில்லியர்ட்ஸ் பட்டத்லத சவன்றார். 

8. The "Good Governance Index 2020-21" was released by the central government 

on 25 December. The Department of Administrative Reforms and Public 

Grievances compiled the index (DARPG). The top three states are Gujarat, 

Maharashtra, and Goa.  

9. “நல்  ஆளுணம குைியீடு 2020-21" டிசம்பர் 25 அன்று மத்திய அரசால் 
சவளியிடப்பட்டது. நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சபாதுக் குலறகள் துலற 
குறியடீ்லட (DARPG) சதாகுத்தது. முேல் மூன்று மாநி ங்கள் குஜராத், 
மகாராஷ்டிரா மற்றும் தகாவா. 

10. The INS Khukri (P49), India's first indigenously built missile corvette, was 

decommissioned on December 24, 2021, after 32 years of service at 

Visakhapatnam.  
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INS குக்ரி (P49), இந்ேியாவின் முேல் உள்நாட்டித தய ேயாரிக்கப்பட்ட 
ஏவுகணை மகார்மவட், விசாகப்பட்டினத்தில் 32 வருட தசலவக்குப் பிறகு 
டிசம்பர் 24, 2021 அன்று சசயலிழக்கச் சசய்யப்பட்டது. 

11. Anahat Singh becomes the first Indian girl to become the winner of the Jr. 

Squash Open In the US.  
அமமரிக்காவில் நணடமபற்ை ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் ஓபன் தபாட்டியில் சவற்றி 
சபற்ற முேல் இந்ேியப் மபண் என்ற மபருணமணய அனாஹத் சிங் மபற்ைார். 

12. For FY20-21, the Bank of Baroda has claimed the top spot in overall digital 

transactions among large banks.  

2020-21 நிதியாண்டில், சபரிய வங்கிகளில் ஒட்டுசமாத்த டிஜிட்டல் 
பரிவர்த்தலனகளில் தபங்க் ஆஃப் பதராடா முே ிடத்ணேப் மபற்றுள்ளது. 

13. Harjinder Singh has been selected India's Chef de Mission for the upcoming 

2022 Winter Olympics in Beijing.  

நலடசபறவுள்ள 2022 குளிர்கா  ஒ ிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கான இந்ேியாவின் 
மசஃப் டி மிஷனாக ஹர்ஜிந்ேர் சிங் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

14. UN Women’s Award For Leadership Commitment 2021 Won By, Climate 

Activist, Divya Hegde. At the 2021 Regional Asia-Pacific Women's Empowerment 

Principles Awards Ceremony, Divya Hegde, an Indian Climate Action 

Entrepreneur from Udupi, Karnataka,  

UN Women's Award for Leadership Commitment 2021 சவன்றவர், காலநிலல 

ஆர்வலர், ேிவ்யா மஹக்தட. 2021 பிராந்திய ஆசிய-பசிபிக் சபண்கள் 
அதிகாரமளித்தல் தகாட்பாடுகள் விருது வழங்கும் விழாவில், கர்நாடகாவின் 
உடுப்பிலயச் தசர்ந்த இந்திய காலநிலல நடவடிக்லக சதாழில்முலனதவார் 
ேிவ்யா மஹக்தட. 

15. PV Sindhu is one of six new members of the BWF Athletes Commission, which 

will she serve until 2025. PV Sindhu, a former world champion, has been named 

to the Badminton World Federation's (BWF) Athletes' Commission, along with 

five other athletes.  
பி.வி. சிந்து BWF ேடகள ஆணையத்ேின் ஆறு புதிய உறுப்பினர்களில் ஒருவர், 
அவர் 2025 வலர பணியாற்றுவார். முன்னாள் உலக சாம்பியனான பி.வி. சிந்து, 
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தபட்மிண்டன் உ க சம்தமளனத்ேின் (BWF) ேடகள ஆணையத்ேில் மற்ற 
ஐந்து விலளயாட்டு வரீர்களுடன் சபயரிடப்பட்டுள்ளார் 

16. The Karnataka government has announced that transgender people will be 

given a 1% reservation in the police force.  

காவல்துணையில் ேிருநங்ணககளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என 
கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ளது 

17. For the third year in a row, the Steel Authority of India Ltd. (SAIL), which is part 

of the Ministry of Steel, has been granted the coveted Golden Peacock 

Environment Management Award 2021.  

சதாடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக, எஃகு அலமச்சகத்தின் ஒரு பகுதியாக 
இருக்கும் ஸ்டீல் அத்ோரிட்டி ஆஃப் இந்ேியா  ிமிமடட் (SAIL) க்கு 2021 ஆம் 
ஆண்டுக்கான தகால்டன் பீகாக் சுற்றுச்சூழல் தம ாண்ணம விருது 
வழங்கப்பட்டுள்ளது 

18. The Tamil Nadu government announced Thamizh Thaai Vaazhthu as the state 

song on 17 Dec 2021, requiring everyone to stand when it is sung on occasions. 

Differently abled people and pregnant women, on the other hand, will be exempt.  

தமிழக அரசு, தமிழ ோய் வாழ்த்து 17 டிசம்பர் 2021 அன்று மாநிலப் பாடலாக 
அைிவித்ேது, சந்தர்ப்பங்களில் பாடும்தபாது அலனவரும் நிற்க தவண்டும். 
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் சபண்களுக்கு மறுபுறம் விலக்கு 
அளிக்கப்படும். 

19. The Union Cabinet has approved a proposal to raise the minimum age of 

marriage for women from 18 to 21 years old.  

மபண்களுக்கான குணைந்ேபட்ச ேிருமை வயணே 18 ிருந்து 21 ஆக 
உயர்த்தும் திட்டத்திற்கு மத்திய அலமச்சரலவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

20. Andhra Pradesh has been granted India's first green hydrogen microgrid 

project by state-owned NTPC Ltd.  

இந்ேியாவின் முேல் பசுணம ணஹட்ரஜன் ணமக்தராகிரிட் ேிட்டத்ணே 
ஆந்ேிரப் பிரதேசம் மாநில அரசுக்கு சசாந்தமான NTPC லிமிசடட் வழங்கியது. 

21. On 11 December 2021, The seventh edition of the India International Science 

Festival began in Panaji.  
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11 டிசம்பர் 2021 அன்று, இந்திய சர்வதேச அைிவியல் ேிருவிழாவின் ஏழாவது 
பதிப்பு பனாஜியில் சதாடங்கியது. 

22. China successfully launched a replacement group of satellites, Shijian-6. Shijian- 

6 was launched into space from the Jiuquan Satellite Launch Center in 

northwest China.  

ஷிஜியான்-6 என்ற சசயற்லகக்தகாள்களின் மாற்று குழுலவ சனீா 
மவற்ைிகரமாக விண்ைில் மசலுத்ேியது. வடதமற்கு சீனாவில் உள்ள 
ஜியுகுவான் மசயற்ணகக்தகாள் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஷிஜியான்-6 விண்ணில் 
ஏவப்பட்டது 

23. In the capital city of Ladakh, Leh, the first-ever radio was launched on 

December 14. It was established by the Advisor of Ladakh, Umang Narula, that 

the frequency for Leh & Kargil will be 91.1 FM.  

தலலநகரான  டாக்கில், டிசம்பர் 14 அன்று முேல் வாமனா ி 
சதாடங்கப்பட்டது. த  & கார்கிலுக்கான அலலவரிலச 91.1 எஃப்எம் ஆக 
இருக்கும் என்று  டாக்கின் ஆத ாசகர் உமாங் நரு ாவால் நிறுவப்பட்டது. 

24. Dubai has evolved to be the world's first government to turn 100 percent 

paperless. Dubai became the world's first government to show 100% paperless. 
துபாய் 100 சேவேீம் காகிேம் இல் ாே உ கின் முேல் அரசாங்கமாக 
உருசவடுத்துள்ளது . துபாய் 100% காகிதம் இல்லாதலதக் காட்டிய உலகின் 
முதல் அரசாங்கம். 

25. US President Joe Biden has elevated Indian-American political advisor 

Gautam Raghavan as the head of the White House Office of Presidential 

Personnel.  

அமமரிக்க அேிபர் தஜா பிடன், இந்ேிய-அமமரிக்க அரசியல் ஆத ாசகர் 
மகளேம் ராகவணன, மவள்ணள மாளிணகயின் அேிபர் அலுவ கத்ேின் 

தலலவராக நியமித்துள்ளார். 

26. Harnaaz Sandhu from India has become the new Miss Universe 2021, 21 years 

after Lara Dutta on 12 December. The 70th Miss Universe 2021 was held in 

Eilat, Israel, where Ms. Harnaaz Sandhu represented India. Ms. Sandhu, 21-

year-old and from Punjab. 
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 டிசம்பர் 12 அன்று லாரா தத்தாவுக்குப் பிறகு 21 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 
இந்ேியாணவச் தசர்ந்த ஹர்னாஸ் சந்து 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான புேிய பிரபஞ்ச 
அழகி ஆனார். 70 வது மிஸ் யுனிவர்ஸ் 2021 இஸ்தர ில் உள்ள ஈ ாட்டில் 
நணடமபற்ைது, அங்கு திருமதி ஹர்னாஸ் சந்து இந்தியாலவப் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ேிருமேி சந்து, 21 வயது மற்றும் பஞ்சாணப 
தசர்ந்ேவர். 

27. The construction of an undersea cable in the Pacific Ocean Will be jointly funded 

By Western Allies namely, the United States, Australia, and Japan.  
கடலுக்கடியில் தகபிள் அலமப்பதற்கு தமற்கத்திய நட்பு நாடுகளான 
அமமரிக்கா, ஆஸ்ேிதர ியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகியணவ கூட்டாக 
நிேியளிக்கும் 

28. Indian and Australia signed an air bubble agreement, under which all eligible 

passengers will be allowed to travel between both the countries.  

இந்ேியாவும், ஆஸ்ேிதர ியாவும் ஒரு காற்று குமிழி ஒப்பந்ேத்ேில் 
ணகமயழுத்ேிட்டன, இதன் கீழ் தகுதியான அலனத்து பயணிகளும் இரு 
நாடுகளுக்கும் இலடதய பயணம் சசய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

29. The United Nations General Assembly granted Observer Status to the 

International Solar Alliance on 9 December.  

நாடுகளின் சபாதுச் சலப டிசம்பர் 9 அன்று சர்வதேச சூரியக் கூட்டைிக்கு 
பார்ணவயாளர் அந்ேஸ்ணே வழங்கியது. 

30. Catherine Russell was appointed as the head of UN children’s agency UNICEF 

By Secretary-General Antonio Guterres. Catherine Russell is an assistant to 

U.S. President Joe Biden, who runs the White House Office of Presidential 

Personnel.  
தகத்ேரின் ரஸ்ஸல், மபாதுச் மசய ாளர் அன்தடானிதயா குட்மடரஸால் 

நியமிக்கப்பட்டார். தகத்தரின் ரசல் அசமரிக்க ஜனாதிபதி தஜா பிடனின் 
உதவியாளர் ஆவார், அவர் ஜனாதிபதியின் பணியாளர்களுக்கான சவள்லள 
மாளிலக அலுவலகத்லத நடத்துகிறார்…. 

31. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has authorized 

the Ken-Betwa river interlinking project. The overall cost of the Ken-Betwa link 

project has been projected at Rs. 44,605 crore at 2020-21 price levels.  
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பிரதமர் திரு நதரந்திர தமாடி தலலலமயிலான மத்திய அலமச்சரலவ மகன்-
மபட்வா நேிகணள இணைக்கும் ேிட்டத்ேிற்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது . 
சகன்-சபட்வா இலணப்பு திட்டத்தின் ஒட்டுசமாத்த சசலவு ரூ. 2020-21 விலல 
நிலலகளில் 44,605 தகாடி. 

32. In Asia Power Index 2021, India Ranked as the fourth most powerful country 

in the Asia-Pacific region for comprehensive power out of 26 countries.  
ஆசிய ஆற்ைல் குைியீடு 2021 இல் , ஆசியா-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் 26 நாடுகளில் 
விரிவான ஆற்றல் சகாண்ட நான்காவது சக்ேிவாய்ந்ே நாடாக இந்ேியா 
தரவரிலசப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

33. The Kazhuveli swampland in the Villupuram district of Tamil Nadu was 

announced as the 16th Bird Sanctuary.  
கழுதவ ி _ ேமிழகத்ேின் விழுப்புரம் மாவட்டத்ேில் உள்ள சதுப்பு நிலம் 
16வது பைணவகள் சரைா யமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

34. Assamese poet Nilmani Phookan Jr won the 56th Jnanpith Award and 

Konkani novelist Damodar Mauzo won the 57th Jnanpith Award.  
அஸ்ஸாமி கவிஞர் நில்மைி பூகன் ஜூனியர் 56வது ஞானபீட விருணேயும் 
மகாங்கனி நாவலாசிரியர் ோதமாேணரயும் சவன்றார் மமௌதஸா 57வது 
ஞானபீட விருணே சவன்றார். 

35. The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) announced 

that Sanjiv Mehta, the Chairman and Managing Director of Hindustan Unilever 

Limited (HUL), will be designated, president.  

ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லிமிசடட்டின் (HUL) தலலவரும் நிர்வாக 
இயக்குநருமான சஞ்சவீ் தமத்ோ ேண வராக நியமிக்கப்படுவார் என்று 
இந்திய வர்த்தக மற்றும் சதாழில் கூட்டணமப்பு (FICCI) அறிவித்துள்ளது. 

36. 5th Indian Ocean Conference was held on 4 and 5 December at Abu Dhabi, 

United Arab Emirates (UAE). 
5வது இந்ேியப் மபருங்கடல் மாநாடு ஐக்கிய அரபு எமிதரட்ஸ் (யுஏஇ) 

அபுதாபியில் டிசம்பர் 4 மற்றும் 5 தததிகளில் நலடசபற்றது. 

37. PANEX-21 will be a Humanitarian Assistance and disaster relief exercise for the 

BIMSTEC countries. It is a multinational disaster relief exercise, which will happen 
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among the BIMSTEC countries: Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri 

Lanka, India, and Thailand.  
PANEX-21 என்பது பிம்ஸ்மடக் நாடுகளுக்கான மனிோபிமான உதவி மற்றும் 
தபரிடர் நிவாரைப் பயிற்சியாக இருக்கும். இது ஒரு பன்னாட்டு தபரிடர் 
நிவாரணப் பயிற்சியாகும், இது பிம்ஸ்மடக் நாடுகளில் நணடமபறும்: பூட்டான், 
பங்களாதேஷ், தநபாளம், மியான்மர், இ ங்ணக, இந்ேியா மற்றும் 
ோய் ாந்து. 

38. ZyCov – D, the second indigenous vaccine next to COVAXIN, will be launched in 

seven states. ZyCov - D is the second indigenous vaccine next to COVAXIN.  

ZyCov – D , COVAXIN க்கு அடுத்ேபடியாக இரண்டாவது உள்நாட்டு தடுப்பூசி , 

ஏழு மாநிலங்களில் சதாடங்கப்படும். ZyCov - D என்பது COVAXIN க்கு அடுத்த 

இரண்டாவது உள்நாட்டு தடுப்பூசி ஆகும். 

39. The Indian American Gita Gopinath is the First Deputy Managing Director of 

the International Monetary Fund.  
இந்ேிய அமமரிக்கரான கீோ தகாபிநாத் சர்வதேச நாைய நிேியத்ேின் முேல் 
துணை நிர்வாக இயக்குநர் ஆவார். 

40. Indian Navy Day is remembered on December 4 to commemorate Operation 

Trident.  

ஆபதரஷன் ட்லரசடன்ட் நிலனவாக டிசம்பர் 4 அன்று இந்ேிய கடற்பணட 
ேினம் நிணனவுகூரப்படுகிைது. 

41. The Exercise Ekuverin is a joint military exercise held between India and 

Maldives.  

Ekuverin என்ை பயிற்சி என்பது இந்ேியாவிற்கும் மா த்ேீவுக்கும் 

இலடயிலான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி. 

42. The Nizamuddin Basti Project just received two UNESCO Heritage Awards. 

The project was recognized for its environmental efforts. It received the Special 

Recognition for Sustainable Award as well as the Award of Excellence.  
நிஜாமுேீன் பஸ்ேி ேிட்டம் இரண்டு யுசனஸ்தகா பாரம்பரிய விருதுகணளப் 
மபற்றுள்ளது. இத்திட்டம் அதன் சுற்றுச்சூழல் முயற்சிகளுக்காக 
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அங்கீகரிக்கப்பட்டது. இது நிண யான விருதுக்கான சிைப்பு அங்கீகாரம் 
மற்றும் சிைந்ே விருது ஆகியவற்ணைப் மபற்ைது. 

43. The Indian Athlete Anju Bobby George has accomplished the Woman of the 

Year Award from World Athletics.  
இந்ேிய ேடகள வரீாங்கணனயான அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ், உ க ேடகளத்ேில் 
ஆண்டின் சிைந்ே மபண் விருணே மவன்றுள்ளார். 

44. Varanasi was the first Indian city to have a ropeway system. Varanasi, a city 

in Uttar Pradesh, is slated to become the first city in India to provide ropeway 

service as a form of public transportation to alleviate traffic congestion 

தராப்தவ அணமப்ணபக் சகாண்ட முேல் இந்ேிய நகரம் வாரைாசி . உத்தரப் 
பிரததசத்தில் உள்ள வாரணாசி, தபாக்குவரத்து சநரிசலலக் குலறக்கும் 
வலகயில் மபாதுப் தபாக்குவரத்ேின் வடிவமாக தராப்தவ தசலவலய வழங்கும் 
இந்ேியாவின் முேல் நகரமாக மாை உள்ளது. 

***** 
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