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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) 
 

FEBRUARY 2021 CURRENT AFFAIRS 

1.2 வது கேக ோ இந்தியோ கதசிய குளிர்ேோ  விளளயோட்டுக்ேள் பிப்ரவரி 26 அன்று 

ததோடங்கும். விளளயோட்டுக்ேள் பிப்ரவரி 26 முதல் மோர்ச் 2, 2021 வளர ஜம்மு ேோஷ்மீரின் 

குல்மோர்க்ேில் நளடதபறும். 

 

2.உ ே அரசு சோரோ அளமப்பு (என்ஜிஓ) தினம் பிப்ரவரி 27 அன்று தேோண்டோடப்பட்டது. 

 

3.வரி மற்றும் பிற வருமோனம் தசலுத்தும் வசதிேள், ஓய்வூதிய தேோடுப்பனவுேள், சிறு 

கசமிப்பு திட்டங்ேள் கபோன்ற அரசு ததோடர்போன வங்ேி பரிவர்த்தளனேளள நடத்துவதற்கு 

தனியோர் துளற வங்ேிேள் மீதோன தளடளய (முன்பு ஒரு சி ருக்கு மட்டுகம 

அனுமதிக்ேப்பட்டது) அரசோங்ேம் நீக்ேியது. 

 

4.விஜய் சோம்ப் ோ கதசிய அட்டவளை சோதியக் குழுவின் (SC, ST) தள வரோே 

நியமிக்ேப்பட்டோர். 

 

5.COVAX திட்டத்தின் மூ ம் தபறப்பட்ட தடுப்பூசிளயப் தபற்ற உ ேின் முதல் நோடு ேோனோ 

ஆகும். 

 

6."சுற்றுச்சூழல் ஆரோய்ச்சி ேடிதங்ேளில்" சமீபத்தில் தவளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு, ேடந்த 119 

வருட மளழளய தபோறுத்தமட்டில்  சிரபுஞ்சியில் மளழப்தபோழிவு குளறந்துவிட்டது 

என்றும்  மவுசின்ரம்  (இரண்டும் கமேோ யோவில்) ஈரப்பதமோன இடம் என்றும் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 

7.இந்த ஆண்டு பிரிக்ஸ் மோநோட்ளட இந்தியோ நடத்துவதற்கு சீனோ தனது ஆதரளவ 

ததரிவித்தது.  2012 மற்றும் 2016 க்குப் பிறகு இந்தியோ பிரிக்ஸ் உச்சிமோநோட்ளட நடத்துவது 
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இது மூன்றோவது முளறயோகும். பிகரசில், ரஷ்யோ, இந்தியோ, சீனோ மற்றும் ததன்னோப்பிரிக்ேோ 

கபோன்ற உ ேளோவிய ததற்கு நோடுேளின் கூட்டு குரல்ேளளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த 2009 

இல் பிரிக் நோடுேள் நிறுவப்பட்டன. 

 

8.2020 ஆம் ஆண்டில் சீனோ மீண்டும் இந்தியோவின் மிேப்தபரிய வர்த்தேப் பங்ேோளியோே 

மோறும். ேோரைம், சீனோவி ிருந்து இறக்குமதி தசய்யப்படும் ேனரே இயந்திரங்ேள், 

ததோள த்ததோடர்பு உபேரைங்ேள் மற்றும் வடீ்டு உபகயோேப் தபோருட்ேளள இந்தியோ 

இன்னும் நம்பியுள்ளது. 

 

9.இந்தியோவும் தமோரிஷியஸும் விரிவோன தபோருளோதோர ஒத்துளழப்பு மற்றும் கூட்டு 

ஒப்பந்தத்தில் (CECPA) ளேதயழுத்திட்டன.   ஆப்பிரிக்ே நோட்டுடனும் வர்த்தே ஒப்பந்தம் 

தசய்வது இதுகவ முதல் முளற. 

 

10.யுளனதடட் ஸ்கடட்ஸ் விண்தவளி நிறுவனம், நோசோ, பிப்ரவரி 22, 2021 அன்று தசவ்வோய் 

ேிரேத்தின் முதல் ஆடிகயோளவ தவளியிட்டது. இது விடோமுயற்சியின் கரோவர் 

ளேப்பற்றிய மங்ே ோன விரிசல்ேளின் பதிவு.  கரோவர்-ன் தளரயிறக்ேம் பற்றிய முதல் 

வடீிகயோளவயும் நோசோ தவளியிட்டது. 

 

11.அசோமில் உள்ள சிறு கதயிள த் ததோழி ோளர்ேள் அகத சம்பளத்ளதப் தபற முதன்ளமச் 

தசய ோளர் டோக்டர் கஜ.பி. ஏக்ேோ தள ளமயில் ஒரு குழு அளமக்ேப் பட்டது. கமலும், 

கதயிள த் கதோட்டத் ததோழி ோளர்ேளின் ஊதியத்ளத நோள் ஒன்றுக்கு 167 ரூபோயி ிருந்து 

217 ரூபோயோே உயர்த்துவதோே அசோம் அரசு அறிவித்தது. 

 

12.இந்திய குடியரசுத் தள வர் ரோம்நோத் கேோவிந்த் குஜரோத்தின் தமோட்தடரோவில் 2021 

பிப்ரவரி 24 அன்று உ ேின் மிேப்தபரிய கிரிக்ககட் அரங்ேத்ளதத் திறந்து ளவத்தோர்.  

கமோதடரோ ஸ்கடடியம் பின்னர் நகரந்திர கமோடி ஸ்கடடியம் என மறுதபயரிடப்பட்டது.  

இந்த கிரிக்ககட் அரங்ேம் தமல்கபோர்ன் ேிரிக்தேட் ளமதோனத்ளத விஞ்சி உ ேின் 

மிேப்தபரிய கிரிக்ககட் அரங்ேமோே மோறியுள்ளது. 

 

13.ஸ்ரீ பிரவோஸ் குமோர் சிங் மத்திய மின்சோர ஒழுங்குமுளற ஆளையத்தின் (CERC) 

உறுப்பினரோே பதவிகயற்றோர்.  மத்திய மின்சோர ஒழுங்குமுளற ேமிஷன் என்பது மின்சோரச் 

சட்டம் 2003 இன் பிரிவு 76 -ன் படி தசயல்படும் ஒரு சட்டரீதியோன அளமப்போகும். 
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14. மத்திய மந்திரி தீ போதுேோப்பு பயிற்சிக்கு டிஆர்டிஓ திறன் கமம்போட்டு ளமயத்ளத 

நிறுவினோர்.  SDC பற்றி: தீ போதுேோப்பு பயிற்சிக்ேோன கதசிய போதுேோப்பு ஆரோய்ச்சி மற்றும் 

கமம்போட்டு அளமப்பின் (DRDO) திறன் கமம்போட்டு ளமயம் (SDC) உத்தரபிரகதசத்தின் 

பில்குவோவில் அளமந்துள்ளது. 

 

15.ேர்நோடே முதல்வர் பிஎஸ் எடியூரப்போ 2021 ஆம் ஆண்டில் இரண்டோவது இந்திய கேக ோ 

இந்தியோ பல்ேள க்ேழே விளளயோட்டு (கேஐயுஜி) ஐ ேர்நோடேோ நடத்தும் என்று 

அறிவித்தோர். இந்தியப் பிரதமர் நகரந்திர கமோடி இந்தியோவில் கேக ோ பல்ேள க்ேழே 

விளளயோட்டுப் கபோட்டிேளள கதொடங்கிவைப்பர். 

 

16.வ ி நிவோரைி தேட்கடோபிகரோஃதபளன தளட தசய்த முதல் நோடு வங்ேகதசம்.  இந்த 

வ ி நிவோரைி ேோல்நளடேளுக்கு சிேிச்ளசயளிக்ே பரவ ோே பயன்படுத்தப்படுேிறது.  

ஆனோல் இந்த வ ி நிவோரைி ேழுகுேளுக்கு விஷம். 

 

17.மும்ளப ேடக ோர தநடுஞ்சோள  திட்டத்தின் ஒரு பகுதியோே நிர்மோைிக்ேப்பட்டு வரும் 

இந்தியோவின் முதல் ேட டி சுரங்ேப்போளதளய மும்ளப 2023 ஆம் ஆண்டில் ததோடங்கும்.  

மும்ளப ேடக ோர தநடுஞ்சோள  திட்டம் இரண்டு சுரங்ேப்போளதேளள உருவோக்கும்.  

சுரங்ேப்போளதயின் நீளம் 2.07 ேிமீ, அதில் 1 ேிமீ ேடலுக்கு அடியில் அளமந்துள்ளது. 

 

18.ேர்நோடே கதோட்டக்ேள  அளமச்சேம் தபங்ேளூரு சர்வகதச ம ர் ஏ த்துடன் (IFAB) 

இளைந்து  ம ர் பதப்படுத்தும் ளமயத்ளத நிறுவும்.  விற்பளன தசய்யப்படோத பூக்ேளள 

பயனுள்ள தபோருட்ேளோே மோற்ற இந்த ளமயம் அளமக்ேப்படும்.  ம ர் பதப்படுத்தும் 

ளமயம் பூக்ேளள பதப்படுத்தி அவற்ளற அதிே மதிப்புக்கு மோற்றும். 

 

19.உைவு மற்றும் நுேர்கவோர் விவேோரங்ேள் அளமச்சர் பியூஷ் கேோயல், ஒகர நோடு ஒகர 

தரத்ளத அளடய கவண்டும் என்று வ ியுறுத்தினோர், கமலும் இந்தியோவின் ஆய்வே 

கசோதளன உ ே தரத்ளத பூர்த்தி தசய்ய கவண்டும் என்று கூறினோர்.  இந்திய தர நிர்ைய 

பைியேத்தின் (பிஐஎஸ்) பைிேளள ஆய்வு தசய்யும் கபோது அளமச்சர் இவ்வோறு கூறினோர் 

என்பது குறிப்பிடத்தக்ேது. 
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20.மத்திய சுேோதோர அளமச்சர் டோக்டர் ஹர்ஷ வர்தன், தீவிரப்படுத்தப்பட்ட மிஷன் 

இந்திரதனுஷ் (ஐஎம்ஐ) 3.0 ஐ துவக்ேி ளவத்தோர். இந்த பைி இரண்டு சுற்றுேளோே 

பிரிக்ேப்படும்.  முதல் ேட்டம் பிப்ரவரி 22, 2021 ல் ததோடங்கும், இரண்டோம் ேட்டம் மோர்ச் 

மோதம்  22, 2021 ததோடங்கும்.     இது 28 மோநி ங்ேளில் 250 மோவட்டங்ேள் அல் து 

நேர்ப்புறங்ேளில் தசயல்படுத்தப்படும். 

 

21.இந்தியன் ஆயில் ேோர்ப்பகரஷன் (ஐஓசி) மற்றும் ேிரீன்ஸ்டோட் நோர்கவ ஆேியளவ 

ளஹட்ரஜன் மீது ஒரு சிறப்பு ளமயத்ளத நிறுவுவதற்ேோன ஒப்பந்தத்தில் 

ளேதயழுத்திட்டன.  இந்தியோ தனது கதசிய ளஹட்ரஜன் மிஷளன அறிவித்த சி  

நோட்ேளுக்குப் பிறகு இந்த ஒப்பந்தம் ளேதயழுத்தோனது. 

 

22.அதமரிக்ேோ (அதமரிக்ேோ) அதிேோரப்பூர்வமோே "போரிஸ் ேோ நிள  ஒப்பந்தத்தில்" பிப்ரவரி 

19, 2020 அன்று மீண்டும் இளைந்தது. அலுவ ேம் 107 நோட்ேளுக்குப் பிறகு, அதமரிக்ேோ 

ஒப்பந்தத்தில் இளைந்தது. 

 

23.NAVDEX 21 மற்றும் IDEX 21 இல் பங்கேற்பதற்ேோே இந்திய ேடற்பளட ேப்ப ோன பிர ோயோ 

அபுதோபிக்கு வந்தது. NAVDEX 21 (Navy Defense Exhibition) மற்றும் IDEX 21 (International Defense 

Exhibition)  பிப்ரவரி 2021 5 நோட்ேளுக்கு நவடகபறும். 

 

24.இந்தியோ-ஆஸ்திகர ியோ சுற்றறிக்ளே தபோருளோதோரம் கஹக்ேத்தோன் (I- ACE).  I-ACE பற்றி:  
அடல் இன்ன ொனைஷன் மிஷன், NITI ஆனயொக், இந்திய அரசு மற்றும் கொமன்கைல்த் 
அறிைியல் மற்றும் கதொழில்துவற ஆரொய்ச்சி நிறுை ம் (CSIRO), ஆஸ்தினரலியொைொல் 
ஏற்பொடு கசய்யப்பட்டது. நீண்ட ேோ  ஆகரோக்ேியத்ளத அதிேரிப்பதற்ேோே, உைவு அளமப்பு 

மதிப்புச் சங்ேி ி முழுவதும் வட்டப் தபோருளோதோர வளர்ச்சிக்ேோன புதுளமயோன தீர்வுேளள 

உருவோக்ே இரு நோடுேளிலும் உள்ள மோைவர்ேள் மற்றும் ஸ்டோர்ட் அப்/MSME-க்ேளள 

தசயல்படுத்துவளத இ க்ேோேக் தேோண்டது. 

 

25. மத்திய மந்திரி இ-சவோனி கபோர்டல் மற்றும் தமோளபல் தசய ிளய 

அறிமுேப்படுத்தினோர்.  E- பற்றி  சவோனி: 62 நோடு முழுவதும் 62 ேன்கடோன்தமன்ட் 

கபோர்டுேளில் உள்ள 20  ட்சத்திற்கும் கமற்பட்ட குடியிருப்போளர்ேளுக்கு ஆன்ள ன் 

குடியுரிளம கசளவேளள வழங்ே ஒரு கபோர்டல் வள த்தளமொகும் (https://echhawani.gov.in/).   
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26.பிப்ரவரி 20 போ ின சமத்துவத்ளத ஊக்குவிக்கும் உ ே சமூே நீதி தினம். 

 

27.ளப பீம் ஒரு வளர்ந்து வரும் நிறுவனம் ஐஐடி தமட்ரோஸோல் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு, 

சமீபத்தில் "பிகமோ" என்ற தபயரில் மின்சோர இரு சக்ேர வோேனத்ளத அறிமுேப்படுத்தியது.  

ளப பமீின் குறிக்கேோள் 2021-22 நிதியோண்டு இறுதிக்குள் 10,000 வோேனங்ேளள விற்பளன 

தசய்வதோகும்.  இந்த ளசக்ேிளள ஐஐடி தமட்ரோஸ் முன் ொள் மொணைர் விசோக் சசிகுமோர் 

உருைொக்கி ொர்.  100 வோடிக்ளேயோளர்ேள் மின்சோர மிதிவண்டிேளள முன்பதிவு 

தசய்துள்ளனர். 

 

28.யுளனதடட் ேிங்டம், பிகரசில் மற்றும் ததன்னோப்பிரிக்ேோவி ிருந்து கதோன்றிய 

தேோகரோனோ ளவரஸின் மூன்று புதிய வளேேளள WHO ேண்டறிந்துள்ளது.  அளடயோளம் 

ேோைப்பட்ட இந்த மூன்று ளவரஸ்ேளில், சமீபத்திய ததன்னோப்பிரிக்ே மோறுபோடு 20H/501Y.V2 

அல் து B.1.351 என அளழக்ேப்படுேிறது, இது பிரிட்டிஷ் மோறுபோட்டி ிருந்து கவறுபட்டது 

மற்றும் அசல் ளவரளஸ விட அதிே ததோற்றுகநோயோேத் ததரிேிறது. 

 

29.கேரள முதல்வர் பினரோயி விஜயன் முதல் தேோச்சி நீர் தமட்கரோவின் முளனயம் முதல்  

போளதளய திறந்து ளவத்தோர் 

இந்தத் திட்டம் 10 தீவுேளள இளைக்ேிறது.  முதல் திட்டம் சுைிட்டிலொ முதல் -கொக்கநொடு 
ைவர கசல்கிறது. 
 

30.உ ே வர்த்தே அளமப்பின் தள வரோே ளநஜரீியோவின் தபோருளோதோர நிபுைர்  

ஒதேோன்கஜோ-ஐவோ ோ நியமிக்ேப்பட்டோர்.  அவர் இந்த பதவிளய வேிக்கும் முதல் 

தபண்மைி என்ற தபருளமளய தபற்றுள்ளோர்.  ஒதேோன்கஜோ-ஐவோ ோ 164 உறுப்பினர்ேளின் 

பிரதிநிதிேளோல் இயக்குநர் தஜனர ோே நியமிக்ேப்பட்டோர். 

 

31.துருக்ேிய ஜனோதிபதி தரசிப் ளதயிப் எர்கடோேன்  பத்தோண்டு விண்தவளி திட்டத்ளத 

அறிவித்தோர், அதில் நி வுக்கு துருக்ேிய விண்தவளி வரீர்ேளள விண்தவளிக்கு 

அனுப்புதல் மற்றும் சர்வகதச  தசயற்ளேக்கேோள் அளமப்ளப உருவோக்குதல். 

 

32.மோ த்தீவு திட்டத்திற்ேோே இந்திய ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்ேி (எக்ஸிம் வங்ேி) 400 

மில் ியன் அதமரிக்ே டோ ர்ேளள வழங்குவதோே ரிசர்வ் வங்ேி அறிவித்தது.  இது " சிறந்த 
மொனல இளைப்பு" திட்டத்திற்கு நிதி வழங்கும். 
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33.ஒவ்தவோரு பிப்ரவரி 13 ம் கததியும் சகரோஜினி நோயுடுவின் பிறந்த நோளள கதசிய மேளிர் 

தினமோே இந்தியோ தேோண்டோடுேிறது.  இந்த ஆண்டு, அைரது 142 வது ஆண்டு விழோளவக் 

தேோண்டோடியது.  அவர் பிப்ரவரி 13, 1879 இல் பிறந்தோள். 

 

34.கடனிஷ் அரசோங்ேம் பசுளம ஆற்றலுக்கு மோறுவதற்ேோன முயற்சிேளின் ஒரு பகுதியோே 

வட ேட ில் ஒரு தசயற்ளே தீளவ உருவோக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.  இந்த 

திட்டம் கடனிஷ் வர ோற்றில் மிேப்தபரிய ேட்டுமோனத் திட்டமோே அறியப்படுேிறது, 

கமலும் இது DKK 210 பில் ியன் தச வோகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

35.இந்தியோவின் முதல் புவிதவப்ப மின் உற்பத்தி திட்டம் ேிழக்கு  டோக் பூஜோ ேிரோமத்தில் 

நிறுவப்படும்.  பூஜோ ேிரோமத்ளத புவிதவப்ப ஆற்றலுக்ேோன தவப்பமோன இடமோே 

விஞ்ஞோனிேள் ேண்டறிந்ததோல் இந்த முடிவு எடுக்ேப்பட்டது.  திட்டம் நோன்கு நிள ேளில் 

முடிக்ேப்படும் 

 

36.ததோழி ோளர் மற்றும் கவள வோய்ப்பு அளமச்சேம் மூன்று வருட ேோ த்திற்கு கதசிய 

போதுேோப்பு ேவுன்சி ின் தள வரோே எல் & டி  ிமிதடட் தள ளம நிர்வோே அதிேோரி மற்றும் 

நிர்வோே இயக்குனர் ஸ்ரீ எஸ்.என்.சுப்பிரமைியளன நியமித்துள்ளது.  

 

37.எேனோமிஸ்ட் இன்ட ிதஜன்ஸ் யூனிட் (EIU) சமீபத்தில் "கநோய் மற்றும் ஆகரோக்ேியத்தில் 

ஜனநோயேம்?" என்ற தள ப்பில் ஒரு அறிக்ளேளய தவளியிட்டது.  கமலும், 2020 

ஜனநோயேக் குறியடீ்ளட தவளியிட்டது. 

 

38.16 வது இந்தியோ-அதமரிக்ே கூட்டு இரோணுவப் பயிற்சி "யுத் அபியோஸ்" பிப்ரவரி 8 ஆம் 

கததி ரோஜஸ்தோனில் ததோடங்ேி பிப்ரவரி 21, 2021 அன்று முடிவளடயும். இந்தப் பயிற்சி 
இந்தியோ மற்றும் போேிஸ்தோன் எல்ள க்கு அருகே நளடதபறும். 

 

39.கேரளோ தனது முதல் மனித போல் வங்ேிளய (HMB) பிப்ரவரி 5, 2021 அன்று திறக்கும். இது 

ஒரு அதிநவனீ வசதி மற்றும் கேரள சுேோதோர அளமச்சர் கே.கே. ளஷ ஜோ எர்ைோகுளம் 

தபோது மருத்துவமளனயில் திறந்து ளவக்ேிறோர். 
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❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 
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