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பழனி பஞ்ொமிரத்ம் – புவிொர் குறியீடு ............................................................................................................................. 29 

திருப்பத்தூர், இராணிப்பபட்மட – மாவட்டங்கள் ........................................................................................................... 29 

அம்மா பராந்து வாகனங்கள் .................................................................................................................................................. 29 

பிராந்திய வானிமல மமயம் (RMC) - நுங்கம்பாக்கம் ................................................................................................. 30 

சென்மனக் கடற்கமரயில் நீல நிறத்தில் ஒளிர்ந்த அமலகள் ................................................................................. 31 

தமிழ்நாடு முதலமமெெ்ரின் சுதந்திர தின விருதுகள் ................................................................................................. 32 

முதுமமல புலிகள் காப்பகத்தில் ஊடுருவிய தாவர இனங்கள் .............................................................................. 33 
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ோர்பமானிஓஎஸ் (HarmonyOs) ............................................................................................................................................ 116 

சூரியன் குறித்த ஆய்விற்கான பாரக்்கர் விண்கலம் - ஓராண்டு நிமறவு ........................................................ 116 

ஒத்த மாதிரி சகாண்ட உயிரி மருந்துகள் ....................................................................................................................... 116 

பன்றிப் பண்மண வளரெ்ச்ித் திட்டம் - பமகாலயா .................................................................................................... 117 

ெந்திரயான் – 2 : நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாமத .............................................................................................................. 117 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

பகாள்களுக்கிமடபயயான அதிரெ்ச்ிமய அளவிடுதல் .............................................................................................. 118 

சபபடார் இயந்திர மனிதன் ................................................................................................................................................... 118 

பீட்டா பிக்படாரிஸ்க்கு ஒரு புதிய பகாள் ......................................................................................................................... 119 

உலகின் முதல் விண்சவளி அடிப்பமடயிலான தானியங்கி அமடயாள அமமப்பு ..................................... 119 

மேட்ரஜன் உணர்வி ............................................................................................................................................................... 120 
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அபமொன் காடட்ுத் தீ ................................................................................................................................................................ 133 

ெர்வபதெ நிலக்கரிப் பயன்பாடு .......................................................................................................................................... 134 

இந்தியாவின் காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு உணர்விகள் ........................................................................................ 135 

CITES மீதாை CoP18 – சஜைவீா ................................................................................................................................................ 135 

ச கிழியிைிருந்து கழிவு – இந்தியப் சபட்தராைிய  ிறுவைம், தடராடூன் ................................................................ 135 

தரம் குமறந்த நிலத்தின் புத்துயிராக்கம் - 50 லட்ெம் சேக்படர் நிலங்கள் .................................................... 136 

பகாட்டி தரன்துலா சிலந்திகள் – செஞ்சி, தமிழ்நாடு ................................................................................................. 136 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

மாநிலச் செய்திகள் ...................................................................................................................................................................................... 137 

AMBIS உடல் அங்க (பபயாசமட்ரிக்) குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு அமமப்பு – மும்மப ............................ 137 

மகபபசி நூலகப் பபருந்துகள் - தில்லி ............................................................................................................................. 137 
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இமளபயார் ஓடுபாமத மெக்கிள் பந்தய உலக ொம்பியன்ஷிப் .......................................................................... 166 

பாரா நீெெ்ல் வீரர் ெத்பதந்திர சிங் பலாஹியா ............................................................................................................. 167 

3வது பதசியக் (Nation’s) பகாப்மப 2019 ............................................................................................................................. 167 

சதற்கு ஆசிய ஸ்சபல்லிங் பீ பபாட்டி ............................................................................................................................... 168 
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பதசிய சிறு சதாழிற் ொமலகள் தினம் - ஆகஸ்ட் 30 .................................................................................................. 186 

இதரச் செய்திகள் .......................................................................................................................................................................................... 186 

சுற்றுலா பநரம் – 9 மணி வமர ............................................................................................................................................. 186 

LAFA பபாட்டி .................................................................................................................................................................................. 187 

அருண் சஜட்லி மமறவு ........................................................................................................................................................... 187 

 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

TNPSC துளிகள் 

❖ மத்திய கலாசச்ாரத் துறை அறமசச்ர ்பிரகலாத் சிங் கலாசச்ாரத் துறை அறமசச்கத்தின் 

மூத்ததார ்/ இறைதயார ்ஆகிதயாருக்கு ஆராய்சச்ிக்காக நிதியுதவி அைிக்கும் திட்டத்தில் 

தநபாைி மை்றும் சந்தாலி ஆகிய மமாழிகை் இறைக்கப்படட்ுை்ைதாக அறிவித்துை்ைார.் 

o மூத்ததார ் / இறைதயார ் ஆகிதயாருக்கு ஆராய்சச்ிக்காக நிதியுதவி அைிக்கும் 

திட்டத்தில் மாைவரக்ை் ததரந்்மதடுக்கப்படும் வறர இத்திட்டத்றதச ்

மசயல்படுத்தும் முதன்றம நிறுவனம் புது தில்லியில் உை்ை கலாசச்ார வைங்கை் 

மை்றும் பயிை்சி றமயமாகும் (Centre for Cultural Resources and Training - CCRT).  

❖ இந்தியாறவச ் தசரந்்த ஒரு இயை்பியல் தகாட்பாடட்ு வல்லுநரான அதிஷ் தப்த ால்கர ்

அப்துஸ் சலாம் சரவ்ததச இயை்பியல் தகாட்பாடட்ு றமயத்தின் (International Centre for 

Theoretical Physics - ICTP) புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் இந்த றமயம் 

இத்தாலியின் டிறரஸ்டியில் உை்ைது.   

o தப்த ால்கர ் யுமனஸ்தகாவின் துறை இயக்குநர ் மெனரல் என்ை தகுதி 

நிறலயுடன் ICTP இயக்குநராக தனது பபாறுப்பப ஏற்க விருக்கின்றார.் 

❖ எம்ஐ – 17 என்ற வானூரத்ியிலிருந்துப் பறக்க உதவும் ஆபை அணிந்து குதித்த முதலாவது 

இந்திய விமானப் பபை விமானி தருண் ப ௌத்ரி ஆவார.் இவர ் விங் கமாண்ைராக 

உள்ளார.் இவர ்8500 அடி உயரத்திலிருந்து குதித்தார.் 

o இவர ் ஜூபல 21 அன்று ஜஜாத்பூரில் நபைபபற்ற காரக்ில் திவாஸ் 

பகாண்ைாை்ைங்களின் ஜபாது இதபன நிகழ்த்தினார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 01 ஆம் ஜததி முதல் சுற்றுலா ஜநாக்கங்களுக்காக நுபழவு 

இப வு கைை்ணங்களிலிருந்து இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு இலங்பக அரசு விலக்கு 

அளித்துள்ளது. 

❖ இன்ஜபாசிஸ் நிறுவனம், தனது புகழ்பபற்ற இபணயப் பாதுகாப்பு பமயத்பத 

ஜராமானியாவின் ப  ்ரஸ்டில் பதாைங்கியுள்ளது. 

o இந்தப் பாதுகாப்பு பமயம் பதாைக்கம் முதல் இறுதிநிபல வபர, அபனத்து 

நாை்களிலும் 24 மணி ஜநரமும் நிகழ்ஜநரத்திை்கான இபணயப் பாதுகாப்பு 

கண்காணிப்பு மற்றும் அது பதாைரப்ான ஜ பவகபள அளிக்கும்.  

❖ எை்ைாவது வருைாந்திர பநகிழி ஜ கரிப்பு இயக்கமானது ஜகரளாவில் உள்ள ஜவம்பநாைட்ு 

ஏரியில் மதாடங்கியது. 

o இது ஒரு இராம் ார ்தளமாக அறடயாைப்படுதத்ப் பட்டதாகும். உலகின் மிகவும் 

மாசுபை்ை நீர ்நிபலகளில் ஒன்றாகவும் இது விளங்குகின்றது. 

❖ எத்திஜயாப்பியப் பிரதமர ்அபிய் அகமது “பசுபம மரபு முன்பனடுப்பு” என்ற ஒரு ஜதசிய 

அளவிலான மரம் நடுதல் இயக்கத்பதத் பதாைங்கி பவத்தார.் 

o இத்திை்ைத்தின் கீழ் ஒஜர நாளில் 350 மில்லியனிற்கும் ஜமற்பை்ை மரங்கள் 

நைப்பைட்ுள்ளன. இது ஒரு உலக  ாதபனயாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது. 

❖ 200 யூனிைட்ுகள் வபர மின் ாரத்பதப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு இலவ  மின் ாரம் 

அளிக்கப்படும் என்று தில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. 201 யூனிைட்ுகள் முதல் 400 யூனிைட்ுகள் 

வபரயிலான மின் ாரத்பதப் பயன்படுத்தும் மக்களுக்கு மாநில அரசினால் 50  தவிகித 

மானியம் அளிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 
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❖ கரக்பூரில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுை்ப நிறுவனமானது திைக் கழிவு ஜமலாண்பமக்காக 

“நீரம் பவப்ப கரிமமாக்கல்” (Hydro Thermal Carbonization - HTC) என்ற ஒரு புதிய 

பதாழில்நுை்பத்பத ஜமம்படுத்தியுள்ளது.  

o HTC பதாழில்நுை்பமானது நகராை்சித் திைக் கழிபவ உயிரி எரிபபாருள், 

மாற்றியபமக்கப்பை்ை மண் மை்றும் உறிஞ்சிகளாக மாற்றும் திறன் பகாண்ைது. 

திடக் கழிறவ திைறமயுடன் றகயாளுவதை்கு உள்ளூர ்அபமப்புகளினால் இந்தத் 

பதாழில்நுை்பத்பதப் பயன்படுத்த முடியும். 

❖ காமன்பவல்த் ஜைபிள் பைன்னிஸ் கூை்ைபமப்பின் (CTTF - Commonwealth Table Tennis 

Federation) தபலவராக இந்தியாபவ  ் ஜ ரந்்த விஜவக் ஜகாலியும் அதன் பபாது  ்

ப யலாளராக MP சிங்கும் நியமிக்கப்பைட்ுள்ளனர.் 

o CTTFன் தற்ஜபாபதயத் தபலவர ்துஷ்யந்த் ப ௌதாலா ஆவார.் முதன் முபறயாக 

தற்பபாழுது CTTFன் அபனத்து மூன்று பதவிகளும் இந்தியரக்ளால் 

வகிக்கப்படுகின்றது. 

❖ உயர ் கல்வி நிறுவனங்களுக்காக நாை்டின் முதலாவது மாநில அளவிலான அங்கீகார 

ஆபணயமான மாநில மதிப்பீடு மற்றும் அங்கீகார பமயமானது (State Assessment and 

Accreditation Centre - SAAC) ஜகரளாவில் ப யல்பைத் பதாைங்கியுள்ளது. 

o அங்கீகாரத்திற்காக மாநிலம்  ாரந்்த 3 குறிப்பிை்ை அளவுருக்கள் 

ஜ ரக்்கப்பைட்ுள்ளன. அபவயாவன: அபனவபரயும் உள்ளைக்கிய  மூகம், 

 மபங்கு உறடய, சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் அறிவியல்  ாரந்்த மனநிபல & மத  ்

 ாரப்ற்ற பாரப்வ ஆகியவற்பற வளரப்்பதற்கான நைவடிக்பககள். 

❖ நாை்டில் இஜத வபகபய  ் ஜ ரந்்த முதன்முபறயாக அர ாங்கத்திைமிருந்து அனுமதி 

பபற்ற பின்பு விலங்குகளில் மனித உறுப்புகபள வளரப்்பதற்கான ஆய்பவத் பதாைங்க 

ஜப்பாபன  ்ஜ ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் முயற்சி ப ய்து பகாண்டிருக்கின்றனர.் 

o இவரக்ள் அயல்  பதபயாைட்ு பதாழில்நுைப்த்பதப் பயன்படுத்தவிருக்கின்றனர.் 

அயல்  பதபயாைட்ு அல்லது பெை்ஜராஜலாகஸ் உறுப்பு மாற்று என்பது 

உயிரணுக்கள், திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகபள ஒரு இனத்திலிருந்து மற்பறாரு 

இனத்திற்கு மாற்றுவதாகும்.  

❖ கிரிராஜ் பிர ாத ்குப்தா என்பவர ்பபாது கணக்குத் தணிக்பகயாளராக (Controller General of 

Accounts - CGA)  நியமிக்கப்பைட்ுள்ைார.் இவரது நியமனம் 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 01 

முதல் நபைமுபறக்கு வந்துள்ளது. 

❖ 23 வயதான இந்திய வம் ாவளி மருத்துவரான பாஷா முகரஜ்ி என்பவருக்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டின் மிஸ் இங்கிலாந்து என்ற பை்ைம் சூைை்ப்பை்ைது. 

❖ மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்த தினத்பத அனு ரிப்பதற்காக காம்பியாவில் உள்ள 

எபுன்ஜன் அரங்கில் மகாத்மா காந்தி மற்றும் காதி குறித்த கண்காை்சிபய குடியரசுத் 

தபலவர ்ராம்நாத ்ஜகாவிந்த ்பதாைங்கி பவத்தார.் 

❖ ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார ்மாவை்ைத்தில் 43 நாை்கள் நபைபபறும் ம ம்சயில் 

மாதா யாத்திபரயானது பாதுகாப்பு காரணங்கள் கருதி ரத்து ப ய்யப்பை்ைது. 

o ம ப் யில் மாதா என்பது இந்தியாவில் ஜம்முப் பிராந்தியத்தின் கிஷ்த்வார ்

மாவை்ைத்தில் ம ப் யில் என்னுமிைத்தில் அபமந்துள்ள துரக்ா ஜதவி கைவுளின் 

சிபலயாகும்.  
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❖ பாங்காங்கில் நபைபபற்ற மீகாங் கங்பக ஒத்துபழப்பு அபமப்பின் 10-வது 

அபம  ்ரபவக் கூை்ைத்தில் பவளியுறவுத் துபற அபம  ்ர ் S.பஜய் ங்கர ் இந்த 

அபமப்பின் மற்ற உறுப்பினர ் நாடுகளுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இபைஜய சிறந்த 

இபணப்பப உருவாக்குவதன் அவசியத்பத வலியுறுத்தியுள்ளார.் 

o இது இந்தியாபவயும், கம்ஜபாடியா, லாஜவாஸ், மியான்மர,் தாய்லாந்து மற்றும் 

வியை்நாம் ஆகிய ஐந்து ஆசியான் நாடுகபளயும் உள்ளைக்கிய ஒரு துபணப் 

பிராந்திய ஒத்துபழப்பு அபமப்பாகும். 

❖ நமது சூரியக் குடும்பதத்ிலிருந்து 31 ஒளி வருைங்கள் தள்ளி இருக்கின்ற சூப்பர ்பூமிபயப் 

ஜபான்ற GJ 357-d என்ற கிரகத்பத நா ாவின் பவளிக்ஜகாள்கபள ஆய்வு ப ய்ய சுற்றி 

வரும் ப யற்பகக்ஜகாள் கண்டுபிடித்து இருக்கின்றது. 

❖ பாங்காங்கில் நபைபபற்ற தாய்லாந்து ஓபன் ஜபை்மிண்ைன்  ாம்பியன்ஷிப் ஜபாைட்ியில் 

ஆைவர ் இரைப்ையர ் ஜபாை்டியின் இறுதி ஆைை்த்தில் இந்தியாவின்  ாத்விக்  ாய்ராஜ் 

ராங்கி பரை்டி மற்றும் சிராக் மஷட்டி இருவரும் இபணந்து நைப்பு உலக  ்

 ாம்பியன்களான லி ஜீன் ஹீயு மற்றும் லியு யுப ன் இபணபயத் ஜதாற்கடித்து உலக 

 ாதபன பபைத்துள்ளனர.்  

❖ தமிழக முதல்வர ்2019ம் ஆண்டு ஜூபல 31ம் ஜததி கரூர ்அரசு மருத்துவக் கல்லூரிபயத் 

துவக்கி பவத்தார.் 

o கரூர ்மாவைை்த்தின் முதல் மருத்துவக் கல்லூரியான இது மாநிலத்தின் 23-வது அரசு 

மருத்துவக் கல்லூரியாகும். 

❖ இத்தாலியின் ட்ரிஸ்தடயில் உை்ை அப்துஸ் சலாம் சரவ்ததச தத்துவாரத்்த இயை்பியல் 

றமயத்தின் புதிய இயக்குநராக இந்தியாறவச ்தசரந்்த தத்துவாரத்்த இயை்பியலாைரான 

அதிஷ் ததபால்கர ்நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ பிரான்ஸ் நாைப்ை  ்ஜ ரந்்த கண்டுபிடிப்பாளரான பிரான்கி ஸபாைா என்பவர,் பிரான்ஸ் 

மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கிபைஜய உை்ை ஆங்கிலக் கால்வாபய பஜை் 

ஆற்றலால் இயங்கும் ஜொவர ்ஜபாரட்ு கருவி மூலம் முதன்முபறயாகக் கைந்துை்ைார.் 

o நான்கு ைரஜ்பா பஜை் எஞ்சின்களால் இயக்கப்படும் ஃப்பளஜபாரட்ு ஏர ் எனும் 

கருவியானது  கணினிபயப் பயன்படுத்தி கைட்ுப்படுத்தப்பைாத வபகயில் நிபல 

நிறுதத்ி அதறன காற்றில் பறக்க அனுமதிக்கிறது. 

❖ வண்ைலூரில் உள்ள அறிஞர ் அண்ணா விலங்கியல் பூங்காபவ  ் ஜ ரந்்த அதிகாரிகள் 

விலங்கு பரிமாற்றத் திைை்த்தின் ஒரு பகுதியாக அஸ்ஸாமில் உள்ள காசிரங்கா ஜதசிய 

பூங்காவிலிருந்து 4 வயது நிரம்பிய ஒரு காண்ைாமிருகத்பதக் பகாண்டு வந்துள்ளனர.் 

o 1985 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பைை் இந்தப் பூங்காவானது ஒஜரபயாரு 

காண்ைாமிருகத்பத அப்ஜபாது பகாண்டிருந்தது. அந்தக் காண்ைாமிருகம் 1989 ஆம் 

ஆண்டில் உயிரிழந்தது. 

❖ “ப ல் அபமப்பு அல்லது நுண் உயிரியல் மதிப்பீடு ஆகியவற்பற ஜமற்பகாள்வதற்கு 

அதிக ஜநரம் எடுத்துக் பகாள்ளாமல்” பாக்டீரியாபவக் கண்ைறிவதற்கான இப வுறு 

உணரவ்ியுைன் கூடிய ஒரு பகயைக்கக் கருவிபய குவொத்தியில் உள்ள இந்தியத் 

பதாழில்நுை்ப நிறுவனத்பத  ் ஜ ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ை் குழு ஜமம்படுத்தியுள்ளது.  

மூபளக் காய்  ்ல் ஜபான்ற சிக்கலான ஜநாய்கபளக் கண்ைறிய இபதப் பயன்படுத்த 

முடியும். 
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o இது ஜபான்று பாக்டீரியாபவ விபரவாகக் கண்ைறிவது, சுகாதார நலத்திற்கு 

மைட்ுமல்லாமல் உயிரித ்தாக்குதல் எதிரப்்பு நைவடிக்பககள் மற்றும் சுற்று ச்ூழல் 

கண்காணிப்பு ஆகியவற்றிற்கும் இக்கருவி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தபன வாரியமானது (Securities and Exchange Board of India) 

சிங்கப்பூர ் பங்கு பரிவரத்்தபன நிறுவனம் மற்றும் இந்திய ஜதசிய பங்கு  ்  ந்பத 

நிறுவனம் (National Stock Exchange of India – NSE) ஆகியபவ கூை்ைாக இபணந்து குஜராத்தின்  

 ரவ்ஜத  நிதியியல் பதாழில்நுை்ப நகரமான காந்தி நகரில் ப யல்பை ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது.  

o இந்த 2 நிறுவனங்களும்” NSE  ரவ்ஜத  நிதியியல் ஜ பவ பமயம் SG X கபனக்ை்” 

என்ற வரத்்தகத்திற்கான ஒரு புதிய தளத்பத உருவாக்கவிருக்கின்றன. 

❖ ஆகஸ்ை் 06 ஆம்  ஜததியன்று ஹிஜராஷிமா தினம் அனு ரிக்கப் படுகின்றது. இது 1945 ஆம் 

ஆண்டு ஆகஸ்ை் 06 அன்று ஜப்பானில் உை்ை ஹிஜராஷிமா நகரின் மீது எதனாலா தக என்ை 

விமானத்திலிருந்து லிட்டில் பாய் என்ை  அணுகுை்டு வீ ப்பை்ைபத நிபனவு கூரக்ின்றது. 

o இத்தினம் தற்பபாழுது ஜபார ்எதிரப்்பு, அணு ஆயுத விவாதங்கள் எதிரப்்பு மற்றும் 

அணு ஆயுத ஜ ாதபனகள் எதிரப்்பு ஆகியவற்றின் மீது கவனத்பத  ்

ப லுத்துகின்றது.  

❖ லலித் கலா நிறுவனமானது (Lalit Kala Akademi) தனது 65வது பதாைக்க நிறுவனத்பதப் புது 

தில்லியில் அனு ரித்தது. இந்த நிறுவனம் ஜதசியக் கபல நிறுவனம் என்றும் 

அபழக்கப்படுகின்றது. மத்திய கலா  ்ார மற்றும் சுற்றுலாத ் துபற அபம  ்ர ்

பிர லாத் சிங் பதடல் இத்தின விழாக் பகாண்ைாை்ைங்கபளத் பதாைங்கி பவத்தார.் 

❖ ஜபாரப்்ஸ் அறிக்பகயின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டின் அதிக ஊதியம் பபறும் தைகள 

வீராங்கபன 23 முபற கிராண்ை் ஸ்லாம்  ாம்பியன்ஷிப் பை்ைம் பவன்ற ப ரீனா 

வில்லியம்ஸ் ஆவார.் 

o ஜப்பானிய வீராங்கறனயான ஜநாமி ஒ ாகாவின்  மீபத்திய அபமரிக்க ஓபன் 

மற்றும் ஆஸ்திஜரலிய ஓபன் ஆகியவற்றில் பபற்ற பவற்றிகள் அவபர இரண்ைாவது 

இைத்திற்குத் தள்ளியது.  

❖ அபமரிக்காவானது “பைத்றத ஏமாை்றும் நாைாக” சீனாபவத ் ஜதரந்்பதடுத்துள்ளது. 

இதன் மூலம் பைானால்டு டிரம்பின் ஜதரத்ல் பிர  ்ார வாக்குறுதி நிபறஜவறியது. 

o  ரவ்ஜத  வரத்்தகத்தில் நியாயமற்ற ஜபாை்டியின் பயன்கபளப் பபறுவதற்காக 

சீனா தனது நாணயத்பதக் பகயாளுவதாக அந்நாை்டின் மீது அபமரிக்கா குற்றம் 

 ாை்டியது. 

❖ மவை்றையதன மவைிதயறு இயக்கத்தின் 77வது நிறனவு தினம் ஆகஸ்ட் 08 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

o 1942 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 08 அன்று, ஆங்கிதலய ஆட்சிறய முடிவுக்குக் மகாை்டு 

வருவதை்காக மகாத்மா காந்தி ஒரு முழக்கத்துடன் கூடிய குரறலக்  மகாடுத்தார.் 

இவர ் அறனத்து இந்திய காங்கிரஸ் குழுவின் பம்பாய் அமரவ்ின் தபாது 

மவை்றையதன மவைிதயறு இயக்கத்றதத் மதாடங்கினார.் 
❖ ஆை் “துறையாைரக்ைின்” துறையில்லாமல் சரவ்ததச அைவில் பயைம் 

தமை்மகாை்ைவும் கடவுச ் சீடட்ுகறைப் மபைவும் மபை்கறை அனுமதிக்கக்கூடிய தனது 

சட்டத்றத மாை்றியுை்ைதாக சவுதி அதரபியா அறிவித்துை்ைது. இந்த முறை “துறையாைர ்
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முறை” என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது.  
❖ மணிப்பூர ்அரசின் பசுபம மணிப்பூர ்திை்ைத்திற்கான பசுபமத ்தூதராக அம்மாநிலத்தின் 

கக்சிங் மாவை்ைத்பத  ்ஜ ரந்்த 9 வயது நிரம்பிய “ஜவலன்டின் இலங்பாம்” என்ற சிறுமி 

நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் 

o இவர ்சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 2 குல்பமாெர ்மரங்கபள நைட்ுள்ளார.்  ாபல 

விரிவாக்கப் பணிகளுக்காக இந்த மரங்கள் பவை்ைப்பைை்ன. அதனால் இந்தக் 

குழந்பத ஒரு முகநூல் இடுபகயில் ஜதற்ற முடியாத அளவிற்கு அழுது 

பகாண்டிருந்தது. இது குறித்து அம்மாநில முதலபம  ்ரின் கவனத்திற்குக் 

பகாண்டு ப ல்லப்பை்ைது. 

❖ பஞ் ாப்பின் அனந்தபூர ்  ாஹிப் நகரத்தில் உள்ள விரா த-்இ-கால் ா 

அருங்காை்சியகமானது ஒஜர நாளில் ஆசியத் துபணக் கண்ைத்தில் மிகவும் 

பாரப்வயிைப்பைை் அருங்காை்சியமாக விளங்கியதற்காக விபரவில் ஆசிய  ாதபன 

புத்தகத்தில் இைம் பபறவுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டு மார ் ் 20 ஆம் ஜததி மைட்ும் 20,569 

பாரப்வயாளரக்ள் இந்த அருங்காை்சியகத்திற்கு வருபக தந்துள்ளனர.் 

o விரா த-்இ-கால் ா ஆனது பஞ் ாப் மற்றும் சீக்கிய மதத்தின் கலா  ்ாரம் மற்றும் 

அதன் வரலாற்பற அனு ரிப்பதற்காக கை்ைப்பைட்ுள்ளது. இது 2011 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ்மாதத்தில் திறக்கப்பை்ைது. 

❖ கம்ஜபாடியாவிற்கான முன்னாள் அபமரிக்கத் தூதர ் மற்றும் உலக உணவுப் பரிசு 

நிறுவனத்தின் தபலவரான மகன்னத் எம். குயின் என்பவர ் சுற்று ச்ூழல் 

பாதுகாப்பிற்காக ைாக்ைர ்எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் விருபதப் பபற்றுள்ளார.் 

❖ 09-08-2019 அன்று ஜம்மு காஷ்மீபர இரண்டு ஒன்றியப் பிரஜத ங்களாகப் பிரிப்பதற்கான 

மறுசீரபமப்பு  ் ை்ைத்திற்கு இந்தியக் குடியரசுத் தபலவர ்இராம்நாத் ஜகாவிந்த் தனது 

ஒப்புதறல வழங்கினார.் 

o அக்ஜைாபர ் 31 ஆம் ஜததியன்று ஜம்மு காஷ்மீர ் மற்றும் லைாக் ஆகிய இரண்டு 

ஒன்றியப் பிரஜத ங்களும் நபைமுபறக்கு வரும். இத்தினமானது  ரத்ார ்வல்லபாய் 

பஜைலின் பிறந்த தினமாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 08 அன்று ராஷ்டிரபதி பவனில் நபைபபற்ற விருது வழங்கும் 

விழாவில் நானாஜி ஜதஷ்முக் (இறப்பிற்குப் பின்பு), பூஜபந்திர குமார ் ெ ாரிகா 

(இறப்பிற்குப் பின்பு), பிரணாப் முகரஜ்ி ஆகிஜயாருக்கு இந்தியக் குடியரசுத ் தபலவர ்

இராம்நாத ்ஜகாவிந்த் பாரத ரத்னா விருதிபன வழங்கினார.்  

❖ ஆரம்பப் பை்ைிகைில் பயிலும் மாைவரக்ைின் கைிதம் சாரந்்த கை்ைல் திைறன  

தமம்படுத்துவதை்காக நிகழ்தநரத்தில் (ஆன்றலன்) தரவுகறை வழங்குவதில் கவனம் 

மசலுத்தக் கூடிய ஒரு முன்ஜனாடித் திை்ைமான “ஜமை்டிபிக்” என்ற மசயலிறய தமிழ்நாடு 

மாநில கல்வித் துபற பதாைங்கியுள்ளது.  

o “ஜமை்டிபிக்” ஆனது மாணவரக்ளின் கணிதம்  ாரந்்த கற்றல் திைனின் 

முழுபமயான வளர ்ச்ிக்குப் பங்களிக்கக் கூடிய வறகயில் கணக்குகளுக்குத் தீரவ்ு 

காணும் பணிகளில் அவரக்பள ஈடுபடுத்துகின்றது. 

❖ காதி மற்றும் காதி பதாழிற்துபற ஆபணயம் (KVIC - Khadi and Village Industry Commission) 2019 

ஆம் ஆண்டின் உலக பூரவ்குடி மக்கள் தினத்தின்ஜபாது (ஆகஸ்ட் 9)  “ஜதால் திை்ைம்” என்ற 

ஒன்பறத் பதாைங்கியுள்ளது. இது இந்தியா முழுவதும் ஜதால் பகவிபனஞரக்ளுக்குத் 

ஜதால்  ாரந்்த பபாருை்கபள வழங்கவிருக்கின்றது.  
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❖ இந்திய ததசிய அறிவியல் நிறுவனத்தின் முதலாவது மபை் தறலவராக சந்திரிமா ச ா 

மபாறுப்தபை்கவுை்ைார.் இவருறடய பதவிக் காலம் 2020 ஆம் ஆை்டு ெனவரி மாதத்தில் 

மதாடங்கவிருக்கின்ைது.  

o இவர ்இதை்கு முன்பு புது தில்லியில் உை்ை ததசிய தநாய் தடுப்பியல் நிறுவனத்தின் 

இயக்குநராகப் பைியாை்றினார.் 
❖ இந்தியாவின் முதலாவது “சுகாதாரப் பை்று அைப்ையானது” தனியார ்துபற வங்கியான 

ஆரப்ிஎல் மற்றும் டிஜிைை்ல் சுகாதார நல பிராக்ஜைா தளம் ஆகிய நிறுவனங்களினால் 

பதாைங்கப்பைட்ுள்ளது. மருத்துவரக்ளுைனான நிகழ்ஜநர ஆஜலா பனகள் மற்றும் இலவ  

சுகாதாரப் பரிஜ ாதபன ஜபான்றவற்றிற்காக இபதப் பயன்படுத்த முடியும். 
❖ பெதராபாத ் ஓபன் ஜபாை்டியில் இந்திய ஜபை்மின்ைன் வீரரான  வ்ரப் பவரம்ா 

ஆண்களுக்கான ஒற்பறயர ் பை்ைத்பத பவன்றுள்ளார.் இவர ் இறுதிப் ஜபாை்டியில் 

சிங்கப்பூபர  ்ஜ ரந்்த ஜலாெ் கியான் யூபவ வீழ்த்தினார.் 

❖ ொரஜ்ியாவின் திபிலீசியில் நறடமபை்ை கிராை்ட் பிரிக்ஸ் மல்யுத்தத் மதாடரில் பெ்ரங் 

புனியா 65 கிதலா எறடப் பிரிவில் ஈரானின் மபய்மன் பிப்யானி என்பவறர வீழ்த்தி, தனது 

நான்காவது தங்கப் பதக்கத்றத மவன்றுை்ைார.் 

❖ “பபரஷீீை”் என்று அபழக்கப்படும் இஸ்ஜரபல  ் ஜ ரந்்த விண்கலம் ஒன்று ஏப்ரல் 

மாதத்தில் நிலவில் தமாதி தசதம் அறடந்தது. இது நுண்ணிய உயிரியான நீரக்் 

கரடிகபள  ் சுமந்து ப ன்றது. இந்த நீரக்் கரடிகள்  ந்திரனில் இன்னமும் உயிருைன் 

இருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது. 

o இன்றுவபர அறியப்பை்ை மிகவும் தாக்குப் பிடித்து வாழக் கூடிய உயிரினங்களில் 

நீரக்் கரடியும் ஒன்றாகும். தனிப்பை்ை உயிரினமான இது மிகவும் கடினமான 

சூழ்நிபலகளிலும் வாழும் திறன் பகாண்ைது. 

❖ தில்லி மற்றும் லாகூர ் ஆகியவற்றிற்கிபைஜயயான ஜபாக்குவரத்து  ் ஜ பவயானது 

நிறுத்தப்பைட்ுள்ளது. இந்தப் ஜபாக்குவரத்து  ் ஜ பவயானது வாஜ்பாயின் ஆைச்ிக் 

காலத்தில் 1999-ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ பவன் ஷா தபலபமயிலான இந்திய கிரிக்பகை் அணியானது இங்கிலாந்தில் நபைபபற்ற 

19 வயதுக்கு உை்பை்ை முத்தரப்புக் கிரிக்பகை் பதாைரில் வங்க ஜத த்பத வீழ்த்தி பவற்றி 

பபற்றுள்ளது. 

❖ கனைாவின் மாண்ை்ரியலில் நபைபபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் ஜராஜரஸ்் ஜகாப்பபயானது 

பியன்கா ஆண்டிரீஸ்கூ (பபண்கள்) மற்றும் ரஜபல் நைால் (5வது முபறயாக) ஆகிதயாரால் 

பவற்றி பகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ தமிழ்நாடு முதலபம  ்ரின் விரிவான சுகாதாரக் காப்பீைட்ுத் திைை்த்தின் கீழ், “உைல் 

பருமன் அறுபவ சிகி ப் பய” இபணத்துள்ள இந்தியாவின் முதலாவது மற்றும் ஒஜர 

மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும். இதன் மூலம் 100ற்கும் ஜமற்பை்ை பயனாளிகள் 

பயனபைந்துள்ளனர.் 

❖ மூன்று நாை்கள் நபைபபறக் கூடிய “உலக முதலீை்ைாளரக்ள் மாநாைானது” காஷ்மீரின் 

ஸ்ரீநகரில் அக்ஜைாபர ்12 ஆம் ஜததியிலிருந்து நைத்தப்படும் என்று இந்தியத் பதாழிற்துபற 

கூை்ைபமப்பு (CII - Confederation of Indian Industries) மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ் வரத்்தக 

ஊக்குவிப்பு அபமப்பு ஆகியபவ அறிவித்துள்ளன. 

❖ ஒரு மாநிலத்தினால் பரிந்துறரக்கப்படட்ால் ததசிய சட்டப் பல்கறலக் கழகங்கறைத் 

தவிர புதிய பல்கறலக் கழகங்கறைத் திைப்பதை்கு “3 ஆை்டு கால தை்காலிகத் தறடறய” 
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இந்திய பார ்கவுன்சில் (Bar Council of India - BCI) விதித்துள்ளது.  ை்ைக் கல்வியின் தரத்பத 

ஜமம்படுத்தும் ஜநாக்கத்திற்காக இம்முடிவு எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 

o BCI என்பது இந்திய வழக்கறிஞர ் குழுறவ பிரதிநிதித்துவப் படுத்த மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக  1961 ஆம் ஆண்டின் வழக்குபரஞரக்ளின்  ை்ைத்தின் கீழ் 

நாைாளுமன்றத்தால் உருவாக்கப்பைை் ஒரு  ை்ைப்பூரவ் அபமப்பாகும். 

❖ பசிபிக் தீவு நாைான பப்புவா நியூ கினியா ஆனது உலகில் அதிக எண்ணிக்பகயிலான 

“வாழும்” (வழக்கத்தில் உள்ள) பூரவ்குடி பமாழிகபளக் (840) பகாண்டுள்ளது. இந்தியா 453 

பூரவ்குடி பமாழிகளுைன் 4வது இைத்தில் உள்ளது.  

o 2019 ஆம்  ஆண்ைானது ஐக்கிய நாடுகளின்  ரவ்ஜத  பூரவ்குடி பமாழிகள் 

ஆண்ைாகத் ஜதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ புது தில்லியில் நபைபபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக கல்வி மாநாை்டின் ஜபாது உயர ்

கல்வியில் தனது  ாதபனகளுக்காக, “சிறந்த புத்தாக்கம் மற்றும் முன்பனடுப்பு 

ஆகியவை்றுக்கான தபலபமத்துவ விருபத” இராஜஸ்தான் மாநிலம் பவன்றுள்ளது. 

❖ பமாரீஷியஸில் நபைபபற்ற “மிஸ் உலக பன்முகத ் தன்பம” என்ற ஒரு அழகிப் 

ஜபாை்டியில் இந்தியாவின் திருநங்பகப் பபண்மணியான நாஸ் ஜஜாஷி என்பவர ்

பதாைரந்்து மூன்றாவது முபறயாக முடிசூை்ைப்பை்ைார.் 

❖ யாசின், பாலாபன் மற்றும் கபயம் என்ற துல்லியத் தன்பம பகாண்ை வானிலிருந்து வான் 

இலக்பகத் தாக்கி அழிக்கும் 3 வழிகாைட்ு ஏவுகபணகபள ஈரான் பவளியிைட்ுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் லீைஸ்் பல்கபலக் கழகத்பத  ்ஜ ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் 0.47 

நாஜனாமீை்ைர ்(மீ நுண்ணளவு) அளவு பகாண்ை பமல்லிய தங்கத்பத உருவாக்கியுள்ளனர.் 

இது 2 அணுக்கபளக் பகாண்டு உருவாக்கப்பைை்தன் காரணமாக இது ஒரு இரு பரிமாணப் 

பபாருளாகும். 

❖ அமலொன்ட்தரா கியாதமட்டி என்பவர ் கவுதமாலா நாட்டின் புதிய ெனாதிபதியாக 

மவன்றுை்ைார.் இவர ்சாை்ட்ரா தடாரஸ் என்பவருக்கு எதிராக ததரத்லின் இரை்டாவது 

சுை்றில் மவை்றி மபை்ைார.் 

❖ 2021ம் ஆை்டு முதல் யாறனத் தந்தங்களுக்கான உை்நாடட்ு விை்பறன மீது தறட 

விதிக்கப் தபாவதாக சிங்கப்பூர ்அறிவித்துை்ைது. 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் சமீபத்திய அறிக்றகயின்படி, WHO மதை்கு-கிழக்கு ஆசியப் 

பிராந்தியத்தில் தட்டம்றமறய ஒழிப்பதிலும் ரூமபல்லாறவத் தடுப்பதிலும் பூடான், 

மாலத் தீவுகை் மை்றும் திதமார-்மலஸ்தி நாடுகளுக்குப் பிைகு இலங்றக நான்காவது 

நாடாக இருக்கின்ைது. 

❖ தமை்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான சமீபத்திய ஒருநாை் தபாட்டியில் விராட் தகாலி 

தனது 42 சதத்றதப் பூரத்்தி மசய்து சவுரவ் கங்குலிக்கு (11363) அடுத்தபடியாக இரை்டாவது 

அதிகபடச் இந்திய ரன் குவிப்பாைராக உருமவடுத்துை்ைார.் தை்தபாது தகாலி சசச்ின் 

மடை்டுல்கறர அடுத்து உை்ைார.் 

❖ முன்னாை் பிரதமர ்மன்தமாகன் சிங் முதல்முறையாக இராெஸ்தான் மாநிலத்திலிருந்து 

மாநிலங்கைறவக்கு நறடமபை இருக்கும் இறடத் ததரத்லில் காங்கிரஸின் தவட்பாைராக 

மனுத் தாக்கல் மசய்தார.் 1991 ஆம் ஆை்டு முதல் 2019 ஆம் ஆை்டு வறரயில் மதாடரந்்து 

ஐந்து முறையாக அவர ் அசாம் மாநிலத்திலிருந்து மாநிலங்கைறவ உறுப்பினராகத் 

ததரவ்ு மசய்யப்பட்டார.்  
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❖ இந்த சுதந்திர தினத்திலிருந்து “தனியார ்பதாபலக்காை்சி அபலவரிப  நிகழ் ச்ிகளில்” 

மாற்றுத ்திறனாளி நபரக்ளுக்கான அணுகல் தரங்கபள ப யல்படுத்த மத்திய தகவல் 

மற்றும் ஒளிபரப்புத் துபற அபம  ்கம் முடிவு ப ய்துள்ளது. 

o முதல் கை்ைமாக, அந்தந்த பமாழிகளுக்குரிய ப பக பமாழி விளக்கத்துைன் 

சுதந்திர தினக் பகாண்ைாை்ைங்கள் குறித்த ஒரு குறுகிய நிகழ் ச்ிபய 

ஒளிபரப்புமாறு தனியார ்நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பைை்து. 

❖ பிரான்சு அரசினால் புகழ்பபற்ற “ப வாலியர ்டி ஐ ஓரட்ிரி டியு பமரிை்டி அக்ரிஜகாலிை்ஜைா” 

என்ற விருது வழங்கப்பை்ை முதலாவது இந்திய  பமயல்காரராக ஜமற்கு வங்கத்பத  ்

ஜ ரந்்த பிரியம்  ை்ைரஜ்ி என்பவர ்உருபவடுத்துள்ளார.் 

o இவர ் வங்காள உணவுகளிலிருந்து பிபரஞ்சு உணவு வபககபளத ் தயாரிப்பதில் 

புகழ் பபற்றவராக திகழ்கின்றார.் 

❖ குடிமக்களின் வீடுகளுக்ஜக ப ன்று அரசு ஜ பவகபள வழங்குவபத ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்ை “கிராமத ் தன்னாரவ்லரக்ள் அபமப்பு” என்ற ஒரு புதிய திை்ைத்பத ஆந்திரப் 

பிரஜத  அரசு அறிவித்துள்ளது.  

❖ ெர ்த் பாண்டுரங் தாகூர ்என்பவர ்ஜதசிய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல நிறுவனத்தின் 

இயக்குநராக நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் இந்த நியமனமானது பிரதம மந்திரியின் 

தபலபமயிலான நியமனங்களுக்கான அபம  ்ரபவக் குழுவினால் 

ஜமற்பகாள்ளப்பை்ைது. 

❖ அ ாமின் மறலப் பகுதிறயச ்சாரந்்த திஜகாம் ஜதயிபல ஜதாை்ைத்பத  ்ஜ ரந்்த “தங்கப் 

பை்ைாம்பூ ச்ி” என்ற பபயர ்பகாண்ை ஒரு அரிய வபகத ் ஜதயிபலயானது குவொத்தி 

ஜதயிபல ஏல பமயத்தில் ஒரு கிஜலா ரூ.75,000ற்கு ஏலம் விைப்பைட்ு ஒரு புதிய 

 ாதபனபயப் பபைத்துள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின் சுதந்திர தினத்பத அனு ரிப்பதற்காக புது தில்லியில் வாை்ைன் என்ற 

தபலப்பு பகாண்ை ஒரு ஜத பக்திப் பாைபல மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துபற 

அபம  ்ர ்பிரகாஷ் ஜவ்ஜைகர ்பவளியிை்ைார.் 

o சுதந்திர தினத்திற்கான இந்த  ் சிறப்புப் பாைலானது பபாது  ் ஜ பவ ஒளிபரப்பு 

நிறுவனமான தூரத்ரஷ்ன் மற்றும் பிர ார ் பாரதி ஆகியவற்றினால் 

தயாரிக்கப்பை்ைது. 

❖ ஆண் மற்றும் பபண் என்ற இரு பிரிவுகளிலும்  ரவ்ஜத  20 ஓவர ்கிரிக்பகை் ஜபாை்டியில் 

100 விக்பகைட்ுகள் எடுதத் மற்றும் 1000 ரன்கபளக் குவித்த முதலாவது கிரிக்பகை் வீரராக 

ஆஸ்திஜரலியாபவ  ்ஜ ரந்்த ஆல்ரவுண்ைரான எலிசி பபரி என்பவர ்உருபவடுத்துள்ளார.் 

❖ “QS சிறந்த மாணவ நகரங்கள் தரவரிப யானது”  ரவ்ஜத  கல்வி ஆஜலா க நிறுவனமான 

QS குவக்ஜரலி ப மண்ைஸ்் என்ற நிறுவனத்தினால் பதாகுக்கப்பைை்து. பதாைரந்்து 

இரண்ைாவது முபறயாக மாணவரக்ளுக்கான உலகின் சிறந்த நகரமாக “இலண்ைன்” 

நகரம் விளங்குகின்றது. இதற்கு அடுத்து ஜைாக்கிஜயா மற்றும் பமல்பபரன்் ஆகிய 

நகரங்கள் உள்ளன. 

o இந்தியாவில் சிறந்த மாணவர ் நகரமாக பபங்களூரு நகரம் (81வது இைம்) 

தரவரிப ப் படுத்தப்பைட்ுள்ளது. 

❖ ஆகஸ்ை் 14 அன்று உலக பல்லிகள் தினம் அனு ரிக்கப்படுகின்றது.  

❖ தில்லியில் உை்ை எய்ம்ஸ் மருத்துவமறனயானது இதத வறகறயச ்தசரந்்த  முதலாவதான 

ஒரு  சுை்றுசச்ூழல் நசச்ுயியல் சாரந்்த மருத்துவ வசதிறய இந்தியாவில் மதாடங்கியுை்ைது. 
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நீர,் உைவு மை்றும் காை்றை மாசுபடுத்தும் சுை்றுசச்ூழல் நசச்ுகைின் விறைவாக 

அதிகரித்து வரும் தநாய்கை் குறித்து ஆய்வு மசய்ய இந்த றமயம் பயன்படுத்தப்படும். 

❖ இரை்டு நாட்கை் நறடமபைக் கூடிய மின்னணு நிரவ்ாகம் மீதான ததசியக் 

கருத்தரங்கானது தமகாலயாவில் ஷில்லாங்கில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ புறதபடிவ ஆய்வாைரக்ை் இதுவறர கை்டறியப்படாத மிகப்மபரிய கிைியின் புறத 

படிவங்கறை நியூசிலாந்தில் கை்டறிந்துை்ைனர.் இது 7 கிதலா கிராம் எறட மகாை்டதாக 

இருக்கும் என்று கைிக்கப்படட்ுை்ைது.  

o எதிரப்ாரக்்கப்படாத கை்டுபிடிப்பு, அதன் வலிறம மை்றும் வழக்கத்திை்கு மாைான 

அதன் அைவிறன எடுத்துக்காடட்ும் விதமாக இந்தப் புதிய இனத்திை்கு 

“ம ராக்லஸ் இன்எக்ஸ்மபக்தடடஸ்” என்று மபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

❖ “அனுபவமுை்ை பயிை்சியாைரக்ைிடமிருந்து” மதாழில்முறனவின் அடிப்பறடறயப் 

புரிந்து மகாை்வதை்கு மாைவரக்ை்/புதிய மதாழில் 

மதாடங்குபவர/்மதாழில்முறனதவாரக்ை் ஆகிதயாருக்காக “இ-ஸ்மடப்” (E-Step) என்ை ஒரு 

திட்டத்றத கரந்ாடக தகவல் மதாழில்நுட்பத் துறை மதாடங்கியுை்ைது. 

❖ மின் வாகனங்கை் மை்றும் மின்தனை்றுக் கட்டறமப்புகை் குறித்த 3வது சரவ்ததச 

மாநாடானது புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது.  

❖ இந்தியக் கிரிக்மகட் வாரியத்தினால் (Board of Control for Cricket in India - BCCI) ஆை்கைின் 

மூத்ததார ் ததசியக் கிரிக்மகட் அைியின் தறலறமப் பயிை்சியாைராக ரவி சாஸ்திரி 

மீை்டும் நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் இவருறடய பதவிக் காலம் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு 

நீட்டிக்கப்படட்ு, 2021 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ்மாதத்தில் நிறைவறடயவிருக்கின்ைது. 

❖ சரவ்ததச 20 ஓவர ்கிரிக்மகட் தபாட்டியில் 17 முறை மதாடரந்்து மவை்றி மபை்ைதன் மூலம் 

தாய்லாந்து கிரிக்மகட் அைி ஒரு உலக சாதறனறயப் பறடத்துை்ைது. 20 ஓவர ்கிரிக்மகட் 

தபாட்டியில் எந்தமவாரு அைியாலும் (ஆை் & மபை்) இதுவறர நிகழ்த்தப்படாத அதிக 

எை்ைிக்றகயிலான மதாடர ்மவை்றிகை் இதுவாகும். 

❖ பல்தகரியாவின் பசாரட்ிஸ்கிக்கில் நறடமபை்ை 2019 ஆம் ஆை்டின் பல்தகரிய 

இறைதயார ்சரவ்ததச தபட்மிை்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில்  இந்தியாறவச ்தசரந்்த வருை் 

கபூர ்மவை்கலப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.் 

❖ தமாட்டார ் விறையாடட்ுகைில் உலகப் பட்டத்றத மவன்ை முதலாவது  இந்தியராக 

ஐஸ்வரியா பிஸ்தஸ என்பவர ் உருமவடுத்து உலகச ் சாதறன பறடத்துை்ைார.் இவர ்

 ங்தகரியில் மகைிர ் பிரிவில் சரவ்ததச இருசக்கரப் தபாட்டி கூட்டறமப்பின் (FIM - 

International Motorcycling Federation) உலகக் தகாப்றபறய மவன்றுை்ைார.்  

o இந்தப் தபாட்டியானது உலகில் இருசக்கர தபாட்டிறய நிரவ்கிக்கும் அறமப்பான 

FIMயினால் நடத்தப்பட்டது. 

❖ உலகில் மிகக் கடுறமயான மிதிவை்டிப் தபாட்டிகளுை் ஒன்றில் (4000 கிதலா மீட்டர)் 

மவை்றி மபை்ை முதலாவது மபை்மைியாக மெரம்னிறயச ் தசரந்்த புை்றுதநாய் 

ஆராய்சச்ியாைர ் பிதயானா தகால்பிங்கர ் என்பவர ் உருமவடுத்துை்ைார.் இந்தப் 

தபாட்டியானது பல்தகரியா மை்றும் பிரான்சிை்கு இறடதய நடத்தப்பட்டது.  

❖ வட துருவத்தின் மீது பைந்த முதலாவது இந்திய விமானம் ஏர ் இந்தியா விமானமாகும். 

தில்லியிலிருந்து சான் பிரான்சிஸ்தகா மசல்லும் ஏர ் இந்தியா விமானம் வழக்கமாக 

அடல்ாை்டிக் அல்லது பசிபிக் மபருங்கடலின் மீது பைக்கும்.  ஆனால் ஆகஸ்ட் 15 அன்று 

வடக்கில் 0º மீது பைந்தது. 
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❖ “வாழ்க்பக எனக்குத் பதரியாமதலதய பாைங்கள் கற்பித்தது” (“Lessons Life Taught Me, 

unknowingly”) எனும் அனுபம் தகரின் சுயசரிறத நூலானது சமீபத்தில் இந்தியாவில் 

பவளியிைப்பை்ைது. 

❖ புவஜனஸ்வரில் உள்ள கலிங்கா அரங்கில் கைற்பபை ைாைா  ாக்கி அகாைமிபய 

முதலபம  ்ர ்நவீன் பை்நாயக் திறந்து பவத்தார.் 

❖ கடலூரில் உை்ை மீன்வைத் துறையின் துறை இயக்குநரான P. ரம்யாலை்சுமி என்பவர ்

“சுருக்கமடி மீன் பிடித்தலின்”  ை்ைவிஜராத நபைமுபறயின் மீது நைவடிக்பக 

எடுத்ததற்காகவும் அவருபைய பதரியம் மற்றும்  ாக ங்கள் ஆகியவற்றிை்காகவும்  2019 

ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் கல்பனா  ாவ்லா விருதிறன அவர ் மபை்று 

இருக்கின்ைார.் 

o இந்த “சுருக்கமடி மீன் பிடித்தலானது” பாரம்பரிய மீன் பிடிப்பாளரக்ைின் 

மீன்பிடிப்றப அசச்ுறுதத்ல் ப ய்கின்றது. இது பிராந்தியத்தில் உள்ள ஒைட்ுபமாத்த 

கைல் ார ்சுற்று ச்ூழலுக்கும் ஒரு அ ச்ுறுத்தலாக விளங்குகின்றது. 

❖ நாை்டின் முதலாவது மத்திய ஜவதிப் பபாறியியல் மற்றும் பதாழில்நுை்ப பமயமானது 

(Central Institute of Chemical Engineering and Technology - CICET)  குஜராத்தில் அபமக்கப்படும் 

என்று மத்திய கப்பல் ஜபாக்குவரத்து துபற இபணயபம  ்ர ் மன்சுக் மண்ைாவியா 

அறிவித்துள்ளார.்  

❖ மத்திய உள்துபற அபம  ்கமானது அபனத்து மத்திய ஆயுத காவல் பபை (Central Armed 

Police Force - CAPF)  வீரரக்ளின்  ஓய்வு வயபதயும்  60 ஆக நிரண்யித்துள்ளது. 

o மத்திய பதாழிலகப் பாதுகாப்புப் பபை, அ ாம் பரபில்ஸ், மத்திய ரி ரவ்் காவற் 

பபை, எல்பலப் பாதுகாப்புப் பபை, இந்ஜதா-திபபத்திய எல்பல காவற் பபை 

 ாஸ்த்ரா சீமா பால் ஆகியபவ அறனத்தும் CAPF கீழ் அடங்கும். 

❖ ஜாரக்்கண்டின் வறைபறிக்கும் தவபளயின் ஒரு புதிய இனமானது உறுதி ப ய்யப்பைட்ு, 

இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் பதிவுகளில் பவளியிைப்பைட்ுள்ளது. 

o இது “ஸ்பாபெஜராபதகா மகதம்” என்று பபயரிைப்பைட்ுள்ளது. இது பபாதுவாக 

வறை பறிக்கும் மகதத் தவபள என்று அபழக்கப்படுகின்றது. இது 2015 ஆம் 

ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பை்ைது. 

❖ இந்தியாவின் துபணக் குடியரசுத ்தபலவர ் ாந்தி நிஜகதனில் அபமந்துள்ள ரவீந்திரநாத் 

தாகூரின் பாரம்பரிய வீைான “சியாமலி வீைப்ைத்” திறந்து பவத்து அதறன நாை்டிற்கு 

அரப்்பணித்தார.் 

o சியாமலி வீைானது 1934 ஆம் ஆண்டில்  ாந்தி நிஜகதனில் உை்ை உள்ளூர ் ந்தால் 

இன மக்களால் கை்ைப்பை்ை ஒரு மண் வீைாகும்.  

❖ பன்னாைட்ு இயற்பக நிதியத்தினால் (World Wide Fund for Nature - WWF) ஜமற்பகாள்ளப்பைை் 

“வனப் பன்முகத ் தன்பம” என்ை முதலாவது  ரவ்ஜத  ஆய்வின்படி, 1970 ஆம் ஆண்டு 

முதல் காடுகளில் உள்ள வன விலங்குகளின் எண்ணிக்பகயானது 53  தவிகிதம் 

குபறந்துள்ளது. 

o இந்தப் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வன  ்சிறப்புத்துவக் குறியீை்டின் அடிப்பபையில் 

ஜமற்பகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. இந்தக் குறியீடு காடுகளில் மைட்ுஜம வாழும் வன 

விலங்குகபளக் கண்காணிக்கின்றது. 

❖ ஆகஸ்ை் 19 ஆம் ஜததியானது  ரவ்ஜத  மனிதக் குரங்கு தினமாக அனு ரிக்கப்படுகின்றது.  
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❖ மத்திய அரசின் ஜபாஷான் அபியான் திை்ைத்தின் கீழ் சிறப்புத்துவத்திற்கான 3 

விருதுகபள தமிழ்நாடு அரசு பபற்றுள்ளது. 

o ஜபாஷான் அபியான் திை்ைமானது ஊை்ை  ்த்துக் குபறபாைற்ற இந்தியாபவ 

அபைவதற்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ை பல 

அபம  ்கங்களுக்கிபைஜயயான ஒரு ஒருங்கிபணப்புத் திை்ைமாகும். 

❖ இந்திய பமை்ஜரா இரயில் திை்ைங்களின் வரலாற்றில் முதன்முபறயாக, புஜன 

பமை்ஜராவானது அலுமினியத்தினாலான இரயில் பபை்டிகபளப் பபறவிருக்கின்றது. இது 

நாள்வபர, நாை்டில் உள்ள பமை்ஜராக்கள் துருப் பிடிக்காத எஃகினாலான இரயில் 

பபை்டிகபளப் பயன்படுத்துகின்றன. 

o அலுமினியப் பபை்டிகள் குபறந்த எபை, சிறந்த ஆற்றல் திறன் மற்றும் சிறந்த 

அழகியல் திறன் பகாண்ைதாக இருக்கின்றன. இபவ பகால்கத்தாவில் 

தயாரிக்கப்பை இருக்கின்றன. 

❖ 9 நாை்கள் நபைபபறும் ஜதசியப் பழங்குடியினத் திருவிழாவான “ஆதி மகா உற் வம்” 

ஆனது ஆகஸ்ை் 17 ஆம் ஜததியிலிருந்து ஜல - லைாக்கின் ஜபாஜலா  பமதானத்தில் 

நபைபபற்றுக் பகாண்டிருக்கின்றது. இது இந்திய அரசின் மத்திய பழங்குடியின 

விவகாரங்கள் துபற அபம  ்கம் மற்றும் இந்தியப் பழங்குடியினக் கூைட்ுறவு  ்

 ந்பதயிைல் வளர ்ச்ிக் கூை்ைபமப்பு (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India 

- TRIFED) ஆகியவற்றினால் இபணந்து ஒருங்கிபணக்கப் படுகின்றது. 

❖ ஒரு புதிய ஜநரடி வரிச ்  ை்ைத்பத உருவாக்குவதற்கான அகிஜலஷ் ரஞ் ன் பணிக் 

குழுவானது தனது அறிக்பகபயயும் வருமான வரி  ் ை்ைத்தின் புதிய முன்பமாழியப்பை்ை 

பதிப்பின் வபரபவயும் நிதியபம  ்ர ்நிரம்லா சீதாராமனிைம்  மரப்்பித்துள்ளது. 

❖ காங்ஜகா மக்களாை்சிக் குடியரசில் எஜபாலா பதாற்றுஜநாய் பரவுதலின் ஜபாது 

நைத்தப்பை்ை மருத்துவப் பரிஜ ாதபனகளில் REGN-EB3 மற்றும் MAb114 ஆகிய மருந்துகள் 

இந்தத ்பதாற்று ஜநாயினால் ஏற்படும் இறப்புகபள வியக்கத்தகு வபகயில் குபறக்கிைது 

எனக் கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது. 

❖ பஜரம்னியில் உள்ள திபரஸ்பதன் பல்கபலக் கழகத்பத  ்ஜ ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் 

ஒரு புதிய சுய அளவீைட்ு மலன்சுகளற்ற (கண்ணாடி வில்பல) அக ஜநாக்கிபய 

வடிவபமத்துள்ளனர.் இது ஒரு ஒற்பற உயிரணுபவ விை  ்சிறியதாக பபாருை்களின் ஒரு 

முப்பரிமாண உருவத்பத உருவாக்குகின்றது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ் மாதத்தில் நபைபபறவிருக்கும் UNFCCயின் உறுப்பினர ்

நாடுகளின்  ந்திப்பப முன்னிைட்ு, 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 14 முதல் ஆகஸ்ை் 16 ஆம் 

ஜததி வபர பிஜரசிலில் உள்ள  ாப்பாஜலாவில் ஜபசிக் நாடுகள் (பிஜரசில், பதன் ஆப்பிக்கா, 

இந்தியா மற்றும் சீனா) காலநிபல மாற்றம் மீதான தனது 

அபம  ்கங்களுக்கிறடதயயான 28வது  ந்திப்பப நைத்தின. 

❖ ATP ஜபாை்டித ் பதாைரின் ஒரு முக்கிய ஜபாை்டியில் பவற்றி பபற்ற “முதலாவது காது 

ஜகளாத வீரராக” பதன் பகாரியாவின் லீ ைக்-ஹீ என்பவர ்உருபவடுத்துள்ளார.் 

o இவர ் அபமரிக்காவின் வை கஜராலினாவில் நபைபபற்ற வின்ஸ்ைன் - ஜ லம் 

ஓபனில் சுவிை் ரல்ாந்தின் பென்றி லாக்ஜ ாபனன் என்பவபர வீழ்த்தியுள்ளார.்  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை ் 20 அன்று இந்தியா மற்றும் பகன்யா ஆகிய 

நாடுகளுக்கிபைஜயயான கூைட்ு வரத்்தகக் குழுவின் 9வது கூை்ைத ் பதாைரானது புது 

தில்லியில் நைத்தப்பை்ைது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 20 அன்று ஒரு நாள் நபைபபறும் ஜதசிய சுற்றுலாத ் துபற 

அபம  ்ரக்ள் மாநாைானது  புது தில்லியில் மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கத்தால் 

ஒருங்கிபணக்கப்பை்ைது. 

❖ “இனாலி பக” என்று அபழக்கப்படும் குபறந்த ப லவு பகாண்ை ப யற்பகயான பகபய 

ஜமம்படுத்தியதற்காக NCPEDP MPHASIS உலகளாவிய வடிவபமப்பு விருது 2019 என்ற 

விருபத இந்தியாபவ  ் ஜ ரந்்த பிர ாந்த் காஜை பபற்றுள்ளார.் 

❖ மின்னணு சிகபரைட்ுகளின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பபன மீதான தபையின் 

அமலாக்கத்பத வலுப்படுத்துவதற்காக கரந்ாைக மாநில அரசு தனது பிரிவு ஏ ந ச்ு 

வபகயின் கீழ் “நிக்ஜகாடிபன” இபணத்துள்ளது. 

o  யஜனாபஜன், பெை்ஜரா யனிக் அமிலம், றநை்ரஜன் பபராக்பஸடு மற்றும் 

பாஸ்ஜீன் ஜபான்ற உயிருக்குத் தீங்கு விபளவிக்கக் கூடிய அதிக ந ச்ுத் தன்பம 

பகாண்ை ஜவதிப் பபாருை்கள் அறவ மிகக் குபறந்த அளவுகளில் இருந்தாலும் கூை  

அறவ கரந்ாடகாவில் பிரிவு ஏ ந ச்ுகளாக வபகபடுத்தப்பைட்ுள்ளன. 

❖ கலிஜபாரன்ியாவில் உள்ள ஒரு ஸ்ைாரை்் அப் நிறுவனமான (புதியதாக பதாழில் 

பதாைங்குதல்) ப ரபரஸ் சிஸ்ைம்ஸ் என்ற நிறுவனம் 1.2 டிரில்லியன் 

டிரான்சிஸ்ைரக்பளக் பகாண்டு உலகின் மிகப்பபரிய ப யலிபய (Processor) 

ஜமம்படுத்தியுள்ளது. இது ப ரபரஸ் சீவல் அளவு இயந்திரம் என்று அபழக்கப் படுகின்றது.  

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ை் 21 ஆம் ஜததி உலக பதாழில்முபனஜவார ் தினமாக 

அனு ரிக்கப்படுகின்றது. புத்தாக்கம், பதாழில்முபனவு மை்றும்  தபலபமத்துவத்தின் 

அதிகாரத்பத தமம்படுத்துவறத அனு ரிப்பதற்காக இத்தினம் அனு ரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ பஞ் ாப் மாநில முதலபம  ்ர ் “ ரப்த் ப காத் பீமா ஜயாஜனா” என்று அபழக்கப்படும் 

ஒரு ஜதசிய சுகாதாரக் காப்பீைட்ுத ்திை்ைத்பதத் பதாைங்கியுள்ளார.் இது முன்ஜப இருக்கும் 

ஜநாபயயும் உள்ளைக்கியுள்ளது. இது ஏறத்தாழ 46 இலை்  குடும்பங்களுக்கு 

பயனளிக்கின்றது. 

❖ முன்னாள் காவல் துபற கூடுதல் ஆபணயர ்மற்றும் இந்தியக் கிரிக்பகை் கைட்ுப்பாைட்ு 

வாரியத்தின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் தற்ஜபாபதய உறுப்பினரான B.N.S. பரை்டி என்பவர ்

சீனாவின் ப ங்குடுவில் நபைபபற்ற உலகக் காவல் துபற மற்றும் தீ  ாரந்்த 

விபளயாைட்ுத் பதாைரில் தங்கப் பதக்கத்பத பவன்றுள்ளார.் 

❖  மீபத்தில் மகாராஷ்டிராவின் புப்கானில் இந்தியத் பதால்பபாருள் ஆய்வு (Archaeological 

Survey of India - ASI) பமயத்தினால் ஜமற்பகாள்ளப்பைை் ஆய்வானது விதரப்ா பகுதியில் 

இரும்புக் கால நாகரீகத்திற்கான  ான்றுகபளக் கண்ைறிந்துள்ளது. 

o இந்த இைமானது தபி நதியின் துபண நதியான பூரண்ா நதிக்கு அருகில் 

அபமந்துள்ளது. 

❖ அக்ஜைாபர ் மாதத்தில் உலகப் பபாருளாதார மன்றத்தினால் நைத்தப்படும் இந்தியப் 

பபாருளாதார மாநாை்டிற்கு வங்க ஜத தத்ின் பிரதமர ்ஜஷக் ெசினா மற்றும் பைன்னிஸ் 

வீராங்கபனயான  ானியா மிர ்ா ஆகிஜயார ் இபணந்து தபலபம தாங்க 

விருக்கின்றனர.் 

❖ இந்தியக் கிரிக்பகை் அணியின் முன்னாள் பதாைக்க வீரரான விக்ரம் ரத்ஜதார ்இந்தியக் 

கிரிக்பகை் அணியின் புதிய ஜபைட்ிங் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் இவர ்

 ஞ் ய் பாங்கருக்குப் பதிலாக நியமிக்கப்பைட்ுள்ளார.் தமலும் பரத் அருண் மற்றும் 

R.ஸ்ரீதர ்ஆகிஜயார ்முபறஜய பந்து வீ ச்ு மற்றும் பீல்டிங் பயிற்சியாளரக்ளாக நீட்டிக்கப் 

படட்ுை்ைனர.் 
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❖ ஜகாபிச ் ப ை்டிப் பாபளயத்தில் உள்ள பவர விழா உயரந்ிபலப் பள்ளியில்  மூக 

அறிவியல் ஆசிரியராகப் பணியாற்றும் எம்.மன்சூர ் அலி மற்றும் கரூரில் உை்ை 

க.பரமத்தியின்  ஊராை்சி ஒன்றியத் பதாைக்கப் பள்ளியில் தபலபமயாசிரியராகப் 

பைியாற்றும் R.ப ல்வக் கண்ணன் ஆகிஜயார ்2018 ஆம் ஆண்டின் ஜதசிய நல்லாசிரியர ்

விருதுக்காகத் தமிழ்நாை்டிலிருந்து ஜதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ளனர.் 

❖ காற்றாபல மின் திை்ைங்களுக்காக பமகா வாை் ஒன்றிற்கு ரூ.30,000 என்ை வாைபக 

நிறலபய தளரத்்த அல்லது நீக்க மத்திய சுற்று ச்ூழல், வனம் மற்றும் பருவ நிபல மாற்ற 

அபம  ்கம் முடிவு ப ய்துள்ளது. 

❖ மத்திய கலா  ்ார மற்றும் சுற்றுலாத ் துபற இபணயபம  ்ரான (தனிப் பபாறுப்பு) 

பிரகலாத ் சிங் பஜைல் “மனு காந்தியின் குறிப்புகள் (நாைக்ுறிப்பு) (1943-44)” என்ற ஒரு 

புத்தகத்பத பவளியிைட்ுள்ளார.் 

o இந்தப் புத்தகமானது ஆக்ஸ்ஜபாரட்ு பல்கபலக் கழக அ  ்கத்துைன் இபணந்து 

இந்திய ஜதசியக் காப்பகத்தினால் மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த தினக் 

பகாண்ைாை்ைத்தின் ஜபாது பவளியிைப்பை்ைது. 

❖ ஜபாரப்்ஸ் பத்திரிக்பகயின் 2019 ஆம் ஆண்டில் அதிக ஊதியம் பபறும் நடிகரக்ள் 

பை்டியலில் பாலிவுை் நடிகர ் அக்சய் குமார ் 4வது இைத்பதப் பிடித்துள்ளார.் இவர ் 65 

மில்லியன் ைாலபர ஊதியமாகப் பபற்றுள்ளார.் இப்பை்டியலில் டிபவன் ராக் ஜான் ன் 

முதலிைத்தில் உள்ளார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 23 அன்று இந்தியக் குடியரசுத ்தபலவர ்ராம்நாத ்ஜகாவிந்த் 

இரக்கம் மீதான முதலாவது உலக இபளஞர ்கருத்தரங்பகப் புது தில்லியில் பதாைங்கி 

பவத்தார.் 

o இக்கருத்தரங்கானது அபமதி & நீடித்த வளர ்ச்ிக்கான யுபனஸ்ஜகா மகாத்மா 

காந்தி கல்வி நிறுவனம் மற்றும் மத்திய மனிதவள ஜமம்பாைட்ுத் துபற அபம  ்கம் 

ஆகியவற்றால் இபணந்து ஒருங்கிபணக்கப்பை்ைது. 

❖ பக்பரனின் மனாமாவில் உள்ள 200 ஆண்டுகள் பழபம வாய்ந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணா 

ஆலயத்தின் மறுஜமம்பாைட்ுத் திை்ைத்பத இந்தியப் பிரதமர ்நஜரந்திர ஜமாடி பதாைங்கி 

பவத்தார.் 

❖ பக்பரன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகபள  ்ஜ ரந்்த அர ரக்ளிைமிருந்து 2 

புகழ்பபற்ற அரசு விருதுகள் இந்தியப் பிரதமர ்நஜரந்திர ஜமாடிக்கு வழங்கப்பைட்ு அவர ் 

பகௌரவிக்கப்பைை்ார.்  

o பக்பரன் : மறுமலர ்ச்ியின் மன்னர ் ெமாத ் எனப்படும் ஆபண. ஐக்கிய அரபு 

அமீரகம் :  யீத்தின் ஆபண. 

❖ மரபணு மாற்றப்பை்ை தைப்ைப் பயிரின் திறந்தபவளி  ாகுபடிக்கு ஒப்புதல் வழங்கிய 

முதலாவது நாைாக பநஜீரியா உருபவடுத்துள்ளது. இதற்கு முன்பு பநஜீரியா மற்றும் 

எத்திஜயாப்பியா ஆகிய நாடுகள் மரபணு மாற்றப்பைை் பருத்தி வபகக்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளன. 

❖ ஈரானின் அதிபரான ொ ன் ரவ்கானி “பாவர ் - 373” என்ற உள்நாை்டிஜலஜய 

தயாரிக்கப்பை்ை வான் ஏவுகபண பாதுகாப்பு அபமப்பப, அவரக்ளுபைய  

இராணுவத்தில் இபணத்துள்ளார.்  

❖ ஸ்பபயினின் மாை்ரிை்டில் நபைபபற்ற உலக வில்வித்பத இபளஜயார ் ாம்பியன்ஷிப்பில் 

ஆண்களுக்கான இபளஜயார ் அணிப் பிரிவில் சுக்பீர ் சிங்,  ங்கம் பிரீத ் சிங் பிஸ்லா 
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மற்றும் து ர ் பாை்ஜைர ் ஆகிஜயாபரக் பகாண்ை இந்திய அணியானது “பவண்கலப் 

பதக்கத்பத”  மவன்றுை்ைது. 

❖ இந்தியாவின் “ஒற்றுபமக்கான சிபல” மற்றும் மும்பபயில் உள்ள “ஜ ாஜொ இல்லம்” 

ஆகியபவ பைம்ஸ் பத்திரிக்பகயின் உலகின் சிறந்த 100 நகரங்களின் பை்டியலில் இைம் 

பபற்றுள்ளன. இந்தப் பை்டியலானது இைங்கபளப் பாரப்வயிை, தங்க, உணவு உை்பகாள்ள 

மற்றும் ஜதநீர ்அருந்த ஆகிய பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 
❖ ப ன்பனயில் உள்ள காஜவரி மருத்துவமபனயில் ஒரு ஜமம்பை்ை நரம்பியல் அறுபவ 

சிகி ப் ப் பிரிவு திறக்கப்பைட்ுள்ளது. இது முப்பரிமாை (3D) மற்றும் ஜராஜபா 

பதாழில்நுை்பத்பதப் பயன்படுத்தி விரிவான மற்றும் ஜமம்படுத்தப்பை்ை நரம்பியல் 

மற்றும் முதுபகலும்புச ் சிகி ப் பய வழங்கும். 

❖ குடியிருப்ஜபார ் ஒருங்கிபணப்பு அபமப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் சிறப்பு ஜநாக்க 

அறக்கை்ைபள நிதியத்திற்கு இந்தியா ஒரு மில்லியன் ைாலபரப் பங்களித்துள்ளது. 

❖ கரந்ாடகாவில் முதன்முறையாக, அம்மாநிலமானது தகாவிந்த் எம் கரத்ொலா, டாக்டர ்

அஸ்வத் நாராயைா மை்றும் லட்சுமை் சாவாடி ஆகிய மூன்று துறை 

முதலறமசச்ரக்றைப் மபைவிருக்கின்ைது. இவரக்ை் மூவரும் எடியூரப்பாவின் 

அறமசச்ரறவயில் (தகபிமனட்) துறை முதலறமசச்ரக்ைாகத் 

ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைனர.் 

❖ மும்றபயில் 2019 ஆம் ஆை்டின் லக்மி குைிர ்கால ஆறடத் திருவிழாவில் நீடித்த ஆறடக் 

கலாசச்ாரத்றத தநாக்கி நகரவ்தை்காக சூர ் (SURE) என்ற ஒரு திை்ைத்பத மத்திய ஜவுளித் 

துபற அபம  ்ர ்ஸ்மிரிதி இராணி பதாைங்கியுள்ளார.் 
o SURE என்பது “நிபலயான தீரம்ானம்” (Sustainable Resolution) என்பபதக் குறிக்கின்றது. 

இது ஒரு தூய்பமயான சூழலுக்குப் பங்களிக்கக் கூடிய ஆபைபய ஜநாக்கி 

நகரவ்தற்கான பதாழிற்துபறயின் ஒரு உறுதிப்பாைாகும்.  

❖ பபண்கைின் சுகாதாரத்பத ஜமம்படுத்தும் ஜநாக்கில் மத்திய அரசு, தனது ஜன் அவுஷாதி 

ஜகந்திராக்களில் விற்பபன ப ய்யப்படும் சுகாதாரத் துணிகளின் விபலபய ரூ. 1 ஆகக் 

குபறக்க விருக்கின்றது. அங்கு விற்கப்படும் சுகாதாரத ்துணிகளின் தற்ஜபாபதய விபல 

ரூ. 2.50 ஆகும். 

o “சுவிதா” என்ற உயிரியால் சிபதவுறும் சுகாதாரத ் துணிகள் 2019 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ை் 27 அன்றிலிருந்து ஜதரந்்பதடுக்கப்பை்ை பமயங்களில் மானிய விபலயில் 

கிபைக்கும். 

❖ இந்தியாவின் முதலாவது பபண் காவல்துபறப் பபாது இயக்குநரான (Director General of 

Police - DGP) 1973 ஆம் ஆண்டு பைிப் பிரிபவ  ்ஜ ரந்்த இந்தியக் காவற் பணி அதிகாரி 

காஞ் ன் ப ௌத்ரி பைை்ா  ்ாரியா  மீபத்தில் காலமானார.் இவர ் 2004 ஆம் ஆண்டில் 

உத்தரகாண்ை் மாநிலத்தின் DGPயாக நியமிக்கப்பை்ை ஜபாது வரலாறு பபைத்தார.்  

o இந்தியாவின் இரை்டாவது மபை் இந்தியக் காவல் பைி அதிகாரியும்  

இவதரயாவார.் 

❖ மகாராஷ்டிர அர ாங்கம் தனது புதிய பதாழிற்துபறக் பகாள்பகயில், உள்ளூர ்

மக்களுக்கு பமாத்தப் பணிகளில் 80  தவிகிதப் பணிகபள அளிக்க வழி வகுக்கும் ஒரு 

புதிய “மண்ணின் றமந்தரக்ை்” என்ற ஒரு பிரிபவ வகுத்துள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் ஜநபாளம் ஆகிய நாடுகளிக்கிபைஜய 10வது ஜபருந்துச ் ஜ பவ 

அறிவிக்கப் பைட்ுள்ளது. இது ஜமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சிலிகுரிபய காத்மாண்டுைன் 
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இபணக்கின்றது. 

❖ அபமரிக்க விண்பவளி நிறுவனமான நா ாவானது விண்பவளியில் நிகழ்த்தப்பை்ை 

முதலாவது குற்றம் என்று கருதப்படும் குை்ைம் ஒன்றை வி ாரித்துக் பகாண்டிருக்கின்றது. 

o விண்பவளி வீரர ் அன்ஜன பமக்பலன் என்பவர ்  ரவ்ஜத  விண்பவளி 

நிபலயத்தில் இருந்த ஜபாது அபையாளத் திருைட்ு மற்றும் தனது பிரிந்த 

மபனவியின் தனிப்பை்ை நிதிப் பதிவுகபளத ் தவறாக அணுகியது 

ஆகியவற்றிற்காகக் குற்றம்  ாை்ைப் பை்ைார.் 

❖ ஜதசிய வானூரத்ியியல் மற்றும் விண்பவளி நிரவ்ாகத்திை்கு  (National Aeronautics and Space 

Administration - NASA) கல்வி சுை்றுப் பயைம் தமை்மகாை்டு, அங்குை்ை விை்மவைி 

வீரரக்ளுடன் உறரயாட இருக்கும் மூன்று மாைவரக்ைில் ஒருவராக மதுறரறயச ்தசரந்்த 

தெ தன்யா தஸ்மனம் அறிவிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

o 10 ஆம் வகுப்பு பயிலும் இந்த மாைவி 2019 ஆம் ஆை்டின் ததசிய விை்மவைி 

அறிவியல் தபாட்டியில்  மவை்றி மபை்ை பின்பு இந்த வாய்ப்றபப் மபை்ைார.் 

❖ ெம்மு-காஷ்மீருக்குச ்சிைப்பு அந்தஸ்து அைித்து வந்த 370வது சட்டப் பிரிறவ ரத்து மசய்த 

மத்திய அரசின் முடிவுக்கு எதிரான “சட்ட சவாறல” ஆராய உசச் நீதிமன்ைம் முடிவு 

மசய்துை்ைது. 

o இது ஐந்து நீதிபதிகை் மகாை்ட அரசியலறமப்பு அமரவ்ிை்கு மாை்ைப் படட்ுை்ைது. 

❖ மத்திய ரசாயனங்கை் மை்றும் உரங்கை் துறை அறமசச்ர ்டி. வி. சதானந்த கவுடா “ென் 

அவுசாதி சுகம்” என்ை ஒரு றகதபசி மசயலிறய அறிமுகப் படுத்தியுை்ைார.் மக்கை் 

தங்களுக்கு அருகிலுை்ை ென் அவுசாதி என்ை மபாது மருந்துக் கறடகறைத் ததட இது 

உதவும். 

❖ ஒரு நல்ல ரட்சகறர ஊக்குவிக்கும் முயை்சியின் ஒரு பகுதியாக, சாறல விபத்தில் 

சிக்கியவரக்றை மீடட்ு மருத்துவமறனக்கு மகாை்டு மசன்று அவரக்ைின் உயிறரக் 

காப்பாை்ை உதவும் நபரக்ளுக்கு ரூ.5,000 மராக்கப் பரிறச புதுசத்சரி அரசு அறிவித்துை்ைது. 

❖ பல்தவறு தபாக்குவரத்துக் குை்ைங்களுக்கு தமம்படுத்தப்பட்ட அபராதங்கறைக் 

றகயாை்வது உட்பட, தமாட்டார ்வாகனத் திருத்தச ்சட்டம் 2019இன் 63 விதிகறை மத்திய 

அரசு அறிவித்துை்ைது. புதிய உட்பிரிவுகை்  2019  ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ்1 ஆம் தததி முதல் 

நறடமுறைக்கு வரும். 

❖ மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அறமசச்ர ் ராெ்நாத் சிங் தல ் நகரில் உை்ை அதி உயர 

ஆராய்சச்ிக்கான பாதுகாப்பு நிறுவனத்தினால் ஒருங்கிறைக்கப்பட்ட ‘26வது லடாக்கி 

கிசான் ெவான் விக்ஞ்யான் தமைாறவத்’ மதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ பிரபல மபாருைாதார நிபுைர ் அப்தல்லா  ம்ததாக் சூடானின் புதிய பிரதமராக 

மபாறுப்தபை்றுை்ைார.் 

❖ சமீபத்தில்  சீனாவின் மசங்டூவில் நறடமபை்ை உலக காவல் துறை மை்றும் தீ சாரந்்த 

விறையாடட்ுகைின் சரவ்ததச சாம்பியன்ஷிப்பில் மகாராஷ்டிராறவச ் தசரந்்த காவலர ்

தமானாலி ொதவ் இரை்டு தங்கப் பதக்கங்கை் உட்பட மூன்று பதக்கங்கறை 

மவன்றுை்ைார.் 

❖ லை்டனில் உை்ை கிங்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியின் கிறைகறைத் தமிழ்நாட்டில் 

அறமப்பதை்காக அம்மருத்துவமறனயுடன் தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில்  றகமயழுத்திடட்ுை்ைது. 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

நீலகிரியில் தண்ணரீ் ஏடிஎம்கள் 

❖ நீலகிரி மாவட்ட நிரவ்ாகம் சுை்றுலாப் பயைிகை் மத்தியில் பிரபலமான 70 இடங்கைில் 

தை்ைீர ்ஏடிஎம்கறை நிறுவி இருக்கின்ைது. 

❖ நீலகிரி முழுவதிலும் இருக்கும் மநடுஞ்சாறலகைில் குடிநீர ் மை்றும் குைிரப்ானங்கை் 

அறடக்கப்படும் மநகிழிப் புட்டிகைின் விை்பறன மீதான தறட ஆகஸ்டு 16 முதல் 

நறடமுறைக்கு வர இருக்கின்ைது.  

❖ சுை்றுலாப் பயைிகை் மிகக் குறைந்த கட்டைதத்ில் இவ்வறகயான ஏடிஎம்கைில் இருந்து 

நீறரப் மபை முடியும்.  

 

 

தமிழ்நாடட்ின் லட்சியமிகு துரிதப் பபருந்து பபாக்குவரத்து அமமப்பு 

❖ தமிழ்நாடு அரசு மசன்றனயில் 7 இடங்கைில் தனது லட்சியமிகு துரிதப் தபருந்து 

தபாக்குவரத்து அறமப்பு திட்டத்திை்குப் புத்துயிரூட்டி இருக்கின்ைது.  

❖ இந்த அறமப்பு பின்வரும் பகுதிகைின்  சாறலகறை உை்ைடக்கும் 

o பறழய மகாபலிபுரம் சாறல 

o GST  ாபல 

o ஜகாயம்ஜபடு மற்றும் பூந்தமல்லி ஆகிய பகுதிகளுக்கு இபைப்பைை்  ாபல 

o குஜராம்ஜபைப்ை – துபரப்பாக்கம்  ாபல 

❖ இந்த அபமப்பானது  பமை்ஜரா ரயிலின் அபமப்பு தரம் மற்றும் ப யலாண்பம 

ஆகியவற்றுைன் ஜபருந்துகளின் மலிவுத் தன்பம மற்றும் பநகிழும் தன்பம ஆகியவற்பற 

ஒன்றிபணக்கின்றது.  
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சென்மனயில் மூன்று அழுத்தப்படட் உயிரி இயற்மக எரிவாயு சதாழிற்ொமலகள் 

❖ மபருநகர மசன்றன மாநகராட்சியானது உயிரிக் கழிவிலிருந்து அழுத்தப்பட்ட இயை்றக 

வாயுறவ நிரப்பும் மூன்று அழுத்தப்பட்ட உயிரி இயை்றக எரிவாயு றமயங்கறை 

அறமக்க இருக்கின்ைது.  

❖ இறவ பை்ைிக்கரறன, தசாழிங்கநல்லூர ்மை்றும் அை்ைாநகரில் உை்ை றகவிடப்பட்ட 

கருங்காறர வைாகம் ஆகிய இடங்கைில் அறமக்கப்படும். 

 

❖ இது அரசு-தனியார ் கூடட்ுப் பங்கைிப்பு முறையில் உை்பத்திக்கும் றமயத்தின் 

தமலாை்றமக்கும் தனியார ் நிறுவனம் மபாறுப்பாக இருக்கும் வறகயில் 

அறமக்கப்படும். 

❖ அழுத்தப்படட் உயிரி இயை்றக எரிவாயு, மதரு விைக்குகளுக்கு ஆை்ைலாகவும், 

சறமப்பதை்காக திரவ எரிவாயுவாகவும், வாகன எரிமபாருைாகவும் (CNG ஜபருந்துகள் 

மற்றும் விவ ாய இயந்திரங்கள்) அழுத்தப்பைை் இயற்பக எரிவாயுவிற்குப் பதிலீடு 

ப ய்கின்றது.  

 

வ.உ. சிதம்பரனார் துமறமுகத்தின் ொதமன  

❖ வ.உ. சிதம்பரனார ்துறைமுகம் 2019ம் ஆை்டு ெூறல 27ம் தததி 1,80,592 மமட்ரிக் டன்கை் 

எறடயுை்ை சரக்குகறைக் றகயாை்டு ஒரு புதிய சாதறனறய பறடத்திருக்கின்ைது. 

❖ இது 2017 ஆம் ஆை்டு நவம்பர ் 16 அன்று ஒரு நாைில் றகயாைப்படட் 1,77,639 மமட்ரிக் 

டன்கை் என்ை முந்றதறய சாதறனறய முந்துகின்ைது. 
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❖ முன்னதாக 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல 25ம் தததி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து றசப்ரஸ் 

நாடட்ுக் கப்பலான “MVKMAX EMPEROR” வந்தபைந்த ஜபாது, 85,224 ைன்கள் எபையுைன் 

அதிகபை ்  ரக்குகள் மகாை்ட ஒரு கப்பபலக் பகயாள்வது என்ற மற்றுபமாரு 

 ாதபனபயப் பபைதத்ிருந்தது. 

❖ இதற்கு முன்பு இத்துபறமுகத்தால் அதிகபை ்  ரக்கு அளபவ பகயாண்ைக் கப்பலானது 

2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11ம் ஜததியன்று 84502 ைன்கள் எபையுைன் சுண்ணாம்புக் 

கற்கபள ஏற்றிக் பகாண்டு வந்த “MV SFAKIA WAVE”என்ற கப்பலாகும்.  

 

தமிழ்நாடட்ில் மருத்துவக் காப்பீடு 

❖ மத்திய சுகாதார அறமசச்கத்தின்படி, ததசிய மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் அதிக 

எை்ைிக்றகயிலான குடும்பங்கறை தமிழ்நாடு மகாை்டுை்ைது. 

❖ தை்மபாழுது தமிழ்நாட்டில் குறைந்தபட்சம் 1.57 தகாடி குடும்பங்கை் ரூ.5 இலட்சம் 

மருத்துவக் காப்பீட்டில் (ஒரு குடும்பத்திை்கு) உை்ைடங்கியுை்ைன. 

❖ தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரதான் மந்திரி ென் ஆதராக்கிய 

தயாெனாவுடன் தமிழ்நாடு முதலறமசச்ரின் மருத்துவக் காப்பீடட்ுத் திட்டத்றத 

இறைத்துை்ைது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் காப்பீட்டின் கீழ் அதிகமாக தமை்மகாை்ைப்படும் மருத்துவ சிகிசற்ச முறை 

சிறுநீரகத் தூய்மிப்பாகும் (கூழ்மப் பிரிப்பு).  

 

தமிழ்நாடு பள்ளிகளில் கடட்ாய ஆதார ்

❖ அரசு மை்றும் அரசு உதவி மபறும் பை்ைிகைில் பயிலும் மாைவரக்ை், தங்கைின் ஆதார ்

அடற்ட குறித்த விவரங்கறைக் கடட்ாயம் அைிக்க தவை்டும் என்று தமிழ்நாடு பை்ைிக் 

கல்வித் துறை அறிவித்துை்ைது. 

❖ மாைவரக்ைின் மபை்தைாரக்ை் உை்ைிட்ட விவகாரங்கை் பை்ைிகைால் கட்டாயம் 

தசகரிக்கப்படட்ு மாநில அரசால் நிரவ்கிக்கப்படும் கல்வி தமலாை்றமத் தகவல் 

அறமப்பில் (Educational Management Information System - EMIS) பதிதவை்ைப்பட தவை்டும். 

❖ EMISை்கான ஆதார ் பதிவு மை்றும் இந்த விவரங்கை் தசகரிப்பு ஆகியறவ மத்திய 

அரசினால் பகுதியைவு நிதியைிக்கக்கூடிய சமக்ரா சிக்சா நிறுவனத்தினால் 

தமை்மகாை்ைப் படுகின்ைது.  

 

நீலகிரியில் கனமமழ 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 08 ஆம் தததி வறர 24 மைி தநரத்தில் நீலகிரியில் உை்ை 

அவலாஞ்சி பகுதியில் 820 மில்லி மீட்டர ்மறழப் மபாழிவு பதிவாகியுை்ைது. இங்கு 2019 ஆம் 

ஆை்டு ஆகஸ்ட் 09 ஆம் தததி வறர 72 மைி தநரத்தில் 2136 மில்லி மீட்டர ்மறழப் மபாழிவு 

பதிவாகியுை்ைது. 

❖ இது மதன் இந்தியாவின் மிக அதிக அைவிலான மறழப் மபாழிவு என்று 

கருதப்படுகின்ைது. 

❖ தமிழ்நாட்டில் இதை்கு முன்பு 1943 ஆம் ஆை்டில் ஒதர நாைில் மிக அதிக அைவிலான 
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மறழப் மபாழிவு கூடலூரில் பதிவாகியிருந்தது. இங்கு 570 மில்லி மீட்டர ்மறழப் மபாழிவு 

பதிவாகியிருந்தது. 

❖ தமை்குத் மதாடரச்ச்ி மறலப் பகுதியில் 400 மில்லி மீட்டருக்கு தமதல அதிகப்படியான 

மறழப் மபாழிவு பதிவாகவில்றல. 

❖ 2015 ஆம் ஆை்டில் மசம்பரம்பாக்கம் ஏரி 470 மில்லி மீட்டர ் மறழப் மபாழிறவப் 

மபை்றுை்ைது.  

❖ மகாராஷ்டிராவின் தமை்குத் மதாடரச்ச்ி மறலயில் அறமந்துை்ை மகாபதலஷ்வரானது 

தமகாலயாவின் மமௌசின்ரத்திை்குப் பிைகு இந்தியாவின் மிகவும் அதிகமான 

ஈரப்பதமான பகுதியாக மாறியுை்ைது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆை்டு ெுன் 01 மை்றும் ஆகஸ்ட் 8ை்கு இறடப்பட்ட காலகட்டத்தில் 6031.5 

மில்லி மீட்டர ்மறழப்மபாழிறவப் பதிவு மசய்துை்ைது. 

❖ பூமியின் மிகவும் ஈரப்பதமான பகுதி மமௌசின்ரம் ஆகும். இது சராசரியாக ஒவ்மவாரு 

ஆை்டும் 11,872 மீல்லி மீட்டர ்மறழப் மபாழிறவப் மபறுகின்ைது. 

❖ இது சிரபுஞ்சிக்கு தமை்கு திறசயில் 15 கிதலா மீட்டர ்மதாறலவில் அறமந்துை்ைது. இதை்கு 

முன்பு மிகவும் ஈரப்பதமான இடமாக சிரபுஞ்சி இருந்தது. 
 

தமிழ்நாடட்ின் சிறந்த மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகள் 

❖ நகராட்சி நிரவ்ாக ஆறையமானது தமிழ்நாட்டில் சிைப்பாகச ் மசயலாை்றும் 

மாநகராட்சியாக தசலம் மாநகராட்சிறயயும் சிைப்பாகச ் மசயலாை்றும் நகராட்சியாக 

தரம்புரி நகராட்சிறயயும் பரிந்துறரத்துை்ைது. 

❖ இந்தப் பரிந்துறரகை் மாநில அரசினால் ஏை்றுக் மகாை்ைப்படட்ுை்ைன. இந்த நகரங்கை் 

முதலறமசச்ர ்விருதிறனப் மபைவிருக்கின்ைன. 

❖ தவதாரை்யம் மை்றும் அைந்தாங்கி ஆகிய நகராட்சிகை் முறைதய இரை்டாவது மை்றும் 

மூன்ைாவது நகராட்சிகைாகத் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைன. 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டில் சிைப்பாகச ்மசயலாை்றும் மாநகராட்சி விருறத திருப்பூர ்மாநகராட்சி 

மபை்ைது. 2018 ஆம் ஆை்டில் தகாவில்பட்டி, கம்பம் மை்றும் சீரக்ாழி ஆகிய நகராட்சிகை் 

முறைதய முதல், இரை்டாவது மை்றும் மூன்ைாவது இடத்றதப் பிடித்து சிைப்பாகச ்

மசயலாை்றும் நகராட்சி விருதிறனப் மபை்றுை்ைன.  

 

கமலமாமணி விருதுகள் 2011 – 18  

❖ 2011 ஆம் ஆை்டு முதல் 2018 ஆம் ஆை்டு வறரயிலான கறலமாமைி விருதுகறை 

கறலஞரக்ளுக்கு முதலறமசச்ர ்வழங்கினார.் 

❖ தமலும் முன்னாை் முதல்வர ் மசல்வி மெ. மெயலலிதாவின் மபயரில் “சிறப்புமிக்க 3 

கபலமாமணி விருதுகள்” ஏற்படுதத்ப்பைட்ு, அறவ ஒவ்பவாரு வருைமும் வழங்கப்படும் 

என்றும் முதலபம  ்ர ்அறிவித்துள்ளார.் 

❖ மூத்த கபலஞரக்ளுக்கு ஒவ்பவாரு மாதமும் வழங்கப்பட்டு வரும் நிதியுதவித் 

பதாபகயானது ரூ.2000லிருந்து ரூ.3000 ஆக அதிகரிக்கப் பைட்ுள்ளது. 

❖ கபலமாமணி விருதுகளுக்காக 72 பவவ்ஜவறு கபலப் பிரிவுகளிலிருந்து 201 
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பவற்றியாளரக்ள் ஜதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ளனர.் சிறப்பு நிதித ் பதாபகபயப் 

பபறுவதற்காக 8 மூத்த கபலஞரக்ள் ஜதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ளனர.் 

விருதின் சபயர் புகழ்சபற்ற ஆளுமமகள் 

பாரதி விருது எழுத்தாளர ் சிவ ங்கரி மற்றும் வில்லுப்பாைட்ு நிபுைர ் 

சுப்பு ஆறுமுகம் 

பாலெரஸ்வதி விருது நைனக் கபலஞரக்ள் C.V.  ந்திரஜ கர,் பவபஜயந்திமாலா 

பாலி, V.P. தனஞ்பஜயன் மற்றும்  ாந்தா தனஞ்பஜயன் 

எம்.எஸ். சுப்புலடச்ுமி     

விருது 

கரந்ாைக இப க் கபலஞரக்ள் C.  ஜராஜா & C. லலிதா 

(மும்பப  ஜகாதரிகள்) மற்றும் T.V. ஜகாபால கிருஷ்ணன் 

திமரப்பட 

இமெயமமப்பாளரக்ள் 

யுவன்  ங்கர ்ராஜா, விஜய் ஆண்ைனி 

திமரப்பட நடிகரக்ள் விஜய்ஜ துபதி, காரத்்தி, எம்.எஸ். பாஸ்கர,்  சிக்குமார,் 

பாண்டியராஜன், தம்பி ராபமயா, ஸ்ரீகாந்த,் நளினி மற்றும் 

சூரி 

 

பழனி பஞ்ொமிரத்ம் – புவிொர ்குறியீடு 

❖ பழனி முருகன் தகாவிலில் பிரசாதமாகத் தரப்படும் “பழனி பஞ் ாமிரத்த்திற்குப்” புவி ார ்

குறியீடு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாை்டிலிருந்து ஒரு ஜகாவிலில் வழங்கப்படும் பிர ாதத்திற்கு “புவி ார ் குறியீடு” 

வழங்கப்படுவது இதுஜவ முதன்முபறயாகும். 

 

திருப்பத்தூர், இராணிப்பபட்மட – மாவட்டங்கள்  

❖ தமிழ்நாட்டில் உை்ை தவலூர ் மாவட்டமானது தவலூர,் இராைிப்தபடற்ட மை்றும் 

திருப்பத்தூர ்ஆகிய மாவட்டங்கைாகப் பிரிக்கப்படவிருக்கின்ைது. 
❖ இதன்மூலம் தமிழ்நாட்டில் உை்ை மமாத்த மாவடட்ங்கைின் எை்ைிக்றகயானது 37 ஆக 

அதிகரிக்கவிருக்கின்ைது. 
❖ வட ஆை்காடு மாவட்டமானது தவலூர ் மை்றும் திருவாை்ைாமறல ஆகிய இரு 

மாவடட்ங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டது. தவலூர ் மாவடட்மானது 1989 ஆம் ஆை்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல மாதத்தில் திருமநல்தவலி மை்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய 

மாவடட்ங்கைில் இருந்து மதன்காசி மை்றும் மசங்கல்படட்ு ஆகியறவ தனி 

மாவடட்ங்கைாகப் பிரிக்கப்படட்ன.  
 

அம்மா பராந்து வாகனங்கள் 

❖ இது மபை்கை், குழந்றதகை் மை்றும் முதிதயாரக்ை் ஆகிதயாருக்கு உதவுவதை்காக 

தமிழ்நாட்டில் மதாடங்கப்படட்ுை்ை ஒரு புதிய முன்மனடுப்புத் திட்டமாகும். 

❖ இந்த தராந்து வாகனங்கை் மபை்கை் மை்றும் குழந்றதகளுக்கு எதிரான 

குை்ைங்களுக்காக காவல் துறையின் சிைப்புப் பிரிவிை்கு உதவுகின்ைன. 
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❖ மபை்கை் மை்றும் குழந்றதகளுக்கு எதிரான அறனத்துப் புகாரக்ளும் அறனத்து மகைிர ்

காவல் நிறலயங்களுடன் இறைக்கப்படட்ுை்ை சிைப்புப் பிரிவினால் விசாரறை 

மசய்யப்பட விருக்கின்ைன. 

❖ இந்த தராந்து வாகனங்கை் அறனத்து மகைிர ்காவல் நிறலயங்கைின் கீழ் மசயல்படும். 

❖ மாநில அரசு மை்றும் மத்திய அரசினால் நிதியுதவி அைிக்கப்பட்ட இந்த தராந்து 

வாகனங்கை் மசன்றனயில் விறரவில் தராந்துப் பைிறயத் மதாடங்கவிருக்கின்ைன. 

❖ இந்த தராந்து வாகனங்கை் 1091 மை்றும் 1098 என்ை மதாறலதபசி எை்கைின் காட்சிப் 

படத்றதயும் மகாை்டிருக்கும். 

 

 

பிராந்திய வானிமல மமயம் (RMC) - நுங்கம்பாக்கம் 

❖ நுங்கம்பாக்கத்தில் உை்ை மசன்றன பிராந்திய வானிறல றமயம் (RMC - Regional 

Meteorological Centre) 100 ஆண்டுகளுக்கு ஜமலாக ஆை்றிய தனது சிறப்பான பணிக்காக 

உலக வானிபல அபமப்பால் (World Meteorological Organization - WMO) 

அங்கீகரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ நாட்டில் இந்த அங்கீகாரத்றதப் மபை்ை  ஐந்து றமயங்கைில் இதுவும் ஒன்ைாகும். 

❖ மை்ை றமயங்கைாவன மும்றப, பஞ்ஜிம் (ஜகாவா), புஜன மற்றும் திருவனந்தபுரம் 

ஆகியனவாகும். 

❖ ப ன்பன வானிபல ஆய்வு பமயமானது கிழக்குப் பிராந்தியத்தில் உள்ள முதலாவது 

நவீன வானிபல மற்றும் விண்பவளிக் கண்காணிப்பு பமயங்களில் ஒன்றாகக் 

கருதப்படுகின்றது. 

இதுபற்றி 

❖ RMC ஆனது மதராஸ் கண்காணிப்பு பமயமாகத் பதாைங்கப்பை்ைது. 1786 ஆம் ஆண்டில் 

பதாைங்கப்பை்ை முதலாவது வானிபல ஆய்வு பமயம் இதுவாகும். 

❖ இது எழும்பூரில் ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுபவ  ் ஜ ரந்்த அதிகாரியான 

வில்லியம் பபை்ரி என்பவரால் பதாைங்கப்பைை் ஒரு தனியார ்பமயமாகும். 

❖ 1789 ஆம் ஆண்டில் பபை்ரியின் இந்தத் தனியார ்பமயமானது ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய 

நிறுவனத்திற்கு மாறியது. 
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❖ பின்னர ்அந்த வானிபல ஆய்வு பமயம் பகாபைக்கானலுக்கு மாற்றப்பைை்து. 

❖ RMC ஆனது 1792 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவின் மதராஸின் 

அப்ஜபாபதய ஆளுநரான  ர ் ாரல்ஸ் ஒக்ஜகஜல  என்பவரால் பதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ 1875 ஆம் ஆண்டில் இந்திய வானிபல ஆய்வுத் துபற பதாைங்கப்படுவதற்கு 

முன்னதாகதவ RMC பதாைங்கப்பைட்ுள்ளது.  

❖ இது பதன்னிந்திய தீபகற்பத்தில் உள்ள ஆந்திரப் பிரஜத ம், கரந்ாைகா, ஜகரளா, 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் அந்தமான் நிஜகாபார,் இலை் த ்தீவுகள், புது ஜ் ரி 

ஆகிய ஒன்றியப் பிரஜத ங்கள் ஆகியவற்றின் காலநிபல  ாரந்்த நைவடிக்பககளுக்கு 

பபாறுப்பு மிக்கதாக விளங்குகின்றது. 

❖ இது இந்திய வானிறலத் துறையின்  (IMD - India Meteorological Department) 6 பிராந்திய 

வானிபல ஆய்வு பமயங்களில் ஒன்றாகும். 

❖ இதர பிராந்திய பமயங்கள் பகால்கத்தா, குவொத்தி, மும்பப, நாக்பூர ் மற்றும் புது 

தில்லி ஆகிய நகரங்களில் அபமந்துள்ளன. 

 

சென்மனக் கடற்கமரயில் நீல நிறத்தில் ஒளிர்ந்த அமலகள் 

❖ மசன்றனக் கடை்கறரயில் “கைல் ஒளிரவ்ி” (Sea Tinkle) காணப்பை்ைது. இது உயிரின ஒளிரவ்ு 

என்றும் அபழக்கப்படுகின்றது. 

❖ கைல் ஒளிரவ்ி என்று பபாதுவாக அபழக்கப்படும் பநாக்டிலூகா பாசிகள் இந்த 

நிகழ்வுக்குக் காரணமாக இருந்துள்ளன. 

❖ இந்தக் கைற்பாசிகளுக்குத் தீங்கு ஏற்பை்ைால் இந்தக் கைற்பாசிகள் உயிரின ஒளிரப்வ 

அல்லது உயிரியல் மூலம் ஒளிபய பவளிப்படுத்துகின்றன. 

❖ ஆக்ஸிஜனின் முன்னிபலயில் ஒரு ஜவதியியல் விபன மூலம் ஒளி உருவாகின்றது. இதில்  

“லூசிஃபபஜரஸ்” (ஒளி தரும்) எனப்படும் ஒரு பநாதி பங்கு பபறுகின்ைது. 

❖ ஜகாவா, மும்பப மற்றும் ஜகரளாவின் கழிமுகங்கள் ஆகிய பகுதிகள் ஏற்பகனஜவ இந்தப் 

பாசிப் பபருக்கத்பதக் கண்டுள்ளன. 

❖ இந்தப் பாசித ்திைட்ுகள் கைற்கபர மாசுபாைட்ுைன் பதாைரப்ு பகாண்டுள்ளன. 
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தமிழ்நாடு முதலமமெெ்ரின் சுதந்திர தின விருதுகள் 

❖ சுதந்திர தினக் மகாை்டாட்டத்தின் தபாது பின்வரும் விருதுகை் தமிழ்நாடு அரசினால் 

வழங்கப்படட்ன. 

விருது ஆளுமமகள் / அமமப்புகள் 

டாக்டர் ஏ.பி.பஜ. அப்துல் கலாம் விருது இஸ்ஜரா தபலவர,் K. சிவன் 

மதரியம் மற்றும் ொகெெ ்செயலுக்கான 

கல்பனா ொவ்லா விருது 

P. ரம்யாலை்சுமி 

அதீத தீரெ ் செயலுக்கான தமிழ்நாடு 

முதலமமெெ்ரின் சிறப்பு விருது 

பகாள்பளயரக்பள விரை்டியடித்ததற்காக 

திருபநல்ஜவலியில் உள்ள கபையம் கிராமத்பத  ்

ஜ ரந்்த P.  ண்முகஜவலு மற்றும் அவரது மபனவி 

ப ந்தாமபர. 

சிறந்த செயல்பாடுகளுக்கான விருது 1) மபருநகர ப ன்பன காவல் துபற ஆபணயகம் - 

மூன்றாவது கண் எனப்படும் சிசிடிவி 

ஜகமராக்கபளப் பபாருத்துதல் மற்றும் குற்றக் 

காண்காணிப்பிற்காக ஜபஸ்ஜைக்ஆர ் ப யலிபய 

அறிமுகப்படுத்துதல். 
 

2) பஞ் ாயத்து ராஜ் மற்றும் ஊரக வளர ்ச்ித ்துபற - 

மகாத்மா காந்தி ஜதசிய ஊரக ஜவபலவாய்ப்பு 

உறுதித் திை்ைத்தின் கீழ் ஜவலூர ்மாவை்ைத்தில் உள்ள 

நாகநதி ஆற்றின் மறுசீரபமப்புத் திை்ைம் 

வரிெ ்செயலிக்கான விருது வணிக வரித்துபற - ஜிஎஸ்டி முபறக்கு மாறுவதற்கு 

உதவியளிப்பதற்காக அபனத்து நாை்களிலும் 24 

மணி ஜநரமும் ப யல்பைக்கூடிய உதவி பமயத்பத 

ஏற்படுத்தியதற்காகவும் பகஜபசி  ் ப யலிபய 

ஜமம்படுத்தியதற்காகவும் 

மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலனுக்காக 

முன்மாதிரியான பெமவமய அளித்தல் 

ஜவப்ஜபரியில் உள்ள அறிவாரந்்த மாற்றுத ்

திறனாளிகளுக்கான வாய்ப்புப் பள்ளி 

சிறந்த மருத்துவர் விருதுகள் அரசு கீழ்ப்பாக்க மருத்துவக் கல்லூரிபய  ்ஜ ரந்்த 

ைாக்ைர ் V. ரமாஜதவி மற்றும் ஜகாயம்புத்தூர ் அரசு 

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமபனபய  ் ஜ ரந்்த 

ைாக்ைர ்S. பவற்றிஜவல் ப ழியன் 

சிறந்த தனியார்துறை  

பவமலயளிப்பவர் விருது 

எவபரஸ்ை் ஸ்பைபிபல ரஸ்் நிறுவனம் 

சிறந்த ெமூகப் பணியாளர் விருது  ந்திர பிர ாத், பாத்ஜவ அபமப்பு 

சிறந்த கூட்டுறவு வங்கி விருது ஜ லம் மாவை்ை மத்தியக் கூைட்ுறவு வங்கி 

சபண்களின் நலனுக்காக சிைந்த 

பெமவறய  அளித்ததற்கான விருது 

M. சூப  மரியன் 

சபண்களுக்குப் பணியாற்றியதற்கான 

சிறந்த நிறுவனம் 

ஜபாதிமரம், ஜ லம் 

சிறந்த மாநகராட்சி ஜ லம் 

சிறந்த 3 நகராட்சிகள் தரம்புரி, ஜவதாரண்யம், அறந்தாங்கி 

முதலமமெெ்ரின் மாநில இமளஞர் 

விருது 

P. நவீன் குமார,் M. ஆனந்த் குமார,் R.கபலவாணி 
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முதுமமல புலிகள் காப்பகத்தில் ஊடுருவிய தாவர இனங்கள் 

❖ தமிழ்நாட்டில் அதிக அடரத்்தியில் புலிகறைக் மகாை்டிருக்கும் முதுமறல புலிகை் 

காப்பகமானது (Mudumalai Tiger Reserve - MTR), “காசியா ஸ்பபக்ைாபிலிஸ்” (வை 

அபமரிக்காபவ  ்ஜ ரந்்த) என்ற பபயர ்பகாண்ை ஒரு ஊடுருவிய தாவர இனத்திலிருந்து 

அ ச்ுறுத்தபல எதிரப்காண்டிருக்கின்றது. 

❖ உண்ணி  ் ப டி மற்றும் பாரத்்தீனியம் ஆகிய இதர ஊடுருவிய இனங்களால் MTR 

ஏற்பகனஜவ பாதிக்கப்பைட்ு வருகின்றது. 

❖ எந்தபவாரு ஊடுருவிய (ஜவறுபை்ை) இனங்களுக்கும் புதிய மண், சுற்று ச்ூழல் மற்றும் 

காலநிபல ஆகியபவ  ாதகமாக இருக்கும். 

❖ வனப் பகுதியில் உள்ள உணவு  ் ங்கிலியானது ஊடுருவிய இனங்களால் மாற்றத்திற்கு 

உள்ளாகின்றது. இந்த ஊடுருவிய இனங்கள் புல் உள்ளிை்ை பூரவ்ீகத் தாவரங்கள் 

முபளப்பபதத ்தடுக்கின்றன.  

 

எம் -ொன்ட் எனப்படும் செயற்மக மணல் 

❖ மாை்றுக் கடட்ுமானப் மபாருைாக எம் - சான்ட் எனப்படும் மசயை்றக மைலின் 

பயன்பாடற்ட ஊக்குவிப்பதை்காகவும் தரமை்ை மபாருட்கறை ஒழிப்பதை்காகவும் எம்-

சான்ட் மகாை்றகறய முன்றவக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு மசய்துை்ைது.  

❖ எம் - சான்ட் (தயாரிக்கப்பட்ட மைல்) என்பது கான்கீரிட் கடட்ுமானத்திை்கு நதி மைலுக்கு 

மாை்ைாகப் பயன்படுத்தப்படும் மைலாகும். 

❖ இது கடினமான கருங்கை்கறை உறடப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்ைது.  

நன்றமகள் 

❖ இது சிமமை்ட்டின் இறுகு தநரம் மை்றும் அதன் பை்புகறை பாதிக்கக்கூடிய எந்தமவாரு 

கரிம மை்றும் கறரயக்கூடிய தசரம்த்றதயும் மகாை்டிருக்கவில்றல. 

❖ இந்த எம்-சான்ட் மைறல கருங்கல் ஆறலகளுக்கு அருகிதலதயத்  தயாரிக்க 

முடிவதனால் இது குறைந்த தபாக்குவரத்து மசலவு மகாை்டது. 

❖ மாசுப் மபாருட்கை் இல்லாத காரைத்தினால் கான்கிரீட்டின் தரம் மை்றும் ஆயுை் 

அதிகரித்துை்ைது. 

❖ இது பல்தவறு அைவுகைில் கிறடக்கின்ைது.  
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கல்வித் சதாமலக்காட்சி 

❖ தமிழ்நாட்டில் உை்ை பை்ைி மாைவரக்ளுக்காகப் பிரத்திதயகமாக அரப்்பைிக்கப்பட்ட 

ஒரு மதாறலக்காட்சி அறலவரிறசறய தமிழ்நாடு அரசு மதாடங்கியுை்ைது.  

❖ “கல்வித ் பதாபலக்காை்சி” என்று பபயரிைப்பை்ை இந்த அறலவரிறச அபனத்து 

நாை்களிலும் காபல 6 முதல் இரவு 9.30 வபர நிகழ் ச்ிகபள ஒளிபரப்பு ப ய்யும். 

❖ பபாதுத ் ஜதரவ்ுக்கு மாணவரக்பளத ் தயார ் ப ய்தல், ஜவபலவாய்ப்பு  ் ப ய்திகள், 

இபளஞரக்ளுக்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் மாணவரக்ளின் எதிரக்ால வழிகாைட்ுதல்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பபையில் நிகழ் ச்ிகள் ஒளிபரப்பு ப ய்யப்படும். 

❖ இந்த அறலவரிறசறயத்  தமிழ்நாடு அரசு ஜகபிள் பதாபலக்காை்சி மற்றும் தமிழக 

ஜகபிள் பதாபலக்காை்சித்  மதாடரப்ு  தனியார ்நிறுவனம் ஆகியவற்றில் காண முடியும். 

 

சுற்றுெச்ூழல் நெச்ியல் மமயம் – பகாயம்புத்தூரில் உள்ள SACON 

❖ மத்திய சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் வனங்கை் துறை அறமசச்ர ் பிரகாஷ் ெவ்தடகர ்

தகாயம்புத்தூருக்கு அருகில் ஆறனகட்டியில் உை்ை சலீம் அலி பைறவயியல் மை்றும் 

இயை்றக அறிவியல் றமயத்தில் (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural Sciences - SACON) 

சுை்றுசச்ூழல் நசச்ியலுக்கான ஒரு ததசிய றமயத்றதத் திைந்து றவத்தார.் 

❖ SACON 1990 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பை்ைது.  

❖ இந்த பமயமானது உணவு  ்  ங்கிலியின் மூலமாக பறபவகபள அபைகின்ற பூ ச்ிக் 

பகால்லிகள், கன உஜலாகங்கள் மற்றும் மருந்துகள் ஜபான்ற சுற்று ச்ூழபல 

மாசுபடுத்தும் காரணிகளின் தீங்கான விபளவுகள் குறித்து ஆய்வு ப ய்யும். 

❖ பறபவகளின் பதாைர ்ச்ியான இறப்பப சுற்று ச்ூழல் காரணிகளால் விளக்க முடியாத 

காரணத்தினால் சுற்று ச்ூழல் ந ச்ியல் முக்கியத்துவம் பபற்று விளங்குகின்றது. 

❖ உதாரணம் : கழுகுகளின் அழியும் நிபல. 40 மில்லியன் எண்ணிக்பகயிலிருந்து ஏறத்தாழ 

ஓராயிரம் கழுகுகள் மைட்ுஜம எஞ்சியுள்ளன.  

 

புதிய ெடட்க் கல்லூரிகள் 

❖ அை்றமயில் தசலம், நாமக்கல் மை்றும் ததனியில் மூன்று புதிய அரசு சட்டக் கல்லூரிகை் 

தமிழக அரசால் திைக்கப்பட்டன. 

❖ இந்தக் கல்லூரிகை் தமிழ்நாடு டாக்டர ் அம்தபத்கர ் சட்டப் பல்கறலக்கழகத்தின் கீழ் 

மசயல்படும். 

❖ இந்த 3 புதிய கல்லூரிகளுடன் தமிழ்நாட்டில் மமாத்தமாக 13 அரசு சடட்க் கல்லூரிகை் 

உை்ைன. 

 

சிறப்பு குமறதீரக்்கும் திட்டம்  

❖ தசலம் மாவட்டத்தில் உை்ை எடப்பாடி சட்டமன்ைத் மதாகுதியின் வனவாசி மை்றும் 

மகாங்கைாபுரத்தில் சிைப்பு குறை தீரக்்கும் திட்டத்றத தமிழக முதலறமசச்ர ்துவங்கி 

றவத்தார.் 
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❖ இதில் புகாரக்ை் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு மசய்யப்படட்ு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு 

அனுப்பப்படும். அவரக்ை் ஒரு மாத காலத்திை்குை் அந்த குறைகை் குறித்து நடவடிக்றக 

எடுப்பர.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது எடப்பாடியில் துவங்கப்படட்ாலும், 234 சட்டமன்ைத் மதாகுதிகைிலும் 

மசயல்படுத்தப்படும்.  
 

ஸ்டார் 2.0 

❖ பதிவு மசய்தலில் எைிறமயான மை்றும் மவைிப்பறடயான நிரவ்ாகம் என்ை திட்டத்தின் 

கீழ் ஸ்டார ் 2.0 எனும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட தசறவகறை தமிழக முதல்வர ் துவக்கி 

றவத்தார.் 

❖ இது விறரவான, மவைிப்பறடயான மை்றும்  எைிறமயான பதிவு மசயல்முறைகறை 

உறுதி மசய்கிைது. 

❖ இது இறடத் தரகரக்றையும் நீக்குகிைது. 

❖ இதன் மூலம் பட்டா மாை்ைம் மதாடரப்ான ஆவைங்கை் பத்திரப் பதிவு முடிந்ததும் 

வருவாய்த ் துறை அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்படும். இதனால் தநரம் 

தசமிக்கப்படுகின்ைது.  

 

முதல்முமறயாக மின்ொரப் பபருந்துகள் – தமிழ்நாடு  

❖ காை்று மாசுபாடற்டக் குறைக்கும் நடவடிக்றகயின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு மாநில 

அரசு ஜபை்ைரியினால் (மின்கலன்) இயங்கக் கூடிய மின் ார குளிர ்ாதனப் ஜபருந்துகபள 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

❖ இந்தப் தபருந்துகை் பதாைக்கத்தில் ப ன்பனயில் உள்ள பபருநகரப் ஜபாக்குவரத்துக் 

கழகத்தினால் குறிப்பிைப்பைை் வழித் தைங்களில் ஜ ாதபன அடிப்பபையில் இயக்கப்பை 

விருக்கின்றன. 

❖ 32 இருக்பககபளக் பகாண்டுை்ை இந்தப் ஜபருந்துகள் புவியிைங்காை்டி, தீ கண்காணிப்பு 

மற்றும் தீயபணப்பு அபமப்புகள் ஆகியவற்பறக் பகாண்டுள்ளன. ஒருமுபற 

மின்ஜனற்றினால் இந்தப் ஜபருந்துகள் 120 கிஜலா மீை்ைர ்வபர ப ல்லும். 
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❖ இந்தப் ஜபருந்துகள் அஜ ாக் பலலண்ை் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் பைட்ுள்ளன. 

❖ மின்சாரப் தபருந்துகறைத் தயாரிப்பதை்காக இங்கிலாந்றதத் தறலறமயிடமாகக் 

மகாை்ட சி -40 நகரங்கை் காலநிறலத் தறலறமக் குழு என்ை அறமப்புடன் தமிழ்நாடு 

மாநில அரசு 2018 ஆம் ஆை்டு  ெூன் மாதம் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

றகமயழுத்திட்டது. 

❖ விபரவில் இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்கறை தவகமாக ஏை்றுக் மகாை்ளுதல் மை்றும் 

உை்பத்தி மசய்தல் என்ை திட்டத்தின் இரை்டாம் நிறலயின் கீழ் (FAME India Scheme) 

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கியமான நகரங்களில் இது ஜபான்ற 525ற்கும் ஜமற்பை்ை 

ஜபருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.    

 

மமக்பராசிப் சபாருத்தப்படட் சிப்பிப் பாமற நாய்கள் – சநல்மல மருத்துவக் 

கல்லூரி 

❖ திருமநல்தவலியில் உை்ை மருத்துவக் கல்லூரி மை்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது சிப்பிப் 

பாறை என்ை நாடட்ு நாய் இனங்கைின் தரவுத் தைத்றத உருவாக்கத் மதாடங்கியுை்ைது. 

இது தபான்ை 100 நாய்களுக்கு நாட்டிதலதய முதல்முறையாக றமக்தராசிப்கறைப்  

மபாருத்தியுை்ைது. 

❖ இந்தியாவின் மகன்னல் சங்கத்தின் (Kennel Club of India - KCI) உறுப்பினரக்ளாக இருக்கும் 

நாய்களுக்கு பமக்ஜராசிப் கை்ைாயமானதாகும். 

❖ இது நாை்டில் உள்ள உயரிய நாய் இனங்களுக்கு இபணயாக சிப்பிப் பாபற இனத்திை்கு 

ஒரு அங்கீகாரத்பதப் பபற்றுத் தந்துள்ளது. 

❖ சிப்பிப் பாபற நாயானது தவடற்ட நாய் இரத்தத்தின் (ஜகபனன்) “உலகளாவிய 

வழங்குநர”் என்ற புகபழயும் பபற்றுள்ளது.  

 

 

திண்டுக்கல் பூட்டு, கண்டாங்கி பெமல 

❖ திை்டுக்கல் பூடட்ு மை்றும் கை்டாங்கி தசறல ஆகியவை்றிை்கு மசன்றனயில் உை்ை 

புவிசார ் குறியீடட்ுப் பதிவு அறமப்பினால் புவிசார ் குறியீடு (Geographical Indication - GI) 

வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ பூடட்ு ஆனது அதன் உயரந்்த தரம் மை்றும் நீடித்த உறழப்பு ஆகியவை்றிை்காக புகழ் 

மபை்று விைங்குகின்ைது. திை்டுக்கல் நகரம் பூடட்ு நகரம் என்று கூட அறழக்கப் 

படுகின்ைது. 
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❖ இந்தத் மதாழில் துறையின் வைரச்ச்ிக்கு இந்தப் பிராந்தியத்தில் இருக்கும் ஏராைமான 

இரும்புத் தாதுக்கை்  முக்கியக் காரைமாக விைங்குகின்ைன. 

❖ சிவகங்றக மாவட்டத்தில் உை்ை காறரக்குடி தாலுகா முழுவதிலும் கை்டாங்கி பருத்திப் 

புடறவகை் தயாரிக்கப் படுகின்ைன. 

❖ அறவ மபரிய மாறுபட்ட ஓரக் தகாடுகைினால் வறகப்படுத்தப் படுகின்ைன. கை்டாங்கி 
தசறலகைில் சில தசறலகை் மூன்றில் இரை்டு மடங்கு வறர ஓரக் தகாடுகறைக் 

மகாை்டிருப்பதாக அறியப்படுகின்ைன. 

 

 

ஆற்றல் திறனுள்ள மின்ொர ரயில்கள் - சதற்கு ரயில்பவ 

❖ மதை்கு ரயில்தவ ஆனது மசன்றனக்கும் அரக்தகாைத்திை்கும் இறடதய புதிய ஆை்ைல் 

திைனுை்ை மூன்று நிறல மகாை்ட மமயின்றலன் எலக்ட்ரிக் மல்டிபில் யூனிட் ரயில்கறை  

(Mainline Electric Multiple Unit - MEMU) அறிமுகப் படுதத்ியுை்ைது. 

❖ இது ‘மீட்டாக்க நிறுத்த (braking) அறமப்றபக்’ மகாை்டுை்ைது. 

❖ இது தவகமான முடுக்கம் மை்றும் எதிர ்முடுக்கம் ஆகியவை்றை ஏை்படுத்துகின்ைது. 

❖ வழக்கமான எலக்ட்ரிக் மல்டிபில் யூனிட் ரயில்கை் (EMU) மை்றும் MEMU ரயில்கை் 

ஆகியறவயுடன் ஒப்பிடப்படும் தபாது இது 35 சதவீத ஆை்ைறலச ்தசமிக்கின்ைது. 

 

திடட்மிடல் - ஆன்றலன் அனுமதி 

❖ வீடுகறைக் கடட்ுவதை்கானத் திட்டமிடல் அனுமதிறய ஆன்றலனில் வழங்க தமிழ்நாடு 

மாநில அரசு மதாடங்கியுை்ைது. 

❖ இது அதிக மவைிப்பறடத் தன்றமறய ஏை்படுத்தும். 

❖ 2,500 சதுர அடிக்கு குறைவான அைவிலான மறனகறை றவத்திருக்கும் மசாத்தின் 

உரிறமயாைரக்ை் மை்றும் 1,200 சதுர அடிக்கு குறைவான குடியிருப்பு விடுதிகறைக் கட்டத் 

திட்டமிடட்வரக்ை் ஆகிதயார ் தங்கை் விை்ைப்பங்கறை ஆன்றலனில் சமரப்்பிப்பதன் 

மூலம் திட்டமிடல் அனுமதிறயப் மபை முடியும். 

❖ மசாத்து வரி, வைிக வரி மை்றும் நீர ் & கழிவு நீர ் வரிகை் ஆகியவை்றைச ் மசலுத்த 

ஆன்றலன் முறைறயப் பயன்படுத்தலாம். 

❖ இது மத்திய அரசின் 2016 ஆம் ஆை்டின் மாதிரிக் கட்டிட துறை விதிகைின் 

அடிப்பறடயில் அறமந்த திட்டமிடல் அனுமதிறய எைிறமப் படுத்துவதை்கான ஒரு 

தைமாகும்.  
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ததசியெ ்செய்திகள் 

அடல் ெமூகப் புத்தாக்க மமயம் 

❖ நிதி ஆதயாக்கின் தறலறமத் திட்டமான “அைல் புத்தாக்கத் திை்ைத்தின்” கீழ் அைல்  மூகப் 

புத்தாக்க பமயங்கள் பதாைங்கப்பை்ைன. 

❖ இந்த பமயங்கள்  மூக நிபலயில் புத்தாக்க உணரப்வ ஊக்குவிப்பபத ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளன. 

❖ இந்தத ் திை்ைம் புத்தாக்க உள்கைை்பமப்பில் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கும் 484 

பின்தங்கிய மாவைை்ங்களில் கவனத்பத  ்ப லுத்தவிருக்கின்றது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள குபறவான ஜ பவபயப் பபறும் நிபலறயக் மகாை்ட  1 / 2 / 3 நிறல 

அடுக்கு நகரங்கள், வை கிழக்கு, ஜம்மு காஷ்மீர,் கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியினப் 

பகுதிகள் ஆகியபவ இத்திை்ைத்தின் கீழ் இலக்காக நிரண்யிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 

முஸ்லீம் சபண்கள் (திருமணங்கள் மீதான உரிமமகள் பாதுகாப்பு) மபொதா, 2019 

❖ நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகளும் முஸ்லீம் மபை்கை் (திருமைங்கை் மீதான 

உரிறமகை் பாதுகாப்பு) மதசாதா, 2019ஐ நிறைதவை்றியுை்ைன. 

❖ இந்த மதசாதாறவ மக்கைறவயானது 25-07-2019 அன்றும் மாநிலங்கைறவயானது              

30-07-2019 அன்றும் நிறைதவை்றியுை்ைது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது திருமைமான முஸ்லீம் மபை்கைின் உரிறமகறைப் 

பாதுகாப்பதை்கும் தங்களுறடய கைவரக்ை் உடனடியாக மூன்று முறை தலாக் கூறி 

விவகாரத்து மசய்யும் நறடமுறைறயத் தடுப்பதை்கும் உதவும். 

❖ இது எழுத்து வடிவிதலா அல்லது மின்னணு வடிவிதலா உை்ைிட்ட அறனத்து வடிவிலான  

மூன்று முறை தலாக் கூறி விவாகரத்து மசய்யும் நறடமுறைறயச ்  மசல்லாது என்றும் அது 

சட்ட விதராதம் என்றும் அறிவித்துை்ைது. 

❖ இந்த மதசாதா இந்த நறடமுறைறய மூன்று ஆை்டுகை் வறர சிறைத் தை்டறன மை்றும் 

அபராதம் ஆகியவை்றுடன் தை்டிக்கப்பட தவை்டிய குை்ைமாக அறிவித்துை்ைது.  

❖ இதை்காக  விதிக்கப்படும் அபராதத் மதாறகயானது வழக்றக விசாரறை மசய்யும் 

நீதிபதியின் தனிப்பட்ட முடிவாகும். 

❖ இது திருமைமான முஸ்லீம் மபை்களுக்கான வாழ்வாதார உதவித் மதாறக வழங்கீடு 

மை்றும் மபை்தைாறரச ் சாரந்்துை்ை குழந்றதகளுக்கான நிதியுதவி ஆகியறவ 

நீதிபதியினால் முடிமவடுக்க வழிவறக மசய்கின்ைது. 

❖ திருமைம் மசய்வதிலிருந்துப் பருவம் அறடயாத குழந்றதகறைப் பாதுகாக்க 

மறனவிக்கு உரிறம உை்டு என்று இந்த மதசாதா கூறுகின்ைது. 

❖ இது பிறையில் (ொமீன்) மவைிதய வரமுடியாத ஒரு குை்ைமாகும். இருந்தாலும், 

விசாரறை மசய்யும் நீதிபதி குை்ைம் சாட்டப்பட்டவருக்குப் பிறை அைிப்பதை்கான ஒரு 

விதிமுறை இந்த மதசாதாவில் உை்ைது.  
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கூடுதல் சபாறுப்பு – பதசியப் பாதுகாப்புப் பமட 

❖ இந்ததா - திமபத்திய எல்றலப் பாதுகாப்புப் பறடயின் மபாது இயக்குநரான S.S. ஜதஸ்வால் 

என்பவருக்கு தீவிரவாத எதிரப்்புப் பபையான ஜதசிய பாதுகாப்புப் பபையின் (National 

Security Guard - NSG) இயக்குநர ்என்ற கூடுதல் பபாறுப்பு வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இவர ்2019 ஆம் ஆண்டு ஜூபல 31 ஆம் ஜததி ஓய்வு பபற்ற NSGயின் பபாது இயக்குநரான 

சுதீப் லக்ைாக்கியா என்பவரிைமிருந்து இந்த பபாறுப்பபப் பபற்றார.் 

❖ NSGயின் பபாது இயக்குநர ்என்ற பதவியானது இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியினால் 

நிரப்பப் படுகின்றது. SS ஜதஸ்வால் என்பவர ்பதலுங்கானா பைிப் பிரிவிபவ  ்ஜ ரந்்த 

1984 ஆம் ஆண்டு இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியாவார.் 

இதுபற்றி 

❖ NSG ஆனது உள்நாைட்ுப் பிர ச்ிபனகள் மற்றும் தீவிரவாதம் ஆகியவற்றிலிருந்து 

மாநிலங்கபளப் பாதுகாப்பதற்காக 1984 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பைை்து.  

❖ இது மத்திய உள்துபற அபம  ்கத்தின் நிரவ்ாகக் கைட்ுப்பாைட்ின் கீழ் ப யல்படுகின்றது. 

❖ இது தீவிரவாத எதிரப்்பு நைவடிக்பககபள அதன் அபனத்து வடிவங்களிலும் 

பகயாளுகின்றது. 

 

பதசிய பால் பவன் 

❖ மத்திய மனித வை தமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்ர ்ரதமஷ் மபாக்ரியால் புது தில்லியில் 

உை்ை ததசிய பால் பவனில் விமான மாதிரியுடன் ஒரு சிைப்பு இந்திய விமானப் பறட (IAF 

- Indian Air Force) பமயத்பதத ்திறந்து பவத்தார.் 

❖ இது IAF-ல் பணியாற்ற சிறு குழந்பதகபள ஊக்குவிப்பபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ ஜமலும் இந்திய விமானப் பபையின் தபலபமத் தளபதியான BS தஜனாவா விமானப் 

பபையின் திை்ைங்கபள அடிப்பபையாகக் பகாண்டு “இந்திய விமானப் பபை : ஒரு 

முத்திறர” என்ற ஒரு புதிய முப்பரிமாண பகஜபசியில் இயங்கக் கூடிய காபணாலி 

விபளயாைப்ைத ்பதாைங்கி பவத்தார.் 

இதுபை்றி 

❖ ஜதசிய பால் பவன் என்பது மத்திய மனித வள ஜமம்பாைட்ுத் துபற அபம  ்கத்தினால் 

முழுவதும் நிதியளிக்கப் பைக்கூடிய ஒரு தன்னாை்சி அபமப்பாகும். 

❖ இது குழந்பதகளுக்கு உகந்த சூழலில் பல்ஜவறு நைவடிக்பககள் மற்றும் 

விபளயாைட்ுகளின் மூலம் குழந்பதகளின் சிந்திக்கும் திறபன ஜமம்படுத்துவதற்காக 

1956 ஆம் ஆண்டில் அப்ஜபாபதயப் பிரதமரான ஜவெரல்ால் ஜநருவினால் ஒரு ததசிய 

அளவிலான திை்ைமாக ஏற்படுத்தப்பை்ைது.  

 

R – 27 வானிலிருந்து வான் இலக்மகத் தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகமண – இரஷ்யா  

❖ இரஷ்யாவிடமிருந்து R-27 என்ற வானிலிருந்து வான் இலக்பகத் தாக்கி அழிக்கக் கூடிய 

ஒரு ஏவுகபணபயப் பபறுவதற்கு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் இந்தியா பகபயழுத்திைட்ுள்ளது. 
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❖ இந்த ஏவுகபணயானது இந்திய விமானப்பபையின் ஜபார ்விமானமான Su-30 MKI என்ற 

விமானத்தில் பபாருத்தப் பைவிருக்கின்றது. இது மிக அதிக தூரத்தில் நபைபபறும் 

ஜபாரின் ஜபாது அதன் திறன்கபள அதிகரிக்கும். 

❖ இது 10 – I என்ற திை்ைத்தின் கீழ் பபறப் பைவிருக்கின்றது. 10 – I என்ற திை்ைமானது 

அபனத்து 3 ஆயுதப் பபைகளும் ஜபாரக்் கழிவுக் காப்பகத்பத (WWR - War Wastage Reserve) 

பராமரிப்பபதக் கை்ைாயமாக்குகின்றது. 

❖ WWR என்பது ஒரு குறிப்பிை்ை குபறந்தபை்  காலகை்ைத்திற்கு முக்கியமான ஆயுத 

அபமப்புகள் மற்றும் உதிரிப் பபாருை்களின் பராமரிப்பபக் குறிக்கும்.  

 

இஸ்பரா சதாழில்நுடப்த் சதாடர்பு அலகு – மாஸ்பகா 

❖ இரஷ்யாவின் மாஸ்தகாவில் இஸ்தரா மதாழில்நுட்பத் மதாடரப்ு அலகு (ISRO Technical Liaison 

Unit - ITLU)  ஒன்றை அறமப்பதை்கு மத்திய அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது.  

❖ இது பரஸ்பர ஒருங்கிறைந்த முடிவுகளுக்காக இரஷ்யா மை்றும் அதன் அை்றட 

நாடுகைிலுை்ை மதாழிை்சாறலகை் மை்றும் விை்மவைி நிறுவனங்களுடன் 

இறையவிருக்கின்ைது. 

❖ ITLU ஆனது விை்மவைித் மதாழில்நுட்பதத்ில் ஒத்துறழப்புக்கான தை்தபாறதய 

“இருதரப்புத் திை்ைங்கபள” ஆதரிக்கும். 

❖ இது இஸ்ஜராவின்  ாரப்ாக முழுபமயாக ப யல்பைவிருக்கின்றது. 

 

தண்ணரீப்் பற்றாக்குமறக் குறியீடு 

❖ தை்ைீரப்் பை்ைாக்குறைக் குறியீடட்ின் படி, நாட்டில் உை்ை 20 மிகப் மபரிய நகரங்கைில் 

11 நகரங்கை் தை்ைீரப்் பை்ைாக்குறை அபாயதற்த எதிர ்மகாை்டிருக்கின்ைன. 

❖ இக்குறியீடானது இலை்டனில் உை்ை அபாயப் பகுப்பாய்வு நிறுவனமான மவரிஸ்க் 

தமப்பிை் குதராப்டினால் தயாரிக்கப்பட்டது. இது உலகின் 46-வது அபாயமுை்ை நாடாக 

இந்தியாறவப் பட்டியலிடட்ுை்ைது. 

❖ இந்தக் குறியீடானது வீடுகை், மதாழிை்சாறலகை் மை்றும் தவைாை் துறை ஆகியவை்றின் 

தை்ைீர ்நுகரவ்ு விகிதம் மை்றும் நதிகை், ஏரிகை், ஓறடகை் ஆகியவை்றின் நீர ்வைங்கை் 

ஆகியவை்றைக் கைக்கிடுகின்ைது. 

❖ தில்லி, மசன்றன, மபங்களூரு, ற தராபாத், நாசிக், மெய்ப்பூர,் அகமதாபாத் மை்றும் 

இந்தூர ்ஆகிய நகரங்கை் “மிகவும் அபாயத்பத” எதிர ்மகாை்டிருக்கின்ை நகரங்கைாகும். 
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ஊட்டெெ்த்மத அடிப்பமடயாகக் சகாண்ட மானியம் 

❖ மபாருைாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அறமசச்ரறவயானது 2019-20 ஆம் 

ஆை்டிை்கான பாஸ்தபட் மை்றும் மபாட்டாஷ் உரங்களுக்கான ஊட்டசச்த்றத  

(Nutrient Based Subsidy - NBS)  அடிப்பறடயாகக் மகாை்ட மானியத் மதாறகக்கு ஒப்புதல் 

வழங்கியுை்ைது.  

❖ இது உரத ்துபறயினால் பரிந்துபரக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ NBS ப யல்முபறயின் கீழ், பின்வரும் ஊை்ை  ்த்துகளுக்கு அவை்றின்  ஒரு கிஜலா கிராம் 

எறடயின் அடிப்பபையில் வருைாந்திர மானியம் நிரண்யிக்கப்பை விருக்கின்றது. 

o றநட்ரென் (N) 

o பாஸ்ஜபை் (P) 

o பபாை்ைாஷ் (K) 

o  ல்பர ்(S) 

❖ ஜபாரான் மற்றும் துத்தநாகம் ஜபான்ை பிை நுை் ஊட்டசச்த்துகளுடன் கூடிய உரங்கைின் 

எந்தமவாரு வறகயும் தனிப்பட்ட மானியத்திை்குத் தகுதியுறடயதாகும். 

❖ இது உரங்கை் மை்றும் உரங்கறை உை்பத்தி மசய்வதை்குத் ததறவயான 

மபாருட்களுக்கான விநிதயாக ஒப்பந்தங்கறை முறைப்படுத்த உை்பத்தியாைரக்ை் 

மை்றும் இைக்குமதியாைரக்ை் ஆகிதயாறர அனுமதிக்கும். தமலும் இது 2019-20 ஆம் 

ஆை்டில் விவசாயிகளுக்கு உரங்கை் கிறடக்கச ்மசய்வறத உறுதி மசய்கின்ைது. 

 

உெெ் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக அதிகரிப்பு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ைத் தறலறம நீதிபதி உை்பட உசச் நீதிமன்ைத்தில் தை்மபாழுதுை்ை 

நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய 31லிருந்து 34 ஆக அதிகரிப்பதை்கு மத்திய 

அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. 

❖ உசச் நீதிமன்ை நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய அதிகரிப்பதை்கான மதசாதாவானது 

நாடாளுமன்ை ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கின்ைது. 

❖ உசச் நீதிமன்ை (நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றக) சட்டம், 1956 ஆனது மதாடக்க காலத்தில் 

உசச் நீதிமன்ைத் தறலறம நீதிபதிறயத் தவிரத்்து அதிகபடச்ம் 10 நீதிபதிகை் பைியாை்ை 

வழிவறக மசய்துை்ைது. 

❖ இந்தச ்சட்டமானது நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய 25லிருந்து 30 ஆக (உசச் நீதிமன்ைத் 

தறலறம நீதிபதிறயத்  தவிர) அதிகரிப்பதை்காக கறடசியாக 2009 ஆம் ஆை்டில் 

திருத்தப்பட்டது.  

 

மனித உரிமமகள் பாதுகாப்பு (திருத்த) மபொதா 2019 

❖ மனித உரிறமகை் பாதுகாப்புச ்சட்டம், 1993 ஐ திருத்தும் மனித உரிறமகை் பாதுகாப்பு 

(திருத்த) மதசாதா 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகைாலும் 

நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ 1993 ஆம் ஆை்டுச ் சட்டத்தின்படி, ததசிய மனித உரிறமகை் ஆறையத்தின் (National 

Human Rights Commission - NHRC) தறலவராக நியமிக்கப்படுபவர ் ஓய்வு மபை்ை உசச் 

நீதிமன்ைத் தறலறம நீதிபதியாக இருக்க தவை்டும். 
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❖ ஆனால் தை்மபாழுது இந்தியாவின் தறலறம நீதிபதிதயா அல்லது ஏததனும் உசச் 

நீதிமன்ை நீதிபதிதயா  இந்த ஆறையத்தின் தறலவராக நியமிக்கப்படலாம். 

❖ இது தபாலதவ, மாநில மனித உரிறமகை் ஆறையமானது ஓய்வு மபை்ை தறலறம 

நீதிபதி அல்லாமல் உயர ் நீதிமன்ைத்தின் தறலறம நீதிபதி உை்பட எந்தமவாரு உயர ்

நீதிமன்ை நீதிபதியின் தறலறமயிலும் மசயல்படலாம். 

❖ முந்றதய சட்டமானது மனித உரிறமகை் குறித்த அறிறவக் மகாை்ட 2 நபரக்றை NHRCன் 

உறுப்பினரக்ளாக நியமிக்க வழிவபக ப ய்கின்றது. 

❖ ஆனால் திருத்தப்பட்ை மஜ ாதாவானது மூன்று நபரக்பள உறுப்பினரக்ளாக 

நியமிக்கவும், அவரக்ளில் குபறந்தபை் ம் ஒரு நபராவது பபண்ணாக இருக்கவும் 

வழிவபக ப ய்கின்றது. 

❖ இந்தத ் திருத்தமானது உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலம் 3 ஆண்டுகள் அல்லது 

உறுப்பினரக்ை்  70 வயபதப் பூரத்்தி ப ய்யும் வபர, இவற்றில் எது முதலில் வருகிறஜதா 

அவற்றின் அடிப்பபையில் உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலத்பத குபறத்துள்ளது. இதற்கு 

முன்பு உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலம் 5 ஆண்டுகளாகும். 

❖ தமலும் இந்தத் திருத்தம் NHRC மற்றும் SHRC-ன் உறுப்பினரக்பள 5 ஆண்டு காலத்திற்கு 

மீண்டும் உறுப்பினரக்ைாக நியமிக்க அனுமதிக்கின்ைது. இவ்வறகயில் இந்தத் 

திருத்தமானது “மறு நியமனத்திை்கான” 5 ஆை்டு காலக் கைட்ுப்பாைப்ை நீக்கியுள்ளது. 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டின்  ை்ைமானது NHRCன் பபாது  ்ப யலாளர ்மற்றும் SHRC-ன் ப யலாளர ்

என்ற பதவிகபள உருவாக்க வழிவபக ப ய்துள்ளது. இவரக்ள் NHRC மற்றம் SHRCன் 

தபலவரக்ளினால் அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பை்ை அதிகாரங்கபள ப யல்படுத்துவர.் 

❖ இந்தத ் திருத்தத்திற்குப் பின்பு, NHRC மற்றும் SHRCன் (State Human Rights Commission) 

தபலவரக்ளின் கைட்ுப்பாை்டிற்கு உை்பைட்ு பபாது  ் ப யலாளரக்ள் நீதி  ாரந்்த 

பணிகபளத ் தவிர, அபனத்து நிரவ்ாக மற்றும் நிதி  ாரந்்த (நீதி  ாராத) பணிகபள 

ஜமற்பகாள்வர.் 

❖ தை்தபாறதய மனித உரிறமகை் ஆறையம் பிை்படுத்தப்பட்ட  வகுப்பினரக்ளுக்கான 

ததசிய ஆறையத்தின் தறலவர,் குழந்றத உரிறமகை் பாதுகாப்புக்கான ததசிய 

ஆறையத்தின் தறலவர ் மை்றும் மாை்றுத் திைனாைிகளுக்கான தறலறம ஆறையர ்

ஆகிதயார ்இதன் உறுப்பினரக்ைாக நியமிக்கப்பட தவை்டும். 

❖ இந்த மதசாதாவானது ஒன்றியப் பிரததசங்கைினால் தமை்மகாை்ைப்படும் மனித உரிறம 

ஆறையத்தின் பைிகறை ததறவப்படட்ால் மத்திய அரசு அப்பைிகறை SHRC 

தமை்மகாை்ை வழிவறக மசய்கின்ைது. புது தில்லிறயப் மபாறுத்தவறர மனித 

உரிறமகை் மதாடரப்ான பைிகறை ததசிய மனித உரிறமகை் ஆறையதம கவனிக்கும். 

 

ஒபர பதெம் ஒபர அட்மட 

❖ ததசிய உைவுப் பாதுகாப்பிை்கு மிகப் மபரிய அைவில் ஊக்கம் அைிக்கும் விதமாக 

மத்திய அரசு பின்வரும் மாநிலங்கைில் “ஒஜர ஜத ம் ஒஜர அைப்ை” என்ற ஒரு திை்ைத்பத 

தசாதறன முறையில் பதாைங்கியுள்ளது. 

o பதலுங்கானா 

o ஆந்திரப் பிரஜத ம் 

o மகாராஷ்டிரா 
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o குஜராத் 

❖ இந்த முன்ஜனாடித் திை்ைமானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 1 லிருந்து நபைமுபறக்கு 

வருகின்றது. 

❖ ஒஜர ஜத ம் ஒஜர அைப்ை என்ற திை்ைமானது உணவுப் பாதுகாப்புப் பயன்களின் 

விரிவாக்கத்பத அனுமதிக்கக் ஜகாருகின்றது. 

❖ உணவுப் பாதுகாப்பு அைப்ைகபள பவத்துள்ள குடும்பதாரரக்ள் இந்த மாநிலங்களில் 

எந்தபவாரு நியாய விபலக் கபைகளிலும் மானிய விபலயிலான அரிசி மற்றும் 

ஜகாதுபமபயப் பபற முடியும். ஆனால் இந்த  ்ஜ பவபயப் பபறுவதற்கு இவரக்ளுபைய 

நியாய விபல (குடும்ப) அைப்ைகள் ஆதார ்எை்ணுைன் இபணக்கப் பைட்ிருக்க ஜவண்டும். 

 

இந்திய மருத்துவ ஆமணயம் (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ இந்திய மருத்துவ ஆறையம் (திருத்த) மதசாதா, 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தில் 

மவை்றிகரமாக நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ இது இந்திய மருத்துவ ஆறையச ்சட்டம், 1956ஐ மாை்றுகின்ைது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது ததசிய மருத்துவ ஆறையத்றத (National Medical Commission - NMC) 

அறமக்க வழி  மசய்கின்ைது. இந்த ஆறையமானது இந்திய மருத்துவக் கழகதற்த 

(Medical Council of India - MCI) மாை்ைவிருக்கின்ைது. 

❖ இது மத்திய அரசினால் நியமிக்கப்பட்ட 25 உறுப்பினரக்றைக் மகாை்டிருக்கும். 

❖ இந்த மதசாதா நிறைதவை்ைப்பட்ட மூன்று ஆை்டு காலத்திை்குை், மாநில அைவில் மாநில 

அரசுகை் மாநில மருத்துவ ஆறையங்கறை அறமக்க தவை்டும்.  

❖ மத்திய அரசு ஒரு மருத்துவ ஆதலாசக ஆறையத்றத (Medical Advisory Council - MAC) 

அறமக்கும். 

❖ மாநிலங்கை் / யூனியன் பிரததசங்கை், தங்கைது சிந்தறனகறை MAC மூலமாக NMCயின் 

முன் பவக்க முடியும். 

❖ MAC ஆனது மருத்துவக் கல்வியின் “குபறந்தபடச் தரங்கபள” தீரம்ானிப்பது மற்றும் 

பராமரிப்பது குறித்த ஆஜலா பனகபள NMCவிற்கு வழங்கும். 

❖ மருத்துவப் பணிபய ஜமற்பகாள்வதற்கு நவீன மருத்துவத் பதாழிலுைன் பதாைரப்ுபைய 

சில இபைநிபலப் பயிற்சியாளரக்ளுக்கு ஒரு வபரயறுக்கப்பை்ை உரிமத்பத NMC 

வழங்கும். 

❖ இந்த மஜ ாதாவின் கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்பை்ை அபனத்து மருத்துவ நிறுவனங்களிலும் 

இளநிபல மற்றும் முதுநிபல பல்ஜநாக்கு மருத்துவக் கல்விக்கான ஜ ரக்்பகக்கு ஒஜர 

மாதிரியான ஜதசியத ்தகுதி நுபழவுத் ஜதரவ்ு ஒன்று இருக்கும். 

❖ மருத்துவராக பணியாற்றுவதற்கான உரிமத்பதப் பபறுவதற்காக மருத்துவ 

நிறுவனங்களிலிருந்துப் பை்ைம் பபற்று பவளிஜயறும் மாணவரக்ளுக்கு பநக்ஸ்ை் ஜதரவ்ு 

(ஜதசிய எக்ஸிை் ஜதரவ்ு) என்ற பபாது இறுதி ஆண்டு இளநிபலத் ஜதரவ்ு ஒன்று இருக்கும். 

❖ இந்த மஜ ாதாவின்படி இந்தத ்  ஜதரவ்ின் மதிப்பபண் ஆனது மருத்துவ நிறுவனங்களில் 

மாணவரக்ள் முதுநிபலப் படிப்புகளில் ஜ ருவதற்கு அடிப்பபையாக இருக்கும்.  
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பஷ்மினா (காஷ்மீர் கம்பளி) பரிபொதமன மமயம் 

❖ தல ் நகரத்தில் ஒரு பஷ்மினா பரிதசாதறன றமயம் அறமக்கப்படவிருப்பதாக 

இந்தியத் தரங்கை் அறமப்பு (BIS - Bureau of Indian Standards) அறிவித்துள்ளது. 

❖ இது ஜ கரிக்கப்பை்ை பஷ்மினாவின் தரத்பதப் பரிஜ ாதிப்பதற்காக ஜல ் நகரத்தில் 

உள்ள லைாக் தன்னாை்சி மபல வளர ்ச்ி ஆபணய ஆய்வகத்துைன் இபணந்து 

அபமக்கப்பைவிருக்கின்றது. 

❖ பஷ்மினா என்பது காஷ்மீர ் ஆடுகளின் தனித்துவமான 4 இனங்களிலிருந்து வரும் 

காஷ்மீர ்கம்பளியின் ஒரு சிறந்த வபகயாகும். 
 

 

இந்தியாவின் முதலாவது பநர பமலாண்மம ஆய்வு 

❖ மத்திய நிதி அறமசச்கத்தின் வருவாய்த் துறையானது இந்தியாவின் முதலாவது தநர 

தமலாை்றம ஆய்றவ (Time Release Study - TRS) நடத்திக் மகாை்டிருக்கின்ைது. 

❖ இது வைிகரக்ளுக்குப் பயனைிப்பதை்காக எல்றலயில் சரக்குப் தபாக்குவரத்றத 

தவகப்படுத்துவதை்காக நடத்தப்படவிருக்கின்ைது. 

❖ இது ஆகஸ்ட் 01 முதல் ஆகஸ்ட் 07 வறரயிலான காலகட்டதத்ில் கடல், வான், நிலம் மை்றும் 

உை்நாடட்ுத் துறைமுகம் உை்ைிட்ட 15 துறைமுகங்கைில் ஒதர தநரத்தில் 

நடத்தப்படவிருக்கின்ைது. 

❖ குறிக்தகாை் : வரத்்தகப் ஜபாக்குவரத்தில் உள்ள சிக்கல்கபளக் கண்ைறிந்து, அவற்பற 

நிவரத்்தி ப ய்வதாகும். ஜமலும் இது எல்பல நபைமுபறகளின் ப யல்திறபன 

ஜமம்படுத்துவதற்குத் ஜதபவயான அதனுைன் பதாைரப்ுபைய பகாள்பக மற்றும் 

ப யல்பாைட்ு நைவடிக்பககபள எடுப்பபத குறிக்ஜகாளாகக் பகாண்டுள்ளது.  

❖ TRS என்பது  ரவ்ஜத  வரத்்தகப் ஜபாக்குவரத்தின் திறபன அளவிடுவதற்காக உலக சுங்க 

அபமப்பினால் ஆதரிக்கப்பை்டு  ரவ்ஜத  அளவில் அங்கீகரிக்கப்பைை் ஒரு கூறாகும்.  

 

மரபணு இந்தியா முயற்சி 

❖ மரபணு இந்தியா முயை்சி என்ை திட்டத்தின் கீழ் உயிரி மதாழில்நுட்பத் துறை அடுத்த 

ஐந்து வருடங்கைில் இரை்டு கட்டங்கைாக ஏைக்குறைய 20000 இந்திய மரபணுக்கறை 

தசாதித்துப் பாரக்்க திடட்மிடுகின்ைது. 

❖ இத்திட்டம் புை்று தநாறயக் கை்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் தசாதறன முயை்சிகறை 

தமம்படுத்த தமை்மகாை்ைப் படுகின்ைது.  

❖ இத்திட்டத்தில் உயிரி-மதாழில்நுட்பத் துறையும், இந்திய அறிவியல் மை்றும் மதாழிலக 

ஆராய்சச்ி றமயத்றதயும் தசரத்்து மமாத்தம் 22 நிறுவனங்கை் பங்தகை்கும். 

❖ இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் தகவல் ததசிய உயிரியல் தகவல் றமயத்தின் மூலம் எங்கு 

தவை்டுமமன்ைாலும் ஆராய்சச்ியாைரக்ளுக்கு அணுகிடத் தக்க வறகயில் இருக்கும். 

            Changthangi Malra 

Chegu Chyangara 
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பாலியல் சகாடுமமகளிடமிருந்து சிறாரக்ள் பாதுகாப்பு மபொதா – 2019  

❖ தபாக்தசா எனப்படும் பாலியல் மகாடுறமகைிலிருந்து சிைாரக்ை் பாதுகாப்பு மதசாதா, 

2019 பாராளுமன்ைத்தின் இரை்டு அறவகைாலும் நிறைதவை்ைப்பட்டது. இது 2012 ஆம் 

ஆை்டின் தபாக்தசா (POCSO - Protection of Children from Sexual Offences) சட்டத்தில் திருத்தம் 

மசய்கின்ைது. 
 

குற்றம் 2012 பபாக்பொ ெட்டம் 2019 மபொதா 

ஆபா  புபகப்பைங்கள் மற்றும் 

காை்சிகளுக்காக 

குழந்பதகபளப் பயன்படுத்துதல் 

அதிகபை ்ம் 5 வருைங்கள் குபறந்தபை் ம் 5 வருைங்கள் 

ஆபா  காரணங்களுக்காக 

குழந்பதகபளப் பயன்படுத்தி 

அதனால் ஊடுருவும் (உை்தைப் 

புகுத்தும்) வபகயிலான பாலியல் 

தாக்குதல் 

குபறந்தபை் ம் 10 

வருைங்கள்                       

அதிகபை ்ம் ஆயுள் 

தண்ைபன 

குபறந்தபை் ம் 10 வருைங்கள் 

(குழந்பத 16 வயதிற்கு கீஜழ 

இருந்தால் 20 வருைங்கள்)  

அதிகபை ்ம் ஆயுள் 

தண்ைபன 

ஆபா  காரணங்களுக்காக 

குழந்பதகபளப் பயன்படுத்தி 

அதனால் மிக ஜமா மான 

ஊடுருவும் (உை்தைப் புகுத்தும்) 

வபகயிலான பாலியல் தாக்குதல் 

ஆயுள் தண்ைபன குபறந்தபை் ம் 20 வருைங்கள்  

அதிகபை ்ம் ஆயுள் அல்லது 

மரண தண்ைபன 

 

ஆபா  காரணங்களுக்காக 

குழந்பதகபளப் பயன்படுத்தி 

அதனால் பாலியல் தாக்குதல் 

குபறந்தபை் ம் 6 

வருைங்கள்             

அதிகபை ்ம் 8 வருைங்கள் 

குபறந்தபை் ம் 3 வருைங்கள்  

அதிகபை ்ம் 5 வருைங்கள் 

ஆபா  காரணங்களுக்காக 

குழந்பதகபளப் பயன்படுத்தி 

அதனால் மிக ஜமா மான 

பாலியல் தாக்குதல் 

குபறந்தபை் ம்  8 

வருைங்கள்               

அதிகபை ்ம் 10 வருைங்கள் 

குபறந்தபை் ம் 5 வருைங்கள்  

அதிகபை ்ம் 7 வருைங்கள் 

 

கருங்காய்ெெ்ல் பநாய் 

❖ ற தராபாத் ஐஐடிறயச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் காலா அசார ் எனப்படும் 

கருங்காய்சச்றல குைப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் மருந்றத (அம்தபாமடரிசின் டி) 10 

நாட்கை் வறர மமதுவாக மசலுத்துவறதச ்சாதிக்க முறனந்திருக்கின்ைனர.்  

❖ இது மலயிஸ்மானியா வறகயின் ஒடட்ுை்ைிகைால் உருவாக்கப்படும் ஒரு தநாயாகும். 

❖ இது பாதிக்கப்படட் மபை் இனத்தின் மை் ஈக்கைின் கடியால் பரப்பப்படுகின்ைது. 

❖ தநாய் எதிரப்்பு சக்திறயத்  தாக்குகின்ை இந்தநாய் முறையாகச ் சிகிசற்சயைிக்கப் 

படாவிடில்  ஏைக்குறைய அபாயகரமானதாகும்.  

❖ இது மதலரியாவிை்குப் பிைகு உலகில் இரை்டாவது மிகப்மபரிய ஒடட்ுை்ைிக் 

கிருமியாகும். 

❖ கருங்காய்சச்ல் என்றும் அறழக்கப்படும் காலா அசார ்மை்றும் டம்டம் காய்சச்ல் ஆகிய 

இரை்டும் புைக்கைிக்கப்படட் மவப்ப மை்டல தநாய்கை் என்று வறகப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்ைன. 
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❖ இந்தியாவில், இந்த தநாய் தமை்கு வங்காைம், பீகார,் ொரக்்கை்ட் மை்றும் கிழக்கு உத்தரப் 

பிரததசத்தில் மடட்ுதம காைப்படுகிைது. 

 

 

ெடட் விபராத  நடவடிக்மககள் தடுப்பு (திருத்தம்) மபொதா – 2019  

❖ பாராளுமன்ைத்தின் இரை்டு அறவகளும் சட்ட விதராத  நடவடிக்றககை் தடுப்பு 

(திருத்தம்) மதசாதாறவ நிறைதவை்றி இருக்கின்ைன. 

❖ இது 1967ம் ஆை்டின் UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act)  ை்ைத்பதத ் திருத்தம் 

ப ய்கின்றது. 

❖ சில அபமப்புகபளயும் தீவிரவாத அபமப்புகளாக நிரண்யிக்கப்படுவபதயும் ஜ ரத்்து 

இம்மஜ ாதா தனிநபரக்பளயும் தீவிரவாதிகளாக சித்தரிக்க அரசிற்கு அனுமதி 

அளிக்கின்றது.  

❖ முன்னதாக வழக்குகளின் வி ாரபண காவல்துபறயின் இபண கண்காணிப்பாளர ்

அல்லது காவல்துபறயின் துபண ஆபணயர ் அல்லது அதற்கும் ஜமல் தகுதிநிபல 

பகாண்ை அதிகாரிகளாஜலஜய நைத்தப்பைட்ு இருக்கும்.  

❖ இம்மஜ ாதா கூடுதலாக அவ்வபகயிலான வழக்குகபள ஜதசிய வி ாரபண அபமப்பின் 

ஆய்வாளர ் அல்லது அதற்கும் ஜமல் தகுதிநிபல பகாண்ை அதிகாரிகள் வி ாரிக்க 

அனுமதி அளிக்கின்றது.  

❖ முன்னதாக தீவிரவாதிகளின் பவடிகுண்டுத் தாக்குதல்கபளக் தடுத்தல் ஒப்பந்தம் (1997) 

மற்றும் பிபணக் பகதிகளாக்கும் ப யலுக்கு எதிரான ஒப்பந்தம் (1979) உள்ளிை்ை 9 

ஒப்பந்தங்களுக்கு எதிரான ப யல்கள் தீவிரவாத  ்ப யல்களாக சித்தரிக்கப்பைை்ன.  

❖ இந்த திருத்தம் ஜமலும் ஒரு ஒப்பந்தமாக, அணு ஆயுதத ் தீவிரவாத  ் ப யல்கபளத் 

தடுப்பதற்கான  ரவ்ஜத  ஒப்பந்தத்றதயும் (2005) உள்ளைக்குகின்றது.  

❖ 1967ம் ஆண்டு  ்  ை்ைத்தின் படி ஒரு வி ாரபண அதிகாரி தீவிரவாதத்ஜதாடு 

பதாைரப்ுபையதாக கருதப்படும் ப ாத்துக்கபளப் பறிமுதல் ப ய்ய டிஜிபியின் முன் 

அனுமதிபயப் பபறுவது கட்டாயத் ஜதபவயாக இருக்கின்றது.  
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❖ தற்பபாழுது இவ்வி ாரபண ஜதசிய வி ாரபண அபமப்பின் அதிகாரியால் 

ஜமற்பகாள்ளப்படுபமனில் ஜதசிய வி ாரபண அபமப்பின் பபாது இயக்குனரிைமிருந்து 

இத்தபகய  ் ப ாத்துக்கபளக் பகப்பற்ற அனுமதி பபற ஜவண்டியிருக்கும் என 

இத்திருத்தம் ப ால்கின்றது.  

 

உயர்புகழ் (மாண்புமிகு) நிறுவனங்கள் 

❖ 2019ம் ஆை்டு ஆகஸ்டு 2ம் தததி பல்கறலக்கழக மானியக் குழு 20 கல்வி 

நிறுவனங்களுக்கு உயரப்ுகழ் நிறுவனங்கை் என்ை தகுதி வழங்கப்பட பரிந்துறர 

மசய்திருக்கின்ைது.  

❖ இந்த 20 கல்வி நிறுவனங்கைில் மதராஸ் ஐஐடி, கரக்பூர ்ஐஐடி, மடல்லிப் பல்கறலக்கழகம், 

ற தராபாத் பல்கறலக்கழகம், அம்ரிதா விஸ்வ வித்யா பீடம் மை்றும் விஐடி 

உை்ைிட்டறவ அடங்கும்.  

❖ 2018ம் ஆை்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இத்திட்டம், இந்தியாறவ உலக கல்வி வறரபடத்தில் 

றவக்கும் வறகயில் 20 உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்கறை தமம்படுத்துவறத 

எை்ணுகின்ைது. 

❖ ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட இந்த அரசு கல்வி நிறுவனங்கை் 1000 தகாடி ரூபாறய அரசு 

நிதியாகப் மபறும். அதததவறையில் இதில் உை்ை தனியார ் பல்கறலக்கழகங்கை் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் எவ்வித நிதிறயயும் மபைாது.  
 

2021ம் ஆண்டின் மக்கள் சதாமக கணக்சகடுப்பிற்கான முழுமமயான தகவல் 

❖ வீடுகபளக் கைக்மகடுக்கும்  முபறயின் ஒரு பகுதியாக மக்கள்பதாபகக் 

கணக்பகடுப்பு 2021 ஆனது வீடுகைில் உை்ை  றகதபசிகை், DTH/ஜகபிள் டிவி இபணப்பு, 

இபணய வ தி, வங்கிக் கணக்குகபளக் பகாண்டுள்ள குடும்ப உறுப்பினரக்ள், 

வாைபகக்கு குடியிருக்கும் வீைப்ைத ்தவிரத்்து ப ாந்தமாக உள்ள மற்ற வீடுகள், புை்டியில் 

அபைக்கப்பை்ை நீர ் கிபைக்கும் தன்பம, பகஜபசி எண் ஆகியவற்பறப் பற்றி 

முதல்முபறயாக ஜகைக் இருக்கின்றது.  

❖ 2021 மக்கள்பதாபகக் கணக்பகடுப்பின் வீடுகபளப் பை்டியலிடும் வினாப் பை்டியல் ஒரு 

வீை்டில் இருக்கும் ஆண்கள் மற்றும் பபண்கள் பற்றிய எண்ணிக்பகபயக் 

பகாண்டிருக்காது. 

❖ முக்கியமாக இது  ாதி பற்றிய தகவபல  ் ஜ கரிக்காது. மாறாக இது மூன்றாம் 

பாலினத்திற்கான ஒரு பை்டியபலக் பகாண்டிருக்கும்.  

❖ இன்மனாரு புதிய உள்ளைக்கமானது  மீபத்திய விளக்கத்தின் படியான புதிய 

மாற்றுத்திறன்கைின்  வபககபள முக்கியமாகக் கணக்கில் பகாண்ைதாகும். 

❖ சுதந்திர இந்தியாவில் 1951ம் ஆண்டு முதல் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுபற நறடமபறும்   

மக்கள்பதாபக கணக்பகடுப்பில் முதல்முபறயாக 2021ம் ஆண்டின் மக்கள்பதாபக 

கணக்பகடுப்பின் ஜபாது ஜ கரிக்கப்படும் தகவல்கள் மின்னணு ரீதியில் 

ஜ மிக்கப்பைவுை்ைன. 
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மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குெ ்ொதகமான பபருந்துகள் 

❖ முதல்முறையாக சாறலப் தபாக்குவரத்து அறமசச்கமானது தபருந்துகை் தகுதிச ்

சான்றிதழ் மபறுவதை்காக மாை்றுத் திைனாைிகளுக்குச ்சாதகமான அம்சங்கை் கட்டாயம்  

என்ை வறகயில் ஒரு வறரவு விதிறய மவைியிடட்ு இருக்கின்ைது. 

❖ 13 இருக்றககளுக்கும் அதிகமான இருக்றககறைக் மகாை்ட தபருந்துகைானது  

மாை்றுத்திைன் மகாை்ட நபரக்ைின் ததறவகறைப் பூரத்்தி மசய்யும் விதத்தில் சக்கர 

நாை்காலிக்கான சரிவு தைம், அதறனப் பூடட்ும் வசதி மை்றும் இதரக் கூறுகறைக் 

மகாை்டிருக்க தவை்டும். 
 

முத்தலாக் ெடட் வரலாறு 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 22 அன்று இந்திய உசச் நீதிமன்ைமானது, உடனடி முத்தலாக் 

(தலாக்-இ-பிதாத)் முறைறய அரசியலறமப்பிை்கு முரைானது எனக் கூறி ஒரு சட்டத்றத 

இயை்றுவதன் மூலம் இந்த நறடமுறைறய தறட மசய்யுமாறு அரறசக் தகடட்ுக் 

மகாை்டது. 

❖ இதனால் இஸ்லாமிய மபை்கை் (திருமைம் மதாடரப்ான உரிறமகை் பாதுகாப்பு) 

அவசரச ் சட்டமானது 2018 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ் 19 அன்று குடியரசுத் தறலவரால் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.  

❖ 2019 ஆை்டு ெனவரி 22 ஆம் தததியுடன் இந்த அவசரச ் சட்டம் காலாவதியாக இருந்த 

நிறலயில் இதறன சட்டமாக மாை்றுவதை்காக 2018 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் 17 ஆம் நாை் 

புதிய மதசாதா ஒன்றை அரசு மக்கைறவயில் அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இருப்பினும் இந்த மதசாதா மாநிலங்கைறவயால் நிறைதவை்ைப்படவில்றல. 

❖ மீை்டும் 2018 ஆம் ஆை்டின் அவசரச ்சட்டம் காலாவதியாகும் முன்னதர அரசானது 2019 

ஆம் ஆை்டு ெனவரி 10 அன்று அதறன மறு பிரகடனம் மசய்தது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெனவரி 12 அன்று குடியரசுத் தறலவர ்2019 ஆம் ஆை்டின் முத்தலாக்  

அவசரச ்சட்டத்திை்கு மறு ஒப்புதல் அைித்தார.் 

❖ இந்த முத்தலாக் அவசரச ் சட்டமானது 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 29 அன்று 

காலாவதியாவதாக இருந்தது. 

❖ எனதவ, இசச்ட்டத்திை்கான மதசாதாவானது ெூன் 25 அன்று மக்கைறவயிலும் பின்னர ்

ெூறல 30 அன்று மாநிலங்கைறவயிலும் நிறைதவறியது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 01 அன்று குடியரசுத் தறலவர ் இதை்கு ஒப்புதல் அைித்தார.் 

இந்தச ் சட்டமானது 2018 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ் 19 ஆம் நாளிலிருந்து நபைமுபறக்கு 

வந்தது. 

❖ இந்த மஜ ாதாவானது அரசியலபமப்பின்  ரத்து 44-ன் (பபாது சிவில்  ை்ைம்) கூறுகளுக்கு 

ஒத்ததாக உள்ளது. 

 

லடாக்கில் குங்குமப்பூ பரிபொதமன 

❖ லடாக் விவசாயிகை் மை்றும் உை்பத்தியாைரக்ை் கூடட்ுைவுச ் சங்கமானது ெம்மு–

காஷ்மீரில் உை்ை தல பகுதியில் குங்குமப்பூ வைரப்்பில் பரிதசாதறன மசய்யத் 

மதாடங்கியுை்ைது. 
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❖ தை்தபாது, ெம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மை்றும் பாம்பூர ் பகுதிகைில் குங்குமப்பூ 

வைரக்்கப்படுகின்ைது. 

❖ குங்குமப்பூ வைரக்்கப்படும் ஈரான் மை்றும் ஆப்கானிஸ்தானுடன் காலநிறலகைில் உை்ை 

ஒை்றுறமறய லடாக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ குங்குமப்பூவானது உலகின் விறலயுயரந்்த நறுமைப் மபாருட்கைில் ஒன்ைாகும். தமலும் 

அதன் மருத்துவ, ஒப்பறன மை்றும் நறுமைப் பை்புகைால் இதை்கு அதிக ததறவ உை்ைது. 

❖ இது குதராகஸ் சாடிவஸ் எனும் தாவரவியல் மபயருறடய மிகசச்ிறிய தாவரத்திலிருந்து 

வைரக்ிைது. 

 

 

அபயாத்தி ெமரெப் பபெச்ு பதால்வி 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ை நீதிபதியான FM கலிபுல்லா தபலபமயிலான 3 உறுப்பினரக்பளக் 

பகாண்ை பாப்ரி மஸ்ஜித் - ராம் பஜன்ம பூமி நிலப் பிர ச்ிபன பதாைரப்ான  மர க் 

குழுவானது தனது அறிக்பகபய  ்  மரப்்பித்துள்ளது. இக்குழுவில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவி சங்கர ்

மை்றும் ஸ்ரீராம் பஞ்சு ஆகிதயாரும் உை்ைனர.் 

❖  மர ம் மூலம் ஒரு இணக்கமான தீரவ்ுக்கு வருவதற்கான முயற்சிகள் 

ஜதால்வியபைந்தன. 

❖ எனஜவ, இந்த வழக்பக இந்திய உ  ் நீதிமன்றம் தின ரி அடிப்பபையில் வி ாரிக்க முடிவு 

ப ய்துள்ளது. 

❖ இந்த வி ாரபணபய உ  ் நீதிமன்றத் தபலபம நீதிபதி ரஞ் ன் ஜகாகாய் 

தபலபமயிலான 5 நீதிபதிகபளக் பகாண்ை அரசியலபமப்பு அமரவ்ு வி ாரிக்கும்.  

 

சிமறக் மகதிகள் வாக்களிக்க முடியாது 

❖ இந்தியத் ததரத்ல் ஆறையமானது (Election Commission of India - ECI) மக்கை் பிரதிநிதித்துவச ்

சட்டத்தின் கீழ் சிறைக் றகதிகளுக்கு வாக்குரிறம கிறடயாது என்று தில்லி உயர ்

நீதிமன்ைத்திடம் மதரிவித்துை்ைது. 

❖ வாக்கைிக்கும் உரிறமயானது மக்கை் பிரதிநிதித்துவச ் சட்டத்தின் பிரிவு 62ன் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சட்ட ரீதியான உரிறம என்று இந்தியத் ததரத்ல் ஆறையம் 
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கூறியுை்ைது. தமலும் வாக்கைிக்கும் உரிறம ஒரு சட்ட ரீதியான உரிறமயாக இருப்பது 

மக்கை் பிரதிநிதித்துவச ்சட்டத்தில் கூைப்படட்ுை்ை கடட்ுப்பாடுகளுக்கு உடப்ட்டது என்று 

சட்டமும் கூறுகின்ைது. 

❖ ECI ஆனது சிபறக் பகதிகளுக்கு வாக்குரிபமபய மறுக்கும் அனுகுல்  ந்திர பிரதான் 

“எதிர”்  மத்திய அரசு (1997) என்ற வழக்கின் தீரப்்பபயும் ஜமற்ஜகாள் காை்டியது. 

 

பழமமயான ெடட்ங்கமள நீக்குதல் மற்றும் திருத்துதல் மபொதா, 2019 

❖ பழறமயான சட்டங்கறை நீக்குதல் மை்றும் திருத்துதல் மதசாதா 2019 ஆனது 

நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகைாலும் நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ மதசாதாவின் முதலாவது அட்டவறையில் படட்ியலிடப்படட்ுை்ை 68 சட்டங்கறை இந்த 

மதசாதா நீக்குகின்ைது. அறவ பின்வருவனவை்றையும் உை்ைடக்கியதாகும் : 

o பீடித ்பதாழிலாளரக்ள் நல நிதி  ் ை்ைம், 1976 

o ஜமாை்ைார ்வாகனங்கள் (திருத்த)  ை்ைம், 2001 

❖ சில ப ாற்களுக்கு மாற்றாக மற்பறாரு ப ால்பல இடுவது பதாைரப்ாக 2  ை்ைங்களில் 

சிறிய திருத்தங்கபள இந்த மஜ ாதா ஜமற்பகாள்கின்றது. அந்த இரண்டு  ை்ைங்கள் 

பின்வருமாறு 

o வருமான வரி  ் ை்ைம், 1961 

o இந்திய ஜமலாண்பம கல்வி நிறுவனங்கள்  ை்ைம், 2017  

 

ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமமப்பு மபொதா, 2019 

❖ ெம்மு காஷ்மீர ்மறுசீரறமப்பு மதசாதா, 2019 ஆனது 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று 

மாநிலங்களபவயில் அறிமுகப்படுத்தப்பைட்ு, அன்ஜற நிபறஜவற்றப்பை்ைது. இம்மஜ ாதா 

2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 06 அன்று மக்களபவயில் நிபறஜவற்றப்பை்ைது. 

❖ இம்மஜ ாதா ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்பதப் பின்வருமாறு மறுசீரபமக்க வழிவபக 

ப ய்கின்றது. 

o  ை்ை  பபயுைன் கூடிய ஜம்மு காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரஜத ம் 

o  ை்ை  பப இல்லாமல் லைாக் ஒன்றியப் பிரஜத ம் (முன்பு 4 இடங்கை்) 

❖ லைாக் ஒன்றியப் பிரஜத மானது காரக்ில் மற்றும் ஜலெ் ஆகிய மாவை்ைங்கபள மைட்ுஜம 

பகாண்டிருக்கும். பிற பகுதிகள் ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத த்பத  ்

 ாரந்்தபவயாகும். 

❖ மக்கைறவயானது ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத த்தில் இருந்து 4 இடங்கறையும் 

லடாக்கானது 1 இடத்றதயும் மகாை்டிருக்கும்.  

துமண நிமல ஆளுநர் 

❖ இந்த இரை்டு ஒன்றியப் பிரஜத ங்களும் குடியரசுத ் தபலவரால் நியமிக்கப்பைை் 

ஆை்சியாளரின் மூலம் குடியரசுத ் தபலவரால் நிரவ்கிக்கப்பை விருக்கின்றது. இந்த 

ஆை்சியாளர ் துபண நிபல ஆளுநர ்(LG - Lieutenant Governor) என்றறியப்படுகின்றார.் 
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ஜம்மு காஷ்மீர் ெட்ட ெமப 

❖ இந்த மஜ ாதா ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத   ்  ை்ை  பபக்கு கூடுதலாக  7 

இடங்களுடன் தசரத்்து மமாத்தம் 114 இடங்கை் அபமக்க வழிவபக ப ய்கின்றது 

(முன்னதாக 107 இடங்கை்).  

❖ இவற்றில் சில பகுதிகள் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் உை்ை காஷ்மீரில்  இருப்பதன் 

காரணமாக 24 இைங்கள் காலியாக இருக்கும். மீதமுை்ை 90 இடங்கை் ெம்மு காஷ்மீருக்கு 

அைிக்கப்படும். 

❖  ை்ை  பபயில் பபண்கள் ஜபாதிய அளவில் பிரதிநிதித்துவம் பபறாமல் இருந்தால், 

அ  ்பபயில் பபண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பதற்காக இரண்டு உறுப்பினரக்பள 

துபண நிபல ஆளுநர ்நியமிக்கலாம். 

❖ பை்டியலிைப்பை்ை இனதத்வர ் மற்றும் பை்டியலிைப்பை்ை பழங்குடியினர ் ஆகிஜயாரின் 

மக்கள் பதாபக எண்ணிக்பகக்கு ஏற்ப, அவரக்ளுக்கு  ை்ை  பப இைங்கள் ஒதுக்கப்படும்.  

❖ இந்தச ்  ை்ை  பபயானது 5 ஆண்டுகள் பதவிக் காலத்பதக் பகாண்டிருக்கும். துபண 

நிபல ஆளுநர ் குபறந்தபை் ம் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முபறயாவது  ை்ை  பபபயக் 

கை்ைாயம் கூை்ை ஜவண்டும். 

❖ இந்த  ை்ை  பப பின்வருபபவ பதாைரப்ாக ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத த்தின் 

எந்தபவாரு பகுதிக்காகவும்  ை்ைங்கபள இயற்றலாம். 

o “காவல் துபற” மற்றும் “பபாது அபமதி” தவிர இந்திய அரசியலபமப்பின் மாநிலப் 

பை்டியலில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள எந்தபவாரு விவகாரங்கள் மீதும். 

o ஒன்றியப் பிரஜத ங்களுக்குப் பபாருந்துகின்ற பபாதுப் பை்டியலில் உள்ள 

எந்தபவாரு விவகாரங்கள் மீதும். 

o ஜமலும், ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத த்திற்கான எந்தபவாரு விவகாரங்கள் 

பதாைரப்ாக எந்த  ை்ைங்கபளயும்  இயற்ற நாைாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் 

உள்ளது.  

அமமெெ்ரமவக் குழு 

❖  ை்ை பபயின் பமாத்த உறுப்பினரக்ளில் 10  தவிகிதத்திற்கு மிகாமல் அபம  ்ரக்பளக் 

பகாண்ை குழு (அபம  ்ரபவக் குழு) ஒன்று இருக்கும். 

❖ இந்த அபம  ்ரபவக் குழுவானது  ை்ைம் இயற்றுவதற்கு  ை்ை  பபக்கு உள்ள 

அதிகாரங்கள் குறித்து துபண நிபல ஆளுநருக்கு அறிவுபர வழங்கும். 

❖ அபம  ்ரபவக் குழுவின் அபனத்து முடிவுகபளயும் ஒன்றியப் பிரஜத  முதல்வர ்துபண 

நிபல ஆளுநருக்கு பதரிவிப்பார.் 

உயர் நீதிமன்றம் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ்உயர ் நீதிமன்றமானது லைாக் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர ்ஆகிய ஒன்றியப் 

பிரஜத ங்களுக்கான ஒரு பபாதுவான உயர ்நீதிமன்றமாகச ்ப யல்படும்.  

❖ ஜமலும் ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரஜத மானது  ை்ை ரீதியிலான அறிவுபரகபள 

வழங்குவதற்காக அதன் ஒன்றியப் பிரஜத  அரசிற்கு ஒரு தபலபம வழக்குபரஞபரக் 

பகாண்டிருக்கும். 

ெட்டமன்ற பமல்ெமப 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்தின்  ை்ைமன்ற ஜமல் பபயானது ஒழிக்கப்படும். இவ்வாறு 

ஒழிக்கப்பைை்ால் ஜமல் பபயில் நிலுபவயில் உள்ள அபனத்து மஜ ாதாக்களும் 

காலாவதியாகிவிடும். 
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ஜம்மு காஷ்மீரின் பமழய மாநிலெ ்ெட்டங்கள் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் மாநிலம்  ாரந்்த 153  ை்ைங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.  

❖ 166 மாநில  ்  ை்ைங்கள் பதாைரந்்து ப யல்பாை்டில் இருக்கும். 7  ை்ைங்கள் சில 

திருத்தங்களுைன் ஜம்மு காஷ்மீருக்குப் பபாருந்தும்.  

❖ ஜம்மு காஷ்மீரில் நிரந்தர குடியிருப்பு வாசிகள் அல்லாத மக்களுக்கு “நிலத்பத 

குத்தபகக்கு” வழங்குவது மீதான தபைபய நீக்குதல் உள்ளிை்ை திருத்தங்கள் இதில் 

உள்ளைங்கும்.  

இதர அம்ெங்கள் 

❖ பின்வரும் பிர  ்பனகளுக்காக ஆஜலா பனக் குழுக்கபள மத்திய அரசு அபமக்கும். 

o மின் ாரம்  மற்றும் நீர ்ஆகியவற்றின் உற்பத்தி மற்றும் விநிஜயாகம் 

o ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநில நிதியியல் கழகம் 

o இரண்டு ஒன்றியப் பிரஜத ங்களுக்கிபைஜய ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலக் கழகங்களின் 

ப ாத்துகள் மற்றும் நிதி  ாரந்்த பபாறுப்புகள் ஆகியவற்பறப் பிரித்துக் 

பகாடுத்தல்.  

 

விண்சவளிெ ்சொத்துகமளப் பாதுகாத்தல் 

❖ விை்மவைிக் கழிவுகறைக் கை்காைிக்கவும் தன்னுறடய விை்மவைிப் மபாருட்கறைப் 

பாதுகாக்கவும்  தனக்குச ் மசாந்தமான ஒரு அறமப்றப உருவாக்குவதை்குத் 

மதாறலதநாக்கிகை் மை்றும் தரடார ் ஆகியவை்றின் அறமப்றப இஸ்தரா அறமத்துக் 

மகாை்டிருக்கின்ைது. 

❖ தை்மபாழுது இஸ்தராவானது விை்மவைியில் மதாறலத் மதாடரப்ு, கை இயக்கம் மை்றும் 

கை்காைிப்புச ்மசயை்றகக் தகாை்கை் உை்ைிடட் மசயல்பாட்டில் உை்ை 50 மசயை்றகக் 

தகாை்கறைக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ இது பின்வருவனவை்றிை்காக மபாதுமவைியில் கிறடக்கக்கூடிய மை்றும் துல்லியத் 

தன்றமயை்ை தரவு ஆகியவை்றிை்கு தநாராறடச ் (NORAD/ North America Aerospace Defense 

Command - வட அமமரிக்க விை்மவைி பாதுகாப்பு நிறலயம்) சாரந்்திருக்கின்ைது.  

o விை்மவைிக் கழிவுகறைத் மதாடரந்்து கை்காைித்தல் 

o மசயல்பாட்டில் உை்ை மை்றும் மசயல்பாட்டில் இல்லாத நமது மசயை்றகக் 

தகாை்கறைக் கை்காைித்தல்.  

❖ விை்மவைிச ் சூழ்நிறல விழிப்புைரவ்ு கடட்ுப்பாடட்ு றமயத்திை்கு மபங்களுருவில் 

அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. 

❖ நாட்டின் நான்கு திறசகைிலும் மதாறலதநாக்கிகை் மை்றும் தரடாரக்ை் ஆகியவை்றை 

இஸ்தரா அறமக்கவிருக்கின்ைது. 

o திருவனந்தபுரம், அபு மறல (இராெஸ்தான்), நாட்டின் வடக்கு தகாடி ஆகியவை்றில் 

மதாறலதநாக்கி 

o வடகிழக்கில் ஒரு  தரடார.் 

❖ இந்த அறமப்பானது விை்மவைிச ் சூழ்நிறல விழிப்புைரவ்ு மை்றும் தமலாை்றம 

இயக்குனரகத்தின் கீழ் அறமக்கப்பட விருக்கின்ைது.  
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யாமனகள் கணக்சகடுப்பு 

❖ இந்தியாவில் உை்ை யாறனகைின் எை்ைிக்றக குறித்து மத்திய சுை்றுசச்ூழல் துறை 

அறமசச்கம் மதரிவித்துை்ைது. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டில் நடத்தப்பட்ட யாறனகை் கைக்மகடுப்பின் படி இந்தியாவில் உை்ை 

யாறனகைின் எை்ைிக்றகயானது 29,694 ஆக இருக்கும் என்று கைிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ நாட்டின் மதை்குப் பகுதியானது 14,612 யாறனகறையும் அதை்கு அடுத்து வடக்குப் 

பகுதியானது  10,139 யாறனகறையும் மகாை்டுை்ைது. 

❖ புலிகைின் கைக்மகடுப்பு 4 ஆை்களுக்கு ஒரு முறை தமை்மகாை்ைப்படும் அதத 

தவறையில் 5 ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முறை யாறனகை் கைக்மகடுப்பு 

தமை்மகாை்ைப்படுகின்ைது.  

 

திறனுள்ள பபாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு – ெண்டிகர்  

❖ நாட்டின் இதத வறகறயச ்தசரந்்த ஒரு முதலாவது முன்மனடுப்பான, சை்டிகர ்பல்கறலக் 

கழகதற்தச ் தசரந்்த மாைவரக்ைால் வடிவறமக்கப்பட்ட முப்பரிமாை திைன் வாய்ந்த 

தபாக்குவரத்துச ் சமிக்றஞறய மமா ாலி தபாக்குவரத்துக் காவல் துறை 

அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

❖ தபாக்குவரத்து மநரிசல் ஏை்படுவதை்கான முக்கியக் காரைங்கைில் ஒன்று சாறலகைின் 

றமயத்தில் மபாருத்தப்படட்ுை்ை தபாக்குவரத்து சமிக்றஞ கடிறககைின் திைனை்ைச ்

மசயல்பாடாகும். 

❖ “இன்பைபலைஸ்்” என்று அறழக்கப்படும் இந்தக் கம்பியில்லா அறமப்பு சிவப்பு, மஞ்சை் 

மை்றும் பசற்ச விைக்குகைின் தநரங்கறை மாை்றியறமப்பதை்கு இயங்குநிறல சமிக்றஞ 

கடட்ுப்பாடட்ுத் மதாழில்நுட்பத்றதப் பயன்படுத்துகின்ைது.  

❖ சாறலகைில் ஏை்படும் தபாக்குவரத்து மநரிசலுக்கு ஏை்ை படி சமிக்றஞ தநரங்கை் 

மாை்றியறமக்கப் படுகின்ைன. 

❖ இது நிகழ்தநரப் தபாக்குவரத்து மநரிசல் குறித்தத் தகவறலச ்தசகரிப்பதை்காக சிசிடிவி 

தகமராக்கறைப் பயன்படுத்துகின்ைது.  

 

ெரத்து 370 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 05 அன்று சரத்து 370 மதாடரப்ான 2 சட்டப்பூரவ்த் 

தீரம்ானங்கறை மத்திய உை்துறை அறமசச்ர ் மாநிலங்கைறவயில் 

அறிமுகப்படுத்தினார.்  2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 06 அன்று இந்த 2 தீரம்ானங்களும் 

மக்கைறவயால் நிறைதவை்ைப்படட்ன. அந்தத் தீரம்ானங்கை் பின்வருமாறு: 

o ெம்மு காஷ்மீருக்குப் மபாருந்தக்கூடிய அரசியலறமப்பு ஆறை, 2019 {ஆதாரம் 

சரத்து 370(1) இந்திய அரசியலறமப்பு} - சரத்து 370 மதாடரப்ான 1954 ஆம் ஆை்டின் 

உத்தரறவ தமதலாங்குவதை்காக இந்தியக் குடியரசுத் தறலவரால் 

மவைியிடப்பட்டது. 

o இந்திய அரசியலறமப்பின் சரத்து 370ஐ நீக்குவதை்கான தீரம்ானம் {ஆதாரம் சரத்து 

370 (3)} 
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1954 ஆம் ஆண்டின் ஆறண 

❖ 1954 ஆம் ஆை்டின் குடியரசுத் தறலவர ் ஆறையானது ெம்மு காஷ்மீர ்

உருவாக்கத்திை்கான ஒரு அடிப்பறட சட்ட ஆவைத்றத உருவாக்கியது. 

❖ ெம்மு காஷ்மீருக்கு மபாருந்தக் கூடிய அரசியலறமப்பு ஆறை, 1954 ஆனது ெம்மு 

காஷ்மீருக்கு மபாருந்தக்கூடிய சரத்துகை் மை்றும் விதிமுறைகறைப் பட்டியலிடுகின்ைது. 

❖ இந்த உத்தரவின்படி, இந்திய அரசியலறமப்பின்  சரத்து 370ன் கீழ் ெம்மு காஷ்மீர ்சிைப்பு 

அந்தஸ்றதப் மபை்ைது. 

❖ இந்த சரத்து இறத ஒரு தை்காலிக ஏை்பாடாக விவரித்துை்ைது. குடியரசுத் தறலவர ்இது 

குறித்த ஒரு மபாது அறிவிப்றப மவைியிட்டால் இந்த சிைப்பு அந்தஸ்து முடிவுக்கு வந்து 

விடும். 

❖ சரத்து 370 ஆனது ெம்மு காஷ்மீருக்கான ஒரு தனிப்பட்ட அரசியலறமப்றப உருவாக்க 

வழிவறக மசய்துை்ைது. ெம்மு காஷமீர ் மாநில அரசின் இறசவு இல்லாமல் 

பாராளுமன்ைத்தால் உருவாக்கப்படும் அறனத்துச ் சட்டங்களும் ெம்மு காஷ்மீருக்குத் 

தானாகதவப் மபாருந்தாது. 

❖ இந்தச ் சிைப்பு நடவடிக்றககறை அம்மாநிலத்தின் அரசியலறமப்புச ் சறபயின் படி 

அல்லது அறமசச்ரறவக் குழுவின் ஆதலாசறனயின் படி ெம்மு காஷ்மீரின் சதர-்இ-

ரியாசத்தின் (மன்னர)் பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில் மடட்ுதம மாை்றியறமக்க முடியும். 

ெரத்து 35 ஏ 

❖ 1954 ஆம் ஆை்டில், இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்அரசியலறமப்பின் சரத்து 35 ஏ-ன் கீழ் 

சில விதிவிலக்குகை் அடங்கிய ஒரு மதாகுப்றபயும் பட்டியலிடட்ுை்ைார ் (இந்த சரத்து 

இந்திய அரசியலறமப்பின் ஆவைத்தில் குறிப்பிடப்படவில்றல. ஆனால் ெம்மு காஷமீர ்

அரசியலறமப்பில் மடட்ுதம குறிப்பிடப்படட்ுை்ைது). 

❖ இது அரசியலறமப்பு திருத்தத்தின் மூலம் தசரக்்கப் படாமல் 1954 ஆம் ஆை்டில் குடியரசுத் 

தறலவர ்ஆறையின் மூலமாக இறைக்கப் பட்டது. 

❖ இது பின்வருபறவ தபான்ை ெம்மு காஷமீர ் மாநிலத்தின் பிரத்திதயக சட்டங்கறைப் 

பாதுகாக்கின்ைது. 

o மவைி மாநில மக்கை் இங்கு மசாத்துகை் வாங்குவது மீதான தறட 

o காஷ்மீர ்மபை்கை் காஷ்மீர ்அல்லாதவரக்றைத் திருமைம் மசய்தால், அவரக்ைின் 

மசாத்து உரிறமகை் இழப்பு. 

2019 ஆம் ஆண்டின் ஆறண 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ் இராம்நாத் தகாவிந்த் இந்திய அரசியலறமப்பின் சரத்து 

370(1)ன் கீழ் குடியரசுத் தறலவர ்ஆறை ஒன்றை மவைியிடட்ுை்ைார.்  

❖ இந்த விதி ெம்மு காஷ்மீருக்கு மபாருந்தக்கூடிய விவகாரங்கறைக் குறிப்பிட குடியரசுத ்

தறலவறர அனுமதிக்கின்ைது. 

❖ இறத ெம்மு காஷ்மீர ் அரசின் இறசவுடன் மடட்ுதம மவைியிட முடியும்.  இந்த 

அறிவிக்றகயானது, “ெம்மு காஷ்மீர ் மாநில அரசின் இறசவுடன்” என்ை மசாை்கறைப் 

பயன்படுத்துகின்ைது. 

❖ தை்மபாழுது ெம்மு காஷ்மீர ் மாநிலம் குடியரசுத் தறலவர ் ஆட்சியின் கீழ், அம்மாநில 

ஆளுநரால் நிரவ்கிக்கப்படுவதால், அம்மாநில அரசின் சாரப்ில் ஆளுநர ் தனது 

இறசறவத் மதரிவித்துை்ைார.் 
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❖ இந்த ஆறை  1954 ஆம் ஆை்டின் ஆறைறய தமதலாங்க முயல்கின்ைது. 

❖ இந்த ஆறையின்படி, ெம்மு காஷ்மீர ் மாநிலத்திை்கான ஒரு தனிப்படட் 

“அரசியலறமப்பின்” அடிப்பறடயில் உருவாக்கப்படட் அறனத்து அம்சங்களும் ரத்து 

மசய்யப்படட்ுை்ைன. 

❖ இந்திய அரசியலறமப்பின் அறனத்து அம்சங்களும் ெம்மு காஷ்மீருக்கும் மபாருந்தும் 

என்று இந்த ஆறை அறிவிக்கின்ைது.  

2019 ஆம் ஆண்டின் ஆறணறய ஆதரிக்கக் கூடிய சிைப்பு நடவடிக்றககள் 

❖ இந்திய அரசியலறமப்பின் சரத்து 367 உடன் சில விதிகை் தசரக்்கப்படட்ுை்ைன.  சரத்து 367 

ஆனது “மபாருை் விைக்கங்கறைக்” மகாை்டுை்ைது. 

❖ அறமசச்ரறவக் குழுவின் அறிவுறரயின்படி மசயல்படும் சதர-்இ-ரியாசத் பை்றிய 

அறனத்துக் குறிப்புகளும், இனிதமல் அம்மாநிலத்தின் “ஆளுநறரக்” குறிப்பிடுவதாகக்  

கருப்படும். 

❖ மாநில அரறசப் பை்றிய அறனத்துக் குறிப்புகளும் இனிதமல் “ஆளுநர”் என்பறதக் 

குறிக்கும். 

❖ சரத்து 370(3) ஆனது அரசியலறமப்பு சறபயின் பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில் மடட்ுதம 

குடியரசுத் தறலவர ்சரத்து 370ஐ ெம்மு காஷ்மீரில் இனி மசயல்படாது என்று அறிவிக்க 

முடியும் என்று கூறுகின்ைது.  

❖ “அரசியலறமப்புச ்சறப” பை்றிய குறிப்புகை் தை்தபாது “மாநிலத்தின் சட்டசறப” என்று 

குறிப்பிடப் படுவதை்காகத் திருத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ தை்மபாழுது மாநில சட்டமன்ைம் மசயல்படாததால், அம்மாநில ஆளுநர ்முக்கியப் பங்கு 

வகிக்கின்ைார.் 

 

மமழக் காலக் கூட்டத் சதாடர ்

❖ 17வது மக்கைறவயின் முதலாவது கூட்டத் மதாடர ் 2019 ஆம் ஆை்டு ெுன் 17 அன்று 

கூடியது. மாநிலங்கைறவயின் 249வது கூட்டத் மதாடர ்2019 ஆம் ஆை்டு ெுன் 20 அன்று 

கூடியது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 06 அன்று மக்கைறவயானது தததி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி 

றவக்கப்படட்து. 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட ் 07 அன்று மாநிலங்கைறவயானது தததி 

குறிப்பிடாமல் ஒத்தி றவக்கப்பட்டது. 

❖ 2019-20 ஆம் ஆை்டிை்கான மத்திய நிதிநிறல அறிக்றகயானது 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல 

05 அன்று சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

❖ புதிதாகத் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ை அரசின் முதலாவது கூட்டத் மதாடர ்படம்ெட் கூட்டத் 

மதாடர ்என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது. 

❖ மக்கைறவயின் படம்ெட் கூட்டத் மதாடரானது 37 அமரவ்ுகைில் பங்கு மபை்று, 280 மைி 

தநரங்கை் மசயல்படட்ுை்ைது. 

❖ இக்கூட்டத் மதாடரின்தபாது மமாத்தம் 40 மதசாதாக்கை் (மக்கைறவயில் 33 மை்றும் 

மாநிலங்கைறவயில் 07) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.  

❖ 36 மதசாதாக்கை் மக்கைறவயால் நிறைதவை்ைப்படட்ுை்ைன. 

❖ 32 மதசாதாக்கை் மாநிலங்கைறவயால் நிறைதவை்ைப்படட்ுை்ைன. 
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❖ 30 மதசாதாக்கை் நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகைாலும் நிறைதவை்ைப்படட்ுை்ைன. 

புதிய மக்கைறவ பதவிதயை்ை பின்பு அதிக திைனுடன் மசயல்பட்ட ஒதர கூட்டத் மதாடர ்

இதுவாகும். 

❖ 1952 ஆம் ஆை்டில் நிறைதவை்ைப்பட்ட மதசாதாக்கறை விட அதிக எை்ைிக்றகயிலான 

மதசாதாக்கை் இக்கூட்டத் மதாடரில் நிறைதவை்ைப்படட்ுை்ைன. 

❖ 1952 ஆம் ஆை்டு முதலாவது மக்கைறவயின் முதலாவது கூட்டத் மதாடரின் தபாது, இந்த 

அறவ 67 அமரவ்ுகைில் பங்கு மபை்று, 24 மதசாதாக்கறை நிறைதவை்றியுை்ைது. 

❖ கடந்த 20 ஆை்டுகைில் இல்லாத அைவிை்கு மிக அதிகமாக மக்கைறவயின் 

மசயல்பாடட்ுத் திைன் 135 சதவீதமாகவும் மாநிலங்கைறவயின் மசயல்பாடட்ுத் திைன் 100 

சதவீதமாகவும் உை்ைது.  

 

 

ெம்சஜௌதா விமரவு இரயில் நிறுத்தம் 

❖ பாகிஸ்தான், தனது பகுதியில் சமமெௌதா விறரவு இரயில் தசறவறய நிறுத்தத் 

தன்னிசற்சயாக முடிவு மசய்துை்ைது. 

❖ “நை்பு ரீதியிலான விபரவு இரயில்” என்று பபாதுவாக அபழக்கப்படும்  ம்பஜௌதா 

விபரவு இரயில் வியாழன் மற்றும் திங்கள் கிழபமகளில், அதாவது வாரத்திற்கு இரண்டு 

முபற இயக்கப் படுகின்றது. 
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❖ இது இந்தியாவில் தில்லி மற்றும் அை்ைாரி ஆகியவை்றுக்கும் பாகிஸ்தானின் லாகூர ்

ஆகியவை்றுக்கும் இறடதய  இயங்குகின்றது. 

❖ இந்த இரயில் ஜ பவயானது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இறடதய 

1972 ஆம் ஆை்டு பகபயழுத்தான சிம்லா ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 1976 ஆம் ஆண்டு ஜூபல 22 

அன்று பதாைங்கியது. 

❖  ம்பஜௌதா என்ற ப ால்லானது இந்தி மற்றும் உருது ஆகிய இரண்டு பமாழிகளிலும் 

“ஒப்பந்தம்” என்பபதக் குறிக்கும். 

தார் விமரவு இரயில் 

❖ தமலும் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுடனான தார ் விறரவு இரயில் தசறவறயயும் 

நிறுத்தியுை்ைது. இந்த இரயில் இராெஸ்தான் வாயிலாக இரு நாடுகறையும் 

இறைக்கின்ைது. 

❖ இந்த இரயிலின்  41 ஆை்டு கால தசறவயின்  நிறுத்தத்திை்குப் பின்பு 2006 ஆம் ஆை்டு 

பிப்ரவரி 18 அன்று மீை்டும் தனது இரயில் தசறவறயத் மதாடங்கியது. அன்றிலிருந்து 

அறனத்து மவை்ைிக் கிழறம இரவுகைிலும் தொத்பூரின் பாகத் கீ தகாதி இரயில் 

நிறலயத்திலிருந்து கராசச்ி வறர இது இயங்குகின்ைது.  

 

பதசியத் சதாழில்முமனவு விருதுகள் - 2019 

❖ மத்திய திைன் தமம்பாடட்ு மை்றும் மதாழில்துறை அறமசச்கமானது 2019 ஆம் ஆை்டின் 

ததசியத் மதாழில்முறனவு விருதுகைின் 4-வது பதிப்றப அறிவித்துை்ைது. 

❖ இந்த வருடாந்திர விருதானது மதாழில்முறனதவார ்  வைரச்ச்ியில் தறலசிைந்த இைம் 

வயது, முதல் தறலமுறை மதாழில்முறனதவார ்மை்றும் சூழலியல் கட்டறமப்பாைரக்ைின் 

தனித்துவ பங்கைிப்பிை்காக, அவரக்றை மகௌரவப் படுத்துவதை்காக ஏை்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த விருறதப் மபறுவதை்கு மதாழில்முறனதவாரக்ை் பின்வருவனவை்றைப் பூரத்்தி 

மசய்திருக்க தவை்டும். 

o கை்டிப்பாக 40 வயதிை்குக் கீதழ இருக்க தவை்டும். 

o கட்டாயம் முதல் தறலமுறை மதாழில்முறனதவாராக இருக்க தவை்டும்.  

o வரத்்தகத்தில் 51  தவிகிதம் அல்லது அதற்கு ஜமற்பை்ை பங்கு மற்றும் உரிபமபய 

பவத்திருக்க ஜவண்டும் (பபண் பதாழில் முபனஜவாரக்ள் 75% உரிபம). 

 

குழந்மதகமளப் பபணுவதற்கான விடுப்பு – ஆண் இராணுவ வீரரக்ள் 

❖ ஆை் இராணுவ வீரரக்ளுக்கு குழந்றதகறைப் தபணுவதை்காக விடுப்பு (Child Care Leave - 

CCL) எடுப்பதின் பயன்கறை நீட்டிப்பதை்கு மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அறமசச்ர ்ஒப்புதல் 

வழங்கியுை்ைார.் தமலும் பாதுகாப்புப் பறடயில் மபை் அதிகாரிகை் இருக்கும் படச்த்தில் 

CCL விதிமுபறகளில் ஒரு சிலவற்பறத் தளரத்்துவதற்கும் அவர ்ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார.் 

❖ தற்பபாழுது CCL ஆனது பாதுகாப்புப் பபையில் உள்ள பபண் அதிகாரிகளுக்கு மைட்ுஜம 

வழங்கப் படுகின்றது. 

❖ ஒரு குழந்பத 40  தவிகிதம் மாற்றுத ்திறனுபையதாக இருந்தால் CCLஐப் பபற முடியும். 

அந்தக் குழந்பதயின் வயது வரம்பில் எந்தவிதக் கைட்ுப்பாடும் இல்லாமல் CCLஐப் பபற 

முடியும். 
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66-வது பதசியத் திமரப்பட விருதுகள் 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டிை்கான 66-வது ததசியத் திறரப்பட விருதுகைானது (NFA - National Film 

Awards) மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துபற அபம  ்கத்தின் கீழ் ப யல்படும் ஒரு 

அபமப்பான திபரப்பைத் திருவிழாக்கள் இயக்குநரகத்தால் (Directorate of Film Festivals - DFF) 

அறிவிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த விருதுகளுக்கான ஜதரவ்ானது DFFயினால் நியமிக்கப்பை்ை புகழ்பபற்ற திபரப்பைத் 

தயாரிப்பாளரக்ள் மற்றும் திபரப்பை வல்லுநரக்பளக் பகாண்ை ஒரு குழுவினால் 

ஜமற்பகாள்ளப் படுகின்றது.  

❖ 2019 ஆம் ஆண்டின பவற்றியாளரக்ள் பின்வருமாறு: 

o சிறந்த  திபரப்பைத்திற்கான விருது : குஜராத்தி பமாழித ் திபரப்பைமான 

பெலாஜரா 

o  மூகப் பிர ச்ிபனகபளப் ஜபசும் சிறந்த திபரப்பைம் : இந்தி பமாழித் 

திபரப்பைமான பத்மன் 

o சிறந்த இயக்குநருக்கான விருது : உரி - ஒரு துல்லியத் தாக்குதல் என்ை 

திபரப்பைதத்ின் இயக்குநர ்ஆதித்யா தார.் 

o சிறந்த நடிகருக்கான விருது : அந்தாதூன் மற்றும் உரி - துல்லியத் தாக்குதல் ஆகிய 

திபரப்பைங்களில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக ஆயுஷ்மான் குரானா மற்றும் விக்கி 

பகௌ ல் ஆகிஜயாருக்குக் கூை்ைாக வழங்கப்பைை்து. 

o சிறந்த நடிபகக்கான விருது : பதலுங்குத் திபரப்பைமான மகாநதியில் சிறப்பாக 

நடித்ததற்காக கீரத்்தி சுஜரஷிற்கு வழங்கப்படுகின்றது. 

o சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு குறித்த சிறந்த திபரப்பைம் : மராத்தி பமாழித் 

திபரப்பைமான பானி 

o ஜதசிய ஒருங்கிபணப்பு குறித்த சிறந்த திபரப்பைப்பத்திற்கான நரக்ிஸ் தத் விருது 

: கன்னை பமாழித ்திபரப்பைமான ஒண்ைாலா எரை்ாலா 

o திபரப்பைத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழறலக் மகாை்ட மாநிலம் : உத்தரகாண்ை்  
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உெெ் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்மக திருத்த மபொதா – 2019  

❖ இந்தியாவின் உசச் நீதிமன்ை தறலறம நீதிபதி அல்லாமல் அனுமதிக்கப்பட்ட மமாத்த 

நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய 30லிருந்து 33 ஆக உயரத்்துவதை்கான மதசாதாவிை்கு 

குடியரசுத் தறலவர ்றகமயாப்பமிடட்ுை்ைார.் 

❖ நீதிபதிகைின் எை்ைிக்றகறய 3 நபர ் அல்லது 10 சதவீத அைவிை்கு உயரத்்தும் இந்த 

நடவடிக்றகயானது உசச் நீதிமன்ைத்தில் 60,000 என்ை அைவில் அதிகரித்துை்ை 

வழக்குகைின் ததக்கத்றதப் பின்னைியாகக் மகாை்டது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது முன்னதாக நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகைிலும் நிறைதவை்ைப் 

பட்டது. 

 

 

தாய்ப்பால் ஊட்டும் நிமல குறித்த அறிக்மக 

❖ சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத்துறை அறமசச்ரான டாக்டர ் ரஷ்வரத்ன் தாய்ப்பால் 

ஊடட்ும் நிறல குறித்த அறிக்றகறய மவைியிடட்ார.் 

❖ நாட்டில் றகக் குழந்றதகை் மை்றும் இைம் குழந்றதகளுக்கு தாய்ப்பாலூடட்ும் 

நறடமுறையில் மைிப்பூர ்மாநிலம் முதலிடத்தில் உை்ைது. 

❖ உத்தரப் பிரததசம், ராெஸ்தான் மை்றும் பீகார ் ஆகியறவ இந்தப் பட்டியலின் 

கறடநிறலயில் உை்ைன.  

❖ ததசியத் தறலநகரான மடல்லியும் மிக தமாசமான நிறலயில் உை்ை மாநிலங்கைில் 

ஒன்ைாக உை்ைது. 

❖ பின்வரும் மூன்று குறிகாட்டிகைின் அடிப்பறடயிலான கூடட்ு மதிப்மபை்கறை 

வகுப்பதன் மூலம் இந்த தாய்ப்பாலூடட்ும் நிறல குறித்த அறிக்றக 

உருவாக்கப்படட்ுை்ைது.  

o தாய்ப்பாலூட்ட ஆரம்பதத்ிதலதயத் மதாடங்குதல் 

o ஆறு மாதங்களுக்குத் தாய்ப்பால் மடட்ுதம அைித்தல் 

o 6-8 மாத குழந்றதகளுக்கு கூடுதலாக உைவைித்தல். 
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சுற்றுெச்ூழல் பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் 

❖ சுை்றுசச்ூழல் அபமப்பிபன அறிவியல் ரீதியில் பாதுகாப்பதற்காக 13 வனவிலங்குச ்

 ரணாலயங்கபள சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு மண்ைலங்களாக (Eco Sensitive Zones - ESZ) 

மாற்றுவதற்கு மத்திய சுற்று ச்ூழல் அபம  ்கம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

❖ தமிழ்நாை்டில் உள்ள 11  ரணாலயங்கள் பின்வருமாறு 

1. வடுவூர ்பறபவகள்  ரணாலயம்  

2. கஞ்சிரான்குளம் பறபவகள்  ரணாலயம்  

3. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர ்நபரத்த அணில்  ரணாலயம்  

4. ஜமகமபல வனவிலங்கு  ரணாலயம்  

5. மன்னார ்வபளகுைா கைல் ார ்ஜதசியப் பூங்கா 

6. ஜவை்ைங்குடி பறபவகள்  ரணாலயம் 

7. பகாபைக்கானல் வனவிலங்கு  ரணாலயம் 

8.  க்கரக் ஜகாைப்ை பறபவகள்  ரணாலயம் 

9. வல்லநாடு புல்வாய் வபக மான்  ரணாலயம்  

10. உசூடு ஏரி பறபவகள்  ரணாலயம்  

11. ஜகாடியக்கபர வனவிலங்கு  ரணாலயம்  

❖  த்தீஷ்கரில் உள்ள அ  ்னக்மர ் புலிகள் காப்பகம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள 

துங்கஜரஷ்வர ் வனவிலங்கு  ரணாலயம் ஆகியபவயும் ESZ ஆக மாற்றப்படுவதற்கு 

ஒப்புதல் வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

ESZ 

❖ ESZகள் என்பது பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகள், ஜதசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு 

 ரணாலயங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து 10 கிஜலா மீை்ைர ் வபர நீை்டிக்கப்பைட்ுள்ள 

பகுதியாகும். 

❖ இது உயர ் பாதுகாப்புப் பகுதியிலிருந்து குபறவான பாதுகாப்புக் பகாண்ை பகுதி 

வறரயில் ஒரு இறடநிறல மண்ைலமாக ப யல்படுகிறது. 

❖ ஜதசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு  ரணாலயங்கபள  ் சுற்றி சுரங்க, குவாரி 

மற்றும் கனரகக் கைட்ுமானம் ஜபான்ற சில நைவடிக்பககள் தபை ப ய்யப்பைட்ுள்ளதால் 

பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகளுக்கு அதிர ்ச்ிபயத் தாங்கக் கூடியதாக இது 

ப யல்படுகின்றது. 

❖ இது எளிதில் பாதிக்கப்பைக் கூடிய சுை்றுசச்ூழல் அபமப்பு மீதான எதிரம்பற 

விபளவுகபளக் குபறப்பபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இறுதி ESZ அறிவிக்பகயானது அத்தபகய பாதுகாக்கப்பைட்ுள்ள பகுதிகளில் 1 கிஜலா 

மீை்ைர ் பரப்பிற்குள் சுரங்க, கல் குவாரி மற்றும் கற்கபள பநாறுக்கும் அலகுகபள 

அபமக்கத் தபை விதிப்பதற்கு வழிவபக ப ய்கின்றது. 

❖ ESZ அறிவிக்பகயானது சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்புச ்  ை்ைம்,1986 மற்றும் சுற்று ச்ூழல் 

பாதுகாப்பு விதிகள்,1986 ஆகியவற்றின் கீழ் மத்திய சுற்று ச்ூழல் அபம  ்கத்தினால் 

பவளியிைப்படுகின்றது.  
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❖ ஆனால் சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு  ை்ைம்,1986 ஆனது “சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு 

மண்ைலங்கள்” என்ற ப ால்பலக் குறிப்பிைவில்பல. 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டு இந்திய உ  ் நீதிமன்றமானது அபனத்து மாநிலங்களும் நான்கு 

வாரத்திற்குள் ESZகபள அபமக்க ஜவண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருந்தது.  

❖ இந்தியாவில் உள்ள பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகளில் 30  தவிகிதத்திற்கும் ஜமலான 

பகுதிகள் இறுதி ESZ அறிவிக்பகயின் கீழ் உள்ளைங்கியுள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 651 பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதிகளில் 316 பகுதிகள் இறுதி ESZ 

அறிவிக்பகயில் உள்ளைங்கியுள்ளன. 

 

நுகர்பவார் பாதுகாப்பு மபொதா, 2019 

❖ நுகரஜ்வார ் பாதுகாப்பு மஜ ாதா, 2019 ஆனது நாைாளுமன்றத்தின் இரு அபவகளாலும் 

நிபறஜவற்றப்பைட்ுள்ளது. இது 1986 ஆம் ஆண்டின் நுகரஜ்வார ் பாதுகாப்பு  ்  ை்ைத்பத 

மாற்றுகின்றது. 

நுகர்பவார் என்பவர் யார்? 

❖ நுகரஜ்வார ்என்பவர ்தனது ஜதபவக்காக எந்தபவாரு பபாருபளயும் பபறும் அல்லது ஒரு 

ஜ பவபயப் பபறும் ஒரு நபர ்என்று வபரயறுக்கப் படுகின்றார.் 

❖ “மறு விற்பபனக்காக” பபாருபளப் பபறும் அல்லது வணிக ஜநாக்கங்களுக்காக ஒரு 

பபாருபள மற்றும் ஜ பவபயப் பபறும் ஒரு நபபர இது உள்ளைக்கவில்பல. 

❖ இது ஜநரடிப் பரிவரத்்தபன, மின்னணு மூலம் நிகழ்ஜநரப் பரிவரத்்தபன, பதாபலதூர 

வணிகம், பன்நிபல  ந்பதயிைல் அல்லது ஜநரடி விற்பபன ஆகிய அபனத்து முபறகள் 

மூலமான பரிவரத்்தபனகபளயும் உள்ளைக்கியிருக்கின்றது. 

நுகர்பவாரக்ளின் உரிமமகள் 

❖ பின்வரும் உரிபமகள் உள்ளிை்ை 6 நுகரஜ்வார ் உரிபமகபள இந்த மஜ ாதா 

வபரயறுக்கின்றது. 

o உயிர ்மற்றும் ப ாத்துகள் ஆகியவற்றிற்கு தீங்கு விபளவிக்கக் கூடிய பபாருை்கள் 

மற்றும் ஜ பவகள் ஆகியவற்பறச ்  ந்பதப்படுத்துதலுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு 

அளித்தல்.  

o பபாருை்கள் அல்லது ஜ பவகளின் பண்பு, அளவு, ஆற்றல் தூய்பமத ்தன்பம, தரம்  

மற்றும் விபல ஆகியபவ குறித்து நுகரஜ்வாருக்கு அறிவித்தல். 

o ஜபாை்டி விபலயில் பலவிதமான பபாருை்கள் அல்லது ஜ பவகபளப் பபறுவபத 

உறுதி ப ய்தல். 

o நியாயமற்ற அல்லது கைட்ுப்படுத்தப்பைை் வரத்த்க நபைமுபறகளுக்கு எதிராக 

தீரவ்ு காணுதல். 

மத்திய நுகர்பவார் பாதுகாப்பு ஆமணயம் 

❖ நுகரஜ்வார ்உரிபமகபள ஊக்குவிக்க, பாதுகாக்க மற்றும் அமல்படுத்துவதற்காக மத்திய 

நுகரஜ்வார ்பாதுகாப்பு ஆபணயம் ஒன்று அபமக்கப்படும். 

❖ இது அத்தபகய விதிமீறல்கள் குறித்து வி ாரபண ஜமற்பகாள்வதற்கு பபாது இயக்குநர ்

தபலபமயில் ஒரு வி ாரபணப் பிரிபவக் பகாண்டிருக்கும். 
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❖ ஒரு தவறான விளம்பரத்திற்காக ஒரு உற்பத்தியாளர ்அல்லது ஒப்புதல் அளிக்கக் கூடிய 

நபருக்கு ரூ.10 இலட்சம் வபரயிலான அபராதத்றதயும் 2 ஆை்டுகை் வறரயிலான 

சிபறத ்தண்ைபனறயயும் இது விதிக்கும். 

❖ ஜமலும் இது தவறான விளம்பரப்படுத்துதலுக்கு ஒப்புதல் வழங்குநபர, அந்த குறிப்பிை்ை 

பபாருள் அல்லது ஜ பவக்கு ஓராண்டு காலம் வபர அவர ் ஒப்புதல் வழங்க தபை 

விதிக்கும். 

நுகர்பவார் குமற தீர்ப்பு ஆமணயம் 

❖ மாவைை், மாநில மற்றும் ஜதசிய அளவில் நுகரஜ்வார ்குபற தீரப்்பு ஆபணயம் (Consumer 

Disputes Redressal Commission - CDRC)  அபமக்கப்படும். 

❖ மாவைை் அளவில் வழங்கப்படும் குபறதீரப்்பு ஆபணயத் தீரப்்பின் ஜமல்முபறயீைப்ை 

ஜதசிய அளவில் உள்ள ஆபணயம் வபர பகாண்டு ப ல்ல முடியும். 

❖ இறுதியாக உ  ் நீதிமன்றத்தில் ஜமல்முபறயீடு ப ய்ய முடியும். 

❖ பின்வருபபவ பதாைரப்ாக புகாரக்பள அளிக்க முடியும். 

o நியாயமற்ற அல்லது கைட்ுப்படுத்தப்பை்ை வரத்்தக நபைமுபறகள் 

o குறைபாடுை்ை பபாருை்கள் அல்லது ஜ பவகள் 

o அதிகமான விபல அல்லது ஏமாற்றும் வபகயில் விபல நிரண்யம் ப ய்தல் 

o உயிர ் மற்றும் பாதுகாப்பிற்குத் தீங்கு விபளவிக்கக்கூடிய பபாருை்கள் அல்லது 

ஜ பவகபள வழங்குதல். 

அதிகார வரம்பு 

❖ மாவைை் CDRC ஆனது ஜ பவகள் மற்றும் பபாருை்களின் மதிப்பு ரூ. 1 ஜகாடிக்கு மிகாமல் 

இருந்தால், அது குறித்தப் புகாரக்பள வி ாரிக்கும்.  

❖ மாநில CDRC ஆனது ரூ. 1 ஜகாடி முதல் ரூ. 10 ஜகாடி வபர மதிப்பிலான பபாருை்கள் அல்லது 

ஜ பவகள் குறித்தப் புகாரக்பள விசாரிக்கும். 

❖ ரூ. 10 ஜகாடிக்கு ஜமல் மதிப்பு பகாண்ை பபாருை்கள் அல்லது ஜ பவகள் குறித்தப் 

புகாரக்பள ததசிய CDRC வி ாரிக்கும். 

சபாருட்களுக்குப் சபாறுப்புமடமம 

❖ குபறபாடுள்ள பபாருை்களுக்குப் பபாறுப்புபைபம என்பது ஒரு பபாருள் அல்லது 

ஜ பவயினால் நுகரஜ்வாருக்கு ஏற்படும் எந்தபவாரு தீங்கு மற்றும் பாதிப்பிற்காக, 

அவருக்கு ஈடு ப ய்வது, அந்தப் பபாருளின் உற்பத்தியாளர ் / ஜ பவ வழங்குநர ் / 

விற்பபனயாளரின் பபாறுப்பாகும். 

❖ இழப்பீடு ஜகார, இந்த மஜ ாதாவில் குறிப்பிைட்ுள்ளவாறு குபறபாடு உள்ளதற்கான 

ஏதாவமதாரு நிறலயிறன நுகரஜ்வார ்நிரூபிக்க ஜவண்டும். 

 

வரலாற்றில் அதிக சவப்பநிமல பதிவாகியுள்ள மாதம் – 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 

மாதம் 

❖ 1880 ஆம் ஆை்டு காலநிறல குறித்த ஆய்வுகை் மதாடங்கியதிலிருந்து அதிக மவப்ப நிறல 

பதிவாகியுை்ை மாதம் 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல மாதம் என்று உலக வானிறல அறமப்பு 

அறிவித்துை்ைது. 
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❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல மாதமானது மதாழிை்துறை காலகட்டத்திை்கு முந்றதய 

நிறலறய விட அதிகமாக ஏைத்தாழ 1.2º மசல்சியஸ் மவப்ப நிறலறயப் பதிவு 

மசய்துை்ைது.  

❖ இதை்கு முன்பு அதிக மவப்ப நிறலறயப் பதிவு மசய்துை்ை மாதம் 2016 ஆம் ஆை்டு 

ெூறல. இதனுடன் குறைந்தபட்சம் ஒன்றிப் மபாருந்துமாறு 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல 

மாதம் உை்ைது.  

❖ விழிப்பு நிறல: 2016 ஆம் ஆண்டு ஜூபல மாதமானது எல் நிஜனாவின் காரணமாக 

பவப்பமுபைய மாதமாக இருந்தது. ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூபல மாதமானது எல் 

நிஜனா இல்லாமல் பவப்பமுபைய மாதமாக இருக்கின்றது. 

❖ உைனடியான விபளவுகள் : கிரீன்லாந்து, ஆரட்ிக், ஐஜராப்பியப் பனியாறுகள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து அதிக அளவில் பனிக்கை்டிகள் உருகுதல், ஆரட்ிக்கில் காைட்ுத ் தீ 

ஏற்படுதல் ஜபான்றபவயாகும். 

 

 

இலக்கத் தகடு நடவடிக்மக - RPF 

❖ “இலக்கத் தகடு நைவடிக்பக” என்ை ஒரு குறியீடட்ுப் மபயர ் மகாை்ட ஒரு சிைப்பு 

இயக்கத்றத இந்திய இரயில்தவயின் இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பறட (Railway Protection Force 

- RPF) மதாடங்கியுை்ைது. 

❖ இது இரயில்தவ வைாகங்கை், அதறனச ் சுை்றியுை்ை பகுதிகை், வாகனம் நிறுத்தும் 

பகுதிகை் மை்றும் வாகனம் நிறுத்தத் தறட மசய்யப்படட் பகுதிகைில் நீை்ட நாட்கைாக 

நிறுத்தப் பட்டிருக்கும் அறனத்து வாகனங்கறையும் கை்டறிந்து, அவை்றைச ் சரி 

பாரக்்கத் திட்டமிடட்ுை்ைது. 

❖ அறடயாைம் மதரியாத வாகனங்கை் பயைிகைின் பாதுகாப்பு மை்றும் இரயில்தவயில் 

பைியாை்றும் இதரப் பைியாைரக்ளுக்கு ஒரு மிகுந்த அசச்ுறுத்தலாக இருக்கும் என்று 

கருதப் படுகின்ைது. 

 

புற்று பநாய் சிகிெம்ெ 

❖ ஆயூஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அறனத்து வறகயான புை்று தநாய்கறையும்  

அதை்கான சிகிசற்ச முறைகறையும் இறைக்க மத்திய அரசு திட்டமிடட்ுக் 

மகாை்டிருக்கின்ைது.  
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❖ ஏமனன்ைால் புை்றுதநாய் சிகிசற்சக்கான மசலவுகை் மக்கைிறடதய நிதி மநருக்கடிறய 

ஏை்படுத்துகின்ைன. பலர ் புை்றுதநாய் சிகிசற்ச மபைாமதலதயச ் மசல்ல 

தவை்டியிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தியாவில் உை்ை இரை்டாவது மிகவும் மபாதுவான தநாய் புை்று தநாயாகும். 

❖ இந்தியாவில் காைப்படும் மிகவும் மபாதுவான புை்றுதநாய் வறக நுறரயீரல் புை்று தநாய் 

வறகயாகும். இதை்கு அடுத்து மாரப்கப் புை்று தநாய், வாய்ப் புை்று தநாய் ஆகியறவ 

காைப்படுகின்ைன. 
 

திவால் மற்றும் சநாடித்தல் குறியீடு (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ இந்த மதசாதா 2016 ஆம் ஆை்டின் திவால் மை்றும் மநாடித்தல் குறியீட்டில் திருத்தம் 

மசய்கின்ைது. 

❖ திவால் என்பது தனிநபரக்ளும் நிறுவனங்களும் தங்கைின் நிலுறவயிலிருக்கும் கடறன 

திருப்பிச ்மசலுத்த முடியாமல் இருக்கும் ஒரு சூழ்நிறலயாகும். 
❖ இந்தக் குறியீடு நிறுவனங்கை் மை்றும் தனிநபரக்ை் மத்தியில் இருக்கும் திவால் 

நிறலறமறய சரிமசய்ய ஒரு குறிப்பிடட் கால அைவிலான மசயல்முறைறய 

அைிக்கின்ைது. 
முக்கியத் திருத்தங்கள் 

❖ இந்த குறியீட்டின் கீழ், திவால் தீரவ்ு நறடமுறைறய ஆரம்பிப்பதை்காக ஒரு கடன் 

மபை்ைவர ் ததசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்பாயதத்ின் முன்பாக ஒரு விை்ைப்பத்றதத்  

தாக்கல் மசய்யலாம். 
❖ இந்த தீரப்்பாயம் 14 நாட்களுக்கு உை்ைாக கடறனத் திருப்பி மசலுத்தத் தவறிய 

நிறலறயக் கை்டறிய தவை்டும். 
❖ அதன்பின் கடன்நிதி மபை்ைவரக்ை்  உை்ைடங்கிய குழு ஒன்று திவால் தீரவ்ு நறடமுறை 

மதாடரப்ாக முடிவுகறை எடுப்பதை்காக அறமக்கப்படும். 
❖ இந்த குழு திவால் நிபுைர ்ஒருவறர நியமிக்கும். அவர ்திவால் சரியாக்கல் திட்டம் ஒன்றை 

அக்குழுவிடம் சமரப்்பிப்பார.் 
❖ பின் அந்தக் குழு அத்திடட்த்திை்கு ஒப்புதல் அைிக்க தவை்டும். தமலும் 180  நாட்களுக்கு 

உை்ைாக அந்த திவால் தீரவ்ு நறடமுறை முடிக்கப்படட்ாக தவை்டும். 
❖ ஒருதவறை தீரவ்ு நறடமுறை அக்குழுவால் நிராகரிக்கப்பட்டால் கடன் வாங்கியவர ்

மசாத்துக்கறைப் பிரித்து விை்க முயல்வார.்  

❖ இந்தத் தீரவ்ு நறடமுறை ஒருதவறை ததசிய நிறுவன சட்டத் தீரப்்பாயம் ஒப்புதலைித்தால் 

மீை்டும் ஒரு 90 நாட்கை் காலகட்டத்திை்கு நீட்டிக்கப்படும்.  
❖ இந்தக் குறியீடு திவால் தீரவ்ு நறடமுறை 180 நாட்களுக்குை்ைாகவும் 90 நாட்கை் அைவிை்கு 

ஒரு நீட்டிக்கப்படட் காலகட்டத்திை்கு உை்ைாகவும் முடிக்கப்பட தவை்டுமமன்றும் 

கூறுகின்ைது. 
❖ இந்த மதசாதா தை்தபாது திவால் தீரவ்ு நறடமுறை 330 நாடக்ளுக்கு உை்ைாக தீரக்்கப்பட 

தவை்டுமமன்று கூறுகின்ைது. 
சுருக்கம் 

❖ இந்த மதசாதா மூன்று முக்கிய விவகாரங்கை் மீது கவனம் மசலுத்துகின்ைது. 
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❖ முதலாவதாக இது கால வரம்புகை் மதாடரப்ான விதிமுறைகறைப் பலப்படுத்துகின்ைது. 

❖ இரை்டாவது இது எந்தமவாரு தீரவ்ு நறடமுறையிலும் குறைந்தபட்ச நஷ்ட ஈடுகறைச ்

மசயல்பாட்டிலிருக்கும் கடன் மபை்ைவரக்ளுக்கு குறிப்பிடுகின்ைது. 

❖ மூன்ைாவதாக இது கடன் மபறுபவரக்ை் குழுவின் பிரதிநிதி (வீடு வாங்குபவர)் எவ்வாறு 

வாக்கைிக்க தவை்டும் என்பறதயும் குறிப்பிடுகின்ைது.  

 

சபாது வளாகங்கள் (அனுமதி சபறாது குடியிருப்பாளரக்ளின் சவளிபயற்றம்) 

திருத்த மபொதா 2019 

❖ இது வீடட்ுவசதி மை்றும் நகரப்்புை விவகாரங்கை் துறை அறமசச்ர ் ரத்ீப் சிங் பூரியால் 

பாராளுமன்ைத்தில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்த மதசாதா 1971ம் ஆை்டின் மபாது வைாகங்கை் (அனுமதி மபைாத 

குடியிருப்பாைரக்ைின் மவைிதயை்ைம்) சட்டத்தில் திருத்தம் மசய்கின்ைது. 

❖ இம்மதசாதா ஒரு நபரால் மபாது வைாகங்கறை ஆக்கிரமித்தல் என்பது அவ்வாைான 

ஆக்கிரமிப்பிை்கான உரிமத்றத வழங்குவதன் மூலம் “குடியிருப்பிை்காகத் 

தங்குவதை்கான வசதி” என்று வறரயறுக்கின்ைது. 

❖ இம்மதசாதா குடியிருப்பு வைாகங்கைிலிருந்து மவைிதயை்ைப்படுவதை்கான 

நறடமுறைறயக் மகாை்டிருக்கும் ஒரு விதிறய தசரக்்கின்ைது. 

❖ ஒரு தவறை குடியிருப்பு வைாகத்தில் அனுமதி மபைாமல் தங்கிய நபர ் ஒருவர ் மசாத்து 

அதிகாரியால் மவைியிடப்பட்ட மவைிதயை்ை ஆறைறய எதிரத்்து நீதிமன்ைத்தில் 

வழக்குப் பதிவு மசய்தால், அவர ்அவ்வாறு அங்கு குடியிருக்கும் ஒவ்மவாரு மாதத்திை்கும் 

இழப்புகளுக்கான கட்டைத்றதச ்மசலுத்த தவை்டியிருக்கும். 
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பமாடட்ார் வாகனங்கள் (திருத்தம்) மபொதா, 2019 

❖ இது தறரப் தபாக்குவரத்து மை்றும் மநடுஞ்சறலத் துறை அறமசச்ர ்நிதின் கடக்ாரியால் 

பாராளுமன்ைத்தில் அறிமுகம் மசய்யப்பட்டது. 

❖ இந்த மதசாதா 1988ம் ஆை்டின் தமாட்டார ் வாகனச ் சட்டத்றத சாறலப் பாதுகாப்பு 

அைிக்கும் மபாருடட்ு திருத்தம் மசய்திட எை்ணுகின்ைது. 
❖ இந்தச ் சட்டம் தமாட்டார ் வாகனங்கை் மதாடரப்ான உரிமங்கை் மை்றும் அனுமதிகை், 

தமாட்டார ் வாகனங்களுக்கான தர நிரை்யங்கை், இவ்விதிகறை மீறுவதில் 

அபாராதங்கை் ஆகியவை்றிை்காக அனுமதிறய அைிக்கின்ைது. 
முக்கிய மாை்ைங்கள் 

❖ மத்திய அரசாங்கம் தங்க தநரத்தின் தபாது சாறல விபத்தில் பலியானவரக்ளுக்கு 

கட்டைமில்லா சிகிசற்சக்காக ஒரு திட்டம் ஒன்றை வடிவறமக்கும். 
❖ பயங்கரமான காயத்திை்குப் பிைகு, அதன் காரைமாக மரைம் ஏை்படும் சம்பவத்றதத ்

தடுப்பதை்காக விபத்து நடந்த பிைகு மிக அதிகபட்சமான மசயலாக கருதப்படுகின்ை 

சரியான மருத்துவச ்சிகிசற்சறய  மகாடுக்க முயல்கின்ை  ஒரு மைி தநரத்றதத் தங்க 

தநரமாக இந்த மதசாதா கருதுகின்ைது.  
❖ இந்த மதசாதா வாகனத்தால் தாக்கி விடட்ு ஓடிப் தபாதவார ் மதாடரப்ுறடய 

வழக்குகளுக்காகக் குறைந்த நிவாரைத் மதாறகறயப் பின்வருமாறு அதிகரிக்கின்ைது. 
o ஒருதவறை மரைித்தால் 25000 ரூபாயிலிருந்து இரை்டு லட்சம் வறரயில் 

o ஒருதவறை மிக தமாசமான காயம் ஏை்பட்டால் 12500 ரூபாயிலிருந்து 50,000 ரூபாய் 

வறரயில். 

❖ இந்த மதசாதா இந்தியாவில் சாறலறய உபதயாகிக்கும் அறனத்துப் பயனாைிகளுக்கும் 

கட்டாயக் காப்பீடட்ு தசறவ அைிக்கும் வறகயில் ஒரு தமாட்டார ்வாகன விபத்து நிதிறய 

உருவாக்கிட மத்திய அரசிை்கு அனுமதி அைிக்கின்ைது. 
❖ இந்த மதசாதா ஒரு விபத்து நிகழும் சமயத்தில் அதில் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு அவசர 

மருத்துவ அல்லது மருத்துவமல்லாத உதவிறய அைிக்கும் நபரக்றை ஒரு நல்ல ரட்சகர ்

என்று வறரயறுக்கின்ைது. 
❖ ஒரு தவறை வாகனத்தில் உை்ை ஒரு குறைபாடு சுை்றுசச்ூழலிை்தகா, வாகன ஓட்டிக்தகா 

அல்லது மை்ை சாறலப் பயனாைிக்தகா தீங்கு விறைவித்தால் மத்திய அரசானது  அந்த 

வறக தமாட்டார ் வாகனங்கறைத் திரும்பப் மபறுவதை்கு ஆறையிட இந்த மதசாதா 

அனுமதி அைிக்கின்ைது. 
❖ திரும்பிப் மபைப்படட் வாகனத்தின் உை்பத்தியாைரக்ை் கட்டாயம்  

o அவ்வாகனத்தின் மமாத்த விறலறய வாங்கியவரக்ளுக்கு திருப்பி அைித்திடவும் 
o அதத வாகனத்றதப் தபான்ை அல்லது அறத விட சிைந்த மாதிரிறயக் மகாை்ட 

மை்மைாரு வாகனத்துடன் குறைபாடு உறடய வாகனத்றத மாை்றித் தரவும் 

தநரிடும். 
❖ மத்திய அரசானது, மாநில அரசுகைின் ஆதலாசறனதயாடு ஒரு ததசியப் தபாக்குவரத்துக் 

மகாை்றகறய வடிவறமக்கலாம். 
❖ இந்த மதசாதா மத்திய அரசால் ஒரு அறிவிக்றகயின் மூலமாக ததசிய சாறலப் 

பாதுகாப்பு வாரியத்றத அறமத்திட கூறுகின்ைது. 
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❖ இந்த மதசாதா தபாக்குவரத்து மரைங்களுக்காக ஒரு வாகன ஓட்டியுடன் மதாடரப்ு 

தமை்மகாை்ை பயைிகைால் பயன்படுத்தப் படக்கூடிய டிஜிடட்ல் இறடத் தரகரக்ை் 

அல்லது சந்றத வைாகங்கறைத் திரடட்ு நிறுவனங்கை் என வறரயறுக்கின்ைது. (வாடறக 

தமாட்டார ்வை்டி தசறவகை்). 

 

❖ இந்தத் திரடட்ு நிறுவனங்களுக்கு மாநிலத்தால் உரிமங்கை் வழங்கப்படும். 
❖ தமலும் அவரக்ை் 2000 ஆம் ஆை்டின் தகவல் மதாழில்நுட்பச ்சட்டத்துடன் ஒத்துப் தபாக 

தவை்டும். 
❖ இந்த மதசாதா நிறைய விதி மீைல்களுக்காக இசச்ட்டத்தின் கீழ் அபராதங்கைின் அைறவ 

அதிகரிக்கின்ைது.  
❖ உதாரைமாக, ஆல்க ால் அல்லது தபாறதப் மபாருை் ஆகியவை்றை உட்மகாை்டு 

விடட்ு வாகனம் ஓட்டினால் அதை்கான அதிகபட்ச அபராதம் ரூ 2,000 முதல் ரூ 10,000 வறர 

உயரத்்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ ஒருதவறை வாகன உை்பத்தியாைர ்வாகன உை்பத்திக்கான தரங்களுடன் ஒத்துப் தபாகாத 

சமயத்தில், 100 தகாடி ரூபாய் வறரயிலான அபராததமா அல்லது ஒரு வருட சிறைத் 

தை்டறனதயா அல்லது இரை்டும் தசரந்்ததா அபராதமாக விதிக்கப்படும். 
❖ ஒரு தவறை ஒப்பந்ததாரர ் சாறல வடிவறமப்புத் தரங்களுடன் ஒத்துப் தபாகாத 

சமயத்தில் அபராதமானது ஒரு லட்ச ரூபாய் வறரயில் விதிக்கப்படும். 
❖ மத்திய அரசானது இசச்ட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட அபராதங்கறை ஒவ்மவாரு 

வருடமும் 10 சதவிகிதம் அைவிை்கு உயரத்்திட முடியும்.  
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ஆயுதப் பமட வீரரக்ளுக்கு வீரதீர விருதுகள் 

❖ ஆயுதப் பறட மை்றும் துறை இராணுவப் பறடறயச ் தசரந்்த வீரரக்ளுக்கு 132 வீரதீர 

விருதுகை் மை்றும் இதர விருதுகறை இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்இராம்நாத் தகாவிந்த் 

வழங்கினார.் 
❖ இந்த விருதுகை் பின்வருமாறு : 2 கீரத்்தி  க்ரா விருதுகள், 1 வீர ் க்ரா விருது, 14 மசௌவ்ரிய 

 க்ரா விருதுகள், 8 பார ்ஜ னா விருதுகள் (வீரதீர), 90 ஜ னா விருதுகள் (வீரதீர), 5 நாவ் 

ஜ னா  விருதுகள் (வீரதீர), 7 வாயு ஜ னா விருதுகள் (வீரதீர) மற்றும் 5 யுத ் ஜ வா 

விருதுகளாகும். 

❖ ஜமலும் இவர ்இந்தியக் கைஜலாரக் காவற்பபை வீரரக்ளுக்கு 8 தை்ராக்சக் விருதுகபளயும் 

வழங்கினார.் 

❖ வீரதீர விருதுகள் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு முபற அறிவிக்கப்படுகின்றன. ஒன்று குடியரசுத் 

தினத்தின் ஜபாதும் மற்பறான்று சுதந்திர தினத்தின் ஜபாதும் அறிவிக்கப்படுகின்றன. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27 அன்று பாகிஸ்தானின் ஜபார ் விமானமான F-16ஐ சுைட்ு 

வீழ்த்தியதற்காக விங் கமாண்ைர ் அபிநந்தன் வரத்்தமானுக்கு வீர ்  க்ரா விருது 

வழங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ காரக்ில் ஜபாருக்குப் பின்பு இந்திய விமானப் பபையின் முதலாவது வீர ்  க்ரா விருது 

இதுவாகும். 

❖ பிப்ரவரி 27 அன்று நபைபபற்ற தாக்குதலின் ஜபாது IAF விங் கமாண்ைர ்அபிநந்தனுக்கு 

வழிகாை்டியாக  ்ப யல்பை்ை IAF-ன் பபைத ்தளபதி மின்டி அகரவ்ாலுக்கு யுத ்ஜ வா விருது 

வழங்கப்பைட்ுள்ளது.  

❖ ஜபார,் ஜமாதல் அல்லது விஜராதத்தின் ஜபாது அவரக்ளுபைய தனித்துவமான ஜ பவபய 

அங்கீகரிப்பதற்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 

இரயில்பவ பாதுகாப்புப் பமட கமாண்படாக்கள் – பகாராஸ்  

❖ மத்திய இரயில்தவ துறை அறமசச்ர ் இந்திய இரயில்தவயின் தகாராஸ் (இரயில்தவ 

பாதுகாப்பிை்கான கமாை்தடா) என்ை கமாை்தடாப் பறடறயத் மதாடங்கி றவத்தார.் 
❖ தகாராஸ் என்பது இரயில்தவ பாதுகாப்புப் பறடயின் (Railway Protection Force - RPF) ஒரு தனி 

கமாை்தடாப் பிரிவாகும். 

❖ இவரக்ை் இடது சாரி பயங்கரவாதத்தினால் பாதிக்கப்படட்ுை்ை பகுதிகை், வடகிழக்குப் 

பகுதி மை்றும் ெம்மு காஷ்மீர ் ஆகிய பகுதிகைில் பைியமரத்்தப்பட விருக்கின்ைனர.் 

இவரக்ை் பயைிகளுக்குப் பாதுகாப்றபயும் இரயில்தவ அறமப்புகளுக்கு முன்னுரிறம 

அடிப்பறடயில் பாதுகாப்றபயும் அைிக்கவிருக்கின்ைனர.் 
❖ RPF கமாண்ஜைாக்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க மற்றும் நவீனப்படுத்துவதற்காக 

ெரியானாவின் ஜகத்கிரியில் ஒரு புதிய கமாண்ஜைா பயிற்சி பமயம் அபமக்கப்பை 

விருக்கின்றது. 
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தூய்மம இந்தியா (நகர்ப்புறம்) 

❖ மத்திய வீடட்ுவசதி மை்றும் நகரப்்புை விவகாரங்களுக்கான மத்திய அறமசச்ர ் ரத்ீப் 

சிங் பூரி பின்வரும் திடட்ங்கறை அறிமுகப்படுத்தினார.் 
o சுவச ்சரத்வக்சான் 2020 (SS 2020) : வருைாந்திரத் தூய்பம ஆய்வின் 5வது பதிப்பு 

o தூய்பம இந்தியாத் திை்ைம் தண்ணீர ்மை்றும் ஒழுங்குமுபற: சுத்திகரிக்கப்பைாத 

கழிவு நீபர சுற்று ச்ூழலில் கலக்காமல் தடுப்பது. 

o சுவ  ் நகர ் பகஜபசி  ் ப யலி : பிரிதப்தடுக்கப்பை்ை கழிவுகளின் ஜ கரிப்பு, 

கண்காணிப்பு மற்றும் கழிவு ஜ கரிப்பு வாகனங்கள் மற்றும் கழிவுகபள 

அகற்றுபவரக்ளின் இயக்கத்பதக் கண்காணிப்பதற்கான ப யலி. 

o ப யற்பக நுண்ணறிவால் இயக்கப்படும் mSMB ப யலி : தனிப்பை்ை வீடுகைின்  

கழிவபறத் திை்ைப் பயனாளிகளின் விண்ணப்ப நிபலபயக் கண்ைறிதல்.  

 

சிறப்பான விொரமணக்கான மத்திய உள்துமற அமமெெ்ர் விருது 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டிை்கான “சிறப்பான வி ாரபணக்காக” மத்திய உை்துறை அறமசச்ர ்

விருது 96 காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படட்ுை்ைது. 
❖ விசாரறையின் தபாது அதிகாரிகைின் சிைப்பான மசயல்பாடற்ட அங்கீகரிக்கும் 

விதமாக மத்தியப் புலனாய்வு அறமப்புகை், மாநில / ஒன்றியப் பிரததச காவல் துறை 

அதிகாரிகளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகின்ைது. 
❖ இந்த விருதானது குை்ைவியல் விசாரறையில் உயர ் மதாழில்முறை தரங்கறை 

தமம்படுத்துவதை்காக 2018 ஆம் ஆை்டில் முதன்முறையாகத் ததாை்றுவிக்கப்பட்டது. 
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முப்பமடகளின் தமலமமத் தளபதி 

❖ பிரதமரின் சுதந்திர தின உறரயின் தபாது முப்பறடகைின் தறலறமத் தைபதி (Chief of 

Defence Staff – CDS) என்ை பதவி உருவாக்கப்படும் என்று பிரதமர ்அறிவித்தார.் 
❖ CDS ஆனது ஆயுதப் பபைகளின் மூன்று பிரிவுகளுக்கும் “உயர ் மை்ைத்தில் திறனுள்ள 

தபலபமத்துவத்பத” அளிப்பதற்கும் அப்பிரிவுகளுக்கிபைஜய ஒத்துபழப்பப 

ஜமம்படுத்துவதற்கும் உதவுவதற்கான ஒரு உத்தி என்று கூறப்படுகின்றது. 

❖ CDS என்பது முப்பபைகளின் பணிகபள ஜமற்பாரப்வயிைட்ு, ஒருங்கிபணக்கக் கூடிய ஒரு 

உயரிய இராணுவப் பதவியாகும். 

❖ ஜபாரக்் காலங்களில் CDSன் பங்கு மிக முக்கியமானதாகும். 

❖ CDS என்பவர ் நீண்ை கால பாதுகாப்புத் திை்ைமிைல் மற்றும் ஜமலாண்பம குறித்து 

நிரவ்ாகிக்கு (பிரதம அபம  ்ருக்கு) ஒற்பற ஆஜலா பன மற்றும் தபையற்ற 

முப்பபைகள் குறித்த பாரப்வ ஆகியவற்பற அளிப்பார ்என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தியாவில் CDSஐ அபமப்பதற்கான முதலாவது பரிந்துபரயானது 2000 ஆம் ஆண்டு 

அபமக்கப்பை்ை காரக்ில் ஆய்வுக் குழுவிலிருந்து வந்தது.  

 

ெமக்ரா சிக்ொ – ஜல் சுரக்ொ 

❖ மத்திய மனித வை தமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் மசயல்படும் பை்ைிக் கல்வித் 

துறையினால் சமக்ரா சிக்சா  - ெல் சுரக்சா என்று அறழக்கப்படும் ஒரு புதிய 

முன்மனடுப்புத் திட்டம் மதாடங்கப்படட்ுை்ைது. 
❖ இது நாட்டில் பை்ைிக் குழந்றதகைிறடதய தை்ைீரப்் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககை் குறித்த 

விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 
 மக்ரா சிக்சா-ஜல் சுரக்சா இயக்கம் - இலக்கு 

ஒரு மாணவர ்– ஒரு லிை்ைர ்நீபர  ்ஜ மித்தல் 1 நாள் 

ஒரு மாணவர ்– 365 லிை்ைர ்நீபர  ்ஜ மித்தல் 1 ஆண்டு 

ஒரு மாணவர ்– 3650 லிை்ைர ்நீபர  ்ஜ மித்தல் 10 ஆண்டுகள் 

 

காஷ்மீர் பிரெச்ிமன குறித்த இரகசிய ஆபலாெமன – UNSC  

❖ ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்பத நீக்கிய மத்திய அரசின் நைவடிக்பக குறித்து 

விவாதிப்பதற்காக ஒரு அரிய இரகசிய ஆஜலா பனபய (மூைப்பை்ை அபறயில்) ஐக்கிய 

நாடுகள் பாதுகாப்பு மன்றம் (UNSC - United Nations Security Council) நைத்தியது. 

❖ பாகிஸ்தானால் பவக்கப்பைை் ஜகாரிக்பகயின் அடிப்பபையில் “காஷ்மீர ் பிர ச்ிபன 

மீதான இரகசிய ஆஜலா பன” நைத்தப்பை்ைது. இந்தக் ஜகாரிக்பகபய சீனா ஆதரித்தது. 

❖ UNSC  ந்திப்பின் முடிவுகள் முபறயான அறிவிப்பாக இல்லாமல் இரகசிய 

ஆஜலா பனயாக (Informal in nature) அபமந்தது. 

❖ ஆகஸ்ை் மாதத்திற்கான பாதுகாப்பு மன்றத்தின் தபலபம ஜபாலந்து நாை்டிைம் உள்ளது.  

❖ பபல்ஜியம், ஜகாை்டி டி ஐவரி, பைாமினிக்கன் குடியரசு, எக்குவஜைாரியல் கினியா, 
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பஜரம்னி, இந்ஜதாஜனஷியா, குபவத், பபரு, ஜபாலந்து மற்றும் பதன் ஆப்பிரிக்கா 

ஆகியறவ UNSC-ல் தற்பபாழுது தற்காலிக உறுப்பு நாடுகளாக அங்கம் வகிக்கின்றன. 

❖ காஷ்மீர ் பிர ச்ிபன குறித்து UNSCன் ஒரு முழு  ்  ந்திப்பானது கபைசியாக 1965 ஆம் 

ஆண்டில் நபைபபற்றது. 

 

 

இந்தியா – பூடான் உறவுகள் 

❖ பூடானுக்கு இரை்டாவது முறையாக  தனது பயைத்றத தமை்மகாை்டுை்ை இந்தியப் 

பிரதமர ்மங்கமடசச்ு நீரம்ின் ஆை்ைல் ஆறலறயத் திைந்து றவத்தார.் 

❖ இந்தியா மை்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கிறடதய நீரம்ின் துறையில் 50 ஆை்டு கால 

ஒத்துறழப்றப அனுசரிப்பதை்காக அஞ்சல் தறலகறை பிரதமர ்மவைியிடட்ுை்ைார.் 

❖ தமலும் இவர ்பூடானில் ரூதப அடற்டறயயும் மதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ பூடானில் மதை்காசியச ் மசயை்றகக் தகாறைப் பயன்படுத்துவதை்காக இஸ்தராவின் 

உதவியுடன் உருவாக்கப்படட் புவிக் கடட்ுப்பாடட்ு றமயம் மை்றும் சாடக்ாம் அறமப்பு 

ஆகியவை்றை தமாடி மை்றும் தலாதடய் மஷரிங் (பூட்டானின் பிரதமர)் ஆகிதயார ்

இறைந்து மதாடங்கி றவத்தனர.் 

❖ 1949 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 08 அன்று இந்தியா மை்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகை் 

“ ஜகாதரத்துவ ஒப்பந்தம்” ஒன்றில் பகபயழுத்திைட்ுள்ளன. 

❖ மீை்டும் 2007 ஆம் ஆண்டில் பூைானுைனான 1949 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் குறித்து இந்தியா 

ஜப ச்ுவாரத்்பத நைத்தி, ஒரு புதிய  ஜகாதரத்துவ ஒப்பந்தத்தில் பகபயழுத்திைட்ுள்ளது.   

❖ இந்தப் புதிய ஒப்பந்தமானது முழுபமயான இபறயாண்பமயுைன் தனது பவளியுறவுக் 

பகாள்பக மீதான இந்தியாவின் வழிகாைட்ுதபல பூைான் ஜமற்பகாள்ள ஜவண்டும் என்ற 

விதிமுபறபய மாற்றியபமக்கின்றது.  ஜமலும் இந்த ஒப்பந்தமானது  ஆயுதங்கள் 

இறக்குமதிக்கான விவகாரத்தில் பூைான் இந்தியாவிைம் அனுமதி பபற ஜவண்டியதில்பல 

என்றும் கூறுகின்றது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பிரதமராக ஜமாடி பூைானுக்கு தனது முதலாவது 

பவளிநாைட்ுப் பயணத்பத ஜமற்பகாண்ைார.் 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

 
 

ொரத்ாம் திடட்ம் 

❖ சாரத்ாம் மநடுஞ்சாறலத் திட்டத்திை்கான தறடகறை  உசச் நீதிமன்ைமானது விலக்கி 

இருக்கின்ைது. 
❖ இது உத்தரகாை்ட் மாநிலத்தில் உை்ை 4 புனித தைங்கைான பத்ரிநாத், தகதாரந்ாத், 

கங்தகாத்ரி மை்றும் யமுதனாத்ரி ஆகியவை்றை இறைப்பதை்காக முன்மமாழியப்பட்ட 

ஒரு ததசிய மநடுஞ்சாறலயாகும். 

 

 

தார் விமரவு ரயில் பெமவ ரத்து 

❖ இந்தியாவானது பாகிஸ்தானுக்குச ்மசல்லும் தார ்இறைப்பு விறரவு ரயில் தசறவறய 

நிறுத்தியுை்ைது. 
❖ ராெஸ்தானின் தொத்பூரிலிருந்து புைப்படும் இந்த ரயிலானது இந்திய எல்றலயின் கறடசி 

நிறுத்தமான முனாபாதவாறவக் கடந்து பாகிஸ்தானின் கராசச்ிறயச ்மசன்ைறடயும். 
❖ இந்த தார ்விறரவு ரயிலானது, முன்னாை் சிந்து மமயிலின் மதாடரச்ச்ியாகும். 
❖ இது 41 வருடங்களுக்குப் பின்னர ் 2006 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி 18 அன்று மீை்டும் தனது 

பயைத்றதத் மதாடங்கியது. 
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இதர விவரங்கள் 

❖ 1976 ஆம் ஆை்டு ெுன் 28 அன்று இந்தியா மை்றும் பாகிஸ்தான் ஆகியறவ ரயில் மதாடரப்ு 

ஒப்பந்தத்தில் றகமயாப்பமிடட்ன. 
❖ இது 1971 ஆம் ஆை்டில் ஏை்பட்ட இந்திய-பாகிஸ்தான் தபாருக்குப் பின்னர ்சில மாதங்கை் 

கழித்து இருதரப்பு உைறவ சுமூகமாக்குவதை்கான சிம்லா ஒப்பந்தத்றத அடுத்து (ெூறல 

02, 1972) றகமயாப்பமிடப்படட் து. 
❖ இந்த ஒப்பந்தமானது தார ்இறைப்பு விறரவு ரயில் மை்றும் சம்ெவுதா விறரவு இரயில் 

ஆகியவை்றிை்கான அடிப்பறடயாக அறமந்தது. 
❖ மடல்லி – லாகூர ்மை்றும் ஸ்ரீநகர ்- முஸாபரஃ்பாத் ஆகியவை்றிை்கான தபருந்து தசறவகை் 

மை்மைாரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பறடயிலானதாகும்.  

 

பராஜ்கர் ெமாெெ்ாரின் மின்னணு பதிப்பு 

❖ தராெ்கர ் சமாசச்ாரின் மின்னணு பதிப்பானது மத்திய தகவல் மை்றும் ஒைிபரப்பு 

அறமசச்ரான பிரகாஷ் ெவதடகரால் சமீபத்தில் மதாடங்கப்பட்டது. 
❖ இது மபாதுத்துறை நிறுவனங்கை் உை்ைிட்ட அரசுத் துறைகைில் உை்ை தவறல 

வாய்ப்புகை் குறித்து ஆரவ்லரக்ளுக்கு விழிப்புைரவ்ு ஏை்படுத்தும் தநாக்கில் 1976 ஆம் 

ஆை்டு மதாடங்கப்பட்டது. 
❖ இது எம்ப்ைாய்மமன்ட் நியூஸ் (ஆங்கிலம்) பத்திரிக்றகயின் மதாடரப்ுறடய பதிப்பாகும்.  
❖ எம்ப்ைாய்மமன்ட் நியூஸ் இதழானது தகவல் மை்றும் ஒைிபரப்பு அறமசச்கத்தின் 

வாராந்திர தவறலவாய்ப்பு இதழாகும். 
 

பாதுகாப்புப் சபாருள்கமள சகாள்முதல் செய்யும் நமடமுமறக்கான குழு 

❖ “இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம்” என்ை திட்டத்றத வலுப்படுத்துவற்காக பாதுகாப்புப் 

பபாருள்கபள பகாள்முதல் ப ய்யும் நபைமுபறக்கான (Defence Procurement Procedure - DPP) 

ஆய்வுக் குழு ஒன்பற  அபமக்கப் பாதுகாப்புத் துபற அபம  ்ர ்ராஜ்நாத ்சிங் ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளார.் 

❖ 11 உறுப்பினரக்பளக் பகாண்ை இந்தக் குழுவானது பகயகப்படுத்துதல் துபறக்கான 

பபாது இயக்குநரின் தபலபமயில் அபமக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது பாதுகாப்புப் பபாருை்கபள வாங்குதல், இந்திய ஸ்ைாரை்் அப் நிறுவனங்கபள 

ஊக்குவித்தல், ஆராய் ச்ி மற்றும் வளர ்ச்ி ஆகியவற்றில் உள்ள குபறபாடுகபளக் 

கபளயச ்மசய்தல் ஆகியவை்றிை்கு  முயற்சி ப ய்யும்.  
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இந்திய வம்ொவளிமயெ ் பெர்ந்த இமளஞரக்ளுக்கான “இந்தியாமவ அறிந்து 

சகாள்” திட்டம் 

❖ இந்திய வம் ாவளிபய  ்ஜ ரந்்த இபளஞரக்ள் குழு ஒன்று “இந்தியாபவ அறிந்து பகாள்” 

என்ை திை்ைத்தின் (KIP - Know India Programme) 54வது பதிப்பின் கீழ் இந்தியாவிற்கு வருபக 

தந்துள்ளது. 

❖ 54வது KIP ஆனது பஞ் ாப் மற்றும் ெரியானா ஆகிய பங்காளர ் மாநிலங்களுைன் 

இபணந்து 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 01 முதல் ஆகஸ்ை் 25 வபர நைத்தத் 

திை்ைமிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ KIP ஆனது இந்திய வம் ாவளிபய  ்ஜ ரந்்த இபளஞரக்ளுக்காக (18 வயது முதல் 30 வயது 

வபர) மத்திய பவளியுறவுத் துபற அபம  ்கத்தினால் ஒருங்கிபணக்கப்படுகின்றது. 

 

ஆசிரியர் கல்வி மீதான ெர்வபதெக் கருத்தரங்கு – புது தில்லி 

❖ மத்திய மனித வை தமம்பாடுத் துறை அறமசச்ர ் ரதமஷ் மபாக்ரியால் ஆசிரியர ்கல்வி 

மீதான  ரவ்ஜத க் கருத்தரங்பக புது தில்லியில் பதாைங்கி பவத்தார.் 

❖ 2 நாை்கள் நபைபபறக் கூடிய இந்தக் கருத்தரங்கானது ஜதசிய ஆசிரியர ் கல்வி 

ஆபணயத்தால் (NCTE - National Council of Teacher Education) ஒருங்கிபணக்கப் படுகின்றது. 

இது 1995 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பை்ைது. இதன் பவள்ளி விழாக் பகாண்ைாை்ைத்தின் 

ஒரு பகுதியாக இக்கருத்தரங்பக இது ஒருங்கிபணக்கின்றது. 

❖ ஆசிரியர ் கல்வியின் மதிப்பீடுகள் மற்றும் தரங்களின் நிபலத் தன்பமபய உறுதி 

ப ய்வதற்காக NCTE ஆனது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு ஒரு ஆஜலா பன 

வழங்கும் ஆபணயமாகப் பணியாற்றுகின்றது.  

 

2 புதிய மீன் இனங்கள் 

❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்றதச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 2 புதிய நன்னீர ்

மீன் இனங்கறைக் கை்டறிந்துை்ைனர.்  

o க்றைப்தடாததாராக்ஸ் தகாபி – மிதசாரமில் பாயும் கலாடான் நதியில் காைப்படும் 

ஒரு புதிய மகளுத்தி மீன் இனம். 

o காரா சிம்பல்பாராமயன்சிஸ் – இமாசச்லப் பிரததசத்தின் சிம்பல்பாரா நதியில் 

கை்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
 

மாநிலங்களுக்கிமடபயயான ஆமணயம் 

❖ மாநிலங்களுக்கிபைஜயயான பிர ச்ிபனகபள வி ாரபண ப ய்து, ஆஜலா பன 

வழங்கும் மாநிலங்களுக்கிபைஜயயான ஆபணயமானது பிரதம அபம  ்ரின் 

தபலபமயில் மீண்டும் அபமக்கப்பைட்ுள்ளது. இந்த ஆபணயத்தில் 6 மத்திய 

அபம  ்ரக்ள் மற்றும் அறனத்து மாநில முதலபம  ்ரக்ள் உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖  ை்ைமன்றங்கபளக் பகாண்ை ஒன்றியப் பிரஜத ங்களின் முதல்வரக்ள் மற்றும் 

 ை்ைமன்றங்கள் இல்லாத ஒன்றியப் பிரஜத ங்களின் நிரவ்ாகிகள் ஆகிதயாரும் 

இக்குழுவில்  உறுப்பினரக்ளாக இருப்பர.் 
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❖ இதர பத்து மத்திய அறமசச்ரக்ை் இக்குழுவின் நிரந்தர அறழப்பாைரக்ைாக ஏை்படுத்தப் 

படட்ுை்ைனர.் 

❖ அரசியலறமப்பின் சரத்து 263 மாநிலங்களுக்கு இறடதயயான ஒரு குழுறவ ஏை்படுத்த 

முன்மமாழிகின்ைது. 
 

Members  Amit Shah (Home),  

Nirmala Sitharaman (Finance),  

Rajnath Singh (Defence),  

Narendra Singh Tomar (Minister of Agriculture and 

Farmers Welfare, Rural Development and Panchayati 

Raj).  

Other members Thaawar Chand Gehlot (Minister of Social Justice and 

Empowerment)   

Hardeep Singh Puri (Minister of State (Independent 

Charge) of the Ministry of Housing and Urban Affairs). 

Permanent invitees Nitin Gadkari (Minister of Road Transport and 

Highways),  

Ram Vilas Paswan (Minister of Consumer Affairs, Food 

and Public Distribution),  

Ravi Shankar Prasad (Minister of Law and Justice,  

Harmsimrat Kaur Badal (Minister of Food Processing 

Industries), Subrahmanyam Jaishankar (Minister of 

External Affairs),  

Ramesh Pokhriyal (Minister of HRD). 

Other permanent 

invitees 

Arjun Munda (Minister of Tribal Affairs), Piyush Goyal 

(Minister of Railways), Dharmendra Pradhan (Minister of 

Petroleum), 

Gajendra Singh Shekhawat (Minister of Jal Shakti).  

 

ததசிய அத்தியாவசிய தநாயறிதல் படட்ியல் 

❖ இந்தியா தனது முதலாவது ததசிய அத்தியாவசிய தநாயறிதல் பட்டியறல (National Essential 

Diagnostics List - NEDL) தயாரித்துை்ைது. 

❖ இந்தப் பட்டியலானது இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி ஆறையத்தால் இறுதி மசய்யப் 

படட்ுை்ைது. 

❖ NEDL ஆனது 2018 ஆம் ஆை்டில் மவைியிடப்பட்ட உலக சுகாதார அறமப்பின் EDLஐ 

அடிப்பறடயாகக் மகாை்டிருக்கின்ைது. 

❖ இதன்மூலம், இது தபான்ை ஒரு பட்டியறலத் மதாகுத்த முதலாவது நாடாக இந்தியா 

உருமவடுத்துை்ைது. 

❖ இந்தப் பட்டியலானது கிராமங்கை் மை்றும் மதாறலதூரப் பகுதிகைில் பல்தவறு சுகாதார 

வசதிகை் ததறவப்படும் “தநாயறிதல் தசாதறனகைின் வறகறயத் தீரம்ானிப்பதை்காக” 
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அரசிை்கு வழிகாடட்ுதறல அைிக்கவிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தப் பட்டியலானது கிராமத்திலிருந்து மாவட்டம் வறரயிலான வசதிகளுக்காக 

அறமக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

சுை்றுெச்ூழல் மை்றும் ெமூக தமலாண்றம செயல்திடட்ம் - கடதலார மாநிலங்கள்  

❖ சுை்றுசச்ூழல் அறமசச்கமானது அனுமதி மபை விை்ைப்பிப்பதை்கு முன்னர ்

கடை்கறரதயாரத்தில் அறமந்துை்ை நம்பிக்றகயான உை்கடட்றமப்புத் திட்டங்கறை 

மதிப்பீடு மசய்வதை்காக ஒரு வறரவுத் திட்டத்றத மவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக தமலாை்றம மசயல்திட்ட வறரவானது உலக வங்கியினால் 

நிதியைிக்கப்படும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.  

❖ கடதலார மை்டலங்கைில் திட்டங்கறை அங்கீகரிக்கும் மை்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் தபாது  

கடதலார மாநிலங்கை் பின்பை்ை தவை்டிய வழிகாடட்ுதல்கறை இந்த ஆவைம் 

வகுக்கின்ைது. 

❖ திட்டங்கைின் திட்டமிடல், வடிவறமப்பு, மசயல்படுத்துதல் ஆகியவை்றில் “சுை்றுசச்ூழல் 

மை்றும் சமூக அம்சங்கை்” எவ்வாறு ஒருங்கிறைக்கப்பட தவை்டும் என்பறத இது 

விவரிக்கின்ைது. 

❖ குெராத், ஒடிசா மை்றும் தமை்கு வங்காைம் ஆகிய மூன்று கடதலார மாநிலங்கை் உலக 

வங்கியின் உதவியுடன் கடதலார மை்டல தமலாை்றமத் திட்டங்கறை ஏை்மகனதவ 

தயாரித்துை்ைன.  

 

2வது உதய் விறரவு இரயில் 

❖ 2வது உதய் (UDAY - உத்கிரஷ்்த் இரடற்ட அடுக்கு குைிரச்ாதன யாத்திறர) விறரவு 

இரயிலானது கிழக்குக் கடை்கறர இரயில்தவ மை்டலத்தில்  விசாகப்பட்டினம் மை்றும் 

விெயவாடா ஆகிய நகரங்களுக்கு இறடதய இயங்கவிருக்கின்ைது.  

❖ 2018 ஆம் ஆை்டு ெுன் மாதத்தில் முதலாவது இரடற்ட அடுக்கு UDAY விறரவு இரயில் 

தசறவ தகாயம்புத்தூர ் மை்றும் மபங்களூரு ஆகிய நகரங்களுக்கு இறடதய 

மதாடங்கியது.  

 

இராணுவத்திற்கான நடமாடும் உபலாக ெரிவகம் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் வைரச்ச்ி அறமப்பானது (Defence Research and Development 

Organisation - DRDO) நடமாடும் உதலாக சரிவக (Mobile Metallic Ramp - MMR) வடிவறமப்றப 

இந்திய இராணுவத்திடம் வழங்கியுை்ைது. 

❖ இது DRDOன் முதன்பம ஆராய் ச்ி பமயமான புது தில்லியில் உள்ள தீயபணப்பு, 

பவடிபபாருள் மற்றும் சுற்று ச்ூழல் பாதுகாப்பு பமயத்தினால் ஜமம்படுத்தப் பைட்ுள்ளது. 

❖ இராணுவத்தின் கவ  மற்றும் இயந்திர மயமாக்கப்பை்ை பிரிவுகள், அபமப்புகை் 

ஆகியவை்றுக்கான உத்தி  ாரந்்த நடமாடும் தன்றமறய  இது அளிக்கவிருக்கின்றது. 

  

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

D வாக்காளரக்ள் – அஸ்ஸாம் பதசியக் குடிமக்கள் பதிபவடு குறித்த பிரெச்ிமனகள் 

❖ இறுதி ததசியக் குடிமக்கை் பதிதவடு மவைியிடுவதை்கு சில நாட்கை் இருக்கும் 

தவறையில், அப்பதிதவட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்டவரக்றை D வாக்காளரக்ளாக 

அறிவிக்கப்பை ஜவண்டுமா என்ற  ை்ைப்பூரவ் பிர  ்பனபய இந்தியத் ஜதரத்ல் 

ஆபணயம் தற்பபாழுது எதிர ்பகாண்டுள்ளது. 

❖ நம்பத்தகாத அல்லது  ந்ஜதகத்திற்கிைமான வாக்காளரக்ள் என்று அபழக்கப்படுகின்ற D 

வாக்காளரக்ள் அஸ்ஸாமில் உள்ள ஒரு வபகபய  ் ஜ ரந்்த வாக்காளரக்ள் ஆவர.் 

இவரக்ளின்  குடியுரிபம  ந்ஜதகத்திற்கிைமான அல்லது பிர ச்ிபனக்குரியதாக 

இருக்கின்றது. 

❖ இந்த வபகயானது 1997 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பைை்து. 

❖ இத்தபகய வாக்காளரக்ளின் வழக்கானது, அயல்நாைட்ுத் தீரப்்பாயத்தினால் முடிவு 

ப ய்யப்படும் வபர இவரக்ள் ஜதரத்ல்களில் பங்ஜகற்க முடியாது. 

❖ தற்பபாழுது நிபறவு பபற்ற மக்களபவத் ஜதரத்லில் ஏறத்தாழ 1.2 இலை்  D வாக்காளரக்ள் 

ததரத்லில்  கலந்து பகாள்ளவில்பல. 

 

 

அமமெெ்ரமவ நியமனங்கள் 

❖ தை்மபாழுறதய மத்திய உை்துறை மசயலாைரான ராஜிவ் மகௌபா அடுத்த 

அறமசச்ரறவச ் மசயலாைராக (தகபிமனட்) இரை்டு ஆை்டு காலத்திை்கு (2019 ஆம் 

ஆை்டு ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தததி முதல்) நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ சமீபத்தில் காஷ்மீறர இரை்டு ஒன்றியப் பிரததசங்கைாகப் பிரித்த ெம்மு-காஷ்மீர ்

மறுசீரறமப்புச ்சட்டத்திை்கு முக்கியப் பங்காை்றியவர ்மகௌபா ஆவார.் 

❖ பாதுகாப்புத் துறையின் மசயலாைராக அஜித் குமார ்நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ பாதுகாப்பு உை்பத்தித் துறையின் மசயலாைராக சுபாஷ் சந்திரா நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ இதுதபான்று, தலாக் பால் அறமப்பின் மசயலாைராக பிரிெ் குமார ் அகரவ்ால் 

நியமிக்கப்படட்ுை்ைார.் 
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நிஷ்தா – ஆசிரியரக்ள் பயிற்சித் திடட்ம் 

❖ மத்திய மனித வை தமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்ர ்ரதமஷ் மபாக்ரியால்  நிஷ்தா (ததசியப் 

பை்ைித் தறலறமயாசிரியரக்ை் மை்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கான முழுறமயான 

முன்தனை்ைத் திட்டம்) என்ை ஒருங்கிறைந்த ஆசிரியரக்ை் பயிை்சித் திட்டத்றதத் 

மதாடங்கியுை்ைார.் 

❖ தமலும் இவர,் நிஷ்தா முன்மனடுப்பின் வறல தைம், பயிை்சித் மதாகுதிகை், முதன்றமக் 

றகதயடு மை்றும் றகதபசிச ் மசயலி ஆகியவை்றையும் அதன் பயன்பாட்டிை்காகத் 

மதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ றகதபசிச ் மசயலி மை்றும் கை்ைல் தமலாை்றம அறமப்பு ஆகியறவ ததசியக் கல்வி 

ஆராய்சச்ி மை்றும் பயிை்சி ஆறையத்தினால் தமம்படுத்தப்படட்ுை்ைன. 

❖ ஒருங்கிறைந்த ஆசிரியர ் பயிை்சித் திட்டமானது நாமடங்கிலும் ஏைத்தாழ 42 இலட்ச 

ஆசிரியரக்ளுக்குப் பயிை்சியைிப்பதன் மூலம் திைன்கறைக் கட்டறமப்பறத 

தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது.  

 

 

நீல சுதந்திர நடவடிக்மக - நிமல 2 

❖  ண்டிகர ் பதிப்பின்  பவற்றிபயத் பதாைரந்்து நீல சுதந்திர நைவடிக்பகயின் தில்லிப் 

பதிப்பப மத்திய விபளயாைட்ுத் துபற அபம  ்ர ் கிரண் ரிஜ்ஜீ மற்றும் இந்தியக் 

கால்பந்து அணியின் முன்னாள் தபலவரான பாய் ச்ுங் பூை்டியா ஆகிஜயார ்பதாைங்கி 

பவத்தனர.் 

❖ நீல  ்சுதந்திர நைவடிக்பக என்பது மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் தகுந்த உைல் திறன் 

உபையவரக்ள் ஆகிஜயாருக்கான நாடு தழுவிய தகவபமப்பு ஆழ்கைல் நீ  ்ல் 

திை்ைமாகும். 

❖ புகழ்பபற்ற சிறப்புப் பபைகளான பாரா பபைப் பிரிவு மற்றும் மாரக்்ஜகாஸ் (இந்தியக் 

கைற்பபையின் சிறப்புக் காமண்ஜைாப் பபை) ஆகியவற்றிலிருந்து அனுபவம் பபற்ற 88 

வீரரக்பளக் பகாண்ை குழுவானது வீரரக்ளுக்குப் பயிற்சியளித்தது. 

❖ இந்தத ்திை்ைமானது உயிர ்பிறழத்தலுக்கான நுை்பங்கள், அவசர காலத்தின் முதலுதவி 

அளிக்கும் திறன்கள், ஆயுதமற்ற ஜபார,்  கிப்புத் தன்பம  மற்றும்  ாக  

ஆரவ்லரக்ளுக்குப் பயிை்சி  அளிப்பபத ஜநாக்கங்களாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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ெரல் - அரசு பமற்கூமர சூரிய ஒளி ஈரப்்புக் குறியீடு 

❖ மின் ாரம் மற்றும் புதிய & புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துபறக்கான மத்திய ராொங்க 

இபணயபம  ்ர ் ரல் (SARAL - State Rooftop Solar Attractiveness Index) என்ற அரசு ஜமற்கூபர 

சூரிய ஒளி ஈரப்்புக் குறியீைப்ைத ்பதாைங்கி றவத்தார.் 

❖  ரல் ஆனது ஜமற்கூபர வளர ்ச்ிக்கான மாநிலங்களின் சிைப்பம்சத் தன்பமயின் 

அடிப்பபையில் இந்திய மாநிலங்கபள மதிப்பீடு ப ய்கின்றது. 

❖ ஜமற்கூபர சூரிய ஒளிப் பயன்படுத்துதபல எளிதாக்குவதற்காக ஏற்றுக் பகாள்ளப்பை்ை 

மாநில அளவிலான நைவடிக்பககள் குறித்த விரிவான கண்ஜணாை்ைத்பத வழங்கும் இஜத 

வபகபய  ்ஜ ரந்்த முதலாவது குறியீடு இதுவாகும். 

❖  ரல் குறியீை்டில் கரந்ாைக மாநிலம் முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து இந்தக் 

குறியீட்டில் பதலுங்கானா, குஜராத் மற்றும் ஆந்திரப் பிரஜத ம் ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

❖  ரலானது மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத ் தக்க ஆற்றல் துபற அபம  ்கம்,  க்தி 

நீடித்த ஆற்றல் அபமப்பு, அஜ ாமசம், மற்றும் எரன்ஸ்ை் & யங் ஆகியவற்றினால் கூைை்ாக 

இபணந்து உருவாக்கப்பை்ைது.   

 

மண்டலக் குழுக்கள் ெந்திப்பு 

❖ பனாஜியில் (ஜகாவா) நபைபபற்ற ஜமற்கு மண்ைலக் குழுவின் 24வது  ந்திப்பிற்கு மத்திய 

உள்துபற அபம  ்ர ்அமித் ஷா தபலபம தாங்கினார.் 
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❖ இந்த  ் ந்திப்பானது குஜராத், மகாராஷ்டிரா, ஜகாவா ஆகிய மாநிலங்களின் முதல்வரக்ள் 

மற்றும் ைாமன் & பையூ, தாத்ரா & நாகர ்ெஜவலி ஆகிய ஒன்றியப் பிரஜத ங்கபள  ்

ஜ ரந்்த நிரவ்ாகிகை் ஆகிதயாராலும் கலந்து பகாள்ளப்பைை்து. 

❖ 5 மண்ைலக் குழுக்கள் பின்வருமாறு: ஜமற்கு, கிழக்கு, வைக்கு, பதற்கு, வட கிழக்கு மற்றும் 

மத்தியக் குழு. 

❖ இந்தக் குழுக்கள் மாநிலங்களுக்கிபைஜய ஒத்துபழப்றப ஏற்படுத்துவதற்காகவும் 

மாநிலங்களுக்கிபைஜய ஒருங்கிபணப்பப ஏற்படுத்துவதற்காகவும் மாநில 

மறுசீரபமப்பு  ் ை்ைம், 1956ன் கீழ் அபமக்கப்பைட்ுள்ளன. 

 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாக கடல் ஆற்றல் 

❖ கைல் ஆற்றபல புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலாக அறிவிப்பதற்கான ஒரு பரிந்துபரக்கு 

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துபற (தனிப் மபாறுப்பு) அபம  ்ர ் R.K 

சிங் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார.் 

❖ ஓதங்கள், அறலகள் மற்றும் கைல் ஆற்றபல பவப்ப ஆற்றலாக மாற்றுதல் ஜபான்ற கைல் 

ஆற்றலின் பல்ஜவறு வடிவங்கபளப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் ஆற்றல் 

புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றலாகக் கருதப்பை விருக்கின்றது. 

❖ இது சூரிய ஒளி அல்லாத புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றபல வாங்குவதற்கான கைப்பாடுகபளப் 

பூரத்்தி ப ய்ய தகுதி பபறவிருக்கின்றது. 

❖ இந்த முடிவானது நாை்டில் உற்பத்தி ப ய்யப்படும் கைல் ஆற்றலுக்கு ஊக்கமளிக்கும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

“ென் - ொதன்” பேக்கத்தான் – அணுகத் தக்க கழிப்பமறகள் 

❖ மாற்றுத ் திறனாளிகளுக்கான (திவ்யாங்ஜன்) அணுகத்தக்க கழிப்பபறகளுக்காக 

அரசின்  மீபத்திய முன்பனடுப்பான “ ன் - சாதன்” ஜெக்கத்தான் என்ற முயற்சிக்காக 

விண்ணப்பங்கபள இந்திய அரசு வரஜவற்றுள்ளது. 

❖ கழிப்பபறகபளத் திறன் வாயந்ததாக, அதிக அளவில் அணுகக் கூடியதாக மற்றும் 

பயன்படுத்துவதற்கு எளிதாக அவற்பற அபமப்பதன் மூலம் மாற்றுத ்திறனாளிகளின் 

வாழ்பவ எளிபமப் படுத்துவதற்காக தூய்பம இந்தியா திை்ைத்தின் கீழ் இந்த 

முன்பனடுப்பு பதாைங்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ ஜதரந்்பதடுக்கப்பை்ை விண்ணப்பதாரரக்ள் ப ப்ைம்பர ்மாதத்தில், புது தில்லியில் இரண்டு 

நாள் நபைபபறவிருக்கும் ஜெக்கத்தானின் ஜபாது தங்களது முன் மாதிரிகபள 

உருவாக்கிட  பணியாற்ற விருக்கின்றாரக்ள். 

 

ெப்கா விஸ்வாஸ் - மரபுொர் பிரெச்ிமன தீர்வுத் திடட்ம், 2019 

❖ 2019-20 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிபல அறிக்பகயில் அறிவிக்கப்பைட்ுள்ள  ப்கா 

விஸ்வாஸ் மரபு ார ் பிர ச்ிபன தீரவ்ுத் திை்ைம், 2019ற்கான அறிவிக்பக தற்பபாழுது 

பவளியிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ்1 ஆம் தததியிலிருந்து மசயல்படுத்தப் படவிருக்கின்ைது. 
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இது 2019 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ்31 ஆம் ஜததி வபர ப யல்படுத்தப் படும். 

❖ தற்பபாழுது  ரக்கு மற்றும் ஜ பவ வரியின் கீழ் உை்படுத்தப் பைட்ுள்ள பபழய ஜ பவ வரி 

மற்றும் மத்திய கலால் வரி பதாைரப்ாக “நிலுபவயில் உள்ள வரிப் பிர ச்ிபனகபள” 

தீரப்்பதற்கானத் திை்ைத்பத அதிக எண்ணிக்பகயிலான வரி ப லுத்துஜவார ்

பயன்படுதத்ிட ஜவண்டும் என்று அரசு எதிரப்ாரக்்கின்றது. 

 

பதசிய வளங்கள் செயல்திறன் சகாள்மக, 2019 

❖ கடுபமயான சுற்று ச்ூழல் பிர ச்ிபனகபளக் கருத்தில் பகாண்டு, மத்திய சுற்று ச்ூழல், 

வனங்கள் மற்றும் கால நிபல மாற்ற அபம  ்கமானது ஜதசிய வளங்கள் ப யல்திறன் 

பகாள்பக 2019ற்கான ஒரு வபரபவப் பரிந்துபரத்துள்ளது. 

❖ இது சுற்று ச்ூழலில் குபறந்தபை்  அைவிலான எதிரம்பறத் தாக்கத்துைன் இந்த 

வளங்களின் திறபமயான பயன்பாைப்ை பநறிப்படுத்துவபத ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் பகாள்பகயானது கிபைக்கக் கூடிய பபாருை்களின் வளங்கள், 6R பகாள்பககளின் 

அடிப்பபை ஆகியவற்றின் திறபமயான பயன்பாை்டின் மூலம் “சுழல் பபாருளாதாரத்பத” 

அபைவபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ 6R என்பது குபறத்தல், மறு பயன்பாடு, மறு சுழற்சி, மறு வடிவபமப்பு, மறு உற்பத்தி 

மற்றும் புதுப்பித்தல் ஆகியவற்பறக் குறிக்கும். 

❖ சுழிய நில நிரப்பல் அணுகுமுபற - அதிக அளவில் கழிவுகபள உற்பத்தி ப ய்ஜவாரின் 

மீது “நில நிரப்பல் வரி” விதிக்கப் படுகின்ைது. இதன் மூலம் அவரக்ை் மபாருை்கைின் 

உகந்த பயன்பாடு மற்றும் சிறந்த கழிவு ஜமலாண்பம ஆகியவற்பற ஜநாக்கி 

நகரவ்ாரக்ள். 
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ஒருங்கிமணந்த நீர் பமலாண்மமக் குறியீடு 2.0 

❖ நிதி ஆதயாக் ஒருங்கிறைந்த நீர ் தமலாை்றமக் குறியீட்டின் 2வது பதிப்றப 

மவைியிடட்ுை்ைது. 

 

❖ இது நீர ் வளங்களின் திறபமயான ஜமலாண்பமயில் மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரஜத ங்களின் ப யல்பாடுகபள ஆய்வு ப ய்ய மற்றும் அவற்பற 

ஜமம்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவியாகும். 

❖ இந்த ஆய்வானது மத்திய ஜல்  க்தித் துபற அபம  ்கம், மத்திய கிராமப்புற வளர ்ச்ித் 

துபற அபம  ்கம், அபனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றியப் பிரஜத ங்களுைன் 

இபணந்து ஜமற்பகாள்ளப்பைட்ுள்ளது.  

❖ இது தபான்ை ஒரு முதல் குறியீடானது 2018 இல் மவைியிடப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் தரவரிறசயில், 80% மாநிலங்கை் தங்கைது நீர ் தமலாை்றம 

மதிப்பீடுகறை தமம்படுத்தியுை்ைன என்று  கை்டறியப்படட்ுை்ைது. 

தரவரிமெகள் 

❖ தரவரிப க்கான அடிப்பபை ஆண்டு : 2017 – 2018 

❖ இந்தப் பை்டியலில் குஜராத் முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து இந்தப் பை்டியலில் 

ஆந்திரப் பிரஜ தம், மத்தியப் பிரஜத ம், ஜகாவா, கரந்ாைகா மற்றும் தமிழ்நாடு  ஆகிய 

மாநிலங்கள் உள்ளன. 

❖ வை கிழக்கு மற்றும் இமயமபலயில் உள்ள மாநிலங்களில் இமா  ்லப் பிரஜத ம் 

முதலிைத்தில் தரவரிப ப் படுத்தப்பைட்ுள்ளது. இதற்கு அடுத்து உத்தரகாண்ை், திரிபுரா 

மற்றும் அ ாம் ஆகிய மாநிலங்கள் தரவரிப ப் படுத்தப்பைட்ுள்ளன.  

 

சமபொபவலியா பூெச்ிகள் 

❖ இந்திய விலங்கியல் ஆய்வு நிறுவனத்றதச ்தசரந்்த  ஆராய்சச்ியாைரக்ை் நீரில் ஊரந்்து 

மசல்லும் 7 பூசச்ியினங்கறைக் (மமதசாதவலியா) கை்டறிந்துை்ைனர.் 
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❖ இறவ பகுதி நீரவ்ாழ் பூசச்ியினங்கைாகும். இறவ நீரின் தமை்பரப்பின் மீது ஊரந்்து 

அல்லது நடந்து மசல்லும் திைனுறடயது.  

❖ இறவகை் அதன் கால்கைில் நீறர விலக்கும் முை்கறைக் மகாை்டுை்ைன. 

❖ நீறர விலக்கும் முை்கை் மை்றும் நீரின் தமை்பரப்பு அழுத்தம் ஆகியறவ இறைந்து இந்தப் 

பூசச்ிகறை நீரில் மூழ்குவதிலிருந்துத் தடுக்கின்ைன. 

 

 

சிறப்புப் பாதுகாப்புப் பமடயின் பாதுகாப்மபத் திரும்பப் சபறல் – டாக்டர ்

மன்பமாகன் சிங் 

❖ இந்திய அரசானது முன்னாை் பிரதமரான டாக்டர ் மன்தமாகன் சிங்கின் சிைப்புப் 

பாதுகாப்புப் பறடப் (Special Protection Group - SPG) பாதுகாப்றபத் திரும்பப் மபை முடிவு 

மசய்திருக்கின்ைது.  

❖ ஆனால் அவர ்மத்திய ரிசரவ்் காவல் பறடயினால் அைிக்கப்படும் உயரிய பாதுகாப்புப் 

பிரிவான இசட் ப்ைஸ் பாதுகாப்றப வழக்கம் தபால் மகாை்டிருப்பார.் 

❖ SPG ஆனது பிரதமர ்ஜமாடி, காங்கிரஸ் தபலவர ்ஜ ானியா காந்தி மற்றும் அவருபைய 

வாரிசுகளான ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி வததரா ஆகிஜயாருக்கு மைட்ுஜம 

பாதுகாப்பு அளிக்கும் பணிபய ஆற்றவிருக்கின்றது.  

இதுபற்றி 

❖ SPG என்பது பிரதமர,் முன்னாள் பிரதமரக்ள், அவருபைய பநருங்கிய குடும்ப 

உறுப்பினரக்ள் ஆகிஜயாருக்குப் பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கான மத்திய அரசின் ஒரு ஆயுதப் 

பபையாகும். 

❖ இது இந்திரா காந்தியின் படுபகாபலக்குப் பின்பு 1985 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பைை்து. 

❖ பின்னர ் இது சிறப்புப் பாதுகாப்புப் பபை  ்  ை்ைம், 1988-ன் கீழ் ஒரு  ை்ைப் பூரவ் 

அபமப்பாக உருபவடுத்தது. 

❖ பதாைக்க காலத்தில் SPG ஆனது பிரதமருக்கு மைட்ுஜம பாதுகாப்பு அளித்தது. 

❖ ராஜிவ் காந்தியின் படுபகாபலக்குப் பின்பு, முன்னாள் பிரதமரக்ள் மற்றும் 

அவரக்ளுபைய பநருங்கிய குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக 1991 

ஆம் ஆண்டில் இ  ்ை்ைம் திருத்தப்பை்ைது. 
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பாதுகாப்புப் பமடத் தளபதிகளின் கருத்தரங்கு: இந்பதா-பசிபிக் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் இந்ததா-பசிபிக் பிராந்தியத்றதச ் தசரந்்த பாதுகாப்புப் பறடத் 

தைபதிகைின் கருத்தரங்கானது தாய்லாந்தின் தறலநகரான தபங்காக்கில் நடத்தப்பட 

விருக்கின்ைது. 

❖ இது 33 நாடுகளுக்கும் தமை்பட்ட பாதுகாப்புப் பறடத் தைபதிகைின் பங்மகடுப்றபக் 

காைவிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தியாவின் சாரப்ாக தறலறமப் பாதுகாப்புப் பறடப் பைியாைரின் தறலவர ்(Chairman 

of the Chiefs of Staff Committee - COSC) மற்றும் விமானப் பபைத ்தபலபமத ்தளபதியான 

பபஜரந்தர ்சிங் தஜனாவா கலந்து பகாள்ளவிருக்கின்றார.் 

❖ இக்கருத்தரங்கின் கருத்துரு, “தபையற்ற மற்றும் திறந்தபவளி இந்ஜதா – பசிபிக் 

பிராந்தியத்தில் ஒத்துபழப்பு” என்பதாகும். 

 

FSSAI ஆய்வகம் – காசியாபாத், உத்தரப் பிரபதெம் 

❖ மத்திய சுகாதார நலத் துறை அறமசச்ர ்  ரஷ்் வரத்ன் இந்திய உைவுப் பாதுகாப்பு 

மை்றும் தரப்படுத்தல் ஆறையத்தின் (Food Safety and Standard Authority of India’s - FSSAI) 

ஜதசிய உணவு  ஆய்வகதற்த உத்தரப் பிரததசத்தின் காசியாபாத்தில் திைந்து றவத்தார.் 

❖ 2006 ஆம் ஆை்டில் உைவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் தரங்கை் சட்டம் இயை்ைப்படட்தின் 13வது 

நிறனவு தினத்தின் தபாது இறத அவர ்திைந்து றவத்தார.் 

❖ FSAAIன் ஜநரடி நிரவ்ாகக் கைட்ுப்பாை்டின் கீழுள்ள இரண்டு முதன்பமப் பரிந்துபர 

ஆய்வகங்களில் ஜதசிய உணவு ஆய்வகமும் ஒன்றாகும். 

❖ மற்பறாரு ஆய்வகம் பகால்கத்தாவில் உள்ளது.  

 

நிறனவுெ ்சின்னங்கறளெ ்சுை்றியுள்ள கட்டுமானம் 

❖ மத்திய சுற்றுலாத ் துபற அபம  ்கமானது ஜதசிய நிபனவு  ் சின்னங்கள் 

ஆபணயத்தின் ஒருங்கிபணந்த ‘தபையின்பம  ் சான்றிதழுக்கான நிகழ்ஜநர 

விண்ணப்பச ் ப யலாக்க அபமப்பப (No Objection Certificate Online Application Processing 

System - NOAPS)’ மீண்டும் பதாைங்கி, அதபன விரிவுபடுத்தியுள்ளது. 
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❖ இது மத்தியப் பிரஜத ம், ஆந்திரப் பிரஜத ம், ெரியானா, பஞ் ாப், ஜாரக்்கண்ை் மற்றும் 

பதலுங்கானா ஆகிய 6 மாநிலங்களில் உள்ள பாதுகாக்கப்பை்ை நிபனவு  ்சின்னங்கபள 

உள்ளைக்கும். 

❖ பாதுகாக்கப்பை்ை நிபனவு  ் சின்னங்கபள  ் சுற்றியுள்ள எந்தபவாரு கைட்ுமான 

நைவடிக்பககளுக்கான அனுமதி மற்றும் தபையின்பம  ் ான்றிதழானது NOAPS மூலம் 

ப யல்படுத்த முடியும். 

❖ இந்தத் தளமானது இஸ்ஜராவின் “ஸ்மாரக்” பகஜபசி  ் ப யலியினால் ஆதரவளிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

அபமொன் மற்றும் முன்னாள் இந்திய இராணுவ வீரரக்ள் 

❖ அஜம ான் இந்தியா என்ற நிறுவனமானது முன்னாள் இராணுவ வீரரக்ள் ஜவபல 

வாய்ப்புத் திை்ைத்பதத ்பதாைங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியா முழுவதும் உள்ள “இராணுவத்தினர ் குடும்பங்களுக்கு” அஜம ானில் 

பதாைரந்்து ஜவபல வாய்ப்புகபள உருவாக்கத் திை்ைமிைட்ுள்ளது. 

❖ இதை்காக அஜம ான் நிறுவனம் பின்வரும் அபமப்புகளுைன் இபணந்துள்ளது. 

o மீள் குடிஜயற்றப் பபாது இயக்குநர ்

o முன்னாள் இராணுவத்தினர ்நலத்துபற (பாதுகாப்புத் துபற அபம  ்கம்) 

o இராணுவ நல ஜவபலவாய்ப்பு அபமப்பு, ஒரு அரசு  ாரா நிறுவனம். 

 

றமக்தராொப்ட் இந்தியா நிறுவனம் - 5,000 அரசு ஊழியரக்ளுக்குப் பயிை்சி  

❖ றமக்தராசாப்ட் இந்தியா நிறுவனம் அடுத்த ஆை்டு 5000 அரசு ஊழியரக்ளுக்கு 

மசயை்றக நுை்ைறிவு மை்றும் தமகக் கைினித் திைன்கை் ஆகியறவ குறித்து பயிை்சி 

அைிக்கும் ஒரு திட்டத்றத அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ இந்த திட்டமானது நிதி ஆதயாக்கின் தறலறம மசயல் அதிகாரியான அமிதாப் காந்த் 

என்பவரால் மதாடங்கி றவக்கப்படட்து. 

❖ ‘டிஜிட்டல் நிரவ்ாக மதாழில்நுடப்ச ் சுை்றுலா’ என்று அறழக்கப்படும் இந்த திட்டமானது 

தநரடி மை்றும் மமய்நிகர ்பட்டறைகறைக் மகாை்டிருக்கும். 

❖ இது மபாதுத் துறை நிறுவனங்கைின் ஊழியரக்ை் உட்பட அரசுத்  துறைகைில் உை்ை 

தகவல் மதாழில்நுடப் வல்லுநரக்ளுக்குப் பயிை்சி அைிக்கும். 

 

அனுபவ் விருதுகள் 2019 

❖ மதத்ியப் பைியாைர,் மபாது மக்கை் குறைகை் & ஓய்வூதியங்கை் துறை இறையறமசச்ர ்

ஜிததந்திர சிங் 2019 ஆம் ஆை்டின் 4வது அனுபவ் விருதுகறை வழங்கினார.் 

❖ ஓய்வு மபை்ை அதிகாரிகைின் ‘பழறமயான அனுபவத்றத டிஜிட்டல் வடிவத்தில் 

பாதுகாப்பது’ என்ை மதாறலதநாக்குப் பாரற்வயுடன் அனுபவ் தைம் 2015 ஆம் ஆை்டில் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ அதிக எை்ைிக்றகயில் ஓய்வு மபறும் ஊழியரக்ை், தங்கைின் அனுபவங்கறை 

சமரப்்பிக்க ஊக்குவிப்பதை்கான ஒரு விருது வழங்கும் திட்டமானது பின்னர ் 2016 ஆம் 

ஆை்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 
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இந்தியாவின் ததசிய டிஜிட்டல் நூலகம் 

❖ தகவல் மதாடரப்ு மதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் கல்வி மீதான ததசிய திட்டத்தின் கீழ், மத்திய 

மனித வை தமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்கம் இந்தியாவின் ததசிய டிஜிடட்ல் நூலகம் (NDL - 

National Digital Library) என்ை ஒரு திட்டத்றத அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

❖ இது ஒை்றைச ்சாைரத் ததடல் வசதியுடன் கை்ைல் வைங்கைின் மமய்நிகர ்கைஞ்சியமாக 

இருக்கும். 

❖ NDL ஆனது உமாங் (நவீன கால நிரவ்ாகத்திை்கான ஒருங்கிறைந்த றகதபசி மசயலி) 

என்ை மசயலியுடன் ஒருங்கிறைக்கப் படட்ுை்ைது. 

❖ NDL இல் 3 தகாடிக்கும் அதிகமான டிஜிடட்ல் வைங்கை் உை்ைன. அதன் உை்ைடக்கங்கை் 

கல்வியின் அறனத்து முக்கியக் கைங்கறையும் கை்பவரக்ைின் அறனத்து முக்கிய 

நிறலகறையும் உை்ைடக்குகின்ைன. 

 

செப்டம்பர் - தபாஷான் மாதம் 

❖ “மனதின் குரல்” என்ை தனது வாராந்திர வாமனாலி மூலம் ஊடாடும் நிகழ்சச்ியில் பிரதமர ்

நதரந்திர தமாடி, 2019 ஆம் ஆை்டின் மசப்டம்பர ் மாதத்றத ஊட்டசச்த்து மாதமாக 

மகாை்டாடுமாறு ததச மக்கைிடம் உறரயாை்றினார.் 

❖ இது ‘தபாஷான் அபியான்’ (ததசிய ஊட்டசச்த்து திட்டம்  – NNM/ National Nutrition Mission) 

என்ை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ NNM என்பது மத்தியப் மபை்கை் மை்றும் குழந்றதகை் தமம்பாடட்ு அறமசச்கத்தின் ஒரு 

முக்கியமான திட்டமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது மூன்று ஆை்டுகைில் (2017-20) குறிப்பிட்ட கால இறடமவைியில் 0-6 

வயதுறடயக் குழந்றதகை், இைம் பருவப் மபை்கை், கரப்்பிைிப் மபை்கை் மை்றும் 

பாலூடட்ும் தாய்மாரக்ை் ஆகிதயாரக்ைின் ஊட்டச ் சத்து நிறலறய தமம்படுத்துவறத 

தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ மபை் குழந்றதகைின் ஊட்டச ்சத்துக் குறைபாடற்ட ஒழிப்பதை்காக  இதத தபான்ை ஒரு 

திட்டமான “பூரை்ா” என்று அறழக்கப்படும் ஒரு திட்டத்றத குெராத் மாநில அரசு 2018 

ஆம் ஆை்டில் மதாடங்கியது. 

 

காவல் துமற ஆராய்ெச்ி மற்றும் பமம்பாட்டு அமமப்பின் சதாடக்க தினம் 

❖ புது தில்லியில் நறடமபை்ை காவல்துறை ஆராய்சச்ி மை்றும் தமம்பாடட்ு அறமப்பின் 

(Bureau of Police Research and Development - BPR&D) 49வது மதாடக்க தினக் மகாை்டாட்டத்தில் 

மத்திய உை்துறை அறமசச்ர ்அமித் ஷா கலந்து மகாை்டார.் 

❖ இந்த நிகழ்வின் தபாது உை்துறை அறமசச்ர ் BPR&Dயின் புதிய இலசச்ிறனறய 

மவைியிட்டார.் 

❖ இந்தக் மகாை்டாட்டத்தின் கருத்துரு, "சிைந்த நறடமுறைகை் மை்றும் தரங்கறை 

தமம்படுத்துதல்" என்பதாகும். 

இதுபை்றி 

❖ காவல் துறைகைின் நவீனமயமாக்கலுக்காக BPR&D ஆனது 1970 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 28 
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அன்று அறமக்கப்பட்டது. 

❖ தை்மபாழுது இது ஆராய்சச்ி, தமம்பாடு, பயிை்சி மை்றும் சீரத்ிருத்த நிரவ்ாகம் என 4 

பிரிவுகறைக் மகாை்டுை்ைது. 

 

ஆபராக்கியமான இந்தியா (Fit India) - இயக்கம் 

❖ பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி ததசிய விறையாடட்ுத் தினத்றத முன்னிடட்ு (ஆகஸ்ட் 29) நாடு 

தழுவிய “ஆதராக்கியமான இந்தியா” (Fit India) என்ை ஒரு இயக்கத்றதத் மதாடங்கி 

றவத்தார.் 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரமானது மக்கை் தங்கைின் அன்ைாட வாழ்வில் உடை் பயிை்சி மை்றும் 

விறையாடட்ுகை் ஆகியவை்றை தமை்மகாை்வறத ஊக்குவிப்பறத தநாக்கமாகக் 

மகாை்டுை்ைது. 

❖ இந்தப் பிரசச்ாரம் குறித்து அரசாங்கத்திை்கு ஆதலாசறன வழங்க மத்திய விறையாடட்ுத் 

துறை அறமசச்ர ்கிரை் ரிெ்ெூவின் தறலறமயில் 28 நபரக்றைக்  மகாை்ட குழு ஒன்று 

அறமக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இந்த நிகழ்றவத் மதாடங்கி றவத்த தபாது, இத்தினமானது  ாக்கி வீரரான தமெர ்

தியான் சந்த் அவரக்ைின் பிைந்த நாை் என்பதால் பிரதமர ் அவருக்கு அஞ்சலி 

மசலுத்தினார.் 

 

அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் 75 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

❖ 2021-22 ஆம் ஆை்டிை்குை் 75 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகறை அறமக்க மத்திய 

அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

❖ இந்த நடவடிக்றகயானது நாட்டில் தமலும் 15,700 எம்பிபிஎஸ் இடங்கறை அதிகரிக்க 

இருக்கின்ைது. 

❖ குறைந்த படச்ம் 200 படுக்றககறைக் மகாை்ட மாவட்ட மருத்துவமறனகளுடன் இது 

தபான்ை கல்லூரிகை் இல்லாத குறைந்த தசறவப் பகுதிகைில் இந்த மருத்துவக் 

கல்லூரிகை் நிறுவப்படும். 

❖ 300 படுக்றககறைக் மகாை்ட மாவடட் மருத்துவமறனகை் மை்றும் இலட்சிய 

மாவடட்ங்கை் ஆகியவை்றிை்கு முன்னுரிறம வழங்கப்படும். 

 

மாலுமிகளின் முகம் ொர்ந்த பபயாசமட்ரிக் தரவு 

❖ மாலுமிகைின் முகம் சாரந்்த பதயாமமட்ரிக் தரறவக் மகாை்டுை்ை பதயாமமட்ரிக் 

மாலுமி அறடயாை ஆவைத்றத (Biometric Seafarer Identity Document - BSID) மவைியிடும் 

“உலகின் முதலாவது” நாடாக இந்தியா உருமவடுத்துை்ைது. 
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❖ இந்தத் திட்டத்றத மத்திய கப்பல் தபாக்குவரத்துத் துறை இறையறமசச்ர ் மன்சுக் 

மை்டாவியா புது தில்லியில் மதாடங்கினார.் 

❖ BSIDஐ வழங்குவதை்காக மும்றப, மகால்கத்தா, மசன்றன, மநாய்டா, தகாவா, புதிய 

மங்களூர,் மகாசச்ி, விசாகப்பட்டினம் மை்றும் காை்டல்ா ஆகிய இடங்கைில் ஒன்பது தரவு 

தசகரிப்பு றமயங்கை் அறமக்கப் படட்ுை்ைன. 

❖ BSIDகை் வழங்கப்பட தவை்டிய மமாத்த இந்திய மாலுமிகளின் எை்ைிக்றக சுமார ்

3,50,000 ஆகும். 

 

7வது பதசிய ெமூக வாசனாலி ெம்பமளனம் 

❖ புது தில்லியில் நறடமபை்ை 7வது ததசிய சமூக வாமனாலி சம்ஜமளன (சந்திப்பு) 

நிகழ்சச்ியில் தகவல் மை்றும் ஒைிபரப்புத் துறை அறமசச்ர ்பிரகாஷ் ெவ்தடகர ்கலந்து 

மகாை்டார.் 

❖ உை்ளூர ் மக்கைின் உைரவ்ுகறை மவைிப்படுத்துவதில் அவரக்ைின் மதிப்பு மிக்க 

பங்கைிப்பிை்காக பல்தவறு சமூக வாமனாலி அறலவரிறசகளுக்கு சிைப்புமிகு விருதுகை் 

வழங்கப்படட்ன. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டிை்கான விருதில் திரிபுராவின் “ஃப்மரை்டஸ்் தரடிதயா” ஆனது 

கருப்மபாருை் பிரிவில் முதல் பரிறசப் மபை்ைது. 

❖ இந்த விருதுகை் 5 பிரிவுகைின் கீழ் வழங்கப்படட்ன. 

 

புறகயிறலப் சபாடட்லங்களில் புதிய படங்கள் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ் 1 முதல் சிகமரட் மை்றும் பிை புறகயிறலப் 

மபாட்டலங்கைின் மீது உை்ை படம் மாை்ைப்படும். 

❖ வாய்ப் புை்றுதநாயால் தனது தாறடயின் ஒரு பகுதிறயயும் பிை பகுதிகறையும் இழந்த 

ஒரு மனிதனின் உருவத்தால் தை்தபாறதய படம் மாை்ைப்படும். 

❖ புதிய படத்றதத் தவிர, ‘புறகயிறல ஒரு மகாடிய மரைத்றத ஏை்படுத்துகின்ைது’ என்ை  

சுகாதார எசச்ரிக்றகயும் புறகயிறலயிலிருந்து மீை்வதை்கான உதவிறய நாடும் ஒரு 

எை்ணும் (1800-11-2356) அந்தப் மபாட்டலங்கைில் காை்பிக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

❖ அறவ ஒன்ைாக அறனத்துப் புறகயிறலப் மபாருை்கைிலும் அதன் 85 சதவிகிதப் 

பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட இருக்கின்ைன. 

 

ததால் திடட்ம் – KVIC 

❖ உலகப் பழங் குடியினர ் தினத்தன்று ராெஸ்தானின் சிதராஹி மாவடட்த்தில் ததனீக் 

குடியிருப்புகளுடன் கூடிய பழங்குடியினர ்அதிகம் வாழும் கிராமத்தில்  ததால் சாரந்்த 50 

கருவிகறையும் 350 ததனீப் மபட்டிகறையும் காதி மை்றும் கிராமத் மதாழில் ஆறையம் 

(Khadi and Village Industry Commission - KVIC) விநிதயாகித்துை்ைது. 

❖ நிதி ஆதயாக்கால் அறடயாைம் காைப்பட்ட இந்தியாவின் இலட்சிய மாவட்டங்கைில் 

சிதராஹி மாவட்டமும் ஒன்ைாகும். 
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❖ தமலும் KVIC ஆனது உலகப் பழங்குடி தினத்தன்று பழங்குடியினர ் அதிகம் வாழும் 

கிராமமான சந்தலாவிலிருந்து ‘ததால் திட்டம்’ என்ை புதிய திடட்த்றதயும் 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

❖ இந்தப் புதிய திட்டத்தின் கீழ், KVIC ஆனது நாடு முழுவதும் உை்ை ததால் 

றகவிறனஞரக்ளுக்குத் ததால் சாரந்்த மபாருை்கறை வழங்க இருக்கின்ைது. 

❖ உலகப் பூரவ்குடி மக்கைின் சரவ்ததச தினம் (அல்லது) உலகப் பழங்குடியினர ் தினம் 

ஆனது  ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 09 அன்று மகாை்டாடப்படுகின்ைது. 

 

WTI விருதுகள் – நிதி ஆபயாக் 

❖ நிதி ஆதயாக் ஆனது இந்தியாறவ மாை்றும் மபை்கை் (Women Transforming India - WTI) 

விருதின் நான்காவது பதிப்றபத் மதாடங்கியுை்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் WTI விருதுகளுக்காக நிதி ஆதயாக் உடன் கடம்சவி நிறுவனம் 

இறைந்துை்ைது. இந்த விருறத மவன்ைவரக்ளுக்கு 100,000 அமமரிக்க டாலர ்மதிப்பிலான 

ஆதரவுத் மதாறக வழங்கப்படும். 

இந்தியாறவ மாை்றும் சபண்கள் விருது 

❖ இந்தியா முழுவதிலும் உை்ை மபை் மதாழில்முறனதவாறர அங்கீகரிப்பதை்காக ஐக்கிய 

நாடுகை் மபாதுச ்சறபயுடன் இறைந்து இந்தியாறவ மாை்றும் மபை்கை் விருது  ஏை்பாடு 

மசய்யப்படுகின்ைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டு WTI விருதுகளுக்கான கருத்துருவின் மதாடரச்ச்ியாக, இந்த ஆை்டின் 

கருத்துரு ‘மபை்கை் மை்றும் மதாழில் முறனதவார’் என்பதாகும். 

 

குழந்மத நல்வாழ்வுக் குறியீடு 2019 

❖ குழந்றத நல்வாழ்வுக் குறியீடு என்பது அரசு சாரா நிறுவனமான தவரல்்ட் விஷன் இந்தியா 

மை்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனமான IFMR LEAD ஆகியை்றினால் மவைியிடப்பட்ட 

அறிக்றகயின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இந்த அறிக்றக ஆனது ஒரு ஒருங்கிறைந்த குழந்றத நல்வாழ்வுக் குறியீடற்டப் 

பயன்படுதத்ி குழந்றத நல்வாழ்றவ இந்தியா எவ்வாறு நியாயப் படுத்துகின்ைது 

என்பறதப் பாரக்்கின்ைது. 

❖ ஆதராக்கியமான தனிப்பட்ட வைரச்ச்ி, தநரம்றையான உைவுகை் மை்றும் பாதுகாப்புச ்

சூழல்கை் ஆகியறவ இக்குறியீட்டின் பரிமாைங்கைில்  அடங்கும். 
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❖ குழந்றத நல்வாழ்வுக் குறியீட்டில் தகரைா, தமிழ்நாடு, இமாசச்லப் பிரததசம் மை்றும் 

புதுசத்சரி ஆகியறவ முதலிடங்கைில் உை்ைன. 

❖ தமகாலயா, ொரக்்கை்ட ்மை்றும் மத்தியப் பிரததசம் ஆகியறவ இக்குறியீட்டின் கறடசி 

இடங்கைில் இடம் மபை்றுை்ைன. 
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12வது இந்தியப் பாதுகாப்பு உெச்ி மாநாடு 

❖ 12வது இந்தியப் பாதுகாப்பு உசச்ி மாநாடானது “புதிய ததசிய இறைய வழிப் பாதுகாப்பு 

உத்திறய தநாக்கி” என்ை கருப் மபாருளுடன் புது தில்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இறையப் பயன்பாட்டில் மூன்ைாவது மபரிய பயனாைராக இந்தியா உை்ைது. சமீபத்திய 

ஆை்டுகைில் இங்கு இறைய வழிக் குை்ைங்கை் பல மடங்கு அதிகரித்துை்ைன. 

❖ இறைய வழிப் பாதுகாப்றப வழங்க அரசாங்கத்தால் பல்தவறு நடவடிக்றககை் 

எடுக்கப்படட்ு வருவது குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

நிலக்கரித் துறையில் 100%  அந்நிய தநரடி முதலீடு 

❖ நிலக்கரி சுரங்க மை்றும் உை்பத்தி ஒப்பந்தத்தில் 100% அந்நிய தநரடி முதலீடற்ட 

அனுமதிப்பதை்கானப் பரிந்துறரக்கு  மத்திய அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் அைித்துை்ைது. 

❖ திைறமயான மை்றும் தபாட்டி மிகுந்த நிலக்கரிச ்சந்றதறய உருவாக்குவதை்கு சரவ்ததச 

நிறுவனங்கறை ஈரப்்பதை்கு உதவுவதை்காக நிலக்கரி சுரங்க மை்றும் நிலக்கரி விை்பறன 

ஆகிய  துறைகைில் தநரடியாக அல்லது அனுமதி ஏதும் ததறவயை்ை வழியின் கீழ் 100% 

அந்நிய தநரடி முதலீட்டிை்கு அனுமதியைிக்கப் படட்ுை்ைது. 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

ொவாலா பதஜா சிங் ஆலயம் – பாகிஸ்தான்  

❖ ஏைத்தாழ 1000 ஆை்டு பழறமயான பாகிஸ்தானின் சியால்தகாட் நகரில் உை்ை சாவாலா 

ததொ சிங் ஆலயம் பிரிவிறனக்குப் பின்பு முதன்முறையாக பக்தரக்ளுக்காக மீை்டும் 

திைக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

❖ இது பிரிவிறனக்குப் பின்பு கடந்த 72 ஆை்டுகைாக பூட்டப் பட்டிருந்தது. 

❖ இக்தகாவில் சரத்ார ் ததொ சிங் என்பவரால் கட்டப்பட்டது. இக்தகாவில் சிவன் 

கடவுளுக்காக அரப்்பைிக்கப் படட்ுை்ைது.  
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நாகர் கீரத்்தன் - குரு நானக்கின் 550வது நிமனவு தினம் 

❖ பிரிவிறனக்குப் பின்பு முதன் முறையாக பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாைத்திலுை்ை 

நன்கானா சாஹிப் மாவட்டத்திலிந்து மவைிதய எடுத்து வரப்படட் குரு கிரந்த 

சாஹிப்றபக் மகாை்டுை்ை “நாகர ்கீரத்்தன்” ஆனது இந்தியாவின் அமிரத் ரஸில் உள்ள 

அை்ைாரிக்கு வந்தபைந்தது. 

❖ “நாகர ்கீரத்்தன்” என்பது ஒரு மதம்  ாரந்்த ஜபரணியாகும்.  

❖ இந்தப் ஜபரணியானது சீக்கிய மதத்பதத ்ஜதாற்றுவித்த குருநானக் ஜதவின் 550வது பிறந்த 

தின நிபனபவ அனு ரிப்பதற்காக பக்தரக்ளால் நைத்தப்பை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவின் பஞ் ாப் மாநிலத்தின் கபுரத்லா மாவை்ைத்தில் உள்ள சுல்தான்பூர ்

ஜலாதி என்ை இடத்தில்  நிபறவபையவிருக்கின்றது. 

❖ குரு நானக் ஜதவ் என்பவர ்1469 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானின் லாகூரிற்கு அருகில் உள்ள 

தால்வண்டி என்ை கிராமத்தில் பிறந்தார.் இந்தக் கிராமம் தற்பபாழுது நன்கானா  ாஹிப் 

என்று அபழக்கப்படுகின்றது. 

 

நடுநிமல (மத்தியஸ்தம்) மீதான சிங்கப்பூர் தீர்மானம் 

❖ பிரதம அறமசச்ரின் தறலறமயிலான அறமசச்ரறவக் குழுவானது சரவ்ததசத் தீரவ்ு 

ஒப்பந்தங்கை் மீதான ஐக்கிய நாடுகை் தீரம்ானத்தில் (UN Convention on International Settlement 

Agreements - UNISA) றகமயழுத்திடுவதை்கு ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது.  

❖ UNISA ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பை்ைது. இது சிங்கப்பூரில் அதிகாரப் 

பூரவ்மாகக் பகபயழுத்திைப்பை விருக்கின்றது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது “நடுநிபல மீதான சிங்கப்பூர ் தீரம்ானம்” என்று அபழக்கப்பை 

விருக்கின்றது. 

❖ இது மத்தியஸ்தத்தின் விபளவாக ஏற்படும் “ ரவ்ஜத  தீரவ்ு ஒப்பந்தங்கபள” 

அமல்படுத்துவதற்கும் அத்தபகய ஒப்பந்தங்கபள ஜமற்பகாள்ள பிற நாடுகபள 

அனுமதிப்பதற்கும் ஒரு சீரான கை்ைபமப்பப வழங்குகின்றது. 

 

இந்தியா – ஆப்பிரிக்கா உறவுகள் 

❖ மபனின், காம்பியா மை்றும் கினியா ஆகிய மூன்று ஆப்பிரிக்க நாடுகைின் சுை்றுப் 

பயைத்திை்குப் பிைகு குடியரசுத் தறலவர ்ராம்நாத் தகாவிந்த் புதுதில்லி திரும்பினார.் 

❖ இந்த மூன்று தமை்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு இந்தியாவின் எந்த ஒரு குடியரசுத ்

தறலவராலும் தமை்மகாை்ைப்படட் முதல் பயைம் இதுதவயாகும். 

❖ கினியாவில் அவர ் அந்நாட்டின் மிக உயரிய குடிறமயியல் விருதான ததசிய 

மரியாறதக்குரிய ஆறைறயப் மபை்ைார.் 

❖ பாரம்பரிய மருத்துவம், ஆப்பிரிக்கா முழுறமக்கான மின்னணு இறையத் திட்டம், சூரிய 

ஒைி மை்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைல், மின்னணு கல்வி மை்றும் ஆயுரத்வதா ஆகிய 

துறைகைில் பல புரிந்துைரவ்ு  ஒப்பந்தங்கை் றகமயழுத்திடப்படட்ன.  

❖ ஆப்பிரிக்கா முழுவதுமான மின்னணு இறையத் திட்டம் : 
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o இது 2009 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பை்ைது. இது ஆப்பிரிக்க நாடுகபள 

இபணப்பதற்காக ஒரு ஒருங்கிபணக்கப்பை்ை உயரத்ர, கண்ணாடி 

இபழகளாலான மற்றும் கம்பிகளற்ற வபலயபமப்பப உருவாக்கிை 

எண்ணுகின்றது.  

o இத்திை்ைத்திற்கான ஜயா பன 2004 ஆம் ஆண்டில் அப்ஜபாபதய இந்தியக் 

குடியரசுத ்தபலவரான ஏ.பி.ஜஜ. அப்துல் கலாமிைமிருந்து வந்தது.  

 

அசமரிக்கா – ரஷ்யா இமடநிமல வரம்புமடய தனது ஆயுதப் பமடகள் ஒப்பந்தம் 

❖ பனிப்தபார ் காலத்திய ஒப்பந்தமான இறடநிறல வரம்புறடய அணு ஆயுதப் பறடகை் 

ஒப்பந்தத்திலிருந்து அமமரிக்கா முறையாக மவைிதயறி இருக்கின்ைது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தம் 500 முதல் 5000 கிதலாமீட்டர ்வறரயிலான வரம்புடன் குறுகிய தூர மை்றும் 

நடுத்தர தூர அைவிலான தறரயிலிருந்து ஏவப்படும் அணு ஆயுத ஏவுகறைகைின் 

தசாதறன, தயாரிப்பு மை்றும் றகயிருப்பு ஆகியவை்றைத் தறட மசய்திருந்தது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தம் 1987ம் ஆை்டில் அப்தபாறதய அமமரிக்க ெனாதிபதி மரானால்ட் ரீகன் 

மை்றும் தசாவியத் தறலவர ் மிக்றகல் தகாரப்சத்சவ் ஆகிதயாரால் 

றகமயாப்பமிடப்பட்டது.  
 

ஆசியான் - இந்தியா மாநாடுகள் 

❖ தாய்லாந்தில் கீழ்க்காணும் பல தறலப்புகைில் ஆசியான் இந்தியா மாநாடுகை் 

நறடமபை்ைன.  

❖ இம்மாநாடுகைில் மவைியுைவுத் துறை அறம  ்ர ் S. பஜய் ங்கர ்இந்தியாவின்   ாரப்ாக 

பங்ஜகற்றார.் 

o ஆசியான் – இந்தியா அபம  ்ரபவ  ந்திப்பு 

o 9-வது கிழக்காசிய மாநாை்டின் பவளியுறவுத்துபற அபம  ்ரக்ள்  ந்திப்பு 

o 26-வது ஆசியான் வைை்ார மன்றம் 

o 10-வது மீகாங் கங்பக ஒத்துபழப்பு அபம  ்ரக்ள்  ந்திப்பு 
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கஜின் ொரா ஏரி 

❖ தநபாைத்தில் புதிதாகக் கை்டுபிடிக்கப்படட் கஜின் சாரா ஏரியானது உலகின் உயரமான 

ஏரி என்ை ஒரு புதிய சாதறனறயப் பறடக்க விருக்கின்ைது. 

❖ இது தநபாைத்தின் மானாங் மாவட்டத்தில் உை்ை சிங்கரக்ர ்ாவில்  அறமந்துை்ைது. 

❖ தை்மபாழுது உலகின் உயரமான ஏரி  என்ை சாதறனறய டிலிசத்சா ஏரி றவத்துை்ைது. இது 

தநபாைத்தில் 4919 மீட்டர ்உயரத்தில் அறமந்துை்ைது. 

❖ 1.5 கிதலா மீட்டர ்மதாறலவும் 600 மீட்டர ்அகலமும் மகாை்ட கஜின் சாரா ஏரி 5200 மீட்டர ்

உயரத்தில் அறமந்துை்ைது. இந்த ஏரி இன்னமும் அதிகாரப் பூரவ்மாக சரி பாரக்்கப் 

படவில்றல.  

 

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய (மறுபயன்பாடு சகாண்ட) ஏவு வாகனங்கள் 

❖ சீனாவின் புதிய நிறுவனமான லிங்க்ஸ்தபஸ் நிறுவனம் RLV – 75 என்ற ஒரு மறுபயன்பாடு 

பகாண்ை ஏவு வாகனத்தின் (ராக்பகை்) ஜ ாதபனபய பவற்றிகரமாக நிபறவு 

ப ய்துள்ளது. 

❖ விண்பவளி ஆய்வு மற்றும் விண்பவளிப் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் மிகப்பபரிய தடுப்பாக 

விண்பவளிபய அணுகுவதற்கான ப லவு உள்ளது. 

❖ மறுபயன்பாடு பகாண்ை ஏவு வாகனம்  என்பது குபறந்த ப லவு, நம்பத ்தகுந்த மற்றும் 

ஜதபவக்ஜகற்ப விண்பவளிபய அணுகுதல் ஆகியவற்பற அபைவதற்கான ஒரு ஒருமித்த 

தீரவ்ாகும். 

❖ இஜதஜபான்ற பதாழில்நுை்பத்தில் அபமரிக்காவின் ஸ்ஜபஸ்எக்ஸ், சீனாவின் ஐஸ்ஜபஸ் 

ஆகிய இதர தனியார ்நிறுவனங்கள் பங்கு பபற்றுள்ளன. 

❖ இஸ்ஜராவின் மறுபயன்பாடு பகாண்ை ஏவு வாகனம் - பதாழில்நுை்பச ்ப யல்விளக்கத் 

திை்ைமும் இது ஜபான்ற ஒரு பதாழில்நுை்பத்தில் பணியாற்றிக் பகாண்டிருக்கின்றது.  

 

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் ரஷ்யாவின் நிமல 

❖ சரத்து  370ஐ ரத்து மசய்வது இந்தியாவின் உை்நாடட்ு விவகாரம் எனக் கூறிய ஐக்கிய 

நாட்டின் முதல் நிரந்தர உறுப்பினர ்நாடாக ரஷ்யா மாறியுை்ைது. 

❖ அமமரிக்கா, ஐ.நா சறபறய அடுத்து ரஷ்யாவும் இப்தபாது காஷ்மீரின் நிறலறய 

தமாசமறடய அனுமதிக்கக் கூடாது என இந்தியா மை்றும் பாகிஸ்தாறனக் தகடட்ுக் 

மகாை்டுை்ைது.  

❖ 1972 ஆம் ஆை்டின் சிம்லா ஒப்பந்தம் மை்றும் 1999 ஆம் ஆை்டின் லாகூர ்பிரகடனத்தின் 

விதிகைின் படி இருதரப்பினருக்கும் இறடயிலான தவறுபாடுகை் தீரக்்கப்பட 

தவை்டுமமனவும் ரஷ்யா கூறியுை்ைது. 

❖ 1971 ஆம் ஆை்டின் தபாரக்் காலத்றதயும் தசரத்்து எப்தபாமதல்லாம்  ஐ.நா. பாதுகாப்பு 

சறபயில் காஷ்மீர ் குறித்த தீரம்ானம் அறிமுகப் படுத்தப்படட்ததா அப்தபாமதல்லாம் 

முன்னாை் தசாவியத் ஒன்றியமானது இந்தியாவிை்கு உதவியாக இருந்தது. 

❖ ஐ.நா. பாதுகாப்பு சறபயில் 100-வது மவடட்ு (தடுப்பு) வாக்கைிப்பானது மாஸ்தகாவால் 1962 

ஆம் ஆை்டில் காஷ்மீரின் மீதான இந்தியாவின் நிறலப்பாடற்ட ஆதரித்தது. 
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❖ இதை்கு முன்னதாக 1957 ஆம் ஆை்டில் இதத விவகாரத்தில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு அறவயில் 

ஒரு தீரம்ானத்திை்கு ரஷ்யா தடுப்பு வாக்கைித்து இந்தியாவிை்குப் பிறையைித்தது. 

 

INF ஒப்பந்தம் திரும்பப் சபற்றதற்குப் பின்பு முதலாவது அசமரிக்க ஏவுகமணெ ்

பொதமன 

❖ நிலத்திலிருந்து ஏவப்பட்ட நடுத்தர ததாமா ாக் ஏவுகறைறய மவை்றிகரமாக 

தசாதறன மசய்து பாரத்்ததாக அமமரிக்கா அறிவித்துை்ைது. 

❖ பனிப் தபாரின் தபாது இரஷ்யாவுடன் தமை்மகாை்ைப்படட் இறடநிறல வரம்பு மகாை்ட 

அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்திலிருந்து (Intermediate-Range Nuclear Forces - INF) அபமரிக்கா 

ஒருதபலபை் மாக பவளிஜயறியதற்குப் பின்பு நைத்தப்பை்ை முதலாவது ஜ ாதபன 

இதுவாகும். 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டு INF ஒப்பந்தமானது, 500 முதல் 5500 கிஜலா மீை்ைர ்வபர பயணிக்கக் 

கூடிய நிலத்திலிருந்து ஏவப்பைக் கூடிய மரபாரந்்த  / அணு ஆயுத ஏவுகபணகபள 

பவத்திருத்தல் மற்றும் ஜ ாதபன ப ய்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து இந்த இரு நாடுகபளயும் 

தபை ப ய்கின்றது. 

 

ொம்பியா நாட்டு அதிபர் தில்லிக்கு வருமக 

❖ இந்தியக் குடியரசுத ்தபலவர ்ராம்நாத ்ஜகாவிந்த்  ாம்பியா நாை்டின் அதிபர ்எை்கர ் க்வா 

லுங்கு என்பவபர ராஷ்ரபதி பவனில் வரஜவற்றார.் அவர ்தன்னுபைய முதலாவது அரசு 

முபறப் பயணமாக இந்தியாவிற்கு வருபக தந்துள்ளார.் 

❖ இருவரும்  மின்னணு வித்யபாரதி மற்றும் மின்னணு ஆஜராக்யபாரதி (e-VidyaBharati and e-

AarogyaBharati - e-VBAB) அபமப்புத் திை்ைம் உள்ளிை்ை பல்ஜவறு துபறகளில் 6 புரிந்துணரவ்ு 

ஒப்பந்தங்களில் பகபயழுத்திைட்ுள்ளனர.் 

இதுபற்றி 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், e-VBAB அபமப்புத் திை்ைத்பத  ் ப யல்படுத்துவதற்காக மத்திய 

பவளியுறவுத் துபற அபம  ்கம் மற்றும் இந்திய பதாபலத் பதாைரப்ு ஆஜலா க 

நிறுவனம் ஆகியபவ ஒப்பந்தம் ஒன்றில் பகபயழுத்திைட்ுள்ளன.  

❖ E-VBAB அபமப்புத் திை்ைமானது ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து ஒவ்பவாரு ஆண்டும் 4000 

மாைவரக்ளுக்கு பல்தவறு கல்விப் பிரிவுகைில் இலவ  பதாபலதூர கல்விப் படிப்புகபள 

அளிக்க விருக்கின்றது. 

 

உலகக் காவல் துமற மற்றும் தீ ொர்ந்த விமளயாட்டுகள் 2019 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில், உலகக் காவல் துபற மற்றும் தீ  ாரந்்த விபளயாைட்ுப் ஜபாை்டிகள் 

சீனாவின் பதன்ஜமற்கு சி ச்ுவான் மாகாணமான ப ங்குடுவில் நபைபபற்றது. 

❖ இந்தியாவின் மத்திய பதாழிலகப் பாதுகாப்புப் பபை வீரரக்ள் 5 தங்கப் பதக்கங்கள், 3 

பவள்ளிப் பதக்கங்கள் மற்றும் 2 பவண்கலப் பதக்கங்கள் உள்ளிை்ை 10 பதக்கங்கபள 

பவன்றுள்ளனர.் 
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இதுபற்றி 

❖ இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முபற நபைபபறும் ஒரு உலகளாவிய ஒலிம்பிக் 

மாதிரியான விபளயாைட்ுப் ஜபாை்டியாகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பானது பநதரல்ாந்தின் ஜராை்ைரட்ாமிலும் 2023 ஆம் ஆண்டுப் 

பதிப்பானது கனைாவின் வின்னிபபக்கிலும் நபைபபறவிருக்கின்றது. 

❖ ஒலிம்பிக் மாதிரியான இந்த விபளயாைட்ுப் ஜபாை்டியில் 70ற்கும் ஜமற்பை்ை நாடுகபள  ்

ஜ ரந்்த தைகள வீரரக்ள் கலந்து பகாண்டு, 60ற்கும் ஜமற்பைை் விபளயாைட்ுகளில் பங்கு 

பபற்றனர.் 

 

கடல் கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு - இந்தியா மற்றும் பிரான்சு 

❖ ஏறத்தாழ 10 தாழ் புவி சுற்றுவை்ைப் பாபத ப யற்பகக் ஜகாள் பதாகுப்புகபள 

ஜமம்படுத்தி, அவற்பற ஏவ இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகள் முடிவு 

ப ய்துள்ளன. 

❖ இது உலகில் பரந்த பகுதிபய உள்ளைக்கும். அதிலும் குறிப்பாக இந்தியப் பபருங்கைல் 

பகுதியின் மீது இது மிகுந்த கவனத்பத  ் ப லுத்தும். இப்பகுதியில் பிரான்ஸ் தனது 

ரீயூனியன் தீவுகளுடன் ஒரு உத்தி ார ்நலறனக்  பகாண்டு இருக்கின்ைது. 

❖  ப யற்பகக் ஜகாபள அடிப்பபையாகக் பகாண்ை அபையாள அபமப்பானது  

o கைற் பகுதியில் நகரும் கப்பல்களின் வரம்பபக் கண்ைறிந்து, அவற்பறக் 

கண்காணித்தல் 

o ஆக்கிரமிப்பு, தீவிரவாதம், திருைட்ு, கைத்தல் ஆகியவற்றிற்கு எதிரான பாதுகாப்பு 

மற்றும் மீை்பிற்கு அதறனப்  பயன்படுத்துதல். 

ஆகிய பைிகறை தமை்மகாை்ளும். 

❖ இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகிய நாடுகளால் கூை்ைாக இபணந்து ஜமம்படுத்தப்பைட்ுள்ள 

காலநிபல மற்றும் கைல் கண்காணிப்பு ப யற்பகக் ஜகாள்கள் பின்வருமாறு 

o பமகா – டிராபிக்ஸ் -  2011 ஆம் ஆண்டில்  

o  ரல் - அல்டிகா - 2013 ஆம் ஆண்டில். 

 

நிதிநிறல செயல்பாட்டுப் பணிப் பறட – பாகிஸ்தான் 

❖ நிதிநிறல மசயல்பாடட்ுப் பைிப் பறடயின் (Financial Action Task Force - FATF) ஆசிய பசிபிக் 

குழுவின் கீழ்நிறல அல்லது கருப்புப் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் றவக்கப் படட்ுை்ைது. 

❖ பயங்கரவாத நிதியுதவி மை்றும் பைதமாசடிக்கு எதிரான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றககளுக்கு இைங்காததை்காகவும் அதறன நறடமுறைப் படுத்தாதை்காகவும் 

பாகிஸ்தான் இப்பட்டியலில் றவக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ பயங்கரவாதத்திை்கு நிதியைிப்பறதக் கடட்ுப்படுத்தத் தவறியதை்காக நிதி நிதிநிறல 

மசயல்பாடட்ுப் பைிப் பறட (FATF) ஏை்கனதவ பாகிஸ்தாறன ‘சாம்பல் நிைப் பட்டியலில்’ 

றவத்திருந்தது. 

❖ FATF ஆனது விசாரறை மசய்யும் அதிகாரத்றதக் மகாை்டிருக்கவில்றல. 
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❖ FATF கருப்புப் பட்டியல் அல்லது OECD (மபாருைியல் கூடட்ுைவு மை்றும் வைரச்ச்ிக்கான 

அறமப்பு - Organisation for Economic Co-operation and Development) கருப்புப் பட்டியல் ஆனது 

2000 ஆம் ஆை்டிலிருந்து FATF ஆல் வழங்கப்படட்ு வருகின்ைது. 

❖ சரவ்ததச நிதியியல் அறமப்பின் பாதுகாப்பு மை்றும் ஒருறமப்பாட்டிை்கு எதிரான  பை 

தமாசடி, பயங்கரவாத நிதியுதவி மை்றும் பிை மதாடரப்ுறடய அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிராக 

தபாராடுவதத FATF இன் முக்கிய தநாக்கமாகும். 

 

முதலாவது மிதக்கும் அணு உமல – இரஷ்யா  

❖ அகாமடமிக் தலாதமாதனாதசாவ் என்ை உலகின் முதலாவது மிதக்கும் அணு உறலறய 

இரஷ்யா மதாடங்கியுை்ைது.  

❖ இது றசபீரியாவில் உை்ை முரம்ன்ஸ்க் மை்றும் மபதவக் ஆகிய துறைமுகங்களுக்கிறடதய 

5000 கிதலா மீட்டர ்பயைத் மதாறலறவக் மகாை்டிருக்கின்ைது. 

❖ இது மபதவக்கிை்கு வந்தறடந்தால், உை்ளூர ்அணுமின் நிறலயம் மை்றும் நிலக்கரி ஆறல 

ஆகியவை்றிை்குப் பதிலாக இது மசயல்படும். 

❖ இந்த ஆறலயிலிருந்து உை்பத்தி மசய்யப்படும் ஆை்ைலானது ஆரட்ிக்கில் ற ட்தரா 

காரப்ன்கறை ததாை்டி எடுப்பதை்காக இரஷ்யாவினால் பயன்படுத்தப் படவிருக்கின்ைது. 

❖ சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்க் குழுக்கை் இந்தத் திட்டத்தின் ஆபத்துகை் குறித்து நீை்ட காலமாக 

எசச்ரித்துை்ைன. இந்தக் குழுக்கை் இறத ஒரு ஆபத்தான  பனிக் கட்டியின் மீது அறமந்து 

உை்ை மசரத்னாபில் மை்றும் அணுக்கரு றடட்டானிக் என்று குறிப்பிடுகின்ைன.  
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சதற்கு – சதற்கு மற்றும் முத்தரப்பு ஒத்துமழப்பு 

❖ பதற்கு – பதற்கு மற்றும் முத்தரப்பு ஒத்துபழப்பு மீதான ஒரு  ரவ்ஜத   ்  ந்திப்பு புது 

தில்லியில்  மீபத்தில் நைத்தப்பை்ைது. 

❖ பதற்கு – பதற்கு ஒத்துபழப்பு என்பது அரசியல், பபாருளாதாரம்,  மூகம், கலா  ்ாரம், 

சுற்று ச்ூழல் மற்றும் பதாழில்நுை்பம் ஆகிய துபறகளில் பதன் அபரக் ஜகாைத்தில் 

அல்லது மதன் துருவத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கிபைஜயயான ஒத்துபழப்பின் ஒரு விரிவான 

ப யல் திை்ைமாகும். 

❖ இது பதற்கு – பதற்குப் பபாருளாதார முன்பனடுப்புகபள அளிக்கக் கூடிய பன்னாைட்ு 

அபமப்புகள் மற்றும் பாரம்பரியமாக நன்பகாபை அளிக்கும் நாடுகள் ஆகியவற்றின் 

கூை்டிபணவாகும்.  

 

 

 

பமாடியின் ஐக்கிய அரபு அமீரக பயணம்  

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது பிரதமர ் நதரந்திர தமாடிக்கு அந்நாட்டின் மிக உயரந்்த 

குடிமக்கை் விருதான “ஆரை்ர ்ஆப்  யீத”் என்ை விருபத வழங்கி பகௌரவித்தது. 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ின் நிறுவனத ் தந்பதயான ஜஷக்  யீத் பின் சுல்தான் அல் 

நெ்யான் பபயரில் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

❖ ஆண்டுக்கு சுமார ் 60 பில்லியன் ைாலரக்ள் அளவில் இருதரப்பு வரத்்தகத்துைன் ஐக்கிய 

அரபு அமீரகமானது இந்தியாவின் 3-வது பபரிய வரத்்தக கூைட்ுதாரர ்நாடு ஆகும். 

❖ இந்தியாவிற்கு க  ்ா எண்பணய் ஏை்றுமதி ப ய்யும் நாடுகளில் இது 4-வது இைத்தில் 

உள்ளது. 

❖ பிரதமர ்அங்கு ரூஜப அைப்ைபய அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் ஜமற்காசிய நாடுகளில் 

இந்திய உள்நாைட்ு மின்னணுப் பணவழங்கீைட்ு முபறபய துவங்கும் முதல் நாைாக 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் திகழ்கிறது.  
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ரூபப பணவழங்கீடு 

❖ உள்நாைட்ு, திறந்த நிபல மற்றும் பல தரப்பு பண வழங்கீடுகை் ஆகியவை்றைக்  பகாண்ை 

இந்திய ரி ரவ்் வங்கியின்  பதாபலஜநாக்குப் பாரப்வபய நிபறஜவற்றும் வபகயில் 2012 

ஆம் ஆண்டில் ரூஜப அைப்ை திை்ைம் பதாைங்கப்பை்ைது. 

❖ இந்த ரூஜபவானது அபனத்து இந்திய வங்கிகளிலும் நிதி நிறுவனங்களிலும் மின்னணு 

முபறயில் பண வழங்கீடு ப ய்ய வ தி ப ய்கிறது. 

❖ இந்தியாவானது ஏற்கனஜவ சிங்கப்பூர ் மற்றும் பூைானில் ரூஜப அைப்ைபய 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

 

பவர்ல்டுஸ்கில் நிகழ்வு 

❖ திைன்கைின் ஒலிம்பிக் என்ைறழக்கப்படும் ஜவரல்்டுஸ்கில் நிகழ்வு எனும் உலகைாவிய 

திைன் தபாட்டியின் 48வது பதிப்பு ரஷ்யாவின் கசானில் மதாடங்கவுை்ைது. 

❖ இது உலகின் மிகப்மபரிய சரவ்ததச  மதாழில் திைன்  தபாட்டியாகும். 

❖ இந்நிகழ்வில் பங்தகை்கும் 63 நாடுகைில், 48 பங்தகை்பாைரக்ளுடன் பங்தகை்கும் 

இந்தியாவும் ஒன்ைாகும். 

தவர்ல்டுஸ்கில் நிகழ்வு 

❖ தவரல்்டுஸ்கில் ஆனது மதாழில்திைன்களுக்கான உலக சாம்பியன்ஷிப்றப ஏை்பாடு 

மசய்கின்ைது. 

❖ இது ஒவ்மவாரு இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு ஒருமுறை உலகின் பல்தவறு பகுதிகைில் 

நறடமபறும். 

❖ முன்னதாக சரவ்ததச மதாழிை்பயிை்சி அறமப்பு என்ைறழக்கப்படட் தவரல்்டஸ்்கில்ஸ் 

இன்டரத்நஷனல் ஆனது 1940கைில் நிறுவப்பட்டது. 

❖ இரை்டாம் உலகப் தபாரினால் தபரழிவிை்குை்ைான சில மபாருைாதாரங்கைில் 

இறைஞரக்ளுக்கு புதிய தவறலவாய்ப்புகறை உருவாக்கும் தநாக்கத்தின் விறைவாக இது 

உருவானது. 

❖ இது தை்தபாது 79 உறுப்பினர ்நாடுகறையும் பிராந்தியங்கறையும் மகாை்டது.  
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45வது G7 மாநாடு – பியாரிட்ஸ், பிரான்சு 

❖ 45வது G7 மாநாைானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 24 முதல் ஆகஸ்ை் 26 வபர பிரான்சில் 

உள்ள பியாரிை்சில் நபைபபற்றது. 

❖ G7 உறுப்பு நாடுகளின் (கனைா, பிரான்சு, பஜரம்னி, இத்தாலி, ஜப்பான், ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம், அபமரிக்கா) தபலவரக்ள் மற்றும் ஐஜராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் 

ஆகிஜயார ்இம்மாநாை்டில் கலந்து பகாண்ைனர.் 

❖ இம்மாநாை்டில் கலந்து பகாள்ள இந்தியா உள்ளிை்ை 9 நாடுகள் சிறப்பு 

அபழப்பாளரக்ளாக அபழக்கப் பை்ைனர.் அந்த நாடுகளாவன : ஆஸ்திஜரலியா, பரக்ினா 

பஜ ா, சிலி, எகிப்து, ருவாண்ைா, ப னகல், பதன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஸ்பபயின்.  

 

 

சதற்காசிய காற்றுத் தரத் சதாழில்நுட்ப முகாம், காத்மாண்டு 

❖ தநபாைத்தில் உை்ை அமமரிக்கத் தூதரகமானது காத்மாை்டுவில் மதை்காசிய காை்றுத் தர 

மதாழில்நுட்ப முகாறம ஒருங்கிறைத்தது. 

❖ இந்த முகாமானது காை்று மாசுபாடு குறித்தப் பிரசச்ிறனகைின் அரசியல், சமூக மை்றும் 

விஞ்ஞான அம்சங்கை் ஆகியவை்றைக் கறைவறத தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ இந்த முகாமில் ஏழு மதை்காசிய நாடுகை் பங்தகை்றுை்ைன. அறவயாவன: வங்காை ததசம், 

பூடான், இந்தியா, மாலத ்தீவு, தநபாைம், பாகிஸ்தான் மை்றும் இலங்றக. 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

எளிதான முறையில் அயல்நாட்டிலிருந்துப் சபறப்படும் வணிக ரதீியிலான கடன் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பைப் புழக்கதற்த எைிறமப்படுத்தும் தநாக்கத்திை்காக 

மபருநிறுவனங்கை், வங்கி சாரா கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கை் ஆகியவை்றிை்கான 

அயல்நாட்டிலிருந்து மபைப்படும் வைிக ரீதியிலான கடன் விதிகறை (External Commercial 

Borrowing - ECB) எளிதாக்கியுள்ளது.  

❖ இது ECBற்கான “இறுதிப் பயனாளர”் (End-use) விதிமுபறகபள தளரத்்தியுள்ளது. 

❖ ECB என்பது இந்திய நிறுவனங்கள், இந்திய நாை்டிற்கு பவளிஜய பவளிநாைட்ுப் பைத்தில்  

கைன் பபறுவதற்கு வழிப ய்ய இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கூறாகும். 

 

நிறுவனங்கள் (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ இந்தியப் பாராளுமன்ைம் நிறுவனங்கை் (திருத்த) மதசாதா, 2019 ஐ நிறைதவை்றியுை்ைது. 

❖ இது 2013 ஆம் ஆை்டின் நிறுவனங்கை் சட்டத்றதத் திருத்துகின்ைது. 

❖ இது பின்வருவனவை்றை தநாக்கங்கைாகக் மகாை்டுை்ைது. 

o மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புறடறம விதிமுறைகறை கடினப் படுத்துதல் 

o நிறுவனத்தின் சட்ட விதிகறை பின்பை்ைாததை்காக கடுறமயான நடவடிக்றகறய 

உறுதி மசய்தல்.  

o சிைந்த மபாறுப்புறடறம மை்றும் மபருநிறுவன நல்லாட்சி விதிமுறைகைின் சிைந்த 

அமலாக்கத்றத உறுதி மசய்தல்.  

 

இந்தியப் சபாருளாதார வீழ்ெச்ி – 5வது இடத்திலிருந்து 7வது இடம்   

❖ உலக வங்கியினால் மதாகுக்கப்படட்ு மவைியிடப்பட்ட தரவின் படி, 2018 ஆம் ஆை்டின் 

உலக மமாத்த உை்நாடட்ு உை்பதத்ி தரவரிறசயில் இந்தியா 7வது இடத்திை்குச ்

மசன்றுை்ைது.  

❖ 2018 ஆம் ஆை்டின் தரவின்படி, உலக GDP தரவரிப யில் ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் 5வது 

இைத்பதயும் பிரான்சு 6வது இைத்பதயும் மீண்டும் பிடித்து இந்தியாபவ முந்தியுள்ளன. 

❖ இந்தத ்தரவரிப ப் பைட்ியலில் 20.5 டிரில்லியன் அபமரிக்க ைாலர ்என்ற GDP மதிப்புைன் 

அபமரிக்கா பதாைரந்்து முதலிைத்தில் உள்ளது. இதற்கு அடுத்து இந்தப் பை்டியலில் 13.6 

டிரில்லியன் அபமரிக்க ைாலர ் என்ற GDP மதிப்புைன் சீனா 2-வது இைத்பதயும் 5 

டிரில்லியன் அபமரிக்க ைாலர ் என்ற GDP மதிப்புைன் ஜப்பான் 3-வது இைத்பதயும் 

பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தியா 2018 ஆம் ஆண்டில் 2.73 டிரில்லியன் அபமரிக்க ைாலர ் என்ற GDPஐ  பதிவு 

ப ய்துள்ளது. 

❖ தற்ஜபாபதய அரசு 2025 ஆம் ஆண்டிை்குை் 5 டிரில்லியன் ைாலர ்பபாருளாதார நாைாக 

இந்தியாபவ மாற்றுவபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 
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❖ பபாருளாதார வல்லுநரக்ளின்படி நாணய நிறலத் தன்பமயின்பம மற்றும் பபாருளாதார 

வளர ்ச்ிக் குபறவு ஆகியபவ காரணமாக உலக GDP தரவரிப யில் இந்தியா 7-வது 

இைத்திற்கு  ்ப ன்றுள்ளது.  

 

சிறப்புப் சபாருளாதார மண்டலங்கள் (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ சிைப்புப் மபாருைாதார மை்டலங்கை் (திருத்த) மதசாதா, 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தின் 

இரு அறவகைாலும் நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ இது சிைப்புப் மபாருைாதார மை்டலங்கை் சட்டம், 2005ஐ திருத்துகின்ைது. 

❖ இதை்கு முந்றதய சட்டத்தின்படி, ஒரு நபர ்என்ை வறரயறையில் ஒரு தனிநபர,் ஒரு இந்து 

கூடட்ுக் குடும்பம், ஒரு நிறுவனம், ஒரு கூடட்ுைவு சமூகம், ஒரு மதாழிை்சாறல, நபரக்ைின் 

கூட்டறமப்பு (சங்கம்) ஆகியறவ உை்ைடங்கும். 

❖ இந்த மதசாதாவானது இந்த வறரயறையில் தமலும் 2 பிரிவுகறைச ் தசரத்்துை்ைது. 

அறவயாவன ஒரு அைக்கட்டறை மை்றும் மத்திய அரசினால் அறிவிக்கப்படும் 

எந்தமவாரு இதர நிறுவனங்கை். 
 

எஸ்பிஐ மற்றும் சீனாவின் பணவழங்கீட்டு அமமப்பு 

❖ இந்திய பாரத ஸ்தடட் வங்கியின் ஷாங்காய் கிறையானது தை்மபாழுது சீனாவின் ததசிய 

தமம்பட்ட பைவழங்கீடட்ு அறமப்புடன் (China’s National Advance Payment System - CNAPS) 

இறைக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ உை்நாடட்ு நாையத்தில் வைிகம் மசய்வதை்கு உரிமத்றதப் மபை்ை ஒதர இந்திய வங்கி 

பாரத ஸ்தடட் வங்கியாகும். தமலும் சீனாவின் மக்கை் வங்கியினால் CNAPSற்குள் 

இபணக்கப்பை்ை முதல் வங்கி இதுவாகும். 

❖ CNAPS ஆனது அபனத்து பணவழங்கீடுகளுக்கும் நிகழ்ஜநர தீரவ்ு  ் ஜ பவகபள 

அளிப்பதற்காக சீனாவின் மக்கள் வங்கியினால் 2008 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பை்ைது.  

 

ஊதியங்கள் மீதான ெடட்ம் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் ஊதியங்கள் மீதான சட்டத்றத நாடாளுமன்ைம் நிறைதவை்றியுை்ைது. 

❖ இது எந்தமவாரு மதாழிலகம், வரத்்தகம், மதாழில்கை் அல்லது உை்பத்தி 

தமை்மகாை்ைப்படும் அறனத்துப் பைிகைிலும் ஊதியம் மை்றும் ஊக்கத் மதாறக பை 

வழங்கீடுகறை ஒழுங்குபடுத்த முயல்கிைது. 
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❖ இந்தச ்சட்டமானது  அறனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் மபாருந்தும். 

❖ ரயில்தவ, சுரங்கங்கை் மை்றும் எை்மைய் வயல்கை் தபான்ை பைிகளுக்கான ஊதியம் 

மதாடரப்ான முடிவுகறை  மத்திய அரசு  எடுக்கும். 

❖ மை்ை அறனத்துப்  பைிகளுக்கும் மாநில அரசுகை் முடிவுகறை எடுக்கும். 

❖ இந்த சட்டமானது பின்வரும் 4 சட்டங்கறை பதிலீடு மசய்து மாை்றுகின்ைது. 

o ஊதிய பை வழங்கீடட்ுச ்சட்டம் - 1936 

o குறைந்த பட்ச ஊதியச ்சட்டம் - 1948 

o ஊக்கத் மதாறக பைவழங்கீடட்ுச ்சட்டம் - 1965 

o சம ஊதியச ்சட்டம் – 1976 

அடிப்பமட ஊதியம் 

❖ மதாழிலாைரக்ைின் வாழ்க்றகத் தரத்தின் அடிப்பறடயில் மத்திய அரசானது ஒரு 

அடிப்பறட ஊதியத்றத நிரை்யிக்கும். 

❖ மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசுகை் நிரை்யிக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியமானது இந்த 

அடிப்பறட ஊதியத்றத விட அதிகமாக இருத்தல் தவை்டும்.  

குமறந்தபட்ெ ஊதியம் 

❖ முதலாைிகை் குறைந்தபடச் ஊதியத்றத விட குறைவாக ஊதியம் வழங்குவறத இந்தச ்

சட்டம் தறட மசய்கிைது. 

❖ குறைந்தபட்ச ஊதியமானது மத்திய அல்லது மாநில அரசுகைால் பின்வருவனவை்றின் 

அடிப்பறடயில் நிரை்யிக்கப்படும். 

o மதாழிலாைரக்ைின் திைன் 

o பைியின் கடினத் தன்றம 

கூடுதல் பவமல பநரம் 

❖ பைியாைரக்ை் அவரக்ைின்  நிரை்யிக்கப்பட்ட பைி தநரத்றத விட அதிகமாக பைி 

புரிந்தால் அவரக்ளுக்கு கூடுதல் தநர ஊதியம் கிறடக்கும். 

❖ இந்த கூடுதல் தநர ஊதியமானது சாதாரை ஊதிய விகிதத்றத விட குறைந்தது இரு 

மடங்கு அதிகமாக இருத்தல் தவை்டும். 

 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

ஊக்கத் சதாமக நிர்ணயம் 

❖ ஊக்கத் மதாறகயானது ஒரு பைியாைரின் ஊதியத்தில் குறைந்தபட்சம் 8.33% ஆக 

இருக்கும். 

❖ ஒரு பணியாளர ்தனது வருைாந்திர ஊதியத்தில் 20% பதாபகபய அதிக பை் மாக ஊக்கத் 

பதாபகயாகப் பபறலாம். 

ஆபலாெமனக் குழுக்கள் 

❖ பின்வரும் விவகாரங்கை் உை்ைிட்ட பல்தவறு பிரசச்ிறனகை் குறித்து அந்தந்த 

அரசுகளுக்கு ஆதலாசறன வழங்குவதை்காக மத்திய மை்றும் மாநில அரசுகைானது 

ஆதலாசறனக் குழுக்கறை அறமக்கும். 

o குறைந்தபட்ச ஊதியங்கறை நிரை்யித்தல் 

o மபை்களுக்கு தவறலவாய்ப்புகறை அதிகரித்தல் 

பாலினப் பாகுபாடு 

❖ இது ஊதியம் மை்றும் ஒதர மாதிரியான தவறல அல்லது ஒதர தவறலகளுக்குப் 

பைியாைரக்றை நியமிப்பது மதாடரப்ான விவகாரங்கைில் பாலினப் பாகுபாடற்ட தறட 

மசய்கிைது. 

முதலாளிகளுக்கு அபராதம் 

❖ உரிய ஊதியத்றத விட குறைவாக வழங்குதல் அல்லது சட்டத்தின் எந்தமவாரு 

விதிமுறைகறையும் மீறுதல் தபான்ை முதலாைிகைால் மசய்யப்படும் குை்ைங்களுக்கான 

அபராதங்கறை இந்தச ்சட்டம் குறிப்பிடட்ுை்ைது. 

❖ இதை்கு அதிகபடச்மாக 3 மாத சிறைத் தை்டறனயும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வறரயிலான 

அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

 

PTA அமிலம் மீதான சபாருள் குவிப்புக்கு எதிரான வரி 

❖ மதன் மகாரியா மை்றும் தாய்லாந்திலிருந்து வரும் சுத்திகரிக்கப்படட் மடமரப்தாலிக் 

அமிலத்தின் அறனத்து இைக்குமதிகளுக்கும் இந்தியா மபாருை் குவிப்புக்கு எதிரான 

வரிறய விதித்துை்ைது. 

❖ இந்த அமிலமானது துைிகை், மபாதி கடட்ுதல், அலங்காரப் மபாருட்கை், நுகரத்வார ்

மபாருட்கை், பிசின்கை் மை்றும் பூசச்ுகைில் பயன்படுத்தப்படும் பாலிஸ்டர ் சில்லுகறை 

தயாரிப்பதை்கான மூலப் மபாருைாகும். 
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நிறுவனங்கள் (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ நிறுவனங்கை் (திருத்த) மதசாதா, 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தின் இரு அறவகைாலும் 

நிறைதவை்ைப்படட்ுை்ைது. இது நிறுவனங்கை் சட்டம், 2013-ஐ திருத்துகின்றது. 
 

 நிறுவனங்கள் ெட்டம், 2013 2019 – திருத்தங்கள் 

பபரு நிறுவன 

 மூகப் பபாறுப்பு 

(CSR - Corporate 

Social Responsibility) 

CSR நிதி முழுவதுமாக 

ப லவிைப்பைவில்பலபயனில் 

நிறுவனங்கள் தங்களது 

ஆண்ைறிக்பகயில் அறவ 

ப லவிைப்பைாததற்கான 

காரணத்பதத ் பதரிவிக்க 

ஜவண்டும். 

ப லவிைப்பைாத CSR வருைாந்திர 

நிதியானது நிதியாண்டின் 6 

மாதத்திற்குள்  ை்ைத்தின் 7-வது 

அை்ைவபணயில் (உதாரணம் : பிரதம 

மந்திரி நிவாரண நிதி) 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள நிதிகளில் 

ஒன்றிற்கு கை்ைாயம் மாற்றப் 

படுகின்றது. விதிமுபறறய 

மீறினால் அபராதத ் பதாபக 50,000 

முதல் 25,00,000 வபர விதிக்கப்படும்.  

தணிக்பகயாளர-் 

கபள தபை 

ப ய்தல் 

நிரூபிக்கப்பை்ை தவறான 

நைத்பதக்காக ஜதசிய நிதியியல் 

அறிக்பக ஆபணயம் “ஒரு 

உறுப்பினர ் அல்லது 

நிறுவனத்பத” 6 மாதம் முதல் 10 

ஆண்டு காலத்திற்கு பை்ையக் 

கணக்காளராகப் பணியாற்றத் 

தபை விதிக்க முடியும்.  

இந்த மஜ ாதா தணிக்பகயாளராக 

நியமனம் ப ய்தல் அல்லது  

நிறுவனத்தின் உள் தணிக்பகயாளர ்

அல்லது நிறுவனத்தின் மதிப்பீைட்ுப் 

பணிபய ஜமற்பகாள்ளுதல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து 6 மாதம் முதல் 10 

ஆண்டுகள் வபர தபை விதிக்கக் 

கூடிய தண்ைபனபயத ்

திருத்துகின்றது. 

அங்கீகரிப்பு 

ஆபணயத்தின் 

மாற்றம் 

ஒரு பவளிநாைட்ு நிறுவனத்துைன் 

பதாைரப்ுபைய ஒரு 

நிறுவனத்திற்கான 

நிதியாண்டின் மாற்றமானது 

ஜதசிய நிறுவன  ்  ை்ைத் 

தீரப்்பாயதத்ினால் 

அங்கீகரிக்கப்பை ஜவண்டும். 

அங்கீகரிப்பு அதிகாரங்கள் மத்திய 

அரசிற்கு மாற்றப்படுகின்றன.  

வணிகத்மதத் சதாடங்குதல் 

❖ ஒரு நிறுவனம் பின்வருவனவற்பற ஜமற்பகாள்ளாமல் வணிகத்பதத் பதாைங்க முடியாது. 

o நிறுவனத்தின் விதிகளுக்கு உை்பைை் அபனத்துப் பங்குதாரரக்ளும் அவர ்எடுக்க 

ஒப்புக் பகாண்ை பங்குகளுக்குப் பணம் ப லுத்தியுள்ளனர ் என்பபத உறுதி 

ப ய்வதற்கான இபணப்புப் பத்திரத்பத 180 நாை்களுக்குள்  மரப்்பிக்க 

ஜவண்டும். 

o ஆரம்பிக்கப்பை்ை 30 நாை்களுக்குள் நிறுவனப் பதிவாளரிைம் (Registrar of Companies - 

RoC)  ரி பாரக்்கப்பை்டு பதிவு ப ய்யப்பைை் அதன் முகவரிபய  மரப்்பிக்க 

ஜவண்டும். 

❖ இந்த விதிகபளக் கபைபிடிக்கத் தவறினால் ROCயிைமிருந்து பபயபர நீக்க முடியும்.  
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நிதிக் சகாள்மக – அறிக்மக  

❖ நிதிக் மகாை்றகக் குழுவின் (MPC - Monetary Policy Committee) அறிவுறரயின்படி இந்திய 

ரிசரவ்் வங்கியானது மரப்தபா விகிதத்றத 35 புை்ைிகை் அைவில் குறைத்து, 5.40 

சதவிகிதமாக நிரை்யித்துை்ைது. 

❖ இது வங்கிக் கடன்கறை குறைந்த வட்டியில் மபை உதவும். 

❖ மதாடரந்்து நான்காவது முறையாக MPC ஆனது மரப்தபா விகிதங்கறைக் குறைத்துை்ைது. 

❖ இந்த மரப்தபா விகிதக் குறைப்பு பின்வருவனவை்றை தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

o 4 சதவிகிதம் என்ை அைவிை்கு நுகரத்வார ்விறலக் குறியீடட்ுப் பைவீக்கத்திை்கான 

இறடக்கால இலக்றக அறடதல். 

o வைரச்ச்ிக்கு உதவி மசய்தல். 

 

இரண்டாவது மிகப்சபரிய அயல்நாட்டு முதலீடு 

❖ முதகஷ் அம்பானி தறலறமயிலான ரிறலயன்ஸ் மதாழிை்துறையானது, தனது 

முதன்றமயான எை்மைய் மை்றும் இரசாயன வைிகத்தின் 20 சதவிகிதப் பங்றக சவுதி 

ஆராம்தகாவிை்கு விை்க முடிவு மசய்துை்ைதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துை்ைது. இந்தப் 

பங்கின் மதிப்பு 15 பில்லியன் அமமரிக்க டாலராகும். 

❖ இந்தியாவில் இரை்டாவது மிகப்மபரிய அயல்நாடட்ு முதலீடு இதுவாகும். 

❖ இந்தியாவில் முதலாவது மிகப்மபரிய அயல்நாடட்ு முதலீடு வால்மாரட்் – பிைிப்காரட் ் (16 

பில்லியன் டாலர)் ஒப்பந்தமாகும். 

❖ உலகில் மிகவும் இலாபம் ஈடட்ும் நிறுவனம் சவுதி ஆராம்தகா ஆகும்.   

 
 

இன்சஜடட்ி ஸ்ரீனிவாஸ் குழு – சபருநிறுவன ெமூகப் சபாறுப்புமடமம 

❖ மபருநிறுவன விவகாரங்கை் துறை மசயலாைரான இன்மெட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர ்

மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புறடறம (Corporate social responsibility - CSR)  மீதான உயர ்

நிறலக் குழுவின் அறிக்றகறய மபருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான மத்திய அறமசச்ர ்

நிரம்லா சீதாராமனிடம் சமரப்்பித்தார.் 
❖ CSR அபமப்பப வலுப்படுத்துவதற்காக பின்வரும் முக்கியமான பரிந்துபரகபள இக்குழு 

அளித்துள்ளது. 

o CSR ப லவினத்திற்கு வரி விலக்கு அளித்தல்  

o உள்ளூர ் பகுதி முன்னுரிபமகபள ஜதசிய முன்னுரிபமகளுைன் 

 மநிபலப்படுத்துதல் 

o CSR விதிமுபறபய மீறினால் அதபன ஒரு உரிபமயியல் குற்றமாக ஆக்குதல்.  
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இந்தியா (எதிர்) அசமரிக்கா – WTOல் சூரிய ஒளித் தகடுகள் குறித்த வழக்கு 

❖ புதுப்பிக்கதத்க்க ஆை்ைல் அல்லது சூரிய ஒைித் துறை மீதான உலக வரத்்தக அறமப்பின் 

(World Trade Organization's - WTO) சமரசத்திை்கான  தீரவ்ுக் குழுவினால் இந்தியாவிை்கு 

ஆதரவாக வழங்கப்படட் தீரப்்பானது அமமரிக்காவினால் தமல்முறையீடு 

மசய்யப்படட்ுை்ைது. 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெுன் மாதத்தில், WTO குழுவானது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துபறயில் 

அபமரிக்க நிறுவனங்களுக்கு அந்நாை்டினால் வழங்கப்படும் மானியங்கள்  ரவ்ஜத  

வரத்்தக விதிமுபறகபள மீறியுள்ளது என்றும் இந்தியாவின் நலனுக்கு எதிராக அது 

உள்ளது என்றும் தீரப்்பு வழங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த விதிமுபறத ் தளரவ்ானது கை்ைண வீதங்கள் மற்றும் வரத்்தகம் மீதான பபாது 

ஒப்பந்தத்தின் (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) சில விதிகளுக்கு முரணாக 

இருப்பதும் கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது. 

❖ GATT ஆனது சுங்க வரிகள் ஜபான்ற வரத்்தகத் தபைகபள ஒழிப்பது அல்லது அறதக் 

குபறப்பதன் மூலம் வரத்்தகத்பத ஊக்குவிப்பபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தத ்தீரப்்பு குறித்து WTOன் ஜமல்முபறயீைட்ு அபமப்பிைம் அபமரிக்கா ஜமல்முபறயீடு 

ப ய்துள்ளது.  
 

ெமரத்் திடட்ம் 

❖ சமரத்் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக சுமார ்4 லட்சம் மதாழிலாைரக்ளுக்கு திைன்வைரப்்புப்  

பயிை்சியைிப்பதை்காக 18 மாநிலங்கைில் 16 மாநிலங்கை் மத்திய ெவுைி 

அறமசச்கத்துடன் ஒப்பந்தம் மசய்துை்ைன. 
❖ முன்னர ் ஏை்றுக் மகாை்வதாக ஒப்புக் மகாை்ட 18 மாநிலங்கைில் ஜம்மு-காஷ்மீர ்மை்றும் 

ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்கை் தை்மபாழுது பங்தகை்கவில்றல. 
❖ அருைாசச்லப் பிரததசம், தகரைா, மிதசாரம், தமிழ்நாடு, மதலுங்கானா, உத்திரப் 

பிரததசம், ஆந்திரப் பிரததசம், அஸ்ஸாம், மத்தியப் பிரததசம், திரிபுரா, கரந்ாடகா, 

மைிப்பூர,்  ரியானா, தமகாலயா, ொரக்்கை்ட் மை்றும் உத்தரகாை்ட் ஆகியறவ 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் றகமயாப்பமிட்ட 16 மாநிலங்கைில் உை்ைடங்கும். 
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ஜவுளித் துமறயில் திறன் பமம்பாட்டிற்கானத் திட்டம்-ெமரத்் 

❖ இது மத்திய ெவுைி அறமசச்கத்தின் திைன் தமம்பாடட்ுத் திட்டமாகும். 
❖ இது முறைப்படுத்தப்படட் துறையில் நூை்பு மை்றும் மநசவு தவிரத்்து ெவுைித் துறையின் 

முழு மதிப்பு கூட்டல் பைிகறையும் உை்ைடக்கியதாகும். 
❖ இது மபாருைாதார விவகாரங்களுக்கான அறமசச்ரறவக் குழுவால் 2017 ஆம் ஆை்டு 

டிசம்பரில் ஒப்புதல் அைிக்கப்பட்டது. 
 

மின்னணு வணிகத்திற்கான தளம் - பாரத் கிராப்ட ்

❖ மத்திய சிறு, குறு, மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (MSME) அபம  ்கத்திற்காக “பாரத் 

கிராப்ை்” என்ற ஒரு மின் வணிகத்திற்கான தளத்பதத ் பதாைங்க திை்ைமிைட்ுள்ளதாக 

மத்திய அபம  ்ர ்நிதின் கைக்ரி அறிவித்துள்ளார.் 

❖ இவர ்புது தில்லியில்  ரவ்ஜத  இந்தியா MSME கண்காை்சியின் 6வது பதிப்பபத் பதாைங்கி 

றவத்தார.் 

❖ இந்தத் தைமானது அலிபாபா மை்றும் அதமசான் தபான்ை மின்னணு வணிகத்திற்கான 

தளங்கறைப் தபான்று இருக்கும்.  

❖ பதாழில்முபனஜவாரக்ள் அவரக்ளுபைய பிர ச்ிபனகபள எழுப்பக் கூடிய “ மாதன்” 

என்ற வபல தளத்பதப் பற்றியும் அவர ்பதரிவித்தார.் 

 

அவெரகால சபாருளாதார நடவடிக்மககள் - நிதி அமமெெ்ர ் 

❖ மபாருைாதார வைரச்ச்ி குறைந்து வருவறதக் (மந்தமான மபாருைாதாரம்) கருத்தில் 

மகாை்டு வைரச்ச்ிறய ஊக்குவிப்பதை்காக எடுக்கப்பட தவை்டிய நடவடிக்றககை் 

குறித்து மத்திய நிதியறமசச்ர ்நிரம்லா சீதாராமன் அறிவித்துை்ைார.் 

முக்கியமான நடவடிக்றககள் 

❖ மபாதுத் துறை வங்கிகைில் ரூ.7000 தகாடியிலான நிதிறய உட்மசலுத்துதல். 

❖ அரசுத் துறைகைால் புதிய வாகனங்கை் வாங்கப்படுவது மீதான தறட இரத்து 

மசய்யப்படுதல். 

❖ அக்தடாபர ் 01 ஆம் தததியிலிருந்து வருமான வரித் துறை அறழப்பாறைகை் ஒரு 

தனித்துவ அறடயாைக் குறியீடட்ுடன் றமயப்படுத்தப்பட்ட கைினியால் மடட்ுதம 

உருவாக்கப்படதவை்டும். 

o ஒரு தனித்துவக் குறியீடு இல்லாமல் மை்றும் வரித் துறை அதிகாரிகைால் 

அனுப்பப்படட் எந்தமவாரு அறழப்பாறையும் மசல்லாததாகக் 

கருதப்படுகின்ைது. 

❖ வீடட்ுவசதி நிதியியல் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.20,000 தகாடி நிதி அைிக்கப்படும். 
 

RBIயிலிருந்து 1.76 இலட்ெம் பகாடி நிதி மத்திய அரசிற்கு மாற்றம்  

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் (Reserve Bank of India - RBI) ஆளுநரான சக்திகாந்த தாஸ் 

தறலறமயிலான RBI வாரியமானது தன்னிைம் உள்ள ஈவுத் பதாபக மற்றும் உபரி 

நிதியான 1.76 டிரில்லியபன மத்திய அரசிற்கு வழங்க முடிவு ப ய்துள்ளது. 
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❖ “உபரி நிதிபய மத்திய அரசிற்கு வழங்கலாம்” என்ற RBIயின் முன்னாள் ஆளுநரான பிமல் 

ஜலன் தபலபமயிலான ஒரு உயரந்ிபலக் குழுவின் பரிந்துபரபய RBI வாரியம் ஏற்றுக் 

பகாண்ை பின்பு இந்த நைவடிக்பக ஜமற்பகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

❖ ரி ரவ்் வங்கி இதுவபர வழங்கியுள்ள மிக உயரந்்த பதாபக ரு.65,896 ஜகாடியாகும் (2014-15 

ஆம் ஆண்டில்). 

❖ இந்த மாற்றமானது 

o பபாருளாதாரத்திற்கு ஒரு  நிதி ஊக்கமாகச ் ப யல்படும். 

o நிதிப் பற்றாக்குபற இலக்பக எதிர ்பகாள்ள அரசிற்கு உதவும். 

 

 

TM பசின் – வங்கி பமாெடி வாரியம் 

❖ ரூ. 50 தகாடிக்கும் தமலான வங்கி தமாசடிகறை ஆய்வு மசய்வதை்காகவும் எடுக்கப்பட 

தவை்டிய நடவடிக்றககை் குறித்துப் பரிந்துறரப்பதை்காகவும் வங்கி தமாசடிகளுக்கான 

ஆதலாசறன வாரியத்றத (ABBF - Advisory Board for Banking Frauds) மத்திய கை்காைிப்பு 

ஆறையம் (CVC - Central Vigilance Commission) அபமத்துள்ளது. 

❖ நான்கு உறுப்பினரக்பளக் பகாண்ை இந்த வாரியமானது முன்னாள் கண்காணிப்பு 

ஆபணயரான TM பசின் தபலபமயில் ப யல்பைவிருக்கின்றது. 

❖ ரூ.50 ஜகாடிக்கும் ஜமல் உள்ள அபனத்து வங்கி ஜமா டி வழக்குகபளயும் வங்கிகள் 

ABBFற்குப் பரிந்துபரக்கும். 

❖ இது மற்ற வி ாரபண அபமப்புகள் வி ாரிப்பதற்கு முன்பு அபனத்துப் பபரிய வங்கி 

ஜமா டி வழக்குகபள வி ாரபண ப ய்யும் முதல்நிபல அபமப்பாக ப யல்பை 

விருக்கின்றது.  

 

சமாத்த உள்நாட்டு உை்பத்தியின் வளரெ்ச்ி 

❖ 2019-20 நிதியாை்டின் முதல் காலாை்டில் இந்தியாவின் மமாத்த உை்நாடட்ு உை்பத்தி  

(gross domestic product - GDP) வைரச்ச்ி விகிதமானது கடந்த ஆறு ஆை்டுகைில் இல்லாத 

அைவிை்கு 5% ஆகக் குறைந்துை்ைது. 

❖ உை்பத்தித் துறையில் ஏை்பட்ட அதீத மந்த நிறலயால் இந்த GDP வைரச்ச்ிக் குறைவு 

ஏை்படட்ுை்ைது. 
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❖ 2019-20 நிதியாை்டின் முதல் காலாை்டில் மமாத்த மதிப்பு கூட்டப்படட் முறையிலான  

வைரச்ச்ியானது 4.9% ஆக இருந்தது. இது கடந்த ஆறு ஆை்டுகறை விடக் குறைவான 

வைரச்ச்ியாகும். 

 

10 சபாதுத்துறை வங்கிகள் இறணப்பு 

❖ 10 மபாதுத ்துறை வங்கிகை் நான்காக இறைக்கப்பட உை்ைன. 

❖ கனரா வங்கி மை்றும் சிை்டிதகட் வங்கி ஆகியறவ இறைக்கப்பட உை்ைன. 

❖ யூனியன் வங்கி, ஆந்திரா வங்கி மை்றும் கூடட்ுைவு வங்கி ஆகியறவ இறைக்கப்பட 

உை்ைன. 

❖ பஞ்சாப் ததசிய வங்கி, ஓரியை்டல் வைிக வங்கி மை்றும் இந்திய யுறனமடட் வங்கி 

ஆகியறவ இறைக்கப்பட உை்ைன. 

 

❖ இந்தியன் வங்கி மை்றும் அலகாபாத் வங்கி ஆகியறவ இறைக்கப்பட உை்ைன. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டில் இருந்த 27 மபாதுத் துறை வங்கிகளுக்குப் பதிலாக, இப்தபாது 12 

மபாதுத ்துறை வங்கிகை் இருக்கும். 

❖ அறிவிக்கப்பட்ட இறைப்புகைில் மிகப் மபரியது ஓரியை்டல் வங்கி மை்றும் யுறனமடட் 

வங்கி ஆகியவை்றுடன் பஞ்சாப் ததசிய வங்கியின் இறைப்பாகும். 

❖ இந்திய பாரத வங்கிக்குப் பிைகு, தமதல கூைப்பட்ட அந்த ஒருங்கிறைக்கப்பட்ட 

நிறுவனம் இந்தியாவின் இரை்டாவது மபரிய மபாதுத் துறை வங்கியாக இருக்கும். 
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அறிவியல் மை்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

TOI 270 பகாள் அமமப்பு – TESS  

❖ மவைிக் தகாைிறன ஆய்வு மசய்வதை்காக அனுப்பப்பட்ட நாசாவின் மசயை்றகக் 

தகாைானது (Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS) ஒரு மவைிக் தகாறையும் TOI 270 என்ை 

மபயர ்மகாை்ட தகாை் அறமப்றபயும் கை்டுபிடித்துை்ைது. 

❖ TOI 270 ஆனது பூமியிலிருந்து 73 ஒைி ஆை்டுகளுக்கு அப்பால் உை்ைது. 

❖ TOI 270 ஆனது ஒரு நட்சத்திரமாகும். TOI 270b, TOI 270c மை்றும் TOI 270d ஆகிய மூன்று 

மவைிக்தகாை்கை் இதறனச ்சுை்றி வருகின்ைன. 

❖ மவைிக் தகாை்கை் என்பது சூரியக் குடும்பத்திை்கு மவைியில் உை்ை தகாை்கைாகும். 

 

காெ பநாய் மருத்துவ சிகிெம்ெ - முன்பனாடட்ம் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெூறல 15 அன்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி ஆறையம் 2 புதிய கா  

ஜநாய் மருந்துகளுக்காக இந்தியாவின் முதலாவது மிகப் பபரிய தசாதறன 

முன்ஜனாை்ைத்பதத் பதாைங்கியுள்ளது. 

❖  மீபத்திய தசாதறன முன்ஜனாை்ைத்தில் 2 கா  ஜநாய் தடுப்பு மருந்துகள் 

பரிஜ ாதிக்கப்பைட்ுள்ளன. அபவயாவன 

o இம்முவாக் (பமக்ஜகாபாக்டீரியம் இண்டிகஸ் பிரணி என்றும் 

அபழக்கப்படுகின்றது) - அகமதாபாத்தில் உள்ள ஜகடிலா என்ை மருந்து 

நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பைட்ுள்ளது. 

o VPM1002 -  புஜனவில் உள்ள ப ரம் இந்தியா நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பை்ைது. 

❖ தற்பபாழுது பிசிஜி தடுப்பு மருந்து (ஜபசிலி கால்பமை்டி கியூரின்) 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ இது 100 ஆண்டு காலமாக பயன்படுத்தப்பைட்ு வருகின்றது. இது இளம் பருவத்தினர ்

மற்றும் பபரியவரக்ளில் நுபரயீரல்  ாரந்்த ஜநாய்களுக்கு மிகக் குறைந்த அைவிலான  

பாதுகாப்பப அளிக்கின்றது. 

 

தாய்லாந்திற்கு பிரம்பமாஸ் கடல் ஏவுகமணகள் 

❖ பிரம்தமாஸ் மீமயாலி ஏவுகறைகறை  வாங்குவது மதாடரப்ாக தாய்லாந்து 

இந்தியாவுடன் அறதப் பை்றி தபசச்ுவாரத்்றத நடத்திக் மகாை்டிருக்கின்ைது. 

❖ அதநகமாக பிரம்தமாஸ் மீமயாலி ஏவுகறைகறைப் பிை நாட்டிை்கு விை்கப்படும் முதல் 

விை்பறனயாக இது இருக்கும். 

❖ தாய்லாந்து அதன் டாரன்ியர ் கடதலாரப் பாதுகாப்பு விமானத் தாங்கி கப்பறல 

சீரறமக்கவும் புதுப்பிக்கவும் ஒரு தவை்டுதகாறையும் இந்தியாவிடம் 

விடுத்திருக்கின்ைது. 

❖ தாய்லாந்றத இந்தியாவின் கடதலாரக் கை்காைிப்பு தரடார ்சங்கிலி வறையத்திை்குை் 

ஒருங்கிறைத்திட தபசச்ுவாரத்்றதகை் நறடமபை்றுக் மகாை்டிருக்கின்ைன. 
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❖ 2018 ஆம் ஆை்டு ெுன் மாதம் சாங்ரி லா மாநாட்டில் பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்ட 

இந்தியா, தாய்லாந்து மை்றும் சிங்கப்பூர ்முத்தரப்பு கடை்பறடப் பயிை்சி இவ்வருடத்தின் 

இறுதியில் நறடமபை திட்டமிடப்படட்ிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தியா இவ்வருடம் மசப்டம்பர ்மாதத்தில் இதன் முதல் பதிப்றப நடத்த இருக்கின்ைது. 

❖ இரு நாடட்ுக் கடை்பறடகளும் ஏை்மகனதவ ஒரு ஒருங்கிறைந்த தராந்துப் பைிறயயும் 

தமை்மகாை்கின்ைன. ஒரு புதிய இருதரப்புப் பயிை்சியும் அந்த முத்தரப்புப் 

பயிை்சியல்லாமல் நறடமுறையில் இருக்கின்ைது. 

 

 

குங்குமத்திலிருந்து சூரிய மின்கலம் 

❖ ஐதராபாத் ஐஐடியில் உை்ை ஆய்வாைரக்ை் இந்தியாவில் உை்ை குங்குமம் தயாரிக்கப் 

பயன்படும் ஆயத்த ஆறடக்கான வை்ைச ் சாயத்றதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

குறைந்த விறல மை்றும் சுை்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த சூரிய மின்கலன்கறை 

உருவாக்கியுை்ைனர.் 

❖ இந்த சாய - உைர ்திைன் மகாை்ட சூரிய மின் கலமானது நீரக்லந்த மின்பகு மபாருை் 

மை்றும் பிைாட்டினம் அை்ை எதிரம்ின் முறனகளுடன் கூடிய புதிய புசின் சாயத்றத 

அடிப்பறடயாகக் மகாை்டது. 

❖ தை்தபாறதய சிலிக்கான் அடிப்பறடயிலான சூரிய மின்கலன்கைின் அதிக கடட்ுருவாக்க 

மசலவுகைானது அதிகைவிலான உை்பத்தி மை்றும் பரந்த மபாதுப் பயன்பாட்டிை்கு ஒரு 

தறடயாக உை்ைது. 

❖ இந்தப் புதிய முறை தமை்கை்ட குறைகறை நிவரத்்தி மசய்கின்ைது.  

 

கடல் அமலகளிலிருந்து மின்ொரம் 

❖ கடல் அறலகைிலிருந்து மின்சாரத்றத எடுப்பதை்காக மதராஸில் உை்ை இந்தியத் 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் (IIT-Madras) மசன்றனயில் உை்ை ததசிய கடல் மதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்துடன் இறைந்துை்ைது. 

❖ மின்சாரத்றத உை்பத்தி மசய்வதை்காக கடல் அறலகைின் சக்திறயப் 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

பயன்படுத்தக்கூடிய சுழலிகறை (turbines) இந்த 2 நிறுவனங்களும் இறைந்து 

தமம்படுத்தவிருக்கின்ைது. 
❖ இந்தக் கூடட்ு முயை்சியானது புதுப்பிக்கத் தக்க ஆை்ைறலப் பூரத்்தி மசய்வறதயும் 

இந்திய அரசின் பருவநிறல மாை்ைம் குறித்த குறிக்தகாை்கறை அறடவறதயும் 

தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ IIT – மதராஸ் ஆனது 2019 ஆம் ஆை்டில் தனது 60வது ஆை்டு மதாடக்க தினத்றத 

அனுசரித்துக் மகாை்டிருக்கின்ைது (1959 ஆம் ஆை்டில் ஆரம்பிக்கப் படட்து).  

 

பயன்படுத்தப்படட் ெமமயல் எண்சணயிலிருந்து உயிரி-எரிசபாருள் 

❖ உலக உயிரி-எரிமபாருை் தினக் மகாை்டாட்டத்தின்தபாது (ஆகஸ்ட் 10), மதத்ிய 

மபட்தராலியம் மை்றும் இயை்றக எரிவாயுத் துறை அறமசச்கம் பயன்படுத்தப்பட்ட 

சறமயல் எை்மையிலிருந்து (UCO - Used Cooking Oil) தயாரிக்கப்படட் உயிரி-டீசறல 

(பதயாடீசல்) வாங்குவதை்காக ததசிய எை்மைய் சந்றதயிடல் நிறுவனங்கைினால் (IOC, 

HPCL and BPCL) தயாரிக்கப்படட் “ஆரவ்த்திற்கான பவளிப்பாடு” என்ற ஒரு ஆவணத்பத 

பவளியிைட்ுள்ளது.  

 

❖ UCO-யின் ஜ கரிப்பப ஜமற்பகாள்வதற்காக மறுபயன்பாடு பகாண்ை பயன்படுத்தப்பை்ை 

 பமயல் எண்பணய் மீதான ஒைட்ுப்பைம் (ஸ்டிக்கர)் ஒன்றும் பகஜபசி  ்ப யலி ஒன்றும் 

பதாைங்கப்பைட்ுள்ளது.  

❖ இத்திை்ைம் நாடு முழுவதும் 100 நகரங்களில் அறிமுகப் படுதத்ப்பைட்ு வருகின்றது. 

❖ ஒரு நாபளக்கு 50 லிைை்ருக்கும் ஜமல் எண்பணபயப் பயன்படுத்தும் உணவு வணிக 

நிறுவனங்கள் மூன்று முபறக்கு ஜமல் அந்த எண்பணபய மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூைாது 

என்று இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் ஆபணயம் (Food Safety and Standards 

Authority of India’s - FSSAI)  மீபத்தில் அந்நிறுவனங்கபள அறிவுறுத்தியுள்ளது.  
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இரும்பு அயனி மின்கலன்கள் – IIT M 

❖ மதராஸில் உள்ள இந்தியத் பதாழில்நுை்ப நிறுவனத்பத  ்  ாரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்ள் 

முதன்முபறயாக மமன் எஃறக தநரம்ின்முறனயாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு மீள்நிரப்பு 

இரும்பு அயனி (Fe2+ அயனிகள்) மின்கலபன உருவாக்கியுள்ளனர.் 

❖ இந்த இரும்பு அயனி மின்கலன் குபறந்த ப லவு பகாண்ைது. இந்த மின்கலனில் 

ஜ மிக்கப்படும் ஆற்றலின் அளவும் அதிகமாகும். 

❖ அதிக அளவிலான மின் ார வாகனங்கபள உற்பத்தி ப ய்வதற்கு, லித்தியம் அயனி 

மின்கலன்கபளத் தயாரிக்க ஜவண்டும். 

❖ ஆனால் இந்தியாவில் லித்தியம் வளங்கள் இல்பல.  ரவ்ஜத  அளவில் லித்தியம் வளங்கள் 

பற்றாக் குபறயாக இருக்கின்றது.  

❖ எனஜவ, லித்தியம் ஜபான்ற  ாதகமான இயற்பியில்-ஜவதியியல் பண்புகபளக் பகாண்ை 

இரும்பப மீள்நிரப்பு மின்கலன்கபள அதிக அளவில் உற்பத்தி ப ய்வதற்குப் 

பயன்படுத்த முடியும். 

 

 

பிவிசி குழாய்களில் காரயீம் 

❖ பாலி விறனல் குதைாறரடு (Polyvinyl Chloride - PVC) குழாய்களில் ஒரு நிபலப்படுத்தியாக 

காரீயத்பதப் பயன்படுத்துவபத நிறுத்துவது குறித்தும் காரீயத்தின் தரங்கள் குறித்தும் 

ஒரு அறிக்பகபய  ் மரப்்பிக்குமாறு ஜதசியப் பசுபமத ்தீரப்்பாயம் (National Green Tribunal 

- NGT) மத்திய அரப  அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

❖ NGT ஆனது இதற்கு முன்பு பபரும்பாலான கை்டிைங்களில் தண்ணீர ் ப ல்லும் பிவிசி 

குழாய்கள் காரீயம் ஜபான்ற தீங்கிபழக்கக் கூடிய பபாருை்கபளக் பகாண்டுள்ளதாக 

அறிவித்திருக்கப் பட்டிருந்தது. 

❖ காரீயம் மனிதனின்  ஆஜராக்கியத்தில் அபாயகரமான விபளபவ ஏற்படுத்தும் திறன் 

பகாண்ைது.   
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ஐஸ்லாந்திலிருந்து நாொவின் செவ்வாய்த் திடட்ம் 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் மசவ்வாய் கிரகத்திை்கான நாசாவின் அடுத்த திட்டத்திை்குத் தயார ்

மசய்வதை்கான பகுதியாக ஐஸ்லாந்தில் உை்ை லம்பா ்ரூன் லாவா என்ை பகுதிறய 

நாசா ததரந்்மதடுத்துை்ைது. 
❖ அறிவியல் வல்லுநரக்ைின் கூை்றுப்படி, வடக்கு அடல்ாை்டிக்கின் றமயத்தில் 

அறமந்துை்ை எரிமறலத் தீவான ஐஸ்லாந்தானது பல வழிகைில் மசவ்வாய்க் கிரகதற்த 

நிறனவூட்டிக் மகாை்டிருக்கின்ைது. 
❖ அடுத்ததாக மசயல்படுத்தப் படவிருக்கும் நாசாவின் மசவ்வாய் கிரக இயந்திரவியல் 

(தராதபாட்டிக்) விை்மவைி ஆய்வுத் திட்டமானது ஐஸ்லாந்தின் கறுப்பு பசால்ட் மை்ைின் 

மீது பயிை்சி அைிக்கப்பட விருக்கின்ைது. 
 

முட்மடயின் ஓட்டிலிருந்து எலும்பு உட்சபாருத்துதல் 

❖ ற தராபாத்தில் உை்ை இந்தியத் மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்றதச ் தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் குழு மை்றும் ெலந்தரில் உை்ை டாக்டர ் B.R. அம்ஜபத்கர ் ஜதசியத் 

பதாழில்நுை்ப நிறுவனம் ஆகியபவ முைப்ை ஓை்டிலிருந்து எலும்பு உை்பபாருத்துப் 

பபாருை்கபள தயாரிக்கக் கூடிய ஒரு ப யல்முபறபய ஜமம்படுத்தியுள்ளன.  

❖ தற்பபாழுது தசதமபைந்த மற்றும் அந்தப் பகுதியில் காணப்பைாத எலும்புகளுக்குப் 

பதிலாக ஜநாயாளியிைமிருந்ஜதா அல்லது எலும்பு தானம் ப ய்பவரிைமிருந்ஜதா அல்லது 

பாரிஸ் ப்ளாஸ்ைர ் (அ) பாஸ்ஜபை் பபாருை்கள் ஜபான்ற கால்சியத்பதக் பகாண்ை 

ப யற்பகயான பபாருை்களிலிருந்ஜதா பபறப்பைை் எலும்புகள் அந்தப் பகுதியில் 

பபாருத்தப்படுகின்றன. 

❖ எலும்பு ஓை்டிலிருந்துத் தயாரிக்கப்பை்ை உயிரிப் பீங்கானானது ப யற்பக ைப்ரகால்சியம் 

பாஸ்ஜபை் உை்பபாருத்துதலுக்கு (தீங்கிபழக்கக்கூடிய இர ாயனங்கபளப் பயன்படுத்தி 

தயாரிக்கப்படும்) பதிலாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 

 

ப்ரபீடாமனிட் மாத்திமரகள் – மருந்து எதிரப்்பு காெபநாய் சிகிெம்ெ 

❖ மிகக் மகாடுறமயான மருந்து எதிரப்்பு காச தநாய்க்குச ் சிகிசற்சயைிப்பதை்காக 

ப்ரீதடாமனிட் மாத்திறரகறைப் பயன்படுத்த அமமரிக்கா ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. 
❖ மிகக் மகாடிய மருந்து எதிரப்்பு காச தநாய் பாதிக்கப்பட்ட 107 தநாயாைிகளுக்கு 

நுை்ணுயிரக்் மகால்லி மபடக்குயிலின் மை்றும் றலன்தசாலிட் ஆகியவை்றுடன் 

இறைத்து ப்ரீதடாமனிட் மாத்திறரகை் மகாடுக்கப்பட்டதில் 6 மாதங்களுக்குப் பின்பு 

அவரக்ைில் 89 சதவிகிதம் நபரக்றை இந்த மருந்துகை் குைப்படுத்தியுை்ைன. 
❖ தமலும் தமதல குறிப்பிடப்படட்ுை்ை மூன்று மருந்துகளும் ஒன்று தசரந்்து BPaL பிரிவு என்று 

அபழக்கப்படுகின்றது. 

❖ புதிய சிகி ப் யின் காரணமாக, ஒரு நாபளக்கு 30 மாத்திபரகபள எடுத்துக் பகாள்ளும் 

கா ஜநாய் பாதித்துள்ளவரக்ள் தற்பபாழுது ஒரு நாபளக்கு 5 மாத்திபரகபள மைட்ுஜம 

எடுத்துக் பகாண்ைால் ஜபாதும். 
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ோர்பமானிஓஎஸ் (HarmonyOs) 

❖ சீனாவின் பதாபலத் பதாைரப்ு நிறுவனமான  ுவாதவ (Hauwei), ொரஜ்மானிஓஎஸ் என்ற 

தனது ப ாந்த இயங்கு தை அறமப்றப  அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  

❖ ஜமலும் இது சீன பமாழியில் ொங்பமங்ஓஎஸ் (HongmengOs) என்றும் 

அபழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த இயங்கு தை அபமப்பு அறனவருக்கும் மபாதுவானதாகும். இது புழக்கத்திற்கு 

வரவிருக்கும் கூகுளின் ஃப்யூஷியாவிற்குப் ஜபாை்டியாக விளங்கும். 

❖ ொனர ்என்பது  ுவாதவ பதாழில்நுை்ப நிறுவனத்திற்கு  ்ப ாந்தமான ஒரு திறன்ஜபசி 

வபகயாகும். 

❖ ஈரானுக்கு எதிரான அபமரிக்காவின் பபாருளாதாரத் தபைகபள மீறியதற்காக 

 ுவாதவ நிறுவனமானது அபமரிக்க அர ாங்கத்தால் ஏற்றுமதிக் கைட்ுப்பாடுகளுக்கு 

உை்படுத்தப்பை்ைது.    

 

சூரியன் குறித்த ஆய்விற்கான பாரக்்கர் விண்கலம் - ஓராண்டு நிமறவு 

❖ நாசாவின் சூரியன் குறித்த ஆய்விை்கான பாரக்்கர ்விை்கலமானது ஆகஸ்ட் 12 அன்று, 

தனது ஓராை்டுப் பைிறய நிறைவு மசய்துை்ைது. 

❖ இது சூரிய-புவி அறமப்பின் பல்தவறு தகாைங்கைில் ஆய்வு மசய்யக் கூடிய நாசாவின் 

“நை் த்திரத்துைன் வாழுதல்” என்ற திை்ைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

❖ இந்த ஆய்வானது சூரியனின் வளிமண்ைலம் குறித்த தகவல்கபள  ் ஜ கரிப்பபத 

ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது.  

❖ இதுவபர நைந்திராத, மனிதனால் உருவாக்கப்பைை் விண்கலம் ஒன்று சூரியனுக்கு 

அருகில் ப ன்று ஆய்வு நைத்தியது இதுதவயாகும். 

❖ இது சூரியனின் ஒளிவை்ைத்திற்குக் கீஜழ அபமந்திருக்கும் சூரிய ஒளி அடுக்குகள் 

ஒவ்பவான்றும் சில ஆயிரம் டிகிரி பாரன்ஹீை் பவப்ப நிபலயுைன் இருக்கும்ஜபாது 

சூரியனின் ஒளிவை்ைம் மைட்ும் ஏன் பல மில்லியன் டிகிரி பாரன்ஹீை் பவப்பநிபலபயக் 

பகாண்டுள்ளது என்பது குறித்து ஆய்வு ப ய்வபத முக்கிய ஜநாக்கங்களில் ஒன்றாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  

 

ஒத்த மாதிரி சகாண்ட உயிரி மருந்துகள் 

❖ டாக்டர ்மரட்டியின் ஆய்வகங்கை் என்ை நிறுவனமானது மாரப்கப் புை்றுதநாய் சிகிசற்ச 

மருந்தான மவரச்ாதலாறவ (மபவாசிசுமாப்) இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 
❖ இது சரவ்ததச அைவில் பயன்படுத்தப்படும் அவாஸ்டின் மருந்தின் ஒத்த மாதிரிறயக் 

மகாை்ட உயிரி மருந்தாகும். 
❖ ஒத்த மாதிரி மகாை்ட உயிரி மருந்து என்பது மருத்துவ மசயலை்ை கூறுகைில்  எந்தமவாரு 

சிறிய தவறுபாடுகறையும் தாங்கிக் மகாை்ைாத ஆனால் ஆதார மருந்றதப் தபான்று  

(மபாருை்) மிகவும் ஒத்த ஒரு உயிரியல் மருந்தாகும் (மபாருை்). 
❖ மபாருைின் பாதுகாப்பு, தூய்றம மை்றும் ஆை்ைல் ஆகியவை்றில் எந்தமவாரு 

தவறுபாடுகளும் காைப்படுவதில்றல. 
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பன்றிப் பண்மண வளரெ்ச்ித் திடட்ம் - பமகாலயா 

❖ பன்றிப் பை்றை வைரச்ச்ித் திட்டமானது தமகாலயாவில் மதாடங்கப்பட விருக்கின்ைது. 

மாநில அரசுடன் இறைந்து ததசியக் கூடட்ுைவு தமம்பாடட்ுக் கழகத்தினால் (NCDC - 

National Cooperative Development Corporation) இதற்கு நிதியளிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது வைகிழக்குப் பிராந்தியம் முழுவதிலும் இபற ச்ியின் உள்ளூர ் இருப்பப 

அதிகரிக்கும் என்றும் அதன் ஏற்றுமதிபய ஊக்குவிக்கும் என்றும் இதன் மூலம் 

ஜவபலவாய்ப்பு கிபைக்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.  

❖ பன்றி வளரப்்பு என்பது வை கிழக்கு இந்தியாவின் ஒரு முக்கியமான கூறாகும். 

இந்தியாவில் உள்ள பமாத்தப் பன்றிகளில் 28  தவிகிதப் பன்றிகள் இங்கு வளரக்்கப் 

படுகின்றன 

❖ ொம்ப்சியர,் எ எ்ஸ்எக் 1, பபரிய பவள்பள நிறம் பகாண்ை யாரக்்சியர ்இனப் பன்றி, 

குஜராக் மற்றும் தலண்ை்ஜரஸ் ஆகியபவ இங்கு பபாதுவாக வளரக்்கப்படும் பன்றி 

இனங்களாகும். 

 

ெந்திரயான் – 2 : நிலவின் சுற்றுவடட்ப் பாமத 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 20 அன்று  ந்திரயான் – 2 ஆனது நிலபவ  ்சுற்றியுள்ள நீள் 

சுற்றுவை்ைப் பாபதயில் நிபல நிறுத்தப்பை்ைது. 

❖ இது தற்ஜபாழுது நிலவின் ஜமற்பரப்பில் இருந்து குறைந்தபட்சமாக 114 கிஜலா மீை்ைருக்கு 

அருகிலும், அதிகபடச்மாக 18,072 கிஜலா மீை்ைருக்கு அப்பாலும் இருக்கின்றது. 

❖ விபரவில் இது நிலவிபன  ்சுற்றி 100 கிஜலா மீை்ைர ் x 100 கிஜலா மீை்ைர ்சுற்று வை்ைப் 

பாபதயில் தன்பன நிபல நிறுத்திக் பகாள்ளும்.  

❖ பின்பு இந்த இைத்திலிருந்து ஜலண்ைர ்(விக்ரம் - தபலயிைங்கும் வாகனம்) மற்றும் ஜராவர ்

(பிரக்யான் - ஆய்வு வாகனம்) ஆகியன தன்னகத்ஜதப் பிரிந்து ப ப்ைம்பர ் 07 அன்று 

இறுதித ்தபரயிறக்கத்திற்கு முன்பு தாழ் சுற்றுவை்ைப் பாபதக்குள் ப ல்லும்.  
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பகாள்களுக்கிமடபயயான அதிரெ்ச்ிமய அளவிடுதல் 

❖  மீபத்தில், நா ாவின் காந்த மண்ைல பன்றம அளவுத் திை்ைமானது (Magnetospheric 

Multiscale - MMS) ஜகாள்களுக்கிபைஜயயான அதிர ்ச்ியின் முதலாவது உயர ் பதளிவுத் 

திறன் அளவீடுகபள  ்ப ய்துள்ளது. 

❖ ஜகாள்களுக்கிபைஜயயான அதிர ்ச்ி என்பது ஜமாதலற்ற அதிர ்ச்ியின் ஒரு வபகயாகும். 

❖ இங்கு துகள்கள் ஜநரடியாக ஒன்ஜறாபைான்று இபணவதற்குப் பதிலாக மின்காந்தப் 

புலன்களின் வழியாக ஆற்றபல மாற்றுகின்றன. 

❖ இந்த அதிர ்ச்ிகள் சூரியனால் பவளியிைப்படும் துகள்கள் மற்றும் மின்காந்த 

அபலகளால் ஆனபவ. 

❖ இந்த நிகழ்வானது மீமயாளிர ்விண்முகில், கருந்துபள மற்றும் பதாபல தூரத்தில்  உள்ள 

நை் த்திரங்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றது. 

 

 

சபபடார் இயந்திர மனிதன் 

❖ கெகஸ்தானின் றபக்கானூர ் விை்மவைி றமயத்திலிருந்து சரவ்ததச விை்மவைி 

நிறலயத்திை்கு மனிதறனப் தபான்ை ஒரு இயந்திர மனிதறனக் மகாை்ட  ஒரு ஆைில்லா 

விை்மவைிக் கலறன இரஷ்யா ஏவியுை்ைது.  

❖ இந்த இயந்திர மனிதனுக்குப் பபஜைார ்(இறுதி ஆய்வு ப யல் விளக்க பபாருள் ஆராய் ச்ி) 

என்று பபயரிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இரஷ்யாவினால் விண்பவளிக்குள் ப லுத்தப்பை்ை முதலாவது இயந்திர மனிதன் 

இதுவாகும். 
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பீடட்ா பிக்படாரிஸ்க்கு ஒரு புதிய பகாள் 

❖ பூமியிலிருந்து 60 ஒைி ஆை்டுகை் மதாறலவில் உை்ை பீட்டா பிக்தடாரிஸ் அறமப்புக்குை் 

ஒரு புதிய மாமபரும் தகாைான பீட்டா பிக்தடாரிஸ் சி-ஐ கை்டுபிடித்துை்ைதாக 

அறிவியலாைரக்ை் அறிவித்துை்ைனர.் 

❖ இது இைம் தூசி வறையமான பீடட்ா பிக்தடாரிறஸச ்சுை்றி வரும் இரை்டாவது மவைிக் 

தகாைாகும். 

❖ வியாழனின் நிறைறய தபான்று 9 மடங்கு நிறைறயக் மகாை்டுை்ை இது பீட்டா 

பிக்தடாரிஸிலிருந்து 2.7 வானியல் அலகு தூரத்தில் சுை்றி வருகிைது. 

❖ பீட்டா பிக்தடாரியஸ் பூமியிலிருந்து சுமார ் 63 ஒைியாை்டுகை் மதாறலவில் பிக்டர ்

விை்மீன் திரைில் அறமந்துை்ைது. 

❖ உயர ் துல்லிய ஆர திறசதவக தகாை் ஆராய்சச்ி ஒைிக்கதிர ் ஆய்வு கருவியிலிருந்து 

கிறடத்த ஆர திறசதவக தரவின் 10 ஆை்டுகால ஆய்வின் மூலம் பீட்டா பிக்தடாரிஸ் 

மறைமுகமாக கை்டறியப்பட்டது. 

❖ இது சிலியில் உை்ை லாசில்லா ஆய்வகத்தில் அறமந்துை்ை ஐதராப்பியத் மதை்கு 

ஆய்வகத்தின் ESO 3.6 மீ பதாபலஜநாக்கியின் திை்ைமாகும்.  

 

 

உலகின் முதல் விண்சவளி அடிப்பமடயிலான தானியங்கி அமடயாள அமமப்பு 

❖ வைிகக் கப்பல்கறை நிகழ்தநர அடிப்பறடயில் கை்காைிக்கும்  உலகின் முதல் 

விை்மவைி அடிப்பறடயிலான தானியங்கி அறடயாை அறமப்பானது இந்தியா மை்றும் 

பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகைால் இறைந்து கட்டப்படட்ு இயக்கப்படவுை்ைது. 

❖ பிமரஞ்சு விை்மவைி நிறுவனமான CNES மற்றும் இஸ்ஜரா ஆகியபவ ப யற்பகக் 

ஜகாள்கள் பதாகுப்பின் உருவாக்கம் மற்றும் உற்பத்திபயத் பதாைங்குவதற்கான ஒரு 

ஒப்பந்தத்தில் பகபயாப்பமிைட்ுள்ளன. 

❖ இந்தத ் பதாகுப்பானது பதாபலத் பதாைரப்ு தானியங்கி அறடயாை அபமப்பு, ஜரைார ்

மற்றும் ஒளியிபழ பதாபலயுணர ்கருவிகள் ஆகியவற்பறக் பகாண்ைது. இது இந்தியப் 

பபருங்கைலில் கப்பல்கபளக் கண்காணிக்கும் திறன் பகாண்ைதாக இருக்கும்.  
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❖ இந்த ப யற்பகக் ஜகாள் அடிப்பபையிலான அபமப்பானது இந்தியாவின் கைஜலாரக் 

கண்காணிப்பு அபமப்புகபளயும் கைல் ார ்பாதுகாப்பபயும் கணி மாக உயரத்்தும். 

❖  ரவ்ததச கைல் ார ் அபமப்பின் கைல்சார ் வாழ்வின் பாதுகாப்பிற்கான  ரவ்ஜத  

ஒப்பந்தமானது  பமாத்தமாக 300 ைன் மற்றும் அதற்குஜமல் எபைபயச ்சுமந்து  ரவ்ஜத  

பயணங்களில் ஈடுபடும் அபனத்துக் கப்பல்களிலும்  ரவ்ஜத  பயணங்களில் 

ஈடுபைவில்பல என்றாலும் பமாத்தமாக 500 ைன் எபை மற்றும் அதற்கு ஜமல் உள்ள  ரக்குக் 

கப்பல்கள் அறனத்திலும் அளவுகள் ஜவறுபாடின்றி அபனத்துப் பயணிகள் 

கப்பல்களிலும் தானியங்கி அபையாள அபமப்பு பபாருத்தப்பை ஜவண்டும் எனக் 

கூறுகின்ைது.  

❖ இந்தியாவானது பதாபலதூர அபையாளம் மற்றும் கண்காணிப்பு அபமப்பபயும் 

நிலப்பரப்பப அடிப்பபையாகக் பகாண்ை தானியங்கி அறடயாை அபமப்பபயும் 

நிறுவியுள்ளது. ஆனால் அவற்றின் வரம்பு மற்றும் ப யல்பாடுகள் குபறவாகஜவ உள்ளன. 

❖ பதாபலதூர அபையாளம் மற்றும் கண்காணிப்பு அபமப்பால் ஒவ்பவாரு ஆறு மணி 

ஜநரத்திற்கும் ஒரு முறையாவது அல்லது ஒரு நாபளக்கு குபறந்தது 4 முபறயாவது 

கப்பல்களின் நிபலபயக் கணிக்க முடியும். அஜத ஜவபளயில் நிலப்பரப்பப 

அடிப்பபையாகக் பகாண்ை தானியங்கி அறடயாை அபமப்பானது 40 கைல் பமல் தூர 

ப யல்பாைட்ு எல்பலபய மடட்ுதம பகாண்டுள்ளது. 

 

 

மேட்ரஜன் உணர்வி 

❖ ஒரு மில்லியனில் ஒரு பகுதி (1ppm) என்ற மிகக் குபறந்த ப றிவில் இருக்கும் ஜபாது கூை 

பெை்ரஜன் வாயுபவக் கண்ைறியும் ஒரு உணரவ்ியானது  ஐதராபாத் இந்திய 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் இறைந்து தொத்பூர ் இந்திய மதாழில்நுடப் நிறுவன 

ஆராய்சச்ியாைரக்ைால் உருவாக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த உணரவ்ியானது 1ppm ப றிவில் உள்ள பெை்ரஜபனக் கண்ைறிய 30  தவீத 

உணரத்ிறனுைனும் வாயுவானது 100ppm அளவு ப றிவில் இருக்கும் ஜபாது அதிகபடச்மாக 

74% உணரத்ிறனுைனும் உள்ளது.  
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❖ இது பெை்ரஜபனக் கண்ைறிய 25 வினாடி காலம் எடுத்துக் பகாள்கிறது. 

❖ பெை்ரஜன் வாயுவானது ஒரு மாசு இல்லாத புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலமாகும். 

தமலும் இது எதிரக்ால எரிபபாருள் ஜதரவ்ாகவும் கருதப்படுகிறது. 

❖ இருப்பினும் பெை்ரஜன் மிகவும் பவடிக்கக் கூடியதும் எளிதில் தீப்பை்றி எரியக் 

கூடியதுமாகும். 

❖ இது மிகவும் சிறிய மூலக்கூறுகளாக இருப்பதால் உைனடியாக காற்ஜறாடு கலக்கக் 

கூடியது.  இதன் நிறமற்ற மற்றும் சுபவயற்ற தன்பமயினால் பெை்ரஜன் வாயுக் 

கசிபவக் கண்ைறிவது மிகவும் கடினமாகும். 

❖ எனஜவ மிகக் குபறந்த ப றிவில் இருக்கும் ஜபாது கூை அதபனக் கண்ைறியக் கூடிய 

உணரவ்ிகள் அவசியமாகின்றன.  

 

உமலெ ்ொம்பமலப் பயன்படுத்தி நீர்புகா சபாருள் 

❖ ஐதராபாத் இந்திய மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ியாைரக்ை் உறலச ்

சாம்பறலப் பூசுவதன் மூலம் மலிவான நீர ்புகா மபாருறை உருவாக்கியுை்ைனர.்  

❖ உறலச ் சாம்பல் என்பது நிலக்கரியால் இயங்கும் அனல் மின் நிறலயங்கைிலிருந்து 

ஸ்டீயாரிக் அமிலத்துடன் தமை்பரப்பில் வரும் துறைக் கழிவுப் மபாருைாகும்.  

❖ உறலச ்சாம்பலானது மிகவும் நீர ்நாட்டமுறடயது என்ைாலும் ஸ்டீயாரிக் அமிலத்துடன் 

கலந்து பூசப்படும் தபாது அதிக நீர ்விலக்கும் தமை்பரப்பாக அது மாறும். 

❖ இது 100 நாதனா மீட்டரிலிருந்து சில றமக்ரான் வறர அைவில் மாறுபடும். இதனால் 

ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட துகை்கைின் அைவின் அடிப்பறடயில் மவவ்தவறு கடினத் 

தன்றமயுறடய தமை்பரப்புகறை இது வழங்குகிைது. 

❖ ஸ்டீயாரிக் அமிலம் பூசப்படட் உறலச ்சாம்பல் பரப்பானது தராொ இதழ் அல்லது தாமறர 

இறலகறைப் தபான்று மசயல்பட றவக்க முடியும்.  

 

ஒதர தநர்தகாட்டில் செவ்வாய் சூரியன் பூமி: சூரிய வான் இறணயல் 

❖ மசவ்வாய் கிரகத்தின் சூரிய வான் இறையல் (MSC - Mars solar conjunction) காரைமாக 

பூமியில் உை்ை அறல வாங்கிகை் மை்றும் மசவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கும் நாசா 

விை்கலத்தில் உை்ைவரக்ளுக்கு இறடதயயான தினசரி தரவுப் பரிமாை்ைமானது ஆகஸ்ட் 

28 முதல் மசப்டம்பர ்7 வறர நிறுத்தப்பட இருக்கின்ைது. 
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❖ MSCயின் தபாது, மசவ்வாய் மை்றும் பூமி ஆகியறவ சூரியனின் எதிர ்பக்கத்தில் இருக்கும். 

❖ சூரியறனச ்சுை்றியுை்ை ஒைி வட்டமான மகாதரானாவிலிருந்து மவைிப்படும் மவப்பமான, 

அயனியாக்கம் மசய்யப்பட்ட வாயுவானது பூமிக்கும் மசவ்வாய் கிரகத்திை்கும் 

இறடயிலான வாமனாலி தகவல் மதாடரப்ில் தறலயிடும். 

❖ எனதவ, விை்கலம் எதிரப்ாராத நடத்றதகறை மவைிப்படுத்தும். அதன் கட்டறைகை் 

சிறதக்கப்படும். 

 

ெந்திரயான் -2 அனுப்பிய படங்கள் 

❖ சந்திரறனச ்சுை்றி வரும் சந்திரயான் - 2 விை்கலத்தின் நிலப்பரப்பு வறரபட புறகப்படக் 

கருவி - 2 எடுத்த நிலவின் தமை்பரப்புப் படங்கறை இஸ்தரா மவைியிடட்ுை்ைது. 

 

❖ (அரன்ால்ட்) தசாமரஃ்பீல்ட் (மெரம்னி), (தடனியல்) கிரக்்வுட் (அமமரிக்கா), மித்ரா (இந்தியா), 

(சாரல்ஸ்) ம ரற்மட் (பிரான்ஸ்) தபான்ை பல்தவறு விஞ்ஞானிகைின் மபயரில் 

மபயரிடப்பட்ட பை்ைங்கறை இந்தப் படங்கை் காடட்ுகின்ைன. 

❖ வங்காைத்தில் பிைந்த மித்ரா (1890-1963) ஒரு இயை்பியலாைர ் மை்றும் பத்ம பூஷை் 

விருதிறன மவன்ைவர ்ஆவார.் 

❖ நிலவின் அம்சங்கறைப் மபயரிடல் முறை இப்தபாது தரப்படுத்தப் படட்ுை்ைது. 

❖ 1973 இல் சரவ்ததச வானியல் ஒன்றியத்தினால் நிறைதவை்ைப்பட்ட தீரம்ானத்தின் படி 

தை்தபாது மபயரக்ை் இடப்படுகின்ைன. 

o பை்ைம் மை்றும் பை்ைம் தபான்ை அறமப்புகை்: வானியலாைரக்ை் அல்லது 

புகழ்மபை்ை விஞ்ஞானிகைின் மபயரால், அவரக்ைது மரைத்திை்குப் பின் 

மபயரிடப் படட்ுை்ைன. 

o மறலகை்: பூமியில் உை்ை மறலகைின் புவியியல் மபயரக்ளுக்கு ஒத்ததாக 

மபயரிடப் படட்ுை்ைது 

o விரிவான இருை்ட தமை்பரப்புகை்: மனிதரக்ைின் மன நிறலகளுக்கு ஒத்த 

மபயரக்ை் மகாை்டு மபயரிடப் படட்ுை்ைன. 
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பாக்டீரியாவில் ஏன் றவரஸ் சதாை்று இல்றல? - மூலக்கூறு கத்தரி 

❖ தபாபாலில் உை்ை இந்திய அறிவியல் கல்வி மை்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் (IISER - Indian 

Institute of Science Education and Research) விஞ்ஞானிகை் “McrBC” இன் அணுக் கட்டறமப்றப 

தீரம்ானித்துை்ைனர.் 

❖ McrBC ஒரு பாக்டீரிய புரதம் ஆகும். 

❖ இது ஒரு மூலக்கூறு கத்தரியாகச ் மசயல்படுகின்ைது. இது பாக்டீரியாவில் றவரஸ் 

மதாை்றுகறைத் தடுக்கின்ைது. 

❖ இது எலக்ட்ரான் “கிறரதயா றமக்தராஸ்தகாபி” ஐப் பயன்படுத்தித் தீரம்ானிக்கப்பட்ட 

இந்தியாவிலிருந்து உயர ்மதைிவு திைன் மகாை்ட கட்டறமப்பின் முதல் அறிக்றகயாகும். 

இது மபாதுவாக கிறரதயா- EM  என அறழக்கப்படும்.  

 

நறடமுறைப் பயன்பாடு 

❖ McrBC இன் கட்டறமப்றப நிரை்யிப்பது “உை்ைிச ் சிகிசற்சயில்” நீை்டகால 

தாக்கங்கறைக் மகாை்டுை்ைது. இது எதிரக்ாலத்தில் மருந்து எதிரப்்புத் மதாை்று 

தநாய்கறை  எதிரத்்துப் தபாராட உதவும். 

❖ உை்ைிகை் என்பது பாக்டீரியா மசல்கறைப் பாதித்து மை்றும் அவை்றைக் மகால்லும் 

றவரஸ்கைின் குழுக்கைாகும். 

 

சுை்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இந்திய இராணுவத்தில் மின்ொர மகிழுந்துகள் 

❖ இந்திய இராணுவமானது ஆை்ைல் திைன் தசறவ நிறுவனத்துடன் (EESL - Energy Efficiency 

Services Ltd) இபணந்து புது தில்லியில் தனது அதிகாரிகளின் பயன்பாை்டிற்காக மின் ார 

மகிழுந்துகளுைன் கூடிய ஒரு சுற்று ச்ூழல் முன்பனடுப்பபத் பதாைங்கியுள்ளது. 

❖ இந்த முன்பனடுப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 01 அன்று அதிகாரப்பூரவ்மாக 

பதாைங்கப்பை்ைது. அத்தினத்தன்று இந்திய இராணுவத்திற்காக முதன்முபறயாக 

ஏராளமான மகிழுந்துகள் பகாடியப த்துத் துவக்கி பவக்கப்பைை்ன. 

❖ EESL ஆனது ஒரு மிகப்பபரிய ஆற்றல் ஜ பவ நிறுவனமாகும். இது ஜமம்படுத்தப்பை்ை 

எரி க்தி திறனுக்கான ஜதசியத ் திை்ைத்தின்  ந்பத பதாைரப்ான நைவடிக்பககபள 

முன்பனடுத்துச ்ப ல்கின்றது. 
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❖ EESL என்பது 4 ஜதசிய பபாதுத ்துபற நிறுவனங்களின் கூைட்ு முயற்சியாகும்.  

 

BS VI விதிமுமறகள் விலக்களிப்பு 

❖ தறரப் தபாக்குவரத்து மை்றும் மநடுஞ்சாறலத் துறை அறமசச்கம் ஆயுதந் தாங்கிய 

வாகனங்கை் மை்றும் ஆயுத/துறை  ராணுவப் பறடகைின் சிைப்பு வாகனங்கை் 

ஆகியவை்றிை்கு பாரத் விதிமுறைகை் VI (Bharat Stage VI) என்ை  உமிழ்வு 

விதிமுபறகளிலிருந்து விலக்கு அளித்து இருக்கின்றது.  

❖ இதற்குத் தகுந்த BS VI இயந்திரங்கபள உருவாக்குவதற்குத் ஜதபவப்படும் காலம் மற்றும் 

பாதுகாப்புக் காரணங்கள் ஆகியவற்றுக்காக இந்த விலக்கு அளிக்கப்பைட்ு இருக்கின்றது. 

❖ விலக்கு அளிக்கப்பை்ை மற்ற வாகனங்கள் 

o நாை்டின் பாதுகாப்பு பதாைரப்ான அரசு காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் 

ஜமாை்ைார ்வாகனங்கள். 

o உள்நாைட்ுப் பாதுகாப்பு மற்றும்  ை்ைம் ஒழுங்கு  ஜமலாண்பம ஆகியவற்றுக்காக 

பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதம் தாங்கிய வாகனங்கள். 

 

நாயிடமிருந்துப் புலிகளுக்கு பகமனன் கிருமி  

❖ வனவுயிர ் ஆரவ்லரக்ை் மை்றும் உயிரியலாைரக்ை் தகறனன் கிருமிறயப் பை்றிய 

கவறலறய எழுப்பி உை்ைனர.் 

❖ இது வனவிலங்குச ் சரைாலயங்கைில் வசிக்கும் தகறனன் கிருமி பாதிக்கப்படட் 

நாய்கைிடமிருந்து புலிகளுக்குப் பரவிட சக்தியுை்ை ஒரு கிருமியாகும்.  

❖ இது பாரறமக்தசாவிரிதட எனப்படும் றவரஸ் குடும்பத்றதச ்தசரந்்த ஒரு ஒை்றையாகத் 

தனித்திருக்கும் RNA கிருமியால் பரப்பப் படுகின்ைது. 

❖ இது மனிதரக்ைில் இருக்கும் தட்டம்றம கிருமிறயப் தபான்தை இருக்கும். 

❖ தகறனன் கிருமித் தாக்குதலுக்கு எவ்வித சிகிசற்சயும் கிறடயாது 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டில் இந்த கிருமியின் மதாை்று காரைமாக கிர ் காடுகைில் 20-க்கும் 

தமை்பட்ட சிங்கங்கை் பாதிக்கப்படட்ு இைந்திருக்கின்ைன.  
 

கிரன்ீலாந்தில் 11 பில்லியன் டன் பனிக்கட்டி இழப்பு  

❖ ஐந்து ஐதராப்பிய துருவப் பகுதி நாடுகைில் அதிக மவப்பத்றதக் கக்கும் அனல் 

காை்ைானது பதிவாகி இருக்கின்ைது. 

❖ இது ஆரக்்டிக் பகுதியில் பனி உருகுதறலத் துரிதப்படுத்திக் மகாை்டிருக்கின்ைது. தமலும் 

மிகப்மபரிய பனிக்கட்டி இழப்புகறையும் இது ஏை்படுத்திக் மகாை்டிருக்கின்ைது.  

NTPC Limited Power Finance Corporation 

Limited 

Rural Electrification 

Corporation Limited 

POWERGRID Corporation of 

India Limited 
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❖ கிரீன்லாந்தில் அதிக மவப்பத்தின் (21ºC) காரைமாக ஜூபல 31ம் ஜததி அன்று மைட்ும் 11 

பில்லியன் ைன்கள் எபைக்கும் அதிகமான பனியானது அதன் ஜமற்பரப்பு உருகுதலின் 

காரணமாக கைலினிற்குள்  மூழ்கடிக்கப்பை்ைது.  

❖ இது ஒன்ஜற உலகக் கைல் மை்ைங்களின் அளபவ 0.1 மில்லிமீை்ைர ்அளவிற்கு நிரந்தரமாக 

உயரத்்தும். 

❖ ஜூபல மாதத்தில் உருகிய பனிக்கை்டிகள் மைட்ும் உலகக் கைல் மை்ைத்தில் 0.5 மில்லி 

மீை்ைர ்அளவிற்கு கைல் மை்ை அதிகரிப்பிற்குக் காரணமாகியுை்ைது.  

❖ தனது பரப்பில் 82  தவிகிதத்பத பனியால் நிரப்பியவாறு உள்ள உலகின் மிகப் பபரிய 

தீவான கிரீன்லாந்து அைல்ாண்டிக் மற்றும் ஆரக்்டிக் பபருங்கைல்களின் இபைப்பை்ை 

பகுதியில் பகுதியளவு தன்னாை்சியுபைய பைன்மாரக்் நாை்டின் பரப்பாகும்.   

 

 

பமம்படட் காற்று மாசுபாட்டு கணிப்பான்கள் 

❖ சீனா மை்றும் அமமரிக்காறவச ்தசரந்்த ஆய்வாைரக்ை், ஒரு பருவத்திை்கு முன்தப அந்தப் 

பிராந்தியத்தில் காை்று மாசுபாட்டின் அைறவத் துல்லியமாகக் கைிக்க உதவும் கைினி 

மாதிரிறய உருவாக்கியுை்ைனர.் 

❖ இந்தப் புை்ைி விவர மாதிரிகைானது மபருங்கடல்கை் மதாடரப்ான சில காலநிறல 

இயல்புகறைப் பயன்படுத்துகிைது. 

❖ வட இந்தியாவின் மீது குைிரக்ாலதத்ில் ஏை்படும் காை்று மாசுபாடற்ட கடட்ுப்படுத்தும் 

விறைவுகறை மபருங்கடல்கை் மகாை்டுை்ைன. 

❖ வட இந்தியாவில் குைிரக்ாலத்தில் ஏை்படும் தூசுப்படல மாசுபாட்டின் அைவானது 

கீழ்க்காணும் விறைவுகைின் கூட்டிறைவால் கடட்ுப்படுத்தப் படுகின்ைது எனவும் 

ஆய்வில் கை்டறியப்படட்ுை்ைது. 

o பசுபிக் மபருங்கடலில் ஏை்படும் காலநிறல சுழை்சி வானிறல முறைகைில் 

உலகைாவிய அைவில் தாக்கத்றத ஏை்படுத்தும் எல்-நிதனா. 

o மதை்கு அறரக் தகாைதத்ின் வைிமை்டல மாறுபாட்டில் குறைந்த அைவில் ஏை்படும் 

அை்டாரட்ிக் அறலவு. 

❖ இந்தப் புதிய மாதிரியானது குைிர ் காலத்தில் தூசுப்படல மாசு நிறலகறை 

முன்னறிவிக்கவும் அதன்படி மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ுத் திட்டங்கறை உருவாக்கவும் 

அரசுகளுக்கு உதவும். 
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ஆரக்்டிக் காட்டுத் தீ 

❖ ஆரக்்டிக் பகுதிகறை அழித்துக் மகாை்டிருக்கும் காடட்ுத் தீயானது பனிக்கட்டி உருகுதல் 

மை்றும் நிரந்தரமாக உை்ை பனிப் படலம் உருகுதல் (மபரம்ாப்ராஸ்ட்) ஆகியவை்றை 

அதிகப் படுத்தும் வறகயில் மிகப்மபரும் அசச்ுறுத்தலாக உை்ைது.  

❖ இது ஆயிரம் ஆை்டுகைாக புறதத்து றவக்கப் படட்ிருந்த பசுறம இல்ல வாயுக்கறை 

மவைியிடும். 

❖ இந்தக் காடட்ுத் தீயின் அைவானது கடந்த 16 ஆை்டு காலத்தில் இல்லாத அைவிை்கு 

மிகப்மபரிய அைவில் ஏை்பட்டிருக்கின்ைது. 

❖ இந்தக் காடட்ுத் தீ பீட் என்ை கரித் தீறய ஏை்படுத்தும் என்று ஆராய்சச்ியாைரக்ை் 

எசச்ரித்துை்ைனர.்  

❖ பீட் என்ை கரியானது அதிக அைவிலான காரப்றனச ்தசமித்து றவக்கின்ைது. பின்னர ்இது 

எரிந்து அதிக அைவிலான காரப்ன் றட ஆக்றஸறட வைிமை்டலத்திை்குை் 

மவைியிடுகின்ைது.  
 

உலக தண்ணீர்ப் பிரெச்ிமன 

❖ உலக வைங்கை் நிறுவனத்தின் (WRI - World Resources Institute) புதிய தரவின்படி, உலக 

மக்கள் பதாபகயில் நான்கில் ஒரு பகுதியினர ் (1/4) மிகப் பபரிய தண்ணீரப்் 

பிர ச்ிபனபய எதிர ்பகாண்டிருக்கின்றனர.் இவரக்ளில் மிக அதிக எண்ணிக்பகயிலான 

மக்கள் இந்தியாவில் வாழ்கின்றனர.் 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும்  ரா ரியாக பமாத்த தண்ணீர ்விநிஜயாகத்தில் 80  தவிகிதத்திற்கும் 

ஜமலான நீபரப் பா ன விவ ாயம், பதாழிற் ாபலகள் மற்றும் நகராை்சிகள் ஆகியபவ 

பயன்படுத்துகின்றன.  

❖ தற்பபாழுதுள்ள நீர ்விநிஜயாகத்தில் 80  தவிகிதம் அல்லது அதற்கும் ஜமலான நீபர 17 

நாடுகள் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த 17 நாடுகளில் இந்தியா 13-வது இைத்தில் 

இருக்கின்றது. 

❖ 1990 மற்றும் 2014 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இபைப்பை்ை காலகை்ைத்தில் வை இந்தியாவில் 

உள்ள நிலத்தடி நீரம்ை்ைங்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு 8  தவிகிதத்திற்கும் ஜமல் குபறந்து 

விை்ைன. 

❖ அக்குவாபைக்ை் (Aqueduct) என்ற கூறானது WRIயினால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த 

நிறுவனம் “தண்ணீர ்அபாய மதிப்பபண்களின்” அடிப்பபையில் நாடுகபள தரவரிப ப் 

படுத்துகின்றது. இந்த மதிப்பபண்கள் தண்ணீர ்அபாயத்தின் 13 கூறுகபளப் பயன்படுத்தி 

நிரண்யிக்கப்படுகின்றன. 
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CITESற்கு இந்தியாவின் பரிந்துமரகள் 

❖ வன விலங்குகை் மை்றும் தாவரங்கைின் ஆபத்தான இனங்கைில் சரவ்ததச வரத்்தகம் 

மீதான ஒப்பந்தப் (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and 

Flora) பை்டியலில் பல்ஜவறு வனவிலங்கு இனங்களின் பை்டியலில் மாற்றம் ப ய்வது குறித்த 

தனது பரிந்துபரபய இந்தியா  மரப்்பித்துள்ளது. 

❖ CITES என்பது வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள் உயிர ் வாழ்வபதப் பாதிக்காத 

வபகயில் வரத்்தகம் ப ய்வபத உறுதி ப ய்வதற்கான ஒரு  ரவ்ஜத  ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இது  ரவ்ஜத  வரத்்தகத்தில் அதிக அபாயத்பத எதிர ் பகாண்டிருக்கும் பின்வரும் 

அபனத்து விலங்கு இனங்களின் பாதுகாப்பப ஜமம்படுத்துவபத ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது.  

உயிரினங்கள் 

o ஜைாக்ஜகா பஜக்ஜகா 

o பவை்ஜ் மீன்  

இந்திய நட்ெத்திர ஆமம 

❖ ஜமலும் இந்தியா நை் த்திர ஆபமகபள CITESன் பை்டியல் IIலிருந்து பை்டியல் Iற்கு மாை்ைப் 

பரிந்துபரத்துள்ளது. 

❖ இந்த இனங்கள் இரண்டு அ ச்ுறுத்தல்கபள எதிர ்பகாண்டிருக்கின்றன. 

o விவ ாயத்திற்காக அதன் வாழ்விை இழப்பு 

o ப ல்லப் பிராணி வரத்்தகத்திற்காக இதபன  ை்ை விஜராதமாக கைத்தி  ்ப ல்லுதல். 

ஆற்று நீர் நாய் மற்றும் காட்டு நீர் நாய் 

❖  அதிக அளவிலான அ ச்ுறுத்தல் நிபலயில் உள்ள இனங்களுக்காக CITESன் பை்டியல் II 

லிருந்து பை்டியல் Iற்கு அந்த இனங்கபள மாற்றுவதற்குப் பரிந்துபரக்கப்பைட்ுள்ளது.  

இந்திய சிபெ மரம் (தராஸ்வுட்) 

❖  இந்திய சிஜ  மரத்பத (தராஸ்வுட்) CITESன் பை்டியல் II-லிருந்து நீக்குவதற்குப் 

பரிந்துபரக்கப்பைட்ுள்ளது.  

 

நீர்ப்பாெனம் மற்றும் மாறிவரும் மமழப் சபாழிவு அமமப்புகள் 

❖ முதன்முறையாக, பம்பாயில் உை்ை இந்தியத் மதாழில்நுட்பதற்தச ் தசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் நீரப்்பாசனக் மகாை்றகயில் ஏை்படும் மாை்ைமானது 

பின்வருவனவை்றை ஏை்படுத்தும் என்பறதக் கை்டறிந்துை்ைனர.் 

o பருவமறழறய  வடதமை்கு இந்தியாவிை்கு மாை்றும் திைன். 

o மத்திய இந்தியாவில் மிகக் கடுறமயான மறழப் மபாழிறவ ஏை்படுத்துதல். 

இது எவ்வாறு செயலாை்றுகின்ைது? 

❖ ப ப்ைம்பர ்மாதத்தின்ஜபாது, விவ ாய நிலங்கள் அதிக நீரப்்பா னம் பபற்று, பயிரக்ள் 

முதிர ்ச்ியபைந்தபவயாக விளங்குகின்றன. 

❖ இதன் விபளவாக மிக அதிக அளவிலான நீராவிப் ஜபாக்கு ஏற்படுகின்றது. இதன் மூலம் 

நிலத்திலிருந்து வளிமண்ைலத்திற்கு மாறும் ஈரப்பதத்தின் பங்களிப்பு அதிகமாக 
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இருக்கும். 

❖ ஈரப்பத அதிகரிப்பின் விபளவாக, பருவமபழ அபமப்பு மற்றும் அதன் தீவிரத் தன்பம 

அதிகரிக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆய்வானது நில - ஜமற்பரப்பு மாதிரிறய, குறிப்பாக இந்திய நீரப்்பா னம் மற்றும் 

விவ ாய அபமப்பப கணக்கில் பகாண்டு ஜமற்பகாள்ளப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஆய்வு பதன் இந்தியாபவ உள்ளைக்கவில்பல. 

 

புலிகள் கணக்சகடுப்பு – 2018  

❖ புலிகை் கைக்மகடுப்பில், தமை்கு வங்காைத்தில் பக்ஸா புலிகை் காப்பகம், ொரக்்கை்டின் 

பலமு புலிகை் காப்பகம் மை்றும் மிதசாரத்தின் தம்பா புலிகை் காப்பகம் ஆகியவை்றில் 

புலிகைின்  இருப்பு எதுவும் பதிவு மசய்யப்படவில்றல. 

❖ இந்தியாவில் புலிகை், இறை தவடற்டயாைரக்ை் மை்றும் இறரகைின் நிறல-2018 எனும் 

இந்த அறிக்றகயானது சரவ்ததச புலிகை் தினமான ெூறல 29 அன்று பிரதமரால் 

மவைியிடப்பட்டது.  

❖ 2014 ஆம் ஆை்டின் நிறல அறிக்றகயில் பக்ஸா, பலமு மை்றும் தம்பா ஆகிய புலிகை் 

காப்பகங்கைில் முறைதய 2, 3 மை்றும் 3 என்ை எை்ைிக்றகயில் புலிகை் இருந்தன.  
 

வளங்களின் திறமமயான பமலாண்மம குறித்த பதசியக் சகாள்மக 

❖ மத்திய சுை்றுசச்ூழல், காடுகை் மை்றும் கால நிறல மாை்ை அறமசச்கம் வைங்கைின் 

திைறமயான தமலாை்றம குறித்த ததசிய வறரவுக் மகாை்றகறய மவைியிடட்ுை்ைது. 

❖ இந்தக் மகாை்றகயானது பின்வரும் இலக்குகறை அறடவறத தநாக்கங்கைாகக் 

மகாை்டுை்ைது.  

o 2025 ஆம் ஆை்டிை்குை் 100 சதவிகிதம் பாலி எத்திலீன் மடரிப்தாதலட் மநகிழிப் 

மபாருைின் மறுசுழை்சி 

o 2025 ஆம் ஆை்டிை்குை் எந்தமவாரு மறுசுழை்சிக் கழிவுகறையும் நிலத்தில் இடட்ு 

அழிப்பது (மநகிழி, உதலாகம், மரம்) மீதான மமாத்தத் தறட. 

o 2000 ஆம் ஆை்டிை்குப் பிைகு தயாரிக்கப்படட் பயன்பாடட்ு இறுதிக் காலத்றத 

அறடந்த அறனத்து வாகனங்கைின் 90 சதவிகித மறுசுழை்சி  

❖ இது “உற்பத்தியாளர ் நீை்சிப் பபாறுப்புபைபம” என்ற கருத்துருறவ, அதாவது ஒரு 

பபாருளின் இறுதிக் காலத்தில் சுற்று ச்ூழல் பாதிப்புகள் குறித்து அதன் 

உற்பத்தியாளரின் மீது பபாறுப்பப  ் சுமத்துவது என்ற ஒன்பற இந்தியாவில் 

முதன்முபறயாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 

உருமளப் புழுக்களின் முதலாவது ெர்வபதெ ஆய்வு 

❖ இயை்றகப் பத்திரிக்றகயில் மவைியிடப்பட்ட உருறைப் புழுக்கைின் முதலாவது 

ஆய்வின்படி, பூமியில் வாழும் ஒவ்மவாரு மனித உயிருக்கும் 57 பில்லியன் உருறைப் 

புழுக்கை் உை்ைன. 

❖ மை்ைில் உை்ை மமாத்த அம்தமானியாக்கைில் 19 சதவிகித அம்தமானியா உை்பத்திக்கு 

இது காரைமாக இருப்பதினால் சுை்றுசச்ூழலில் இது முக்கியப் பங்காை்றுகின்ைது. 
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❖ மை்ைிலிருந்து மவைியாகும் மமாத்த காரப்ன் உமிழ்வுகைில் 2.2 சதவிகித காரப்ன் 

உமிழ்வுகளுக்கு இது காரைமாக விைங்குகின்ைது. 

❖ துறை ஆரட்ிக் பகுதிகை் அதிக எை்ைிக்றகயிலான உருறைப் புழுக்கறைக் 

மகாை்டுை்ைன. இதை்கு அடுத்து மித தட்பமவப்பப் பகுதிகை் மை்றும் மவப்ப மை்டலப் 

பகுதிகை் ஆகியறவ அதிக எை்ைிக்றகயிலான உருறைப் புழுக்கறைக் 

மகாை்டுை்ைன.  

 

 

பாலிஎத்திலீன் சடரிப்தாபலட் குப்பிகள் 

❖ றமசூரில் உை்ை அறிவியல் மை்றும் மதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைத்தின்  (CSIR) – மத்திய 

உணவுத் பதாழில்நுை்ப ஆராய் ச்ி நிறுவனத்தினால் (Central Food Technological Research 

Institute - CFRTI) ஜமற்பகாள்ளப்பை்ை ஒரு விரிவான ஆய்வானது பாலிஎத்திலீன் 

பைரிப்தாஜலை் குப்பிகள் (பாை்டில்கள்) பாதுகாப்பானபவ என்று தீரம்ானித்துள்ளது. 

❖ CFRTI ஆய்வானது ஆன்டிமைி, ஆரப் னிக், ஜபரியம், காை்மியம், குஜராமியம், ஜகாபால்ை், 

காரீயம், பாதர ம், ப லினியம் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியபவ அதன் கண்காணிப்பு 

வரம்பான 0.001 மில்லி கிராம் / கிஜலா கிராபம விைக் குபறவாக உள்ளது என்று முடிவு 

ப ய்துள்ளது.  

 

உலக நன்னீர் விலங்குகளின் எண்ணிக்மக – குமறவு  

❖ சரவ்ததச ஆராய்சச்ியாைரக்ை் குழுவானது தை்மபாழுது சரவ்ததச அைவில் மபரிய நன்னீர ்

விலங்குகைின் எை்ைிக்றக குறைந்துை்ைது குறித்து ஆய்வு மசய்துை்ைது. 
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❖ 1970 ஆம் ஆை்டு முதல் 2012 ஆம் ஆை்டு வறர சரவ்ததச அைவில் மபரிய நன்னீர ்

விலங்குகைின் எை்ைிக்றகயானது 88 சதவிகித அைவிை்குக் குறைந்துை்ைது. கடல் 

அல்லது நிலத்தில் வாழும் முதுமகலும்புை்ை விலங்குகைின் இழப்பு இருமடங்காகும். 
❖ மபரிய மீன் இனங்கை் அசச்ுறுத்தல் நிறலயில் இருக்கின்ைன. உதாரைம் ஸ்டரஜ்ியான்ஸ், 

சாலதமான் மீன்கை், மபரிய மகளுத்தி மீன்கை் 
❖ பாய்ஜி என்ை சீன நதி டால்பினானது (ஓங்கில்) மனிதரக்ைின் நடவடிக்றகயால் அழிந்து 

தபாகும் முதலாவது டால்பின் இனமாக இருக்கின்ைது. 
❖ அவை்றிை்கான இரை்டு முக்கியமான அசச்ுறுத்தல்கை் பின்வருமாறு 

o மிக அதிக அைவில் சுரை்டுதல் (தவடற்டயாடுதல்) 
o பரந்து விரிந்து ஓடும் நதிகைின் இழப்பு 

 

புவிொர் குறியீடு 

❖ மத்திய வைிக மை்றும் மதாழிை் துறை அறமசச்கத்தின் மதாழிை்துறை மை்றும் 

உை்நாடட்ு வரத்்தகத்தின் ஊக்குவிப்பிை்கான துறையானது  தமலும் 3 புதிய புவிசார ்

குறியீடட்ு (Geographical Indication - GI) மபாருட்கறைப் பதிவு மசய்துை்ைது. 

❖ அறவகைாவன திரூர ்பவற்றிபல, தவல்ெ்ஜலாெ்புவன் மை்றும் மிஜ ா புவான்ஜ ய். 

❖ GI என்பது ஒரு குறிப்பிைை் புவியியல் பகுதியில் உருவாக்கப்படும் பபாருபளக் 

குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அபையாளக் குறியீைாகும். இது அந்த 

உருவாக்கத்தின் காரணமாக இருக்கும் குணங்கள் அல்லது நன்மதிப்பபக் 

பகாண்டிருக்கும். 

❖ திரூர ் பவற்றிபல இபலயானது, அதன் ஜல ான தூண்ைல் ப யல் மற்றும் மருத்துவப் 

பண்புகள் ஆகிய இரண்டிற்காகவும்  அறியப்படுகின்றது. 

❖ தவல்ெ்ஜலாெ்புவன் என்பது மிஜ ாரத்பத  ் ஜ ரந்்த பநருக்கமாக பநய்யப்பைை் ஒரு 

துணி வறகயாகும். 

❖ மிஜ ா புவான்ஜ ய் என்பது பல வண்ணங்கள் பகாண்ை மிஜ ா  ால்பவயாகும். இது 

ஒவ்பவாரு மிஜ ாரம் பபண்மணியின் முக்கியமான மற்றும் இன்றியபமயாத 

உபைபமயாகும். 
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பயிரத்்தாளடி எரிப்பு 

❖ பஞ்சாப்,  ரியானா, உத்திரப் பிரததசம் மை்றும் ததசிய தறலநகரப் பிராந்தியப் 

பகுதியான  மடல்லி ஆகிய மாநிலங்கைில் 2016 ஆம் ஆை்றட விட பயிரத்்தாைடிகறை 

எரிப்பது கடந்த ஆை்டு 41  சதவீதம் குறைந்துை்ைது. 

 
❖ பஞ்சாப்,  ரியானா, உத்திரப் பிரததசம் மை்றும் மடல்லி ஆகிய மாநிலங்கைில் 

பயிரத்்தாைடிகறை கை தமலாை்றம மசய்வதை்காக விவசாய இயந்திரமாக்குதறல  

தமம்படுத்துதல் என்ை மத்திய அரசுத ்திட்டத்தின் பல்தவறு முயை்சிகைின் மூலமாக இது 

மசய்யப் படட்ுை்ைது. 
❖ டிராக்டரில் மபாருத்தப்பட்ட கருவியான த ப்பி ஸீடர ் / உழவில்லாத்  மதாழில்நுட்பம் 

என்ை கருவியானது முந்றதயப் பயிரிறன (மநல் தாைடிகை்) மவட்டி நீக்கிவிடட்ு அதன் 

இடத்தில் புதிய (தகாதுறம) பயிறர விறதக்கும் திைனுறடயது. 
❖ இந்திய தவைாை் ஆராய்சச்ி கழகமானது அதன் கிரிஷ் விக்யான் தகந்திராக்கை் மூலம் 

இந்த திட்டத்றதச ்மசயல்படுத்துகின்ைது. 
❖ வடதமை்கு இந்தியாவில் பயிரத்்தாைடிகை் எரிப்பானது காை்று மாசுபாடு, உடல்நல 

அபாயங்கை், தபாக்குவரத்து இறடயூறு, பை்ைிகை் மூடல் மை்றும் மை்வைச ் சீரத்கடு 

ஆகியவை்றிை்குப் பங்கைிக்கிைது. 
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மனிதனால் சவளியிடப்படும் மிக அதிக SO2 உமிழி – இந்தியா  

❖ நாசா மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் குறித்த அரசு சாரா நிறுவனமான கீரீன்பீஸ் ஆகியவை்றின் 

தரவின்படி, உலகின் மனித நடவடிக்றககைால் மிக அதிக அைவில் சல்பர ் றட 

ஆக்றஸறட மவைியிடும் நாடு இந்தியாவாகும். இந்த சல்பர ்றட ஆக்றஸடு நிலக்கரி 

எரிப்பின் மூலம் உை்பத்தி மசய்யப்படுகின்ைது. 

❖ ஓதசான் கை்காைிப்புக் கருவிறயக் மகாை்ட   (OMI - Ozone Monitoring Instrument) 

ப யற்பகக் ஜகாளினால் கண்ைறியப்பை்ை மனித நைவடிக்பககளால்  ல்பர ் பை 

ஆக்பஸபை பவளியிடும் உலகில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகைில் 15  தவிகிதத்திற்கும் 

ஜமற்பை்ை பகுதிகள் இந்தியாவில் உள்ளன. 

❖ இரஷ்யாவில் உள்ள நூரில்ஸ்க் ஸ்பமல்ைர ்வளாகமானது உலகில் மிக அதிக அளவில் SO2ஐ  

பவளியிடும் முக்கியப் பகுதியாக இருந்து வருகிறது. 

❖ ஆனால் நாடுகள் வாரியாக உலக தரவரிப ப் படி, அதிகமான SO2ஐ பவளியிடும் 

நாடுகளின் பை்டியலில் இந்தியா முதலிைத்தில் உள்ளது கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது. 

❖ மனித நைவடிக்பககளால் SO2ஐ அதிகமாக பவளியிடும் மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும். இந்த 

SO2கள் நிலக்கரி எரி மின் உற்பத்தி நிபலயங்களில் இருந்து உருவாக்கப்பை்ைது. உலகில் 

ப ன்பன 29 இைத்தில் தரவரிப ப்படுத்தப் பைட்ுள்ளது.  

 

ஐஸ்லாந்தின் முதலாவது செயல்பாடற்ற பனியாறு – ஒக்பஜாக்குல் பனிப் பாமற  

❖ பனிப் பாறை என்ை தனது அங்கீகாரத்றத இழந்த ஐஸ்லாந்தின் முதலாவது பனிப் பாறை 

ஒக்தொக்குல் ஆகும்.  

❖ ஒரு காலதத்ில் பனிப் பாறையாக இருந்தது தை்தபாது எரிமறலயின் மீது அறமந்த ஒரு 

சிறு பனிக் கட்டிப் படலமாகக் குறைக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ நகருவதை்குப் தபாதிய தடிமனாக இல்லாத காரைத்தினால் அதனுறடய                   700வது 

வயதின் தபாது 2014 ஆம் ஆை்டில் அது மசயல்பாடை்ை பனிப் பாறையாக  

அதிகாரப்பூரவ்மாக அறிவிக்கப்பட்டது. 

❖ ஐஸ்லாந்தில் ஒக்தொக்குல் பனிப் பாறை இழப்பானது அந்நாடட்ு மக்கைின் நிறனவு 

அஞ்சலியுடன் அனுசரிக்கப்பட்டது. 
 

புலி மீதான ெடட் விபராத வரத்்தகம் 

❖ சுற்று ச்ூழல் குறித்த ஒரு அரசு  ாரா அபமப்பான டிராபிக் அபமப்பின் ஒரு புதிய 

அறிக்பகயானது, 2000 மற்றும் 2018 ஆகியவற்றிை்கு இபைப்பை்ை 19 ஆண்டுகளில் புலிகள் 

மற்றும் புலிகள் உறுப்புகை் மீதான  ை்ைவிஜராத வரத்்தகத்பத அளவிைட்ுள்ளது. 

❖ வன விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் ஆபத்தான இனங்களில்  ரவ்ஜத  வரத்்தகம் 

மீதான ஒப்பந்தத்தின் (CITES -  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora) பை்டியல் - Iல் புலிகள் பை்டியலிைப்பை்டிருந்த ஜபாதிலும்  மீப காலங்களில் 

புலிகளின் பல்ஜவறு உறுப்புகைின் ஜதபவக்காக அறவகை் பகயகப்படுத்தப்பைட்ு 

இனவிருத்தி ப ய்யப் படுவது அதிகரித்துள்ளது. 

❖ CITES ன் பைட்ியல் Iல் பை்டியலிைப்பைட்ுள்ள அபனத்து விலங்குகளின் வணிகம்  ாரந்்த 

 ரவ்ஜத  வரத்்தகங்கள் தபை ப ய்யப்பைட்ுள்ளன. 
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❖ அதிக எண்ணிக்பகயிலான விலங்குகைின் உைல் உறுப்பு பறிமுதல் நிகழ்வுகளில் 

இந்தியா (625), சீனா மற்றும் இந்ஜதாஜனஷியா ஆகிய நாடுகள் முதல் மூன்று இைங்களில் 

உள்ளன. 

❖ விலங்குகளின் பல்ஜவறு உைல் உறுப்புகள் பறிமுதலில், புலிகளின் ஜதால் (38%) எலும்புகள் 

(28%), நகங்கள் மற்றும் பற்கள் (42%) ஆகியவற்பறப் பறிமுதல் ப ய்த நாடுகளில் 

இந்தியாவின் பங்கு அதிகமாகும். 

 
 

தீங்கிமழக்கக்கூடிய மநட்பரடுகள் - சபண் குழந்மதகள் 

❖ உலகளவில் நீர ்மாசுபாடு குறித்த உலக வங்கியின் ஒரு புதிய அறிக்பகயில் குழந்பதப் 

பருவத்தின் ஜபாது ஏை்பட்ட “பநை்ஜரடு பாதிப்பின் நீண்ை காலத ் தாக்கம்” என்ற ஒரு 

அம் ம் உள்ளைக்கப் பைட்ுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள 19 மாநிலங்களில் 50  தவிகிதத்திற்கும் ஜமற்பை்ை மாவைை்ங்களில் 

நிலத்தடி நீர ்நிபலகளில் உள்ள பநை்ஜரடின் அளவானது அனுமதிக்கப்பை்ை அளபவ விை 

அதிகமாக உள்ளது. 

❖ தனது முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் பாதுகாப்பு வரம்பிற்கு ஜமஜல உள்ள பநை்ஜரடின்  

பாதிப்பிை்கு உள்ளான ஒரு பபண் குழந்பத தனது பருவ வயதிறன அறடந்த பின் தனது 

உயரத்தில் 1-2 ப .மீ குபறபவ எதிரப்காள்கின்றது. 

❖ இந்தியாவில் கைந்த நூற்றாண்டில் பருவ வயதிறன அறடந்த பபண்களின் உயரமானது 

ஏறத்தாழ 4 ப .மீ அதிகரித்துள்ளது. 

❖ பநை்ஜரடு பாதிப்பிற்கு உை்படுதலானது இந்த உயர அதிகரிப்பில் பாதிபய அழித்து 

விடுகின்ைது. 

 

அபமொன் காட்டுத் தீ 

❖ அதமசான் மறழக் காடுகைில் மிகப்மபரிய அைவிலான காடட்ுத் தீயானது எரிந்துக் 

மகாை்டிருக்கின்ைது. இது உலகம் முழுவதும் உை்ை சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்லரக்றையும் 

அரசாங்கங்கறையும் எசச்ரித்துை்ைது. 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெனவரி மாதத்திலிருந்து ெுன் மாதம் வறர அதமசான் ஏைத்தாழ 3,44,500 

ம க்தடர ்காடுகை் பரப்றப இழந்துை்ைது.  

❖ பிதரசிலின் தை்தபாறதய வலது சாரி அதிபரான மெயிர ் தபால்தசாதநதரா என்பவர ்

விவசாயம் மை்றும் சுரங்க நடவடிக்றககளுக்குப் பரந்த அைவிலான மரங்கறை அகை்றும் 

நடவடிக்றககறை ஊக்குவித்ததை்காகக் குை்ைம் சாட்டப்படுகின்ைார.் 

❖ வைட்சிக் காலமான ெூறல மை்றும் அக்தடாபர ் ஆகிய மாதங்களுக்கிறடதய 

அதமசானில் காடட்ுத் தீ ஏை்படுவது வழக்கமானதாக இருந்தாலும், அவை்றில் 

மபரும்பாலாறவ இயை்றகக் காரைங்கைால் ஏை்படுகின்ைன. 

❖ பின்வருவனவை்றின் காரைமாக அதமசான் மறழக் காடுகை் முக்கியமானறவயாகும். 

o இது பூமியின் வைிமை்டலத்தில் 20 சதவிகித ஆக்ஸிெறன உை்பத்தி மசய்கின்ைது. 

o இது பிராந்திய அைவில் மடட்ுமல்லாமல் உலக அைவில் நீர ் சுழை்சியில் தாக்கம் 

ஏை்படுத்துகின்ைது. 

o இது அதிக அைவிலான பல்லுயிரப்் மபருக்கம் மை்றும் பூரவ்ீக இனங்கை் 

ஆகியவை்றிை்கான இடமாக விைங்குகின்ைது. இறவகை் தை்மபாழுது 

அசச்ுறுத்தல்களுக்கு உை்ைாகியுை்ைன.  

 

 

ெர்வபதெ நிலக்கரிப் பயன்பாடு 

❖ சரவ்ததச ஆை்ைல் நிறுவனத்தின் ஆய்வுகை் மை்றும் 2019 ஆம் ஆை்டின் பிபி புை்ைியியல் 

ஆய்வின்படி, உலகின் மிகப்மபரிய நிலக்கரி உை்பத்தி மை்றும் நுகரத்வாராக ஆசியப் 

பிராந்தியம் விைங்குகின்ைது. இது உலக அைவில் 75 சதவிகிதம் நிலக்கரிப் 

பயன்பாடற்டக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ உலகின் மிகப்மபரிய நிலக்கரி நுகரத்வாராக சீனா விைங்குகின்ைது. இதை்கு அடுத்து 

இந்தியா, ெப்பான் மை்றும் மதன் மகாரியா ஆகிய நாடுகை் நிலக்கரிறய அதிக அைவில் 

நுகரக்ின்ைன. 
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இந்தியாவின் காற்றுத் தரக் கண்காணிப்பு உணர்விகள் 

❖ காை்று தர கை்காைிப்பு உபகரைங்களுக்குச ்சான்ைைிக்குமாறு அறிவியல் சார ்மை்றும் 

மதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைம் - ததசிய இயை்பியல் ஆய்வகத்றத மத்திய சுை்றுசச்ூழல் 

துறை அறமசச்கம் அறிவுறுத்தியுை்ைது. 

❖ 2024 ஆம் ஆை்டில் குறைந்தபட்சம் 102 நகரங்கைில் நுை் துகை்கைின் மாசுபாடற்ட 20% - 

30% அைவாகக் குறைப்பதை்காக 2019 ஆம் ஆை்டில் ததசியத் தூய்றமக் காை்றுப் 

பிரசச்ாரம் மதாடங்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது றநட்ரஸ் ஆக்றஸடுகை், ஓதசான் மை்றும் நுை் துகை்கைின் அைறவக் 

கை்காைிக்கக் கூடிய குறைந்த விறலயிலான காை்றுத்தர கை்காைிப்புக் 

கருவிகளுக்கான ததறவறய அதிகரித்துை்ைது.  

❖ தில்லியானது அதிக எை்ைிக்றகயிலான காை்றுத்தர உைரவ்ிகறைக் (ஏைத்தாழ 35) 

மகாை்டுை்ைது.  
 

CITES மீதான CoP18 – சஜனவீா 

❖ வன விலங்குகை் மை்றும் தாவரங்கைின் ஆபத்தான இனங்கைில் சரவ்ததச வரத்்தகம் 

மீதான ஒப்பந்தம் (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora) குறித்த உறுப்பு நாடுகைின் 18வது கருத்தரங்கானது (CoP18) சமீபத்தில் மெனீவாவில் 

நறடமபை்ைது.  

❖ ஆை்று நீர ் நாறய (லுடத்ராதகல் மபரச்ிபிசில்லட்டா) CITESயின் பட்டியல் II இலிருந்து 

CITESயின் பட்டியல் I க்கு மாை்ை இங்கு முடிவு மசய்யப்பட்டது. 

❖ தடாக்காய் மகக்தகா (மகக்தகா மகக்தகா) CITESயின் படட்ியல் II இல் தசரக்்கப்பட 

இருக்கின்ைது. 

❖ இந்திய நட்சத்திர ஆறம CITESயின் பட்டியல் Iக்கு தமம்படுத்தப்படட்ுை்ைது. இது வைிகம் 

சாரந்்த வரத்்தகத்திலிருந்து சரவ்ததசப் பாதுகாப்பின் மிக உயரந்்த நிறலறய அதை்கு 

அைித்துை்ைது. 

 

சநகிழியிலிருந்து கழிவு – இந்தியப் சபட்தராலிய நிறுவனம், தடராடூன் 

❖ அறிவியல்சார ் மை்றும் மதாழிலக ஆராய்சச்ி றமயம் - இந்தியப் மபட்தராலிய 

நிறுவனமானது (CSIR-IIP) மநகிழிறய ஒழிக்கும் முயை்சியின் ஒரு பகுதியாக 

உத்தரகாை்டில் உை்ை தடராடூனில் மநகிழிக் கழிவிலிருந்து டீசல் தயாரிக்கும் ஒரு 

ஆறலறய அறமத்துை்ைது. 

❖ இந்த ஆறலயானது 1 டன் மநகிழியிலிருந்து 800 லிட்டர ்டீசறல உை்பத்தி மசய்யும் திைன் 

மகாை்டது. 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில், இந்தியாவின் முதலாவது உயிரி எரிமபாருை் மெட ்
விமானமானது CSIR-IIPயினால் தயாரிக்கப்படட் உயிரி எரிமபாருைில் இயங்கியது. 

❖ தடராடூனில் அறமந்துை்ை இந்த நிறுவனம் 1960 இல் நிறுவப் பட்டது. ற ட்தராகாரப்ன் 

துறையில் ஆராய்சச்ி & வைரச்ச்ிக்காக இது அரப்்பைிக்கப் படட்ுை்ைது. 
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தரம் குமறந்த நிலத்தின் புத்துயிராக்கம் - 50 லட்ெம் சேக்படர் நிலங்கள் 

❖ 2021 மை்றும் 2030 ஆகிய காலகட்டதத்ிை்கு இறடதய 50 லட்சம் ம க்தடர ் (5 மில்லியன்) 

தரம் குறைந்த நிலங்கறைப் புத்துயிராக்கம் மசய்ய இந்தியா உறுதி பூை்டுை்ைதாக 

மத்திய சுை்றுசச்ூழல் துறை அறமசச்ர ்பிரகாஷ் ெவதடகர ்அறிவித்துை்ைார.் 

❖ இந்தியாவில் சுமார ் 29% (சுமார ் 96.4 மில்லியன் ம க்தடர)் நிலங்கை் தரம் குறைந்த 

நிலங்கைாகக் கருதப்படுகிைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ெனவரி மாதத்தில், இந்தியா “பான் சவாலின்” ஒரு பகுதியாக 

உருமவடுத்துை்ைது. 

❖ பான் சவால் என்பது 2020 ஆம் ஆை்டில் உலகின் 150 மில்லியன் ம க்தடர ்அழிக்கப்பட்ட 

காடுகறையும் தரம் குறைந்த நிலங்கறையும் 2030 ஆம் ஆை்டில் 350 மில்லியன் 

ம க்தடர ்நிலங்கறையும் மீட்மடடுப்பதை்கான ஒரு உலகைாவிய முயை்சியாகும். 

 

பகாட்டி தரன்துலா சிலந்திகள் – செஞ்சி, தமிழ்நாடு 

❖ கிழக்குத் மதாடரச்ச்ி மறலகைில் மடட்ுதம இருக்கும் தகாட்டி தரன்துலா சிலந்திகை், 

அதன் அறியப்பட்ட வாழ்விடங்களுக்கு அப்பால் முதல் முறையாக 

கை்டறியப்படட்ுை்ைன. (வாழ்விடம்: நந்தியாலா, ஆந்திரா). 

❖ இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மசஞ்சிக்கு அருகிலுை்ை பக்கமறல ஒதுக்கப்பட்டக் 

காடுகைில் காைப்பட்டது. 

❖ அறிவியல் மபயர:் தபாய்சிதலாமதரியா மமட்டாலிகா. மபாதுவான மபயர:் மயில் வான் 

குறட சிலந்தி. 

❖ IUCN நிறல: மிகவும் அருகி வரும் இனம். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

AMBIS உடல் அங்க (பபயாசமட்ரிக்) குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு அமமப்பு – 

மும்மப  

❖ றகது மசய்யப்படட் குை்ைவாைிகளுக்கான ஒரு தமம்படுத்தப்பட்ட கை்காைிப்பு 

அறமப்பானது மும்றபயில் அறிமுகப் படுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ “AMBIS” (Automated Multimodal Biometric Identification System) ஆனது “தானியங்குப் பல்முறன 

உடல் அங்க அறடயாை அறமப்பு” என்ை மபயர ்மகாை்டது. இந்தியாவில் உை்ை காவல் 

துறையினால் பயன்படுத்தப்படும் இதத வறகறயச ் தசரந்்த முதலாவது அறமப்பு 

இதுவாகும். 

❖ AMBIS ஆனது றமய வழங்ககத்துடன் (Server) இறைக்கப்படட்ுை்ைது. இது அறனத்து 

குை்ைவாைிகைின் புறகப்படங்கை், றகதரறககை் மை்றும் கருவிழி ஆகியவை்றைச ்

தசமித்து றவக்கின்ைது.  

❖ இது கைிப்மபாறியின் சுட்டிறய அழுத்தியவுடன் குை்ைவாைிகறை அறடயாைம் காை 

உதவுகின்ைது. இது உை்நாட்டில் அல்லது மவைிநாட்டில் குை்ைவாைிகை் இருந்தாலும், அது 

குறித்தத் தகவறல காவல் துறையின் மை்ை பிரிவுகளுக்கு வழங்குகின்ைது. 

 

மகபபசி நூலகப் பபருந்துகள் - தில்லி 

❖ மத்திய கலாசச்ார மை்றும் சுை்றுலாத் துறைக்கான இறை அறமசச்ர ்றகதபசி நூலகப் 

தபருந்துகறைப் புது தில்லியில் மதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ இந்தப் தபருந்துகை் இந்திய விமான நிறலய ஆறையத்திடம் இருந்து மபருநிறுவன 

சமூகப் மபாறுப்பு நிதியின் கீழ் வாங்கப்படட்ுை்ைன.  

❖ இந்தக் றகதபசி நூலகப் தபருந்துகை் தில்லி மபாது நூலகத்தின் “ெர ்ெர ்தஸ்தக் ெர ்

ெர ்புஸ்தக்” என்ற திை்ைத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைன.  

❖ இத்திை்ைத்தின் கீழ், தில்லி மபாது நூலகமானது ஆனது தில்லி மக்களுக்கு, குறிப்பாக 

ஜ ரிகள், மீள்குடிஜயற்ற காலனிகள் மற்றும் கிராமப் புறங்களில் வசிப்பவரக்ளுக்குப் 

புத்தகங்கள் வழங்குவபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ தில்லி மபாது நூலகம் என்பது யுபனஸ்ஜகா மற்றும் மதத்ிய அரசின் உதவியுைன் 1951 ஆம் 

ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பை்ை ஒரு ஜதசியக் காப்பக நூலகமாகும். 

 

ஜம்மு காஷ்மீர் இடஒதுக்கீடு (திருத்த) மபொதா, 2019 

❖ ெம்மு காஷ்மீர ் இடஒதுக்கீடு (திருத்த) மதசாதா, 2019 ஆனது நாடாளுமன்ைத்தின் இரு 

அறவகைாலும் நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ இந்த மதசாதா 2004 ஆம் ஆை்டின் ெம்மு காஷ்மீர ் இடஒதுக்கீடட்ுச ் சட்டத்றதத் 

திருத்துகின்ைது. இது 2019 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் 01 அன்று நறடமுறைக்கு வந்த அவசரச ்

சட்டத்றத மாை்றுகின்ைது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது சரவ்ததச எல்றலறய ஒட்டியுை்ை பகுதிகைில் வாழும் சமூக மை்றும் 

கல்வி ரீதியில் பின்தங்கிய வகுப்றபச ் தசரந்்த மக்களுக்கு மாநில அரசின் சில 

பதவிகளுக்கான நியமனங்கை் மை்றும் பதவி உயரவ்ுகளுக்கான இட ஒதுக்கீடற்ட 

நீட்டித்துை்ைது. 
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❖ இதை்கு முன்பு உை்றமக் கடட்ுப்பாடட்ுக் தகாடற்ட ஒட்டியுை்ை பகுதிகைில் வாழும் 

மக்கை் மடட்ுதம இடஒதுக்கீடட்ுக்குத் தகுதியுறடயவரக்ைாக இருந்தனர.் 

❖ 2004 ஆம் ஆை்டு சட்டத்தில், உை்றமயான எல்றலக் கடட்ுப்பாடட்ுக் தகாடற்ட 

ஒட்டியுை்ை பகுதிகைில் வாழ்ந்து, அவரக்ை் 3 லட்சத்திை்கும் தமல் வருமானம் ஈட்டினால் 

அவரக்ை் இடஒதுக்கீட்டிை்குத் தகுதியை்ைவரக்ைாவர.் 

❖ தமலும் இந்தத் திருத்தமானது சரவ்ததச எல்றலறய ஒட்டியுை்ை பகுதிகைில் வாழும் 

மக்களுக்கும் விதிமுறைறய நீட்டித்துை்ைது.  
 

அொமின் மமஜான் பகால்டு பதயிமல – புதிய உலக ொதமன  

❖ கவு ாத்தி ததயிறல ஏல விை்பறன றமயத்தில் அசாமில் உை்ை ஒரு அரிய வறக 

ததயிறல இனமானது ஒரு கிதலாவிை்கு 70,501 ரூபாயிை்கு ஏலமிடப்பட்டது. 

❖ றமொன் ததயிறலத் ததாட்டத்திலிருந்து பாரம்பரியமாக தகால்டன் டிப்ஸ் எனும் 

வறகயானது இதத ஏலத்தில் 50000 ரூபாயிை்கு விை்கப்படட் மை்மைாரு சிைப்பு வறகத ்

ததயிறலயான மதனாகரி தகால்டு என்ை வறகயால் ஏை்படுத்தப்படட் சாதறனறய 

முறியடித்தது.  

❖ இந்த சிைப்பு வாய்ந்த ததயிறல அசாமின் திப்ருகார ் மாவட்டத்தில் உை்ை றமென் 

ததாட்டத்தில் இருந்து வருகிைது. 

❖ உலகின் மிகப்பழறமயான ததயிறல நிறுவனமான அசாம் இந்திய நிறுவனத்தால் 

இத்ததாட்டம் மசாந்தம் மகாை்டாடப்படுகின்ைது.  
 

பகாசி – மீெச்ி நதிகள் இமணப்புத் திடட்ம் 

❖ பீகார ்மாநிலத்தின் தகாசி மை்றும் மீசச்ி நதிகறை ஒன்தைாமடான்று இறைக்கும் 4900 

தகாடி ரூபாய் அைவிலான தகாசி – மீசச்ி நதிகை் இறைப்புத் திட்டத்திை்கு மத்திய அரசு 

ஒப்புதல் அைித்துை்ைது.. 

❖ மத்தியப் பிரததசத்தின் மகன்-மபடவ்ா திட்டத்திை்குப் பிைகு அரசால் அங்கீகரிக்கப்படும் 

இரை்டாவது மிகப் மபரிய நதிகை் இறைப்புத் திட்டம் இதுவாகும். 

 

❖ இத்திட்டமானது பின்வரும் பயன்கறை அைிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்ைது. 

o வடக்குப் பீகாறர (குறிப்பாக சீமாஞ்சல் பகுதி) மதாடரச்ச்ியான மவை்ை 

அபாயத்திலிருந்து விடுவித்தல் 

o அதறனச ்சுை்றியுை்ை 2.14 லட்சம் ம க்டர ்நிலங்களுக்கு நீரப்் பாசனம். 
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இராஜஸ்தான் ஆணவக் சகாமல மற்றும் கும்பல் சகாமல மபொதா 

❖ ஆைவம் மை்றும் பாரம்பரியம் என்ை மபயரில் திருமைம் மசய்பவரக்ைின் சுதந்திரத்தில் 

தறலயிடுவறதத் தறட மசய்யும் மதசாதா, 2019 ஆனது இராெஸ்தான் அரசால் 

நிறைதவை்ைப்பட்டது. 

❖ இது இராெஸ்தானில் “ஆணவக் பகாபல” மற்றும் “கும்பல் பகாபல” நிகழ்வுகபளத் 

தடுப்பபத ஜநாக்கமாகக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ குடும்ப பகௌரவம் என்ற பபயரில் திருமணமானவரக்பள பகாபல ப ய்வதற்கு மரண 

தண்ைபன அல்லது ஆயுள் தண்ைபன விதிப்பதற்கான விதிமுபறகள் வகுக்கப் 

பை்டுள்ளன. 

❖ கும்பல் பகாபலகபளத ் தடுப்பதற்காக 2018 ஆம் ஆண்டு டி ம்பர ் மாதத்தில்  ை்ைம் 

நிபறஜவற்றிய முதலாவது மாநிலம் மணிப்பூர ் ஆகும். தற்பபாழுது இ  ்ை்ைத்பத 

நிபறஜவற்றிய இரண்ைாவது மாநிலம் இராஜஸ்தான் ஆகும்.  

 

ேரியானாவில்  முமறப்படுத்தப்பட்ட குற்றங்கமளக் கட்டுப்படுத்தும் மபொதா, 

2019 

❖  ரியானா சட்ட சறபயானது  ரியானாவின் முறைப்படுத்தப்பட்ட குை்ைங்கறைக் 

கடட்ுப்படுத்தும் மதசாதா, 2019 என்ை மதசாதாறவ நிறைதவை்றியுை்ைது. 

❖ இந்த மதசாதாவானது குை்ைவியல் நடவடிக்றககறைக் கடட்ுப்படுத்துவதை்கும் 

தடுப்பதை்கும் முறைப்படுத்தப்படட் குை்ைக் குழுவினால் சிைப்பு ஏை்பாடுகறை 

தமை்மகாை்ைச ்மசய்வறத தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 
❖ இது குை்ைங்கறைத் தடுப்பதை்கு கம்பிவழி,  மின்னணு அல்லது வாய்மமாழியாக 

தமை்மகாை்ைப்படும் தகவல் மதாடரப்ுகறை இறடமறிக்கும் அதிகாரங்கறை மாநில 

அரசிை்கு வழங்குகின்ைது. 
 

பகாவாவில் சபாது உரிமமயியல் ெடட்ம் 

❖ தகாவா மாநில அரசானது தபாரச்ச்ுக்கீசிய காலத்றதச ் தசரந்்த மபாது உரிறமயியல் 

சட்டத்றதத் (UCC - Uniform Civil Code) திருத்தவுை்ைதாக அறிவித்துை்ைது. எனதவ தகாவா 

மாநிலத்தில் அம்மாநிலத்றதச ் தசராதவரக்ை் மசய்து மகாை்ளும் திருமைங்கறைப் 

பதிவு மசய்வறத அனுமதிக்க இந்தத் திருத்தம் வழிவறக மசய்யும்.  

❖ ஜகாவா மாநிலத்பத  ் ஜ ராதவரக்ளின் திருமணப் பதிவுகள் தற்பபாழுது ஜகாவாவில் 

தபை ப ய்யப்பைட்ுள்ளன. 

❖ UCC ஆனது அப்தபாறதய ஜபார ்ச்ுக்கீசிய ஆை்சியாளரக்ளால் 1870 ஆம் ஆண்டில் 

ஜகாவாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ ஜகாவா 1961 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுைன் இபணக்கப்பை்ை பின்னரும் கூை இந்த பபாது 

உரிபமயியல்  ை்ைம் தக்க பவக்கப்பை்ைது. 

❖ 1987 ஆம் ஆண்டில் ஜகாவா ஒரு தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பை்ைது.  
 

திவிப்ரா பதசிய விடுதமல முன்னணி – திரிபுரா  

❖ இந்திய அரசு, திரிபுரா மாநில அரசு மை்றும் திரிபுராவில் தறட மசய்யப்படட் கிைரச்ச்ிக் 

குழுவான சமீர ் குமார ் ததவ் வரம்ா தறலறமயிலான திவிப்ரா ததசிய விடுதறல 

முன்னைி (National Liberation Front of Twipra - NLFT-SD) ஆகியவை்றிை்கிறடதய அறமதி 

ஒப்பந்தம் ஒன்று றகமயழுத்திடப்படட்து. 
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❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி NLFT-SD ஆனது வன்முபறபயக் பகவிைட்ு ஜதசிய நீஜராை்ைத்தில் 

இபணவதற்கு ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ NLFT ஆனது 1997 ஆம் ஆண்டு முதல்  ை்ை விஜராத நைவடிக்பககள் (தடுப்பு )்  ை்ைத்தின் 

கீழ் தபை ப ய்யப்பைட்ுள்ளது. 

❖ மத்திய உள்துபற அபம  ்கத்தின் வைகிழக்கில்  ரணபைந்த 

“கிளர ்ச்ியாளரக்ளுக்கான மறுவாழ்வுத் திை்ைம், 2018”ன் படி  ரணபைந்த 

கிளர ்ச்ியாளரக்ளுக்கு  ரணபைந்ததற்கான பயன்கள் வழங்கப் பைவிருக்கின்றன.  

 

மத்தியப் பிரபதெத்தில் பழங்குடியினர் நல நடவடிக்மககள் 

❖ மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தின் ஒவ்மவாரு பழங்குடியினருக்கும் 

10,000 ரூபாய் மிறகப்பை்றுடன் கூடிய பை்று அடற்டறய வழங்கவுை்ைது.  

❖ தமலும் உை்ளூர ் கடன் வழங்குநரக்ைிடமிருந்துப் பழங்குடியினர ் வாங்கிய அறனத்து 

கடன்களும் தை்ளுபடி மசய்யப்படும் எனவும் அந்த மாநில அரசு அறிவித்துை்ைது. 

❖ இனிதமல், மாநிலத்தில் உை்ை ஒவ்மவாரு பழங்குடியினர ்  குடும்பத்தில் ஏை்படும் 

ஒவ்மவாரு பிைப்பிை்கும் 50 கிதலா உைவு தானியமும் இைப்பு ஏை்படட்ால் 100 கிதலா 

உைவு தானியமும் அவரக்ளுக்கு வழங்கப் படும். 

❖ பழங்குடியின மன்னரக்ைான சங்கர ்ஷா மை்றும் ரகுநாத் ஷா ஆகிதயாரின் நிறனவாக 

ஒரு அருங்காட்சியகமானது ெபல்பூரில் கட்டப்படவுை்ைது.  

 

பகாகபீல் ஏரி 

❖ பீ ாரின் கதி ார ்மாவட்டத்தில் உை்ை தகாகபீல் குைம்பு வடிவ ஏரியானது மாநிலத்தின் 

முதல் சமூகப் பாதுகாப்புச ்மசாத்தாக அறிவிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ தகாகபீல் ஏரியானது வடக்கில் ம ாநந்தா மை்றும் கங்கர ்நதிகை் மை்றும் மதை்கு மை்றும் 

கிழக்கில் கங்றக நதி ஆகியவை்றின் ஓட்டத்தால்  உருவாக்கப் பட்டதாகும்.   

❖ 2004 ஆம் ஆை்டில் இதனுடன் தசரத்்து இதன் அருகில் உை்ை பாகரப்ீல் மை்றும் பால்தியா 

சவுர ் ஆகியவை்றிை்கு இந்திய பைறவகை் பாதுகாப்பு அறமப்பால் இந்தியாவின் 

முக்கியமான பைறவகை் பகுதி எனும் அந்தஸ்து வழங்கப்படட்து. 
 

ெத்தீஸ்கரில் இட ஒதுக்கீடு 

❖ சத்தீஸ்கரில் மாநில அரசு தவறல மை்றும் கல்வி ஆகியவை்றில் மிகவும் பிை்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர ் மை்றும் பட்டியல் இனத்தவர ் ஆகிதயாருக்கான இட ஒதுக்கீடு 

அதிகரிக்கப்படட்ுை்ைதாக அம்மாநில முதல்வர ்பூதபஷ் பாகல் அறிவித்துை்ைார.் 
❖ இது சத்தீஸ்கறர மமாத்தமாக 72% இட ஒதுக்கீடு மகாை்ட மாநிலமாக (32% -  

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர,் 13% - பட்டியல் இனத்தவர,் 27% - இதர  பிை்படுத்தப்பட்ட 

வகுப்பினர)் மாை்ைவிருக்கின்ைது.  
❖ இது சத்தீஸ்கறர நாட்டில் மிக அதிக இட ஒதுக்கீடற்டக் மகாை்ட மாநிலமாக 

ஆக்குகின்ைது. உசச் நீதிமன்ைத்தினால் கூைப்படட் இட ஒதுக்கீடு மீதான 50% வரம்றபக் 

காட்டிலும்  இது அதிகமாக இருக்கின்ைது. 
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இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் இரயில் – சகால்கத்தா     

❖ மகால்கத்தாவில் மதாடங்கப்படட்ுை்ை இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் 

இரயில் திட்டம் கிட்டத்தட்ட முடிவறடயும் தருவாயில் இருக்கின்ைது. 
❖ இந்த இரயில் பாறதயானது  ூப்ைி நதிக்கு அடியில் அறமந்திருக்கின்ைது. 
❖ 16 கிதலா மீட்டர ்மதாறலவு மகாை்ட மகால்கதத்ா மமட்தரா திட்டமானது சால்ட் மசக்டர ்5 

என்ை பகுதிறய  வ்ரா றமதான் என்ை பகுதியுடன் இறைக்க விருக்கின்ைது.  

 

 

சிறுபெமிப்பு ஊக்குவிப்புத் திட்டம் – ஒடிொ  

❖ ஒடிசா மாநில அரசு சிறு தசமிப்பு ஊக்குவிப்புத் திட்டம் என்ை ஒரு திட்டத்றதத் 

மதாடங்கியுை்ைது. 
❖ ஒடிசா மாநில மக்கை் அம்மாநிலத்திை்குை் இருக்கும் எந்தமவாரு தபால் நிறலயம் 

அல்லது வங்கியில் குறைந்த பட்சம் ரூ.2000ஐ றவப்புத் மதாறகயாகச ்மசலுத்த முடியும். 
❖ மாவடட் ஆட்சியாைரக்ை், துறை ஆட்சியரக்ை் மை்றும் வட்டார வைரச்ச்ி அதிகாரிகை் 

ஆகிதயாரின் அலுவலகங்கைிலிருந்து ஒரு இலவச இறைய அடிப்பறடயிலான ஒரு 

அறடயாைச ்சீடட்ு அம்மக்களுக்கு வழங்கப்படவிருக்கின்ைது. 
❖ அவரக்ைில் அதிரஷ்்டசாலிகறைத் ததரந்்மதடுக்கப்படுவதை்கான நிகழ்சச்ி நடத்தப்படும். 

இதில் ததரந்்மதடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பரிசுப் மபாருட்கை் வழங்கப்படும். இதன் மூலம் 

கடன் அைிப்பவரக்ை் மை்றும் கடன் அைிக்கும் வங்கிகைிடமிருந்து மக்கறைப் 

பாதுகாக்கவும் சிறு தசமிப்றப ஊக்குவிக்கவும் முடியும்.  
 

முக்கிய மந்திரி கிரிஷி ஆசிர்வாத் பயாஜனா - ஜாரக்்கண்ட ்

❖ இந்தியத் துறைக் குடியரசுத் தறலவர ்மவங்கய்ய நாயுடு ொரக்்கை்டில் முக்கிய மந்திரி 

கிரிஷி ஆசிரவ்ாத் தயாெனா என்ை ஒரு திட்டத்றதத் மதாடங்கி றவத்தார.் 
❖ இது 13.5 இலட்சத்திை்கும் தமை்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயனைிப்பறத தநாக்கமாகக் 

மகாை்டுை்ைது. 
o ஒரு ஏக்கர ்அல்லது அதை்குக் குறைவாக நிலத்றத றவத்துை்ை விவசாயிகை் ரூ.5000 

நிதிறயப் மபைத் தகுதியுறடயவரக்ைாவர.் 
o 5 ஏக்கர ்நிலத்றத றவத்துை்ை விவசாயிகை் இரை்டு தவறை முறையில் ரூ.25,000ஐ 

மபறுவதை்குத் தகுதியுறடயவரக்ைாவர.் 
❖ தநரடிப் பயன் பரிமாை்ை முறையின் மூலம் மாநிலத்தினால் 100 சதவித அைவில் 

தீரற்வறய அைிக்கக் கூடிய வறகயில் இருக்குமாறு மதாடங்கப்படட் முதலாவது திடட்ம் 

இதுவாகும். 
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சுரங்கப் பாமத அருங்காட்சியகம் 

❖ மும்றபயில் உை்ை ராெ் பவனில் நிலத்திை்கடியில் அறமந்த சுரங்கப் பாறத 

அருங்காட்சியகத்றதக் குடியரசுத் தறலவர ்இராம்நாத் தகாவிந்த் திைந்து றவத்தார.் 

❖ இந்த சுரங்கப் பாறதயானது முதலாம் உலகப் தபாருக்கு முந்றதய காலகட்டதற்தச ்

தசரந்்தது. 

❖ முன்னதாக, மறுகட்டறமப்பிை்குப் பரிந்துறரக்கப்படட்ுை்ை ஆளுநரின் அலுவலக மை்றும் 

குடியிருப்பு கட்டிடமான ெல் பூசன் கட்டிடத்திை்கு இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்அடிக்கல் 

நாட்டினார.் 

❖ ெல் பூஷன் ஏைத்தாழ 200 ஆை்டுகை் வரலாை்றைக் மகாை்டுை்ைது.  

 
 

உத்திரப் பிரபதெத்தின் மரம் நடும் முயற்சி  

❖ மவை்றையதன மவைிதயறு இயக்கத்தின் 77வது ஆை்டு நிறைறவமயாட்டி ஒதர நாைில் 

22 தகாடி மரக் கன்றுகறை நடவு மசய்து உத்திரப் பிரததச அரசு சாதறன பறடத்துை்ைது. 
❖ “விருக்சாதராபன் மகாகும்ப்” எனும் மாநில அைவிலான மரம் நடும் இயக்கத்தின் தபாது 

ஒரு மைி தநரத்தில் ஐந்து தகாடி மரக்கன்றுகை் நடப்படட்ன. 
❖ ஆறு மைிதநரத்தில் ஒதர தநரத்தில் 76,823 மரக்கன்றுகறை விநிதயாகித்ததை்காக 

கின்னஸ் சாதறனறய இம்மாநிலம் பறடத்துை்ைது. 
❖ உத்திரப் பிரததசத்தின் முதல்வர ்அரசமரம், குருகிறல மை்றும் ஆலமரம் ஆகியவை்றின் 

கலறவயாக நடப்படும்  ரிஷங்கரிறய நடவு மசய்வதன் மூலம் இந்த மரக்கன்று நடும் 

இயக்கத்திறனத் மதாடங்கி றவத்தார.்  
 

ஜங் – இ – ஆொதி நிமனவகம் 

❖ 73வது சுதந்திர தினத்றத முன்னிடட்ு ெலந்தர ்அருதக உை்ை கரத்ாரப்ூரில் ெங்-இ-ஆசாதி 

நிறனவிடத்தின் மூன்ைாம் நிறலறய பஞ்சாப் முதல்வர ்தகப்டன் அம்ரீந்தர ்சிங் திைந்து 

றவத்தார.்  
❖ இந்த மூன்ைாம் நிறலயானது ொலியன் வாலாபாக் படுமகாறலயின் தியாகிகை் மை்றும் 

சுதந்திரப் தபாராட்டத்தின் தபாது அந்தமானின் மசல்லுலார ் சிறையில் 

அறடக்கப்பட்டிருந்த மகாை்டாடப்படாத வீரரக்ளுக்மகன அரப்்பைிக்கப் படட்ுை்ைது. 
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❖ பஞ்சாப் அரசின் “உங்கள் ஜவரக்ளுைன் உங்கறை இபணயுங்கள்” எனும் திை்ைத்தின் ஒரு 

பகுதியாக அங்கு வருபக தரும் இபளஞரக்ளுக்கு ஜங்-இ-ஆ ாதி நிபனவகம், 

அமிரத் ரஸில் உள்ள பிரிவிபன அருங்காை்சியகம் மற்றும் விரா த-்இ-கால் ா 

(அனந்தப்பூர ் ாஹிப் நகரம்) ஆகியவை்றின் மூலமாக மாநிலத்தின் வைமான பாரம்பரிய 

கலாசச்ார மரபுகறை தனிப்பட்ட முறையில் காை அத்திட்டம்  உதவுகின்ைது.  

 

ஆதி மபகாத்ெவ் 

❖ ஆதி மதகாத்சவ் அல்லது ததசியப் பழங்குடியினர ் திருவிழாவானது தல-லடாக்கின் 

தபாதலா றமதானத்தில் ஏை்பாடு மசய்யப்படவுை்ைது. 
❖ இது லடாக்கில் பழங்குடியினரின் மபாருைாதாரத்றத உயரத்்துவறத தநாக்கமாகக் 

மகாை்டுை்ைது. 
❖ இது லடாக்கில் முதல் முறையாக நறடமபைவுை்ைது. 
❖ இது மத்தியப் பழங்குடியினர ் விவகார அறமசச்கம் மை்றும் பழங்குடியினர ்கூடட்ுைவு 

சந்றதப்படுத்துதல் தமம்பாடட்ுக் கூடட்றமப்பின் கூடட்ு முயை்சியாகும். 
❖ இத்திருவிழாவின் கருத்துரு : “பழங்குடியினரின் பகவிபன, கலா  ்ாரம் மற்றும் வரத்்தக 

மகத்துவத்தின் பகாண்ைாை்ைம்” என்பதாகும். 

❖ லைாக் பகுதியானது பாஷ்மினா  ால்பவகள் மற்றும் வாதுபமப் பழங்களுக்கு மிகவும் 

பிரபலமானதாகும். 

 

புதிய கல்வி மாதிரி 

❖ ராெஸ்தானில் புதிய கல்வி மாதிரியானது மதாடங்கப்படட்ுை்ைது. 
❖ இது சிைந்தக் கல்லூரிகளுக்கான வை உதவி (Resource Assistance for Colleges with Excellence - 
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RACE) எனும் தறலப்பில் மதாடங்கப்படட்ுை்ைது. 
❖ இது வைங்கை் கிறடப்பறத ஒழுங்கறமவு மசய்வதை்காக மாவட்ட அைவில் கல்லூரிகை் 

மை்றும் ஆசிரியரக்றைப் பிரித்தைிப்பறத தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 
 

மத்தியப் பிரபதெம் – ெமீபத்திய ெடட்பமலமவ 

❖ மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது சட்ட தமலறவறய உருவாக்குவதை்கான 

நடவடிக்றககறைத் மதாடங்கத் திட்டமிடட்ுை்ைதாக அறிவித்துை்ைது.  

❖ தை்மபாழுது 6 மாநிலங்கை் சட்ட தமலறவறயக் மகாை்டிருக்கின்ைன.  

❖ மாநில மறுசீரறமப்பிை்கு முன்பு வறர ெம்மு காஷ்மீர ்மாநிலமும் சட்ட தமலறவறயக் 

மகாை்டிருந்தது. 

 

 

சிலிக்கா மற்றும் அன்சுபா ஏரிகள் - ஒடிொ 

❖ தனது மிகப்மபரிய 2 ஏரிகறைப் பாதுகாப்பதை்காக ஒருங்கிறைந்த தமலாை்றமத் 

திட்டத்திறனச ்மசயல்படுத்துவதை்கு ஒடிசா ஈரநில ஆறையம் ஒப்புதல் வழங்கியுை்ைது. 
o சிலிக்கா – இந்தியாவின் மிகப்மபரிய உவர ் கடை் காயலாகும். இது, தனது 

அருகிவரும் இனமான ஐராவதி டால்பின்கை் மை்றும் குைிர ் காலத்தின் தபாதான  

பைறவகைின் இடப் மபயரவ்ு ஆகியவை்றிை்குப் புகழ்மபை்று விைங்குகின்ைது. 
o அன்சுபா – ஓடிசாவின் மிகப்மபரிய நன்னீர ் ஏரியாகும். இது சுறவயான நன்னீர ்

மீனிை்காகப் புகழ்மபை்று விைங்குகின்ைது. இது 32 வறகயான இடப்மபயரவ்ுப் 

பைறவகைின் குைிரக்ாலத் தைமாக விைங்குகின்ைது.  
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கட்ெ ்பாமலவனம் - முன்னாள் சவப்ப மண்டலக் காடுகள் 

❖ இந்தியா மற்றும் பிபரஞ்சு நாைப்ை  ் ஜ ரந்்த ஆராய் ச்ியாளரக்பளக் பகாண்ை ஒரு 

குழுவானது, கை்சின் பவப்ப மண்ைல வறண்ை பாபலவனமானது ஒரு காலத்தில் பல்ஜவறு 

வபகயான பறபவ இனங்கள், நன்னீர ் மீன்கள், ஒை்ைக  ் சிவிங்கிகள் மற்றும் 

காண்ைாமிருகங்கள் ஆகியவற்றுைன் ஈரப்பதமான ஒரு துபண பவப்ப மண்ைலக் காைாக 

இருந்துள்ளதாகக் கண்ைறிந்துள்ளது. 

❖ மிஜயாசீன் எனப்படும் புவியியல் கால கை்ைத்தில் ஏறக்குபறய 14 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த முதுபகலும்பு புபதபடிவங்கபள கண்டுபிடித்ததன் 

அடிப்பபையில் அவற்றின் முடிவுகள் அபமந்துள்ளன. 

❖ இந்தப் புபதபடிவங்கள் பாலகாவா என்ற இைத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

❖ ஏறக்குபறய 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவிற்கும் இந்தியத் 

துபணக் கண்ைத்திற்கும் இபையில் பாலூை்டிகள் எவ்வாறு பரவின என்பதற்கான 

ஆதாரங்கபள இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் சுை்டிக் காைட்ுகின்றன. 

 

மேதராபாத்தில்  அபமொன்   

❖ அஜம ான் நிறுவனம் உலகில் தனது மிகப் பபரிய வளாகத்பத பெதராபாத்தில் 

திறந்துள்ளது. 

❖ இந்த வளாகம் 1.8 மில்லியன்  துர அடிபய உள்ளைக்கியுள்ளது. இந்த வளாகத்தில் 15,000 

பதாழிலாளரக்ள் பணியாற்ற முடியும் 

❖ அபமரிக்காவிற்கு பவளிஜய அறமந்த அஜம ானின் முதலாவது ப ாந்த வளாகம் 

இதுவாகும். ஜமலும் சியாை்டில்  தபலபமயகத்திற்கு பவளிஜய அஜம ானின் மிகப் பபரிய 

பதாழில்நுை்பத் தளமும் இதுவாகும். 

 

70 ஆண்டுகளில் மிக அதிக மமழப் சபாழிவு 

❖ கைந்த 70 ஆண்டு காலத்தில் ஒஜர நாளில் (24 மணி ஜநரத்தில்) இமா  ்லப் பிரஜத ம் மிக 

அதிக மபழப் பபாழிபவப் பபற்றுள்ளது. 

❖ இந்த மாநிலம் ஒைட்ு பமாத்தமாக 102.5 மில்லி மீை்ைர ்மபழப் பபாழிபவப் பபற்றுள்ளது. 

இது ஒரு நாளின் வழக்கமான மபழப் பபாழிபவ விை 1065  தவிகிதம் அதிகமாகும். 

❖ பிலாஸ்பூர ் மாவை்ைத்தில் மிக அதிக மபழப் பபாழிவான 252 மில்லி மீை்ைர ் மபழப் 

பபாழிவு பதிவாகியிருந்தது. இது அதன் வழக்கமான மபழப்பபாழிபவ விை 2586 

 தவிகிதம் அதிகமாகும். 

 

அரசு ஓட்டுநரக்ள் – மகளிர்  

❖ அரசுத் துறைகை் மை்றும் மபாதுத் துறை நிறுவனங்கைில் மபை் ஓடட்ுநரக்றை நியமிக்க 

தகரை அரசு முடிவு மசய்துை்ைது. 

❖ அரசு வாகனங்கறை இயக்குவதை்குப் மபை்கறை அனுமதிக்க முடிவு மசய்த 

இந்தியாவில் உை்ை முதலாவது மாநிலம் தகரைா ஆகும். 
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கூகிள் மற்றும் சதலுங்கானா 

❖ ‘டிஜிட்டல் மதலுங்கானாவிை்காக’ கூகிை் இந்தியா நிறுவனத்துடன் மதலுங்கானா அரசு 

புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகமயழுத்திடட்ுை்ைது. 

❖ இந்தப் புரிந்துைரவ்ு ஒப்பந்தமானது கூகிைின் டிஜிட்டல் பதிப்பகக் கருவி “நவதலகா” ஐப் 

பயன்படுதத்ி ஆன்றலனில் அதிகமான உை்ளூர ்மமாழிகைின் உை்ைடக்கத்றதப் மபறும் 

மை்றும் அதறன தமம்படுத்தும். 

❖ கூகிை் நிறுவனமானது மாநிலத்தின் ஒடட்ுமமாத்த டிஜிட்டல் மயமாக்கல் இயக்கதத்ிை்கு 

ஆதரறவ வழங்க இருக்கின்ைது.  

 

கர்நாடகா அரசு தங்க ரத ரயிறல ரத்து செய்துள்ளது 

❖ மதன்னிந்தியாவின் ஒதர மசாகுசு ரயிலான தங்க ரத ரயிலின் இயக்கத்றத கரந்ாடக 

மாநில அரசு தை்காலிகமாக நிறுத்தியுை்ைது. 
 

 

❖ அதிக வருவாய் இழப்பின் காரைமாக இந்த ரயில் தசறவ நிறுத்தப்படட்ுை்ைது. 

❖ இது இந்திய மாநிலங்கைான கரந்ாடகா, தகாவா, தகரைா, தமிழ்நாடு மை்றும் 

பாை்டிசத்சரி ஆகியவை்றில் உை்ை முக்கியமான சுை்றுலாத் தலங்கறை 

இறைக்கின்ைது. 

❖  ம்பியில் உை்ை வித்தலா தகாவிலில் இருக்கும் கல் ரதத்தின் நிறனவாக இதை்கு 

இப்மபயரிடப் பட்டது. 

❖ மடக்கான் ஒடிஸியுடன் தசரந்்து இந்த ரயிலானது மிகவும் பிரபல ரயிலான  சக்கரங்கைின் 

மீது அறமந்த அரை்மறன என்ை ரயிலின் வரிறசயில் வடிவறமக்கப் படட்ுை்ைது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மை்றும் நிகழ்வுகள் 

ரவீஷ் குமார் மகபெபெ விருது 

❖ என்டிடிவிறயச ் (NDTV) ஜ ரந்்த பத்திரிக்பகயாளரான ரவீஷ் குமார ் 2019 ஆம் ஆண்டின் 

ரஜமான் மகஜ ஜ  விருது வழங்கி பகௌரவிக்கப்பை்ைார.்  

❖ “குரலற்றவரக்ளுக்காக குரபலக் பகாடுப்பதற்குப் பத்திரிக்பகபயப் 

பயன்படுதத்ியதற்காகவும்” மிக உயரிய தரமுள்ள அறம்  ாரந்்த பத்திரிக்பகத் துபறக்கு 

அயராது பாடுபை்ைதற்காகவும் இவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பை்ைது. 

❖ மகஜ ஜ  விருது என்பது ஆசியாபவ  ் ஜ ரந்்த தனிப்பைை் நபரக்ளுக்கும் 

அபமப்புகளுக்கும் வழங்கப்படும் மிக உயரிய பகௌரவ விருதாகும். இது பபரும்பாலும் 

ஜநாபல் பரிசின் ஆசியப் பதிப்பு என்று அபழக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்த விருபத பவற்ற மற்ற பவற்றியாளரக்ள் 

 

 

விவாதத்திற்கான உலக ொம்பியன்ஷிப் 

❖ 2019ம் ஆை்டில் உலக விவாத சாம்பியன்ஷிப்பில் கனடாறவ வீழ்த்தி இந்திய 

அைியானது உலக சாம்பியனாக உருவடுத்திருக்கின்ைது. 

 

❖ ஐந்து உறுப்பினரக்ை் மகாை்ட இந்திய அைி மசன்றனயின் ததொஸ் சுப்பிரமைியத்றத 

(PSBB பள்ளி) உள்ளைக்கியதாகும். 

❖ தாய்லாந்தில் நபைபபற்ற இப்ஜபாை்டியானது 64 நாடுகளிலிருந்து 600 

ஜபாை்டியாளரக்பளக் பகாண்ைதாகும். ஜமலும் இதில் பங்ஜகற்ற இந்திய அணி ஒரு சுற்றில் 

கூை ததால்வியறடயாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகின்றது. 

❖ ஒரு விரிவான ததரவ்ு மசயல்முறைக்குப் பிைகு, இந்த ஐந்து மாைவரக்றையும் இந்திய 

பை்ைிகை் விவாத சங்கம் ததரவ்ு மசய்து பல மாதங்கை் பயிை்சி அைித்தது. 
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சுஸ்மா சுவராஜ் – மமறவு  

❖ இந்தியாவில் இராெதந்திர உைவிை்கு ஒத்துைரவ்ு மை்றும் மனித அணுகுமுறைறய 

மகாை்டு வந்ததை்காக பாராட்டப்பட்ட 67 வயது நிரம்பிய முன்னாை் மவைியுைவுத் துறை 

அறமசச்ர ்சுஸ்மா சுவராெ் காலமானார.் 

❖ சுஸ்மா சுவராெ் பின்வருவனவை்றில் முதலாவதாகத் திகழ்ந்துை்ைார.்  

o  ரியானா மாநிலத்தில்  இந்தியாவின் இைம் வயது தகபிமனட் அறமசச்ர ் (1977 

ஆம் ஆை்டில் அவருறடய வயது 25) 

o 1998 ஆம் ஆை்டில் தில்லியின் முதலாவது மபை் முதலறமசச்ர.் 

o நாட்டில் உை்ை ததசிய அரசியல் கட்சியின் முதலாவது மபை் மசய்தித் 

மதாடரப்ாைர.் 

o இந்திரா காந்திக்குப் பின்பு மவைியுைவுத் துறை அறமசச்ராக பதவி வகித்த 

இரை்டாவது மபை் (2014-19) 

o தறலசிைந்த நாடாளுமன்ைவாதி விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட்ட இந்திய 

நாடாளுமன்ைத்தின் முதலாவது மை்றும் ஒதர மபை் நாடாளுமன்ை உறுப்பினர.்  

o பிதெபியின் முதலாவது மபை் முதலறமசச்ர,் மத்திய அறமசச்ர,் மபாதுச ்

மசயலாைர,் மசய்தித் மதாடரப்ாைர,் எதிரக்் கட்சித் தறலவர ்மை்றும் மவைியுைவுத் 

துறை அறமசச்ர.் 

o தசானியா காந்திக்குப் (1999 – 2004) பின்பு மக்கைறவயில் எதிரக்் கட்சித் 

தறலவராகப் பதவி வகித்த இரை்டாவது மபை் சுஸ்மா சுவராெ் (2009 – 14) ஆவார.் 

 

விண்சவளி அறிவியல், சதாழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ெச்ி ஆகியவற்றில் விக்ரம் 

ொராபாய் இதழியல் விருது 

❖ இந்திய விை்மவைித் திட்டத்தின் தந்றதயான டாக்டர ்விக்ரம் சாராபாயின் நூை்ைாை்டு 

விழாக் மகாை்டாட்டங்கைின் ஒரு பகுதியாக இந்திய விை்மவைி ஆராய்சச்ி நிறுவனம் 

இதழியல் துறையில் 2 வறகயான விருதுகறை ஏை்படுத்தியுை்ைது.  

❖ இந்த விருதானது விை்மவைி அறிவியல், பயன்பாடுகை் மை்றும் ஆராய்சச்ி ஆகிய 

துறைகைில் தீவிரமாகப் பங்கைித்த இதழியலாைரக்றை அங்கீகரித்து மகௌரவிப்பறத 

தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ இதழியல் துறையில் சிைந்த அனுபவமுை்ை அறனத்து இந்தியரக்ளும் இந்த விருதுக்கு 

விை்ைப்பிப்பதை்குத் தகுதியுறடயவரக்ைாவர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு முதல் 2020 ஆம் ஆை்டு வறரயிலான காலகட்டத்தில் அசச்ு 

ஊடகங்கைின் இதழியலாைரக்ை் அல்லது பகுதி தநரப் பைியாைரக்ை் ஆகிதயாரக்ைால் 

பிரசுரிக்கப்பட்ட கடட்ுறரகளும் இந்த விருதுக்குப் பரிசீலிக்கப்படும். 

 

பநாபல் பரிசு சபற்ற படானி பமாரிென் 

❖ ஆப்பிரிக்க-அமமரிக்க மபை் எழுத்தாைர ் மை்றும் தநாபல் பரிசு மபை்ைவரான தடானி 

தமாரிசன் காலமானார.் 
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❖ இவர ் தசாதலாதமானின் பாடல் (1977), அன்பிற்குரிய (1987) ஜபான்ற பறடப்புகைில்  

இவருபைய பணிக்காக பவகுவாக அறியப்படுகின்றார.் 

 

❖ 1993 ஆம் ஆண்டில் இலக்கியத்தில் ஜநாபல் பரிசு வழங்கப்பை்ை முதலாவது கறுப்பினப் 

பபண்ைாக  ஜமாரி ன் உருமவடுத்தார.் 

❖ இவர ் அபமரிக்காவில் கறுப்பின மக்கள் எதிர ் பகாள்ளும் துன்புறுத்தல்கள் குறித்து 

விரிவாக எழுதியுள்ளார.் 

 

சவங்மகயா நாயுடு குறித்த நூல் 

❖ துறைக் குடியரசுத் தறலவரான மவங்றகயா நாயுடு பதவியிலிருந்த இரை்டு 

ஆை்டுகறைப் பை்றி  விவரிக்கும் “ஜகை்ைல், கற்றல் மற்றும் வழிநைத்துதல்” எனும் 

புத்தகத்பத உள்துபற அபம  ்ரான அமித்ஷா பவளியிை்ைார.் 

❖ தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அபம  ்கத்தால் ப ன்பனயில் ஏற்பாடு ப ய்யப்பை்டிருந்த 

விழாவில் இந்த நூல் பவளியிைப்பைை்து.  
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விக்ரம் ொரா பாய் 100வது பிறந்த தினம் 

❖ கூகுள் நிறுவனமானது ஆகஸ்ை் 12 அன்று விஞ்ஞானி  மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளரான 

விக்ரம்  ாரா பாயின் 100வது பிறந்த தினத்பத கூகுள் டூடுளுைன் அனு ரித்தது. 

❖ அவருக்கு மரியாறத மசலுத்தும் விதமாக 2019 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ்20 ஆம் தததியன்று 

நிலவின் மதன் துருவத்திை்கு அருதக இறுதியாகத் தறரயிைங்கும் நிலவுத் திட்டமான 

சந்திரயான்-IIல் உை்ை தறரயிைங்கும் வாகனமானது விக்ரம் என்று மபயரிடப்படட்ு 

இருக்கின்ைது. 

❖ இவர ்இந்திய விண்பவளித் திை்ைத்தின் தந்பதயாக கருதப்படுகின்றார.் 

❖ இவர ் 1966 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூ ை் விருபதப் பபற்றுள்ளார.் இவர ்இறந்த பின்பு 1972 

ஆம் ஆண்டில் பத்ம விபூ ை் விருது இவருக்கு வழங்கப்பை்ைது.  

❖ 1973 ஆம் ஆண்டில் இவருபைய நிபனவாக நிலவில் உள்ள ஒரு பள்ளத்திற்கு இவருபைய 

பபயர ்சூை்ைப்பை்ைது. 

❖ இந்திய ப யற்பகக் ஜகாள்கபள தயாரிக்க மற்றும் ஏவுவதற்கான ஒரு திை்ைத்பத 

 ாராபாய் பதாைங்கினார.்  

❖ இதன் விபளவாக, முதலாவது இந்திய ப யற்பகக் ஜகாளான ஆரியபைை்ா 1975 ஆம் 

ஆண்டில் இரஷ்ய ஏவுதளத்திலிருந்து ஏவப்பைட்ு, சுற்றுவை்ைப் பாபதயில் நிபல 

நிறுத்தப்பை்ைது. 

❖ இவர ்1963-ஆம் ஆண்டு முதல் 1972 ஆம் ஆண்டு வறரயில் இந்திய விண்பவளி ஆராய் ச்ி 

கழகத்தின் நிறுவனத ்தபலவர ்ஆவார.்  

❖ ஜமலும் இவர ்விண்பவளிப் பயன்பாைட்ு பமயத்தின் நிறுவனர ்மற்றும் தபலவராகப் (1963 

– 1971) பணியாற்றினார.் 

❖ இவரால் பதாைங்கப்பைை் இதர நிறுவனங்கள் 

o 1947 ஆம் ஆண்டில் அகமதாபாத்தில் பதாைங்கப்பைை் இயற்பியல் ஆராய் ச்ி 

ஆய்வகம். 

o 1962 ஆம் ஆண்டில் விண்பவளி ஆராய் ச்ிக்காக அபமக்கப்பைை் இந்திய ஜதசியக் 

குழு. 

o 1963 ஆம் ஆண்டில் திருவனந்தபுரத்தில் அபமக்கப்பைை் தும்பா நிலநடுக்ஜகாைட்ு 

விண்கல ஏவுதளம். 

o 1961 ஆம் ஆை்டில் அகமதாபாத்தில் உள்ள இந்திய ஜமலாண்பம நிறுவனம் 

o 1960 ஆம் ஆை்டில் அகமதாபாத்தில்  முதாய அறிவியல் பமயம் 

o 1949 ஆம் ஆை்டில் அகமதாபாத்தில் நிகழ்த்துக் கபலகளுக்கான தரப்ன் நிறுவனம் 

இவர்  வகித்த தனித்துவமிக்க பதவிகள் 

❖ இந்திய அறிவியல் காங்கிரசில் இயை்பியல் பிரிவின் தறலவர,் (1962). 

❖ வியன்னாவில் உை்ை IAEAயின் (சரவ்ததச அணுசக்தி ஆறையம்/International Atomic Energy 

Agency) மபாது மாநாட்டின் தறலவர ்(1970). 

❖ இந்திய அணுசக்தி ஆறையத்தின் தறலவர ்(1966 –1971). 

❖ 'அணுசக்தியின் அறமதியான பயன்பாடுகை்' பை்றிய ஐ.நா.வின் நான்காவது மாநாடு 

(1971) - துறைத் தறலவர.் 
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பதசிய இமளஞர் விருதுகள் 

❖ சரவ்ததச இறைஞர ் தினக் மகாை்டாட்டத்தின் தபாது தனிப்பட்ட நபரக்ை் மை்றும் 3 

அறமப்புகளுக்கு 2016-17 ஆம் ஆை்டிை்கான ததசிய இறைஞர ் விருதுகறை மத்திய 

இறைஞர ் விவகாரங்கை் மை்றும் விறையாடட்ுத் துறை அறமசச்ர ் கிரை் ரிெ்ஜீ 

வழங்கினார.் 

❖ ததசிய வைரச்ச்ி மை்றும் சமூக தசறவத் துறையில் அவரக்ைின் சிைப்பான பைிறய 

அங்கீகரிக்கும் விதமாக இறைஞரக்ை் மை்றும் தன்னாரவ் அறமப்புகளுக்கு  இந்த 

விருதுகை் வழங்கப் படுகின்ைன. 

❖ தமலும் “இந்திய இபளஞரக்ளின் பாரப்வயில் சீனா - 2019” என்பதின் மீதான புபகப்பைக் 

கண்காை்சிக்காக தனிநபரக்ளுக்கு 3 விருதுகள் வழங்கப்பைட்ுள்ளன. 
 

அப்துல் கலாம் விருது – பக. சிவன் 

❖ இஸ்தராவின் தறலவரான றகலாசவடிவூ சிவனுக்கு தமிழக அரசினால் டாக்டர ்ஏபிதெ 

அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 
❖ அறிவியல் மதாழில்நுட்பத்றத தமம்படுத்துவதில் இவர ் ஆை்றிய சிைப்பான பைிறய 

அங்கீகரிப்பதை்காக இவ்விருதானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
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❖ இவர ்“விண்கல மனிதன்” (ராக்பகை் மனிதன்) என்று சிறப்பாக அறியப்படுகின்றார.் 

❖ இவர ்ஆறு பரிமாணம் பகாண்ை வபளவுப் பாபத உருவக பமன்பபாருளான சிதாராவின் 

(SITARA) தபலபம விஞ்ஞானியாகப் பணியாற்றினார.்  

❖ இஸ்ஜரா K. சிவனின் தபலபமயின் கீழ் தனது  ந்திரயான் – 2 திை்ைத்பத பவற்றிகரமாக 

ப லுத்தியது. 

 

இராஜீவ் காந்தி பகல் ரத்னா விருதுகள் 

❖ பெ்ரங் புனியா மை்றும் புகழ்மபை்ை பாரா தடகை வீரர ்தீபா மாலிக் ஆகிதயார ்2019 ஆம் 

ஆை்டின் இராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருதுக்குத் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைனர.் 

❖ 2016 ஆம் ஆை்டில் நறடமபை்ை விறையாடட்ுகைில் மவை்ைிப் பதக்கம் மவன்ை தபாது, 

பாரா தடகைப் பதக்கத்றத மவன்ை முதலாவது மபை் வீராங்கறனயாக தீபா 

உருமவடுத்துை்ைார.் 

❖ கடந்த ஆை்டு, இவர ்ஈட்டி எறிதல் மை்றும் வடட்ு எறிதல் தபாட்டிக்கு மாறி ெகரத்்தாவில் 

ஒரு புதிய ஆசியச ் சாதறனறயப் பறடத்துை்ைார.் மதாடரந்்து 3 ஆசிய பாரா 

விறையாடட்ுப் தபாட்டிகைில் (2010, 2014, 2018) பதக்கங்கறை மவன்ை ஒதர இந்தியப் 

மபை்மைியாக இவர ்உருவடுத்துை்ைார.்  

❖ 2017 ஆம் ஆை்டு ஈட்டி எறிதல் வீரரான தததவந்திர ெ ெ் ாரியாவிை்குப் பின்பு 

புகழ்மபை்ை இந்த விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட்ட இரை்டாவது பாரா தடகை வீரராக 

இவர ்உருமவடுக்கவிருக்கின்ைார.் 

இதுபை்றி 

❖ இராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருது என்பது இந்தியாவில் வழங்கப்படும் விறையாடட்ுப் 

தபாட்டிகளுக்கான உயரிய விருதாகும். 

❖ இது ஒவ்மவாரு ஆை்டும் மத்திய இறைஞர ்விவகாரங்கை் மை்றும் விறையாடட்ுத் துறை 

அறமசச்கத்தினால் வழங்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த விருது ஒரு ஆை்டில் அதிகபடச்மாக 3 நபரக்ளுக்கு வழங்கப்பட  முடியும். 

❖ 1992 ஆம் ஆை்டில் ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருதிறன மவன்ை முதல் மவை்றியாைர ்

விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஆவார.்  
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மகரிஷி பத்ரயான் வியாஸ் ெம்மான் 

❖ சமஸ்கிருதம், பாரசீகம், அரபி, பாலி, பிராகிருதம், மசம்மமாழி கன்னடம் , மசம்மமாழி 

மதலுங்கு, மசம்மமாழி மறலயாைம், மசம்மமாழி ஒடியா ஆகிய மமாழிகைின் 

அறிஞரக்ளுக்கு 2019 ஆம் ஆை்டிை்கான மகரிஷி பத்ரயான் வியாஸ் சம்மான் விருதுகறை 

இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்ராம்நாத் தகாவிந்த் வழங்கினார.் 
❖ இது தமை்கை்ட மமாழிகைில் அவரக்ைின் கைிசமான பங்கைிப்றப அங்கீகரிக்கும் 

விதமாக வருடத்திை்மகாரு முறை சுதந்திரத் தினத்தன்று வழங்கப்படுகின்ைது. 
❖ இது 2002 ஆம் ஆை்டில் மனித வை தமம்பாடட்ு அறமசச்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

விருதாகும். 
❖ இது 30 முதல் 45 வயதிை்குடப்ட்ட ததரந்்மதடுக்கப்படும் இைம் அறிஞரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படுகின்ைது. 
❖ தமலும் இதுதவிர, சமஸ்கிருதம், பாரசீகம், அரபி, பாலி, பிராகிருதம், மசம்மமாழி 

மபலயாளம், மசம்மமாழி ஒடியா, மசம்மமாழி கன்னைம் ஆகிய பமாழி அறிஞரக்ளுக்கு 

பகௌரவச ் ான்றிதபழயும் குடியரசுத ்தபலவர ்வழங்கினார.் 

❖ 1958 ஆம் ஆண்டில்  மஸ்கிருதம், பாரசீகம் மற்றும் அரபு பமாழிகளின் அறிஞரக்பள 

கவுரவிப்பதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பைை் இது பின்னர ் 1996 ஆம் ஆண்டில் பாலி 

பிராகிருதம் மற்றும் ஆகிய பமாழிகபளயும் உள்ளைக்கியது.  

❖ இது 60 வயது மற்றும் அதற்கு ஜமற்பைை் வயதுபைய அறிஞரக்ளுக்கு வழங்கப் படுகின்றது.  
 

பிரொர் பாரதியின் 2 புதிய விருதுகள் 

❖ அரசு ஒைிபரப்பு நிறுவனமான பிரசார ்பாரதி நீலம் சரம்ா ததொஸ்வினி விருது மை்றும் 

அசச்ுதானந்தா சா ூ விருது ஆகிய 2 புதிய விருதுகறை அறிவித்துை்ைது. 

❖ பிரசார ்பாரதியின் முன்னாை் பைியாைரான நீலம் ஷரம்ாவுக்கு அவருறடய மபை்கறை 

றமயப்படுத்திய திட்டங்களுக்காக 2018 ஆம் ஆை்டில் நாரி சக்தி புரஸ்கர ்(NSP - ‘Nari Shakti 

Puraskar) என்ற விருது வழங்கப்பை்ைது.  

❖ NSP என்பது பபண்களின்  ாதபனகள் மற்றும் பங்களிப்புகபள அங்கீகரிப்பதற்கான 

இந்தியாவின் உயரிய குடிமக்கள் விருதாகும்.  

 

சிறந்த சபாறியாளர் விருது – பிரபாகர் சிங்  

❖ மத்தியப் மபாதுப் பைித் துறையின் மபாது இயக்குனரான பிரபாகர ் சிங் என்பவர ்

மபாறியாைரக்ைின் நிறுவனத்தினால் (இந்தியா) 2019 ஆம் ஆை்டின் புகழ்மபை்ை சிைந்த 

மபாறியாைர ்விருதுக்குத் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ மபாறியியல் மை்றும் மதாழில்நுட்பத் துறையில் இவரின் புகழ்மபை்ை மை்றும் சிைந்த 

தசறவக்காக இவர ்இந்த விருதுக்குத் ததந்மதடுக்கப்படட்ுை்ைார.் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு மசப்டம்பர ் 15 அன்று அனுசரிக்கப்படவிருக்கும் மபாறியாைரக்ை் 

தினத்தின் தபாது புது தில்லியில் இவருக்கு அந்த  விருது வழங்கப்படவிருக்கின்ைது.  
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இதுபை்றி 

❖ மபாறியாைரக்ைின் நிறுவனம் (இந்தியா) என்பது இந்தியாவில் உை்ை மபாறியாைரக்ைின் 

ததசிய அறமப்பாகும். 

❖ இது 1920 ஆம் ஆண்டு ப ப்ைம்பர ் 13 அன்று பகால்கத்தாவில் (ஜமற்கு வங்காளம்) 

பதாைங்கப்பை்ைது. 

 

சடன்சிங் தநார்தக ததசிய ொதறன விருது 2018 

❖ 2002 ஆம் ஆை்டுப் பிரிறவச ் தசரந்்த உத்தரப் பிரததச மாநில இந்திய காவல் பைி 

அதிகாரியான  அபரை்ா குமார ் 2018 ஆம் ஆை்டின் மடன்சிங் தநாரத்க ததசிய சாகச 

விருதுக்குத் ததரவ்ு மசய்யப்படட்ுை்ைார.் 

❖ இந்த மதிப்பு மிக்க விருது வழங்கி சிைப்பிக்கப்பட்ட முதல் இந்திய காவல் பைி அதிகாரி 

அபரை்ா ஆவார.் 

❖ இந்தியாவில் சாகச விறையாடட்ுகளுக்கான அரெ்ுனா விருதுக்கு இறையான மிக 

உயரிய ததசிய விருது இதுவாகும். 

❖ சாகசத் துறைகைில் உை்ை வீரரக்ைின் சாதறனகறை அங்கீகரிப்பதை்காக இந்த 

விருதுகை் ஒவ்மவாரு ஆை்டும் வழங்கப் படுகின்ைன. 

❖ விருது வழங்கப் படட் பிரிவுகை்: 

o நிலத்தில் சாகசம்: அபரை்ா குமார,் தீபாங்கர ்தகாஷ், தக மைிகை்டன்  

o நீரில் சாகசம்: பிரபாத் ராெு தகாலி 

o வானில் சாகசம்: ராதமஸ்வர ்ெங்ரா 

o வாழ்நாை் சாதறன: வாங்சுக் மஷரப்ா. 

 

புஷ்கின் விருது - பபராசிரியர் மீடட்ா நபரன் 

❖ மவைிநாடட்ு ரஷ்யப் படிப்பிை்கு அவருறடய பங்கைிப்பிை்காக மதிப்புமிக்க 2019  ஆம் 

ஆை்டின் ‘புஷ்கின் விருதானது’ ெவ ரல்ால் தநரு பல்கறலக் கழகத்தின் தபராசிரியர ்

மீட்டா நதரன் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ தசாவியத் ஒன்றியம் கறலக்கப்பட்ட பின்னர ் பட்டதாரி மாைவரக்ளுக்கான ரஷ்ய 

ஆய்வுப் பாடப் புத்தகங்கறை மீை்டும் எழுதுவதை்கு நதரன் பங்கைித்துை்ைார.் 

❖ அவரால் ஈரக்்கப்பட்ட புத்தகங்கை் பல முன்னாை் தசாவியத் நாடற்டச ் தசரந்்த  

நிறுவனங்கை், ஐதராப்பா, அமமரிக்கா மை்றும் இந்தியா உை்ைிட்ட பிை நாடுகைில் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைன. 

இதுபை்றி 

❖ ரஷ்ய மமாழி மை்றும் ரஷ்யக் கலாசச்ாரத்றத தமம்படுத்தியதை்காக ரஷ்ய அரசால்  

இந்திய அறிஞரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரந்்த விருது புஷ்கின் விருதாகும். 

❖ இது 1999 இல் நிறுவப்பட்டது. பிரபல ரஷ்ய எழுத்தாைரும் கவிஞருமான அமலக்சாை்டர ்

எஸ். புஷ்கின் என்பவரின் நிறனவாக இதை்கு இப்மபயரிடப்பட்டது. 
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IndTokyo (இந்த்படாக்கிபயா) 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில் நறடமபை விருக்கும் பாரா ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்காக தடாக்கிதயா 

நகரத்திை்கு வருறக தரும்தபாது, அந்நகரில் அணுகக்கூடிய இடங்கறைக் காை பாரா-

விறையாடட்ு வீரரக்ளுக்கு உதவுவதை்காக றகதபசிச ் மசயலி ஒன்று மதாடங்கப் 

படட்ுை்ைது. 

❖ இந்தச ்மசயலி இந்த்தடாக்கிதயா என்று மபயரிடப்படட்ுை்ைது. 

 

❖ இது “2020 ஆம் ஆை்டு தடாக்கிதயாவிை்கான கவுை்ட் டவுன்” என்ை நிகழ்சச்ியின் தபாது 

இந்தியப் பாரா ஒலிம்பிக் குழுவின் விழிப்புைரவ்ு மை்றும் விறைவுத் தூதரான அர ்ன் 

பகடி என்பவரால் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

IOD இன் புகழ்சபற்ற பதாழமம விருது (சபல்பலாஷிப்) 

❖ சசி ஷங்கர ்என்பவருக்கு 2019 ஆம் ஆை்டில் இயக்குநரக்ை் நிறுவனத்தின் (The Institute of 

Directors - IOD) புகழ்மபை்ை ததாழறம விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட்டது. 
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❖ எை்மைய் மை்றும் இயை்றக எரிவாயுக் கழகதத்ின் (Oil and Natural Gas Corporation - ONGC) 

தறலவர ்மை்றும் நிரவ்ாக இயக்குநர ்ஷங்கர ்ஆவார.் 

❖ இயக்குநரக்ை் நிறுவனத்தின் 29வது ஆை்டு விழாவின் தபாது இந்த விருது 

வழங்கப்படட்து. 

❖ மபருநிறுவன வாரியங்கைில் உை்ை இயக்குநரக்ளுக்கு IOD ஆனது பயிை்சி அைிக்கின்ைது. 

இது 15 மவவ்தவறு மபருநிறுவன மசயல்பாடுகளுக்காக மபருநிறுவனங்களுக்குத் தங்க 

மயில் விருதுகறை வழங்குகின்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் கருத்துரு - 'எதிரக்ால வாரியங்கை்: நிறலத் தன்றமறயத் 

தழுவுவதை்கான சிைந்த உத்தி' என்பதாகும். 

 

பதசிய விமளயாட்டு விருதுகள், 2019 மற்றும் பதசிய ொகெ விருதுகள், 2018   

❖ தமெர ் தயான் சந்தின் 114வது பிைந்த நாைின் தபாது இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்

ராம்நாத் தகாவிந்த் ததசிய விறையாடட்ுத் தின விருதுகறை வழங்கினார.் 

❖ ததசிய விறையாடட்ு விருதுகளுக்கான ததரவ்ுக் குழுவில் உசச் நீதிமன்ை நீதிபதியான 

(ஓய்வு) முகுந்தகம் சரம்ா தறலறமயில் 12 உறுப்பினரக்ை் இருந்தனர.் 

❖ பின்வரும் விறையாடட்ு வீரரக்ளுக்கு  2019 ஆம் ஆை்டின் ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா 

விருது வழங்கப்பட்டது. 

வரிறெ எண் விறளயாட்டு வீரரின் சபயர் விறளயாட்டு 

1. தீபா மாலிக் பாரா தடகைம் 

2.  பெ்ரங் புனியா  மல்யுத்தம்  
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❖ ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருது தீபா மாலிக்கிை்கு வழங்கப்பட்டது. 

❖ இந்த மதிப்புமிக்க விருறதப் மபை்ை முதல் பாரா ஒலிம்பிக் வீரர ்இவராவார.் 

❖ மல்யுத்த வீரரான பெ்ரங் புனியாவும் ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருதிறனப் மபை 

பரிந்துறரக்கப் படட்ிருக்கின்ைார.் 

❖ நாட்டின் மிக உயரிய விறையாடட்ு விருது ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருதாகும். 

2019 ஆம் ஆண்டிை்கான துதராணாெெ்ாரியா விருது 

❖ வழக்கமான பிரிவு 

வரிறெ  எண் பயிை்சியாளரின் சபயர் விறளயாட்டு 

1. விமல் குமார ் தபட்மிை்டன் 

2. சந்தீப் குப்தா தமறசப் பந்து 

  

❖ வாழ் நாை் சாதறனயாைர ்பிரிவு 

வரிறெ  எண் பயிை்சியாளரின் சபயர் விறளயாட்டு 

1. மமரஸ்்பன் பட்தடல்  ாக்கி 

2. ரம்பீர ்சிங் தகாக்கர ் கபடி 

3. சஞ்சய் பரத்வாெ் கிரிக்மகட் 
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2019 ஆம் ஆண்டிை்கான அர்ஜுனா விருதுகள் 

வரிறெ எண் விறளயாட்டு வீரரின் சபயர் விறளயாட்டு 

1. S. பாஸ்கரன் உடல் கட்டறமப்பு 

2. தசானியா லததர ் குத்துச ்சை்றட 

3. சிங்மலன்சன சிங் கங்குெம்  ாக்கி 

4. அெய் தாகூர ் கபடி 

5. மகௌரவ் சிங் கில் தமாட்டார ்விறையாடட்ுகை் 

6. பிரதமாத் பகத் பாரா விறையாடட்ுகை் (தபட்மிை்டன்) 

7.  ரம்ீத் ரசூல் ததசாய் தமறசப் பந்தாட்டம் 

8. பூொ தை்டா மல்யுத்தம் 

9. பவுத் மிரச்ா குதிறரச ்சவாரி 

10. குரப்்ரீத் சிங் சந்து கால்பந்து 

11. பூனம் யாதவ் கிரிக்மகட் 

12. ஸ்வப்னா பரம்ன் தடகைம் 

13. பாமிடிபடட்ி சாய் பிரனீத் தபட்மிை்டன் 

14. சிம்ரன் சிங் மசரக்ில் தபாதலா 

  

2019 ஆம் ஆண்டிை்கான தயான் ெந்த் விருதுகள் 

வரிறெ எண் சபயர் விறளயாட்டு 

1.   மானுதவல் ப்மரட்ரிக்ஸ்  ாக்கி 

2.   அருப் பசக் தமறசப் பந்தாட்டம் 

3.   மதனாெ் குமார ் மல்யுத்தம் 

4.   நிட்தடன் கிரத்்தன மடன்னிஸ் 

5.   C. லால்மரம்சங்கா வில் வித்றத 

  

2018 ஆம் ஆண்டிை்கான சடன்சிங் தநார்தகய் ததசிய ொகெ விருதுகள்  

வரிறெ எண் சபயர் பிரிவு 

1. அபரை்ா குமார ் நிலத்தில் சாகசம் 

2. மறைந்த தீபங்கர ் தகாஷ் (விருது அவரது 

குடும்ப உறுப்பினரால் மபைப்பட்டது) 

நிலத்தில் சாகசம் 

3. K. மைிகை்டன் நிலத்தில் சாகசம் 

4. பிரபாத் ராெு தகாலி நீரில் சாகசம் 

5. ராதமஷ்வர ்சங்கரா வானில் சாகசம் 

6. வங்சுக் மஷரப்்பா வாழ்நாை் சாதறன 
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 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான ராஷ்ட்ரிய தகல் ப்தராட்ெகன் புரஷ்கர் விருதுகள் 

 வரிறெ எண் பிரிவு 2019 ஆம் ஆண்டிை்கான 

ராஷ்ட்ரிய தகல் ப்தராடெ்கன் 

புரஷ்கர் விருதுக்குப் 

பரிந்துறரக்கப்பட்டவரக்ள் 

1. வைரும் இைம் 

திைறமயாைரக்றை 

அறடயாைம் கை்டு அவரக்றை 

ஊக்கப்படுத்துவது 

i. ககன் நரங் விறையாடட்ுகை் 

ஊக்குவிப்பு அறமப்பு 

ii. தகாஸ்தபாரட்ஸ்் அறமப்பு 

2. வைரச்ச்ிக்காக 

விறையாடட்ுகை்  

ராயலசீமா வைரச்ச்ி 

அைக்கட்டறை 
 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் (MAKA) தகாப்றபயானது  சை்டிகரில் 

உை்ை பஞ்சாப் பல்கறலக் கழகத்திை்கு வழங்கப்படட்ுை்ைது. 

 

லலித் கலா நிறுவனம் - 65வது சதாடக்க தினம் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 5 அன்று லலித் கலா நிறுவனம் தனது 65வது மதாடக்கத் 

தினத்றதக் மகாை்டாடியது. 

❖ இந்தியா முழுவதிலும் உை்ை கறலஞரக்ைால் எழுதப்படட் மை்றும் வறரயப்பட்ட 500க்கும் 

தமை்பட்ட அஞ்சல் அடற்டகை்  இந்திய இராணுவத்திை்கு அஞ்சலி மசலுத்தும் மிகப்மபரிய 

நிகழ்றவ இங்கு உருவாக்கின. 

❖ கலாசச்ார மை்றும் ததசிய அறடயாைத்திை்கானக் கனறவத் மதாடரந்்து 1954 ஆம் ஆை்டு 

ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தததி ததசிய கறல நிறுவனமான லலித் கலா நிறுவனம் 

உருவாக்கப்பட்டது. 

❖ இது தை்மபாழுது சிை்பி உத்தம் பசச்ாரன்் என்பவரால் தறலறம தாங்கப் படுகின்ைது. 

 

UEFA விருதுகள் 

❖ லிவரப்ூல் அைியின் தடுப்பாைரான விரஜ்ில் வான் டிஜிக் 2018/19 ஆம் ஆை்டின் UEFAயின் 

ஆை்களுக்கான சிைந்த வீரராகத் ததரவ்ு மசய்யப்படட்ுை்ைார.் 
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❖ இந்த மதிப்பு மிக்க விருறத மவன்ை முதல் தடுப்பாைர ்இவராவார.் 

o UEFAயின் ஆை்டின் ஆை்கைின் சிைந்த வீரர:் விரஜ்ில் வான் டிஜிக் (லிவரப்ூல்). 

o UEFAயின் ஆை்டின் மபை்கைின் சிைந்த வீரர:் லூசி பிரான்ஸ் (ஒலிம்பிக் 

லிதயானாய்ஸ்). 

o 2018/19 சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் சிைந்த வீரரக்ை் 

▪ தகால் கீப்பர:் அலிசன் மபக்கர ்(லிவரப்ூல்) 

▪ தடுப்பாைர:் விரஜ்ில் வான் டிஜிக் (லிவரப்ூல்) 

▪ மிட் ஃபீல்டர:் ஃபிமரங்கி டி ொங் (அொக்ஸ்) 

▪ பாரவ்ரட்ு: லிதயானல் மமஸ்ஸி (பாரச்ிதலானா). 

 

அம்ரிதா பிரித்தம் - கூகிள் டூடுல் 

❖ கூகிை் நிறுவனம் புகழ்மபை்ை பஞ்சாபிக் கவிஞரான அம்ரிதா பிரித்தமின் 100வது பிைந்த 

நாறை 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 31 அன்று கூகிை் டூடுலுடன் மகாை்டாடியது. 

❖ அம்ரித் கவுர ் என்ை தனது தமறடப் மபயரால் அறியப்படுகின்ை அம்ரிதா பிரித்தம் 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் பஞ்சாபில் (இன்றைய பாகிஸ்தான்) உை்ை குெ்ரான்வாலாவில் 

பிைந்தார.் 

5 

❖ இவரது குறிப்பிடத்தக்க பறடப்புகைில் கலா குலாப் மை்றும் பிஞ்சர ்ஆகியறவ அடங்கும். 

❖ பஞ்சாபி, இந்தி மை்றும் உருது ஆகிய மமாழிகைில் எழுதப் பட்டதை்காக இவர ்புகழ்மபை்று 

விைங்கினார.் 

❖ புகழ்மபை்ை விருதுகை் அமிரத்ாவுக்கு வழங்கப்படட்ன. அறவயாவன 

o 1981 - பாரதிய ஞான பீட இலக்கிய விருது 

o 2005 - பத்ம பூஷை் விருது. 
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2022 இல் முதல் விண்சவளி வீரர் – பாகிஸ்தான் 

❖ தனது மநருங்கிய நட்பு நாடான சீனாவின் மசயை்றகக்தகாை் ஏவு வசதிகறைப் 

பயன்படுதத்ி 2022 ஆம் ஆை்டில் தனது முதல் விை்மவைி வீரறர விை்மவைிக்கு 

அனுப்பப் தபாவதாகப் பாகிஸ்தான் அறிவித்துை்ைது. 

❖ 2018 ஆம் ஆை்டில், தகாபி பாறலவனத்தில் அறமந்துை்ை ஜியுகுவான் மசயை்றகக்தகாை் 

ஏவு றமயதத்ிலிருந்து சீனாவின் லாங் மாரச் ்விை்கலன் மூலம்  தனது உை்நாட்டிதலதய 

தயாரிக்கப்பட்ட இரை்டு மசயை்றகக் தகாை்கறைப் பாகிஸ்தான் ஏவியது. 

❖ அவை்றில் ஒன்று மதாறலயுைர ் மசயை்றகக்தகாை் ஆகும். இது இரடற்ட தநாக்கம் 

மகாை்ட பூமிக் கை்காைிப்பு மை்றும் ஒைியியல் மசயை்றகக்தகாை் ஆகும். 

❖ PAK-TES-1A என்பது நாட்டில் மசயை்றகக்தகாை் உை்பத்தித் திைன்கறை 

தமம்படுத்துவதை்காக ஏவப்பட்ட இரை்டாவது தசாதறன மசயை்றகக்தகாைாகும். 

 

வீ தகர் திறரப்படத் திருவிழா 

❖ இந்திய ஆவைப் படமான ‘ஐம் ஜீொ’ ஆனது புது தில்லியில் நடத்தப் பட்ட 'ஊனமுை்தைார ்

பிரசச்ிறனகை் குறித்த வீ தகர ்திறரப்பட விழாவின்' 14 வது பதிப்பில் '30 நிமிடங்களுக்குக் 

கீழ் உை்ை பிரிவில்' சிைந்த விருறதப் மபை்றுை்ைது. 

❖ இயலாறம மை்றும் ஊனமுை்தைார ் பை்றிய ஒதர மாதிரியான விஷயங்கைின் மீது 

திறரப்படங்கை் கவனதற்தச ்மசலுத்தின. 

❖ சுவாதி சக்ரவரத்்தி இயக்கிய ஐம் ஜீொ திறரப்படமானது, மபருமூறை வாதத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஊனமுை்ை ஆரவ்லரான ஜீொ தகாஷின் கறதறயச ்மசால்கின்ைது. 
 

 

❖ விக்கி காந்தப்ூரால் இயக்கப்பட்ட மை்மைாரு இந்தியத் திறரப்படமான தபாஸ்ட் டாரக்், '5 

நிமிடங்களுக்கு கீழ்' என்ை பிரிவில் ெூரியின் பாராடற்டப் மபை்ைது. 

❖ இந்த விழாவானது யுமனஸ்தகா, இந்தியா மை்றும் பூடானுக்கான ஐக்கிய நாடுகைின் 

தகவல் றமயம் மை்றும் புது தில்லிறயத் தறலறம இடமாகக் மகாை்ட அரசு சாரா 

நிறுவனமான பிரதர ்ுட் ஆகியவை்றினால் இறைந்து நிறுவப்பட்டது. 
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தயாகா விருதுகள் 

❖ தயாகாவின் வைரச்ச்ி மை்றும் ஊக்குவிப்பு ஆகியவை்றிை்கு சிைந்த பங்கைிப்புகறை 

ஆை்றிதயாருக்கான பிரதம அறமசச்ரின் விருதிறன மவை்றி மபை்ைவரக்ளுக்குப் பிரதமர ்

வழங்கினார.் 

 

 

❖ புகழ்மபை்ை அறிஞரக்ை், பயிை்சியாைரக்ை் மை்றும் ஆயுஷ் அறமப்பின் சிைந்த 

மருத்துவரக்ை் ஆகிதயாறரச ்சிைப்பிக்கும் வறகயில் 12 நிறனவு அஞ்சல் முத்திறரகை் 

இதில் மவைியிடப்பட்டன. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் தயாகா விருதுகறை மவன்ைவரக்ை் பின்வருமாறு 

பிரிவு சவை்றியாளரக்ள் 

தனிநபர் – ததசிய அளவில்  குெராத்தின் வாழ்க்றகத் திட்டத்தின் சுவாமி 

ராெரிஷி முனி 

தனிநபர் – ெர்வததெ அளவில்  அந்ததானிதயட்டா தராசி, இத்தாலி 

அறமப்பு – ததசிய அளவில்  பீகாரின் முன்கரில் உை்ை பீகாரின் தயாகாப் பை்ைி 

அறமப்பு – ெர்வததெ அளவில் ெப்பானில் உை்ை ெப்பான் தயாகா நிதகதன் 

 

❖  ரியானா மாநிலத்தில் அறமந்துை்ை 10 ஆயுஷ் சுகாதார மை்றும் ஆதராக்கிய 

றமயங்கறையும் பிரதமர ்மதாடங்கி றவத்தார.் 

❖ இது வழக்கமான சுகாதார நல விநிதயாக அறமப்பில் ஆயுஷ் தசறவகறை 

ஒருங்கிறைத்து றமயப்படுத்த தவை்டும் என்று வலியுறுத்துகின்ைது. 
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விறளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பீல் ெர்வபதெ ெதுரங்கத் திருவிழா 

❖ கிராை்ட் மாஸ்டர ்விதித் குெராத்தி பீல் சரவ்ததச சதுரங்கப் தபாட்டிறய மவன்றிட தனது 

அறனத்து வடிவ திைறமறய மவைிப்படுத்தியுை்ைார.் 

❖ இவர ்மகாராஷ்டிராவின் நாசிக்றகச ்தசரந்்த 24 வயது வீரர ்ஆவார.் 

 

❖ பீல் தபாட்டியில் நமது முந்றதய மவை்றியாைரக்றை தநாக்கும் தபாது வரலாறு 1968ஆம் 

ஆை்டிை்குத ்திரும்புகின்ைது. 

 

பாரா உலகக் பகாப்மப 

❖ துப்பாக்கிச ் சுடுதலுக்கான பாரா உலகக் தகாப்றப குதராசியாவின் ஒசிெக்கில் 

நறடமபை்ைது. 

❖ இப்தபாட்டியில் இந்தியாவின் ராகுல் ெக்கார ்  ஆை்களுக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் பிஸ்டல் 

தபாடியம் பிரிவில்  சீனாவின் துப்பாக்கிச ் சுடும் வீரர ் சா யாங்றக வீழ்த்தி தங்கப் 

பதக்கத்றத மவன்ைார.் 

❖ மை்மைாரு வறகயில் 17 வயதான மைிஸ் நரவ்ல் மவை்ைிப் பதக்கத்துடன் தபாட்டிறய 

முடித்து தனது ெுனியர ்இறுதிப் தபாட்டிகைின் உலக சாதறனப் பட்டியலில்  தன்றன 

தமம்படுத்தியுை்ைார.் 

❖ மபை்களுக்கான 10 மீட்டர ் ஏர ் பிஸ்டல் இறுதிப் தபாட்டியில் நிஷா கன்வார ் தங்கப் 

பதக்கம் மவன்ைார.் 

❖ அவரது அைித் ததாழி ரூபினா பிரான்சிஸ் மவை்கலப் பதக்கம் மவன்ைார.்  

 

விபனஷ் பபாகாட் – மல்யுத்தப் பபாட்டி 

❖ தபாலந்தின் தறலநகரான வாரச்ாவில் நறடமபை்ை தபாலந்து ஓபன் மல்யுத்தப் 

தபாட்டியில் இந்தியாவின் மல்யுத்த வீராங்கறனயான விதனஷ் தபாகாட் 

மபை்களுக்கான 53 கிதலா பிரிவில் தங்கம் மவன்ைார.் 
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❖ இதன் இறுதிப் தபாட்டியில் இவர ்தபாலந்தின் தராக்சனாறவத ்ததாை்கடித்தார.் 

❖ ஸ்மபயின் மை்றும் துருக்கி ஆகியப் தபாட்டிகளுக்குப் பிைகு மபை்களுக்கான 53 கிதலா 

பிரிவில் இவர ்மபறும் மதாடரச்ச்ியான மூன்ைாவது தங்கப்பதக்கம் இதுவாகும். 

 

 

ஆஸ்திபரலியாவில் மூன்றாம் பாலினத்மதெ ்பெரந்்த கிரிக்சகட் வீரரக்ள் 

❖ ஆஸ்திதரலிய கிரிக்மகட் அறமப்பானது மூன்ைாம் பாலினத்தவரக்றை உை்ைடக்கிய ஒரு 

புதிய மகாை்றகறய அறிவித்துை்ைது.  

❖ இந்தக் மகாை்றகயானது உயர ்நிறலகைில் கிரிக்மகட் தபாட்டிறய விறையாடுவதை்கு 

மூன்ைாம் பாலினத்தவரக்றை அனுமதிக்கும். 
❖ சரவ்ததச கிரிக்மகட் ஆறையத்தின் பாலின அங்கீகரிப்புக் மகாை்றக மை்றும் பாலின 

பன்முக வழிகாடட்ுதல்கை் ஆகியவை்றின் அடிப்பறடயில் இந்த முடிவு 

எடுக்கப்படட்ுை்ைது. 
❖ மாநில மை்றும் ததசியப் மபை்கை் அைிகளுக்கு விறையாட விரும்பும் மூன்ைாம் 

பாலினத்தவரக்ை் மை்றும் பாலினப் பன்முகறம மகாை்ட  வீரரக்ளுக்காக ஒரு 

ஆை்றமயியக்கு நீர ்வரம்றப ஆஸ்திதரலியா வறரயறுத்துை்ைது.  
 

BCCI – பதசிய பபாமத மருந்து எதிரப்்பு நிறுவனம் 

❖ இந்திய கிரிக்மகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியமானது (Board of Control for Cricket in India - BCCI) 

ததசிய தபாறத மருந்து எதிரப்்பு நிறுவனத்தின் (NADA - National Anti-Doping Agency) 

வரம்புக்குள் வர ஒப்புக் பகாண்டுள்ளது. 

❖ தற்பபாழுது வபர, ஸ்வீைனில் அபமந்துள்ள  ரவ்ஜத  ஜபாபத மருந்து பரிஜ ாதபன 

ஜமலாண்பம அபமப்பு (IDTM - International Dope Testing Management) BCCIன்  ாரப்ாக 

கிரிக்பகை் வீரரக்ளின் மாதிரிகபள  ் ஜ கரித்து அவற்பறத் ஜதசிய ஜபாபத மருந்து 

பரிஜ ாதபன ஆய்வகதத்ிைம்  மரப்்பிக்கின்றது. 

❖ தற்பபாழுது NADA ஆனது உள்ளூர ்விபளயாைட்ுத் பதாைரக்ள், இருநாைட்ு விபளயாைட்ுப் 

ஜபாை்டிகள், இந்தியப் பிரீமியர ்லீக் பதாைர ்ஆகியவற்றின் ஜபாது அபனத்து கிரிக்பகை் 

வீரரக்ளின் மாதிரிகபளயும் ஜ கரிக்கவிருக்கின்றது.  

இது பற்றி 

❖ NADA ஆனது 1890 ஆம் ஆண்டின்  மூகப் பதிவுகள்  ை்ைத்தின் கீழ் பதிவு ப ய்யப்பைை் 
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 மூதாய அபமப்பாக ஜபாபதப் பபாருள் அற்ற விபளயாைட்ுகபள இந்தியாவில் நைத்தும் 

ஜநாக்கத்துைன் 2005 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பை்ைது. 

❖ இது இந்தியாவில் உள்ள அபனத்து வபகயான விபளயாைட்ுகளிலும் ஜபாபத மருந்து 

கைட்ுப்பாைட்ுத் திை்ைத்பத ஜமம்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் ஒருங்கிபணத்தல் 

ஆகிய பணிகபள ஜமற்பகாள்கின்றது.  

 

ேசிம் ஆம்லா ஓய்வு 

❖ மதன்னாப்பிரிக்க மடற்டப் பந்து வீரரான  சிம் ஆம்லா அறனத்து வறகயான சரவ்ததச 

கிரிக்மகட் தபாட்டிகைிலிருந்தும் ஓய்வு மபை்ைார.் 

❖ ஒதர மடஸ்ட் தபாட்டியில் 3 நூறு ஓட்டங்கறையும் ஒருநாை் தபாட்டிகைில் 25 நூறு 

ஓட்டங்கறையும் எடுத்த முதல் மதன்னாப்பிரிக்க வீரர ்இவதரயாவார.்  

❖ 2014 ஆம் ஆை்டு ெுன் மாதத்தில் இவர ் மதன்னாப்பிரிக்க அைியின் முதல் நிரந்தர 

மவை்றையரல்லாத அைித் தறலவரானார.் 

❖ இவருக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாக மதன்னாப்பிரிக்க தவகப்பந்து வீசச்ாைரான 

தடல் ஸ்மடய்ன் மடஸ்ட் கிரிக்மகட் தபாட்டிகைிலிருந்து ஓய்வு மபறுவதாக அறிவித்தார.் 

 

 

மல்யுத்த வீரர் தீபக் புனியா – இமளபயார் உலக ொம்பியன் 

❖ தீபக் புனியா 18 ஆை்டுகைில் முதலாவது இந்திய இறைதயார ் உலக சாம்பியனாக 

உருமவடுத்து  இந்திய விறையாடட்ுகளுக்கான வரலாை்றைப் பறடத்துை்ைார.்  
❖ இவர ் 68 கிதலா இறைதயார ் ப்ரீஸ்றடல் மல்யுத்தப் பட்டத்றதப் மபறுவதை்காக 

இரஷ்யாறவச ்தசரந்்த அலிக் மஷப்சூதகாறவ வீழ்த்தினார.் 
❖ இவர ் எஸ்ததானியாவின் தலினில் நறடமபை்ை இறைதயார ் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 

தங்கப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.்  
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அல்டிபமட ்பமமெப் பந்தாட்ட விருது 

❖ புதுமடல்லியில் ப ன்பன லயன்ஸ் அணியானது தபாங் பைல்லி அணிபய பவன்று 

அல்டிதமட் தமறசப் பந்தாட்ட பட்டதற்த மவன்றுை்ைது. 

❖ ப ன்பன அணிக்கு தமிழகத்பத  ்ஜ ரந்்த நிபுணத்துவ ஜமப ப் பந்தாை்ை வீரரான ஷரத் 

கமல் தபலபம தாங்கினார.் 

 

 

இமளபயார் ஓடுபாமத மெக்கிள் பந்தய உலக ொம்பியன்ஷிப் 

❖ மெரம்னியின் பிராங்க் பரட்்டில் நடந்த இறைதயார ் ஓடுபாறத றசக்கிை் பந்தய உலக 

சாம்பியன்ஷிப்  தபாட்டியில் இந்திய இறைதயார ் றசக்கிை் ஓடட்ுநரக்ை் ஆை்கை் 

அைியின் முதல் தங்கப் பதக்கத்றத மவன்ைனர.் 
❖ எதசாவ் ஆல்பன், மரானால்தடா மை்றும் தராஜித் சிங் யாங்க்மலம் ஆகிய மூவரும் 

இந்தியாவிை்கு வரலாை்றுச ் சிைப்புமிக்க தங்கப் பதக்கத்திறன மவன்று தந்தனர.் 
❖ இந்த அைியின் மவை்றியின் முலம், இந்தியா உலக அைவிலான மிதிவை்டி ஓடட்ுதல் 

தபாட்டியில் தனது முதல் தங்கத்றதப் பதிவு மசய்துை்ைது. 
❖ ஆை்கைின் ஸ்பிரிை்ட் தனிநபர ் தபாட்டியில் மவை்ைிப் பதக்கம் மவன்ைதன் 

மூலமாகவும் ஆை்களுக்கான மகய்ரின் இறுதிப் தபாட்டியில் மவை்கலம் மவன்ைதன் 

மூலமாகவும் ஏை்கனதவ இரை்டு பதக்கங்கறை இந்தப் தபாட்டியில் எமசாவ் ஆல்பன் 

மவன்றுை்ைார.்  
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பாரா நீெெ்ல் வீரர் ெத்பதந்திர சிங் பலாஹியா 

❖ அமமரிக்காவின் தகட்டலீனா கால்வாறயக் கடந்த முதலாவது ஆசிய வீரராக 

இந்தியாறவச ்தசரந்்த பாரா நீசச்ல் வீரர ்சத்ததந்திர சிங் தலாஹியா உருமவடுத்துை்ைார.்  

❖ தமலும் இவர ்ஆங்கில மை்றும் தகட்டிலீனா கால்வாய்கை் ஆகிய இரை்றடயும் கடந்து 

ஆசியச ்சாதறனறயயும் மபை்றுை்ைார.் 

❖ இவர ்5 அைி வீரரக்ளுடன் இந்திய பாரா ரிதல அைிக்குத் தறலறம தாங்கினார.் இவர ்11 

மைி 34 நிமிடங்கைில் 42 கிதலா மீட்டர ்தூரமுை்ை தகட்டலீனா கால்வாறயக் கடந்தார.் 
 

3வது பதசியக் (Nation’s) பகாப்மப 2019 

❖ இந்தியாவின் இபளஜயார ் மகளிர ் குத்து  ்  ண்பை அணியானது ப ரப்ியாவில் 

நபைபபற்ற 3வது ஜதசியக் ஜகாப்பபயில் 12 பதக்கங்கபள பவன்றுள்ளது. 

❖ இது 4 தங்கப் பதக்கங்கை், 4 பவள்ளிப் பதக்கங்கள் மற்றும் 4 பவண்கலப் பதக்கங்கை் 

ஆகியனவை்றை உள்ளைக்கியதாகும். 

❖ தங்கப் பதக்கம் பவன்ற தமன்னா “சிறந்த அயல் நாைட்ு குத்து  ்  ண்பை வீரர”் என்ற 

விருபத பவன்றுள்ளார.் 

Medal Winners 

Gold 1.Tamanna 

2.Ambeshori Devi 

3. Preethi Dahiya 

4. Priyanka 

Silver  1. Anju Devi 

2. Simran Verma 

3. Manshi Dalal 

4. Tanishbir Kaur Sandhu 

Bronze 1. Aashreya Naik 

2. Neha 

3. Khushi 

4. Alfiya Akram Khan Pathan 
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சதற்கு ஆசிய ஸ்சபல்லிங் பீ பபாட்டி 

❖ நியூ பஜரச்ியில் உள்ள இந்திய - அபமரிக்க இபளஞரான நவ்னீத் முரளி 2019 ஆம் 

ஆண்டின் பதற்கு ஆசிய ஸ்பபல்லிங் பீ ஜபாை்டியில் பவற்றி பபற்றுள்ளார.் 

❖ பதற்கு ஆசிய ஸ்பபல்லிங் பீ ஜபாை்டி என்பது பதற்கு ஆசிய வம் ாவளிபய  ் ஜ ரந்்த 

குழந்பதகளுக்காக அபமரிக்காவில் நைத்தப்படும் ஒரு வருைாந்திர ஸ்பபல்லிங் பீ 

தளமாகும். 

❖ 14 வயதுக்கு உை்பை்ை பதற்கு ஆசிய வம் ாவளிபய  ் ஜ ரந்்த எந்தபவாரு மாணவரும் 

அல்லது குபறந்த பை ்ம் ஒரு பபற்ஜறார ்அல்லது தாத்தா, பாை்டிபய ஆப்கானிஸ்தான், 

வங்க ஜத ம், பூைான், இந்தியா, மாலத ்தீவுகள், ஜநபாளம், பாகிஸ்தான், இலங்பக தபான்ை 

ஆசிய நாடுகைில் மகாை்டிருக்கும் எந்தபவாரு 14 வயதுக்கு உை்பை்ை மாணவரும் 

இப்ஜபாை்டியில் கலந்து பகாள்ளலாம்.    

 

 

PV சிந்து – BWF உலக ொம்பியன்ஷிப்  

❖ பிவி சிந்து மகைிர ்ஒை்றையர ்பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் ெப்பாறனச ்தசரந்்த தநாதசாமி 

ஒகு ாரா என்பவறர 21-7, 21-7 என்ை கைக்கில் வீழ்த்தி BWF உலக  ாம்பியன்ஷிப்பில் 

தங்கம் பவன்ற முதலாவது இந்தியராக உருமவடுத்துை்ைார.் 

❖ உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் சிந்துவின் ஐந்தாவது பதக்கம் இதுவாகும் (1 தங்கம், 2 

மவை்கலம், 2 மவை்ைி). 

❖ தபட்மின்டன் மதாடர ் வரலாை்றில் மபை்கைின் ஒை்றையர ் பிரிவில் எடுக்கப்படட் 

அதிகபடச் சாதறனயான இது ஒரு தசரந்்து எடுக்கப் படட் சாதறனயாகும். ஒலிம்பிக் 

தபாட்டியில் 2 முறை தங்கப் பதக்கம் மவன்ை சீனாவின் சாங் நிங் என்பவர ்

இசச்ாதறனறய நிகழ்த்திய மை்மைாருவர ்ஆவார.்  

❖ ஆை்கை் பிரிவில் சாய் பிரனீத் மவை்கலப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.்  
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சடஸ்ட் கிரிக்சகட் பபாட்டியில் முதலாவது மாற்று வீரர ்

❖ 2வது ஆஷஸ் கிரிக்மகட் மடஸ்ட் தபாட்டியில், ஆஸ்திதரலியாறவச ் தசரந்்த மரன்ுஸ் 

லபூஸ்சக்தன என்பவர ் ஸ்டீவ் ஸ்மித்திை்கு ஏை்பட்ட மூறை பாதிப்பின்  காரைமாக 

அவருக்குப் பதிலாக கைமிைங்கும் முதலாவது மாை்று வீரராக உருமவடுத்துை்ைார.்  

❖ தமலும் இவர ் மடஸ்ட் மதாடரில் தபட்டிங் மசய்யும் முதலாவது மாை்று வீரராகவும் 

உருமவடுத்துை்ைார.் 

❖ இது தபான்ை ஒரு நடவடிக்றகக்கு சரவ்ததசக் கிரிக்மகட் ஆறையம் 2019 ஆம் ஆை்டு 

ெூறல அன்று ஒப்புதல் வழங்கியது. 

மூறள பாதிப்புப் பை்றி 

❖ மூறை பாதிப்பானது மூறையின் மசயல்பாடுகறைத்  தை்காலிகமாக பாதிக்கின்ைது. 

❖ அறிகுறிகை்: நிறனவு இழப்பு, நிறனவாை்ைல் இழப்பு, தறலவலி, மசறிவு அல்லது சமநிறல 

மை்றும் சிந்திப்பதில் சிரமம், குமடட்ல், மங்கலான பாரற்வ, தூக்கக் கலக்கம் மை்றும் 

மனநிறல மாை்ைங்கை். 
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129வது துராந்த் பகாப்மப – பகரளா அணி சவற்றி 

❖ மகால்கத்தாவின் உப்பு ஏரி றமதானத்தில் நறடமபை்ை கால்பந்து இறுதி ஆடட்த்தில் 

தகாகுலம் தகரை FC அணியானது ஜமற்கு வங்காளத்தின் ஜமாகன் பாகன் அணிபய 

வீழ்த்தி 2019 ஆம் ஆண்டின் துராந்த ்கால்பந்துக் ஜகாப்பபபய பவன்றது. 

❖ ஜகாகுலம் ஜகரளா FC அணியின் அறிமுகத ்பதாைர ்இதுவாகும். 

❖ ஜகாகுலம் ஜகரளா FC முன்னணி மற்றும் மாரக்ஸ் ஜஜா ப் ஆகிஜயாரால் முபறஜய தங்கப் 

பந்து மற்றும் தங்கக் காலணி விருது பவல்லப்பைை்து. 

❖ தங்கக் பகயுபறயானது அஜத அணிபய  ் ஜ ரந்்த ஜகால்கீப்பரான CK உபாய்டு 

என்பவரால் பவல்லப்பைை்து. 

❖ துராந்த ் ஜகாப்பப அல்லது துராந்த ் கால்பந்துத் பதாைர ் என்பது 1888 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் பதாைங்கப்பைை் ஒரு கால்பந்துப் ஜபாை்டித் பதாைராகும்.  

❖ இது ஆசியாவின் மிகப் பழபமயான கால்பந்துத் பதாைராகும். இது உலகில் 3வது மிகப் 

பழபமயான கால்பந்துத ்பதாைராகும். 

❖ இது துராந்த ் கால்பந்து பதாைர ்  மூகம் மற்றும் ஓசியன்ஸ் ஆகியவற்றால் இபணந்து 

நைத்தப்பை்ைது.  

 

துப்பாக்கி சுடுதல் உலகக் தகாப்றப - இளதவனில் வாலறிவன் 

❖ ISSF உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் இைதவனில் வாலறிவன் தங்கப் 

பதக்கம் மவன்ைார.் 

❖ இப்தபாட்டியில் 10 மீட்டர ்ஏர ்றரபிை் பிரிவில் (மபை்கை்) அவர ்முதலிடம் பிடித்தார.் 

❖ இந்தப் தபாட்டி பிதரசிலின் ரிதயா டி மெனிதராவில் நறடமபை்ைது. 

❖ இைதவனில் வாலறிவன் தமிழ்நாட்டின் கடலூறரச ்தசரந்்தவர.் 

 

❖ 2018 இல் நடந்த ISSF இறைதயார ் உலகக் தகாப்றபப் தபாட்டியில் இைதவனில் தங்கம் 

மவன்றுை்ைார.் 
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மானசி தஜாஷி - பாரா தபட்மிண்டன் 

❖ மானசி தொஷி என்பவர ் BWF பாரா தபட்மிை்டன் உலக சாம்பியன்ஷிப் படட்த்றத 

மவன்றுை்ைார.் 

❖ இந்தப் தபாட்டி சுவிட்சரல்ாந்தின் தபசலில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ தொஷி இதை்கு முன்பு நறடமபை்ை 2017 ஆம் ஆை்டுப் பதிப்பில் மவை்கலப் பதக்கத்றத 

மவன்றிருந்தார.் 

❖ ஒடட்ுமமாத்தமாக, BWF பாரா தபட்மிை்டன் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 12 

பதக்கங்கறை மவன்றுை்ைது. 

❖ BWF உலக சாம்பியன் தபாட்டியில் தங்கம் மவன்ை முதல் இந்தியராக மானசி 

உருமவடுத்துை்ைார.் 

 

விஸ்மாயா – 400 மீடட்ர் சுை்றில் தங்கம் 

❖ சரவ்ததச தடகை சந்திப்புப் தபாட்டியில் மபை்களுக்கான 400 மீட்டர ்ஓடட்த்தில் தபாட்டித் 

மதாறலறவ 52.12 வினாடிகைில் கடந்து விஸ்மாயா தங்கப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.் 

❖ ஆை்களுக்கான 400 மீ தறட ஓட்டத்தில் எம்.பி. ொபீர ்மவன்றுை்ைார.் 

❖ இப்தபாட்டி மசக் குடியரசின் ப்ரதனாவில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ ஆை்கை்: 400 மீ தறட ஓட்டம்:  எம்.பி. ொபீர ்(49.86 வி). 

❖ மபை்கைின் 400 மீ: 

1. V.K. விஸ்மயா (52.12 வி) 

2. M.R. பூவம்மா (53.47வி)                            

3. V. சுபா (53.67வி). 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ஸ்கவுட் (ொரணர்) பட்மட தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

❖ ஆகஸ்ட் 01ம் தததியன்று உலகம் முழுவதும் சாரைர ் படற்ட தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 1907 ஆம் ஆை்டில் பிரவுன்சீ தீவில் நறடமபை்ை முதலாவது சாரைர ்முகாமின் நிகழ்றவ 

இத்தினம் நிறனவு கூறுகின்ைது. 

❖ இது சாரைரின் உறுதிமமாழி மை்றும் சாரைரின் துடிப்பு ஆகியவை்றின் முத்திறரயாக 

தை்தபாறதய மை்றும் முன்னாை் சாரைரக்ை் தங்கை் படற்டகறை அைிந்திட 

ஊக்கமைிக்கின்ைது.  
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உலக தாய்ப்பால் வாரம் – ஆகஸ்ட் 01 – 07  

❖ உலக தாய்ப்பால் வாரமானது ஆை்டுததாறும் ஆகஸ்ட் 01 முதல் 07 வறர 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இது வாழ்வின் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு, மிகப்மபரிய அைவிலான ஆதராக்கிய 

நலன்கறைக் மகாை்டுை்ை தனித்துவமான  தாய்ப்பால் ஊடட்ுவறத ஊக்குவிப்பறத 

தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

❖ இது தாய்ப் பாலூடட்ும் நடவடிக்றகக்கான உலகக் கூட்டிறைவு, உலக சுகாதார 

நிறுவனம் மை்றும் யுனிமசஃப் ஆகிதயாரால் இறைந்து ஏை்பாடு மசய்யப்படட்ுை்ைது. 

❖ முதன்முதலில் 1992ல் அனுசரிக்கப்பட்ட இது தை்தபாது 100-க்கும் தமை்பட்ட நாடுகைில் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த அனுசரிப்பின் தபாது, மபை்கை் மை்றும் குழந்றதகை் தமம்பாடட்ு அறமசச்கத்தின் 

உைவு மை்றும் ஊட்டசச்த்து வாரியமானது, “மபை்தைாறர தமம்படுத்துங்கை்,  தாய்ப்பால் 

மகாடுங்கை்” எனும் கருத்துருவின் கீழ் பல நடவடிக்றககறை தமை்மகாை்டு வருகிைது. 

❖ தாய்ப் பாலூடட்ுதல் முக்கியமானது ஏமனனில் 

o இது ஆரம்பக் கால வயிை்றுப் தபாக்கு மை்றும் கடுறமயான சுவாச தநாய் 

மதாை்றுகை் தபான்ை தநாய்கறைத் தடுப்பதினால் குழந்றத இைப்புகறை 

குறைக்கின்ைது. 

o இது தாய்மாரக்ளுக்கு மாரப்க புை்றுதநாய், கருப்றபப் புை்றுதநாய், இரை்டாம் 

வறக நீரிழிவு தநாய் மை்றும் இதய தநாய்கை் தபான்ைறவ  உருவாகும் ஆபத்றத 

குறைக்கின்ைது. 

 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

பதசியக் மகத்தறி தினம் – ஆகஸ்ட் 07 

❖ இந்தியா ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 07 ஆம் தததியன்று ததசியக் றகத்தறி தினத்றத 

அனுசரிக்கின்ைது. 

❖ இத்தினமானது முதன்முறையாக 2015 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 07 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது.  

❖ பிரிட்டீஷ் அரசாங்கத்தினால் தமை்மகாை்ைப்பட்ட வங்கப் பிரிவிறனறய எதிரத்்து 

தபாராடுவதை்காக மகால்கத்தா டவுன்  ாலில் 07–08–1905  அன்று மதாடங்கப்பட்ட சுததசி 

இயக்கத்றத அனுசரிப்பதை்காக ஆகஸ்ட் 07 என்ை தினம் ததரந்்மதடுக்கப்படட்ுை்ைது.  

❖ இத்தினமானது நாட்டில் உை்ை றகத்தறித் மதாழிலாைரக்றை மகௌரவிப்பதை்காகவும் 

றகத்தறித் மதாழிலாைரக்ைின் வருமானத்றத அதிகரிப்பதை்காகவும்  இந்தியப் 

மபாருைாதாரத்திை்குக் றகத்தறித் மதாழிை்சாறலகைின் பங்றக எடுத்துக் 

காடட்ுவதை்காகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் ததசியக் றகத்தறி தினத்தின் முக்கிய நிகழ்வானது ஒடிசாவில் உை்ை 

புவதனஸ்வரில் நடத்தப் படவிருக்கின்ைது.  

 

உலக பூர்வகுடி மக்களின் ெர்வபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 09  

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 09 அன்று உலக பூரவ்குடி மக்கைின் சரவ்ததச தினம் 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ இந்தத் தினமானது பூரவ்குடி மக்கைின் உரிறமகறைப் பாதுகாப்பறதயும் சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு தபான்ை உலகப் பிரசச்ிறனகறை தீரப்்பதை்குப் பூரவ்குடி மக்கை் ஆை்றிய 

பங்கைிப்புகறை அங்கீகரிப்பறதயும் தநாக்கங்கைாகக் மகாை்டுை்ைது. 
❖ இது 1994 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகைின் மபாதுச ் சறபயினால் 

முதன்முறையாக அறிவிக்கப்பட்டது. 
❖ உலக மக்கை் மதாறகயில் 5 சதவிகிதத்திை்கும் குறைவாக பூரவ்குடி மக்கை் உை்ைனர.் 

ஆனால் ஏறழ மக்கைில் 15 சதவிகிதம் நபரக்ை் பூரவ்குடி மக்கைாக உை்ைனர.் 
❖ உலகில் உை்ை மதிப்பிடப்பட்ட 7000 மமாழிகைில் மபரும்பான்றமயான மமாழிகறை 

இவரக்ை் தபசுகின்ைாரக்ை். இவரக்ை் மவவ்தவைான 5000 கலாசச்ாரங்கறைப் 

பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்ைனர.் 

❖ 2019 ஆம் ஆை்றட சரவ்ததச பூரவ்குடி மமாழிகை் ஆை்டாக குறிக்கப்படுவதன் 

காரைமாக இந்த ஆை்டின்  அனுசரிப்பானது (2019) பூரவ்குடி மக்கைின் மமாழிகளுக்கு 

அரப்்பைிக்கப்படட்ுை்ைது.  
 

உலக உயிரி-எரிசபாருள் தினம் 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 10 அன்று உலக உயிரி-எரிமபாருை் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினம் 2015 ஆம் ஆை்டு முதல் மத்திய மபட்தராலிய மை்றும் இயை்றக எரிவாயு 

அறமசச்கத்தினால் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்ைது. 
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❖ இத்தின அனுசரிப்பின் தநாக்கமானது வழக்கமான புறதபடிவ எரிமபாருை்களுக்கு 

மாை்ைாக புறதபடிவமை்ை எரிமபாருட்கைின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புைரற்வ 

ஏை்படுத்துவது மை்றும் உயிரி-எரிமபாருை் துறையில் இந்தியா தமை்மகாை்ட பல்தவறு  

முயை்சிகறை முன்னிறலப்படுத்துவதாகும். 

❖ இந்த ஆை்டில் இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பயன்படுத்தப்பை்ை  பமயல் 

எண்பணயிலிருந்து உயிரி-எரிபபாருளின் உற்பத்தி” என்பதாகும்.  

 

உலக நுமரயீரல் புற்றுபநாய் தினம் – ஆகஸ்ட் 01 

❖ உலக நுறரயீரல் புை்றுதநாய் தினமானது நுறரயீரல் புை்றுதநாயின் தாக்கம் குறித்து 

விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்தும் தநாக்கத்துடன் ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 01 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ உலக சுகாதார அறமப்பின் கூை்றுப் படி இது 5-ல் ஒருவரின்  புை்றுதநாய் மரைத்திை்கு 

காரைமாகிைது. 

❖ புறகயிறலப் மபாருட்கை், மதாழிலகப் மபாருட்கை் (யுதரனியம், கதிரவ்ீசச்ு, கல்நார)் 

காை்று மாசுபாடு மை்றும் ஊட்டசச்த்து குறைபாடு ஆகியறவ புை்றுதநாய் உருவாக்கத்தில் 

முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைன.  
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உலகளாவிய வமலதளநாள் – ஆகஸ்ட் 01 

❖ ஆகஸ்ட் முதல் நாைானது உலகைாவிய வறலதை நாைாக அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 1989 ஆம் ஆை்டில் மபரன்ரஸ்் – லீ என்பவர ் உலகைாவிய வறலயறமப்றபக் 

கை்டறிந்தார.் 

❖ இந்த அறமப்பானது 1989 ஆம் ஆை்டில் அறிவியலாைரக்ை் தங்கை் அறிறவப் பகிரந்்து 

மகாை்வதை்கான ஒரு வழியாக சுவிட்சரல்ாந்தின் மெனிவாவில் உை்ை ஐதராப்பிய ஆய்வு 

அறமப்பான மசரன்் (CERN) ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 

❖ உலகின் முதல் வறலதைமான http://info.cern.ch ஆனது 1991 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 06 அன்று 

“ப ன்” ஆய்வகத்தில் நிகழ்தநரப் பயன்பாை்டிற்கு வந்தது. 

❖ உலகின் முதல் வபல ஜ பவயகமாகவும் 1990 ஆம் ஆண்டில் முதல் வபல உலாவியான 

ஜவல்ரட்ு பவடு பவப்-ஐ எழுதவும்  ர ்டிம் பபரன்ரஸ்்-லீ பநக்ஸ்ை் என்ை கணினிபயப் (NeXT 

Computer) பயன்படுத்தினார ்

❖ 1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 அன்று, உலகளாவிய வபலயபமப்பானது எவ்வித 

கை்ைணமுமின்றி அபனவருக்கும் இலவ ம் என ப ரன்் ஆய்வகம் அறிவித்தது. 

❖ “ப ரன்்”ஐ விைட்ு பவளிஜயறிய பின்னர ் டிம் பபரன்ரஸ்் லீயால் 1994 ஆம் ஆண்டில் 

உலகளாவிய வபலதைத்திை்கான முக்கிய  ரவ்ஜத  தர அபமப்பான “உலகளாவிய 

வபல கூை்ைபமப்பானது” நிறுவப்பைை்து.  

 

உலக பூமன தினம் – ஆகஸ்ட் 08  

❖ உலக பூறன தினமானது ஆை்டுததாறும் ஆகஸ்ட ்08 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது 2002 ஆம் ஆை்டில் விலங்குகை் நலனுக்கான சரவ்ததச நிதியத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டது.  
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பதசிய குடற்புழு நீக்க தினம் – ஆகஸ்ட் 08 

❖ ததசிய குடை்புழு நீக்க தினம் என்பது சுகாதார மை்றும் குடும்ப நல அறமசச்கத்தின் 

முன்முயை்சியாகும். 

❖ இது 1 – 19 வயதிை்குடப்ட்ட அறனத்துப் பாலருக்கும், பை்ைி வயதுக் குழந்றதகளுக்கும் 

(பை்ைியில் தசரக்்கப்படட் மை்றும் தசரக்்கப்படாத) பை்ைிகை் மை்றும் அங்கன்வாடி 

றமயங்கைின் மூலம் குடை்புழுறவ நீக்குவறத குறிக்தகாைாகக் மகாை்டது. 

❖ அல்மபன்டதசால் மாத்திறரகைானது இத்தினத்தின் தபாது குழந்றதகளுக்கு வாய் 

வழியாக அைிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ இது இந்தியாவில் பிப்ரவரி 10 மை்றும் ஆகஸ்ட் 08 ஆகிய தததிகை் என இரை்டு முறை 

அனுசரிக்கப்படுகிைது. 

❖ இந்தியாவின் முதல் ததசிய குடை்புழு நீக்க தினமானது 2015 ஆம் ஆை்டு பிப்ரவரி 10 

அன்று அனுசரிக்கப்படட்து.  

 

 

நாகொகி தினம் – ஆகஸ்ட் 09 

❖ இரை்டாம் உலகப் தபாரின் முடிவில் அமமரிக்கப் தபார ்விமானமான பாக்ஸ்காரானது 

1945 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 09 அன்று ெப்பானின் நாகசாகி நகரம் மீது புளூட்தடானியம் 

அணுகுை்றட (ஃதபட்தமன்) வீசியது. 

❖ நாகசாகி குை்டு மவடிப்பு மை்றும் தசாவியத் ஒன்றியத்தின் தபார ் அறிவிப்பின் ஆறு 

நாட்களுக்குப் பின்னர ்ஆகஸ்ட் 15 அன்று ெப்பான் தநச நாடுகைிடம் சரைறடந்தது. 
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உலக சிங்க தினம் – ஆகஸ்ட் 10 

❖  உலக சிங்க தினமானது ஆகஸ்ட் 10 அன்று  ஆை்டுததாறும் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ இத்தினமானது இந்த கம்பீரமான உயிரினத்றத அழிவிலிருந்துக் காப்பாை்ை உதவும் 

முயை்சிகளுக்காக அரப்்பைிக்கப் படட்ுை்ைது. 

❖ இந்தியாவில், ஆசிய சிங்கங்கை் என்ைறழக்கப்படும் சிங்கங்கைானது குெராத் 

மாநிலத்தில் உை்ை கிர ்ததசிய பூங்காவில் மடட்ுதம உை்ைது. 

❖ வங்கப் புலி, இந்தியச ் சிறுத்றத, பனிச ் சிறுத்றத மை்றும் பறடச ் சிறுத்றத 

ஆகியவை்றுடன் இந்தியாவில் வசிக்கும் ஐந்து பூறனக் குடும்பங்கைில் சிங்கமும் 

ஒன்ைாகும்.  

 

உலக யாமனகள் தினம் – ஆகஸ்ட் 12 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ை் 12 அன்று உலக யாபனகள் தினம் அனு ரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இது உலகில் உள்ள யாபனகபளப் பாதுகாப்பதற்காக அரப்்பணிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டில் யாபன மறுஅறிமுக அறக்கை்ைபள மற்றும் கனடாவின்  

திபரப்பைத் தயாரிப்பாளரக்ளான ஜபை்ரிசியா சிம்ஸ் மற்றும் மிக்ப ல் கிளாரக்் 

ஆகிஜயாரினால் ஏற்படுத்தப்பை்ைது. 

❖ பன்னாைட்ு இயற்பகப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் அ ச்ுறுத்து இனங்களுக்கான சிவப்புப் 

பை்டியலில் ஆப்பிரிக்க யாபனகள் பாதிக்கப் பைக்கூடிய இனமாகவும் ஆசிய யாபனகள் 

“அழிந்து ஜபாகும் அபாயத்திலுள்ள இனமாகவும்” பை்டியலிைப்பைட்ுள்ளது. 

❖ முதலாவது  ரவ்ஜத  யாபன தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ை் 12 அன்று 

அனு ரிக்கப்பை்ைது. 

❖ ஜவைப்ையாடுதல், வாழ்விை இழப்பு, மனித–யாபன ஜமாதல்கள், யாறன வளரப்்பு 

முகாம்களில் அவை்றைத் தவறாக நைத்துதல் ஆகியபவ யாபனப் பாதுகாப்பில் உள்ள 

மிகப்பபரிய பிர ச்ிபனகளாகும். 

யாமனகள் 

❖ யாபனகள் திை்ைமானது மத்திய சுற்று ச்ூழல் மற்றும் வனங்கள் துபற 

அபம  ்கத்தினால் 1992-ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ைது. 
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❖ இந்தத் திட்டம் இந்தியாவில் ஆந்திரப் பிரததசம், அருைாசச்லப் பிரததசம், அஸ்ஸாம், 

சத்தீஷ்கர,் ொரக்்கை்ட், கரந்ாடகா, தகரைா, மகாராஸ்டிரா, தமகாலயா, நாகாலாந்து, 

ஓடிஸா, தமிழ்நாடு, திரிபுரா, உத்தரகாை்ட், உத்தரப் பிரததசம் மை்றும் தமை்கு வங்காைம் 

என 16 மாநிலங்கைில் முதன்றமயாக நிறைதவை்ைப்படட்ுக் மகாை்டு இருக்கின்ைது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டு அக்ஜைாபர ் 22 முதல் இந்தியாவின் ஜதசியப் பாரம்பரிய விலங்காக 

யாபன விளங்குகின்றது. 

❖ கரந்ாைகாவில் உள்ள பந்திப்பூர ்ஜதசியப் பூங்கா மற்றும் நீலகிரி உயிரக்்ஜகாளக் காப்பகம் 

ஆகியபவ பதன்னிந்தியாவின் மிகப்பபரிய பாதுகாக்கப்பை்ை பகுதியாகவும், 

இந்தியாவில் உள்ள யாபனகளின் மிகப் பபரிய வாழ்விைமாகவும் விளங்குகின்றன. 

❖ கரந்ாைகா, ஜகரளா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய பதன்னிந்திய மாநிலங்கள் பமாத்த 

யாபனகளில் 44  தவிகித யாபனகளுக்கு வாழ்விைமாகத் திகழ்கின்றன. தமலும் இறவ 

இந்தியாவில் 35 சதவிகித புலிகறையும் 31 சதவிகித சிறுத்றதகறையும் மகாை்டுை்ைன.  

❖ கரந்ாைகா மாநிலம் மைட்ும் 22  தவிகித யாபனகளுக்கு வாழ்விைமாகத் திகழ்கின்றது. 

தமலும் இது இந்தியாவில் 18 சதவிகித புலிகறையும் 14 சதவிகித சிறுத்றதகறையும் 

மகாை்டுை்ைது. 

❖ வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்கைான அஸ்ஸாம், அருைாசச்லப் பிரததசம், மிதசாரம், 

தமகாலயா மை்றும் திரிபுரா ஆகியறவ தமை்கு வங்காைத்துடன் இறைந்து இந்தியாவில் 

30 சதவிகித யாறனகறையும் 5 சதவிகித புலிகறையும் மகாை்டுை்ைது. 
 

ெர்வபதெ இமளஞர் தினம் – ஆகஸ்டு 12 

❖ 1999 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ் சறபயால் ஆகஸ்டு 12ம் தததி சரவ்ததச 

இறைஞர ்தினமாக ததரந்்மதடுக்கப்பட்டது. 

❖ முதல் சரவ்ததச இறைஞர ்தினம் 2000 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்டு 12 அன்று அனுசரிக்கப்படட்து. 
❖ 2019 ஆம் ஆை்டு கருத்துரு, “கல்விறய உருமாை்றுதல்” 
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பதசிய நூலகவியலாளர் தினம் – ஆகஸ்டு 12  

❖ இந்தியாவில் சியாலி ராமாமிரத் ரங்கநாதன் நூலக அறிவியல், ஆவைமாக்கல் மை்றும் 

தகவல் அறிவியல் ஆகியவை்றின் தந்றதயாகக் கருதப்படுகின்ைார.் 

❖ இவர ்தஞ்சாவூரின் சீரக்ாழியில் 1892 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்டு 09ம் தததி பிைந்தார.் 
❖ இவரது பிைந்த தினம் ஒவ்மவாரு வருடமும் இந்தியாவில் ததசிய நூலகவியலாைர ்

தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 
❖ இவரது வாழ்நாைின் தபாது ஒரு மதாடராக மவைியிடப்பட்ட இவரது சுயசரிறத “ஒரு 

நூலகவியலாைர ்திரும்பிப் பாரக்்கின்ைார”் என்ை தறலப்பில் அறமந்திருக்கின்ைது. 
❖ தமலும் இவர ்“நூலக அறிவியலின் ஐந்து விதிகை்” என்ை புத்தகத்றதயும் எழுதியுை்ைார.் 

 

 

ெர்வபதெ இடது மகயாளரக்ள் தினம் – ஆகஸ்டு 13 

❖ ஆகஸ்டு 13ம் தததியன்று ஆை்டுததாறும் சரவ்ததச இடது றகயாைர ்தினம் ஒரு சரவ்ததச 

தினமாக அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இத்தினம் 1976ம் ஆை்டு முதல்முறையாக, சரவ்ததச இடதுறகயாைரக்ை் சங்கத்தின் 

நிறுவனர ்டீன் R. தகம்ப்மபல் என்பவரால் அனுசரிக்கப்படட்து.  
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உலக உடல் உறுப்பு தான தினம் – ஆகஸ்ட் 13  

❖ உடல் உறுப்பு தான தினம் ஆகஸ்ட் 13 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ இந்தியாவில் 2010 ஆம் ஆை்டு முதல் நவம்பர ்27ம் தததியும் உடல் உறுப்பு தான தினமாக 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நல அறமசச்கம் 2010 ஆம் ஆை்டு புது தில்லியில் 

உலகின் 6வதும் இந்தியாவின் முதலாவதுமான உடல் உறுப்பு தான தினத்றதயும் உடல் 

உறுப்பு தான மாநாடற்டயும் துவக்கியது.  

❖ மதாடரந்்து 4-வது ஆை்டாக உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிைந்த திைன் மகாை்ட மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு விருது அைிக்கப்பட்டிருக்கின்ைது. 

 

 

உலக பதனக்ீகள் தினம் – ஆகஸ்ட் 17  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 17 அன்று உலக ததனீக்கை் தினம் (ஆகஸ்ட் மாதத்தின் 

மூன்ைாவது சனிக்கிழறம) அனுசரிக்கப்பட்டது.  

❖ இது 2009 ஆம் ஆை்டில் அமமரிக்காவில் உை்ை ததனீ வைரப்்பவரக்ைால் 

மதாடங்கப்பட்டது. படிப்படியாக இதர நாடுகளும் ஒவ்மவாரு ஆை்டும் இத்தினத்றத 

அனுசரிக்கத் மதாடங்கின. 

❖ இத்தினமானது கல்வி மை்றும் ஊக்குவிப்பு மூலம் ததனீ உை்பத்தி துறைக்கான  சமூக 

விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்துவறத தநாக்கமாகக் மகாை்டுை்ைது. 

 

உலக மனித பநய தினம் – ஆகஸ்ட் 19  

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 19 அன்று உலக மனித தநய தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

❖ இந்த சரவ்ததசத் தினமானது மனித தநயம் மிக்கவரக்றை அங்கீகரிப்பதை்காகவும் 

மனிதாபிமான காரைங்களுக்காகப் பைியாை்றி உயிர ் நீத்தவரக்றை 

அங்கீகரிப்பதை்காகவும் அரப்்பைிக்கப் படட்ுை்ைது. 

❖ 2003 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 19 அன்று ஐ.நா.வின் தறலறமயகமான ஈராக்கில் உை்ை 

பாக்தாத்தில் நிகழ்ந்த குை்டு மவடிப்பில் ஐ.நாவின் தூதுவரான மசரஜ்ிதயா மவயிரா டி 

மமதலா மை்றும் 20 நபரக்ை் மகால்லப்படட்றத இத்தினம் அனுசரிக்கின்ைது. 
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❖ அதன் பிைகு  5 ஆை்டுகளுக்குப் பிைகு, ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ்சறபயானது ஆகஸ்ட் 18 

ஆம் தததிறய உலக மனிததநய தினமாக அறிவிப்பதை்கான ஒரு தீரம்ானத்றத அதிகாரப் 

பூரவ்மாக ஏை்றுக் மகாை்டது.  

❖ 2019 ஆம் ஆை்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பபண் மனிதஜநய வாதிகள்” என்பதாகும். 

❖ இது ஜபாரின்ஜபாது மற்றும் உலகில் ஜபாரினால் பாதிக்கப்பை்ை பிற பகுதிகளில் 

முன்னணியில் பணியாற்றும் பபண் மனிதஜநயவாதிகளுக்கு மரியாபத ப லுத்துவபதக் 

குறிக்கின்றது. 

 

 

உலகப் புமகப்படத் தினம் – ஆகஸ்ட் 19 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 19 அன்று உலகப் புறகப்படத ் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இது புறகப்படத்தின் கறல, றகவிறன, அறிவியல் ஆகியவை்றை அனுசரிக்கின்ை  

வரலாை்றின் ஒரு வருடாந்திர உலகைாவியக் மகாை்டாட்டமாகும்.  

 

 

உலக சகாசுக்கள் தினம் – ஆகஸ்ட் 20  

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆக்ஸ்ட் 20 அன்று உலக மகாசுக்கை் தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 
❖ சர ் மரானால்டு  தராஸ் என்பவரால் மகாசுக்கை் மை்றும் மதலரியா பரவுதலுக்குமுை்ை 
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மதாடரப்ு கை்டுபிடிக்கப்பட்டதன் விறைவாக  1897 ஆம் ஆை்டில் உலக மகாசு  தினம் 

முதன்முறையாக ஏை்படுத்தப்பட்டது. 
❖ இத்தினமானது தராஸ் என்பவரின் கை்டுபிடிப்றப அனுசரிக்கின்ைது. 
❖ இத்தினமானது மதலரியாவின் விறைவுகை் குறித்தும் அறத எவ்வாறு கடட்ுப்படுத்த 

முடியும் என்பது குறித்தும் மதலரியாறவக் குைப்படுத்துவதை்குத் ததறவயான 

ஆராய்சச்ிக்கான நிதிறயத் திரடட்ுவது குறித்தும் விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்துவறத 

தநாக்கங்கைாகக் மகாை்டுை்ைது.  
❖ O வறக இரத்தத்திற்கு பகாசுக்கள் அதிக அளவில் ஈரக்்கப் படுகின்றன. இந்த பகாசுக்கள் 

100 மீை்ைருக்கு அப்பால் இருந்ஜத காரப்ன் பை ஆக்பஸபை நுகரும். 

 

 

ெத்பாவனா திவாஸ் (வகுப்புவாத நல்லிணக்க தினம்) - ஆகஸ்ட் 20 

❖ இந்தியாவின் முன்னாை் பிரதம மந்திரி ராஜீவ் காந்தியின் பிைந்த நாறை நிறனவு கூரும் 

வறகயில் ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தததி சதப்ாவனா திவாஸ் அல்லது 

வகுப்புவாத நல்லிைக்க தினமாகக் மகாை்டாடப்படுகின்ைது. 

❖ அறனத்து மதங்கறையும் தசரந்்த இந்திய மக்கைிறடதய ததசிய ஒருங்கிறைப்பு, 

அறமதி, அன்பு மை்றும் வகுப்புவாத நல்லிைக்கத்றத ஊக்குவிப்பதை்காக இந்த நாை் 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ 20 ஆகஸ்ட் 2019 ஆனது ராஜீவ் காந்தியின் 75 வது பிைந்த நாறைக் குறிக்கிைது. 
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தீவிரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்படாருக்கான ெர்வபதெ நிமனவு மற்றும் அஞ்ெலி 

தினம் – ஆகஸ்ட் 21 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 21 அன்று தீவிரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்தடாருக்கான 

சரவ்ததச நிறனவு மை்றும் அஞ்சலி தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ தீவிரவாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ை் மை்றும் அவரக்ைது குடும்பத்தினருடனான 

ஒை்றுறமறய மவைிப்படுத்துவதை்காகவும் உலகம் முழுவதும் தீவிரவாதத்தினால் 

நிகழும் விறைவுகறைக் கை்டிப்பதை்காகவும் இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ 2017 ஆம் ஆை்டு ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ் சறபயானது தீவிரவாதத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ை் மை்றும் உயிர ்பிறழத்தவரக்றை மகௌரவிப்பதை்காக ஆகஸ்ட் 21 

ஆம் தததிறய இது தபான்ை ஒரு தினமாகத் ததரந்்மதடுத்துை்ைது.  

❖ இது 2018 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தததி முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்ைது.  

 

உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம் – ஆகஸ்ட் 21 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தததியன்று உலக மூத்த குடிமக்கை் தினம் 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

❖ மூத்த குடிமக்கறைப் பாதிக்கக் கூடிய பிரசச்ிறனகை் குறித்து விழிப்புைரற்வ 

அதிகரிப்பதை்காக இத்தினம் அரப்்பைிக்கப்படட்ுை்ைது. 

❖ இத்தினமானது சமூகத்திை்கு வயதானவரக்ை் ஆை்றிய பங்கைிப்புகறை அங்கீகரித்து, 

ஏை்றுக் மகாை்கின்ைது. 

❖ இத்தினமானது 1988 ஆம் ஆை்டில் முன்னாை் அமமரிக்க அதிபரான மரானால்டு ரீகனால் 

முதன்முதலில் அறிவிக்கப்படட்ு, 1990 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ்

சறபயினால் பறை சாட்டப்பட்டது.  

 

மதராஸ் தினம் - ஆகஸ்ட் 22 

❖ மதராஸ் தினமானது தமிழ் நாை்டில் உள்ள மதராஸ் நகரத்தின் நிறுவிய  தினத்பத 

அனு ரிப்பதற்காக ஒருங்கிபணக்கப்படும் ஒரு நிகழ் ச்ியாகும். இத்தினமானது 

ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ை் 22 அன்று அனு ரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ 1639 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை ் 22 ஆம் ஜததியானது தாமரல்ா பவங்கைாத்திரி 

நாயக்கரிைமிருந்து ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய வணிகக் குழுவினால் ப ன்னப்பைட்ினம் 

அல்லது மதரா ப்பை்டினம் என்ற கிராமத்பத வாங்க ஒப்புக் பகாள்ளப்பை்ை ஜததியாகும்.  

❖ மதராஸ் வாரமானது பல்ஜவறு நிகழ் ச்ிகளுைன் ஆகஸ்ை் 18 முதல் ஆகஸ்ை் 25 வபர 

அனு ரிக்கப் பை இருக்கின்றது. 

❖ மதராறச நிறுவிய  தினத்தின் முதலாவது பகாண்ைாை்ைமானது 1939 ஆம் ஆண்டில் 

அனு ரிக்கப்பை்ைது. 

❖ மதராஸ் தினக் பகாண்ைாை்ைங்கபளக் குறிப்பதற்கான  மீபத்திய கருத்தானது 

ப ன்பன பாரம்பரிய அபமப்பினால் 2004 ஆம் ஆண்டில் பதாைங்கப்பை்ைது. 

https://www.shankariasacademy.com/
http://www.tnpscthervupettagam.com/


                   
 

  

 

 

மதம் அல்லது மத நம்பிக்மககளின் அடிப்பமடயில் ஏற்பட்ட வன்முமறகளால் 

பாதிக்கப்படட்வரக்ளுக்கான ெர்வபதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 22 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 22 அன்று “மதம் அல்லது மத நம்பிக்பககளின் அடிப்பபையில் 

ஏற்பை்ை வன்முபறகளால் பாதிக்கப்பைை்வரக்ளுக்கான  ரவ்ஜத  தினத்பத” உலக 

நாடுகள் முதன் முபறயாக அனு ரிக்கின்றன. 

❖ பபரும்பாலும் மறந்து ஜபான பகாடூரமான ப யல்களில் பாதிக்கப்பை்ைவரக்பளயும், 

அவற்றிலிருந்து மீண்டு வாழ்பவரக்பளயும் பகௌரவிப்பபத இத்தினம் ஜநாக்கமாகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஜம 28 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் பபாது  ் பபயானது ஆகஸ்ை் 22 ஆம் 

தததிறய இதற்கான  ரவ்ஜத  தினமாக அறிவிப்பதற்கான தீரம்ானத்பத ஏற்றுக் 

பகாண்ைது. 
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அடிமம வரத்்தகம் மற்றும் அதன் ஒழித்தமல நிமனவு கூறுவதற்கான ெர்வபதெ 

தினம் - ஆகஸ்ட் 23 

❖ ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஆகஸ்ை் 23 அன்று “அடிபம வரத்்தகம் மற்றும் அதன் ஒழித்தபல 

நிபனவு கூறுவதற்கான  ரவ்ஜத  தினம்” அனு ரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ 1791 ஆம் ஆண்டில் ஆகஸ்ை் 22 ஆம் ஜததியிலிருந்து ஆகஸ்ை் 23 ஆம் ஜததி வபர ப யின்ை் 

மடாமினிக் தீவில் அடிபம வரத்்தகத்திற்கு எதிராக அடிபமயாளரக்ளால் நைத்தப்பைை் 

புரை்சிபய அனு ரிப்பதற்காக ஆகஸ்ை் 23 என்ற தினம் ஜதரந்்பதடுக்கப்பைட்ுள்ளது. 

❖ இது அைல்ாண்டிக் பபருங்கைல் அடிபம வரத்்தக ஒழிப்பில் ஒரு முக்கியக் காரணியாக 

இருந்தது. 

❖ இத்தினமானது முதன் முபறயாக 1998  ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ை் 23 அன்று ற டட்ியில் 

அனு ரிக்கப்பை்ைது. 

 

அணு ஆயுதெ ்பொதமனகளுக்கு எதிரான ெர்வபதெ தினம் - ஆகஸ்ட் 29 

❖ 2009 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்2 அன்று நறடமபை்ை ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ்சறபயின் 64வது 

அமரவ்ானது ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தததிறய அணு ஆயுதச ் தசாதறனகளுக்கு எதிரான 

சரவ்ததசத் தினமாக அறிவித்தது. 

❖ 1991 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தததி மசமிபாலடின்ஸ்க் அணு ஆயுதச ்தசாதறனத் தைம் 

மூடப்படட்றத நிறனவு கூரும் வறகயில் பல்தவறு ஆதரவாைரக்ை் மை்றும் இறை 

ஆதரவாைரக்ளுடன் கெகஸ்தான் நாட்டினால் இந்தத் தீரம்ானம் முன்மனடுக்கப்படட்து. 

 

பதசிய விமளயாட்டு தினம் – ஆகஸ்ட் 29 

❖ ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தததி அன்று ததசிய விறையாடட்ு தினத்றத 

இந்தியா மகாை்டாடுகின்ைது. 

❖ ஆகஸ்ட் 29 ஆனது  ாக்கி வீரர ்தமெர ்தயான் சந்தின் பிைந்த நாை் ஆகும். 

❖ 1928, 1932 மை்றும் 1936 ஆம் ஆை்டுகைில் இந்தியாவிை்காக ஒலிம்பிக் தபாட்டிகைில் 

தங்கப் பதக்கங்கறை மவன்ை இந்திய  ாக்கி வீரர ்தயான் சந்த் ஆவார.் 
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ஆள்கடத்தலுக்கு உள்ளானவரக்ளின் ெர்வபதெ தினம் – ஆகஸ்ட் 30  

❖ ஆை்கடத்தலுக்கு உை்ைானவரக்ைின் சரவ்ததசத் தினம் என்பது பல்தவறு இடங்கைில் 

சிறையில் அறடக்கப்படட்ுை்ை தனிநபரக்ை் மை்றும் அவரக்ைது உைவினரக்ை் அல்லது சட்ட 

பிரதிநிதிகளுக்குத் மதரியாமல் தமாசமான நிறலறமகைில் வாழும் மக்கை் ஆகிதயாரின் 

நிறலறம  குறித்த கவனத்றத ஈரக்்கும் ஒரு நாைாகும்.  

❖ இது ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 30 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

❖ இந்த நாை் 2010 ஆம் ஆை்டு டிசம்பர ்21 அன்று ஐ.நா மபாதுச ்சறபயால் நிறுவப்படட்து. 

❖ ஆை்கடத்தலுக்கு உை்ைாவதிலிருந்து அறனத்து நபரக்றையும்  பாதுகாப்பதை்கான 

சரவ்ததச ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நாடுகை் தங்கைது கடறமகறை நிறைதவை்றுவறத பரிசீலிக்க 

இந்த நாை் அனுமதிக்கின்ைது. 

 

பதசிய சிறு சதாழிற் ொமலகள் தினம் - ஆகஸ்ட் 30 

❖ சிறு மதாழிற்  ாபலகறை ஆதரிப்பதை்காகவும் அவை்றை ஊக்குவிப்பதை்காகவும் 

ஒவ்மவாரு ஆை்டும் ஆகஸ்ட் 30 அன்று சிறு மதாழிற்  ாபலகள் தினம் மகாை்டாடப் 

படுகின்ைது. 

❖ தை்தபாதுை்ை சிறு, நடுத்தர மை்றும் மபரிய அைவிலான நிறுவனங்களுக்குச ் சீரான 

வைரச்ச்ிறய வழங்குவதை்காக அதன் முயை்சியின் ஒரு பகுதியாக சிறு மதாழிற் 

 ாபலகள் தினம் மகாை்டாடப்படுகின்ைது. 

❖ இது அரசின் நிதி நிறலறய உயரத்்துவதை்காகப் புதிய மதாழிற்  ாபலகறை 

அறமப்பதை்கான உதவிகறை வழங்க முை்படுகின்ைது. 

 

 

இதரெ ்செய்திகள் 

சுற்றுலா பநரம் – 9 மணி வமர 

❖ இந்தியா முழுவதும் மத்திய அரசினால் பாதுகாக்கப்படட்ுை்ை 10 நிறனவுச ்சின்னங்கை் 

காறல சூரிய உதயத்திலிருந்து இரவு 9 மணி வபர பபாது மக்களின் பாரப்வக்காகத் 

திறந்திருக்கும் என்று மத்திய கலா  ்ார மற்றும் சுற்றுலாத ் துபற இபண அபம  ்ர ்

(தனிப் பபாறுப்பு) பிரகலாத ்பை்ஜைல் அறிவித்துள்ளார.்  

❖ பபாது மக்களுக்காக பபரும்பாலான நிபனவு  ்சின்னங்களின் நுபழவு வாயில்கள் 5.30 – 

6.00 மைிக்குள் மூைப்பைட்ு விடுகின்றன. 

❖ இந்த நிபனவு  ்சின்னங்களின் பை்டியல் பின்வருமாறு: 

பைல்லியில் உள்ள உமாயூன்  மாதி புவஜனஷ்வரில் உள்ள ராஜாராைி ஆலயம் 

பைல்லியில் உள்ள  ப்தரஜ்ங்  மாதி கஜுராஜொவில் உள்ள துல்ொஜதவ் 

ஆலயம் 

குருஜஷத்திராவில் உள்ள ஜஷக் சிலி 

 மாதி 

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஆலயக் குழுக்கள் 

(மாரக்்கந்தா) 
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உத்தரப் பிரஜத த்தில் உள்ள மன் 

மொல் (வாரணாசி) 

குஜராத்தின் பாை்ைனில்  உள்ள ராணி கீ 

வாவ் 

கரந்ாைகாவில் உள்ள ஜகால் கும்பாஸ் கரந்ாைகாவில் பை்ைாைக்கல்லில் உள்ள 

நிபனவு  ்சின்னங்கள் 

 

LAFA பபாடட்ி 

❖ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் திறரப்பட விருதுகை் (LAFA  - Los Angeles Film Awards) வழங்கும் நிகழ்சச்ியில் 

திருப்பூரின் அங்தகரிபாறையத்றதச ் தசரந்்த K. மகாஸ்ஜவதா என்பவர ் “யாஜராடு 

பபறயும்” (நான் யாரிைம் ப ால்வது?) என்ற ஒரு மபலயாளக் குறும்பைத்தில் தன்னுபைய 

கதாபாத்திரத்திற்காக சிறந்த குழந்பத நடிகர ்விருபத பவன்றுள்ளார.் 

o LAFA என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள திபரப்பைத் தயாரிப்பாளரக்ளுக்கான ஒரு 

மாதாந்திரத் திபரப்பை மற்றும் திபரக்கபதப் ஜபாை்டியாகும். 

 

அருண் சஜட்லி மமறவு 

❖ முன்னாை் நிதியறமசச்ரான அருை் மெடல்ி ஆகஸ்ட் 24 அன்று புதுமடல்லியில் 

காலமானார.் 

❖ இவர ் 2014 ஆம் ஆை்டு முதல் 2019 வறர நிதியறமசச்ராகவும் மபரு நிறுவன 

விவகாரங்கை் துறை அறமசச்ராகவும் பைியாை்றினார.் 

❖ 2009 ஆம் ஆை்டு முதல் 2014 வறர மாநிலங்கைறவயில் எதிரக்்கட்சித் தறலவராகவும் 

அவர ்பைியாை்றினார.் 

❖ நாடற்ட ஒதர சரக்கு மை்றும் தசறவ வரியின் கீழ் மகாை்டு வந்த GST வரி அறிமுகம், பண 

மதிப்புழப்பு நைவடிக்பக, ரயில்ஜவ பை்பஜைப்ைப் பபாது பைப்ஜைட்ுைன் இபணத்தல், 

பநாடித்தல் மற்றும் திவால்நிபல  ை்ைக் குறியீடு அறிமுகம் ஆகியவை்றை  இவர ் 

தமை்பாரற்வயிட்டார.் 
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