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ோக்கிகாேஹ்ி ................................................................................................................................................................................. 82 

MIEWS வடல தளம் ....................................................................................................................................................................... 83 

பள்ளிகளில் பெயை்டக நுண்ணறிவுத் பதாகுதிகள் .................................................................................................... 83 

புதிய எல்சிஎெ ்வளாகம்............................................................................................................................................................. 83 

EASE 3.0 ............................................................................................................................................................................................... 84 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் .............................................................................................................................................................................................. 84 

ரமை்கு ஆசிய அடமதித் திட்டம் ............................................................................................................................................ 84 
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NRCக்கு எதிோன தீே்மானம் - பீகாே் ................................................................................................................................... 140 

பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் ............................................................................................................................. 141 

சூேஜ்கண்ட் ெேவ்ரதெக் டகவிடனக் கண்காட்சி 2020 ............................................................................................... 141 
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TNPSC துளிகள் 

  பல்வேறு வகோயில்கள் மற்றும் மடங்களளச ் வசரந்்த யோளைகளுக்கோை 48 நோட்கள் 

நளடபபற்ற ேருடோந்திர புத்துணரச்ச்ி முகோமோைது வமட்டுப்போளளயத்தில் உள்ள 

வதக்கம்பட்டியில் நிளறேளடந்தது. 

o 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்து சமய அறநிளலயத் துளறயோல் ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டு ேரும் ேருடோந்திர முகோமோைது தமிழ்நோட்டிை் முை்ைோள் 

முதல்ேரோை பெயலலிதோேோல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

 இந்திய தைியோர ்மிை்ைணு ேரதத்க நிறுேைமோை அவமசோை் ஆைது மும்ளபளய அடுதத்ு,  

தைது இரண்டோேது சில்லளற ேணிக விற்பளைக் கூடத்ளத பகோல்கத்தோவிை் சீல்டோ ரயில் 

நிளலயத்தில் அளமதத்ுள்ளது. 

 ஐ.நோ சளபயோைது இந்தியோவிை் கீதோ சபரே்ோளல தோய்லோந்து நோட்டில்  ஐ.நோ. சளபயிை் 

ஒருங்கிளணப்போளரோக நியமிதத்ுள்ளது. 

o ஐ.நோ. சளபயிை் ஒருங்கிளணப்போளர ்பதவியோைது ஐ.நோ. ேளரச்ச்ி அளமப்பிை் மிக 

உயரந்்தப் பதவி ஆகும். 

 இந்திய விண்பேளி ஆரோய்சச்ி அளமப்போை இஸ்வரோ அடுதத் 5 ஆண்டுகளில் 500 குளறந்த 

பசலவிலோை பசயற்ளகக் வகோள் ஏவுதல் ேோகைங்களளத் தயோரிக்க இருக்கிை்றது. 

o இந்த ேோகைங்கள் 500 கிவலோ எளடயுள்ள பசயற்ளகக் வகோள்களளத்  தோங்கிச ்

பசல்லும் திறை் பகோண்டளேயோகும். 

 மூதத் பபண்ணியேோதி, சமூக ஆரே்லர ்மற்றும் எழுத்தோளரோை வித்யோ போல் எை்பேர ் 2020 

ஆம் ஆண்டு ெைேரி 30 அை்று கோலமோைோர.் 

o இேர ் அளைதத்ு இந்து மத ேழிபோட்டு இடங்களிலும் பபண்களள அனுமதிக்கும் 

சட்டத்ளத அமல்படுத்தக் வகோரி 2016 ஆம் ஆண்டில் மும்ளப உயர ்நீதிமை்றத்தில் 

ேழக்கு பதோடுத்தோர.் 

 இந்தியோ - போகிஸ்தோை் நோடுகளிை் எல்ளலயில் ஏற்பட்டுள்ள பேட்டுக்கிளித ்

தோக்குதல்களள சமோளிக்க போகிஸ்தோைில் வதசிய அேசரநிளல அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

o 2020 ெைேரி மோத இறுதிக்குள், இந்திய எல்ளலயோை குெரோத் மற்றும் ரோெஸ்தோை் 

ஆகிய மோநிலங்களில் போகிஸ்தோை் மற்றும் ஈரோைில் இருந்து ேரும் போளலேை 

பேட்டுக்கிளிகள் பயிரக்ளுக்கு அதிக அளவிலோை வசதத்ளத ஏற்படுத்திை. 

 ஆக்ஸ்வபோரட்ு பல்களலக்கழகப் பத்திரிக்ளகயோைது “சம்விதோை்” (அரசியலளமப்பு) எை்ற 

ஒரு ேோரத்்ளதளய 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோை ஆக்ஸ்வபோரட்ு இந்தி ேோரத்்ளதயோக 

வதரந்்பதடுத்துள்ளது. 

 இந்தியக் கடவலோரக் கோேல்பளடயோைது (Indian Coast Guard - ICG) கரந்ோடகோவில் உள்ள 

மங்களூருவில் 3ேது அதிவேக இளடமறிப்புப் படகோை சி - 448ஐ பணியில் இளணதத்ுள்ளது. 

 நோட்டிை் முதலோேது மற்றும் மிகப் பபரிய “பயணேழி பறளேக் கூடோைது” (walk-through)  

மஹோரோஷ்டிரோவிை் மும்ளபயில் உள்ள வீரமோதோ ஜிெோபோய் வபோை்ஸ்வல உதயை் 

மிருகக்கோட்சிச ் சோளலயில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. இது ளபகுல்லோ மிருகக் கோட்சி சோளல 

எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றது. 
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 பதோளல ஆயுரவ்ேத மருதத்ுேத்திை் முை்வைோடியோை டோக்டர ் பிரதோப் சவுகோை் எை்பேர ்

பபல்ஜியதத்ில் உள்ள பிரஸ்ஸல்ஸில் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை மதிப்பு மிக்க ஆயுரவ்ேத 

ரதத்ை் விருது ேழங்கி பகௌரவிக்கப் பட்டோர.்  

 ஸ்டோக்வஹோம் சரே்வதச அளமதி ஆரோய்சச்ி நிறுேைதத்ிைோல் சமரப்்பிக்கப்பட்ட 

அறிக்ளகயிை் படி, அதிக அளவில் ஆயுதங்களள உற்பத்தி பசய்யும் உலகிை் இரண்டோேது 

நோடு சீைோ ஆகும். 

o இந்த அறிக்ளகயிை் படி, சீைோேோைது ஆயுதத் தயோரிப்பில் அபமரிக்கோவிற்கு 

அடுத்த நிளலயிலும் ரஷ்யோளே விட முை்ைிளலயிலும் உள்ளது. 

 கதத்ோரிை் புதிய பிரதமரோக வஷக் கோலித் பிை் கலீஃபோ பிை் அப்துல்லோசிஸ் அல் தோைி 

எை்பேர ்நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

o பிரதமர ்பதவியில் இருந்து விலகிய வஷக் அப்துல்லோ பிை் நோசர ்பிை் கலீஃபோ அல் 

தோைி எை்பேருக்குப் பிை் இேர ்இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

 பகோடிய பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பிை் கோரணமோக, கோற்றில் பரவும் ளேரஸ்களிலிருந்து 

மக்களளப் போதுகோப்பதற்கோகப் பயை்படுத்தப்படும் ஆளட மற்றும் முகமூடிகள் உள்ளிட்ட 

அளைத்து ேளகயோை தைிப்பயைர ் போதுகோப்பு உபகரணங்களளயும் ஏற்றுமதி பசய்ய 

இந்தியோ தளட விதித்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் நளடபபறவுள்ள ஜி20 நோடுகளிை் மோநோட்ளட 

நடதத்ுேதற்கோக மத்திய நிதியளமசச்ரோை நிரம்லோ சீதோரோமை் ரூ. 100 வகோடி நிதிளய  

ஒதுக்கியுள்ளோர.் 

 கைடோவிை் கிறிஸ்டிை் சிை்க்வளர ்எை்பேர ்சரே்வதச கோல்பந்தில் அளைத்து நிளலயிலும் 

அதிக வகோல்களள அடித்த  வீரரோக உருபேடுதத்ுள்ளோர.் 

o சிை்க்வளர ் தற்பபோழுது சரே்வதச அளவில் 185 வகோல்களள அடித்துள்ளோர.் இது 

அபமரிக்க வீரர ்ேோம்போக் எை்பேர ்அடிதத்ுள்ள 184 வகோல்களள விட அதிகமோகும். 

 ஈரோக் நோட்டிை் புதிய பிரதமரோக முகமது தே்ஃபிக் அல்லோவி நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் இது 

2019 ஆம் ஆண்டிை் ஈரோக் புரட்சி அல்லது திஸ்ரிை் அல்லது அக்வடோபர ்புரட்சிக்குப் பிறகு 

ஏற்பட்ட நிகழ்ேோகும். 

 அகில இந்தியப் பத்திரிக்ளக பேளியீட்டு (All India Reporters - AIR) ஆரோய்சச்ி நிறுேைதத்ிை் 

மூலம் ‘கற்றல் மற்றும் சம்போதித்தல்’ எை்ற ஒரு திட்டத்ளத விரிவுபடுத்த தமிழ்நோடு டோக்டர ்

அம்வபதக்ர ் சட்ட பல்களலக்கழகம் (Tamil Nadu Dr Ambedkar Law University - TNDALU) முடிவு 

பசய்துள்ளது. 

o இந்தத் திட்டமோைது சட்ட மோணேரக்ள் தோங்கள் சட்டப் படிப்ளபத் பதோடரும் 

வபோவத சம்போதிக்கவும் ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 புது தில்லியில் உள்ள ரோஷ்டிரபதி பேைில் உதயவைோ உட்சேத்ளத இந்தியக் குடியரசுத ்

தளலேர ்திறந்து ளேத்தோர.் 

o அங்கு உள்ள முகலோயத் வதோட்டங்கள் பிப்ரேரி 4 ஆம் வததி முதல் மோரச் ் 10 ஆம் 

வததி ேளர பபோது மக்களிை் போரள்ேக்கோகத் திறந்து ளேக்கப் பட்டிருக்கும். 

 ஹரம்ீத் வதசோய் எை்பேர ்யுடிடி 81ேது வதசிய வமளசப் பந்தோட்ட சோம்பியை்ஷிப்பில் தைது 

முதலோேது வதசிய ஆண்கள் ஒற்ளறயர ்வமளசப் பந்தோட்டப் பட்டத்ளத பேை்றுள்ளோர.் 
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o இந்தப் வபோட்டியோைது பதலுங்கோைோவிை் ளஹதரோபோத்தில் உள்ள சரூரந்கர ்

உள்ளரங்க ளமதோைத்தில் நளடபபற்றது. 

 உலகிை் மிகப்பபரிய சூரியத் பதோளலவநோக்கியோைது சூரியைிை் முதலோேது விரிேோை 

படத்ளத பேளியிட்டுள்ளது. 

o வடைியல் வக. இவைோயி சூரியத் பதோளலவநோக்கியோைது (Daniel K. Inouye Solar Telescope 

- DKIST) உலகிை் மிகப்பபரிய சூரியத் பதோளலவநோக்கி ஆகும். 

 மணிப்பூளரச ்வசரந்்த கோல்பந்து வீரோங்களையோை போலோ வதவி எை்பேர ்ஒரு பேளிநோட்டு 

அளமப்பிடமிருந்து பதோழில்முளறசோர ் ஒப்பந்ததள்தப் பபற்ற முதலோேது இந்திய பபண் 

கோல்பந்து வீரோங்களை எை்ற சோதளைளயப் பளடத்து உள்ளோர.் 

o இேர ் ஸ்கோட்லோந்ளதச ் வசரந்்த கோல்பந்து நிறுேைமோை வரஞ்சரஸ்் எஃப்சி எை்ற 

நிறுேைத்துடை் 18 மோத கோல ஒப்பந்தத்தில் ளகபயழுத்திட்டுள்ளோர.் இந்த 

ஒப்பந்ததத்ில் மற்ற 13 விளளயோட்டு வீரரக்ளும் ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளைர.் 

 பேட்டுக்கிளி போதிப்பிைோல் போகிஸ்தோனும் வசோமோலியோவும் அேசரநிளலளய சமீபத்தில் 

அறிவிதத்ுள்ளை. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டு பபோருளோதோர ஆய்ேறிக்ளகயிை் படி, சீைோவிற்கு அடுதத்ு ேளரந்்து 

ேரும் பசுளமப் பத்திரச ் சந்ளதளயக் பகோண்ட இரண்டோேது நோடோக இந்தியோ 

விளங்குகிை்றது. 

o சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த நீடித்த முதலீடுகளள அளவிடுேதற்கோக இந்தியோேோைது 

2019 ஆம் ஆண்டில் நிளலயோை நிதி பதோடரப்ோை சரே்வதசத் தளத்தில் (International 

Platform on Sustainable Finance - IPSF) இளணந்துள்ளது. 

 குழோய் நீரோைது இந்தியத் தர நிரண்ய விதிமுளறகளளப் பூரத்்தி பசய்யும் பகுதிகளில் 

உள்நோட்டு எதிரச் ் சே்வூடு பரேல் அளமப்புகளளத ் தளட பசய்ய மத்திய அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 சுத்திகரிக்கப்பட்ட படபரப்தோலிக் அமிலத்ளத (Purified Terephthalic Acid - PTA) இறக்குமதி 

பசய்ேதற்கோை பபோருள் குவிப்புக்கு எதிரோை ேரிளய மதத்ிய அரசு ரதத்ு பசய்ேதோக 

நிதியளமசச்ர ்அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 ஐசட்நகரில் உள்ள இந்திய வேளோண் ஆரோய்சச்ிக் கழகம் - இந்தியக் கோல்நளட ஆரோய்சச்ி 

நிறுேைமோைது (Indian Veterinary Research Institute - IVRI) மரபு ேழிப் பை்றிக் கோய்சச்ல் (classical 

Swine Fever - CSF) பசல் தடுப்பூசிளய உருேோக்கி ேருகிை்றது. 

o CSF எை்பது பை்றிகளில் ஏற்படும் மிக முக்கியமோை வநோய்களில் ஒை்றோகும். இது 

அதிக அளவிலோை இறப்புகளள ஏற்படுதத்ுகிை்றது. 

 நோசோளேச ்வசரந்்த கிறிஸ்டிைோ வகோச ்எை்ற ஒரு பபண்மணி விண்பேளியில் மிக நீண்ட 

நோட்கள் தங்கியிருந்து, பிை்ைர ்தற்பபோழுது போதுகோப்போக பூமிக்குத் திரும்பியுள்ளோர.் 

o இேர ் 328 நோட்கள் (11 மோதங்கள்) சரே்வதச விண்பேளி நிளலயதத்ில் (International 

Space Station - ISS) இருந்துள்ளோர.் 

 வமற்கு ரயில்வே துளறயோைது முதை்முளறயோக மிை்சோர எை்ஜிை்களிை் அளடயோளக் 

குறியிடுதளல அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இது ரயில்வே துளறக்குக் கூடுதலோக ரூ. 1.05 வகோடி ேருேோளய ஈட்ட உதே 

இருக்கிை்றது. 
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 வமற்கு ஒடிசோ, சத்தீஸ்கர ்மற்றும் ெோரக்்கண்ட் மோநிலத்திை் சில பகுதிகள் ஆகியேற்றிை் 

ஒரு முக்கியமோை பபோதுச ் சுகோதோர ளமயமோை விம்சோர ் எை்ற ளமயதத்ில் அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலோை விேசோயிகள் இறந்துள்ளைர.் 

o விேசோயிகளிை் இந்த இறப்புகளுக்குக் கோரணம் போரோக்ேோட் எைப்படும் விேசோய 

ேயல்களில் பயை்படுத்தப்படும் ஒரு களளக் பகோல்லியோகும். 

 இந்தியோவிற்கும் பதை் பகோரியோவிற்கும் இளடயிலோை 2020 ஆம் ஆண்டிை் அளமசச்ரக்ள் 

மட்டதத்ிலோை போதுகோப்புத் துளற சந்திப்போைது  புது தில்லியில் நளடபபற்றது. 

 மத்தியப் பிரவதச மோநில அரசோைது முதை்முளறயோக கிரோமங்களள 

ேளரபடமிடுேதற்கோக ஆளில்லோ விமோைங்களளப் பயை்படுதத் இருக்கிை்றது. 

o இது நில அளவீட்டுப் பணிகளள மோற்ற இருக்கிை்றது. இந்த ேளரபடமிடுதலோைது 

வநரடியோக அல்லது பசயற்ளகக்வகோள் படங்களிை் உதவியுடை் பசய்யப்பட 

இருக்கிை்றது. 

 ெம்மு கோஷ்மீர ் ஒை்றியப் பிரவதச நிரே்ோகமோைது பபோதுச ் சுகோதோர பபோறியியல் & 

நீரப்்போசைம் மற்றும் பேள்ளக் கட்டுப்போட்டுத் துளறளய (PHE & IFC - Public Health Engineering 

and Irrigation and Flood Control Department) ‘ெல் சக்தித் துளற’ எை்று பபயர ்மோற்றியுள்ளது. 

 ளஹதரோபோத்தில் உள்ள இந்தியத் பதோழில்நுட்ப நிறுேைமோைது “AIM-4” எை்ற 

மூலக்கூளறக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. இது “லூ பகஹ்ரிக் வநோய்” எை அளழக்கப்படும் 

“அமிவயோட்வரோபிக் வலட்டரல் ஸ்லவரோசிஸ்” (ALS - Amyotrophic Lateral Sclerosis) எைப்படும் ஒரு 

அரிய நரம்பியக் கடதத்ல் வநோய்க்கு சிகிசள்சயளிக்க உதே இருக்கிை்றது. 

 உலகிை் முதலோேது மற்றும் அறிமுகமற்ற போடகரோை லோரட்் வெ எை்பேர ் தைது 

சுயசரிளதப் புத்தகமோை “லோரட்் வெ: லோரட்் ஆஃப் அைோைிமிட்டி” எை்ற ஒரு புத்தகத்ளத 

பேளியிட்டுள்ளோர.் 

 தகேல் அறியும் உரிளமச ்சட்டத்திை் மூலம் பபறப்பட்ட தரவிை் படி, இந்தியோவில் உள்ள 

ஒே்பேோரு 100 அங்கை்ேோடி (அல்லது பகல்வநர பரோமரிப்பு ளமயம்) பயைோளிகளில் 7 

பயைோளிகள் மட்டுவம நகரப்் புறங்களளச ்வசரந்்தேரக்ள் எை்பது பதரிய ேந்துள்ளது. 

 மத்தியப் போதுகோப்புத் துளற அளமசச்ரோை ரோெ்நோத் சிங் வமலும் 10 நோடுகளுக்கு  

போதுகோப்புத் துளற சோரந்்த 10 இளணப்புப் பதவிகள் (defence attaches - DA) உருேோக்கப் படும் 

எை்று அறிவித்துள்ளோர.் 

o இது இந்தியோவிை் போதுகோப்புத் துளற சோரந்்த இரோெதந்திர உறவுகளள 

ேலுப்படுத்துேதற்கோக வமற்பகோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியோவில் 39 மிகப்பபரிய உணவுப் பூங்கோக்கள் மற்றும் 298 ஒருங்கிளணந்த குளிர ்

சங்கிலித் பதோடர ் திட்டங்கள் ஆகியேற்றிற்கு மதத்ிய உணவுப் பதப்படுதத்ுதல் பதோழில் 

துளற அளமசச்கம் அனுமதி அளிதத்ுள்ளது. 

o பிரதோை் மந்திரி கிசோை் சம்போடோ வயோெைோ (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana - 

PMKSY) எை்ற திட்டதத்ிை் கீழ் உணவுப் பூங்கோக்கள் மற்றும் குளிர ்சங்கிலித் பதோடர ்

திட்டங்களுக்கு  அனுமதி ேழங்கப் பட்டுள்ளை. 

 அண்ளமயில் ஏற்பட்ட புதிய பகோவரோைோ ளேரஸ் (Novel Coronavirus - nCoV) போதிப்ளபச ்

சமோளிப்பதற்கோக உலக சுகோதோர அளமப்பு (WHO -  World Health Organisation), ஐவரோப்பிய 

ஒை்றியம் (EU - European Union) மற்றும் சீை மக்கள் குடியரசு ஆகியேற்றுடை் இளணந்து 

பணியோற்ற இருப்பதோக ஜி7 நோடுகள் அறிவித்துள்ளை.  
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 இந்தியோவிை் எஃகு தயோரிப்பு நிறுேைமோை வெஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஆைது இந்தியக் 

கிரிக்பகட் அணி வீரரோை ரிஷப் ரோவெந்திர பந்த்ளத அதை் விளம்பரத் தூதரோக 

நியமிதத்ுள்ளது. 

 அபமரிக்க - கிவரக்கப் பபோருளோதோர நிபுணரும் உலக ேங்கியிை் தளலளமப் 

பபோருளோதோர ேல்லுைருமோை பிபைவலோபி பகௌஜியோவைோ வகோல்ட்பரக்் (57 ேயது) 

எை்பேர ்தைது பதவி விலகளல (ரோஜிைோமோ) அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 மகோரோஷ்டிர மோநில முதல்ேரோை உதத்ே் போல் தோக்கவர, பதத்ிரிளகத் துளறக்கு ஆற்றிய 

பங்களிப்பிற்கோக மூதத்ப் பத்திரிளகயோளரோை திை்கர ் வகசே் ரோய்கர ் எை்பேருக்கு 

ேோழ்நோள் சோதளையோளர ்விருளத ேழங்கிைோர.் 

 பெஃப் பேய்ைர ் எை்பேர ் லிங்கிடிை் நிறுேைதத்ிை் நிரே்ோகத் தளலேரோக  

உருபேடுத்துள்ளோர.் 

o லிங்கிடிை் ஆைது ளமக்வரோசோப்ட் நிறுேைத்திற்குச ் பசோந்தமோை ஒரு 

பதோழில்முளற ேளலயளமப்பு நிறுேைம் ஆகும். 

 டஃப் & பபல்ப்ஸ் நிறுேைமோைது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோை புகழ்பபற்ற விளம்பரத் தூதர ்

மதிப்பீட்டு அறிக்ளகளய பேளியிட்டுள்ளது. 

o இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியக் கிரிக்பகட் அணித் தளலேரோை விரோட் வகோலி 

பதோடரந்்து மூை்றோேது முளறயோக முதலிடத்ளதத ்தக்க ளேதத்ுக் பகோண்டோர.் 

 பதை்ைிந்திய மோநிலமோை வகரளோவில் 3 வபருக்கு பகோவரோைோ வநோய்தப்தோற்று இருப்பது 

உறுதி பசய்யப்பட்ட பிை்ைர ்வகரள அரசு பகோவரோைோ ளேரஸ் பதோற்றுவநோளய “மோநில 

அேசரநிளல” எை்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

o வகரள மோநிலப் வபரிடர ்வமலோண்ளம ஆளணயம் இந்த முடிளே  எடுதத்ுள்ளது. 

 எஸ்பிஐ கிரை்ீ மரோத்தோைிை் மூை்றோம் பதிப்போைது பசை்ளை பபசண்ட் நகரில் 

நளடபபற்றது. 

o சுத்தமோை மற்றும் பசுளமயோை நகரத்ளத வமம்படுதத்ுேது குறித்த 

விழிப்புணரள்ே ஏற்படுத்துேதற்கோக ஓட்டப் பந்தய வீரரக்ளுக்கு கரிமச ் சட்ளட 

ேழங்கப் பட்டது. 

 சரே்வதச தரத்துடை் கூடிய புதிய கிரிக்பகட் அரங்கம் ஒை்ளற வசலம் மோேட்டம் 

ேோழப்போடியில் தமிழக முதல்ேர ்திறந்து ளேதத்ுள்ளோர.்  

 டிஜிட்டல்  பதோழில்நுட்பங்களளப் பயை்படுத்தி ஆளுளகளய உருமோற்றுேதற்கோக மிை் 

ஆளுளக மீதோை 23ேது வதசியக் கருத்தரங்கோைது மும்ளபயில் நடதத்ப் பட்டது. 

o இந்தக் கருத்தரங்கு மும்ளபப் பிரகடைத்ளத ஏற்றுக் பகோண்டது. 

 “சிவமோரக்்” அல்லது “பீைிக்ஸ்” என்ற ஒரு ஈரானிய விண்கலமானது குறறந்த வேகத்தின் 

காரணமாக “ஜாபர ் 1” என்ற தகேல் ததாடரப்ு தெயற்றகக்வகாறை அதன் சுற்று ேட்டப் 

பாறதயில் நிறலநிறுதத்த் தேறியது. 

 கால்நறட மற்றும் விலங்கு அறிவியல் மீதான ஒருங்கிறணந்த ஆராய்ெச்ிக்கான ஒரு 

வமம்படுத்தப்பட்ட றமயமானது வெலம் மாேட்டத்தில் உை்ை தறலோெலில் அறமய 

இருக்கிறது. 

o இந்த றமயமானது ததற்காசியாவிவலவய மிகப்தபரிய றமயம் என்று கருதப் 

படுகிறது. 
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 வேலூர ் நகர மாநகராட்சியானது சிறப்பான திடக் கழிவு வமலாண்றமக்காக மதத்ிய 

அரசின் விருறதப் தபற்றுை்ைது. 

o இந்த விருதானது “நுண் கலப்பு உர றமயங்கைின்” உருோக்கம் மற்றும் அேற்றின் 

தேற்றிகரமான தெயல்பாட்டிற்காக “நீர ்மற்றும் துப்புரவிற்கான தபாலிவுறு நகரத ்

திட்டம்” என்பதின் கீழ் முதல் முளறயோக ேழங்கப் பட்டுை்ைது. 

 இந்திய – இரஷ்ய இராணுேத் ததாழில்துறறக் கருத்தரங்கின் 5ேது பதிப்பானது 2020 ஆம் 

ஆண்டின் பாதுகாப்புத் துறறக் கண்காட்சியின் வபாது நடத்தப் பட்டது.  

 இரண்டோேது வதசிய நீதி ஊதிய ஆளணயமோைது இந்திய உசச் நீதிமை்றத்திை் 

பதிவேட்டில் ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பகோடுப்பைவுகள் பதோடரப்ோை தரவுகளள 

உள்ளடக்கிய அறிக்ளகளய சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

o இந்த ஆளணயமோைது உசச் நீதிமை்றத்திை் ஓய்வுபபற்ற முை்ைோள் நீதிபதியோை 

வெ பி. பேங்கட்ரோம பரட்டி எை்பேரோல் தளலளம தோங்கப்பட்டது. 

 பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பிற்கு எதிரவ்ிளையோற்றும் விதமோக சரே்வதச 

நடேடிக்ளககளள ஒருங்கிளணப்பதற்கோக WHO (உலக சுகோதோர நிறுேைம் -  World Health 

Organization) ஆைது உலகளோவிய ஆரோய்சச்ி மை்றதள்தத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 உலக உடல் வியோதி திைம் எை்பது வரோமை் கத்வதோலிக்கத் வதேோலயதத்ிை் விருந்து 

திைமோகும். இத்திைமோைது பிப்ரேரி 11 அை்று பகோண்டோடப்பட்டது. 

o இந்தத் திைமோைது 1992 ஆம் ஆண்டில் இரண்டோம் வபோப் ெோை் போல் அேரக்ளோல் 

நிறுேப் பட்டது. 

 உலக சுகோதோர நிறுேைமோைது (WHO - World Health Organisation) தற்பபோழுது பரவி ேரும் 

புதிய பகோவரோைோ ளேரஸ் வநோய்க்கு ‘வகோவிட் -19’ எை்று பபயரிட்டுள்ளது. 

o இந்தப் புதிய பபயரோைது "பகோவரோைோ", "ளேரஸ்" மற்றும் "வநோய்" ஆகிய மூை்று  

பசோற்களிலிருந்து எடுக்கப் பட்டுள்ளது. இதில் 2019 ஆைது இந்த ளேரஸ் வதோை்றிய 

ஆண்ளடக் குறிக்கிை்றது. 

 வகரளோளேச ் வசரந்்த மூத்த இஸ்வரோ விஞ்ஞோைியோை ஜி. நோரோயணை் எை்பேர ்

நியூஸ்வபஸ் இந்தியோ லிமிபடட் நிறுேைத்திை் (NewSpace India Ltd - NSIL) தளலேர ் மற்றும் 

நிரே்ோக இயக்குநரோகப் பபோறுப்வபற்றுள்ளோர.் 

o NSIL ஆைது இந்திய விண்பேளி நிறுேைத்திை் புதிதோக உருேோக்கப்பட்ட ஒரு 

ேணிகப் பிரிவு ஆகும். 

 அகதிகளுக்கோை ஐக்கிய நோடுகளிை் ஆளணயம் (United Nations High Commissioner for Refugees 

- UNHCR) ஒே்பேோரு ஆண்டும் அகதிகள் பயணிக்கும் தூரத்ளத அறிந்து பகோள்ள 

உலபகங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு அளழப்பு விடுத்து ஒரு உலகளோவியப் பிரசச்ோரத்ளத 

பதோடங்கியுள்ளது. 

o இந்தப் பிரசச்ோரமோைது 2 பில்லியை் கிவலோமீட்டர ் பதோளலவு குறித்த ஒரு  

போதுகோப்புப் பிரசச்ோரம் எை்று அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்திய ரிசரே்் ேங்கி, ஜிஎஸ்டி பதிவு பசய்யப்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுேை கடை் 

ேோங்குபேரிை் ேங்கிக் கணக்ளக ஒரு முளற மறுசீரளமப்பதற்கோை கோலக்பகடுளே 

வமலும் ஒரு ேருடம் அதோேது 2021 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்31 ேளர நீட்டிதத்ுள்ளது. 

o ரிசரே்் ேங்கியிை் முந்ளதய ேழிகோட்டுதல்களிை்படி, மறுசீரளமப்போைது 2020 ஆம் 

ஆண்டு மோரச் ்31 ஆம் வததிக்கு முை்ைர ்பசயல்படுத்தப்பட இருந்தது. 
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 புதுசவ்சரி சட்டமை்றமோைது 2019 ஆம் ஆண்டு குடியுரிளமச ் சட்டத் திருத்தம் (Citizenship 

Amendment Act - CAA), வதசியக் குடிமக்கள் பதிவேடு (National Register of Citizens - NRC) மற்றும் 

வதசிய மக்கள்பதோளகப் பதிவேடு (National Population Register - NPR) ஆகியேற்றுக்கு எதிரோை 

தீரம்ோைத்ளத நிளறவேற்றியுள்ளது. 

 இந்திய கிரிக்பகட் அணி வகப்டை் விரோட் வகோலி 2020 ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஆண்கள் படஸ்ட் 

தரேரிளசயில் தைது முதலிடத்ளதத் தக்க ளேதத்ுக் பகோண்டுள்ளோர.் 

 போபோ அணு ஆரோய்சச்ி ளமயமோைது போபோ கேெம் எை்ற புதிய குண்டு துளளக்கோத கேச 

ஆளடளய உருேோக்கியுள்ளது. 

o இந்தக் கேச ஆளடகளள மதத்ிய பதோழில்துளற போதுகோப்புப் பளட வீரரக்ள் (Central 

Industrial Security Force - CISF) பயை்படுத்த உள்ளைர.் 

 வகரளோவில் புட்டியில் அளடக்கப்பட்ட குடிநீர ்விளலயோைது மோநில அரசிைோல் லிட்டருக்கு 

ரூ.13 எை்று உசச்ேரம்பு நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

o புட்டியில் அளடக்கப்பட்ட குடிநீளர அத்தியோேசியப் பபோருட்களிை் பட்டியலில் 

வசரத்்து இந்த விளலக் கட்டுப்போடு பசயல்படுதத்ப்படுகிை்றது. 

 ஆயுஷ்மோை் போரத் - சுகோதோரம் மற்றும் ஆவரோக்கிய ளமயங்களிை் கீழ் இந்திய அரசு பள்ளி 

சுகோதோரத் திட்டத்ளத அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

o இந்த முயற்சியோைது மத்திய சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நலை் மற்றும் மதத்ிய மைித 

ேள வமம்போட்டு அளமசச்கங்களோல் கூட்டோக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 பிரேோசிய போரதிய ளமயம் மற்றும் பேளிநோட்டு வசளே நிறுேைம் முளறவய சுஷ்மோ 

ஸ்ேரோெ் பேை் மற்றும் சுஷ்மோ ஸ்ேரோெ் பேளிநோட்டு வசளே நிறுேைம் எை பபயர ்

மோற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

 புதுளமயோை ஒரு ளேரசோை பகோவரோைோ எை்ற ளேரஸ் பரவுேதோல் ஏற்பட்ட வநோயோை 

COVID - 2019 பரவுதலிை் ளமயமோக ஹூவப மோகோணம் இருந்து ேருகிை்றது. 

o மத்திய சீைோவில் அளமந்துள்ள இந்த மோகோணதத்ிை் தளலநகரம் வுஹோை் ஆகும்.  

 இந்தியோ மற்றும் வபோரச்ச்ுகல் ஆகிய நோடுகளிை் பிரதமரக்ள் பல துளறகளில் இரு 

நோடுகளுக்கிளடவயயோை ஒதத்ுளழப்ளப அதிகரிக்கும் விதமோக ஏழு ஒப்பந்தங்களில் 

ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளைர.் 

o இந்தத் துளறகள் முதலீடு, வபோக்குேரத்து, துளறமுகங்கள், கலோசச்ோரம், 

பதோழில்துளற மற்றும் அறிவுசோர ்பசோத்துரிளம வபோை்றளே ஆகும். 

 ஆறோேது சரே்வதச கோலநிளலச ் வசளேகள் குறித்த மோநோட்டிை் வபோது, இந்தியோ ஒரு 

‘பத்தோண்டு முை்கணிப்பு’ முளறளயத் திட்டமிட்டுள்ளதோக மத்தியப் புவி அறிவியல் 

அளமசச்கம் அறிவிதத்ுள்ளது. 

o இந்த மோநோடோைது பூைோவில் உள்ள பேப்பமண்டலவியல் ேோைிளல ஆய்வு 

நிறுேைதத்ில் நளடபபற்றது. 

 நிதி ஆவயோக் அளமப்பிை் துளணத் தளலேரோை ரோஜீே் குமோர ் தளலளமயிலோை குழு 

ஒை்று ஒருங்கிளணந்த சமூகப் போதுகோப்புக் கட்டளமப்பிற்கோை பகோள்ளகப் 

பரிந்துளரகளளத் தயோரிக்க இருக்கிை்றது. 

o சமூகப் போதுகோப்பு எை்பது ேறுளம மற்றும் போதிப்புகளளக் குளறக்க 

ேடிேளமக்கப்பட்ட பகோள்ளககள் மற்றும் திட்டங்களிை் பதோகுப்போக 

ேளரயறுக்கப் படுகிை்றது. 
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 மகோரோஷ்டிர மோநில அரசோைது பிப்ரேரி 19 ஆம் வததி முதல் மோநிலத்திை் அளைதத்ுக் 

கல்லூரிகளிலும் வதசிய கீதத்ளதப் போடுேளதக் கட்டோயமோக்கியுள்ளது.  

o பிப்ரேரி 19 ஆம் வததி சத்ரபதி சிேோஜி மகோரோஜிை் பிறந்த திைமோகும். 

 இந்தியோவிற்கும் இலங்ளகக்கும் இளடயிலோை இரட்ளட ேரிவிதிப்புத் தவிரப்்பு 

ஒப்பந்தமோைது பிப்ரேரி 12 அை்று திருதத்ி இயற்றப்பட்டது. 

 கிை்ைஸ் சோதளைப் புதத்கதத்ிை் படி, ெப்போைிய மைிதர ்சிட்படட்சு ேடைவப எை்பேர ்112 

ஆண்டுகள் மற்றும் 344 நோட்கள் ேயது பகோண்ட உலகிை் மிக ேயதோை ஆணோக சோதளை 

பளடதத்ுள்ளோர.் 

o உலகிை் மிக ேயதோைப் பபண்மணியும் ஒரு ெப்போைியரோை 117 ேயது பகோண்ட 

வகை் தைகோ எை்பேரோேோர.்  

 முக நூலிற்கு (வபஸ்புக்) பசோந்தமோை கட்பசவி அஞ்சலோைது (ேோட்ஸ்அப்) உலகிை் 

இரண்டோேது பபரிய சமூக ஊடகத் தளமோக உருபேடுதத்ுள்ளது. 

 ஆஸ்திவரலியோவில் நளடபபறவிருக்கும் மகளிர ் T20 உலகக் வகோப்ளபக்கோை ஐ.சி.சி 

கிரிக்பகட் வபோட்டியிை் இந்திய நடுேரக்ளிை் பட்டியலில் நிதிை் வமைை் மட்டுவம இடம் 

பபற்று உள்ளோர.் 

 இந்தியப் பபண்ணியேோதி அறிஞரும் ஆரே்லருமோை கீதோ பசை் எை்பேர ் 2020 ஆம் 

ஆண்டிை் மதிப்புமிக்க டோை் வடவிட் பரிசிளை “நிகழ்கோலம்” எை்ற பிரிவிை் கீழ் 

பேை்றுள்ளோர.் 

 விசோகப்பட்டிைதத்ில் நளடபபறவிருக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டிை் MILAN பயிற்சிக்கோை 

ேளலதளமோைது (www.milan2020.org.in) பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

o இந்தப் பயிற்சியோைது 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்தமோை் நிக்வகோபர ்

கட்டுப்போட்டகத்திை் கீழ் உள்ள இந்தியக் கடற்பளடயிைோல் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நடத்தப் படுகிை்றது. 

 ரோஜீே் பை்சோல் எை்பேளர ஏர ் இந்தியோவிை் தளலேர ் மற்றும் நிரே்ோக இயக்குநரோக 

இந்திய அரசு நியமிதத்ுள்ளது. 

 குதத்ுச ் சண்ளட வீரரோை அமித் பங்கல் எை்பேர ் ஒலிம்பிக் தகுதிப் வபோட்டிகளுக்கோை 

சரே்வதச ஒலிம்பிக் குழுவிை் (International Olympic Committee’s - IOC) தரேரிளசயில் உலகளவில் 

முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ளோர.் 

o பபண்கள் தரேரிளசயில் இந்தியக் குதத்ுச ்சண்ளட வீரோங்களையோை வமரி வகோம் 

எை்பேர ்5ேது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளோர.் 

 79 மில்லியை் ஆண்டுகள் பழளமயோை தைவடோபதரிஸ்டுகளிை் (ததாட்டாற் சுணக்கம்) 

புளதபடிேங்கள் கைடோவில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளை. 

o ளடரவைோசரக்ள் எை்பது இளறசச்ிளய உட்பகோள்ளும் மிகப்பபரிய ளடவைோசர ்

இைங்களில் ஒை்றோகும். 

 எரிசக்தி ேள நிறுேைத்திை் (The Energy Resources Institute - TERI) முை்ைோள் தளலேரும் 

இயக்குநருமோை ரோஜீந்திர குமோர ்பசப்சௌரி புது தில்லியில் கோலமோைோர.் 

o இேர ் 2007 ஆம் ஆண்டில் கோலநிளல மோற்றம் பதோடரப்ோை 

அரசுகளுக்கிளடவயயோை குழுவிை் (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 

சோரப்ோக அளமதிக்கோை வநோபல் பரிசிளைப் பபற்றுள்ளோர.் 
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 திருசச்ிளயச ்வசரந்்த கல்லூரியில் படிக்கும் பபண்மணியோை வரஷ்மோ எை்பேர ்பிரதமரிை் 

ேருடோந்திர வதசிய மோணேர ் பளடப் வபரணி – 2020ை் வபோது  பிரதமரிடமிருந்து அகில 

இந்திய சிறந்த பயிற்சி மோணவி எை்ற விருளதப் பபற்று உள்ளோர.் 

 ெம்மு கோஷ்மீர ் ஒை்றியப் பிரவதச நிரே்ோகமோைது ஸ்ரீநகர ் மற்றும் ெம்மு ஆகிய 

தளலநகரங்களில் முதலோேது உலகளோவிய முதலீட்டோளரக்ள் உசச்ி மோநோடு - 2020ஐ நடதத் 

உள்ளது. 

 வகரள முதல்ேரோை பிைரோயி விெயை் வகரளோவில் உள்ள பகோசச்ியில் “வயோதே்” (ேோரியர)் 

எை்ற ளகவபசிச ்பசயலிளய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளோர.் 

o இந்தச ்பசயலிளயப் பயை்படுத்தி, பபோதுமக்கள் வபோளதப் பபோருள் மற்றும் அதை் 

விநிவயோகம் குறித்த தகேளல கோேல் துளறயிைருக்கு பதரிவிக்க முடியும். 

 பீகோரிை் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் ேைத் துளறயோைது “ெல் ஜீேை் ஹரியோலி” எை்ற  

பிரசச்ோரத்திை் கீழ் மோநிலத்தில் மரங்களள நடும் நளடமுளறளய ஊக்குவிக்கும் வநோக்கில் 

`பியோர ் கோ பவுதோ` (அை்பிைோல் ஒரு தோேரம்) எை்ற ஒரு இயக்கத்ளதப் போட்ைோவில் 

பதோடங்கியுள்ளது. 

 மணிப்பூர ்மோநில முதலளமசச்ரோை பநோங்வதோம்பம் ளபரை் சிங் கிழக்கு இம்போலில் உள்ள 

அரப்தி மோளய ளலகோ எனும் இடத்தில் “அங்கை்பூ ஹை்போ” (முதல் பநற் பயிர ்விளதப்பு) 

எை்ற ஒரு திட்டத்ளதத் பதோடங்கியுள்ளோர.் 

 ரிசரே்் ேங்கியிை் மதத்ிய இயக்குநரக்ள் குழுேோைது தைது 582ேது கூட்டத்தில் ரிசரே்் 

ேங்கியிை் நிதியோண்ளட (ெூளல - ெூை்) 2020 - 21ஆம் ஆண்டு முதல் அரசோங்கத்திை் 

நிதியோண்டுடை் (ஏப்ரல் - மோரச்)் ஒை்றிப் பபோருந்துமோறு அளமக்கப்  பரிந்துளர 

பசய்துள்ளது. 

 பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பிை் கோரணமோக ஸ்பபயிைிை் போரச்ிவலோைோவில் 

நளடபபறவிருந்த 2020 ஆம் ஆண்டிை் உலகக் ளகவபசி மோநோட்ளட ஜிஎஸ்எம் கூட்டளமப்பு 

(ளகவபசி தகேல் பதோடரப்ுக்கோை உலகளோவிய அளமப்பு - Global System for Mobile 

Communication) ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு வபட்மிண்டை் ஆசிய அணி சோம்பியை்ஷிப் வபோட்டியில் இந்திய ஆண்கள் 

அணி பேண்கலப் பதக்கத்ளத பேை்றுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலோந்து மற்றும் பிரோை்சு ஆகிய நோடுகளளப் பிை்னுக்குத் தள்ளி 

உலகிை் ஐந்தோேது பபரிய பபோருளோதோர நோடோக இந்தியோ உருபேடுதத்ுள்ளது. 

o இந்த அறிவிப்போைது அபமரிக்கோளேச ் வசரந்்த பகோள்ளக ேகுக்கும் குழுேோை 

உலக மக்கள் பதோளக மதிப்போய்வு நிறுேைத்திைோல் பேளியிடப்பட்டது. 

 பசை்ளையில் ஆரக் காற்றுருறைகளளத் தயோரிப்பதற்கோக முை்ைணி இந்திய டயர ்

உற்பத்தியோளரோை சியட் எை்ற நிறுேைதத்ிை் 6ேது புதிய பதோழிற்சோளலளய தமிழக 

முதல்ேர ்திறந்து ளேத்துள்ளோர.் 

 இந்திய அணுசக்தி ஆளணயதத்ிை் ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கரந்ோடகோவில் உள்ள 

மோண்டியோவில் 14,100 டை் லிதத்ியம் உள்ளதோகக்  கண்டறிந்துள்ளைர.் 

o மிகவும் அரிதோை உவலோகமோை லிதத்ியமோைது மிை்சோர ேோகைங்களுக்கோை 

மிை்கலை்களள உற்பத்தி பசய்ேதில் பயை்படுத்தப் படுகிை்றது. 

 தில்லி சரே்வதச விமோை நிளலயமோைது இந்தியோவில் ஒற்ளறப் பயை்போடு பகோண்ட 

பநகிழியற்ற முதலோேது விமோை நிளலயமோக உருபேடுதத்ுள்ளது. 
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 தமிழ்நோட்டிை் ரோவமஸ்ேரதத்ில் உள்ள தனுஷ்வகோடியில் 50 மீட்டர ்உயர நவீை கலங்களர 

விளக்கதத்ிற்கு அடிக்கல் நோட்டப்பட்டது. 

o இப்பகுதியில் உள்ள 5ேது கலங்களர விளக்கம் இதுேோகும். 

 இந்திய ேம்சோேளிளயச ்வசரந்்த ரிஷி சுைக் எை்பேர ்ஐக்கிய இரோெ்ஜியத்திை் பிரதமரோை 

வபோரிஸ் ெோை்சை் அேரக்ளோல் அந்நோட்டிை் நிதி அளமசச்ரோக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோர.் 

o ரிஷி சுைக் எை்பேர ்இை்வபோசிஸ் நிறுேைதத்ிை் இளண நிறுேைரோை நோரோயண 

மூரத்த்ியிை் மருமகை் ஆேோர.் 

 5 ேயது நிரம்பிய வில்வித்ளத உலக சோம்பியைோை சஞ்சைோ (தமிழ்நோடு) எை்ற சிறுமிக்கு 

பகௌரே டோக்டர ்பட்டம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

o பகௌரே டோக்டர ்பட்டம் பபற்ற மிகவும் இளம் ேயது நபர ்இேரோேோர.் 

 அபமரிக்கோவிை் பசயிை்ட் லூயிஸில் நளடபபற்ற பகய்ரை்்ஸ் வகோப்ளப பசஸ் வபோட்டியில் 

இந்தியோளேச ்வசரந்்த பகோவைரு ஹம்பி பேற்றி பபற்றுள்ளோர.் 

 முதலோேது தைிதத்ு இயங்கக்கூடிய “மைித விமோை” நிகழ்சச்ியோைது துபோயில் 

நளடபபற்றது. 

o பெட்வமை் விை்ஸ் பரஃபபட் எை்பேர ்புறப்பட்டு, 30 விைோடிகளில் சரோசரியோக 130 

கடல் ளமல்கள் வேகதத்ில் 1000 மீட்டர ்உயரத்ளத எட்டிைோர.் 

 டிசி அளமப்பிற்கோை (DC Circuit) அபமரிக்க வமல்முளறயீட்டு நீதிமை்றதத்ிை் தளலளம 

நீதிபதியோக நியமிக்கப்பட்ட முதலோேது இந்திய - அபமரிக்கர ் எை்ற பபருளமளய ஸ்ரீ 

சீைிேோசை் பபற்றுள்ளோர.் 

o அபமரிக்க உசச் நீதிமை்றதத்ிற்கு அடுதத்தோக இருக்கும் இந்த டிசி அளமப்போைது 

மிகவும் சக்தி மிக்க அளமப்போகக் கருதப்படுகிை்றது. 

 பஹரோத் திருவிழோேோைது கோஷ்மீர ் பண்டிதரக்ளோல் பகோண்டோடப்பட்டது. இந்தத ்

திருவிழோேோைது ஒருநோள் இரவில் வமற்பகோள்ளப்படும் பிரோரத்த்ளை மற்றும் அளதத ்

பதோடரந்்து அடுதத் நோள் நளடபபறும் விருந்திை் மூலம் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 தூய்ளம இந்தியோ எை்ற திட்டத்திை் (கிரோமீை்) (Swachh Bharat Mission - SBM) இரண்டோம் 

நிளலக்கு மத்திய அளமசச்ரளே ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

o SBM - (G)ை் இரண்டோம் நிளலயோைது 2020-21 முதல் 2024-25 ேளர பசயல்படுதத்ப்பட 

இருக்கிை்றது. 

 நிதி ஆவயோக் அளமப்போைது அசோம் மோநிலத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டிை் ேடகிழக்கு நீடித்த 

ேளரச்ச்ி இலக்கு மோநோட்ளட நடதத் இருக்கிை்றது. 

 பிரதம மந்திரி தளலளமயிலோை போதுகோப்பு அளமசச்ரளேக் குழுேோைது 

அபமரிக்கோவிடமிருந்து இந்தியக் கடற்பளடக்கு 24 லோக்ஹீட் மோரட்ிை் எம்.எச ்- 60 ஆர ்கடல் 

கண்கோணிப்புப் பல்பணி பஹலிகோப்டரக்ளள (ேோனூரத்ிகளள) ேோங்குேதற்கு அனுமதி 

ேழங்கியுள்ளது. 

 94 ேயதோை மவலசிய நோட்டிை் பிரதமரோை மகோதீர ் முகமது அரசியல் பிரசச்ிளைகள் 

கோரணமோக தைது பதவிளய ரோஜிைோமோ பசய்தோர.் 

o சமீபதத்ில் இந்தியோ மவலசியோவிலிருந்துப் பளை எண்பணய்ளய இறக்குமதி 

பசய்ேளதப் படிப்படியோக நிறுதத்ியது. அதற்கு மோறோக, இந்தியோ ேங்க 
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வதசதத்ிலிருந்துப் பளை எண்பணய்ளய இறக்குமதி பசய்யத் பதோடங்கி உள்ளது. 

 மகோரோஷ்டிர மோநில அரசு ெல்யுக்தோ சிேோர ் எை்ற ஒரு தளலளம நீரப்் போதுகோப்புத ்

திட்டதள்த ரதத்ு பசய்துள்ளது. 

 ரோெஸ்தோை் மோநில முதலளமசச்ரோை அவசோக் பகலோட் மோநிலம் முழுேதும் உள்ள அரசு 

பள்ளிகளிை் மோணேரக்ளுக்கோக சைிக்கிழளமளயப் 'புதத்கப் ளபகளற்ற திைமோக' 

அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

o மகிழ்சச்ிக்கோை பசயல்போடுகள், இலக்கியம் மற்றும் கலோசச்ோரம், விளளயோட்டு, 

ஆளுளம ேளரச்ச்ி, தோரம்ீக மதிப்புகள், சோரணர,் ஆவரோக்கியமோக இருக்க உதவிக் 

குறிப்புகள் வபோை்ற நடேடிக்ளககள் அந்த நோட்களில் மோணேரக்ளுக்கு ஏற்போடு 

பசய்யப்பட இருக்கிை்றை. 

 சமீபதத்ிய ஓங்கில் கணக்பகடுப்பிை் வபோது ஒடிசோவிை் பிதரக்ைிகோ வதசியப் பூங்கோ 

மற்றும் அதை் அருகிலுள்ள கஹிரம்ோதோ கடற்களரப் பகுதி ஆகியேற்றில் அருகிவிட்ட 

இைமோை ஓங்கில்களிை் (டோல்பிை்) எண்ணிக்ளகயோைது 62 ஆகக் குளறந்துள்ளது.  

o கடந்த ஆண்டு இதை் எண்ணிக்ளக 126 ஆக இருந்தது. 

 சரே்வதசக் துருேக் கரடி திைமோைது ஆண்டுவதோறும் பிப்ரேரி 27 அை்று அனுசரிக்கப் 

படுகிை்றது.  

o இது புவி பேப்பமளடதல் கோரணமோக துருேக் கரடிகள் எதிரப்கோள்ளும் சேோல்கள் 

குறித்த கேைத்ளத ஈரக்்கிை்றது. 

 இந்தியோவிை் முதலோேது பசயற்ளக நுண்ணறிவு உசச்ி மோநோடோை “RAISE 2020: சமூக 

அதிகோரமளிதலுக்கோை AIை் பபோறுப்பு” ஆைது ஏப்ரல் மோதம் புது தில்லியில் நளடபபற 

உள்ளது. 

 எகிப்திை் எவதசச்திகோர ஆட்சியோளரோை (1981 முதல் 2011 ேளர) வஹோஸ்ைி முபோரக் 

எை்பேர ்சமீபத்தில் கோலமோைோர.்  

o அந்த நோட்டுக் குடிமக்களிை் எதிரப்்பிை் விளளேோக 2011 ஆம் ஆண்டில் இேர ்

எகிப்திை் ஆட்சியோளர ்பதவியிலிருந்து விலகிைோர.் 

 ஆக்ஸிெை் இல்லோத சூழலில் மீை்களிை் தளச பசல்களில் ேோழும் பஹை்பைகுயோ 

சோல்மிைிவகோலோ எை்ற ஒரு ஒட்டுண்ணிளய இஸ்வரலிய ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளைர.் 

 தமிழ்நோடு பதோல்பபோருள் துளறயோைது அகழ்ேோரோய்சச்ிக்கோை இடத்ளத அளமக்கும் 

வபோது திருப்புேைம் அருவக உள்ள வகோந்தளகயில் முதுமக்கள் தோழிளய 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஐசிசி மகளிர ் இருபது ஓேர ் உலகக் வகோப்ளப ஆைது இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நடத்தப்படும் வபோட்டியிை் ஏழோேது பதிப்போகும். இந்தப் 

வபோட்டியோைது முதை்முளறயோக ஆஸ்திவரலியோ நோட்டிைோல் நடத்தப்பட்டது. 

o இதை் முதலோேது பதிப்போைது 2009 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலோந்தில் பதோடங்கியது. 

 

 

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


                   
 

22 
 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழகத்தில் ஒரு நாடு, ஒரு ரேஷன் அட்டட (உணவுப் பபாருள் வழங்கல் அட்டட) 

திட்டம் 

 மத்திய அரசிை் ‘ஒரு நோடு, ஒரு வரஷை் அட்ளட’ (உணவுப் பபோருள் ேழங்கல் அட்ளட) 

திட்டதள்த தூத்துக்குடி மற்றும் திருபநல்வேலி ஆகிய மோேட்டங்களில் 2020 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரேரி 1 அை்று ஒரு வசோதளைத் திட்டமோக தமிழ்நோடு அரசு பதோடங்கி உள்ளது. 

 இந்த இரண்டு மோேட்டங்களிலும் இந்த திட்டதத்ிை் பசயல்போடு குறித்து ஒரு மோத 

கோலதத்ிற்கு தமிழ்நோடு அரசு ஆய்வு பசய்ய இருக்கிை்றது. 

 இந்தத் திட்டம் புலம் பபயரந்்த பதோழிலோளரக்ளுக்கு அேரக்ள் பணிபுரியும் இடத்திவலவய 

அேரக்ளிை் மோதோந்திர உணவுப் பபோருட்களளப் பபற ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தில் மண்பணண்பணய் வசரக்்கப் படவில்ளல. இளத வரஷை் 

அட்ளட பதிவு பசய்யப்பட்ட பபோது விநிவயோகக் களடகளில் மட்டுவம ேோங்க முடியும். 

 

பென்டன - பபங்களூரு அதிரவக ொடல 

 பசை்ளை - பபங்களூரு அதிவேக சோளலயிை் பணிகள் விளரவில் பதோடங்கப்படும் எை்று 

மத்திய நிதியளமசச்ர ் நிரம்லோ சீதோரோமை் இந்த ஆண்டிை் நிதிநிளல அறிக்ளகயில் 

அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 இந்தத் திட்டமோைது இந்திய வதசிய பநடுஞ்சோளல ஆளணயதத்ோல் கூட்டு - ேருடோந்திர 

மோதிரியிை் (HAM - hybrid-annuity model) கீழ் வமற்பகோள்ளப்பட இருக்கிை்றது. 

 எட்டு ேழிச ்சோளல பகோண்ட இந்த அதிவேக சோளலயோைது கரந்ோடகோ (77 கி.மீ), ஆந்திரப் 

பிரவதசம் (91 கி.மீ), மற்றும் தமிழ்நோடு (94 கி.மீ) ஆகிய மோநிலங்கள் ேழியோக பசல்லும். 

 இந்தத் திட்டத்ளத போரத்மோலோ பரிவயோெைோ எை்ற திட்டதத்ிை் கீழ் வமற்பகோள்ள இந்த 

நிறுேைம் பரிந்துளரதத்ுள்ளது. 

 இந்தச ் சோளலயோைது நோட்டிை் மிகவும் பநரிசலோை பநடுஞ்சோளலகளில் ஒை்றோை 

தற்வபோதுள்ள வதசிய பநடுஞ்சோளல - 4க்கு (மும்ளப – வகோலோர ்– பபங்களூரு - பசை்ளை) 

இளணயோக கட்டளமக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாட்டில் புதிய மருத்துவக் கல்லூேிகள் 

 மத்திய சுகோதோர அளமசச்கதத்ிை் பதோழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுேோைது (technical 

evaluation committee - TEC) தமிழ்நோட்டில் நோை்கு புதிய அரசு மருதத்ுேக் கல்லூரிகளள 

அளமப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 அரியலூர,் கடலூர,் கள்ளக்குறிசச்ி மற்றும் கோஞ்சிபுரம் ஆகிய மோேட்டங்களில் 

அளமயவிருக்கும் இந்தப் புதிய மருதத்ுேக் கல்லூரிகளில் ஒே்பேோரு கல்லூரியும் 150 

எம்பிபிஎஸ் இடங்களளக் பகோண்டிருக்கும். 

 இதை் மூலம் தமிழ்நோட்டில் உள்ள அரசு மருத்துேக் கல்லூரிகளிை் எண்ணிக்ளகயோைது 

37 ஆக உயர இருக்கிை்றது. 
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 இந்தியோவில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை அரசு மருத்துேக் கல்லூரிகள் தமிழ்நோட்டில் 

உள்ளை. 

 

அகழ்வாோய்ெச்ித் தளத்திரலரய அருங்காட்சியகம் -  ஆதிெெ்நல்லூே ்

 அகழ்ேோரோய்சச்ித் தளத்திவலவய அருங்கோட்சியகம் அளமக்கப்பட இருக்கும் ஐந்து 

பதோல்பபோருள் ஆரோய்சச்ித் தளங்களில் தூத்துக்குடி மோேட்டதத்ில் உள்ள ஆதிசச்நல்லூர ்

தளமும் ஒை்றோகும். 

 வதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ள பிற பதோல்பபோருள் தளங்கள் 

o ரோக்கிஹோரக்ி (ஹரியோைோ), 

o ஹஸ்திைோபூர ்(உத்தரப் பிரவதசம்), 

o சிேசோகர ்(அசோம்) மற்றும் 

o வதோலவீரோ (குெரோத)். 

 பதோளலதூரக் கிரோமமோை ஆதிசச்நல்லூரில் 200 ஏக்கருக்கும் அதிகமோை பரப்பளவில் 

மூை்று அடுக்கு கல்லளற உள்ளது. 

 இது பதற்கோசியோவில் அளமந்துள்ள மிகப்பபரிய மற்றும் மிகப் பழளமயோை முந்ளதய 

இரும்புக் கோலக் கல்லளறகளில் ஒை்றோக விளங்குகிை்றது. 

 2004-06 ஆம் ஆண்டில் இந்திய பதோல்பபோருள் ஆய்வு நிறுேைத்திைோல் நடத்தப்பட்ட 

அகழ்ேோரோய்சச்ியில் 85 மைித எலும்புக் கூடுகள் கோணப்பட்டை. 
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பிேகதீஸ்வேே ்ரகாவிலில் குடமுழுக்கு 

 2020ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 5 ஆம் வததியை்று தஞ்சோவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்ேரர ்வகோவிலில் 

குடமுழுக்கு (கும்போபிவஷகம்) விழோ நளடபபற்றது. 

 உலகிை் மிகப்பபரிய மற்றும் சிறப்பு ேோய்ந்த பிரகதீஸ்ேரர ் வகோவிலோைது கி.பி 1003 

மற்றும் கி.பி 1010 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடப்பட்ட கோலகட்டதத்ில் வசோழப் வபரரசரோை 

முதலோம் ரோெரோெை் (கி.பி. 985-1014) எை்பேரோல் கட்டப்பட்டது. 

 களடசியோக இந்தக் வகோவிலிை் குடமுழுக்கு விழோேோைது 1997 ஆம் ஆண்டில் 

நளடபபற்றது. 

 

 மதரோஸ் உயரநீ்திமை்றமோைது இந்தக் வகோவிலிை் குடமுழுக்ளக ஆகம விதிப்படி நடதத் 

வேண்டும் எை்றும் மந்திரங்களள தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் ஆகிய இரண்டு 

பமோழிகளிலும் கூற வேண்டும் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குடமுழுக்கிை் வபோது ஓதுேோரக்ளளக் பகோண்ட ஒரு குழுேோைது வதேோரம், 

திருேோசகம், திருமுளற வபோை்ற பிற தமிழ் மந்திரங்களளக் கூற வேண்டும் எை்று உயர ்

நீதிமை்றம் உதத்ரவு பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

 இம்மோதிரியோக தமிழில் குடமுழுக்கு பசய்யப் படுேது இந்தக் வகோவிலில் இதுவே முதல் 

முளறயோகும். 

 

பென்டனயில் ஃரபாேட்ு நிறுவனத்தின் புத்தாக்க டமயம் 

 முதலளமசச்ர ் எடப்போடி வக. பழைிசோமி பசை்ளையில் தோைியங்கி ேோகை உற்பத்தி 

நிறுேைமோை ஃவபோரட்ு நிறுேைத்திை் பதோழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தோக்க ளமயத்ளதத ்

திறந்து ளேதத்ுள்ளோர.் 

 இந்த ளமயமோைது பசை்ளையில் உள்ள வசோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தமிழ்நோட்டிை் 

சிறப்புப் பபோருளோதோர மண்டலதத்ிை் மிை்ைணுக் கழகதத்ில் (ELCOT SEZ - Electronics 

Corporation of Tamil Nadu’s Special Economic Zone) அளமந்துள்ளது. 

 இந்த ளமயதத்ிை் முக்கியமோை அம்சங்களில் ஒை்று இயக்க அனுபே ஆய்ேகம் 

அளமந்துள்ளதோகும். 
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பாதுகாப்பான வங்கி நடடமுடைகள் குறித்த குறும்படம் 

 போதுகோப்போை ேங்கி நளடமுளறகளிை் அேசியத்ளத ேலியுறுதத்ி பசை்ளை நகரக் 

கோேல்துளறயோைது ஆக்சிஸ் ேங்கியுடை் வசரந்்து “ேோய்க்குப் வபோடுங்க பூட்டு” எை்ற ஒரு 

குறும்படத்ளத பேளியிட்டுள்ளைர.் 

 இளணயேழிக் குற்றப் பிரிவில் பதிேோகும் கிட்டத்தட்ட 80 சதவீத ேழக்குகள் ஏடிஎம் 

கடவுசப்சோற்கள், ஒரு முளற பயை்படுத்தப்படும் கடவுசப்சோல் மற்றும் ேங்கிக் கணக்கிை் 

விேரங்கள் ஆகியேற்ளறத் திருடுதல் பதோடரப்ோைளேயோகும். 

 

காவிேி படல்டா - பாதுகாக்கப்பட்ட சிைப்பு ரவளாண் மண்டலம் 

 கோவிரி படல்டோ பகுதிளயப் போதுகோக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளோண் மண்டலமோக தமிழக 

முதல்ேர ்எடப்போடி வக பழைிசோமி அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 வசலம் மோேட்டத்தில் ஒருங்கிளணந்த கோல்நளடக் கல்லூரி மற்றும் ஆரோய்சச்ி 

பூங்கோளேத் திறந்து ளேக்கும் நிகழ்வில் அேர ்இதளை அறிவித்தோர.் 

 இந்த அறிவிப்போைது மோநிலத்திை் அரிசிக் களஞ்சியமோை  கோவிரி படல்டோ பகுதியில் 

எண்பணய் ஆய்வு குறித்த திட்டங்களள பசயல்படுத்துேளதத் தடுப்பதோகும். 

 கோவிரி படல்டோப் பகுதியோைது தஞ்சோவூர,் திருேோரூர,் நோகப்பட்டிைம், புதுக்வகோட்ளட, 

கடலூர,் அரியலூர,் கரூர ் மற்றும் திருசச்ிரோப்பள்ளி ஆகிய தமிழ்நோட்டிை் எட்டு 

மோேட்டங்களள உள்ளடக்கியதோகும். 
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மீனவே் ெமூகம் – பத்தாண்டுக் கணக்பகடுப்பு 

 2020 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோததத்ில் மீைேர ்சமூகம் குறித்த பத்தோண்டுக் கணக்பகடுப்பு 

பதோடங்கப்படும் எை்று தமிழ்நோடு அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 

 தமிழ்நோடு அரசோைது மோநிலதத்ில் கடவலோர மீைேச ் சமூகதத்ிை் சமூக - பபோருளோதோர 

நிளல குறித்த இவத ேளகளயச ் வசரந்்த ஒரு முதலோேது ஆய்ளேயும் வமற்பகோள்ள 

இருக்கிை்றது. 

 இந்தக் கணக்பகடுப்போைது கடவலோர மீைேக் கிரோமங்கள், கடல் மீை் பிடித் பதோழிளல  

சோரந்்து ேோழும் மக்கள், அேரக்ளிை் பதோழில்சோர ்அளமப்பு ஆகியேற்ளற அளடயோளம் 

கோண்பளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது.  

 தமிழ்நோடு மோநிலமோைது நோட்டிை் இரண்டோேது நீளமோை கடல் எல்ளலளயக் 

பகோண்டுள்ளது. இது 1076 கிவலோ மீட்டர ் பதோளலவுள்ள கடல் எல்ளலளயக் 

பகோண்டுள்ளது. இது 13 கடவலோர மோேட்டங்களள உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 நோட்டிை் பமோத்தக் கடல் மீை் உற்பத்தியில் தமிழ்நோடு மோநிலம் 4ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 மீை்பிடித் தளடக் கோலத்திை் வபோது, தமிழ்நோடு மோநிலமோைது ஒே்பேோரு மீைேக் 

குடும்பதத்ிற்கும் 5,000 ரூபோளய நிதியுதவியோக அளிக்கிை்றது. 

 

தமிழ்நாடு நிதிநிடல அறிக்டக 2020 - 21 

 2020 - 21 ஆம் நிதியோண்டிற்கோை தமிழ்நோட்டிை் நிதிநிளல அறிக்ளகயோைது 2020 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரேரி 14 அை்று கோளல 10 மணிக்கு தமிழ்நோடு சட்டப் வபரளேயில் 

சமரப்்பிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 தமிழ்நோட்டிை் நிதித் துளற அளமசச்ரோை ஓ. பை்ைீர ் பசல்ேம் (துளண முதல்ேர)் 

தமிழ்நோடு சட்ட மை்றத்தில் நிதிநிளல அறிக்ளகயிளைச ் சமரப்்பிக்க இருக்கிை்றோர.்  

 2021 ஆம் ஆண்டில் நளடபபற இருக்கும் தமிழ்நோடு மோநில சட்டமை்றத் வதரத்ல் 

கோரணமோக, அதிமுக அரசிை் களடசி முழு நிதிநிளல அறிக்ளக இதுேோகும். 

 தமிழ்நோடு மோநில சட்டமை்றதத்ிை் நிதிநிளல (பட்பெட்) கூட்டத் பதோடரோைது 2020 ஆம் 

ஆண்டு மோரச் ்மோததத்ிை் மூை்றோேது ேோரம் ேளர நளடபபற இருக்கிை்றது. 

 

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


                   
 

27 
 

நீதிமன்ை வளாகங்கள் – புனேடமப்பு  

 தமிழ்நோடு மோநில அரசோைது வகோயம்புத்தூரில் உள்ள 157 ஆண்டு கோலப் பழளமயோை 

குதிளர ேண்டி நீதிமை்றக் கட்டிடத்ளதப் புைரளமப்பதற்கோக ரூ. 19.93 வகோடி நிதிளய 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

 வசலம், கோஞ்சிபுரம் மற்றும் நோகரவ்கோவில் ஆகியேற்றில் உள்ள இதர 3 போரம்பரிய 

நீதிமை்றக் கட்டிடங்களும் புைரளமக்கப்பட இருக்கிை்றை. 

 மோநிலப் பபோதுப் பணித ் துளறயோைது இந்தப் புைரளமப்புப் பணியிளை 

வமற்பகோள்ேதற்கோக சுண்ணோம்புக் கல் வபோை்ற மூலப்பபோருட்களள உற்பத்தி பசய்ய 

இருக்கிை்றது.  

 

காடல உணவுத் திட்டம் - தமிழ்நாடு 

 பள்ளி மோணேரக்ளுக்கோை கோளல உணவுத் திட்டமோைது தமிழ்நோடு முழுேதும் 

பசயல்படுதத்ப்படும் எை்று தமிழ்நோடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இதுேளர, இந்தத் திட்டமோைது பபருநகர பசை்ளை மோநகரோட்சியில் மட்டுவம 

பசயல்பட்டு ேந்தது. 

 பசை்ளை முழுேதும் உள்ள மோநகரோட்சிப் பள்ளிகளில் பயிலும் 32,000 மோணேரக்ளுக்கு 

கோளல உணளே ேழங்குேதற்கோக அட்சய போத்திர அறக்கட்டளளயோைது மோநில அரசோல் 

வதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 “கோளல உணவுத் திட்டமோைது” பபருநகர பசை்ளை மோநகரோட்சி மற்றும் அட்சய போதத்ிர 

அறக்கட்டளள ஆகியேற்றோல் இளணந்து பசயல்படுத்தப் படுகிை்றது. 

 

தமிழகத்தில் 8 ரவளாண் பதப்படுத்தும் பதாகுப்புகள் 

 பல்வேறு மோேட்டங்களில் 8 வேளோண் பதப்படுதத்ும் பதோகுப்புகளள அளமப்பதற்கோை 

மோநில அரசிை் பரிந்துளரகளுக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கோக மத்திய அரசிை் 

அளமசச்கங்களுக்கிளடவயயோை குழுேோைது பிப்ரேரி 26 அை்று கூட இருக்கிை்றது. 

 வதைி, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, திருேண்ணோமளல, வசலம், கடலூர,் விழுப்புரம் மற்றும் 

மதுளர ஆகிய இடங்களில் அளமயவிருக்கும் இந்த வேளோண் பதப்படுத்தும் 

பதோகுப்புகளுக்கோை பசலவிைமோைது ரூ. 218 வகோடி எை்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 இளே பிரதோை் மந்திரி கிசோை் சம்போடோ வயோெைோ (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana - 

PMKSY) எை்ற திட்டத்திை் கீழ் உள்ளடங்கும். 

 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாக்காளேக்ள் 

 சிறப்பு ேோக்கோளர ்பட்டியல் திருதத்ம் - 2020ை் இறுதிப் பட்டியலிை் படி, தமிழ்நோட்டில் 6.13 

வகோடி ேோக்கோளரக்ள் உள்ளைர.் 

 சிறப்பு ேோக்கோளர ் பட்டியல் திருத்தம் – 2020 ஆைது இந்தியத் வதரத்ல் ஆளணயதத்ோல் 

பேளியிடப்பட்டது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 1 ஆம் வததியிை் படி தமிழ்நோட்டில் உள்ள ேோக்கோளரக்ள் 

பிை்ேருமோறு: 

o 3,10,45,969 பபண்கள், 

o 3,02,54,172 ஆண்கள் மற்றும் 

o 6,497 திருநரக்ள். 

 வசோழிங்கநல்லூர ் சட்டமை்றத் பதோகுதியோைது 6,60,317 ேோக்கோளரக்ளுடை் பதோடரந்்து 

அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை ேோக்கோளரக்ளளக் பகோண்டுள்ளது. 

 1,73,337 ேோக்கோளரக்ளுடை் பசை்ளை துளறமுக சட்டமை்றத் பதோகுதியோைது மிகக் 

குளறந்த எண்ணிக்ளகயிலோை ேோக்கோளரக்ளளக் பகோண்டுள்ளது. 

 

தமிழ்நாடு நிதிநிடல அறிக்டக 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 14 ஆம் வததியை்று மூை்று மணி வநரம் பதிளைந்து நிமிட 

உளரயுடை் தமிழ்நோடு மோநில துளண முதலளமசச்ரும் மோநில நிதி அளமசச்ருமோை ஓ. 

பை்ைீரப்சல்ேம் 10ேது முளறயோக மோநில நிதிநிளல அறிக்ளகளய சட்டசளபயில் 

தோக்கல் பசய்தோர.் 

 உலகளோவிய மற்றும் வதசியப் பபோருளோதோரப் பிரசச்ிளைகளிை் கோரணமோக 2019 - 20 

ஆம் ஆண்டிற்கோை தமிழ்நோட்டிை் பபோருளோதோர ேளரச்ச்ி விகிதமோைது 7.27% ஆக 

இருக்கும் எை்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகிை்றது. தமிழ்நோட்டிை் பபோருளோதோர ேளரச்ச்ி 

விகிதமோைது 2018 - 19 ஆம் ஆண்டில் 8.17% ஆக இருந்தது. 

 தமிழ்நோடு அரசிை் நிதிப் பற்றோக்குளறயோைது 2.84% எை மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

2020 – 21 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு நிதிநிளல அறிக்ளகயின் சிற ் ம்ெங்கள்  

 தரம்புரி, அரியலூர,் பபரம்பலூர,் கரூர,் நோகப்பட்டிைம், ரோமநோதபுரம், பதை்கோசி ஆகிய 

மோேட்டங்களில் ரூ. 70 வகோடி பசலவில் உணவுப் பூங்கோக்கள் நிறுேப்பட இருக்கிை்றை. 

 அதிகோரிகளள விேசோயிகள் எளிதில் பதோடரப்ு பகோள்ேதற்கோக “உழேர ் -அலுேலர ்

பதோடரப்ுத் திட்டத்ளத” விளரவில் பதோடங்க அரசு முயற்சித்து ேருகிை்றது. 

 அம்மோ உணேகத் திட்டத்திற்கு நிதியுதவி அளிப்பதற்கோகவும் அேற்ளற 

நிரே்கிப்பதற்கோகவும் ஒரு ‘இலோப வநோக்கற்ற’ சிறப்பு வநோக்க முகளம ஒை்ளற உருேோக்க 

அரசோங்கம் முடிவு பசய்துள்ளது. 

 அதத்ிக்கடவு - அவிைோசி நீரப்்போசைத் திட்டத்திற்கோை சுற்றுசச்ூழல் அனுமதிக்கோக ரூ.500 

வகோடி ஒதுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பக்கிங்ஹோம் கோல்ேோய், அதை் ேடிகோல்கள் மற்றும் கூேம் & அளடயோரிை் அளைதத்ு 

ேடிகோல்கள் ஆகியேற்றிை் சுற்றுசச்ூழல் புைரளமப்பிற்கோக பமோதத்ம் ரூ. 5,439.76 வகோடி 

நிதியோைது பசலவு பசய்யப்பட உள்ளது. 

 பள்ளி கல்வித் துளறக்கு ரூ. 34,181.73 வகோடியும் உயர ் கல்விக்கு ரூ. 5,052.84 வகோடியும் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை. 

 முத்திளர ேரியோைது முந்ளதய 1 சதவீததத்ிலிருந்து 0.25 சதவீதமோகக் 

குளறக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 மீை்ேளத் துளற - மீைேரக்ளுக்கோை தகேல் பதோடரப்ுகளள வமம்படுதத்ுேதற்கோக 

தெலுதத்ி-ோங்கி சோதைங்கள் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை இயந்திரமயமோக்கப்பட்ட 

படகுகளுடை் பபோருத்தப்பட இருக்கிை்றை. 

 பசை்ளை - புற ேளளயச ்சோளல மற்றும் பசை்ளை முதல் கை்ைியோகுமரி ேளரயிலோை 

பதோழில் துளற பபருேழிப் போளதத் திட்டங்களுக்கு தலோ ரூ.  1,000 வகோடி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

o ேளளயச ்சோளலத் திட்டமோைது எண்ணூர ்துளறமுகதத்ிற்கோை அணுகளல ேழங்க 

இருக்கிை்றது. 

 கீழடியில் உள்ள அகழ் ளேப்பகதத்ிற்கோக தமிழ்நோடு அரசோைது ரூ. 12.21 வகோடி நிதிளய 

ஒதுக்கியுள்ளது. 

 பநம்வமலியில் தற்பபோழுது கட்டளமக்கப்பட்டு ேரும் ஒரு உப்புநீக்க ஆளலக்கும் 

வபரூரில் அளமயவிருக்கும் மற்பறோரு ஆளலக்கோை பணிகளளத் பதோடங்குேதற்கும் 

தமிழ்நோடு அரசு நிதி ஒதுக்கியுள்ளது. 
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முதிரயாருக்கான முன்முயை்சிகள் – தமிழ்நாடு 

 தமிழ்நோடு அரசோைது முதியேரக்ளுக்கோக பல முை்முயற்சிகளள வமற்பகோள்ளும் எை்று 

துளண முதல்ேர ்ஓ. பை்ைீர ்பசல்ேம் அறிவிதத்ுள்ளோர.் 

 தமிழ்நோட்டில் வமற்பகோள்ளப்பட இருக்கும் இந்த முை்முயற்சிகள் வநோபல் பரிசு பபற்ற 

எஸ்தர ்டஃப்வலோ தளலளமயிலோை ஆய்வுக் குழுவிைோல் வமற்பகோள்ளப்பட்ட முடிவுகளள 

அடிப்பளடயோகக் பகோண்டதோக இருக்கும். 

 முை்ைதோக, தமிழ்நோடு அரசோைது அப்துல் லத்தீப் ெமீல் ேறுளம ஒழிப்பு ஆய்ேகதத்ுடை் 

(Abdul Latif Jameel Poverty Lab - JPAL) இளணந்து, முதியேரக்ள் பதோடரப்ோை பிரசச்ிளைகள் 

குறிதத்ு ஒரு ஆய்ளேத் பதோடங்கியது. 

 ஒரு வசோதளைத் திட்டமோக, 37 மோேட்டங்களில் (அளைத்து மோேட்டங்களிலும்) இரண்டு 

ேட்டோரங்களில் முதிவயோர ் ேள ளமயங்களளத் பதோடங்குேதற்கோக நிதிநிளல 

அறிக்ளகயில் ரூ. 37 லட்சம் நிதிளய ஒதுக்க முடிவு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 முை்ைோள் முதலளமசச்ரோை பெயலலிதோ தளலளமயிலோை தமிழ்நோடு அரசோைது 

வநோபல் பரிசு பபற்ற அபிஜித் போைரஜ்ி மற்றும் அேரது மளைவி டஃப்வலோ ஆகிவயோரோல் 

நிறுேப்பட்ட J-PAL அளமப்புடை் 2014 ஆம் ஆண்டு நேம்பரில் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

ஒை்றில் ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

o பகோள்ளக ேகுப்பிற்கோக ஆதோரத்திை் அடிப்பளடயிலோை அணுகுமுளறளய 

உருேோக்குதல் மற்றும் 

o ேறுளம ஒழிப்புத் திட்டங்களிை் தோக்கத்ளத அதிகரிதத்ல். 

 

தமிழ்நாடு பாதுகாக்கப்பட்ட ரவளாண் மண்டல ரமம்பாட்டு மரொதா, 2020 

 பிப்ரேரி 20 ஆம் வததியை்று தமிழக முதல்ேர ் எடப்போடி வக. பழைிசோமி மோநிலச ்

சட்டமை்றதத்ில் தமிழ்நோட்டில் உள்ள கோவிரி படல்டோப் பகுதிளய போதுகோக்கப்பட்ட 

சிறப்பு வேளோண் மண்டலமோக அறிவிக்கும் மவசோதோளே அறிமுகப்படுதத்ிைோர.் 

 இந்த மவசோதோேோைது மோநிலச ் சட்டமை்றத்தோல் நிளறவேற்றப்பட்டு, அடுத்த 24 மணி 

வநரத்திற்குள் (பிப்ரேரி 21 அை்று) மோநில ஆளுநரோை பை்ேோரிலோல் புவரோஹித்திை் 

ஒப்புதளலப் பபற்றது. 

 இந்த மவசோதோேோைது கோவிரி படல்டோப் பகுதிளயப் போதுகோக்கப்பட்ட சிறப்பு வேளோண் 

மண்டலமோக (Protected Special Agriculture Zone - PSAZ) அறிவிக்கிை்றது. 

 முை்பமோழியப்பட்ட PSAZ ஆைது தஞ்சோவூர,் திருேோரூர ் மற்றும் நோகப்பட்டிைம் ஆகிய 

மோேட்டங்களளயும் கடலூர ் மற்றும் புதுக்வகோட்ளட மோேட்டங்களில் உள்ள தலோ ஐந்து 

பதோகுப்புகளளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 எே்ேோறோயினும், இந்த மவசோதோேோைது தைது ேரம்பு எல்ளலக்குள் இருந்து திருசச்ி, 

அரியலூர ் மற்றும் கருர ் ஆகிய மோேட்டங்களள விலக்கியுள்ளது.  இந்த மோேட்டங்கள் 

புவியியல் ரதீியோக கோவிரி படல்டோப் பகுதிக்குள் ேருகிை்றை. 

 இந்த மவசோதோேோைது எதிரக்ோலத்தில் அரசோங்கம் இதை் ேரம்பிற்குள் எந்தபேோரு 

பகுதிளயயும் வசரக்்கலோம் அல்லது நீக்கலோம் எை்று கூறுகிை்றது. 

 இந்த மவசோதோேோைது எதிரக்ோலத்தில் இந்தப் பகுதியில் எந்தபேோரு புதிய இரசோயை 

பதப்படுதத்ும் நிளலயங்களுக்கும் அல்லது ளஹட்வரோ கோரப்ை் ஆய்வுக்கும் அனுமதி 

ேழங்கத் தளட விதிக்கிை்றது. 
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 இந்த மவசோதோ போதுகோக்கப்பட்ட வேளோண் மண்டலத்தில் துளறமுகம், குழோய்த ்

பதோடரக்ள், சோளல, பதோளலதப்தோடரப்ு, மிை்சோரம், நீர ் ேழங்கல் மற்றும் பிற 

பயை்போடுகள் வபோை்ற உள்கட்டளமப்பு வமம்போடுகளள போதிக்கோது. 

 துதத்நோகக் களரப்போை், இரும்புத ் தோது பசயல்முளற ஆளலகள், தோமிரக் களரப்போை், 

அலுமிைியக் களரப்போை், வதோல் பதைிடுதல் மற்றும் கப்பல் உளடக்கும் பதோழில்கள் 

ஆகியேற்ளற PSAZல் வேளோண் ேளரச்ச்ிளய மிக வமோசமோகப் போதிக்கும் பதோழில்களோக 

அரசோங்கம் அளடயோளம் கண்டுள்ளது. 

 விேசோயிகளிை் நலனுக்கோகப் பண்ளண உற்பதத்ி மற்றும் பண்ளண உற்பத்தித் திறளை 

அதிகரிப்பதற்கோக விேசோய நடேடிக்ளககளளப் போதுகோப்பதற்கும் அேற்ளற 

வமம்படுதத்ுேதற்கும் பல்வேறு நடேடிக்ளககள் குறித்து அரசுக்கு ஆவலோசளை ேழங்க 

முதல்ேர ் தளலளமயில் 30 நபரக்ள் பகோண்ட தமிழ்நோடு போதுகோக்கப்பட்ட வேளோண் 

மண்டல ஆளணயத்ளத நிறுேவும் இந்த மவசோதோ முயலுகிை்றது. 

PCPIR 

 நோகப்பட்டிைம் மற்றும் கடலூர ்மோேட்டங்களில் உள்ள 45 கிரோமங்களள பபட்வரோலியம், 

இரசோயைங்கள் மற்றும் பபட்வரோ இரசோயைங்கள் (Petroleum, Chemicals and Petrochemicals 

Investment Region - PCPIR) ஆகியேற்றிை் நீண்ட முதலீட்டுத் திட்டமிடல் பகுதியோக 

அறிவிக்கும் 2017 ஆம் ஆண்டு ெூளல 19 அை்று பேளியிடப்பட்ட அறிவிப்போளணளய 

மோநில அரசு ரத்து பசய்துள்ளது. 

 

பபண் குழந்டதகள் பாதுகாப்பு தினம் 

 தமிழ்நோட்டிை் முை்ைோள் முதல்ேர ் பெயலலிதோவிை் பிறந்த திைமோை பிப்ரேரி 24 ஆம் 

வததியோைது ‘பபண் குழந்ளதகள் போதுகோப்பு திைமோக’ பகோண்டோடப்பட இருக்கிை்றது. 

 இது பதோடரப்ோக, மோநில அரசு பிை்ேரும் நடேடிக்ளககளள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 அரசு நடதத்ும் இல்லங்களில் ேசிக்கும் ஆதரேற்றப் பபண்கள் 21 ேயளதப் பூரத்த்ி 

பசய்யும் வபோது, மோநில அரசு அேரக்ளிை் பபயரில் ரூ. 2 லட்சத்ளத ேங்கியில் பசலுத்தும். 

 சிறுமிகளிை் ேளரப்்பிற்கோக ேளரப்்புப் பபற்வறோருக்கு ேழங்கப்படும் மோதோந்திரத ்

பதோளகளய மோநில அரசு ரூ. 2,000லிருந்து, ரூ. 4,000 ஆக உயரத்த்ியுள்ளது. 

 அரசோங்க இல்லங்களில் இருக்கும் ஆதரேற்ற (ளகவிடப்பட்ட) பபண்களுக்கு சமூக நலம், 

சமூக நீதி, ஒருங்கிளணந்த குழந்ளத வமம்போட்டுப் பணிகள், சி மற்றும் டி ேளகப் 

பணிகளில் வேளலேோய்ப்பு அளிக்கப்படும் எை்று அரசோங்கம் அறிவிதத்ு உள்ளது. இந்தப் 

பணிகள் தமிழ்நோடு பபோதுப் பணியோளர ்ஆளணயத்திை் ேரம்பிற்குள் ேரோது. 

 18 ேயளதக் கடந்தவுடை் அரசோங்கத்தோல் நடத்தப்படும் இல்லங்களள விட்டு 

பேளிவயறிய பிை்ைர ் பிரசச்ிளைகளள எதிரப்கோள்ளும் சிறுமிகளுக்கோை திட்டமும் 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 ‘உவலமோக்கள்’ (இஸ்லோமிய புைிதச ் சட்டம் குறித்த சிறப்பு அறிவு பபற்றேரக்ள் எை 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் அறிஞரக்ள்) புதிய இரு சக்கர ேோகைம் ேோங்குேதற்கு 50% 

மோைியத்ளதயும் அேரக்ளிை் ஓய்வூதியத்ளத ரூ. 3,000 ஆக உயரத்த்ுேதற்கோை ஒரு 

திட்டதள்தயும் அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. 
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ரேஷன் பபாருள்கள் விநிரயாகம் – தமிழ்நாடு 

 குடும்ப அளடயோள அட்ளட ளேதத்ிருப்பேரக்ள் தற்பபோழுது மோேட்டங்களில் உள்ள 

எந்தபேோரு நியோய விளலக் களடயிலிருந்தும் வரஷை் பபோருள்களள ேோங்க முடியும். 

 இந்தத் திட்டமோைது தூதத்ுக்குடி மற்றும் திருபநல்வேலி ஆகிய மோேட்டங்களில் 

பசயல்பட்டு ேருகிை்றது. வமலும் இந்தத் திட்டமோைது நோை்கு மோதங்களுக்குள் 

விரிேோக்கத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த முை்முயற்சியோைது ‘ஒரு வதசம், ஒரு வரஷை் அட்ளட’ எை்ற திட்டதத்ிை் ஒரு 

பகுதியோகும். 

 

தமிழகத்திை்கான பநதேல்ாந்தின் பகௌேவத் தூதே ்

 பநதரல்ோந்து இரோெ்ஜியத்திை் தூதரகமோைது வகோபோல் சீைிேோசளை தமிழகதத்ிற்கோை 

பகளரேத் தூதரோக நியமிதத்ுள்ளது. 

 நீர ் வமலோண்ளம, விேசோயம் மற்றும் நகரப்்புற திட்டமிடல் ஆகிய துளறகளில் 

தமிழகதத்ுடைோை ஒதத்ுளழப்ளப விரிவுபடுத்த பநதரல்ோந்து முயற்சித்து ேருகிை்றது. 
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ததசியெ ்செய்திகள் 

ரபாே ்நிடனவிடம் – நாகாலாந்து 

 அசோம் ளரபிள்ஸ் பளடயோைது நோகோலோந்தில் ஒரு ஒருங்கிளணந்த வபோர ்நிளைவிடத்ளத 

கட்டளமதத்ுள்ளது. 

 ேடகிழக்கு மோநிலத்தில் ஏற்பட்ட கிளரச்ச்ிளய எதிரத்த்ு நளடபபற்ற வபோரில் 

பகோல்லப்பட்ட  ரோணுேம் மற்றும் அசோம் ளரபிள்ஸ் பளடளயச ்வசரந்்த 357 வீரரக்ளுக்கோக 

இந்த நிளைவிடமோைது கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 நோகோலோந்தில் அளமந்துள்ள இவத ேளகளயச ் வசரந்்த ஒரு முதலோேது நிளைவிடம் 

இதுேோகும்.  

 நோகோலோந்து மோநிலமோைது வகோஹிமோவில் புகழ்பபற்ற இரண்டோம் உலகப் வபோரிை் 

கல்லளறயோை “வீர ்சம்ருதிளயயும்” பகோண்டுள்ளது. 

அஸ்ஸாம் ளரபிள்ஸ் 

 அஸ்ஸோம் ளரபிள்ஸ் பளடயோைது உள்துளற அளமசச்கத்திை் கீழ் பசயல்படுகிை்றது. 

 இது இந்தியோவிை் மிகப் பழளமயோை துளண ரோணுேப் பளடயோகும். 

 2000 ஆம் ஆண்டு முதல், இந்தப் பளடயோைது இந்திய அரசிை் "ஒரு எல்ளல ஒரு பளட" எை்ற 

பகோள்ளகயிை் கீழ் இந்வதோ - மியோை்மர ்எல்ளலளய போதுகோதத்ு ேருகிை்றது. 

 

 

இந்திய மானுடவியல் ஆய்வு நிறுவனம் 

 கோந்தியிை் 150ேது பிறந்த நோளள நிளைவுகூரும் ேளகயில், இந்திய மோனுடவியல் ஆய்வு 

நிறுேைமோைது (Anthropological Survey of India - AnSI) “பயை்போட்டு மோனுடவியல் பற்றிய 

கோந்திய நுண்ணறிவு” எை்ற தளலப்புக் பகோண்ட தைது பதத்ிரிளகயிை் முழு 

பேளியீட்ளடயும் கோந்திக்கு அரப்்பணிதத்ுள்ளது. 

 AnSI ஆைது மைித மற்றும் கலோசச்ோர அம்சங்களுக்கோை மோனுடவியல் ஆய்வுகள் மற்றும் 

கள தரவு ஆரோய்சச்ிகள் ஆகியேற்றில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய அரசிை் ஒரு தளலளம 

அளமப்போகும். 
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 இது 1945 ஆம் ஆண்டில் பகோல்கத்தோவில் உருேோக்கப்பட்டது. 

 இது கலோசச்ோர அளமசச்கத்திை் கீழ் ேருகிை்றது. 

 

காவல்துடை பதாடேப்ான குடிமக்கடள டமயமாகக் பகாண்ட 2 ரெடவகள் – NCRB 

 வதசிய குற்ற ஆேணக் கோப்பகமோைது (National Crime Record Bureau - NCRB) குற்றம் மற்றும் 

குற்றவியல் கண்கோணிப்பு அளமப்பு முளறத் தளங்கள் (Crime and Criminal Tracking Network 

System - CCTNS) மீதோை கோேல்துளற பதோடரப்ோை குடிமக்களள ளமயமோகக் பகோண்ட 2 

வசளேகளளத் பதோடங்கியுள்ளது. அளேயோேை: 

o கோணோமல் வபோை நபரக்ளளத் வதடுதல், 

o ேோகை NOCஐ (தளடயில்லோச ்சோை்று) உருேோக்குதல். 

காணாமல் த ான ந ரக்ளளத் ததடுதல்: 

 குடிமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்து அளடயோளம் பதரியோத நபர ் / அளடயோளம் 

பதரியோத இறந்த உடல்களிை் வதசிய தரவுத் தளத்தில் உள்ள தரவுகளிை் உதவியுடை் 

கோணோமல் வபோை உறவிைரக்ளளத் வதட இது அனுமதிக்கிை்றது. 

வாகன NOCஐ (தளடயில்லாெ ்ொன்று) உருவாக்குதல்: 

 கோேல்துளறப் பதிவுகளிலிருந்து சந்வதகத்திற்குரியதோ அல்லது உண்ளமத் தை்ளமயுடை் 

இருக்கிறதோ எை்று குடிமக்கள் ஒரு ேோகைத்ளத இரண்டோேது முளறயோக ேோங்குேதற்கு 

முை் அதை் நிளலளய அறிய குடிமக்களள அனுமதிக்கிை்றது. 

CCTNS  ற்றி 

 CCTNS எை்பது 2009 ஆம் ஆண்டு ெூை் மோததத்ில் பதோடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டமோகும். 

 இது உள்துளற அளமசச்கத்திை் கீழ் ேருகிை்றது. 

 

தானியங்கி அடடயாளம் மை்றும் தேவு ரெகேிப்பு - இந்திய ேயில்ரவ 

 இந்திய ரயில்வேேோைது போதுகோப்பு மற்றும் நம்பகத் தை்ளமளய வமம்படுதத்ுேதில் 

கேைம் பசலுதத்ும் வரடிவயோ - அதிரப்ேண் அளடயோள (Radio-frequency identification - RFID) 

திட்டதள்த வமற்பகோண்டுள்ளது. 

 இது ரயில் பபட்டிகளிை் தோைியங்கி அளடயோளம் மற்றும் தரவு வசகரிப்பு ஆகியேற்ளற 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்திய ரயில்வே துளறயில் இந்த திட்டத்ளதச ்பசயல்படுததுேதற்கோக, 

o ரயில்வே தகேல் அளமப்புகளுக்கோை ளமயம் (CRIS, இந்திய ரயில்வேயிை் தகேல் 

பதோழில்நுட்ப பிரிவு), 

o ஜிஎஸ் 1 இந்தியோ மற்றும் 

o 'இந்தியோவில் தயோரிப்வபோம்' எை்ற முை்முயற்சியுடை் இந்தியத் பதோழில் துளறயும் 

ஒை்று வசரந்்துள்ளது. 

 ரயில் இருப்பு உணரவ்ி (Train Presence Detectors - TPDs), ரயில் தண்டேோள நிளல 

கண்கோணிப்பு உபகரணங்கள் வபோை்ற பல்வேறு உபகரணங்களுடை் RFID 

உபகரணங்களள ஒருங்கிளணப்பதும் ஒரு முழுளமயோை தீரே்ோக அளமயும். 
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இந்தியாவின் எஃகுத் ரதடவ குறித்த அறிக்டக 

 உலக நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கோை உசச்ி மோநோடோைது இந்தியோவிை் எஃகுத் வதளே குறித்த தைது 

அறிக்ளகளய பேளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ளகயிை்படி, நோட்டிை் எஃகுத் வதளே பதோடரந்்து அதிகரித்தோல், எஃகுத் 

துளறயிலிருந்துப் பபறப்படும் CO2 பேளிவயற்றமோைது 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 600 

மில்லியை் டை்களள எட்டும். 

 ஆற்றல் மற்றும் ேளங்கள் நிறுேைதத்ிை் (TERI) 'குளறந்த கோரப்ை் பயை்போட்ளடக் பகோண்ட 

எஃகுத் துளறளய வநோக்கி' எை்ற அறிக்ளகயிை்படி, தற்வபோது எஃகுத் துளறயிலிருந்து 

பபறப்படும் கோரப்ை்-ளட-ஆக்ளசடு பேளிவயற்றமோைது 242 மில்லியை் டை்கள் ஆகும். 

 TERI அளமப்போைது 2030 ஆம் ஆண்டு முதலோக CO2 உமிழ்வுகளுக்கு அபரோதம் விதிக்க 

பரிந்துளரக்கிை்றது. 

 பதோழில் நிறுேைங்கள் கோரப்ை் நீக்கத் பதோழில்நுட்பங்களளப் பிை்பற்ற இந்த அளமப்பு 

கட்டோயப்படுத்தும். 

 

ெம்பிேிதி இோணுவப் பயிை்சி 

 இந்தியோவும் ேங்கவதசமும் கூட்டு இரோணுே பயிற்சியிை் 9ேது பதிப்ளப வமகோலயோவிை் 

உம்வரோய் எை்ற இடதத்ில் நடதத்ுகிை்றை. 

 சம்பிரிதி பயிற்சியோைது இந்தியோவிலும் ேங்கவதசதத்ிலும் மோறி மோறி நடத்தப்படும் ஒரு 

ேருடோந்திரப் பயிற்சியோகும். 

 இது 2011 ஆம் ஆண்டில் முதல் முளறயோக நளடபபற்றது. 

 

இந்திய ேயில்ரவ - பழ ேயில் & ெேக்கு ேயில் பபட்டி 

 பழங்களிை் ஏற்றுமதிளய அதிகரிப்பதற்கோக இந்திய ரயில்வேயோைது பிரத்திவயகமோை 

ஒரு ேோளழ பகோள்கலை் ரயிளல அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 ஆந்திரோவிை் ததிபோத்ரி ரயில் நிளலயத்திலிருந்து 980 பமட்ரிக் டை் எளட பகோண்ட 

ேோளழப் பழங்களள மும்ளபயில் உள்ள ெேஹரல்ோல் வநரு துளறமுகத்திற்கு ஏற்றிச ்

பசை்ற முதல் “பழ ரயில்” இதுேோகும். 

 இந்த ேோளழப் பழங்கள் ‘வஹப்பி பைோைோஸ்’ எை்ற குறியீட்டுப் பபயரில் ஏற்றுமதி பசய்யப் 

படுகிை்றை. 

 இந்திய ரயில்வேயோைது சமீபத்தில் படல்லி சப்தரெ்ங் ரயில் நிளலயதத்ில் அதிகத் திறை் 

பகோண்ட சரக்கு ரயில் பபட்டிகளள அறிமுகப் படுத்தியது. 

 இந்தப் புதிய சரக்கு ரயில் பபட்டிகள் கபுரத்லோ ரயில் பபட்டித் பதோழிற்சோளலயில் 

ேடிேளமக்கப்பட்டுத் தயோரிக்கப் பட்டை. 

 லிங்வக ஹோஃப்வமை் புஷ் எை்ற ேளகளயச ் வசரந்்த ரயில் பபட்டிகளில் இது முதலோேது 

ேளகயோகும். 
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யுபனஸ்ரகாவுடனான INCCUன் ெந்திப்பு 

 யுபைஸ்வகோவுடைோை இந்திய வதசிய ஒதத்ுளழப்பு ஆளணயத்திை் (Indian National 

Commission for Cooperation with UNESCO - INCCU) சந்திப்போைது புது தில்லியில் நளடபபற்றது. 

 வதசிய ஆளணயத்திை் புதிய உறுப்பிைரக்ள் நியமிக்கப்பட்ட பிை்ைர ் நளடபபறும் 

முதலோேது கூட்டம் இதுேோகும். 

 இந்தத் வதசிய ஆளணயமோைது கல்வி, இயற்ளக அறிவியல், சமூக அறிவியல், தகேல் 

பதோடரப்ு மற்றும் கலோசச்ோரம் ஆகிய 5 துளண ஆளணயங்களிை் உறுப்பிைரக்ளளக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 

CII அடமப்பின் 125வது ஆண்டு விழா 

 இந்தியத் பதோழில்துளறக் கூட்டளமப்போைது (Confederation of Indian Industry - CII) தைது 

125ேது ஆண்டு விழோளே 2020 ஆம் ஆண்டில் பகோண்டோடுகிை்றது. 

 கருதத்ுரு: CII@ 125: ேணிகம் மற்றும் அதற்கு அப்போல். 

 CII ஆைது 1895 ஆம் ஆண்டில் பபோறியியல் மற்றும் இரும்பு ேரத்்தகச ் சங்கமோகத ்

(Engineering and Iron Trades Association - EITA) தைது பயணத்ளதத் பதோடங்கியது. 

 CIIை் 125ேது ஆண்டு திைத்ளதக் குறிப்பதற்கோக தமிழக அரசோைது “பசுளம 

பதோழில்களுக்கோகச ்பசயல்படுேதற்கோை வநரடி ஒப்புதல்” (Consent To Operate) எை்ற ஒரு 

திட்டதள்த அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமோைது எளிதில் பதோழில் பதோடங்குேளத வமம்படுத்தவும் உதவுகிை்றது. 

 இந்தத் திட்டமோைது பசுளம ேளகத் பதோழிற் சோளலகளிை் அனுமதிக்கோை  

விதிமுளறகளளத் தளரத்்துேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

இந்திய உெெ் நீதிமன்ைத்தின் தீேப்்பு - முன்ஜாமீன் 

 இந்திய உசச் நீதிமை்றத்திை் அரசியலளமப்பு அமரே்ோைது முை்ெோமீளை ஒரு குறிப்பிட்ட 

கோலதத்ிற்கு மட்டும் ேழங்க முடியோது எை்றும் விசோரளண முடியும் ேளர அதை் ேரம்பு 

(முை்ெோமீை்) பதோடரும் எை்றும் தீரப்்பளித்துள்ளது. 
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 குற்றவியல் நளடமுளறச ்சட்டதத்ிை் (Code of Criminal Procedure - CrPC) பிரிவு 438ை் வநோக்கம் 

குறித்த தில்லி தளலநகரப் பகுதி அரசு (எதிர)் சுசிலோ அகரே்ோல் எை்ற ேழக்கில் 

ேழங்கப்பட்ட தீரப்்பிை் குறிப்புளரயிை் அடிப்பளடயில் இந்தத் தீரப்்போைது ேழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 குற்றவியல் நளடமுளறச ் சட்டத்திை் பிரிவு 438 (முை்ெோமீை்) ஆைது ஒருேளரக் ளகது 

பசய்யப் படுேதிலிருந்துப் போதுகோக்கும் ேளகயில் முை்ெோமீை் ேழங்குேதற்கோை 

ேழிகோட்டுதலுடை் பதோடரப்ுளடயதோகும். 

 இந்த விதியோைது அமரவ்ு நீதிமை்றம் மற்றும் உயர ்நீதிமை்றம் ஆகியேற்றிற்கு மட்டுவம 

முை்ெோமீை் ேழங்குேதற்கோை அதிகோரத்ளத அளிக்கிை்றது. 

 

 

இந்தியாவின் விமானப் பயணத்திை்குத் தடட விதிக்கப்பட்ட நபேக்ளின் பட்டியல் 

 சமீபதத்ில் உள்நோட்டு விமோை வபோக்குேரதத்ுத் துளற அளமசச்கமோைது இந்தியோவிை் 

விமோைப் பயணத்திற்குத் தளட விதிக்கப்பட்ட நபரக்ளிை் பட்டியளலத் தயோரிதத்ு, 

நடேடிக்ளக எடுதத்ுள்ளது. இந்த நளடமுளறயோைது விமோைப் பயணத்திை் வபோது 

பயணிகள் தேறோக நடந்து பகோண்டோல் அேரக்ளிை் விமோைப் பயணத்திற்குத் தளட 

விதிக்க ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 விமோைப் பயணதத்ிற்குத் தளட விதிக்கப்பட்ட நபரக்ளிை் பட்டியல் எை்பது குளறந்த 

பட்சம் மூை்று மோதங்கள் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வமல் விமோைதத்ில் 

பயணிப்பதற்குத் தளட விதிக்கப்பட்ட பயணிகளிை் பட்டியளலக் குறிப்பிடுகிை்றது. 

 இண்டிவகோ, ஸ்ளபஸ்பெட், ஏர ்இந்தியோ மற்றும் வகோ ஏர ்ஆகிய நோை்கு இந்திய விமோை 

நிறுேைங்கள் ேளரந்்து ேரும் நளகசச்ுளே நடிகரோை குணோல் கம்ரோளே விமோைத்தில் 

பயணிப்பதற்குத் தளட விதிதத்ுள்ளை.  

 இேர ்இண்டிவகோ விமோைம் கிளம்பிய பிை்பு பதோளலக்கோட்சி பசய்தித் பதோகுப்போளரோை 

அரை்ோப் வகோஸ்ேோமியிடம் ளக குலுக்கியதோகக் கூறி இந்த நிறுேைங்கள் அந்த 

நடேடிக்ளகளய எடுதத்ுள்ளை. 
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ரதசியத் பதாழில்நுட்ப ஜவுளித் திட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் நிதிநிளல அறிக்ளகயில் ஒரு வதசியத் பதோழில்நுட்ப ெவுளித ்

திட்டமோைது முை்பமோழியப்பட்டுள்ளது. 

 இது 2020 - 21 முதல் 2023 - 24 ேளரயிலோை நோை்கு ஆண்டு கோலத்திற்கு ரூ. 1,480 வகோடி 

மதிப்பீட்டில் பசயல்படுதத்ப்பட இருக்கிை்றது. 

 பதோழில்நுட்ப ெவுளி எை்பது அேற்றிை் பதோழில்நுட்பப் பண்புகள் மற்றும் பசயல்போட்டுத ்

வதளேகளுக்கோகத் தயோரிக்கப்படும் பபோருட்கள் மற்றும் தயோரிப்புகள் ஆகும். 

 மருத்துே ெவுளி (எ.கோ. உட்பபோருத்திகள்), புவிசோர ்ெவுளி (தடுப்பளணகளிை் ேலுவூட்டல்), 

வேளோண் ெவுளி (பயிரப்் போதுகோப்புக்கோை ெவுளி) வபோை்றளே இதற்கு எடுதத்ுக் 

கோட்டுகளோகும். 

 

ெந்துஷ்த் இடணயதளம் 

 மத்திய பதோழிலோளர ்மற்றும் வேளலேோய்ப்புத் துளற அளமசச்கமோைது ‘சந்துஷ்த்’ எை்ற 

ஒரு  இளணயதளத்ளதத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்த இளணயதளமோைது அடிமட்ட அளவில் பதோழிலோளர ் சட்டங்கள் பசயல்படும் 

விதத்ளதக் கண்கோணிப்பதற்கோகத் பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இளணயதளமோைது பதோழிலோளரக்ள் மற்றும் முதலோளிகள் (வேளல 

அளிப்பேரக்ளிை்) ஆகிவயோரிை் குளறகளள விளரேோக நிேரத்த்ி பசய்ேளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இது EPFO (பதோழிலோளரக்ள் ேருங்கோல ளேப்பு நிதி நிறுேைம் - Employment Provident Fund 

Organization) மற்றும் ESIC (அரசுத் பதோழிலோளரக்ள் கோப்பீட்டுக் கழகம் - Employment State 

Insurance Corporation) ஆகியேற்றிைோல் ேழங்கப்படும் வசளேகளளக் கண்கோணிக்கிை்றது. 

 பபோது மக்களிை் குளறபோடுகளுக்கோக, ளமயப்படுத்தப்பட்ட பபோது மக்கள்                                       

குளற தீரக்்கும் மற்றும் கண்கோணிப்பு அளமப்பு (Centralized Public Grievance Redressal                                  

and Monitoring System - CPGRAMS) இளணயதளமோைது ஏற்கைவே பசயல்பட்டு                       

ேருகிை்றது. 

 

ரதசியத் தேவு மை்றும் பகுப்பாய்வு தளம்  

 நிதி ஆவயோக் அளமப்போைது 2021 ஆம் ஆண்டில் வதசியத் தரவு மற்றும் பகுப்போய்வுத ்

தளத்ளத (National Data and Analytics Platform - NDAP) பதோடங்கப் வபோேதோக அறிவிதத்ு 

உள்ளது. 

 NDAP ஆைது பேே்வேறு பங்குதோரரக்ள் பற்றிய தரவுகளள எளிதோை ேழியில் 

அணுகுேதற்கோை ஒரு இளடமுகமோகச ்பசயல்பட இருக்கிை்றது. 

 இது அளைதத்ு அரசு ேளலதளங்களிலிருந்தும் சமீபதத்ில் திரட்டப்பட்ட தரவுகளள 

‘தரப்படுதத்ப்பட்ட’ ேடிேத்தில் ேழங்க இருக்கிை்றது. 
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‘மட்லா அபியான்’ பயிை்சி 

 இந்திய கடற்பளடயோைது வமற்கு ேங்கோளத்தில் உள்ள பகோல்கத்தோவில் ‘மட்லோ 

அபியோை்’ எை்ற ஒரு கடவலோரப் போதுகோப்புப் பயிற்சிளய நடதத்ுகிை்றது. 

 இந்தப் பயிற்சியோைது மட்லோ நதியிை் நிளைேோக ‘மட்லோ அபியோை்’ எை்று பபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சியோைது சுந்தரேைக் கழிமுகப் பகுதிகளில் விழிப்புணரள்ே 

ஏற்படுதத்ுேதற்கு கடவலோரப் பகுதிகளில் ேோழும் சமூகங்களுடை் பதோடரப்ு பகோள்ேளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

கிோம நியாயாலயங்கள் குறித்த உெெ் நீதிமன்ைத்தின் வழிகாட்டுதல் 

 இந்திய உசச் நீதிமை்றமோைது நோை்கு ேோர கோலத்திற்குள் 'கிரோம நியோயோலயங்களள' 

நிறுே வேண்டும் எை்று மோநிலங்களுக்கு அறிவுறுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தத் தீரப்்போைது உசச் நீதிமை்ற நீதிபதியோை எை் வி ரமணோ தளலளமயிலோை 

அமரவ்ிைோல் ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியோவில் உள்ள சில மோநிலங்கள் கிரோம நியோயோலயங்களள நிறுவுேதற்கோை 

அறிவிப்புகளள இை்னும் பேளியிடவில்ளல எை்று இந்த அமரவ்ு குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 கிரோம நியோயோலயங்கள் எை்பளே கிரோம நீதிமை்றங்களோகும். இளே இந்தியோவில் 

உள்ள கிரோமப் புறங்களில் நீதிதத்ுளறளய விளரேோை மற்றும் எளிதோை முளறயில் 

அணுகப்படுேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளை. 

 கிரோம நியோயோலயங்கள் சட்டம், 2008 ஆைது இந்தியப் போரோளுமை்றத்தோல் 2008 ஆம் 

ஆண்டில் நிளறவேற்றப்பட்டது. 

 

15வது நிதி ஆடணயத்தின் பேிந்துடேகள் 

 இந்த நிதிநிளல அறிக்ளகக் கூட்டத் பதோடரிை் வபோது 15ேது நிதி ஆளணயதத்ிை் (Finance 

Commission - FC) இளடக்கோல அறிக்ளகயோைது நோடோளுமை்றதத்ில் தோக்கல் பசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 15ேது நிதி ஆளணயதத்ிை் தளலேர ்எை்.வக.சிங் ஆேோர.் 

 இந்திய அரசியலளமப்பிை் 280ேது சரத்தோைது நிதி ஆளணயம் எை்ற பகுதியளவு 

நீதிதத்ுளற சோரந்்த ஆளணயத்ளத அளமக்க ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற இந்தியக் குடியரசுத ் தளலேரோல் அளமக்கப் 

படுகிை்றது. 

 15ேது FC ஆைது 2020-2026 (6 ஆண்டுகள்) ஆகிய ஆண்டுகளுக்கோை பரிந்துளரகளள 

ேழங்குகிை்றது. 

முக்கிய ்  ரிந்துளரகள் 

 மக்கள்பதோளக பசயல்திறை் ஆைது பட்டியலில் வசரக்்கப்பட்ட ஒரு புதிய முக்கியமோை 

அளவுருேோகும். 

 நகரப்்புற உள்ளோட்சி அளமப்புகள், குறிப்போக ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமோை 

மக்கள்பதோளக பகோண்ட நகரங்களில் உள்ள நகரோட்சிகள், ேரிப் பகிரவ்ில் பபரும் 

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


                   
 

40 
 

பங்ளகப் பபற உள்ளை. 

 மோநிலங்களுக்கோை ேரிப் பகிரவ்ு 

o மத்திய அரசிை் ேரிகளில் மோநிலங்களுக்கோை பங்கோைது 42%லிருந்து 41% ஆகக் 

குளறக்கப் பரிந்துளரக்கப் படுகிை்றது. 

 மோநிலங்களிளடவய, தமிழ்நோட்ளடத் தவிர, மற்ற நோை்கு பதை் மோநிலங்களும் 2020-21 

ஆம் ஆண்டிற்கோை பரிந்துளரக்கப்பட்ட ேரி சதவிகிதத்தில் குளறேோை பங்ளகப் பபற 

இருக்கிை்றை. 

 போதுகோப்புச ் பசலவிைங்களுக்கோக கோலோேதியோகோத நிதிளய ஏற்படுதத் ஒரு நிபுணர ்

குழுளே அளமக்க FC ஆைது முயற்சி பசய்து ேருகிை்றது. 

 

 

அதிநவீனப் பகுப்பாய்வு மை்றும் பதாழில்நுட்ப உதவி நிறுவனங்கள் (ொத்தி) 

 அதிநவீைப் பகுப்போய்வு மற்றும் பதோழில்நுட்ப உதவி நிறுேைங்கள் எை்ற திட்டமோைது 

(Sophisticated Analytical & Technical Help Institutes - SATHI) மத்தியப் புவி அறிவியல் 

அளமசச்கத்திை் கீழ் உள்ள அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பத் துளறயோல் (DST - Department 

of Science & Technology) பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 DST ஆைது கரக்பூரில் உள்ள இந்தியத் பதோழில்நுட்ப நிறுேைம், ஐஐடி தில்லியில் உள்ள 

பதோழில்நுட்ப நிறுேைம் மற்றும் பைோரஸ் இந்துப் பல்களலக்கழகம் ஆகியேற்றில் 

ஏற்கைவே நோட்டில் 3 ளமயங்களள அளமதத்ுள்ளது. 

 அடுத்த நோை்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒே்பேோரு ஆண்டும் 5 சோதத்ி ளமயங்களள அளமக்க 

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ளமயங்கள் கல்வி, ஸ்டோரட்் அப் (புதிதோகத் பதோழில் பதோடங்குதல்), பதோழில் துளற 

மற்றும் ஆரோய்சச்ி மற்றும் வமம்போட்டு ஆய்ேகங்களுக்கோை முக்கிய பகுப்போய்வுக் 

கருவிகள் மற்றும் வமம்பட்ட உற்பதத்ி ேசதிகள் ஆகியேற்ளறக் பகோண்டுள்ளை. 
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உஜ் பல்ரநாக்குத் திட்டம் 

 ெம்மு கோஷ்மீரில் உெ் பல்வநோக்குத் திட்டத்ளத விளரேோகச ் பசயல்படுதத்ுேதற்கோக 

நளடபபற்ற ஒரு கூட்டதத்ிற்கு மதத்ிய அளமசச்ர ்ஜிவதந்திர சிங் தளலளம தோங்கிைோர.் 

 இந்தத் திட்டமோைது ெம்மு கோஷ்மீரிை் கதத்ுேோ மோேட்டதத்ில் உெ் நதியில் கட்டத் 

திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 ரோவி ஆற்றிை் ஒரு முக்கியத் துளண நதி உெ் நதியோகும். 

 இந்தத் திட்டமோைது சிந்து நதி நீர ்ஒப்பந்ததத்ிை் (1960) படி, இந்தியோவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

கிழக்கு நதிகளிை் (ரோவி, சட்லெ் மற்றும் பியோஸ்) நீரிை் பயை்போட்ளட வமம்படுதத் 

இருக்கிை்றது. 

 

 

பமய்நிகே் அனுபவ அருங்காட்சியகங்கள் 

 குெரோதத்ிை் ேோத் நகரில் வதசிய பமய்நிகர ்அனுபே தள அருங்கோட்சியகத்ளத அளமக்க 

மத்திய கலோசச்ோரத் துளற அளமசச்கம் முை்பமோழிந்துள்ளது. 

 மத்திய கலோசச்ோரத் துளற அளமசச்கமோைது ஏற்கைவே மூை்று பமய்நிகர ் அனுபே 

அருங்கோட்சியகங்களள உருேோக்கியுள்ளது. அளேயோேை: 

o ேோரணோசியில் மை் மஹோல். 

o தில்லியிை் வதசிய அருங்கோட்சியகத்தில் உள்ள அெந்தோ குளககள். 

o தில்லியில் ஹுமோயூை் கல்லளற. 

 2016 ஆம் ஆண்டில், நோட்டில் குளறந்தது 50 இடங்களில் பமய்நிகர ்அருங்கோட்சியகங்களள 

நிறுவும் பணியோைது மத்தியக் கலோசச்ோரத் துளற அளமசச்கத்திடம் ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

கடல்ொே ்பாதுகாப்புக் குறித்த கிழக்கு ஆசிய உெச்ி மாநாடு 

 கடல்சோர ் போதுகோப்பு ஒதத்ுளழப்பு பதோடரப்ோை நோை்கோேது கிழக்கு ஆசிய உசச்ி 

மோநோடோைது (East Asia Summit - EAS) தமிழ்நோட்டிை் தளலநகரோை பசை்ளையில் நளடபபற 

இருக்கிை்றது. 

 EAS கடல்சோர ்போதுகோப்பு மோநோடோைது இந்திய அரசிைோல் 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டு ேருகிை்றது. 
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 நோை்கோேது மோநோடோைது பிை்ேரும் அளமப்புகளிைோல் ஏற்போடு பசய்யப் படுகிை்றது. 

அளேயோேை: 

o மத்திய பேளியுறவுத் துளற அளமசச்கம். 

o ஆஸ்திவரலியோ மற்றும் இந்வதோவைசியோ ஆகிய நோடுகளளச ் வசரந்்த 

அரசோங்கங்கள். 

 

சூேிய ஒளி இடே் குடைப்பு முன்முயை்சி 

 உலக ேங்கி மற்றும் எரிசக்தித ்துளற வமலோண்ளம உதவித் திட்டமோைது (WB-ESMAP - World 

Bank– Energy Sector Management Assistance Program) பிை்ேரும் அளமப்புகளுடை் இளணந்து 

சூரிய ஒளி இடர ் குளறப்பு முை்முயற்சிளய (SRMI - Solar Risk Mitigation Initiative) 

உருேோக்கியுள்ளது. 

o ஏபெை்ஸ் ஃபிரோங்கோயிஸ் டி படேலப்பமை்ட் (AFD - Agence Française de Développement), 

o சரே்வதச புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நிறுேைம் (International Renewable Energy Agency - 

IRENA) மற்றும் 

o சரே்வதச சூரிய ஒளிக் கூட்டிளணவு (International Solar Alliance - ISA). 

 SRMI எை்பது தைியோர ் முதலீடுகளள ஈரக்்கக் கூடிய நீடித்த சூரிய ஒளித் திட்டங்களள 

உருேோக்குேதில் நோடுகளுக்கு ஆதரேளிப்பளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. இது 

பபோது நிதியியல் மீதோை நம்பகத்தை்ளமளயக் குளறக்க இருக்கிை்றது. 

 இது சூரிய ஒளி பதோடரப்ோை இடளரத் தணிப்பதற்கோக பிை்ேரும் மூை்று கூறுகளளக் 

பகோண்டுள்ளது. அளேயோேை: 

o நீடிதத் சூரிய ஒளி இலக்குகள், 

o பேளிப்பளடயோைக் பகோள்முதல், 

o சோத்தியமோை இடர ்குளறப்புப் போதுகோப்பு. 

 

ரதசிய உை்பத்தித்திைன் ஆடணய ஆய்வு 

 மண் ேள அட்ளடகளிை் பயை்போடோைது நோட்டில் உரப் பயை்போட்ளட 10% அளவிற்கு 

குளறதத்ுள்ளதோக வதசிய உற்பதத்ித் திறை் ஆளணயம் பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 மண் ேள அட்ளட கோரணமோக உற்பதத்ித் திறைோைது 5 - 6% அளவிற்கு அதிகரிதத்ுள்ளது 

எை்றும் இந்த ஆய்வில் பதரிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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 இதற்கு முக்கியக் கோரணம் மண் அட்ளடத் திட்டமோகும். 

 மண் ஊட்டசச்தத்ுக்கள் குளறந்து ேரும் பிரசச்ிளைக்கு தீரவ்ு கோணும் பபோருட்டு 2014 - 15 

ஆம் ஆண்டில் வமோடி அரசோல் மண் ஆவரோக்கிய அட்ளட திட்டமோைது 

பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

SFURTI திட்டம் 

 மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுேைங்கள் துளற அளமசச்கமோைது “போரம்பரியத் 

பதோழில் துளறகளள மீளுருேோக்கம் பசய்ேதற்கோை நிதியியல் திட்டம்” (SFURTI - Scheme of 

Fund for Regeneration of Traditional Industries) எை்ற ஒரு புதிய திட்டத்ளத பசயல்படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்திை் கீழ், கோதி, கயிறு மற்றும் கிரோமத் பதோழிற்துளறக் குழுக்கள் வபோை்ற 

போரம்பரியத் பதோழிற்துளறக் குழுக்களள அளமப்பதற்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட 

இருக்கிை்றது. 

 இந்தக் குழுக்களிை் ேளரச்ச்ிளய அதிகரிப்பதற்கோக இந்தத் திட்டமோைது முதை்முதலில் 

2005 ஆம் ஆண்டில் MSME ஆல் பதோடங்கப்பட்டது. 

 பிை்ேரும் திட்டங்கள் SFURTI உடை் இளணக்கப்பட்டுள்ளை. 

o கோதி பதோழில் மற்றும் ளகவிளைஞரக்ளிை் உற்பத்தித் திறை் மற்றும் வபோட்டித ்

தை்ளமளய வமம்படுதத்ுேதற்கோை திட்டம். 

o பபோருள் வமம்போடு, ேடிேளமப்பு இளடயீடு மற்றும் பபோதி கட்டுதலுக்கோை (PRODIP 

- Scheme for Product Development, Design Intervention and Packaging)  திட்டம். 

o கிரோமப்புறத் பதோழிற்துளற வசளே ளமயதத்ிற்கோை திட்டம் (RISC - Rural Industries 

Service Center) மற்றும் 

o உருமோற்றும் அலகுகள், அணிேதற்கோை திட்டம் வபோை்ற பிற சிறிய இளடயீடுகள். 

 
 

இந்தியாவில் காணாமல் ரபான பபண்கள் மை்றும் குழந்டதகள் – அறிக்டக 

 இந்தியோவில் கோணோமல் வபோை பபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் எை்ற ஒரு 

அறிக்ளகயோைது வதசியக் குற்ற ஆேணக் கோப்பகத்திைோல் (National Crime Records Bureau - 

NCRB) பேளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளுக்கோை NCRBயிைோல் பதோகுக்கப்பட்ட இந்தியோவில் 

ேருடோந்திரக் குற்றங்கள் (Crime in India - CII) எை்ற அறிக்ளகயிலிருந்து இந்தப் 

பகுப்போய்விற்கோை தரேோைது எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

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


                   
 

44 
 

 இந்த அறிக்ளகயிை் படி, 2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் மகோரோஷ்டிரோவில் 

அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை பபண்கள் கோணோமல் வபோயுள்ளைர.் இதற்கு அடுதத்ு வமற்கு 

ேங்கம் மற்றும் மத்தியப் பிரவதசம் ஆகிய மோநிலங்களில் அதிக எண்ணிளகயிலோை 

பபண்கள் கோணோமல் வபோயுள்ளைர.் 

 கோணோமல் வபோை குழந்ளதகளிை் எண்ணிக்ளகயோைது மத்தியப் பிரவதச மோநிலதத்ில் 

அதிகமோகப் பதிேோகியுள்ளது. இதற்கு அடுதத்ு வமற்கு ேங்கம், தில்லி மற்றும் பீகோர ்ஆகிய 

மோநிலங்களில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை குழந்ளதகள் கோணோமல் வபோயுள்ளைர.் 

 

 

யுபனஸ்ரகாவிடம் இருந்து உலகப் பாேம்பேிய ொன்றிதழ் – பஜய்ப்பூே ்

 ரோெஸ்தோைிை் சிேப்பு நகரமோை பெய்ப்பூரோைது யுபைஸ்வகோ அளமப்பிடமிருந்து 

உலகப் போரம்பரிய சோை்றிதளழப் பபற்றுள்ளது. 

 இந்தச ் சோை்றிதளழ ேழங்குேதற்கோக யுபைஸ்வகோ அளமப்பிை் பபோது இயக்குநரோை 

ஆட்ரி அவசோவல இந்தியோவிற்கு ேந்துள்ளோர.் 
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 பெய்ப்பூர ் ஆைது அங்குள்ள அரண்மளைகள், கட்டிடக்களல, வகோட்ளடகள் 

ஆகியேற்றிற்குப் பபயர ்பபற்று விளங்குகிை்றது. 

 இந்த நகரத்திை் கட்டிடக் களலயோைது முகலோய, போரசீக மற்றும் இந்து 

ேடிேளமப்புகளளப் பிரதிபலிக்கிை்றது. 

 இந்த நகரத்திை் கலோசச்ோரக் கலளேளயப் போதுகோப்பதற்கோக யுபைஸ்வகோவும் 

ரோெஸ்தோை் சுற்றுலோத் துளறயும் ஒப்பந்தம் ஒை்றில் ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளை. 

 

சிடைத் துடை சீேத்ிருத்தங்கள் 

 உசச் நீதிமை்றக் குழுேோைது பல்வேறு சிளறத் துளற சீரத்ிருத்தங்களளப் 

பரிந்துளரதத்ுள்ளது. 

 இந்திய உசச் நீதிமை்றமோைது சிளற நிரே்ோகம் மற்றும் நிரே்ோகதத்ில் சீரத்ிருத்தங்கள் 

பதோடரப்ோை பிரசச்ிளைகள் குறிதத்ு ஆரோய்ேதற்கோக முை்ைோள் நீதிபதியோை அமிதே் 

ரோய் தளலளமயிலோை மூை்று வபர ் பகோண்ட குழுளே 2018 ஆம் ஆண்டில் 

அளமதத்ிருந்தது. 

 ‘சிளறச ்சோளலகள்/அதில் ளேக்கப்பட்டுள்ள நபரக்ள்’ எை்பது இந்திய அரசியலளமப்பிை் 

ஏழோேது அட்டேளணயிை் பட்டியல் IIை் கீழ் உள்ள ஒரு மோநிலக் கூறோகும். 

 ரிந்துளரகள் 

 ஒே்பேோரு புதிய ளகதியும், அேரது குடும்ப உறுப்பிைரக்ளுடை் உளரயோட ஒரு நோளளக்கு 

ஒரு முளற அளழதத்ுப் வபசுேதற்கோக இலேச பதோளலவபசி ேசதிளய ஏற்படுத்தித் தர 

வேண்டும். 

 நவீை சளமயல் ேசதிகள், அதத்ியோேசியப் பபோருட்களள ேோங்குேதற்கோக  

சிற்றுண்டிச ்சோளலளய ஏற்படுதத் வேண்டும். 

 ேழக்கு விசோரளணகளுக்கோகக் கோபணோளிளயப் பயை்படுத்த வேண்டும். 

 ஒே்பேோரு 30 ளகதிகளுக்கும் குளறந்தபட்சம் ஒரு ேழக்கறிஞர ்இருக்க வேண்டும். 

 சிறிய ேளகக் குற்றங்களளப் பிரத்திவயகமோக ளகயோளுேதற்கோக சிறப்பு விளரவு 

நீதிமை்றங்கள் அளமக்கப்பட வேண்டும். 

 

மின் ஆளுடக பதாடே்பான ரதசிய மாநாடு (NCeG) 2020 

 மிை் ஆளுளக பதோடரப்ோை 23ேது வதசிய மோநோடு - 2020 (National Conference on e-Governance 

- NCeG) ஆைது மும்ளபயில் நளடபபற்று ேருகிை்றது. 

 இந்த மோநோடோைது மகோரோஷ்டிர மோநில அரசுடை் இளணந்து நிரே்ோகச ்சீரத்ிருத்தங்கள் 

மற்றும் பபோது மக்கள் குளற தீரக்்கும் துளற (Department of Administrative Reforms & Public 

Grievances - DARPG) மற்றும் மதத்ிய மிை்ைணு மற்றும் தகேல் பதோழில்நுட்பத் துளற 

அளமசச்கம் ஆகியேற்றிைோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. 

 இந்த மோநோட்டிை் கருதத்ுரு, “இந்தியோ 2020: டிஜிட்டல் மோற்றம்” எை்பதோகும். 
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பதாடே் பதாழிலாளே ்ெக்தி ஆய்வு - அறிக்டக 

 புதிய பதோடர ்பதோழிலோளர ்சக்தி ஆய்ேறிக்ளகயிை் படி (Periodic Labour Force Survey - PLFS) 

o பதோழிலோளர ்சக்திப் பங்களிப்போைது 36.9% ஆகவும் 

o 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கோை வேளலயிை்ளம விகிதமோைது 6.1% ஆகவும் உள்ளது. 

 இந்த ஆய்ேோைது மதத்ியப் புள்ளிவிேரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலோக்கத் துளற 

அளமசச்கத்திைோல் நடத்தப் பட்டது. 

 

மருத்துவத் தேவுகள் கசிவு குறித்த உலகளாவிய அறிக்டக 

 “க்ரை்ீவபோை் சஸ்ளடைபிள் பரளஸலை்ஸ்” எை்ற பெரம்ைிளயச ் வசரந்்த ஒரு 

இளணயேழிக் குற்றப் போதுகோப்பு நிறுேைமோைது மருதத்ுேத் தரவுகள் கசிவு 

பதோடரப்ோை தைது இரண்டோேது அறிக்ளகளய பேளியிட்டுள்ளது. 

 இந்த அறிக்ளகயிை் படி, 120 மில்லியனுக்கும் அதிகமோை இந்திய வநோயோளிகளிை் 

மருத்துே விேரங்கள் கசிந்து இளணயதத்ில் இலேசமோக கிளடக்கப் பபற்றுள்ளை. 

 இதை் முதலோேது அறிக்ளக பேளியோை பிை்ைர ் அரசோங்கங்களிைோல் எடுக்கப்பட்ட 

நடேடிக்ளககளிை் அடிப்பளடயில், நல்ல, வமோசமோை மற்றும் மிகவும் வமோசமோை எை்ற 

மூை்று பிரிவுகளில் இது நோடுகளள ேளகப்படுதத்ுகிை்றது. 

 இதை் முதலோேது அறிக்ளகயோைது 2019 ஆம் ஆண்டு அக்வடோபரில் பேளியிடப் பட்டது. 

 இந்த அறிக்ளகயிை் "மிகவும் வமோசமோை" பிரிவில் அபமரிக்கோவிற்கு அடுதத்ு இந்தியோ 

இரண்டோேது இடத்தில் உள்ளது. 

 தரவுகள் கசிேோல் போதிக்கப்பட்டுள்ள மோநிலங்களிை் பட்டியலில் மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இளதத் பதோடரந்்து கரந்ோடகோ மற்றும் வமற்கு 

ேங்கம் ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ளை. 

 

ஐஎன்எஸ் கேன்ஜ் 

 ஐஎை்எஸ் கரை்ெ் ஆைது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மோதத்திற்குள் இந்தியக் 

கடற்பளடயிடம் ேழங்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 ஐஎை்எஸ் கரை்ெ் ஆைது திட்டம் - 75ஐ எை்ற திட்டதத்ிை் ஒரு பகுதியோகும். 
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 இது இந்தியக் கடற் பளடக்கோை ஆறு கல்ேோரி ேகுப்பு நீரம்ூழ்கிக் கப்பல்களிை் 

முதலோேது பதோகுப்பிை் மூை்றோேது நீரம்ூழ்கிக் கப்பலோகும். 

 இந்த நீரம்ூழ்கிக் கப்பலோைது பிபரஞ்சுக் கடற்பளடப் போதுகோப்பு நிறுேைத்திைோல் 

ேடிேளமக்கப்பட்டு, மும்ளபயில் உள்ள இந்தியக் கப்பல் கட்டும் நிறுேைமோை மசகோை் 

கப்பல் கட்டும் நிறுேைதத்ிைோல் உருேோக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

வாழ்வாதாே எளிடமயாக்கல் குறியீடு & நகோட்சி பெயல்திைன் குறியீடு 

 நகரங்களில் உள்ள குடிமக்களிை் ேோழ்க்ளகத் தரத்ளத மதிப்பிடுேதற்கோக மதத்ிய 

வீட்டுேசதி மற்றும் நகர விேகோரதத்ுளற அளமசச்கமோைது இரண்டு புதிய குறியீடுகளள 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. அளே, 

o ேோழ்ேோதோர எளிளமயோக்கல் குறியீடு (Ease of Living Index - EoLI) மற்றும் 

o நகரோட்சி பசயல்திறை் குறியீடு (Municipal Performance Index - MPI). 

வாழ்வாதார எளிளமயாக்கல் குறியீடு: 

 இது நோட்டில் உள்ள நகரங்களளப் பற்றிய முழுளமயோை தரவுகளள ேழங்குேளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 ஆதோரங்களள அடிப்பளடயோகக் பகோண்ட பகோள்ளக நடேடிக்ளககளுக்குத் வதளேயோை 

தகேல்களள உருேோக்கும் விதமோக இது அளமந்துள்ளது. 

நகராட்சி செயல்திறன் குறியீடு: 

 ஐந்து ஆக்க உணரவ்ுகளிை் அடிப்பளடயில் நகரோட்சிகளிை் பசயல்திறளை 

மதிப்பிடுேளத இது வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்த ஐந்து ஆக்க உணரவ்ுகளில் வசளே, நிதி, திட்டமிடல், பதோழில்நுட்பம் மற்றும் 

நிரே்ோகம் ஆகியளே அடங்கும். 

 

தகுதி அடிப்படடயிலான ரதசியக் கல்வி உதவித்பதாடகத் திட்டம் 

 இளட நிளல மற்றும் உயர ் நிளல ேகுப்புகளில் மோணே மோணவியரிை் இளடநிற்றல் 

விகிதத்ளத குளறப்பதற்குத்  “தகுதி அடிப்பளடயிலோை வதசிய கல்வி உதவித் பதோளகத ்

திட்டம்” உதவியுள்ளது எை்று மத்திய மைிதேள வமம்போட்டுத் துளற அளமசச்ர ் ரவமஷ் 

பபோக்ரியோல் பதரிவிதத்ுள்ளோர.் 

 இந்தத் திட்டத்திை் வநோக்கமோைது பபோருளோதோர ரீதியோக வமோசமோை நிளலயில் உள்ள 

திறளமயோை மோணேரக்ளுக்கு உதவித் பதோளக ேழங்குேவத ஆகும். 

 இந்தத் திட்டமோைது 2008 ஆம் ஆண்டில் மதத்ிய மைித ேள வமம்போட்டுத் துளற 

அளமசச்கத்தோல் பதோடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டத்திை் கீழ் ஒே்பேோரு ஆண்டும் ஒை்பதோம் ேகுப்பு பயிலும் 

வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட மோணேரக்ளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 12000 ேழங்கப் படுகிை்றது மற்றும் 

இந்த உதவித் பதோளகயிை் பதோடரச்ச்ி / புதுப்பித்தலோைது  பத்தோம் ேகுப்பு முதல் 

பை்ைிபரண்டோம் ேகுப்பு பயிலும் ேளர ேழங்கப் படுகிை்றது. 
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லக்ரனா பிேகடனம் 

 முதலோேது இந்திய - ஆப்பிரிக்கப் போதுகோப்பு அளமசச்ரிை் மோநோட்டில் இந்தியோவும் 50 

ஆப்பிரிக்க நோடுகளும் லக்வைோ பிரகடைத்ளத ஏற்றுக் பகோண்டை. 

 லக்வைோவில் நடந்து ேரும் படஃப்எக்ஸ்வபோ 2020 இை் ஒரு பகுதியோக இந்த மோநோடு 

நளடபபற்றது. 

 லக்வைோ பிரகடைமோைது அளமதி மற்றும் போதுகோப்பு, பயங்கரேோதம், கடல்சோர ்

போதுகோப்பு வபோை்றேற்ளறப் பற்றியதோகும். 

AFINDEX  ற்றி  

 லக்வைோ பிரகடைமோைது ஆப்பிரிக்க-இந்தியக் களப்பணி பயிற்சிகள் (AFINDEX) 

பதோடங்கப் படுேளதப் போரோட்டியதுடை், போதுகோப்பு முை்வைற்போடுகள் மற்றும் 

போதுகோப்பு  ஒதத்ுளழப்ளப வமலும் ேலுப்படுத்த ஒப்புக் பகோண்டுள்ளது. 

 முதை்முதலில் AFINDEX ஆைது 2019 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்மோதத்தில் நளடபபற்றது. 

 

பபாலிவுறு நகேத் திட்டத்தின் கீழ் ெரகாதேி நகேங்கள் 

 மத்திய வீட்டுேசதி மற்றும் நகரப்்புற விேகோரத ் துளற அளமசச்கமோைது சிறப்போக 

பசயல்படும் 20 நகரங்களள குளறேோை பசயல்போடு பகோண்ட 20 நகரங்களுடை் 

இளணதத்ு, அேற்ளற "சவகோதரி நகரங்களோக" அறிவிதத்ுள்ளை. 

 இளே பபோலிவுறு நகரத் திட்டதத்ிை் கீழ் பசயல்பட உள்ளை. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்ட பபோலிவுறு நகரத் திட்டமோைது குடிமக்களுக்கு 

வமம்பட்ட ேசதிகளள அளிக்கிை்ற ேளகயில் ஒரு நகரத்திை் அளைதத்ு விதமோை 

முை்வைற்றங்களளயும் உறுதி பசய்ேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இதை் தர ேரிளசப்படி, சிறந்த பசயல்போடு பகோண்ட 20 நகரங்களில் அகமதோபோத ்

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த ேளகயிை் கீழ் உள்ள சில சவகோதரி நகரங்கள் 

வாரணாசி - அமிரத்ெரஸ்  

ராஞ்சி  – சிம்லா  

புதன  – தர்மொலா  

அகமதா ாத் – ெண்டிகர ் 

விொக ் ட்டினம் – ளடயூ  

சூரத் – ெரண்பூர ் 

த ா ால் – அய்ொல்  
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ோமே ்ரகாவில் அைக்கட்டடள 

 அவயோதத்ியில்  ரோமர ் வகோவிளலக் கட்டுேதற்கோக 15 உறுப்பிைரக்ளளக் பகோண்ட ஒரு 

தை்ைோட்சி அறக்கட்டளள உருேோக்கப்படும் எை்று பிரதமர ்வமோடி அறிவித்துள்ளோர.் 

 இந்த அறக்கட்டளளயோைது “ஸ்ரீ ராம் தஜன்மபூமி தீரத்் வஷத்ரா அறக்கட்டறை” என்று 

தபயரிடப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்திய உெெ் நீதிமன்றமானது 2019 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ்09 அன்று ேழங்கப்பட்ட தனது 

தீரப்்பில் 90 நாட்களுக்குை் ஒரு அறக்கட்டறைறய ஏற்படுதத் வேண்டும் என்று 

கூறியிருந்தது. 

 ஸ்ரீ ராம் தஜன்மபூமி தீரத்் வஷதர்ா அறக்கட்டறையானது 15 உறுப்பினரக்றைக் 

தகாண்டிருக்கும். இதில் தலித்  ெமூகத்றதெ ்வெரந்்த ஒருேரும் இடம்தபறுோர.்  

 அரசின் முன்னாை் தறலறம ேழக்குறரஞரும் மூதத் ேழக்குறரஞருமான K. பராெரன்  

இந்த அறக்கட்டறையின் தறலேராகப் பணியாற்ற இருக்கின்றார.் 

 

 

யுவ விக்யானி காேியகேம் 

 இந்திய விண்பேளி ஆரோய்சச்ிக் கழகமோைது வம மோதத்தில் நளடபபற இருக்கும் “யுே 

விக்யானி காரியகரம்” என்பதின் 2ேது நிகழ்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்காக ஒரு நிகழ்வநர 

நறடமுறறறயத் ததாடங்கியுை்ைது. 

 யுவிகா என்பது விண்தேைி ொரந்்த நடேடிக்றககை் குறித்து பை்ைி மாணேரக்ளுக்காக 

நடத்தப்படும் இரண்டு ோர கால பயிற்சித் திட்டமாகும். 
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 எட்டாம் ேகுப்பு படிதத்ு முடித்த பை்ைி மாணேரக்ை் மற்றும் தற்தபாழுது 9ம் ேகுப்பில் 

படித்துக் தகாண்டிருக்கும் மாணேரக்ை் (2019-20) இத்திட்டத்திற்குத் தகுதி 

உை்ைேரக்ைாேர.் 

 இத்திட்டதத்ிற்கு தேைிநாடு ோழ் இந்திய மாணேரக்ளும் விண்ணப்பிக்க முடியும். 

 

பதாழில்நுட்பப் பேிமாை்ை நிகழ்ெச்ி – பாதுகாப்புத் துடைக் கண்காட்சி 

 பதோழில்நுட்பப் பரிமோற்ற நிகழ்சச்ியோைது லக்வைோவில் நளடபபற்று ேரும் 2020 ஆம் 

ஆண்டிை் போதுகோப்புத் துளறக் கண்கோட்சியிை் வபோது நளடபபற்றது. 

 இந்த நிகழ்சச்ிக்குப் “பந்தை்” எை்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்திை் படி, இந்த அளமப்போைது 15 அனுமதி உரிளமகளள 17 பதோழில் 

துளறகளுக்கு மோற்றியுள்ளது. 

 இந்த மோற்றப்பட்ட உரிமங்கள் அளைதத்ும் போதுகோப்பு ஆரோய்சச்ி மற்றும் ேளரச்ச்ி 

அளமப்போல் உருேோக்கப்பட்ட பதோழில்நுட்பங்கள் பதோடரப்ுளடயதோகும். 

 இந்தத் பதோழில்நுட்பங்களிை் பரிமோற்றமோைது உத்தரப் பிரவதச போதுகோப்புத் துளறப் 

பபருேழிப் போளதயிை் ேளரச்ச்ிக்கு பபரிதும் ஊக்கமளிக்கும். 

 லக்வைோவில் நளடபபற்று ேரும் 2020 ஆம் ஆண்டிை் போதுகோப்புத் துளறக் கண்கோட்சியிை் 

11ேது பதிப்போைது இதுேளர நளடபபற்ற அளைதத்ு போதுகோப்புத் துளறக் 

கண்கோட்சிகளிலும் மிகப் பபரியதோகும். 

 

டிஜிட்டல் பண வழங்கீட்டுக் குறியீடு 

 2020 ஆம் ஆண்டு ெூளல மோததத்ிற்குள் டிஜிட்டல் பண ேழங்கீட்டுக் குறியீட்ளட 

உருேோக்க இருப்பதோக இந்திய ரிசரே்் ேங்கி அறிவித்துள்ளது. 

 நோட்டில் பணப் பரிமோற்றங்களிை் டிஜிட்டல்மயமோக்கத்ளதக் கண்கோணிப்பவத இந்தக் 

குறியீட்டு உருேோக்கதத்ிை் முக்கிய வநோக்கமோகும். 

 டிஜிட்டல் பணப் பரிமோற்றங்களள கண்கோணிப்பதற்கோக, மத்திய ேங்கியோைது டிஜிட்டல் 

பண ேழங்கீட்டுக் குறியீட்ளட பேளியிட இருக்கிை்றது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் ேளகப்போட்ளட அறிமுகப்படுதத் இந்திய ரிசரே்் ேங்கி 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்த ேளகப்போட்டில் கிரோமப்புற, நகரப்்புற மற்றும் நகரப்்புறத்ளத ஒட்டியுள்ள பகுதிகள் 

ஆகியளே உள்ளடங்கும். 

 

இடஒதுக்கீடு உேிடமகள் பதாடேப்ான இந்திய உெெ் நீதிமன்ைத் தீேப்்பு 

 நியமைங்கள் மற்றும் பதவி உயரவ்ுகளில் மோநிலங்கள் கட்டோயம் இடஒதுக்கீடு ேழங்க 

வேண்டும் எை்று அேசியமில்ளல எை்று இந்திய உசச் நீதிமை்றம் சமீபத்தில் 

தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 

 பதவி உயரவ்ுகளில் இடஒதுக்கீடு அளிப்பது அடிப்பளட உரிளம இல்ளல எை்றும் உசச் 

நீதிமை்றம் தீரப்்பளிதத்ுள்ளது. 
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 அரசியலளமப்பிை் 16 (4) மற்றும் 16 (4-A) ஆகிய இரண்டு சரத்துகள் பட்டியலிடப்பட்ட 

ேகுப்பிைர ்மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைர ்ஆகிவயோருக்கு ஆதரேோக நியமைம் 

மற்றும் பதவி உயரவ்ுகளில் இட ஒதுக்கீடு பசய்ய அரசிற்கு அதிகோரம் அளிக்கிை்றது. 

 நீதிமை்றங்கள் இடஒதுக்கீடு ேழங்குமோறு மோநிலங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியோது 

எை்றும் இந்தத் தீரப்்பில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

பின்னணி 

 2012 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் 5 ஆம் வததியை்று எடுக்கப்பட்ட உத்தரகோண்ட் அரசிை் 

பகோள்ளக முடிவு பதோடரப்ோை மனுக்களள விசோரிக்கும் வபோது உசச் நீதிமை்றம் இந்தத ்

தீரப்்ளப ேழங்கியுள்ளது. 

 பட்டியலிடப்பட்ட ேகுப்பிைர ் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைர ் ஆகிவயோருக்கு 

இடஒதுக்கீடு ேழங்கோமல் மோநிலத்தில் பபோதுப் பணிகளில் உள்ள அளைத்து 

பதவிகளளயும் நிரப்ப உதத்ரகோண்ட் அரசு அறிவித்தது. 

இந்திரா ெவ்ஹானி (எதிர)் இந்திய அரசு மற்றும் எம். நாகராஜ் வழக்கு  

 இந்திய உசச் நீதிமை்றமோைது சரத்து16 (4)ை் கீழ் இடஒதுக்கீடோைது ஒருேர ் அரசோங்கப் 

பணியில் வசரும் வபோது மட்டுவம ேழங்க முடியும் எை்றும் பதவி உயரவ்ுகளில் இடஒதுக்கீடு 

ேழங்க முடியோது எை்ற ேரலோற்றுச ்சிறப்புமிக்க தீரப்்ளப ேழங்கியுள்ளது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் அஜயா வாேியே் பயிை்சி 

 “அெயோ ேோரியர ்– 2020” எை்ற ஒரு கூட்டு இரோணுேப் பயிற்சியிை் ஐந்தோேது பதிப்போைது 

ஐக்கிய இரோெ்ஜியதத்ிை் சோலிஸ்பரி சமபேளியில் நடத்தப்பட இருக்கிை்றது. 

 அெயோ ேோரியர ்ஆைது இந்தியோவிற்கும் இங்கிலோந்திற்கும் இளடவய நடதத்ப்படும் ஒரு 

கூட்டு இரோணுேப் பயிற்சியோகும். 

 இது முதல்முளறயோக 2013 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

 நகரப்்புற மற்றும் நகரப்் புறங்களள ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் பயங்கரேோத எதிரப்்பு 

நடேடிக்ளகக்கு முக்கியத்துேம் அளிதத்ு, பளடப் பிரிவு அளவிலோை கூட்டுப் பயிற்சிளய 

நடதத்ுேவத இந்தப் பயிற்சியிை் வநோக்கமோகும். 

 இந்தியோவிற்கும் இங்கிலோந்திற்கும் இளடவய நடதத்ப்படும் பிற பயிற்சிகள் பிை்ேருமோறு: 

o பகோங்கை் பயிற்சி: இது ஒரு ேருடோந்திர கடல்சோர ்இருதரப்புப் பயிற்சியோகும். 

o இந்திரோ தனுஷ் பயிற்சி: இது ஒரு கூட்டு இருதரப்பு விமோைப் பயிற்சியோகும். 

 

ஐ.நா.வின் புலம்பபயே்ந்த உயிேினங்களின் 13வது COP (பங்காளேக்ள் மாநாடு) 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 17 ஆம் வததி முதல் 22 ஆம் வததி ேளர புலம்பபயரந்்த ேை 

விலங்குகளிை் போதுகோப்பு பதோடரப்ோை ஒப்பந்ததத்ிை் (Conservation of Migratory Species of 

Wild Animals - CMS) 13ேது பங்கோளரக்ள் மோநோடோைது (Conference of Parties - COP) இந்தியோேோல் 

குெரோதத்ில் உள்ள கோந்திநகரில் நடதத்ப்பட இருக்கிை்றது. 

 இந்த மோநோடோைது இந்தியோவிை் சோரப்ோக மத்திய சுற்றுசச்ூழல், ேை மற்றும் கோலநிளல 

மோற்றத் துளற அளமசச்கதத்ிைோல் நடதத்ப்பட இருக்கிை்றது. 
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 இந்தியோவில் நடத்தப்பட இருக்கும் CMS - COP13ை் கருப்பபோருள், “புலம்பபயரந்்த 

இைங்கள் புவியில் உள்ள பகுதிகளள இளணக்கிை்றை மற்றும் நோங்கள் அேற்ளற 

ேரவேற்கிை்வறோம்” எை்பதோகும். 

 CMS - COP13க்கோை சிை்ைம் “கிபி - கோைமயில்” எை்பதோகும். 

 கோை மயிலோைது பை்ைோட்டு இயற்ளகப் போதுகோப்பு ஒை்றியத்திை் (International Union for 

Conservation of Nature - IUCN) சிேப்பு பட்டியலில் “மிகவும் அசச்ுறு நிளலயில்” உள்ள இைமோக 

ேளகப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

BONN ஒ ் ந்தம் - இந்தியா  

 புலம்பபயரந்்த ேை விலங்குகளிை் போதுகோப்பு ஆைது BONN ஒப்பந்தம் எை்றும் அளழக்கப் 

படுகிை்றது. 

 இது ஐக்கிய நோடுகளிை் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்திை் கீழ் உள்ள ஒரு சுற்றுசச்ூழல் சோரந்்த 

ஒப்பந்தமோகும். 

 இந்த மோநோட்ளட ஒருங்கிளணக்கும் இந்தியோேோைது, அடுத்த மூை்று ஆண்டுகளுக்கு 

இந்த ஒப்பந்தத்திை் தளலேரோகத் வதரந்்பதடுக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் புலம்பபயரந்்த ேை விலங்குகளிை் போதுகோப்பு ஒப்பந்தத்தில் 

இந்தியோ உறுப்பு நோடோக இருந்து ேருகிை்றது. 

 புலம்பபயரந்்த கடல் உயிரிைங்களளப் போதுகோக்க இந்திய அரசு வதளேயோை 

நடேடிக்ளககளள எடுதத்ு ேருகிை்றது. 

 போதுகோப்பு மற்றும் மீட்பு பசயல் திட்டத்ளதத் தயோரிப்பதற்கோகக் கடல் பசு, திமிங்கல 

சுறோ, கடல் ஆளம (இரண்டு இைங்கள்) உள்ளிட்ட ஏழு இைங்கள் அளடயோளம் 

கோணப்பட்டுள்ளை. 

 

ஆயுதங்களின் இருப்பிடத்டதக்  கண்டறியும் உலகின் விடல குடைந்த ொதனம் - 

பாேத்் 

 இந்தத் துப்போக்கிக் குண்டு துளளக்கோத தளலக் கேசமோைது ‘ஆயுதங்களிை் 

இருப்பிடத்ளதக்  கண்டறியும் தளலக் கேசம்’ எை்று அளழக்கப்படும் நவீை 

பதோழில்நுட்பதத்ுடை் ேடிேளமக்கப் பட்டிருகிை்றது. 

 இந்தச ்சோதைத்திை் பபயர ்‘போரத்்’ ஆகும். 

 இந்திய இரோணுேதத்ிை் இரோணுே பபோறியியல் கல்லூரியோைது ஒரு தைியோர ்

நிறுேைத்துடை் இளணந்து இந்தச ்சோதைத்ளத உருேோக்கியுள்ளது. 

 இறக்குமதி பசய்யப்பட்டு ேரும் இவத ேளகளயச ்வசரந்்த சோதைங்களள  விட இேற்றிை் 

விளல மிகவும் குளறேோகும். 

 இந்தச ் சோதைமோைது 2020 ஆம் ஆண்டிை் போதுகோப்புத் துளறக் கண்கோட்சியிை் வபோது 

கோட்சிப் படுதத்ப்பட்டது. 

 ஆயுதங்களிை் இருப்பிடத்ளதக்  கண்டறியும் சோதைம் எை்பது துப்போக்கி சுடும் இடம் 

மற்றும் பசை்சோரக்ள் (உணரவ்ிகள்) வபோை்ற பிற ஆயுதங்களளக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு 

அளமப்போகும். 
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SC & ST வன்பகாடுடம தடுப்புெ ்ெட்டத்தில் பகாண்டுவேப்பட்ட மாை்ைங்கள் மீதான 

உெெ் நீதிமன்ை தீேப்்பு  

 பட்டியலிடப்பட்ட ேகுப்பிைர ்/ பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைர ்(ேை்பகோடுளம தடுப்பு) 

திருத்தச ் சட்டம், 2018ை் அரசியலளமப்பு பசல்லுபடித் தை்ளமளய இந்திய உசச் 

நீதிமை்றம் உறுதி பசய்துள்ளது. 

 இந்தத் திருத்தச ்சட்டமோைது 2018 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்20 அை்று ேழங்கப்பட்ட அசல் எஸ்சி 

மற்றும் எஸ்டி (ேை்பகோடுளமத் தடுப்பு) சட்டதத்ிை் கடுளமயோை விதிகளள நீரத்த்ுப் 

வபோகச ்பசய்யும் இந்திய உசச் நீதிமை்றத்திை் தீரப்்ளப ரதத்ு பசய்தது. 

 பிை்ேருேைேற்றிை் அடிப்பளடயில் 2018 திருதத்ச ்சட்டத்ளத எதிரத்த்ு மனுக்கள் தோக்கல் 

பசய்யப்பட்டை. அளேயோேை: 

o சமதத்ுேத்திற்கோை அடிப்பளட உரிளமளய மீறுதல் (சரதத்ு 14) மற்றும் 

o தைிப்பட்ட (தைியுரிளம) சுதந்திரம் (சரதத்ு 21). 

திருத்தெ் ெட்டம், 2018ன் முக்கிய அம்ெங்கள் 

 இது அசல் சட்டதத்ில் பிரிவு 18Aஐ வசரத்த்ுள்ளது. 

o எந்தபேோரு நபருக்கும் எதிரோக முதல் தகேல் அறிக்ளகளயப் பதிவு பசய்ேதற்கு 

முதல்கட்ட விசோரளண வதளேயில்ளல எை்று இது கூறுகிை்றது. 

 கோேல் துளறயிைர ் குற்றேோளிளயப் பிடியோளண இல்லோமல் ளகது பசய்து, 

நீதிமை்றத்திடமிருந்து அனுமதி பபறோமல் சம்பத்தப்பட்ட நபரிடம் விசோரளணளயத் 

பதோடங்கலோம். 

 அதிக அளவு சோதிய ேை்முளற நிகழும் பகுதிகளள "ேை்பகோடுளமக்கு உள்ளோகும்" 

பகுதிகளோக அறிவிக்க மோநிலங்களுக்கு இது அதிகோரங்களள ேழங்குகிை்றது. 

 இது எஸ்சி / எஸ்டி அல்லோத அரசு ஊழியரக்ளோல் இந்தப் பணிகளள வேண்டுபமை்வற 

புறக்கணித்ததற்கோை தண்டளைளயயும் ேழங்குகிை்றது. 
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2020 ஆம் ஆண்டின் பிம்ஸ்படக் ரபேிடே ்ரமலாண்டமப் பயிை்சி  

 இரண்டோேது பிம்ஸ்படக் வபரிடர ் வமலோண்ளமப் பயிற்சி – 2020 ஆைது  ஒடிசோவிை் 

புேவைஸ்ேரில் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 வதசிய வபரிடர ்மீட்புப் பளடயோைது (National Disaster Response Force - NDRF) இந்திய அரசிை் 

சோரப்ோக பிம்ஸ்படக் வபரிடர ்வமலோண்ளமப் பயிற்சி - 2020ஐ ஏற்போடு பசய்து ேருகிை்றது. 

 இந்தப் பயிற்சியோைது வபரிடரக்ளிைோல் வசதமளடந்த போரம்பரியத் தளங்களள 

மீட்படடுப்பதற்கும் ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 "பூகம்பம் மற்றும் பேள்ளம் அல்லது புயலிைோல் கடுளமயோை வசதத்ளதச ்சந்திக்கும் ஒரு 

கலோசச்ோரப் போரம்பரியத் தளம்" எை்ற கருப்பபோருளிை் கீழ் இந்தப் பயிற்சியோைது 

நளடபபறுகிை்றது. 
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 இந்தியோ, மியோை்மர,் ேங்கவதசம், வநபோளம் மற்றும் இலங்ளக ஆகிய நோடுகளளச ்வசரந்்த 

பிம்ஸ்படக் உறுப்பு நோடுகளிை் பிரதிநிதிகள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்வகற்கிை்றைர.் 

 இந்த ஆண்டுப் பயிற்சியில் தோய்லோந்து மற்றும் பூட்டோை் ஆகிய நோடுகள் 

பங்வகற்கவில்ளல. 

BIMSTEC (பிம்ஸ்சடக்) 

 பல் துளற பதோழில்நுட்ப மற்றும் பபோருளோதோர ஒத்துளழப்பிற்கோை ேங்கோள விரிகுடோ 

முை்பைடுப்பு (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) 

எை்பது பல்வேறு நோடுகளளக் பகோண்ட ஒரு பிரோந்திய அளமப்பு ஆகும். 

 இந்தத் துளணப் பிரோந்திய அளமப்போைது 1997 ஆம் ஆண்டில் போங்கோக் பிரகடைத்திை் 

மூலம் பசயல்போட்டுக்கு ேந்தது. 

 ேங்க வதசம், இந்தியோ, இலங்ளக, தோய்லோந்து, மியோை்மர,் வநபோளம் மற்றும் பூட்டோை் 

ஆகியளே இந்த அளமப்பிை் உறுப்பு நோடுகளோகும். 

 BIMSTECை் நிரந்தரச ் பசயலகமோைது ேங்க வதசதத்ில் உள்ள டோக்கோவில் 

நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

 

SPICe+ 

 மத்தியப் பபருநிறுேை விேகோரங்கள் துளற அளமசச்கமோைது, தற்வபோதுள்ள SPICe எை்ற 

படிேத்ளத மோற்றிவிட்டு அதற்குப் பதிலோக  ‘SPICe+’ எை்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு புதிய 

ேளலதளப் படிேத்ளத பயை்படுதத்த் பதோடங்கியுள்ளது. 

 எளிதில் பதோழில் பதோடங்குதளல வமம்படுதத்ுேதற்கோை இந்தியோவிை் முயற்சிகளிை் 

ஒரு பகுதியோக இந்த முயற்சி உள்ளது. 

 SPICe+ ஆைது ஒரு ஒருங்கிளணந்த ேளலதளப் படிேமோக இருக்கும். 

 SPICe+ ஆைது 10 விதமோை வசளேகளளப் பிை்ேரும் 3 மத்திய அரசு அளமசச்கங்கள் 

மற்றும் துளறகள் மூலமோக ேழங்குகிை்றது.  

o மத்தியப் பபருநிறுேை விேகோரங்கள் துளற அளமசச்கம், 

o மத்திய பதோழிலோளர ்மற்றும் வேளலேோய்ப்பு அளமசச்கம் 

o மத்திய நிதி அளமசச்கதத்ிை் ேருேோய்த்  துளற 

o ஒரு மோநில அரசு (மகோரோஷ்டிரோ). இளே மூலம் இந்தியோவில் ஒரு பதோழிளலத ்

பதோடங்குேதற்கோை பல நளடமுளறகள், வநரம் மற்றும் பசலவு ஆகியளே 

குளறக்கப் படுகிை்றது. 

 இது புதியதோகத் பதோடங்கப்பட்டுள்ள அளைதத்ுப் புதிய நிறுேைங்களுக்கும் பபோருந்தும். 

 

ஹம்பிடயெ ் சுை்றியுள்ள கட்டுமானத்டத இடித்தல் பதாடேப்ான உெெ் நீதிமன்ைத் 

தீேப்்பு  

 உலகப் போரம்பரிய தளமோை ஹம்பிளயச ்சுற்றியுள்ள ேணிகக் கட்டிடங்களள இடித்தல் 

பதோடரப்ோை கரந்ோடக அரசு அதிகோரிகளிை் முடிளே உசச் நீதிமை்றம் உறுதிப் 

படுதத்ியுள்ளது. 
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 1961 ஆம் ஆண்டிை் ளமசூர ் பண்ளடய ேரலோற்று நிளைவுச ் சிை்ைங்கள் மற்றும் 

பதோல்பபோருள் தளங்கள் சட்டத்ளத மீறுேதோக இந்தக் கட்டுமோைங்கள் இருந்தை. 

 இந்தப் போரம்பரிய தளம் அளமந்துள்ள விருப்பபுரோ கோடி எை்ற கிரோமம் முழுேதும் 1988 

ஆம் ஆண்டு தீரப்்பில் ஒரு போதுகோக்கப்பட்ட மண்டலமோக அறிவிக்கப்பட்டது. 

ஹம்பி 

 இது இளடக்கோல இந்தியோவிை் மிகப்பபரிய வபரரசுகளில் ஒை்றோை 14 ஆம் 

நூற்றோண்ளடச ்வசரந்்த விெயநகரப் வபரரசிை் தளலநகரமோகக் கருதப்படுகிை்றது.  

 இது யுபைஸ்வகோேோல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு உலகப் போரம்பரிய தளமோகும். 

 ஹம்பியில் உள்ள வித்தலோ வகோயிலோைது விெயநகர போணியிை் சிறந்த எடுத்துக்கோட்டு 

ஆகும். 

 ரோமோயணத்தில் உள்ள ‘கிஷ்கிந்தோ கோண்டதத்ில்’ ஹம்பிளயப் பற்றியக் குறிப்பு 

முக்கியதத்ுேம் ேோய்ந்தது. 

 இது துங்கபதத்ிரோ நதிக்கு அருகில் அளமந்துள்ளது. 

 கி. பி 1500 ஆம் ஆண்டு ேோக்கில், ஹம்பி - விெயநகர அரசோைது பபய்ஜிங்கிற்கு அடுதத்ு 

உலகிை் இரண்டோேது மிகப்பபரிய இளடக்கோல நகரமோக, அவத வநரதத்ில் இந்தியோவிை் 

பணக்கோர அரசோகவும் விளங்கியது. 

 

பவளிநாட்டில் வாழும் இந்தியேக்ள் 

 சமீபதத்ிய தரவுகளிை்படி, 1.36 வகோடிக்கும் அதிகமோை இந்தியரக்ள் பேளிநோட்டில் 

ேோழ்கிை்றைர.் 

 அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை பேளிநோடு ேோழ் இந்தியரக்ள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 

ேோழ்கிை்றைர.் அங்கு ஒட்டுபமோதத்மோக 34,20,000 இந்தியரக்ள் அதோேது பேளிநோடுகளில் 

உள்ள இந்தியரக்ளில் நோை்கில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு   ேோழ்கிை்றைர.் 
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ரதசிய நீே் மாநாடு 

 மத்தியப் பிரவதச முதலளமசச்ர ்கமல்நோத் மத்தியப் பிரவதசதத்ிை் வபோபோலில் வதசிய நீர ்

மோநோட்ளடத் துேக்கி ளேதத்ுள்ளோர.் 

 “நீர ் பபறுேதற்கோை உரிளமச ் சட்டம்” அல்லது “நீர ் உரிளமகள் சட்டம்” ஆகியேற்றிை் 

ேழிகோட்டுதல்களள இறுதி பசய்ேதற்கோக இந்த மோநோடு நளடபபற்றது. 

 நீர ் பபறுேதற்கோை உரிளமச ் சட்டத்ளத விளரவில் அமல்படுதத் உள்ளதோக மதத்ியப் 

பிரவதச அரசு அறிவிதத்ுள்ளது. இதுவபோை்ற ஒரு சட்டத்ளதச ் பசயல்படுதத் இருக்கிை்ற 

நோட்டிை் முதலோேது மோநிலமோக இது விளங்கும். 

 

மருந்துகள் மை்றும் அழகுொதனப் பபாருட்கள் ெட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ ொதனங்கள் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 முதல், நோட்டில் விற்கப்படும் அளைத்து மருத்துேச ்

சோதைங்களும் மருந்துகளோக கருதப்படும். வமலும் அளே 1940 ஆம் ஆண்டிை் மருந்துகள் 

மற்றும் அழகுசோதைப் பபோருட்கள் சட்டதத்ிை் கீழ் கட்டுப்படுதத்ப்படும். 

 இந்த அறிவிப்ளப மதத்ியச ் சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நலத் துளற அளமசச்கம் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 மருந்துப் பபோருட்கள் பதோடரப்ோை பதோழில்நுட்ப ஆவலோசளைக் குழுவுடை் 

கலந்தோவலோசித்த பிை்ைர ்இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 1940 ஆம் ஆண்டிை் மருந்துகள் மற்றும் அழகுசோதைப் பபோருட்கள் சட்டமோைது 

இந்தியோவில் மருந்துப் பபோருட்களிை் இறக்குமதி, உற்பத்தி மற்றும் விநிவயோகத்ளத 

ஒழுங்குபடுதத்ுகிை்றது.  

 

முகநூல் வழங்கக் கூடிய டிஜிட்டல் கல்வியறிவுப் பயிை்சி 

 உத்தரப் பிரவதசம், வமற்கு ேங்கம் மற்றும் பீகோர ் உள்ளிட்ட 7 மோநிலங்களில் 1 லட்சம் 

பபண்களுக்கு டிஜிட்டல் கல்வியறிவுப் பயிற்சி அளிக்க முகநூல் “வீ திங்க் டிஜிட்டல்” எை்ற 

திட்டதள்த அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது வதசிய மகளிர ் ஆளணயம் மற்றும் இளணயேழி அளமதி அறக்கட்டளள 

ஆகியேற்றிைோல் பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் பயிற்சித் திட்டமோைது பபண்கள் திறை் வமம்போடு அளடேளதயும், பபண்களுக்கு 

இளணயம் மூலம் பபோருளோதோர ேோய்ப்புகள், கல்வி மற்றும் சமூக இளணப்பிற்கு 

சமமோை அணுகளல ேழங்குேளதயும் வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 முகநூலகத்திை் உலகளோவிய டிஜிட்டல் கல்வியறிவுத் திட்டமோை “வி திங்க் டிஜிட்டல்” 

ஆைது 2019 ஆம் ஆண்டில் நளடபபற்ற பதற்கோசியப் போதுகோப்பு உசச்ி மோநோட்டிை் 

இரண்டோேது பதிப்பிை் வபோது அறிவிக்கப்பட்டது. 

 

டகதிகளுக்கு வாக்களிக்கும் உேிடம 

 ளகதிகளுக்கு ேோக்களிக்கும் உரிளம வகோரும் மனுளே படல்லி உயர ் நீதிமை்றம் 

நிரோகரிதத்ுள்ளது. 

 ேோக்களிக்கும் உரிளமயோைது ஒரு அடிப்பளட உரிளம அல்லது பபோதுேோை சட்ட உரிளம 

அல்ல. இந்த உரிளமயோைது சட்டதத்ோல் மட்டுவம ேழங்கப்படுகிை்றது. 
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 சிளறயில்  அளடக்கப்பட்டுள்ள எந்தபேோரு நபரும் வதரத்லில் ேோக்களிக்க முடியோது 

எை்று 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதிதத்ுேச ்சட்டத்திை் பிரிவு 62 (5) கூறுகிை்றது .  

 ஐவரோப்போ, சுவிட்சரல்ோந்து, பிை்லோந்து, நோரவ்ே, படை்மோரக்், அயரல்ோந்து, போல்டிக் 

நோடுகள் மற்றும் ஸ்பபயிை் ஆகிய நோடுகளில் ஏற்கைவே ளகதிகள் ேோக்களிக்க 

அனுமதிக்கப்படுகிை்றைர.் 

 

ரபாடதப்பபாருள் கடத்தல் பதாடேப்ான பிம்ஸ்படக் மாநாடு 

 புது தில்லியில் வபோளதப்பபோருள் கடத்தளலத ் தடுப்பது பதோடரப்ோை பிம்ஸ்படக் 

நோடுகளிை் மோநோட்ளட இந்தியோ முதை்முளறயோக நடதத்ுகிை்றது. 

 இந்த மோநோட்ளட வதசிய வபோளதப்பபோருள் தடுப்புப் பிரிவு நடத்துகிை்றது. 

 வபோளதப்பபோருள் கடதத்லோல் அதிகரிதத்ு ேரும் அசச்ுறுத்தல்களளத் தடுப்பதில் 

பங்கோற்ற அளைத்து உறுப்பு நோடுகளுக்கும் ஒரு ேோய்ப்ளப ேழங்குேவத இந்த 

மோநோட்டிை் வநோக்கமோகும். 

ததசிய த ாளத ்ச ாருள் தடு ்பு ் பிரிவு  ற்றி: 

 இது 1986 ஆம் ஆண்டில் வபோளத மருந்து மற்றும் மவைோவியல் பபோருட்கள் சட்டம், 1985இை் 

கீழ் அளமக்கப்பட்டது. 

 இது மத்திய உள்துளற அளமசச்கத்திை் கீழ் உள்ள ஒரு ஒருங்கிளணப்பு நிறுேைம் ஆகும். 

பிம்ஸ்சடக்  ற்றி: 

 பல்துளற பதோழில்நுட்ப மற்றும் பபோருளோதோர ஒத்துளழப்புக்கோை ேங்கோள விரிகுடோ 

முை்பைடுப்பு (பிம்ஸ்படக்) எை்பது 1997 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்ட ஒரு சரே்வதச 

அளமப்போகும். 

 இதை் தளலளமயகமோைது ேங்க வதசதத்ிை் டோக்கோவில் உள்ளது. 

 

ஐ.என்.எஸ் ஜமுனா – நீேப்்பேப்புக் கணக்பகடுப்பு  

 கூட்டு நீரப்்பரப்புக் கணக்பகடுப்ளப வமற்பகோள்ள இந்திய கடற்பளடக் கப்பல் 

(ஐ.எை்.எஸ்) ெமுைோ ஆைது இலங்ளகயிை் கடற்களரயில் நிறுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 நீரப்்பரப்புக் கணக்பகடுப்பு எை்பது கடற்பயணதள்தப் போதிக்கும் அம்சங்களிை் அளவீடு 

மற்றும் ஆய்வு பற்றியதோகும். 

 இது கடல் எண்பணய் ஆய்வு, அகழ்ேோரோய்சச்ி, எண்பணய் துளளயிடுதல் மற்றும் பிற 

பதோடரப்ுளடய நடேடிக்ளககளளயும் உள்ளடக்கியது. 

 இந்தக் கணக்பகடுப்ளப நடதத்ுேதற்கோை தரங்கள் மற்றும் விேரக்குறிப்புகள் 

ஆகியேற்ளற சரே்வதச நீரப்்பரப்பு அளமப்பு (International Hydrographic Organization - IHO) 

பேளியிடுகிை்றது. 

 இந்த அளமப்போைது 1921 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 இந்தியோவும் இந்த அளமப்பில் உறுப்பிைரோக உள்ளது. 

இந்திய கடற் ளட நீர் ் ர ்புத் துளற 

 இதை் அலுேலகம் வடரோடூைில் அளமந்துள்ளது. 
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 தற்வபோது 8 இந்திய கடற்பளடக் கப்பல்கள் நீரப்்பரப்பு ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளை. 

 இதில் ஐ.எை்.எஸ் நிருபக், ஐ.எை்.எஸ் ெமுைோ, ஐ.எை்.எஸ் இை்பேஸ்டிவகட்டர,் ஐ.எை்.எஸ் 

சட்பலெ், ஐ.எை்.எஸ் சந்தோயக், ஐ.எை்.எஸ் தரஷ்க், ஐ.எை்.எஸ் சரவ்ேக்ஷக் ஆகியளே 

உள்ளை.  

 

நடமாடும் ரதனீ வளே்ப்புப் பயிை்சி வாகனம்  

 மத்திய ளமக்வரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுேைங்களிை் அளமசச்ர ் நிதிை் கட்கோரி 

நடமோடும் வதைீ ேளரப்்புப் பயிற்சி ேோகைதள்தத் (Apiary on Wheels) பதோடங்கி 

ளேதத்ுள்ளோர.் 

 Apiary on Wheels எை்பது கோதி மற்றும் கிரோமத் பதோழில் ஆளணயம் (Khadi and Village Industries 

Commission - KVIC) ேடிேளமத்த ஒரு தைிதத்ுேமோை கருதத்ோகும். 

 வநரடி வதைீ கோலைிகளளக் பகோண்ட வதைீப் பபட்டிகளள எளிதில் பரோமரித்தல் மற்றும் 

இடம்பபயரவ்ிை் மூலம் வதைீ ேளரப்்பேரக்ள் எதிரப்கோள்ளும் சேோல்களள 

எதிரப்கோள்ேளத இது வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்த முயற்சியோைது வதசிய வதை் திட்டதத்ிை் ஒரு பகுதியோக பதோடங்கப்பட்டது. 

ததசிய ததன் திட்டம்  ற்றி: 

 வதசிய வதை் திட்டமோைது 2017 ஆம் ஆண்டில் கோதி மற்றும் கிரோமத் பதோழில் 

ஆளணயத்திைோல் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 வதைீக்களிை் ேோழ்விடத்ளதப் போதுகோப்பதை் மூலம் கிரோமப்புற மற்றும் நகரப்்புற 

வேளலயற்ற இளளஞரக்ளுக்கு நிளலயோை வேளலேோய்ப்பு மற்றும் ேருமோைத்ளத 

ேழங்குேவத இதத்ிட்டத்திை் வநோக்கமோகும். 

KVIC  ற்றி: 

 KVIC ஆைது ஒரு சட்டரீதியிலோை அளமப்போகும். 

 இது 1956 ஆம் ஆண்டு கோதி மற்றும் கிரோமத் பதோழில் ஆளணயம் சட்டத்திை் கீழ் 

நிறுேப்பட்டது. 

 இது மதத்ிய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுேைங்கள் அளமசச்கதத்ிை் கீழ் 

பசயல்படுகிை்றது. 
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பாேத் கீ வீே் வடலதளம் 

 ‘போரத் வக வீர’் ேளலதளத்ளத மறுஆய்வு பசய்ேதற்கோை உயரம்ட்டக் கூட்டத்திற்கு 

மத்திய உள்துளற அளமசச்ர ்ரோெ்நோத் சிங் தளலளம தோங்கிைோர.் 

 இது மதத்ிய உள்துளற அளமசச்கதத்ோல் 2017 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்டது. 

 இது நோட்டிற்கோக கடளமயோற்றிக் பகோண்டிருக்கும் வபோவத தங்களது ேோழ்க்ளகளய 

தியோகம் பசய்த இரோணுே வீரரக்ளிை் குடும்பங்களுக்கு உதவி பசய்ய விருப்பம் உள்ள 

நை்பகோளடயோளரக்ளுக்கு உதவும் ேளகயில் அளமந்த ஒரு தகேல் பதோழில்நுட்பத் 

தளமோகும். 

 

 

காெரநாய் குறித்த அறிவிப்புகள் 

 அரசுக்குக் கிளடத்துள்ள கோசவநோய் குறித்த அறிவிப்புகள் 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 

ஆம் ஆண்டு ேளர 38% ஆக உயரந்்துள்ளது. 

 இருப்பினும், இதற்கு கோசவநோய் ேழக்குகள் அதிகரித்து ேருேதோக பபோருளில்ளல. 

மோறோக, அரசோங்கம் அதை் முயற்சிகள் மற்றும் விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுதத்ுதல் மூலமோக 

அரசுக்கு அந்த வநோய் குறிதத்ு பதரிவிக்க வேண்டிய இளடபேளிளய நீக்கி, அதிகமோை 

கோசவநோய் வநோயோளிகள் பயைளடயும் ேளகயில் மோறியுள்ளது.  

 தைியோர ் துளற சுகோதோரம் குறிதத் தரவுகள் ேழங்குநரக்ளிை் ஒதத்ுளழப்புடை் மூை்று 

லட்சதத்ிற்கும் குளறேோை வநோய் அறிவிப்புகள் பகோண்டிருக்கும் இந்தத் திட்டமோைது 

முை்ைர ்‘மிஸ்ஸிங் மில்லியை்’ எை்று குறிப்பிடப்பட்டது. 

 

கடத்தல் தடுப்பு குறித்த மாதிேிப் பயிை்சி   

 ஆந்திரப் பிரவதசதத்ிை் விசோகப் பட்டிைம் விமோை நிளலயத்தில் ஐ.எை்.எஸ் வதகோ எை்ற 

கடற்பளட விமோைத்ளதப் பயை்படுத்தி ஒரு மோதிரிச ்சூழ்நிளலளய உருேோக்கி கடத்தல் 

தடுப்பு குறித்த பயிற்சி வமற்பகோள்ளப்பட்டது. 

 இந்தப் பயிற்சியிை் முக்கிய வநோக்கமோைது கடத்தல் அசச்ுறுத்தல்களிை் வபோது பல்வேறு 

அளமப்புகளோல் ளகயோளப்படும் திட்டங்கள் மற்றும் நளடமுளறகளளச ் வசோதித்து 

அறிேதோகும். 
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 விமோை நிளலயதத்ிை் அேசர கோலத் திட்டத்திை் பசயல்திறளையும், கடத்தல் 

சூழ்நிளலயில் வமற்பகோள்ள வேண்டிய பபோறுப்புகளளயும் வசோதிப்பதற்கோக வதசிய 

உள்நோட்டு விமோைப் போதுகோப்புத் திட்டதத்ிை் மூலமோக ஆண்டுவதோறும் ஒே்பேோரு 

இந்திய விமோை நிளலயத்திலும் மோதிரி பயிற்சி வமற்பகோள்ளப்படுகிை்றது. 

 

CPGRAMS 7.0 

 புது தில்லியில் நளடபபற்ற மிை்ைணு அலுேலகம் குறித்த வதசியப் பயிற்சிப் பட்டளற 

இதுேோகும். 

 மத்திய அளமசச்ர ்ஜிவதந்திர சிங் ளமயப்படுத்தப்பட்ட பபோதுமக்களிை் குளற தீரத்த்ல் 

மற்றும் கண்கோணிப்பு அளமப்பு (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System - 

CPGRAMS) சீரத்ிருத்தங்களிை் 7.0 ஆேது பதிப்ளப பதோடங்கி ளேதத்ுள்ளோர.் 

 CPGRAMS எை்பது "குளறந்தபட்ச அரசோங்கம் - அதிகபட்ச ஆளுளக" எை்ற இந்திய 

அரசோங்கதத்ிை் பதோளலவநோக்குப் போரள்ேக்கு ஏற்ப அளமந்துள்ளது. 

 

 

ொ - ொய் கடலப் பணி 

 வபோரச்ச்ுகல் நோட்டிை் அதிபரோை மோரப்சவலோ பரவபவலோ டி பசௌசோ எை்பேர ் வதசிய 

அருங்கோட்சியகதத்ில் சோ - சோய் களலப் பணி நிறுேளலத் பதோடங்கி ளேத்தோர.் 

 பதோடங்கி ளேக்கப்பட்ட இந்த சோ - சோய் களலப் பணியோைது ஒரு வதைீரப்் பாத்திரக் 

களலப் பணியோகும். 

 மோளல 5 மணிக்கு அருந்தப்படும் வதநீரோைது வபோரச்ச்ுக்கீசியரக்ளிை் குடும்பப் 

போரம்பரியமோகும். 

 வபோரச்ச்ுகல் நோட்டிற்கும் இந்தியோவிற்கும் இளடயிலோை நீண்ட கோலத் பதோடரப்ோைது 

வதநீர ்அல்லது சோய் மூலம் ேளரச்ச்ி பபறுகிை்றது. 

 இந்த சோ - சோய் களலப் பணியோைது இரும்புப் பிடிமானங்களோல் ஆைது. 
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நாக்பூே ்ஆேஞ்சு துபாய்க்கு ஏை்றுமதி  

 நோக்பூர ் ஆரஞ்சுகளிை் முதலோேது பதோகுப்போைது (சரக்கு) நவி மும்ளபயிலிருந்து 

துபோய்க்கு அனுப்பப் பட்டது. 

 இந்த ஆரஞ்சுகள் குளிரூட்டப்பட்டக் பகோள்கலை்களில் அனுப்பப் பட்டுள்ளை. 

 மகோரோஷ்டிரோ மோநிலத்தில் சுமோர ்40 பஹக்வடர ்நிலப் பகுதியில் நோக்பூர ்ஆரஞ்சு சோகுபடி 

பசய்யப் படுகிை்றது. 

 APEDA (வேளோண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பபோருட்கள் ஏற்றுமதி வமம்போட்டு 

ஆளணயம் - Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) ஆைது 

விேசோய ஏற்றுமதிக் பகோள்ளகயிை் கீழ் நோக்பூர ் மோேட்டத்ளத ஆரஞ்சுகளுக்கோை ஒரு 

பதோகுப்போகத் வதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. 

 

இந்தியாவின் முதலாவது எேிெக்தி - ெமநிடல நிடலயங்கள் 

 இந்தியத் பதற்கு மதத்ிய ரயில்வே மண்டலமோைது 13 எரிசக்தி - சமநிளல 

நிளலயங்களளக் பகோண்ட இந்தியோவிை் முதலோேது மண்டலமோக உருபேடுதத்ு உள்ளது. 

 இந்த எண்ணிக்ளகயோைது இந்திய ரயில்வே அளமப்பு முழுேதும் உள்ள அளைத்து 

மண்டலங்களுக்கிளடவயயும் மிக அதிகமோக உள்ளது. 

 எரிசக்தி – சமநிளல இரயில் நிளலயங்கள் 100% ஆற்றல் வதளேகளள சூரிய ஒளி 

மிை்ைழுத்தத்  தகடுகள் மூலம் பூரத்த்ி பசய்யும் திறை் பகோண்டளேயோகும். இளே ரயில் 

நிளலயக் கட்டிடங்களில் பபோருத்தப் பட்டுள்ளை. 

 

ரதசிய கேிம உணவுத் திருவிழா 

 இந்திய அரசோைது வதசிய கரிம உணவுத் திருவிழோளே புது தில்லியில் நடத்த உள்ளது. 

 இந்தத் திருவிழோேோைது “இந்தியோவிை் கரிம ேளச ் சந்ளதக்கோை சோதத்ியக் கூற்ளறப் 

ஊக்கப்படுதத்ு” எை்ற கருப்பபோருளிை் கீழ் நளடபபற இருக்கிை்றது. 
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 3 நோட்கள் நளடபபறும் இந்தத் திருவிழோேோைது கரிமப் பபோருட்களிை் உற்பதத்ிளய 

உயரத்த்ுேதற்கோகவும் கரிமப் பபோருட்களிை் உற்பத்தி மற்றும் பதப்படுதத்ும் துளறயில் 

பபண்கள் பதோழில்முளைவேோளர வமம்படுதத்ுேதற்கோகவும் முதை்முளறயோகக் 

பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 

பாதுகாப்புத் துடை பதாடேப்ான 5 உறுப்பினேக்ள் பகாண்ட குழு 

 15ேது நிதி ஆளணயமோைது போதுகோப்பு மற்றும் உள்நோட்டுப் போதுகோப்பிற்கு 

நிதியளிப்பதற்கோை ஒரு தைிப்பட்ட முளறயிை் அேசியத்ளத ஆரோய்ேதற்கோக ஐந்து 

உறுப்பிைரக்ளளக் பகோண்ட ஒரு குழுளே அளமதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் குழுேோைது 15ேது நிதி ஆளணயதத்ிை் தளலேர ்நந்த் கிவஷோர ்சிங் எை்பேரோல் 

தளலளம தோங்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 

நடுவே் தீேப்்பாயம் மை்றும் ெமேெெ ்ெட்டம் -1996 மீதான திருத்தம் 

 மத்திய அரசோைது நடுேர ் தீரப்்போயம் மற்றும் சமரசச ் சட்டம், 1996 எை்பதளை நடுேர ்

தீரப்்போயம் மற்றும் சமரச (திருதத்) சட்டம், 2015 எை்பதை் மூலம் திருதத்ியுள்ளது. 

 இது நடுேர ் பசயல்முளறயோைது சீரோை முளறயில் நளடபபறுேளதயும் பசலவு 

குளறந்ததோகவும் ேழக்ளக விளரேோக விசோரிதத்ு முடிப்பளதயும் நடுேரிை் நடுநிளலத ்

தை்ளமளய உறுதி பசய்ேளதயும் வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்தத் திருதத்மோைது இந்தியோவிை் ஒரு சுயோதீை நிறுேை நடுேர ் தீரப்்போய 

ஆளணயத்ளத உருேோக்க ேழிேளக பசய்கிை்றது. 

 இது உசச் நீதிமை்றம் அல்லது உயர ் நீதிமை்றதத்ில் பணியோற்றும் நீதிபதிகள் 

நியமிக்கப்படுேதற்குப் பதிலோக உசச் நீதிமை்றம்/உயர ்நீதிமை்றத்தோல் நியமிக்கப்பட்ட 

“நடுேர ்நிறுேைங்களோல்” நடுேரக்ளள நியமிக்க அனுமதிக்கிறது. 

 

வான் பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாட்டகத்டத நிறுவுதல் 

 இந்திய விமோைப் பளட அதிகோரியிை் தளலளமயில் “ேோை் போதுகோப்புக் கட்டுப்போட்டகம்” 

(Air Defence Command - ADC) எை்று அளழக்கப்படும் முதலோேது ஒருங்கிளணந்த முப்பளடக் 

கட்டுப்போட்டகத்ளத நிறுே இருப்பதோக இந்திய முப்பளடத் தளலளமத் தளபதி பிபிை் 

ரோேத் அறிவித்துள்ளோர.் 

 ADC ஆைது இரோணுேம், விமோைப் பளட மற்றும் கடற் பளடயிை் ேோை் போதுகோப்பு மற்றும் 

அேற்றிற்குச ்பசோந்தமோை பபோருள்களள ஒருங்கிளணத்து, நோட்டிற்கு ேோை் போதுகோப்ளப 

ேழங்க இருக்கிை்றது. 

 இேர ் கூட்டுத் தீபகற்பக் கட்டுப்போட்டகம் மற்றும் ஒரு தளேோடக் கட்டுப்போட்டகம் 

ஆகியேற்ளற உருேோக்குேதிலும் கேைம் பசலுதத்ி ேருகிை்றோர.் 
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காசி மகாகல் விடேவு ேயில் 

 கோசி மகோகல் விளரவு ரயில் எைப் பபயரிடப்பட்ட இந்திய ரயில்வேயிை் மூை்றோேது 

“தைியோர”் ரயிலோைது விளரவில் அறிமுகப் படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இது ேோரணோசி மற்றும் இந்தூர ் ஆகியேற்றிற்கு இளடவய ரயில்வேயிை் பபோதுத் துளற 

நிறுேைமோை ஐஆரச்ிடிசியிைோல் ேோரதத்ிற்கு மூை்று முளற இயக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 இது ஓம்கோவரஷ்ேர ் (இந்தூருக்கு அருகில்), மகோகோவலஷ்ேர ் (உெ்ளெை்) மற்றும் கோசி 

விஸ்ேநோத் (ேோரணோசி) ஆகிய மூை்று வெோதிரல்ிங்க ளமயங்களள இளணக்க 

இருக்கிை்றது. 

 

 

நடமாடும் வாபனாலி - அசூே் பழங்குடி 

 உள்ளூர ் பசய்திகளளயும் போடல்களளயும் பரப்புேதற்கோக அசூர ் பழங்குடியிைர ்

நடமோடும் ேோபைோலிளயப் பயை்படுதத்ுகிை்றைர.் இது அழிந்து ேரும் பழங்குடியிை 

பமோழிளயப் புதுப்பிக்க உதவுகிை்றது. 

 அசூர ் பழங்குடியிைர ் இந்திய மோநிலமோை ெோரக்்கண்டில் ேோழும் ஒரு ஆஸ்ட்வரோ 

ஆசியோடிக் இைக் குழுவிைர ்ஆேர.் 

 இேரக்ள் குறிப்போக எளிதில் போதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியிைர ்குழுக்களிை் (Particularly 

Vulnerable Tribal Groups - PVTG’s) பட்டியலில் வசரக்்கப்பட்டுள்ளைர.் 

 சரஹ்ுல், போகுேோ, நேகோை் ஆகியளே இந்தப் பழங்குடியிைரிை் முக்கியமோை 

திருவிழோக்களோகும். 

 

SUTRA PIC திட்டம் 

 “நோட்டு” (பூரவ்ீக) மோடுகள் குறித்து ஆரோய்சச்ி பசய்ேதற்கோக SUTRA PIC எை்ற ஒரு 

திட்டதள்த இந்திய அரசு பதோடங்கியுள்ளது. 

 SUTRA PIC ஆைது “ஆரோய்சச்ி ேளரச்ச்ியிை் மூலம் அறிவியல்சோர ் பயை்போடு - நோட்டுப் 

பசுக்களிடமிருந்து பபறப்படும் முக்கியமோை பபோருள்கள்” (Scientific Utilisation Through 
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Research Augmentation - Prime Products from Indigenous Cows) எை்பளதக் குறிக்கிை்றது. 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பத் துளற அளமசச்கத்திை் கீழ் உள்ள அறிவியல் 

மற்றும் பதோழில்நுட்பத் துளறயோைது இந்தத் திட்டத்ளதச ்பசயல்படுதத்ும் அளமப்போகும். 

 இந்திய நோட்டு மோடுகளிலிருந்துப் பபறப்பட்ட போல் மற்றும் போல் சோரந்்த பபோருட்களிை் 

முழுளமயோை தை்ளம குறிதத் அறிவியல் ஆரோய்சச்ிவய இந்தத் திட்டதத்ிை் 

வநோக்கமோகும். 

 

இந்தியப் பைடவகளின் நிடல – 2020 

 தை்ைளவில் முதல் ஆய்வு அறிக்ளகயோை இந்தியப் பறளேகளிை் நிளல – 2020 (State of 

India’s Birds 2020 - SoIB) எை்ற ஒரு புதிய அறிவியல்சோர ்அறிக்ளகயோைது 10 அளமப்புகளோல் 

கூட்டோக பேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 ATREE, பம்பாய் இயற்றக ேரலாற்று ெங்கம், சுற்றுசச்ூழல் போதுகோப்புக்கோை 

அறக்கட்டளள, இயற்ளகப் போதுகோப்பு அளமப்பு, இந்திய வதசியப் பல்லுயிர ்ஆளணயம், 

உயிரியல் அறிவியல் வதசிய ளமயம், SACON, பேட்வலண்ட்ஸ் இை்டரவ்நஷைல், இந்திய 

ேைவிலங்கு நிறுேைம் மற்றும் இயற்றகக்கான உலகைாவிய நிதியம் ஆகியளே இந்த 10 

அளமப்புகளோகும். 
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 இது 867 இைங்களளப் பயை்படுத்தி தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் இந்தத் தரவுகள் 

பறளேக் கண்கோணிப்போளரக்ளோல் நிகழ்வநரத் தளமோை ஈவபரட்் (e-Bird) எை்ற தளத்தில்  

பதிவேற்றப்பட்ட தரவுகளிை் உதவியுடை் பகுப்போய்வு பசய்யப்பட்டது. 

 இந்த அறிக்ளக தற்வபோது குெரோத்தில் உள்ள கோந்தி நகரில் நளடபபற்றுக் 

பகோண்டிருக்கும் புலம்பபயர ் ேைவிலங்குகளுக்கோை போதுகோப்பு மீதோை ஒப்பந்தத்திை் 

உறுப்பு நோடுகளிை் 13ேது மோநோட்டிை் வபோது பேளியிடப்பட்டது. 

 

இேயில் நிடலய டவஃடப திட்டம் 

 கூகிள் இந்தியோ நிறுேைமோைது தைது இரயில் நிளலய ளேஃளப திட்டத்ளத 

(கம்பியில்லோ தகேல் பரிமோற்றத் பதோழில்நுட்பத் திட்டத்ளத) முடிவுக்கு பகோண்டு 

ேருேதோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 கூகிள், இந்தியை் ரயில்வே மற்றும் பரயில்படல் ஆகிய நிறுேைங்களோல் இத்திட்டமோைது 

2015 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவில் பதோடங்கப்பட்டது. 

 இது இந்தியோவிை் மக்கள் பயை்போடு அதிகம் பகோண்ட 400 ரயில் நிளலயங்களில் 

அதிவேக மற்றும் போதுகோப்போை இளணய இளணப்ளபக் பகோண்டு ேர முயை்றது. 

 

மடைந்த மத்திய அடமெெ்ேக்ளின் பபயே் இடப்பட்ட ரதசிய நிறுவனங்கள் 

 இந்திய அரசு மளறந்த அளமசச்ரக்ளிை் நிளைேோக வதசிய நிறுேைங்களுக்குப் பபயர ்

மோற்றம் பசய்துள்ளது. 

 உடல் நலமிை்ளம கோரணமோகப் பிை்ேரும் தளலேரக்ள் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

கோலமோைோரக்ள். 

 அேரக்ள் மவைோகர ்போரிக்கர,் அருண் பெட்லி மற்றும் சுஷ்மோ ஸ்ேரோெ் ஆகிவயோரோேர.் 

 போதுகோப்பு ஆய்வுகள் மற்றும் பகுப்போய்வு நிறுேைமோைது (Institute of Defence studies and 

Analyses - IDSA) மவைோகர ் போரிக்கர ் போதுகோப்பு ஆய்வு நிறுேைம் எை மறுபபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 அேரது மிகப்பபரிய பங்களிப்பு இந்திய இரோணுேதத்ிைருக்கோை “ஒவர பதவி; ஒவர 

ஓய்வூதியம்” எை்ற  திட்டமோகும். 

 புதுதில்லியில் உள்ள பிரேோசி போரதிய ளமயம் மற்றும் பேளியுறவு நிறுேைம் முளறவய 

சுஷ்மோ ஸ்ேரோெ் பேை் மற்றும் சுஷ்மோ ஸ்ேரோெ் பேளியுறவு வசளே நிறுேைம் எை்று 

மறுபபயரிடப் ட்டுள்ளது. 

 வதசிய நிதி வமலோண்ளம நிறுேைமோைது அருண் பெட்லி வதசிய நிதி வமலோண்ளம 

நிறுேைம் எை்று மறுபபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 வமலும், 2019 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பரில், தில்லியில் உள்ள ஃபபவரோஷோ வகோட்லோ 

கிரிக்பகட் ளமதோைமோைது அருண் பெட்லி விளளயோட்டரங்கம் எை்று மறுபபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 
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நீலப் பபாருளாதாேக் கூட்டு ஒப்பந்தம் - இந்தியா & நாேர்வ 

 இந்தியோ மற்றும் நோரவ்ே ஆகிய நோடுகள் இளணந்து நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கோை நீலப் 

பபோருளோதோரத்திை் பசயல்முளற நடேடிக்ளககளளத் பதோடங்கியுள்ளை. 

 இந்த நடேடிக்ளகயிை் மூை்றோேது கூட்டமோைது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 18 அை்று 

நளடபபற்றது. 

 இந்தக் கூட்டதத்ில் ஒருங்கிளணந்த பபருங்கடல் வமலோண்ளம மற்றும் ஆரோய்சச்ியிை் 

புதிய கூட்டளமப்ளபயும் இரு நோடுகளும் இளணந்து பதோடங்கி உள்ளை. 

 நோரவ்ே நோட்டிை் 70% பபோருளோதோரமோைது கடல்சோர ்பதோழில்களளப் பபோறுத்தது. 

 

தில்ஹான் திட்டம்   

 எண்பணய் விதத்ுக்கள் உற்பதத்ிளய அதிகரிக்க இந்திய அரசோைது “தில்ஹோை் 

திட்டதள்த” பதோடங்க உள்ளது. 

 மண் ேள அட்ளட திைத்ளத முை்ைிட்டு இந்த அறிவிப்பு பேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 19 அை்று இந்தியோ முழுேதும் மண் ேள அட்ளட திைம் 

பகோண்டோடப் பட்டது. 

 தற்வபோது அபமரிக்கோ, சீைோ மற்றும் பிவரசிலுக்கு அடுதத்படியோக இந்தியோ உலகிை் 

நோை்கோேது பபரிய கோய்கறி எண்பணய் பபோருளோதோரம் பகோண்ட நோடோக உள்ளது. 

 முை்ைதோக எண்பணய் விதத்ுக்கள் மற்றும் பளை எண்பணய் பற்றிய வதசிய 

திட்டமோைது மதத்ிய வேளோண்ளம மற்றும் உழேர ் நல அளமசச்கதத்ோல் பதோடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

சிைந்த தூய்டமயான இடங்கள் 

 சிறந்த தூய்ளமயோை இடங்கள் (Swachh Iconic Places - SIP) குறிதத் 3ேது ேருடோந்திர 

மறுஆய்வுக் கூட்டமோைது சமீபத்தில் ெோரக்்கண்டில் நடத்தப்பட்டது. 

 SIP எை்பது தூய்ளம இந்தியோ எை்ற திட்டத்திை் கீழ் பதோடங்கப்பட்ட மத்தியக் குடிநீர ்

மற்றும் துப்புரவுத் துளற அளமசச்கத்திை் ஒரு முை்முயற்சியோகும். 

 இது முக்கியமோை இடங்களளயும் அேற்றிை் சுற்றுப்புறங்களளயும் தூய்ளமயிை்  உயர ்

தரத்திற்கு பகோண்டு பசல்ேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. இதைோல் அளைதத்ுப் 

போரள்ேயோளரக்ளும் பயைளடேவதோடு, தூய்ளம குறித்த பசய்திளயயும் பபறுகிை்றைர.் 

 இது நகரப்்புற ேளரச்ச்ி, கலோசச்ோரம், சுற்றுலோ ஆகிய மூை்று மத்திய அளமசச்கங்களுடை் 

இளணந்து பசயல்படுதத்ப்படும் ஒரு கூட்டுத் திட்டமோகும். 

 

கங்காரு பாணி தாய்ப் போமேிப்பு 

 கங்கோரு போணி தோய்ப் பரோமரிப்பு (Kangaroo Mother Care - KMC) எை்பது குழந்ளதகளளத ்

தங்கள் தோய்மோரக்ளுடை் பநருக்கமோகத் பதோடரப்ு பகோள்ள ளேக்கும் ஒரு இளடயீடு 

ஆகும். இது பிரத்திவயகமோக குழந்ளதக்கு தோய்ப்போல் பகோடுக்கும் ஒரு முளறயோகும். 
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 இது நிளலயோை குளறந்த எளடயுடை் பிறக்கும் குழந்ளதகளுக்கு உலகளவில் 

பரிந்துளரக்கப் படுகிை்றது. 

 குழந்ளத 2.5 கிவலோ எளடளய அளடயும் ேளர அல்லது குழந்ளதகள் நல்ல 

உடல்நலத்ளதப் பபறும் ேளர இளதத் பதோடருமோறு உலக சுகோதோர நிறுேைம் 

பரிந்துளரக்கிை்றது. 

 KMC ஆைது 3 பகுதிகளளக் பகோண்டுள்ளது. அளேயோேை: 

o பநருக்கமோை பதோடரப்ு, 

o பிரதத்ிவயகமோகக் குழந்ளதக்குத் தோய்ப்போல் ேழங்குதல், 

o குழந்ளத – தோய்க்கோை உதவி. 

 

22வது ெட்ட ஆடணயம் 

 இந்தியோவிை் 22ேது சட்ட ஆளணயத்திற்கு மத்திய அளமசச்ரளே ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஆளணயமோைது மூை்று ஆண்டு கோலம் பசயல்படுேதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 22ேது சட்ட ஆளணயமோைது முழுவநரத் தளலேளரக் பகோண்டிருக்கும். 

 இது நோை்கு முழுவநர உறுப்பிைரக்ளளக் பகோண்டிருக்கும். வமலும் சட்ட விேகோரங்கள் 

துளற மற்றும் சட்டமை்றத் துளற ஆகியேற்றிை் பசயலோளரக்ளும் இந்த ஆளணயத்தில் 

இடம் பபறுேர.் 

ெட்ட ஆளணயங்கள் 

 இது ஒரு சட்டரீதியற்ற ஒரு அளமப்போகும். இது அே்ேப்வபோது இந்திய அரசோல் அளமக்கப் 

படுகிை்றது. 

 இது 1955 ஆம் ஆண்டில் முதல் முளறயோக அளமக்கப்பட்டது. 

 இதை் பிை்ைர ்ஒே்பேோரு 3 ேருடங்களுக்கு ஒரு முளற இது  அளமக்கப்படுகிை்றது. 

 இதுேளர, இந்திய சட்ட ஆளணயமோைது 277 அறிக்ளககளள சமரப்்பிதத்ுள்ளது. 

 

இந்தியா தூய்டமயான எேிபபாருளுக்கு மாை்ைம் 

 இந்தியோ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் வததி முதல் பி.எஸ். -IV தரங்களிலிருந்து பி.எஸ். VI 

எை்ற உமிழ்வுத் தரதத்ிற்கு மோறுகிை்றது. 

 இந்தியோ பி.எஸ். VI எை்ற தரத்திற்கு மோறுகிை்ற வபோது, தூய்ளமயோை மற்றும் சுத்தமோை 

எரிபபோருளளப் பயை்படுத்தும் நோடுகளிை் கூட்டளமப்பில் இளணய இருக்கிை்றது. 

 இந்த எரிபபோருளோைது 10 பிபிஎம் சல்பளர மட்டுவம பகோண்டுள்ளது. 

 தில்லி மற்றும் அளத ஒட்டிய நகரங்கள் ஏற்கைவே 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மோததத்ில் 

பி.எஸ். VIஐ (போரத் நிளல) ஏற்றுக் பகோண்டுள்ளை. 
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மத்திய நிேவ்ாகத் தீேப்்பாயத்தின் மாநாடு – 2020 

 மத்திய நிரே்ோகத் தீரப்்போயதத்ிை் ேருடோந்திர அகில இந்திய மோநோடோைது புது தில்லியிை் 

விக்யோை் பேைில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்திய அரசியலளமப்பிை் பிரிவு 323 - Aை் கீழ் 1985 ஆம் ஆண்டு நிரே்ோகத ்தீரப்்போயங்கள் 

சட்டத்திைோல் மதத்ிய நிரே்ோகத் தீரப்்போயமோைது நிறுேப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தத் தீரப்்போயமோைது ஒரு தளலேளரயும் 65 உறுப்பிைரக்ளளயும் பகோண்டுள்ளது. 

அேரக்ள் பிை்ேருமோறு நியமிக்கப் படுகிை்றைர.் 

o நீதித் துளறயிலிருந்து 33 (தளலேர ் உட்பட) நபரக்ள் மற்றும் நிரே்ோகத ் 

துளறயிலிருந்து 33 நபரக்ள். 

 இதை் தளலேர ் பபோதுேோக உயர ் நீதிமை்றத்திை் பணியில் இருக்கும் அல்லது ஓய்வு 

பபற்ற நீதிபதியோக இருப்போர.் 

 உயரநீ்திமை்றம் தோை் பயை்படுதத்ும் அதிகோர ேரம்பு மற்றும் அதிகோரம் ஆகியளே 

இந்தத் தீரப்்போயதத்ிற்கும் ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

மின் - மாசிஹா (E - MASIHA) பெயலி 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் முழு ஹெ் பசயல்முளறளயயும் 100% டிஜிட்டல்மயமோக்கிய உலகிை் 

முதலோேது நோடோக இந்தியோ உருபேடுத்துள்ளது எை்று மத்திய சிறுபோை்ளமயிைர ்

விேகோரங்கள் துளற அளமசச்கமோைது அண்ளமயில் அறிவித்து உள்ளது. 

 இ - மோசிஹோ எை்பது “பேளிநோட்டிலுள்ள இந்திய யோத்ரகீரக்ளுக்கோை (புைிதப் 

பயணிகள்) மிை் - மருதத்ுே உதவி முளறளய” குறிக்கிை்றது. 

 பமக்கோ - பமதீைோவில் எந்தபேோரு அேசரநிளலளயயும் சமோளிப்பதற்கோக 

யோதர்கீரக்ளிை் முழுளமயோை ஒரு சுகோதோரத ் தரவுத்தளத்ளத உருேோக்கி, அேற்ளறப் 

பரோமரிப்பதற்கோை ஒரு ஆை்ளலை் (நிகழ்வநர) அளமப்பு இதுேோகும். 

 

பபண் ோணுவ அதிகாேிகள் நிேந்தே ஆடணயத்திை்கு தகுதியானவேக்ள் – இந்திய 

உெெ் நீதிமன்ைத் தீேப்்பு 

 சமீபதத்ில், ஒரு முக்கிய தீரப்்பில், இந்திய உசச் நீதிமை்றமோைது ஆண் ரோணுே 

அதிகோரிகளுக்கு இளணயோக பபண் ரோணுே அதிகோரிகளுக்கும் நிரந்தர ஆளணயத்ளத 

ேழங்க வேண்டும் எை்ற 2010 ஆம் ஆண்டிை் தில்லி உயர ் நீதிமை்ற உத்தரளே உறுதி 

பசய்துள்ளது. 

 பபண் ரோணுே அதிகோரிகள் வபோர ்அல்லோத பகுதிகளில் கட்டுப்போட்டகப் பதவிகளுக்குத ்

தகுதி உளடயேரக்ளோேர.் 

 பபண் அதிகோரிகள் தங்களது ஆண் சகோக்களளப் வபோை்வற தகுதியிை் அடிப்பளடயில் 

கரை்ல் மற்றும் அதற்கு வமற்பட்ட பதவிக்கு உயர முடியும். 

 இந்தத் தீரப்்போைது இந்திய அரசியலளமப்பில் சமத்துேதத்ிற்கோை உரிளமளய உறுதி 

பசய்துள்ளது. 
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பின்னணி: 

 இரோணுேத்தில் பபண் அதிகோரிகளளச ்வசரத்்தலோைது 1992 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கியது. 

 பபண்கள் சிறப்பு நுளழவுத் திட்டத்திை் (WSES - Women Special Entry Scheme) கீழ் 

வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சில பகுதிகளில் (துளறகளில்) பபண்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 

நியமிக்கப்பட்டைர.் 

 2006 ஆம் ஆண்டில், WSES ஆைது குறுகிய கோலப் பணி ஆளணயத் திட்டத்தோல் (SSC - Short 

Service Commission) மோற்றப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டத்திை் கீழ், பபண்கள் 10 ஆண்டுகள் ேளர இரோணுேதத்ில் நியமிக்கப் 

பட்டைர.் இேரக்ளுக்கு 14 (10 + 4) ஆண்டுகள் ேளர பணி நீட்டிப்பு ேழங்க முடியும். 

 எைவே, பபண் அதிகோரிகள் எந்தபேோரு கட்டுப்போட்டக நியமைதத்ிலும் இருந்து விலக்கி 

ளேக்கப்பட்டைர.் வமலும் ஒரு அதிகோரியோக 20 ஆண்டுகள் வசளே பசய்த பிை்ைர ்

மட்டுவம பதோடங்கும் அரசு ஓய்வூதியதத்ிற்கு இேரக்ளோல் தகுதி பபற முடியவில்ளல. 

 

மத்திய நிேவ்ாக தீே்ப்பாயத்தின் கீழ் லடாக் மை்றும் ஜம்மு காஷ்மீே ்

 லடோக் மற்றும் ெம்மு கோஷ்மீர ் ஆகிய ஒை்றியப் பிரவதசங்கள் மதத்ிய நிரே்ோக 

தீரப்்போயதத்ிை் (Central Administrative Tribunal - CAT) கீழ் பகோண்டு ேரப்பட உள்ளை. 

 இந்த அறிவிப்போைது புது தில்லியில் நளடபபற்ற இந்தத் தீரப்்போயதத்ிை் ேருடோந்திர 

மோநோட்டில் பேளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 ெம்மு கோஷ்மீர ் ஒை்றியப் பிரவதசத்திற்கு பிரத்திவயகமோக ஒரு மத்திய நிரே்ோக 

தீரப்்போயம் அளமக்கும் ேளர, சண்டிகர ் தீரப்்போய அமரே்ோைது ெம்மு கோஷ்மீர ் மற்றும் 

லடோக் ஆகிய ஒை்றியப் பிரவதசங்களுக்கு தீரப்்போயமோகச ்பசயல்பட இருக்கிை்றது. 

CATன் கூறுகள் 

 இது பபோதுப் பணிகளுக்குத் வதளேயோை நபரக்ளளத் வதரவ்ு பசய்தல் (ஆட்வசரப்்பு)  

அல்லது அந்த நபரக்ளிை் பணி பதோடரப்ோக எழும் பிரசச்ிளைகளளத் தீரப்்பதில் கேைம் 

பசலுத்துகிை்றது. 

 CATை் விதிகள் பிரிவு 323 - Aல் வசரக்்கப்பட்டுள்ளை. 

 CATை் விதிகளோைது ஆயுதப் பளடகள், உசச் நீதிமை்ற ஊழியரக்ள், துளண ரோணுேப் 

பளடளயச ் வசரந்்தேரக்ள் மற்றும் பசயலகங்களிை் பணியோளரக்ள் ஆகிவயோருக்குப் 

பபோருந்தோது. 

 

பிேதமே் ரமாடியின் வாேணாசிப் பயணம் 

 பிரதமர ்வமோடி ெங்கம்ேோடி மடதத்ிற்குச ்பசை்று, 19 பமோழிகளில் பமோழி பபயரக்்கப்பட்ட 

‘ஸ்ரீ சித்தோந்த சிகோமணி கிரந்த்’ எை்ற பதிப்ளப பேளியிட்டுள்ளோர.் 

 இேர ் ‘ஸ்ரீ சித்தோந்த சிகோமணி கிரந்த்’ எை்ற ளகவபசிச ் பசயலிளயயும் பதோடங்கி 

உள்ளோர.் 

 இேர ் தீை்தயோள் உபோத்யோயோ குறிதத் நிளைவுச ் சிை்ைத்ளதத் வதசத்திற்கு 

அரப்்பணித்தோர.் வமலும் இேர ்ரோஷ்டிரிய சுயம்வசேக் சங்கதத்ிை் (Rashtriya Swayam sewak 

Sangh - RSS) சிந்தளையோளரோை தீை்தயோள் உபோதய்ோயோவிை் 63 அடி உயர சிளலளயயும் 
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திறந்து ளேத்தோர.் 

 இேர ் பிை்ேரும் திட்டங்கள் உட்பட 36 ேளரச்ச்ித் திட்டங்களள பதோடங்கி ளேத்தோர.் 

அளேயோேை: 

o 430 படுக்ளககள் பகோண்ட உயரத்ரச ் சிகிசள்சயளிக்கும் சிறப்பு அரசு 

மருத்துேமளை மற்றும் 

o பைோரஸ் இந்துப் பல்களலக்கழகத்தில் (Banaras Hindu University - BHU) 74 படுக்ளககள் 

பகோண்ட மைநல மருதத்ுேமளை. 

 இந்த உயரத்ர சிகிசள்சயளிக்கும் சிறப்பு அரசு மருத்துேமளையோைது ஏழு அண்ளட 

மோநிலங்கள் மற்றும் வநபோளத்ளதச ் வசரந்்த சுமோர ் 200 மில்லியை் மக்களுக்கு வசளே 

பசய்ய இருக்கிை்றது. 

 கோசி மகோகல் விளரவு ரயில் எைப் பபயரிடப்பட்ட இந்தியோவிை் மூை்றோேது தைியோர ்

ரயிளலயும் இேர ்பகோடியளசதத்ுத் துேக்கி ளேதத்ோர.் 

 இந்த ரயிலோைது ேோரணோசி, உெ்ளெை் மற்றும் ஓம்கோவரஷ்ேர ் ஆகியேற்றிை் மூை்று 

"வெோதிரல்ிங்க யோதர்கீ ளமயங்களள" இளணக்க இருக்கிை்றது. 

 

 

 

PMFBYன் 4வது ரதசிய மாநாடு – உதய்ப்பூே ்

 பிரதோை் மந்திரி பசல் பீமோ வயோெைோவிை் (Pradhan Mantri Fasal Bima yojana - PMFBY) 

நோை்கோேது வதசிய மோநோடோைது ரோெஸ்தோைிை் உதய்ப்பூரில் நளடபபற்றது. 

 இந்த மோநோடோைது மத்திய வேளோண் மற்றும் விேசோயிகள் நல அளமசச்கத்தோல் ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டது. 

 இந்த மோநோட்டில் 140க்கும் வமற்பட்ட உறுப்பிைரக்ள் கலந்து பகோண்டைர.் 

 இந்த மோநோட்டில் நபோரட்ு (வதசிய வேளோண் மற்றும் கிராமப்புற ேைரெ்ச்ி ேங்கி), ரிசரே்் 

ேங்கி, கோப்பீட்டு நிறுேைங்கள் ஆகியேற்ளறச ் வசரந்்த உறுப்பிைரக்ள் கலந்து 

பகோண்டைர.் 
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ரதசிய நிலத்தடி நீே் ரமலாண்டம ரமம்பாட்டுத் திட்டம் 

 நிலத்தடி நீர ் நிறுேைங்களள ேலுப்படுத்துேளத வநோக்கமோகக் பகோண்ட வதசியத் 

திட்டதள்த ஆதரிப்பதற்கோக உலக ேங்கியும் இந்திய அரசும் இளணந்து கடை் ஒப்பந்தம் 

ஒை்றில் ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளை. 

 வதசிய நிலதத்டி நீர ்வமலோண்ளம வமம்போட்டுத் திட்டமோைது உதத்ரப் பிரவதசம், மதத்ியப் 

பிரவதசம், ரோெஸ்தோை், குெரோத், மகோரோஷ்டிரோ, கரந்ோடகோ மற்றும் ஹரியோைோ ஆகிய 

மோநிலங்களில் பசயல்படுதத்ப்பட உள்ளது. 

 இது மதத்ிய அரசோல் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் ஒரு திட்டமோகும். 

 இத்திட்டதத்ிை் கீழ் உலக ேங்கியோைது நிலத்தடி நீளர நீடித்த முளறயில் 

நிரே்கிப்பதற்கோக ரூ. 6,000 வகோடிளய ேழங்க இருக்கிை்றது. 

 இந்தத் திட்டமோைது மத்திய ெல் சக்தித் துளற அளமசச்கத்தோல் பசயல்படுத்தப் 

படுகிை்றது. 

 

ஷியாம பிேொத் முகேஜ்ி கிோம - நகேத் திட்டம் - 4வது ஆண்டுவிழா 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 21 அை்று ஷியோம பிரசோத் முகரஜ்ி கிரோம - நகரத் திட்டதத்ிை் 

4ேது ஆண்டுவிழோேோைது இந்தியோ முழுேதும் பகோண்டோடப்பட்டது. 

 இது 2016 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 21 அை்று பதோடங்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டமோைது உள்ளூர ் பபோருளோதோர ேளரச்ச்ிளயத் தூண்டுேவதோடு, நை்கு 

திட்டமிடப்பட்ட கிரோம - நகரப் பிரோந்தியங்களள உருேோக்குேளதயும் வநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. 

 300 கிரோம – நகரத் பதோகுப்புகளள உருேோக்குேவத இதை் வநோக்கமோகும். 

 இந்தத் பதோகுப்புகளள 3 ஆண்டுகளில் 1000 ஆக நீட்டிக்க வேண்டும் எை்று நிதி ஆவயோக் 

முை்பமோழிந்துள்ளது. 

 கிரோமப்புறச ் சமூக ேோழ்க்ளகயிை் சோரத்ளதப்  போதுகோப்பவத இதை் வநோக்கமோகும். 

 

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


                   
 

73 
 

ஆஸ்க் திஷா ரபசும் கருவி 

 இந்திய இரயில்வே உணவு ேழங்குதல் மற்றும் சுற்றுலோக் கழகம் ஆஸ்க் திஷோ (ASK DISHA) 

எை்ற வபசும் கருவிளய, தனது ோடிக்றகயாைரக்ளுடன் இந்தி தமாழியில் உறரயாடும் 

ேண்ணம் இயக்கியுை்ைது. 

 ஐ.ஆர.்சி.டி.சி ஆைது ஆஸ்க் திஷா (எப்வபாது வேண்டுமானாலும் உதவி தபறுேதற்கான 

டிஜிட்டல் இறடமுகம்) வபசும் கருவிறய 2018 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 இது இரயில்வே பயணிகளுக்கு ேழங்கப்படும் பல்வேறு வெறேகை் ததாடரப்ான 

வகை்விகளுக்குப் பதிலைிப்பதின் மூலம் அணுகறல எைிதாக்குேறத வநாக்கமாகக் 

தகாண்டுை்ைது. 

 இந்த வபசும் கருவி குரலால் இயக்கக்கூடியது. எதிரக்ாலதத்ில் பிற பிராந்திய 

தமாழிகளிலும் இயங்க ேல்லது. 

 

முதலாவது ரகரலா இந்தியா பல்கடலக்கழக விடளயாட்டு  

 முதலோேது வகவலோ இந்தியோ (KHELO INDIA) பல்களலக்கழக விளளயோட்டுகள் ஒடிசோவிை் 

புேவைஸ்ேரில் நளடபபற உள்ளது. 

 இப்வபோட்டிளய கோபணோளியிை் மூலம் பிரதமர ்வமோடி பதோடங்கி ளேத்தோர.் 

 17 பிரிவுகளில் 159 பல்களலக் கழகங்களளச ் வசரந்்த 3400க்கும் வமற்பட்ட விளளயோட்டு 

வீரரக்ள் இந்த விளளயோட்டில் பங்வகற்க உள்ளைர.்  

 இதுவே இம்மோதிரியோை வபோட்டிகளில் முதலோேது ேளகயோகும்.  

 இப்வபோட்டி மத்திய இளளஞர ் விேகோரங்கள் மற்றும் விளளயோட்டுத் துளற  

அளமசச்கத்தோல்  ஏற்போடு பசய்யப் பட்டுள்ளது.  

 வகவலோ பள்ளி விளளயோட்டுகள் 2018 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்டை. அதை் பிை்ைர ்

ஆண்டுவதோறும் ெைேரி – பிப்ரேரி மோதங்களில் நடத்தப் படுகிை்றை. 
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வட்டி நிதியுதவித் திருத்தம் 

 பபோருளோதோர விேகோரங்களுக்கோை அளமசச்ரளேக் குழுேோைது சமீபதத்ில் ேட்டிக் 

குளறப்பு விகிதங்களள ஆண்டுக்கு 2% முதல் 2.5% ேளர திருத்த ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இது போல் பதைிடுதல் மற்றும் கட்டளமப்பு வமம்போட்டு நிதியிை் (DIDF – Dairy Processing and 

Infrastructure Development Fund) கீழ் நடதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 DIDF எை்பதிை் கீழ், 2030 ேறர இந்திய அரொங்கம் நபாரட்ுக்கு (NABARD) 2.5% ேறர 

ேட்டிளய ேழங்கும்.  

 இது கடன் ோங்குேதற்கான தனது தொந்தத ் திட்டமுறறறய உருோக்க நபாரட்ுக்கு 

உதே இருக்கிை்றது.  

 இதனால் பால் ததாழிற் ெங்கங்களுக்கு குறறந்த தெலவில் நிதி ேழங்க இயலும்.  

டி.ஐ.டி.எப். திட்டம் (DIDF) 

 ‘DIDF திட்டம் 2017-18’க்கான மத்திய நிதிநிறல அறிக்றகயில் நிதி அறமெெ்கத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டம் கால்நறட பராமரிப்பு, பால்ேை மற்றும் மீன்ேைத் துளறயோல் (DADF – Department 

of Animal Husbandary, Dairying and Fisheries) தெயல்படுதத்ப்படுகிறது.  

 இத்திட்டதத்ின் கீழ், நபாரட்ு ஒரு கணிெமான ததாறகறய  

o வதசியப் பால்ேை வமம்பாட்டு ோரியம்  மற்றும்  

o வதசியக் கூட்டுறவு வமம்பாட்டுக் கழகத்திற்கு அைிக்கிை்றது. 

 

பிேதான் மந்திேி பெல் பீமா ரயாஜனா 

 வேளோண் கோப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ள குளறகளளச ் சரிபசய்யும் வநோக்கில் பிரதோை் 

மந்திரி பசல் பீமோ வயோெைோவில் (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY) பபரிய 

மோற்றங்களள வமற்பகோள்ேதற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது 

விேசோயிகளுக்கு விருப்பமோை வதரே்ோக மோற்றப்பட்டுள்ளது. 
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 பிரதமர ் நவரந்திர வமோடியோல் 2016 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரியில் பதோடங்கப்பட்ட PMFBYை் 

கீழ், கடை் பபறும் விேசோயிகள் இந்தத் திட்டதத்ிை் கீழ் கோப்பீட்டுத் திட்டத்ளத எடுக்க 

வேண்டியது கட்டோயமோகும். 

 தற்வபோது, பமோதத் விேசோயிகளில் 58 சதவீதம் வபர ்கடை் பபற்றேரக்ளோக உள்ளைர.் 

 

அடுத்தத் தடலடமத் தகவல் ஆடணயே ்

 பிரதம மந்திரி தளலளமயிலோை உயர ் மட்டக் குழுேோைது தற்வபோது தகேல் 

ஆளணயரோகப் பணியோற்றி ேரும் முை்ைோள் தகேல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துளறச ்

பசயலோளரோை பிமல் ெூல்கோ எை்பேளர  மத்திய தகேல் ஆளணயத்திை் புதிய 

தளலளமத் தகேல் ஆளணயரோக (Chief Information Commissioner - CIC) பபரும்போை்ளம 

முடிவிை் அடிப்பளடயில் வதரவ்ு பசய்து உள்ளது. 

 இந்தத் வதரவ்ுக் குழுேோைது மக்களளேயிை் எதிரக்்கட்சித் தளலேர ் மற்றும் பிரதமரோல் 

பரிந்துளரக்கப்படும் மத்திய அளமசச்ரளேளயச ்வசரந்்த அளமசச்ர ்(பபோதுேோக  மத்திய 

உள்துளற அளமசச்ர)் ஆகிவயோளரக் பகோண்டிருக்கும். 

 களடசி CIC ஆகப் பதவி ேகித்தேர ்சுதிர ்போரக்ேோ ஆேோர.் 

 

குை்ைவிலக்கு மீதான உெெ் நீதிமன்ைத் தீே்ப்பு 

 அரசியல் கட்சிகள் தங்களது ேளலத்தளங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகத் தளங்கள் 

ஆகியேற்றில் தங்களது வேட்போளரக்ளுக்கு எதிரோக நிலுளேயில் உள்ள குற்ற 

ேழக்குகளிை் விேரங்களளப் பதிவேற்றுமோறு உசச் நீதிமை்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 மிக முக்கியமோக, அேரக்ள் (குற்ற ேழக்கு உள்ள வேட்போளரக்ள்) ஏை் வதரந்்பதடுக்கப் 

படுகிறோரக்ள் எை்பதற்கோை கோரணங்களள பேளியிடும்படி நீதிமை்றம் வகட்டுக் 

பகோண்டுள்ளது. அவதவபோல் குற்ற ேழக்குப் பதியப்படோதேரக்ளுக்கு ஏை் ேோய்ப்பு 

(டிக்பகட்) பகோடுக்கவில்ளல எை்பளதயும் பதரிவிக்குமோறு இந்திய உசச் நீதிமை்றம் 

தைது தீரப்்பில் கூறியுள்ளது. 

 இந்த விேரங்களள வேட்போளளரத் வதரந்்பதடுத்த 48 மணி வநரத்திற்குள் அல்லது 

வேட்புமனு தோக்கல் பசய்ேதற்கோை முதல் வததிக்கு குளறந்தது இரண்டு ேோரங்களுக்கு 

முை்ைர,் அதோேது இதில் எது முதலில் ேருகிறவதோ அப்பபோழுது பேளியிட வேண்டும் 

எை்று இந்திய உசச் நீதிமை்றம் கூறியுள்ளது. 

 முகநூல் மற்றும் சுட்டுளர உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளிை் அதிகோரப்பூரே் சமூக ஊடகத ்

தளங்களிலும் ஒரு உள்ளூர ் பத்திரிக்ளக மற்றும் ஒரு வதசிய பசய்திதத்ோள் 

ஆகியேற்றிலும் இந்த விேரங்கள் பேளியிடப்பட வேண்டும். 

 2004 ஆம் ஆண்டில் 24 சதவீத நோடோளுமை்ற உறுப்பிைரக்ள் மீது குற்றவியல் ேழக்குகள் 

நிலுளேயில் இருந்ததோகவும் அதுவே 2009 ஆம் ஆண்டில் 30 சதவீத நோடோளுமை்ற 

உறுப்பிைரக்ள் மீது குற்றவியல் ேழக்குகள் நிலுளேயில் இருந்ததோகவும் இந்திய உசச் 

நீதிமை்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

 வமலும், 2014 ஆம் ஆண்டில் 34 சதவீத நோடோளுமை்ற உறுப்பிைரக்ள் மீது குற்றவியல் 

ேழக்குகள் நிலுளேயில் இருந்தை. இது 2019 ஆம் ஆண்டில் 43 சதவீதமோக 

அதிகரித்துள்ளது. 
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 நோட்டிை் நலனுக்கோக அரசியலில் குற்றத் தை்ளமளயத் தடுப்பதற்கோக ஒரு 

பநறிமுளறளய உருேோக்குமோறு இந்திய உசச் நீதிமை்றம் வதரத்ல் ஆளணயத்ளதக் 

வகட்டுக் பகோண்டது. அந்தப் பிரசச்ிளைகளளத் தடுப்பதற்கோக உசச் நீதிமை்றதத்ோல் 2018 

ஆம் ஆண்டில் பிறப்பிக்கப்பட்ட “குற்றவியல் ேழக்கு உள்ளேரக்ளள அறிவிக்க வேண்டும்” 

எை்ற உத்தரவு உதேோது எை்று இந்தியத் வதரத்ல் ஆளணயம் பதரிவிதத்ுள்ளது. 

 வதரத்ல் ஆளணயமோைது 1968 ஆம் ஆண்டிை் வதரத்ல் சிை்ைம் பதோடரப்ோை ஆளண 

அல்லது வதரத்ல் நடத்ளத விதிமுளறகளளத் (model code of conduct - MCC) திருத்த வில்ளல. 

எைவே அறிவிக்கப்பட்ட இந்த அறிவிப்பு சட்டப்பூரே் அனுமதிளயப்  பபறோது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து நீதிபதிகள் பகோண்ட அரசியலளமப்பு அமரே்ோைது அளைதத்ு 

வேட்போளரக்ளும் தங்களது குற்றப் பிை்ைணிளய ேோக்பகடுப்பிற்கு முை் வதரத்ல் 

ஆளணயத்திடம் அறிவிக்க வேண்டும் எை்று ஒருமைதோகத் தீரப்்பளித்தவதோடு, 

வேட்போளரக்ளிை் குற்றப் பிை்ைணி குறிதத்ு அசச்ு மற்றும் மிை்ைணு ஊடகங்கள் 

மூலமோகப் பரேலோக விளம்பரம் பசய்ய வேண்டும் எை்றும் அது கூறியுள்ளது. 

 இந்த வநோக்கதத்ிற்கோக முை்ைணி பசய்திதத்ோள்கள் மற்றும் பசய்தி அளலேரிளச 

ஆகியேற்றிை் பட்டியளலத்  வதரத்ல் ஆளணயம் பேளியிடவில்ளல அல்லது 

வேட்போளரக்ளோல் குற்றவியல் பிை்ைணிளய அறிவிப்பதற்கோை வநரத்ளத பதளிவு 

படுதத்வில்ளல எை்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

 இது மக்கள் அதிக அளவில் பயை்படுதத்ோத பசய்தித்தோள்கள் & பசய்தி அளலேரிளச 

ஆகியேற்றில் வதளேயற்ற வநரத்தில் முக்கியமோை தகேல்களள வேட்போளரக்ள் 

பேளியிட ேழிேகுதத்ுள்ளது. 

 

நுகே்ரவாே் பாதுகாப்பு ஆடணயம் 

 இந்த ஆண்டிை் ஏப்ரல் மோததத்ிை் முதல் ேோரதத்ிற்குள் மத்திய நுகரவ்ேோர ் போதுகோப்பு 

ஆளணயம் (Central Consumer Protection Authority - CCPA) அளமக்கப்படும் எை்று மதத்ிய 

உணவு மற்றும் நுகரவ்ேோர ் விேகோரங்கள் துளற அளமசச்ர ் ரோம் விலோஸ் பஸ்ேோை் 

பதரிவித்துள்ளோர.் 

 CCPA ஆைது நுகரவ்ேோர ்போதுகோப்புச ்சட்டம், 2019ை் கீழ் அளமக்கப் படவுள்ளது. 

 இது நுகரவ்ேோர ் உரிளமகள், நியோயமற்ற ேரத்்தக நளடமுளறகள், தேறோை 

விளம்பரங்கள் பதோடரப்ோை பிரசச்ிளைகளளக் களளய இருக்கிை்றது. இது வமோசமோை 

மற்றும் கலப்படம் பசய்யப்பட்ட தயோரிப்புகளள விற்பளை பசய்தோல் அதற்வகற்றேோறு 

அபரோதம் விதிக்க இருக்கிை்றது. 

 தற்வபோது மிை்ைணு ேணிகம் மற்றும் வநரடி விற்பளைளய ஒழுங்குபடுத்துேதற்கோை 

ஒழுங்குமுளற அளமப்பு எதுவும் நளடமுளறயில் இல்ளல. 

 

டிேம்ப் வருடக – இந்தியா 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 24 அை்று அபமரிக்க அதிபர ்படோைோல்டு டிரம்ப் இந்தியோவிற்கு 

ேருளக புரிந்தோர.் 

 டிரம்ப் பிை்ைர ் அகமதோபோதத்ில் உள்ள சபரம்தி ஆசிரமத்ளதயும் தோெ்மஹோளலயும் 

போரள்ேயிட்டோர.் 
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 போரள்ேயோளரக்ளிை் புத்தகதத்ில் மகோத்மோ கோந்தி பற்றி அேர ்எதுவும் குறிப்பிட வில்ளல.  

 பிை்ைர ் முக்கியத் தளலேரக்ள் இருேரும் இந்தியோவிை் அகமதோபோதத்ில் உள்ள 

பமோவடரோ ளமதோைம் அல்லது சரத்ோர ் பவடல் ளமதோைத்தில் கூடியிருந்த ஒரு பபரிய 

கூட்டத்தில் உளரயோற்றிைர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டு நிலேரப் படி, இது உலகிை் மிகப்பபரிய கிரிக்பகட் ளமதோைமோகத ்

திகழ்கிை்றது. 

 இந்த நிகழ்ளே “நமஸ்வத டிரம்ப்” எை்று பபயரிட்டு அபமரிக்க அதிபரிை் ேருளகளய 

இந்தியோ பகோண்டோடியது. 

 

 இந்தியோவும் அபமரிக்கோவும் ேோனூரத்ிகளுக்கோை இரண்டு போதுகோப்பு ஒப்பந்தங்களில் 

ளகபயழுதத்ிட இருக்கிை்றை. 

 இந்தியக் கடற்பளடக்கோக சுமோர ் 24 எம்பஹச ் - 60 ஆர ் ேோனூரத்ிகள் பதோடரப்ோை 

ஒப்பந்தமும் அப்போசச்ி ேோனூரத்ிகளுக்கோக ஆறு ஏஎச ்- 64 இ ேோனூரத்ிகள் பதோடரப்ோை 

ஒப்பந்தமும் ளகபயழுத்திடப்பட உள்ளை. 

 இந்தியோவுக்குப் பயணம் பசய்த ஏழோேது அபமரிக்க அதிபரோகவும் அகமதோபோத்தில் 

தளரயிறங்கிய முதலோேது அபமரிக்க அதிபரோகவும் படோைோல்டு டிரம்ப் உருபேடுத்து 

உள்ளோர.் 

 தைது முதலோேது பதவிக் கோலதத்ில் இந்தியோவிற்கு பயணம் பசய்த இரண்டோேது 

அபமரிக்க அதிபர ்இேர ்மட்டுவம ஆேோர.் 

  இதற்கு முை்பு 2010 ஆம் ஆண்டில் பரோக் ஒபோமோ தைது முதலோேது பதவிக் கோலத்தில் 

இந்தியோவிற்கு ேருளக புரிந்தோர.் 

 டுளேட் டி ஐசை்வஹோேர ்1959 ஆம் ஆண்டில் இந்தியோவிற்குப் பயணம் பசய்த முதலோேது 

அபமரிக்க அதிபர ்ஆேோர.் 

 ரிசச்ரட்் நிக்சை் 1969 ஆம் ஆண்டிலும் ஜிம்மி கோரட்்டர ்1978 ஆம் ஆண்டிலும் இந்தியோவிற்கு 

ேருளக புரிந்தைர.் 

 பில் கிளிண்டை் 2000 ஆம் ஆண்டிலும் ெோரெ்் டபிள்யூ புஷ் 2006 ஆம் ஆண்டிலும் 

இந்தியோவிற்கு ேருளக புரிந்தைர.் 

 ஒபோமோ 2010 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டு முளற இந்தியோவிற்கு ேருளக 

புரிந்தோர.் 
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ெேவ்ரதெ நீதித்துடை மாநாடு 

 இது சமீபதத்ில் புது தில்லியில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இரோணுேச ் வசளேகளில் பபண்களளச ் வசரப்்பதை் மூலம் போலிை சமதத்ுேத்ளதக் 

பகோண்டு ேருேதற்கோக இந்திய அரசோல் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டுள்ள மோற்றங்கள் மற்றும் 

வபோர ்விமோைிகளிை் வதரவ்ு பசயல்முளற ஆகியளே குறிதத்ு இந்த மோநோடு விேோதிதத்து. 

 இரவு வநரங்களில் சுரங்கங்களில் வேளல பசய்ேதற்கோக பபண்களிை் சுதந்திரத் தை்ளம 

குறிதத்ும் இது விேோதித்தது. 

 “போலிை உலகம்” (Gender Just World) எை்ற கருப்பபோருளோைது இந்த மோநோட்டில் அறிமுகப் 

படுதத்ப்பட்டது. 

 இந்த மோநோடு இந்திய நீதிதத்ுளற அளமப்பில் “Just World” எை்ற கருத்தோக்கத்ளத 

அறிமுகப் படுத்தியது. 
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ரதசிய அங்கக (கேிம) உணவுத் திருவிழா 

 புது தில்லியில் நளடபபற்ற வதசிய கரிம உணவுத் திருவிழோளே மதத்ிய உணவு 

பதப்படுதத்ும் துளற அளமசச்கம் மற்றும் மத்தியப் பபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் 

வமம்போட்டுத் துளற அளமசச்கம் ஆகியளே கூட்டோக இளணந்து துேக்கி ளேதத்ை. 

 இந்தியோவில் தை்ைளவில் நளடபபறும் முதலோேது திருவிழோ இதுேோகும். 

 கருப்பபோருள்: “இந்தியோவிை் அங்ககச ்சந்ளதக்கோை சோத்தியக் கூற்ளறப் பயை்படுத்திக் 

பகோள்ளுதல்” எை்பதோகும். 

 இந்தியோவில் அங்ககத் துளறயோைது ஆண்டுக்கு 17% எை்ற வேகத்தில் ேளரந்்து ேருேதோக 

இந்த விழோவில் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 உலகில் 9ேது பபரிய அங்கக விேசோய நிலதள்தயும் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை 

உற்பத்தியோளரக்ளளயும் பகோண்ட இந்தியோ அங்கக உணவுப் பிரிவில் வேகமோக ேளரந்்து 

ேருகிை்றது. 

 இந்தியோ சுமோர ்1.70 மில்லியை் பமட்ரிக் டை் (2017-18) எை்ற அளவில் சோை்றளிக்கப் பட்ட 

அங்ககப் பபோருட்களள உற்பத்தி பசய்தது. 

 இந்திய அங்ககத் துளற – பதோளலவநோக்குப் போரள்ே - 2025 எை்ற அறிக்ளகயிை் படி, 

இந்தியோவிை் அங்கக ேணிகமோைது 2025 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 75,000 வகோடிளய எட்டும் எை்று 

எதிரப்ோரக்்கப் படுகிை்றது. 

 பெய்விக் வகட்டி தளமோைது விேசோய நிதிநிளல அறிக்ளகயில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

 இது அங்கக வேளோண்ளம பதோடரப்ோை ஒரு வதசியத ்திட்டமோகும். 

 இத்திட்டதத்ிை் கீழ், அங்கக வேளோண்ளமளய ேலுப்படுத்துேளத அரசு வநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. இது 2004 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்டது. 

 உலகிை் முதலோேது அங்கக மோநிலம் சிக்கிம் ஆகும். 

 

 

தால் ரெனா பவன் 

 மத்தியப் போதுகோப்புத் துளற அளமசச்ரோை ரோெ்நோத் சிங் சமீபத்தில் தில்லி இரோணுே 

முகோமில் ஒரு புதிய இரோணுேத ்தளலளமயகத்ளதக் கட்டுேதற்கு அடிக்கல் நோட்டிைோர.் 

 இந்தக் கட்டிடத்திற்கு “தோல் வசைோ பேை்” எை்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கட்டிடம் “உதயமோகும் சூரியை்” ேடிேதத்ில் ேடிேளமக்கப் பட்டுள்ளது. 
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ரதசியப் ரபாே ்நிடனவுெ ்சின்னத்தின் முதலாவது ஆண்டுவிழா 

 வதசியப் வபோர ்நிளைவுச ்சிை்ைதத்ிை் முதலோேது ஆண்டு விழோேோைது 2020 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரேரி 25 அை்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 சுதந்திரதத்ிற்குப் பிை்ைர ் பல்வேறு வபோரக்ள் மற்றும் உள்நோட்டுப் போதுகோப்பு 

பதோடரப்ோை பிரசச்ிளைகளிை் வபோது பணியோற்றித் தங்கள் உயிளரத் தியோகம் பசய்த 

அந்த வீரரக்ளுக்கோக இந்த நிளைவுச ்சிை்ைமோைது கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 வதசியப் வபோர ்நிளைவுச ்சிை்ைமோைது தைது சுேரக்ளில் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு உயிரத் ்

தியோகம் பசய்த 25,942 வீரரக்ளிை் பபயரக்ளளக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்த நிளைவுச ்சிை்ைமோைது கடந்த ஆண்டு புது தில்லியில் பிரதமர ்நவரந்திர வமோடியோல் 

வதசதத்ிற்கோக அரப்்பணிக்கப் பட்டது. 

 

அபமேிக்காவிடமிருந்து இோணுவ உபகேணங்கள் 

 ேோனூரத்ிகள் உட்பட 3 பில்லியை் டோலருக்கும் (ரூ. 21,000 வகோடி) அதிகமோை 

வமம்படுத்தப்பட்ட இரோணுே உபகரணங்களள ேோங்குேதற்கோை ஒப்பந்ததத்ில் இந்தியோ 

ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 
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 24 எம்பஹச ்- 60 ஆர ்கடல் கண்கோணிப்பு ேோனூரத்ிகள் மற்றும் 6 ஏஎச ்- 64இ அப்போசச்ி ரக 

தோக்குதல் ேோனூரத்ிகள் ஆகியேற்ளற அபமரிக்கோவிடமிருந்து ேோங்குேதற்கோை 

ஒப்பந்தங்களில் இந்தியோவும் அபமரிக்கோவும் ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளை. 

 அப்போசச்ி ஆைது உலகிை் மிகவும் வமம்படுத்தப்பட்ட பல பணிகளள வமற்பகோள்ளும் 

கைரக தோக்குதல் திறை் பகோண்ட ேோனூரத்ி ஆகும். 

 எம்.எச ்- 60 ஆர ்ஆைது ‘வரோமிவயோ’ எை்றும் குறிப்பிடப் படுகிை்றது. 

 

கடரலாேப் ரபேழிவு அபாயக் குடைப்பு மை்றும் தாங்குந்தன்டம பை்றிய முதலாவது 

ரதசிய மாநாடு – 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் கடவலோரப் வபரழிவு அபோயக் குளறப்பு மற்றும் தோங்குந்தை்ளம 

பற்றிய முதலோேது வதசிய மோநோட்டிற்கு (Coastal Disaster Risk Reduction and Resilience - CDRR&R) 

மத்திய உள்துளற இளண அளமசச்ரோை நிதய்ோைந்த் ரோய் எை்பேர ் தளலளம 

தோங்கிைோர.் 

 இது புது தில்லியில் வதசிய வபரிடர ்வமலோண்ளம நிறுேைதத்ோல் (National Institute of Disaster 

Management - NIDM) ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. 

 இந்தத் துளறயிை் மிக சமீபத்திய முை்வைற்றங்களள ஆரோய்ந்து விேோதிப்பதும் 

கடவலோரப் வபரழிவு அபோயக் குளறப்பு மற்றும் தோங்குந்தை்ளமக்கோை பல்வேறு 

அம்சங்களில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் தீரவ்ுகள் பற்றிய புரிதளல வமம்படுதத்ுேதும் 

இந்த மோநோட்டிை் வநோக்கமோகும். 

 இது பிரதமரிை் 10 அம்சத் பசயல் திட்டம் மற்றும் வபரழிவு அபோயக் குளறப்புக்கோை 

பசண்டோய் கட்டளமப்ளபச ்பசயல்படுத்துேதை் மூலம், கடவலோரப் வபரழிவு அபோயங்கள் 

மற்றும் திறனுள்ள ஒதத்ுளழப்பு நடேடிக்ளககள் பற்றிய சிறந்த புரிதலிை் அடிப்பளடயில் 

மைிதத் திறளை வமம்படுதத்ுேதிை் மீது கேைம் பசலுத்தியது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் வபரிடர ் அபோயக் குளறப்பு பதோடரப்ோை ஆசிய 

அளமசச்ரக்ளுக்கிளடவயயோை மோநோட்டில் (AMCDRR - Asian Ministerial Conference on Disaster 

Risk Reduction) 10 அம்ச பசயல் திட்டத்ளத பிரதமர ்பட்டியலிட்டிருந்தோர.் 

 

ஜம்மு காஷ்மீேில் மத்தியெ ் ெட்டங்கடள ஏை்றுக் பகாள்ளும் உத்தேவுக்கு 

அடமெெ்ேடவ ஒப்புதல்  

 புதிதோக உருேோக்கப்பட்ட ெம்மு கோஷ்மீர ் ஒை்றியப் பிரவதசதத்ில் பபோதுப் பட்டியலில் 

உள்ள அளைதத்ு 37 மத்தியச ் சட்டங்களளயும் ஏற்றுக் பகோள்ேதற்கோை உதத்ரளே 

பிறப்பிப்பதற்கு மத்திய அளமசச்ரளே சமீபதத்ில் ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்தச ் சட்டங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு அக்வடோபர ் 31 முதல் நளடமுளறக்கு ேந்த ெம்மு 

கோஷ்மீர ்மறுசீரளமப்புச ்சட்டதத்ிை் பிரிவு 96ை் கீழ் மோற்றப்பட இருக்கிை்றது. 

 ெம்மு கோஷ்மீர ் மறுசீரளமப்புச ் சட்டதத்ிை் 96ேது பிரிேோைது புதிதோக அளமக்கப்பட்ட 

ஒை்றியப் பிரவதசங்களில் ஒரு ேருடத்திற்குள் எந்தபேோரு சட்டத்ளதயும் 

பயை்படுதத்ுேதற்கோை சட்டங்களள ஏற்றுக் பகோள்ள அல்லது மோற்ற மதத்ிய அரசிற்கு 

அதிகோரங்களள ேழங்குகிை்றது. 
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ICoSDiTAUS-2020 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் ஆயுரவ்ேதம், யுைோைி மற்றும் சிதத்ோ மருதத்ுே முளறயிை் 

வநோயறிதல் மற்றும் பசோற்களஞ்சியங்களிை் தரப்படுதத்ல் (International Conference on 

Standardization of Diagnosis and Terminologies in Ayurveda, Unani and Siddha Systems of Medicine - 

ICoSDiTAUS) குறிதத் சரே்வதச மோநோடோைது புது தில்லியில் நளடபபற்றது. 

 இது ‘போரம்பரிய மருதத்ுேத்திை் (Traditional Medicine - TM) மூலம் கண்டறியும் தரளே 

வசகரிதத்ல் மற்றும் ேளகப்படுதத்ுதல் குறித்த புது தில்லிப் பிரகடைத்ளத’ ஏற்றுக் 

பகோண்டது. 

 இந்த மோநோட்டில் பமோதத்ம் பதிைோறு நோடுகள் கலந்து பகோண்டை. 

 இந்த மோநோடோைது உலக சுகோதோர அளமப்பிை் ஆதரவுடை் மதத்ிய ஆயுஷ் 

அளமசச்கத்தோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

ேடகன் மாகாணத்டத ரமம்படுத்துவதை்கான ஒப்பந்தங்கள் 

 மியோை்மரிை் ேடக்கு ரளகை் மோகோணதத்ில் சமூகப் பபோருளோதோர நிளலளமளய 

வமம்படுத்த இந்தியோவும் மியோை்மரும் பதோடர ்ஒப்பந்தங்களில் ளகபயழுத் திட்டுள்ளை. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் மியோை்மரில் இரோணுேம் நடதத்ிய தோக்குதலுக்குப் பிை்ைர ்

ஆயிரக்கணக்கோை வரோஹிங்கியோக்கள் இந்த மோகோணத்திலிருந்து அண்ளட நோடோை 

ேங்கவதசத்திற்குத் தப்பிச ்பசை்றைர.் 

 

ோக்கிகாேஹ்ி 

 ஐந்து இடங்களில் அகழ் ளேப்பகங்களள அளமப்பதற்கு நிதியளிக்கும் அரசோங்கத்திை் 

திட்டதள்த மதத்ிய நிதியளமசச்ர ்நிரம்லோ சீதோரோமை் அறிவித்தோர.் 

 ரோக்கிகோரஹ்ியில் ஹரியோைோ அரசோங்கத்தோல் பதோடங்கப்பட்ட தற்பபோழுது கட்டப்பட்டு 

ேரும் அருங்கோட்சியகமும் இதில் அடங்கும். 

 ரோக்கிகோரஹ்ி போரம்பரிய தளதத்ில் அதத்ுமீறி கட்டப்பட்ட குடியிருப்புகளள 

அகற்றுேதிை் ஒரு பகுதியோக, 152 குடும்பங்கள் வேறு குடியிருப்புகளுக்கு 

மோற்றப்படுகிை்றை. 

 ஐந்து அகழ் ளேப்பகங்கள் பிை்ேருமோறு: 

o ஹரியோைோவில் ரோக்கிகோரஹ்ி, 

o உத்தரப் பிரவதசதத்ில் ஹஸ்திைோபூர,் 

o அசோமில் சிேசோகர,் 

o குெரோதத்ில் வதோலவீரோ மற்றும் 

o தமிழ்நோட்டில் ஆதிசச்நல்லூர.் 
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MIEWS வடல தளம் 

 மத்திய உணவு பதப்படுதத்ுதல் பதோழில் துளற அளமசச்ரோை ஹரச்ிம்ரத் கவுர ் போதல் 

சந்ளத நுண்ணறிவு மற்றும் முை்ைறிவிப்பு அளமப்பு (Market Intelligence and Early Warning 

System - MIEWS) எை்ற ஒரு இளணயதளத்ளத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளோர.் 

 தக்கோளி, பேங்கோயம் மற்றும் உருளளக்கிழங்கு (tomato, onion and potato - TOP) 

ஆகியேற்றிை் விளலகளள ‘நிகழ்வநர கண்கோணிப்பிற்கோக’ அறிமுகப்படுதத்ப்பட்ட இவத 

ேளகளயச ்வசரந்்த ஒரு முதலோேது இளணயதளம் இதுேோகும். 

 இது பசுளம நடேடிக்ளகத் (OG - Operation Greens (OG)) திட்டதத்ிை் விதிமுளறகளிை் கீழ் 

இளடயீடு வமற்பகோள்ேதற்கோை எசச்ரிக்ளககளளயும் ஏற்படுத்துகிை்றது. 

பசுடம நடவடிக்டகத் திட்டம் 

 2018-19ை் மத்திய நிதிநிளல அறிக்ளகயிை் உளரயில், “பேள்ளளப் புரட்சி” எை்ற 

ேரிளசயில் “பசுளம நடேடிக்ளகத் திட்டமும்” அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 உழேர ் உற்பத்தியோளரக்ள் அளமப்புகள் (FPO - Farmer Producers Organizations), வேளோண் 

தளேோடங்கள், பசயலோக்க ேசதிகள் மற்றும் பதோழில்முளற நிரே்ோகத்ளத 

வமம்படுதத்ுேளத இது வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

பள்ளிகளில் பெயை்டக நுண்ணறிவுத் பதாகுதிகள் 

 வதசிய பமை்பபோருள் மற்றும் வசளே நிறுேைங்களிை் சங்கமோைது நிதி ஆவயோக்கிை் 

அடல் புதத்ோக்கத் திட்டதத்ுடை் (Atal Innovation Mission - AIM) இளணந்து இந்தியப் 

பள்ளிகளில் பயிலும் மோணேரக்ளுக்கோக ஒரு பசயற்ளக நுண்ணறிவு (artificial intelligence - 

AI) அடிப்பளடயிலோை பதோகுதிளய அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 AIஐ அடிப்பளடயோகக் பகோண்ட இந்தத் பதோகுதியோைது 5,000 அடல் வமம்படுதத்ு 

ஆய்ேகங்களில் (Atal Tinkering Labs - ATL) பசயல்படுத்தப்படுகிை்றது. இது 2.5 மில்லியை் 

மோணேரக்ளள வமம்படுத்த இருக்கிை்றது. 

 இந்தத் பதோகுதியோைது பசயல்போடுகள், கோபணோளிகள் மற்றும் வசோதளைகள் 

ஆகியேற்ளறக் பகோண்டுள்ளது. இது மோணேரக்ளுக்கு AIை் பல்வேறு கருதத்ுகளளக் 

கற்று, அதை் மூலம் பணியோற்ற மோணேரக்ளள அனுமதிக்கிை்றது. 

 2030 ஆம் ஆண்டில், உலகளோவிய AI சந்ளத மதிப்போைது 15 - 15.5 டிரில்லியை் அபமரிக்க 

டோலர ் ேரம்பில் இருக்கும் எை்று மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியோவிை் பங்கு 

ஏறதத்ோழ 1 டிரில்லியை் டோலரோக இருக்கும் எை்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

புதிய எல்சிஎெ ்வளாகம் 

 பபங்களூருவில் உள்ள இந்துஸ்தோை் ஏவரோநோட்டிக்ஸ் லிமிபடட் (Hindustan Aeronautics Limited 

- HAL) ேளோகத்தில் புதிய இலகு ரக வபோர ்ேோனூரத்ி உற்பத்தி விமோைப் பணிமளைளய 

மத்தியப் போதுகோப்புத் துளற அளமசச்ரோை ரோெ்நோத் சிங் திறந்து ளேத்தோர.் 

 எல்சிஎச ் ஆைது HAL நிறுேைத்திைோல் தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டமோைது 

“இந்தியோவில் தயோரிப்வபோம்” எை்ற முை்முயற்சியிை் ஒரு பகுதியோகும். 
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 500 கிவலோகிரோம் பேடி பபோருள்களுடை் கடல் மட்டத்திலிருந்து 4700 மீட்டர ் உயரத்தில் 

இருக்கும் சியோசச்ிைில் உள்ள முை்வைோக்குப் பளடத் தளதத்ில் தளரயிறங்கிய முதலோேது 

தோக்குதல் ேோனூரத்ி எை்ற பபருளமளய எல்சிஎச ்பகோண்டுள்ளது. 

 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் ரூ. 35,000 வகோடி மதிப்பிலோை போதுகோப்பு ஏற்றுமதிளய 

எட்டுேதற்கோை இலக்ளக இந்தியோ நிரண்யித்துள்ளது. 

 இலகு ரக ேோனூரத்ி உற்பதத்ியோைது இந்த இலக்ளக அளடய இந்தியோவிற்கு உதவும் எை்று 

நம்பப் படுகிை்றது. 

 

EASE 3.0 

 சமீபதத்ில் மத்திய நிதியளமசச்ரோை நிரம்லோ சீதோரோமை் புதிய சீரத்ிருதத்ச ் பசயல் 

திட்டமோை EASE 3.0 எை்பதளை அறிமுகப்படுதத்ிைோர.் 

 EASE 3.0 (வமம்படுதத்ப்பட்ட அணுகல் மற்றும் சிறப்புமிகு வசளே) எை்ற சீரத்ிருதத்ச ்பசயல் 

திட்டமோைது பபோதுதத்ுளற ேங்கிகளுக்குச ் பசயல்திறை் மிக்க மற்றும் 

பதோழில்நுட்பதத்ோல் பசயல்படுத்தப்படும் ேங்கிச ் வசளேளய ேழங்குேளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 EASE எை்பது சிறந்த ேங்கி அனுபேம், பரந்த நிதியியல் உள்ளடக்கம் மற்றும் எளிதோகக் 

கடை் விநிவயோகம் ஆகியேற்ளற உறுதி பசய்ேதற்கோை பதோழில்நுட்ப உதவிகளள 

இளணப்பதற்கோை ேங்கிச ்சீரத்ிருதத்ங்களிை் பதோகுப்போகும். 

 EASEை் முதலோேது பதிப்போைது 2018 ஆம் ஆண்டில் ெைேரியில் பதோடங்கப்பட்டது. 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

ரமை்கு ஆசிய அடமதித் திட்டம் 

 சமீபதத்ில் வமற்கு ஆசிய அளமதித் திட்டமோைது அபமரிக்க அதிபர ் டிரம்ப்போல் 

பேளியிடப்பட்டது. 

 இது இஸ்வரலியரக்ளுக்கும் போலஸ்தீைியரக்ளுக்கும் இளடயில் நிறுத்தப்பட்ட இரு 

நோட்டுப் வபசச்ுேோரத்்ளதகளள மீண்டும் பதோடரத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்திை் படி 

o பெருசவலம் ஒை்றிளணந்ததோகவும் இஸ்வரலிை் தளலநகரோகவும் இருக்க வேண்டும். 

o வமற்குக் களரயில் இஸ்வரல் தைது சட்டவிவரோத குடிவயற்றங்கள் எளதயும் அகற்றக் 

கூடோது. 

o 1967 ஆம் ஆண்டுப் வபோரில் இஸ்வரல் நோட்டிைோல் ளகப்பற்றப்பட்ட நகரதத்ிை் கிழக்கு 

பகுதியில் அளமந்துள்ள பெருசவலமிை் வகோயிலோை மவுண்ட் / அல் - ஹரோம் அல் - 

பஷரீப் ேளோகத்ளதப் போதுகோக்கப்பட வேண்டும். 

o இளணக்கப்படோத வமற்குக் களரயில் உள்ள போலஸ்தீைிய பிரவதசங்கள் மற்றும் 

கோசோ ஆகியேற்றிற்கு இளடவய வபோக்குேரத்து இளணப்புகள் நிறுேப்பட வேண்டும். 

o போலஸ்தீைிய மற்றும் அண்ளட அரபு அரசு பபோருளோதோரங்களள 

ேலுப்படுத்துேதற்கோக 50 பில்லியை் டோலர ்முதலீட்டு நிதி உருேோக்கப்பட வேண்டும். 
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ெேவ்ரதெ சுகாதாே அவெேநிடல - பகாரோனா டவேஸ் 

 உலக சுகோதோர நிறுேைமோைது பகோவரோைோ ளேரஸ் பதோடரப்ோக சரே்வதச சுகோதோர 

அேசர நிளலளய அறிவிதத்ுள்ளது. 

 சீைோவில் வதோை்றிய இந்த வநோயோைது தற்வபோது மற்ற 18 நோடுகளுக்குப் பரவியுள்ளதோல் 

இந்த அளமப்பு அேசரநிளலளய அறிவிதத்ுள்ளது. 

 வமலும், மைிதத் பதோடரப்ு மூலம் (human-to-human) இந்த வநோய் பரவுகிை்றது. 

 இந்வநோயிை் பரேலோைது PHEIC இை் அளவுவகோல்களளப் பூரத்்தி பசய்கிை்ற கோரணதத்ோல் 

சுகோதோர அேசரநிளல அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 PHEIC எை்பது சரே்வதச பபோது சுகோதோர அேசரநிளல அளவுவகோல் ஆகும். 

 

இந்தியா - ஆப்பிேிக்கா பாதுகாப்பு அடமெெ்ேக்ள் கூட்டம் 

 ரோணுேக் கண்கோட்சி (DefExpo) ேரலோற்றில் முதல் முளறயோக, இந்தியோவும் ஆப்பிரிக்கோவும் 

தங்கள் நோடுகளிை் போதுகோப்பு உறவுகள் குறித்து விேோதிக்க உள்ளை. 

 இந்தியோவிை் மிகப்பபரிய போதுகோப்புக் கண்கோட்சி 2020 பிப்ரேரி 5 முதல் 2020 பிப்ரேரி 8 

ேளர லக்வைோவில் நளடபபற உள்ளது. 

 இந்த நிகழ்விை் ஒரு பகுதியோக, இந்தியோ - ஆப்பிரிக்கோ போதுகோப்பு மோநோடு நளடபபற 

உள்ளது. 

 இந்தியோ - ஆப்பிரிக்கோ போதுகோப்பு மோநோடோைது 2020 பிப்ரேரி 6 அை்று நளடபபற உள்ளது. 

 இந்த மோநோட்டில் சுமோர ்24 நோடுகளிை் போதுகோப்பு அளமசச்ரக்ள் பங்வகற்க உள்ளைர.் 

 பல ஆப்பிரிக்க நோடுகளிை் கோலைித்துேதத்ிற்குப் பிந்ளதய ஆட்சியில் இரோணுேத் 

தளங்களள அளமக்க இந்தியோ உதவியுள்ளது. 

 ளநஜீரியோவில் போதுகோப்புத் துளறக் கல்லூரி, எதத்ிவயோப்பியோவில் இரோணுே அகோடமி, 

கோைோவில் விமோைப்பளட ஆகியேற்ளற இந்தியோ அளமத்துள்ளது. 
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12வது பதை்காசிய மாநாடு 

 பதற்கோசிய மோநோட்டிை் 12ேது பதிப்போைது புது தில்லியில் உள்ள போதுகோப்பு ஆய்வுகள் 

மற்றும் பகுப்போய்வு நிறுேைதத்ில் (Institute for Defence Studies and Analysis - IDSA) நடதத்ப் 

பட்டது. 

 இந்த மோநோடோைது ேளரச்ச்ிக்கோை பபோருளோதோர ஒத்துளழப்பு, இந்தியோவிை் அண்ளட 

நோடுகளிை் மோறிேரும் அரசியல் சூழல் வபோை்ற பிரசச்ிளைகளள விேோதிதத்து. 

 இந்த மோநோட்டிை் கருப்பபோருள், ‘இந்தியோவிை் “அண்ளட நோடுகள் முதலில்” எை்ற 

பகோள்ளக: பிரோந்திய உணரவ்ுகள்’ எை்பதோகும். 

 

 

பபய்ஜிங் +25ன் மறுஆய்வு குறித்த ரதசிய ஆரலாெடன 

 பசயல்போட்டுக்கோை பபய்ஜிங் தளத்ளத ஏற்றுக் பகோண்டதை் 25ேது ஆண்ளடக் குறிக்கும் 

ேளகயில் பபய்ஜிங் +25ை் மறுஆய்வு குறித்த வதசிய ஆவலோசளைக் கூட்டமோைது நடத்தப் 

பட்டது. 

 இந்த ஆவலோசளைக் கூட்டமோைது மதத்ியப் பபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் நல 

வமம்போட்டுத் துளற அளமசச்கம், வதசியப் பபண்கள் ஆளணயம் (National Commission for 

Women - NCW) மற்றும் ஐக்கிய நோடுகள் பபண்கள் இந்தியோ ஆகியேற்றிைோல் ஏற்போடு 

பசய்யப் பட்டது. 

 1995 ஆம் ஆண்டு பபய்ஜிங் பிரகடைம் மற்றும் பசயல்போட்டிற்கோை தளமோைது எல்லோ 

இடங்களிலும் பபண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஆகிவயோருக்கு அதிகோரமளிப்பதற்கோை ஒரு 

இலட்சிய பசயல் திட்டமோகும். 

 1995 ஆம் ஆண்டு பபய்ஜிங்கில் நளடபபற்ற பபண்கள் பற்றிய நோை்கோேது உலக 

மோநோடோைது போலிை சமத்துேம் மற்றும் பபண்களிை் அதிகோரம் ஆகியேற்றிை் மீது 

கேைம் பசலுதத்ியது. 

 

IMO 2020 - கப்பல்களுக்கான புதிய விதிகள் 

 சரே்வதச கடல்சோர ் அளமப்போைது (International Maritime Organization - IMO) “IMO 2020” 

எைப்படும் புதிய விதிமுளறகளள முை்ளேத்துள்ளது. 

 IMO 2020 விதிமுளறயோைது 0.5 சதவீததத்ிற்கு வமல் கந்தகம் அல்லது சல்பளரக் பகோண்ட 
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எரிபபோருட்களளப் பயை்படுத்துேளதத் தளட பசய்கிை்றது. இதற்கு முை்பு சல்பரிை் 

அளேோைது 3.5 சதவீதமோக இருந்தது. 

 துப்புரோக்கிகள் எை அளழக்கப்படும் சல்பர ்- துப்புரவு சோதைங்களுடை் பபோருத்தப்பட்ட 

கப்பல்கள் மட்டுவம உயர ் சல்பர ் எரிபபோருளளத் பதோடரந்்து எரிக்க அனுமதிக்கப் 

படுகிை்றை. 

 கடல் ேோயு எண்பணய் (marine gas oil - MGO) மற்றும் மிகக் குளறந்த அளவு சல்பளரக் 

பகோண்ட எரிபபோருள் எண்பணய் (very low-sulphur fuel oil - VLSFO) வபோை்ற தூய்ளமயோை 

எரிபபோருட்களளக் கப்பல்கள் வதரவ்ு பசய்யலோம். 

IMO  ற்றி 

 ஐக்கிய நோடுகள் சளபயிை் ஒரு சிறப்பு நிறுேைமோை IMO ஆைது சரே்வதசக் கப்பல் 

வபோக்குேரதத்ு மற்றும் கப்பல்களில் இருந்து பேளிப்படும் மோசுக்களளத் தடுக்கும் 

பணிளய வமற்பகோள்ளுகிை்றது. 

 இது 1948 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. இது ஐக்கிய இரோெ்ஜியத்தில் உள்ள லண்டளைத் 

தளலளமயிடமோகக் பகோண்டுச ்பசயல்படுகிை்றது. 

 

பிபேக்ஸிட் 

 ஐக்கிய இரோெ்ஜியமோைது 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 31 அை்று ஐவரோப்பிய 

ஒை்றியதத்ிலிருந்து (EU - European Union) அதிகோரப் பூரே்மோக பேளிவயறியது. இது 47 

ஆண்டுகளோக EUல் உறுப்பிைரோக இருந்தது. 

 28 உறுப்பு நோடுகளளக் பகோண்ட ஐவரோப்பிய ஒை்றியதத்ிலிருந்து பேளிவயறிய 

முதலோேது நோடோக பிரிட்டை் உருபேடுத்துள்ளது. 

 இரண்டோம் எலிசபபத் ரோணி 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 23 அை்று பிபரக்சிட் 

மவசோதோவுக்குத் தைது அரச ஒப்புதளல ேழங்கிைோர.் இது ஐவரோப்பிய ஒை்றியதத்ிலிருந்து 

பிரிட்டை் பேளிவயறுேதற்கு ேழி ேகுத்தது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 31 ஆம் வததி ேளர ஐக்கிய ரோெ்ஜியமோைது ஐவரோப்பிய 

ஒை்றியதத்ில் உள்ள உறுப்பு நோடுகளுடை் சுதந்திரமோக (தளடயற்ற முளறயில்) 

பணியோற்றவும் ேரத்த்கம் பசய்யவும் முடியும். 

 இருப்பினும், இதற்கு இைிவமல் ஐவரோப்பிய ஒை்றியதத்ிை் அளமப்புகளில் 

பிரதிநிதிதத்ுேம்  அளிக்கப்பட மோட்டோது. 

 

சீனாவிை்கு பவளிரய நிகழ்ந்த பகாரோனா டவேஸ் மேணம் 

 பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பிைோல் பிலிப்ளபை்ஸில் ஏற்பட்ட மரணமோைது சீை நிலப் 

பகுதிக்கு பேளிவய ஏற்பட்ட முதலோேது மரணமோகும். 

 சீைோவிற்கு பேளிவய நிகழ்ந்த இரண்டோேது பகோவரோைோ ளேரஸ் மரணம் ஹோங்கோங் 

நோட்டில் பதிேோகியுள்ளது. 

 சமீபதத்ில் அபமரிக்கோ, ஆஸ்திவரலியோ, ரஷ்யோ, ெப்போை், போகிஸ்தோை், இந்வதோவைசியோ 

உள்ளிட்ட நோடுகள் சீைோவிற்கு பசை்று ேந்த அளைதத்ு பேளிநோட்டுப் 

போரள்ேயோளரக்ளுக்கும் பயணக் கட்டுப்போடுகளள அறிவிதத்ுள்ளை. 
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காமன்பவல்த் அடமப்புடன் மீண்டும் இடணப்பு - மாலத்தீவு 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 1 அை்று மோலத்தீேோைது கோமை்பேல்த் அளமப்பில் மீண்டும் 

அதிகோரப் பூரே்மோக இளணந்துள்ளது. 

 இது கோமை்பேல்த் ஒை்றியத்திை் 54ேது உறுப்பு நோடோக உருபேடுதத்ுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ெூை் மோதம் ருேோண்டோவில் நளடபபற இருக்கும் கோமை்பேல்த் 

அளமப்பில் உள்ள உறுப்பு நோடுகளிை் அரசுத் தளலேரக்ள் பங்வகற்கும் கூட்டத்திை் ஒரு 

பகுதியோக மோலத்தீவு கலந்துபகோள்ள இருக்கிை்றது. 

 மோலத்தீேோைது 1982 ஆம் ஆண்டில் கோமை்பேல்த ் அளமப்பில் வசரந்்தது. இது 2016 ஆம் 

ஆண்டில் இந்த அளமப்பிலிருந்து பேளிவயறியது. 

 

அடு சுை்றுலா 

 அடு பேளப்போளறத் தீவுக் குழுவில் உள்ள 5 தீவுகளில் அடு சுற்றுலோளே ஏற்படுதத் 

இந்தியோவும் மோலத்தீவும் இளணந்து 5 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களில் ளகபயழுத்து 

வபோட்டுள்ளை. 

 அடு எை்பது மோலத்தீவில் உள்ள ஒரு நகரமோகும். அதில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை 

மக்கள் ேசிக்கும் தீவுகள் உள்ளை. 

 இந்தியோ தைது தூதரக அலுேலகத்ளத 1972 ஆம் ஆண்டில் மோலத்தீவிை் தளலநகரோை 

மோலியில் நிறுவியது. 

 

ப்ளூ டாட் அடமப்பு 

 அபமரிக்க அதிபரிை் இந்தியப் பயணதத்ிை் வபோது அபமரிக்கோ தளலளமயிலோை ப்ளூ 

டோட் அளமப்பில் இந்தியோ (Blue Dot Network - BDN) இளணய இருக்கிை்றது. 

 ப்ளூ டோட் அளமப்பு எை்ற ஒரு முை்முயற்சியோைது 2019 ஆம் ஆண்டில் தோய்லோந்தில் உள்ள 

போங்கோக்கில் நளடபபற்ற இந்வதோ - பசிபிக் ேரத்்தக மை்றக் கூட்டத்தில் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 
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 அபமரிக்கோ தளலளமயிலோை இந்த முை்முயற்சியோைது பிை்ேரும் அளமப்புகளிைோல் 

இளணந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

o அபமரிக்க பேளிநோட்டுத் தைியோர ் முதலீட்டுக் கழகம் (OPIC - US Overseas Private 

Investment Corporation) 

o ஆஸ்திவரலியோவிை் பேளியுறவு மற்றும் ேரத்த்கத் துளற (DFAT - Department of Foreign 

Affairs and Trade) 

o சரே்வதச ஒத்துளழப்புக்கோை ெப்போை் ேங்கி (JBIC - Japan Bank for International 

Cooperation). 

 

நீடித்த வளேெ்ச்ிக் கட்டணம்   

 இந்தியோ, மோலத்தீவு மற்றும் ேங்கவதசம் ஆகிய நோடுகளில் இருந்து ேரும் சுற்றுலோப் 

பயணிகளுக்கு நீடித்த ேளரச்ச்ிக் கட்டணத்ளத (Sustainable Development Fee - SDF) பூடோை் 

நோடு விதிக்க இருக்கிை்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ெூளல மோதம் முதல், நோள் ஒை்றிற்கு ரூ. 1,200 ($ 17) எை்ற அளவில் 

கட்டணமோைது விதிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 அந்நோட்டில் அதிகரிதத்ு ேரும் சுற்றுலோ பநரிசளல எதிரப்கோள்ேதற்கோக இது உதே 

இருக்கிை்றது. 

 

பெனட் ெடப விொேடணயில் அபமேிக்க அதிபே் விடுவிப்பு 

 பிரதிநிதிகள் சளபயோல் குற்றம் சோட்டப்பட்ட அபமரிக்க அதிபர ் படோைோல்ட் டிரம்ப் 

பசைட் சளப விசோரளணயில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டோர.் 

 இேர ்தற்பபோழுது அபமரிக்க ேரலோற்றில் பிரதிநிதிகள் சளபயோல் குற்றம் சோட்டப்பட்டு 

பசைட் சளபயோல் விடுவிக்கப்பட்ட மூை்றோேது அதிபரோக உருபேடுதத்ுள்ளோர.் 

 மற்ற இரண்டு அதிபரக்ள் 

o பில் கிளிண்டை் (1999) மற்றும் 

o ஆண்ட்ரூ ெோை்சை் (1868). 
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ெேவ்ரதெ மதெ ்சுதந்திேக் கூட்டணி 

 27 நோடுகளளக் பகோண்ட சரே்வதச மதச ் சுதந்திரக் கூட்டணிளய அபமரிக்கோ 

பதோடங்கியுள்ளது. 

 இது உலபகங்கிலும் உள்ள மதச ் சுதந்திரத்ளதப் போதுகோப்பதில் ஒரு கூட்டு அணுகு 

முளறளயப் பிை்பற்ற முயற்சிக்கிை்றது. 

 ஆஸ்திரியோ, பிவரசில், ஐக்கிய இரோெ்ஜியம், இஸ்வரல், உக்ளரை், பநதரல்ோந்து மற்றும் 

கிரஸ்ீ ஆகியளே இந்தக் கூட்டணியில் வசர இருக்கும் முக்கியமோை நோடுகளோகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டு ெூளல மோதத்தில் வமம்படுதத்ப்பட்ட மதச ்சுதந்திரத்திற்கோை அடுதத் 

அளமசச்ரளே மோநோட்ளட வபோலந்து நோடு  ேோரச்ோவில் நடதத் இருக்கிை்றது. 

 

இந்தியாவிை்கும் வங்கரதெத்திை்கும் இடடயிலான ேயில் பாடதத் திட்டம்   

 இந்தியோவில் உள்ள அகரத்லோ (திரிபுரோ) – ேங்கவதசத்தில் உள்ள அபகௌரோ 

ஆகியேற்றிற்கு இளடவய 15.6 கி.மீ நீளமுள்ள ரயில் போளதத் திட்டமோைது 2021 ஆம் ஆண்டு 

பசப்டம்பர ்மோததத்ிற்குள் நிளறேளடய இருக்கிை்றது. 

 இந்த ரயில் போளதகளோைது இந்திய ரயில்வே மற்றும் ேங்கவதச ரயில்வே ஆகியேற்றிற்கு 

இளடவய இளணப்ளப வமம்படுதத்ுேவதோடு, இரு நோடுகளுக்கும் இளடயிலோை 

ேரத்்தகத்ளத அதிகரிக்க இருக்கிை்றை. 

 இந்தத் திட்டமோைது 2010 ஆம் ஆண்டு ெைேரி மோதத்தில் ேங்கவதசப் பிரதமரோை வஷக் 

ஹசீைோவிை் இந்தியப் பயணதத்ிை் வபோது பதோடங்கப்பட்டது. 

 இந்தியப் பகுதியில் 5.46 கி.மீ நீளம் பகோண்ட இந்த ரயில் போளதளய அளமப்பதற்கோை 

பசலளே மதத்ிய ேடகிழக்குப் பிரோந்திய வமம்போட்டுத் துளற அளமசச்கமோைது (Ministry 

of Development of North Eastern Region - DoNER) ஏற்கிை்றது. 

 ேங்கவதசப் பகுதியில் 10.6 கி.மீ நீளமுள்ள இந்த ரயில் போளதளய அளமப்பதற்கோை 

பசலேோைது இந்திய அரசிை் மத்திய பேளியுறவுத ் துளற அளமசச்கதத்ிைோல் ஏற்றுக் 

பகோள்ளப் படுகிை்றது. 

 

இந்தியா மை்றும் ேஷ்யா ஆகியவை்றிை்கிடடரயயான ஒப்பந்தம் - கெெ்ா எண்பணய் 

 மத்தியப் பபட்வரோலிய மற்றும் இயற்ளக எரிேோயுத் துளற அளமசச்ரோை தரவ்மந்திர 

பிரதோை் மற்றும் வரோஸ்பநப்ட் நிறுேைதத்ிை் தளலேர ் ஆகிவயோர ் முதலோேது கோல 

ஒப்பந்ததத்ில் ளகபயழுத்திட்டைர.் 

 வரோஸ்பநப்ட் ஆைது ரஷ்யோவிை் மிகப்பபரிய எண்பணய் உற்பத்தி நிறுேைமோகும். 

 கசச்ோ எண்பணளய இறக்குமதி பசய்ேதற்கோக அரசிற்குச ்பசோந்தமோை இந்தியை் ஆயில் 

கழகம் மற்றும் வரோஸ்பநப்ட் ஆகியேற்றிற்கு இளடவய ஒப்பந்தம் பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தியோேோைது உலகிை் 3ேது மிகப்பபரிய எரிசக்தி நுகரவ்ேோரோக விளங்குகிை்றது. 

இந்தியோ தைது எண்பணய்த் வதளேளயப் பூரத்்தி பசய்ேதற்கோக உலகளவில் 83% 

எண்பணய்ளய இறக்குமதி பசய்கிை்றது. 
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ஆப்பிேிக்க ஒன்றிய உெச்ி மாநாடு 

 ஆப்பிரிக்க ஒை்றிய உசச்ி மோநோடோைது எதத்ிவயோப்பியோவிை் தளலநகரோை அடிஸ் 

அபோபோவில் நளடபபற்றது. 

 இந்த உசச்ிமோநோடு ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் பயங்கரேோதத்ளத சமோளிப்பளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டது. 

 இம்மோநோட்டிை் கருப்பபோருள் : “ஆயுதங்களளப் பயை்படுத்தோளம” எை்பதோகும்.   

 இந்த ஆண்டிை் தளலளம பதை்ைோப்பிரிக்கோேோல் ஏற்றுக் பகோள்ளப்பட்டது. 

 இந்தியோ சமீபதத்ில் போதுகோப்பு ஒப்பந்தமோை லக்வைோ பிரகடைதத்ில் 

ளகபயழுதத்ிட்டதோல் இந்த உசச்ி மோநோடு இந்தியோவுக்கு முக்கியமோைதோகக் கருதப் 

படுகிை்றது. 

 ஆப்பிரிக்க ஒை்றியதத்ிை் பிரோந்தியங்களில் போதுகோப்புத் துளறயில் கணிசமோை 

அளவில் முதலீடு பசய்ேதற்கு இந்தியோ திட்டமிட்டுள்ளது. 

ஆ ்பிரிக்க ஒன்றியம்  

 ஆப்பிரிக்க ஒை்றியம் எை்பது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் அளமந்துள்ள 55 உறுப்பு 

நோடுகளளக் பகோண்ட ஒரு கண்ட அளவிலோை ஒை்றிய அளமப்போகும். 

 தளலளமயகம் : அடிஸ் அபோபோ, எதத்ிவயோப்பியோ. 

 லிபியத் தளலேர ்முயம்மர ்அல்-கடோஃபி தளலளமயில் இந்த ஆப்பிரிக்க ஒை்றியத்திை் 

உருேோக்கமோைது புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

 சிரவ்ட பிரகடைம் மூலம் ஆப்பிரிக்க ஒை்றியம் நிறுேப்பட்டது. 

 

ஒளிபுகா மண்டலத்திை்கு பயணம் 

 விஞ்ஞோைிகள் குழுேோைது இந்தியப் பபருங்கடலிை் மிகவும் ஆழமோை பகுதியோை 

“ஒளிபுகோ மண்டலதத்ிற்கு” (நள்ளிரவு மண்டலம்) பசல்லத் தயோரோகி ேருகிை்றது. 

 ஒளி அரிதோகவே இந்தப் பகுதிளயச ்பசை்றளடகிை்றது. ஆைோல் உயிரிைங்கள் இை்னும் 

இந்தப் பகுதியில் கோணப்படுகிை்றை. 

 இந்த ஐந்து ேோர கோலப் பயணமோைது கடல் தளத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கோை மீட்டர ்

உயரமுள்ள நீருக்கடியில் இருக்கும் மிகப்பபரிய மளலகளோை “கடல் மளலகளள” 

பசை்றளடேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

சியாோ புயல் 

 இது ேடக்கு ஐவரோப்போளேத் தோக்கிய ஒரு மிகப்பபரிய புயலோகும். இந்தப் புயலோைது 

இப்பகுதியில் வபோக்குேரத்திற்கும் பபோது நிகழ்வுகளுக்கும் இளடயூறு விளளவிக்கிை்றது. 

 ஐக்கிய இரோெ்ஜியதத்ில் ‘சியோரோ’ எை்று பபயரிடப்பட்ட இந்தப் புயலோைது அயரல்ோந்து, 

பிரோை்சு, பபல்ஜியம், பநதரல்ோந்து, சுவிட்சரல்ோந்து மற்றும் பெரம்ைி ஆகிய நோடுகளளத் 

தோக்கும் எை்று எதிரப்ோரக்்கப் படுகிை்றது. 

 பெரம்ைியில் இது ‘சபிை்’ எை்று குறிப்பிடப்படுகிை்றது. 
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 ேோைிளல நிகழ்வுகளளக் கண்கோணிப்பதற்கு இை்னும் ஒரு முழு அளவிலோை ஐவரோப்பிய 

அளமப்பு இல்லோத கோரணத்தோல் இந்தப் புயலுக்கு இரண்டு பபயரக்ள் உள்ளை. 

 

ரவளாண் ரமம்பாட்டுக்கான ெேவ்ரதெ நிதி  

 ஐக்கிய நோடுகள் சளபயிை் வேளோண் வமம்போட்டுக்கோை சரே்வதச நிதியமோைது 

(International Fund for Agricultural Development - IFAD) ேளரும் நோடுகளில் உள்ள பட்டிைி மற்றும் 

ேறுளமளய நிேரத்த்ி பசய்ய பசயல்படுகிை்றது. 

 IFAD இை் 43ேது அமரே்ோைது வரோமில் நளடபபற்றது. 

 தற்வபோளதய ேளரச்ச்ி விகிததத்ுடை், ஐக்கிய நோடுகளிை் 2030 ஆம் ஆண்டு நீடிதத் 

ேளரச்ச்ி இலக்ளக அளடய முடியோது எை்று இந்தக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்த மை்றமோைது வரோமில் ஐக்கிய நோடுகள் சளபயிை் FAO (உணவு மற்றும் வேளோண் 

அளமப்பு) இல் கூடியது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் உலகத் தளலேரக்ள் நீடிதத் ேளரச்ச்ி இலக்கிை் கீழ் 2030 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் பட்டிைிளய அகற்றுேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டிருந்தைர.் 

 IFAD ஆைது 1974 ஆம் ஆண்டு உலக உணவு மோநோட்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 

பாதுகாப்பு பெலவுகள் குறித்த அறிக்டக 

 சரே்வதச மூவலோபோய ஆய்வுகள் நிறுேைமோைது (International Institute of Strategic Studies - IISS) 

பல்வேறு நோடுகளிை் போதுகோப்புச ் பசலவிைம் குறித்த தைது அறிக்ளகளய “இரோணுே 

இருப்பு” எை்ற தளலப்பில் பேளியிட்டுள்ளது. 

 போதுகோப்புக்கோை உலகளோவியச ் பசலவிைமோைது 2019 ஆம் ஆண்டில் 4% அதிகரித்து 

உள்ளது. 

 இது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மிகப்பபரிய ேளரச்ச்ியோகும். 

 அபமரிக்கோ, சீைோ, சவுதி அவரபியோ, ரஷ்யோ மற்றும் இந்தியோ ஆகிய நோடுகள் 2019 ஆம் 

ஆண்டில் உலகிை் முதல் ஐந்து போதுகோப்புச ்பசலவிைரக்ளோக தங்கள் நிளலகளளத் தக்க 

ளேதத்ுக் பகோண்டுள்ளை. 

IISS  ற்றி 

 1997 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்ட இந்த சரே்வதச நிறுேைமோைது ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆரோய்சச்ி 

நிறுேைம் ஆகும். 

 இந்நிறுேைமோைது வகோ டு திங்க் வடங்க் எை்ற ஒரு உலகளோவிய குறியீட்டு அறிக்ளகயில் 

10ேது சிறந்த நிறுேைமோக இடம் பபற்றுள்ளது. 
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ெேவ்ரதெத் ரதடல் மை்றும் மீட்பு ஆரலாெடனக் குழு (INSARAG) 

 வதசியப் வபரிடர ்மீட்புப் பளடயோைது சரே்வதசத் வதடல் மற்றும் மீட்பு ஆவலோசளைக் குழு 

(International Search & Rescue Advisory Group - INSARAG) ேழிகோட்டுதல்களிை் படி இரண்டோேது 

பிம்ஸ்படக் வபரிடர ்வமலோண்ளமப் பயிற்சிளய ஏற்போடு பசய்துள்ளது. 

 INSARAG ஆைது 1991 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்டது. 

 இது வபரழிவு போதிப்புக்கு உள்ளோகும் நோடுகள், வபரழிவு மீட்பு நடேடிக்ளக வமற்பகோள்ளும் 

நோடுகள் மற்றும் நகரப்்புறத் வதடல் & மீட்பு நடேடிக்ளகக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட 

அளமப்புகளிை் ேளலயளமப்போகும். 

 

முனிெ ்பாதுகாப்பு மாநாட்டின் 56வது பதிப்பு 

 சமீபதத்ில் முைிச ் போதுகோப்பு மோநோட்டிை் (Munich Security Conference - MSC) 56ேது 

பதிப்போைது பெரம்ைியிை் பதற்கு நகரமோை முைிசச்ில் பதோடங்கியது. 

 MSC எை்பது 1963 ஆம் ஆண்டு முதல் நளடபபற்று ேரும் சரே்வதசப் போதுகோப்புக் 

பகோள்ளக பதோடரப்ோை ஒரு ேருடோந்திர மோநோடோகும். 

 இந்த ஆண்டிை் இந்த மோநோட்டிை் கருப்பபோருள், “பேஸ்ட்பலஸ்ைஸ்” எை்று 

வதரந்்பதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த மோநோட்டில் இந்திய பேளியுறவுத் துளற அளமசச்ரோை எஸ். பெய்சங்கர ்

இந்தியோளேப் பிரதிநிதித்துேப் படுத்தியுள்ளோர.் 
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பநதேல்ாந்தின் டிஜிட்டல் அடடயாளத் திட்டத்தின் மீதான தீே்ப்பு 

 உலகில் இதுேளர எங்கும் நிகழோத ேளகயில், பநதரல்ோந்தில் உள்ள ஒரு நீதிமை்றமோைது 

டிஜிட்டல் அளடயோள பநறிமுளறக்கு எதிரோகத் தீரப்்பளித்துள்ளது. 

 இந்த ேழிமுளற SyRI (கணிைி இடர ்கோட்டி - System Risk Indicator) எை அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 தரவுகளிை் தைியுரிளமளயப் போதுகோப்பதற்கோகவும் (தரவு அந்தரங்கம்) மற்றும் மைித 

உரிளமகள் பதோடரப்ோை பிரசச்ிளைகளளத் தடுப்பதற்கோகவும் இந்த தீரப்்போைது 

ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 

SyRI  ற்றி 

 டசச்ு சமூக நலத் துளற அளமசச்கமோைது 2014 ஆம் ஆண்டில் SyRIளய உருேோக்கி உள்ளது. 

 SyRIயிை் வநோக்கமோைது வமோசடி பசய்தேரக்ளள அரசோங்கதத்ிை் சலுளககளளப் 

பபறுேதிலிருந்து நீக்குதலோகும். 

 அளடயோள அட்ளடயிை் பயை்போடு பதோடரப்ோை உசச் நீதிமை்றதத்ிை் ஆதோர ் தீரப்்பிை் 

ேரம்புகளளப் வபோலவே வஹக் நீதிமை்றமும் சமூக நலளைத் தைிப்பட்ட 

தைியுரிளமயுடை் சமநிளலப்படுதத் முயை்றுள்ளது. 

 

IFADன் 43வது நிேவ்ாகக் குழுக் கூட்டம் 

 IFADை் 43 ேது நிரே்ோகக் குழுக் கூட்டமோைது இத்தோலியிை் வரோம் நகரில் “2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் பட்டிைிளய முடிவுக்குக் பகோண்டு ேருேதற்கோக நீடிதத் உணவு முளறகளில் 

முதலீடு பசய்தல்” எை்ற தளலப்பில் நடத்தப்பட்டது. 

 வேளோண் வமம்போட்டிற்கோை சரே்வதச நிதியமோைது (International Fund for Agricultural 

Development - IFAD) கோலநிளல மோற்ற நிகழ்வுகளும்  விேசோயதத்ிை் மீதோை அேற்றிை் 

தோக்கங்களும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமோர ்100 மில்லியை் மக்களள ேறுளம நிளலக்குள் 

தள்ளும் எை்று கூறியுள்ளது. 

 

13வது ஆசிய வணிக மை்றும் ெமூக முதலீட்டாளேக்ள் மன்ைம் 2020 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் ஆசிய ேணிக மற்றும் சமூக முதலீட்டோளரக்ள் மை்றதத்ிை் 13ேது 

பதிப்பு & 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் ஆசியோவிை் சிறந்த நிறுேைங்கள் & தளலேரக்ள் 

அளமப்பிை் 4ேது பதிப்பு ஆகிய மோநோடுகள் தோய்லோந்தில் நளடபபற்றை. இந்த 

மோநோடுகள் இந்தியோ மற்றும் ஆசியோவில் முதலீட்ளட வமம்படுத்துேளத வநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளை. 

 இந்த நிகழ்விை் ஒரு பகுதியோக, ஆசியோ ஒை் இதழ் & யுஆரஎ்ஸ் மீடியோ ஆகியளே 

இளணந்து ‘இந்தியோ - தோய்லோந்து: இை்று, நோளள, ஒை்றிளணந்து’ எை்ற அளமப்பு 

முளறசோர ்கூட்டத்ளத ஏற்போடு பசய்தை. 
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வடக்கு ஐரோப்பிய நாடுகடளெ ்சுை்றி அடமக்கப்படும் அடண 

 கோலநிளல மோற்றதத்ிை் விளளேோக 15 ேட ஐவரோப்பிய நோடுகளிை் பல இலட்சக் 

கணக்கோை மக்களளயும் முக்கியமோை பபோருளோதோரப் பகுதிகளளயும் உயரும் கடல்நீர ்

போதிப்புகளில் இருந்து போதுகோக்க ஒரு பபரிய அளண அளமக்கும் திட்டமோைது 

முை்பமோழியப்பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ில் 637 கி.மீ நீளமுள்ள இரண்டு அளணகள் கட்டப்பட உள்ளை. 

o முதலோேது அளணயோைது ேடக்கு அயரல்ோந்து மற்றும் வமற்கு நோரவ்ே ஆகிய 

பகுதிகளுக்கு இளடவய கட்டப்பட உள்ளது. 

o இரண்டோேது அளணயோைது பிரோை்ஸ் மற்றும் பதை்வமற்கு இங்கிலோந்து ஆகிய 

பகுதிகளுக்கு இளடவய கட்டப்பட உள்ளது. 

 

FATFல் பாகிஸ்தான் குறித்த சீனாவின் நிடலப்பாடு 

 போகிஸ்தோளை FATFை்  சோம்பல் நிறப் பட்டியலில் (நிதியியல் நடேடிக்ளகப் பணிக்குழு - 

Financial Action Task Force) வசரப்்பதற்கோக சீைோேோைது இந்தியோ மற்றும் அபமரிக்கோவுடை் 

இளணந்துள்ளது. 

 சீைோ மற்றும் சவுதி அவரபியோ ஆகிய இரண்டு நோடுகளும் அபமரிக்கோ, இந்தியோ மற்றும் 

பிற ஐவரோப்பிய நோடுகளுடை் இளணந்து போகிஸ்தோைிை் பயங்கரேோத நிதியுதவி & பண 

வமோசடித் தடுப்பு நடேடிக்ளககளுக்கு எதிரோகத ் தங்களது கண்டைங்களளத் 

பதரிவித்துள்ளை. 

 தற்பபோழுது ேளர சீைோ, சவுதி அவரபியோ மற்றும் துருக்கி ஆகிய மூை்று நோடுகளும் 

போகிஸ்தோளை FATFை் சோம்பல் நிறப் பட்டியலில் வசரக்்கும் நடேடிக்ளகக்கு எதிரோக 

போகிஸ்தோளை ஆதரித்தை. 

 ஆைோல் தற்பபோழுது துருக்கி மற்றும் மவலசியோ ஆகிய நோடுகள் மட்டுவம போகிஸ்தோளை 

ஆதரிக்கிை்றை. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ெூை் மோதத்தில் போகிஸ்தோை் சோம்பல் நிறப் பட்டியலில் ளேக்கப் 

பட்டது. 

 

ொடலப் பாதுகாப்பிை்கான “ொடல விபத்துகளை்ை அணுகுமுடை” (Vision Zero 

approach) 

 சுவீடைிை் ஸ்டோக்வஹோமில் இரண்டு நோட்கள் நளடபபற்ற சோளலப் போதுகோப்பு குறித்த 

உலகளோவிய அளமசச்ரக்ளுக்கிளடவயயோை மோநோட்டில் “சோளல விபதத்ுகளற்ற 

அணுகுமுளறயோைது” அதிக அளவிலோை கேைத்ளதயும் போரோட்ளடயும் பபற்றுள்ளது.  

 சோளல விபதத்ுகளிைோல் எந்தபேோரு நபரும் பகோல்லப்படக் கூடோது அல்லது ேோழ்நோள் 

முழுேதும் கோயமளடயக் கூடோது எை்பவத இதத்ிட்டத்திை் வநோக்கமோகும். 

 “சோளல விபத்துகளற்ற அணுகுமுளற” எை்ற கருத்தோக்கமோைது சுவீடை் 

நோடோளுமை்றதத்ிைோல் 1997 ஆம் ஆண்டில் முடிவு பசய்யப்பட்டது. 

 இந்த அணுகுமுளறயோல் சுவீடை் நோடோைது சோளல இறப்புகளள போதியோகக் 

குளறதத்ுள்ளது. 
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ப்ளூ டாட் அடமப்பு (Blue Dot Network) 

 ெப்போை் மற்றும் ஆஸ்திவரலியோவுடை் இளணந்து அபமரிக்கோவிை் தளலளமயில் ப்ளூ 

டோட் அளமப்போைது (Blue Dot Network - BDN) 2019 ஆம் ஆண்டு  நேம்பரில் தோய்லோந்தில் 

முளறயோக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 "உலகளோவிய உள்கட்டளமப்பு வமம்போட்டிற்கோை உயரத்ரமோை, நம்பகமோை தரங்களள" 

ஊக்குவிப்பதற்கோக அரசோங்கங்கள், தைியோர ் துளற மற்றும் சிவில் சமூகத்ளத 

ஒை்றிளணப்பளத வநோக்கமோகக் பகோண்ட பல பங்குதோரரக்ளிை் முை்முயற்சியோக இது 

கருதப் படுகிை்றது. 

 BDNக்கோை திட்டமோைது அபமரிக்கோவிை் இந்வதோ - பசிபிக் உத்திசோர ் திட்டதத்ிை் ஒரு 

பகுதியோகும். இது சீைோவிை் மண்டலம் மற்றும் போளத ேழித்தட முை்முயற்சிளய (Belt and 

Road Initiative - BRI) எதிரப்்பளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்தியோ எதிரக்ோலத்தில் அபமரிக்கோ தளலளமயிலோை BDNல் இளணய இருக்கிை்றது. 

சீனாவின் மண்டலம் மற்றும்  ாளத வழித்தட முன்முயற்சி 

 BRI எை்பது ஆசியோளே நிலம் மற்றும் கடல் போளதகள் ேழியோக ஆப்பிரிக்கோ மற்றும் 

ஐவரோப்போவுடை் இளணப்பதற்கோை ஒரு லட்சியத ்திட்டமோகும். 

 BRI ஆைது பிை்ேருேைேற்ளறக் பகோண்டிருகிை்றது. அளேயோேை 

o பட்டுச ் சோளலப் பபோருளோதோர மண்டலம் - சீைோளே நிலப்போளத ேழியோக 

பதை்கிழக்கு ஆசியோ, பதற்கோசியோ, மதத்ிய ஆசியோ, ரஷ்யோ மற்றும் 

ஐவரோப்போவுடை் இளணக்கும் கண்டங்களுக்கிளடவயயோை போளதயோகும். 

 

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


                   
 

97 
 

o 21 ஆம் நூற்றோண்டு கடல்சோர ் பட்டுச ் சோளல - சீைோவிை் கடவலோரப் பகுதிகளள 

பதை்கிழக்கு மற்றும் பதற்கோசியோ, பதை் பசிபிக், மத்திய கிழக்கு மற்றும் கிழக்கு 

ஆப்பிரிக்கோவுடை் ஐவரோப்போவிற்கு இளணக்கும் ஒரு கடல்ேழிப் போளதயோகும். 

 

ஜி20 - 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை ஜி20 நோடுகள் சந்திப்போைது சவுதி அவரபியோவிை் ரியோத்தில் 

நளடபபற உள்ளது. 

 இந்தக் கூட்டதத்ில் உலகப் பபோருளோதோரம் மற்றும் பகோவரோைோ ளேரஸ் 

பதோற்றுவநோயோல் ஏற்படும் அபோயங்கள் குறித்து விேோதிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 வமலும், 'அளைேருக்குமோை 21 ஆம் நூற்றோண்டிை் ேோய்ப்புகளள உணரந்்து பகோள்ளுதல்' 

எை்ற கருப்பபோருளிை் கீழ் சவுதி ஜி20 கூட்டத்திை் முை்னுரிளமகள் குறிதத்ு இேரக்ள் 

விேோதிக்க இருக்கிை்றைர.் 

 ஜி 20 அளமப்பிை் தளலேர ் பதவிளய ேகித்த முதலோேது அரபு நோடு சவுதி 

அவரபியோேோகும். 

 கடந்த ஆண்டு ஜி20 உசச்ி மோநோடோைது ெப்போைிை் ஒசோகோவில் நளடபபற்றது. 

 

ஆே்ட்படமிஸ் திட்டம் 

 ஆரட்்படமிஸ் திட்டத்திை் மூலம், நோசோ 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் முதல் பபண்ளணயும் 

அடுத்த ஆளணயும் சந்திரைில் தளரயிறக்க இருக்கிை்றது. 

 இே்ேோறு விண்பேளி வீரரக்ளள சந்திரைில் தளரயிறக்கி ஆய்வு பசய்து, அங்கு கற்றுக் 

பகோண்ட தகேல்களளப் பயை்படுத்தி நோசோ அளமப்போைது பசே்ேோய்க் கிரகதத்ிற்கு 

விண்பேளி வீரரக்ளள அனுப்பத் திட்டமிட்டுள்ளது. 

 

ரபாேக்் குை்ைங்கள் பதாடே்பான UNHRCன் தீே்மானத்திலிருந்து இலங்டக விலகல் 

 இலங்ளக அரசு ஐக்கிய நோடுகளிை் மைித உரிளமகள் வபரளேயிை் (United Nations Human 

Rights Council - UNHRC) தீரம்ோைத்திலிருந்து விலகுகிை்றது. 

 இந்தத் தீரம்ோைத்திை் முக்கிய வநோக்கம் தமிழ் விடுதளலப் புலிகள் 

கிளரச்ச்ியோளரக்ளுக்கு எதிரோை வபோரக்்கோல ேை்முளறகள் பற்றிய விசோரளண ஆகும். 

 மைித உரிளமகள் ஆளணயம் எை்பது பெைீேோளேத ் தளலளமயிடமோகக் பகோண்ட 

ஐக்கிய நோடுகள் அளமப்பில் உள்ள அரசோங்கங்களுக்கிளடவயயோை ஒரு அளமப்பு ஆகும். 

 இது உலபகங்கிலும் உள்ள அளைதத்ு மைித உரிளமகளளயும் வமம்படுத்துேதற்கோகவும் 

போதுகோப்பதற்கோகவும் 47 உறுப்பு நோடுகளளக் பகோண்டு உருேோக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

பபாருளாதாே ஆய்வு அறிக்டக 2020 

 2020 ஆம் நிதியோண்டிை் பபோருளோதோர ஆய்ேறிக்ளகயோைது மத்திய நிதியளமசச்ர ்

நிரம்லோ சீதோரோமைோல் நோடோளுமை்றத்திை் இரு அளேகளிலும் தோக்கல் பசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த ஆய்ேறிக்ளகயோைது நோட்டிை் பபோருளோதோரப் வபோக்குகள், கடந்த 12 மோதங்களில் 

நோட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ேளரச்ச்ி மற்றும் ேளங்கள் குறித்து அறிய உதவுகிை்றது. 

 பபோருளோதோர ஆய்ேறிக்ளக 2020இை் கருப்பபோருளோைது “ேளங்களள உருேோக்குதல், 

ேணிக சோரப்ுக் பகோள்ளககளள வமம்படுதத்ுதல், பபோருளோதோரதத்ில் நம்பிக்ளகளய 

ேலுப்படுத்துதல்” எை்பதோகும். 

 பபோருளோதோர விேகோரத் துளறயிை் பபோருளோதோரப் பிரிேோைது தளலளமப் பபோருளோதோர 

ஆவலோசகரோை டோக்டர ் கிருஷ்ணமூரத்த்ி சுப்பிரமணியைிை் ேழிகோட்டுதலிை் படி இந்த 

ஆய்ேறிக்ளகளயத் தயோரிதத்ுள்ளது. 

 

முக்கியக் கூறுகள்  

 இந்த ஆய்ேறிக்ளகயிை் படி, தற்வபோளதய ஆண்டிை் ேளரச்ச்ி 5% ஆகும்.  

 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கோை பமோதத் உள்நோட்டு உற்பத்தியிை் ேளரச்ச்ி 6% முதல் 6.5% ேளர 

இருக்கும்.  

 2020 ஆம் நிதியோண்டிை் (2019-20) பதோழில்துளற ேளரச்ச்ியோைது 2.5% ஆகும்.  

 2019 (2018-19) ஆம் நிதியோண்டிை் அந்நிய பசலோேணி இருப்பு 461.2 பில்லியை் அபமரிக்க 

டோலரோக இருந்தது.  
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 2020 ஆம் நிதியோண்டிை் பபோருட்கள் மற்றும் வசளே ேரி ேசூலிப்போைது 4.1% 

அதிகரித்துள்ளது. 

 உலக ேங்கியிை் பதோழில்முளைவேோர ் குறிதத் தரவுப்படி, புதியதோக உருேோக்கப்பட்ட 

நிறுேைங்களிை் எண்ணிக்ளகயில், உலக அளவில் இந்தியோ மூை்றோேது இடத்தில் உள்ளது 

எை்று இந்த ஆய்ேறிக்ளக  பதரிவித்துள்ளது. 

 வசளேத் துளறயில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய நிறுேை உருேோக்கமோைது உற்பத்தி, 

உள்கட்டளமப்பு அல்லது விேசோயத் துளறகளள விட கணிசமோக அதிகமோக உள்ளது. 

 குெரோத,் வமகோலயோ, புதுசவ்சரி, பஞ்சோப் மற்றும் ரோெஸ்தோை் ஆகிய மோநிலங்களில் 

உற்பத்தித் துளறயில் பதோழில் முளைவேோர ் பசயல்போடோைது அதிகமோக உள்ளது எை்று 

இந்த ஆய்ேறிக்ளக குறிப்பிடுகிை்றது. 

 இந்தியோ 2024-25 ஆம் ஆண்டுக்குள் 5 டிரில்லியை் அபமரிக்க டோலரக்ள் மதிப்புள்ள 

பபோருளோதோரத்ளத அளடய, உள்கட்டளமப்புத் துளறயில் 1.4 டிரில்லியை் அபமரிக்க 

டோலரக்ளளச ்பசலவிட வேண்டும் எை்று இந்த ஆய்ேறிக்ளக கூறுகிை்றது. 

 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 64.2 சதவீதமோக இருந்த அரசிைோல் சுகோதோர நலத் துளறக்குச ்

பசலவிடப்படும் பதோளகயோைது 2016-17 ஆம் ஆண்டில் 58.7 சதவீதமோக குளறந்துள்ளது. 

 இந்த ஆய்ேறிக்ளகயிை் படி, இந்தியப் பபோருளோதோரதத்ில் 55% வசளேத் துளற 

பங்கோற்றுகிை்றது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் 3.2 சதவீததத்ிலிருந்த பணவீக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் 2.6 

சதவீதமோகக் குளறந்துள்ளது. இது பபோருளோதோரத்தில் வதளே பலவீைமளடேளத 

பிரதிபலிக்கிை்றது. 
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 2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் 2017-18 ஆம் ஆண்டு ேளர பபண்களிை் வேளலேோய்ப்பு 8% 

அதிகரித்துள்ளது. 

 கோல்நளட 

o இந்த ஆய்ேறிக்ளகயிை் படி, கிரோமப்புறக் குடும்பங்களிை் ேருமோைத்திை் 

இரண்டோம் நிளல ஆதோரமோக கோல்நளடகள் மோறிவிட்டை. 

o கோல்நளடகளிை் ேளரச்ச்ியோைது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 7.9% ஆக உள்ளது. 

 பசுளம இந்தியோ 

o கோடு மற்றும் மரங்களிை் பரப்பு 80.73 மில்லியை் பஹக்வடளர எட்டியுள்ளது எை்றும் 

இந்த ஆய்ேறிக்ளக கூறுகிை்றது. 

o இது நோட்டிை் பமோத்த புவியியல் பரப்பளவில் 24.56% ஆகும். 

 ஆயுஷ்மோை் போரத் திட்டம்  

o இந்தத் திட்டமோைது 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 150000 சுகோதோர மற்றும் ஆவரோக்கிய 

ளமயங்களள (Health and Wellness Centres - HWC) அளமக்க முை்பமோழியப் பட்டுள்ளது. 

o 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 14 ஆம் வததி ேளர இதுேளர 28,005 HWC கள் அளமக்கப் 

பட்டுள்ளை. 

 வேளல உருேோக்கம் 

o 2011-12 ஆம் ஆண்டுடை் ஒப்பிடும்வபோது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் சம்பள ஊழியரக்ள் 

அல்லது ேழக்கமோை ஊதிய ஊழியரக்ளிை் வேளல உருேோக்கம் 5% 

அதிகரித்துள்ளது. 

o சுமோர ்2.62 வகோடி புதிய வேளல ேோய்ப்புகள் உருேோக்கப்பட்டை. 

 பசுளமப் பத்திரச ்சந்ளத 

o சீைோவுக்குப் பிறகு ேளரந்்து ேரும் இரண்டோேது பபரிய பசுளமப் பதத்ிரச ்

சந்ளதயோக இந்தியோ மோறியுள்ளது. 

o சுற்றுசச்ூழல் குறித்த நிளலயோை முதலீடுகளள அதிகரிக்க 2019 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியோ சரே்வதச நீடிதத் சுற்றுசச்ூழல் நிதியத்திை் தளத்துடை் இளணந்தது. 
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நிதிநிடல அறிக்டக 2020-21 

 2020 - 21 ஆம் ஆண்டிற்கோை நிதிநிளல அறிக்ளகளய மத்திய நிதியளமசச்ர ் நிரம்லோ 

சீதோரோமை் சமரப்்பிதத்ோர.் 

 இந்த நிதிநிளல அறிக்ளகயோைது பிை்ேரும் மூை்று முக்கிய கருப்பபோருள்களள 

அடிப்பளடயோகக் பகோண்டது. அளேயோேை: 

o இந்தியோவிை் இலக்கு. 

o அளைேருக்குமோை பபோருளோதோர ேளரச்ச்ி. 

o சமூக நலை் - மைிதோபிமோைம் மற்றும் இரக்கம். 

நிதிநிளல அறிக்ளக 

 இந்தியோவிை் நிதிநிளல அறிக்ளக எை்பது நோட்டிை் விரிேோை ேருடோந்திர நிதிநிளல 

அறிக்ளகயோகும். 

 மத்திய நிதிநிளல அறிக்ளகயோைது அரசோங்கதத்ிை் நிதி, அதை் ேருேோய் மற்றும் 

பசலவுகள் ஆகியளே பற்றிய விரிேோை கணக்ளகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்திய அரசியலளமப்பிை் 112ேது சரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள படி, 

o ஏப்ரல் 1 முதல் மோரச் ்31 ேளர, அந்த ஆண்டிற்கோை அதை் மதிப்பிடப்பட்ட ரசீதுகள் 

மற்றும் பசலவிைங்களிை் அறிக்ளகளய மத்திய அரசு நோடோளுமை்றத்திை் இரு 

அளேயிலும் சமரப்்பிக்கிை்றது. 

சிறப்பம்சங்கள் 

 பமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்திளயப் பபோறுதத்ேளர இந்தியோ தற்பபோழுது உலகிை் 

ஐந்தோேது பபரிய பபோருளோதோரமோக இருக்கிை்றது. 

 பமோத்த உள்நோட்டு உற்பதத்ியிை் இயல்பு ேளரச்ச்ி - 10% (2020-21). 

 நிதிப் பற்றோக்குளற - பமோதத் உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 3.8% (2019-20), பமோத்த உள்நோட்டு 

உற்பத்தியில் 3.5% (2020-21). 

 ேருேோய்ப் பற்றோக்குளற - பமோத்த உள்நோட்டு உற்பத்தியில் 2.7% (2020-21). 

 15ேது நிதி ஆளணயமோைது மோநிலங்களுக்கோை மத்திய ேரிகளிை் மோநிலப் பங்ளக ஒரு 

சதவீதம் குளறதத்ு 41% ஆக குளறதத்ுள்ளது. 
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 புதிய ேரி உசச் ேரம்புகள் மற்றும் குளறந்த ேருமோை ேரி விகிதங்கள். 

 மருத்துே உபகரணங்களள இறக்குமதி பசய்ேதற்கு 5% சுகோதோரத் தீரள்ே விதிக்கப் 

படும். 

 வேளோண்ளம பதோடரப்ோை 16 பசயல் திட்டங்களுக்கு ரூ. 2.83 லட்சம் வகோடி நிதி ஒதுக்கீடு. 

 ேங்கி ளேப்புக் கோப்பீட்டுத் பதோளகயோைது ஒரு ளேப்புத் பதோளகதோரருக்கு ரூ. 1 

லட்சதத்ிலிருந்து ரூ. 5 லட்சமோக உயரத்த்ப் பட்டுள்ளது. 

 

இேண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முடை பவளியிடப்படும் ேிெேவ்் வங்கியின் 6வது 

நாணயக் பகாள்டக 

 ரிசரே்் ேங்கியோைது (Reserve Bank of India - RBI) இரண்டு மோதங்களுக்கு ஒரு முளற 

பேளியிடப்படும் 2020-21க்கோை தைது 6ேது நோணயக் பகோள்ளக விகிதங்களள 

மகோரோஷ்டிரோவிை் மும்ளபயில் அறிவிதத்து. 

 பணவியல் பகோள்ளகக் குழுவிை் இந்த பகோள்ளக மறுஆய்வுக் கூட்டமோைது ரிசரே்் 

ேங்கியிை் ஆளுநரோை சக்திகோந்த தோஸ் தளலளமயில் நளடபபற்றது. 

Policy Rates under Liquidity Adjustment Facility (LAF) Value 

Repo Rate  5.15% 

Reverse Repo Rate  4.90% 

Marginal standing facility (MSF) Rate  5.40% 

Bank Rate 5.40% 

Reserve Ratios 

Cash reserve Ratio (CRR)  4% 

Statutory Liquidity Ratio (SLR)  18.25% 

GDP Prediction for 2020-21 6 % (from 5 % in FY20) 

CPI Inflation-   H1:2020-21  5.4-5.0 % 

 

சிைந்த 500 வங்கி நிறுவனங்கள் - 2020 

 ேங்கியோளரக்ளிை் “2020 ஆம் ஆண்டிை் சிறந்த 500 ேங்கி நிறுேைங்கள்” எை்ற 

அறிக்ளகயிை்படி, உலகளோவிய ேங்கிகளிளடவய ‘நிறுேை மதிப்பில் உயர ் அதிகரிப்பு’ 

பகோண்ட ேங்கிகளிை் பட்டியலில் இந்தியோவிை் இண்டஸ்இண்ட் ேங்கியோைது  

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இந்த அறிக்ளகயிை் ஒரு பகுதியோக, "நோட்டிை் பமோதத் நிறுேை மதிப்பில் சிறந்த 50 

நோடுகள்" எை்ற பட்டியலில் சீைோ முதலிடத்தில் உள்ளது. அதளைத் பதோடரந்்து 

அபமரிக்கோ, கைடோ, இங்கிலோந்து மற்றும் ெப்போை் ஆகிய நோடுகள் உள்ளை. 

 இந்தப் பட்டியலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 10ேது இடத்தில் இருந்த இந்தியோ தற்வபோது 8ேது 

இடதத்ில் உள்ளது. 
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முதலீடுகடள ஈேக்்கக் கூடிய சிைந்த மாநிலங்கள் - ேிெேவ்் வங்கி 

 முதலீடுகளள ஈரக்்கக் கூடிய சிறந்த மோநிலங்கள் குறித்த தரவுகளள இந்திய ரிசரே்் ேங்கி 

பேளியிட்டுள்ளது. 

 2018 - 19 ஆம் ஆண்டில், ேங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுேைங்களோல் அனுமதிக்கப்பட்ட 

திட்டங்களிை் பமோத்த பசலவில் ஆந்திர மோநிலமோைது அதிக பங்ளகக் பகோண்டிருந்தது. 

 அளதத் பதோடரந்்து தமிழ்நோடு, மகோரோஷ்டிரோ, குெரோத,் பதலுங்கோைோ, ரோெஸ்தோை் 

மற்றும் உதத்ரப் பிரவதசம் ஆகிய மோநிலங்கள் உள்ளை. 

 இருப்பினும், 2014-15 ஆண்டு முதல் 2018-19 ஆண்டு ேளரயிலோை ஐந்தோண்டு கோலப் 

பகுதியில் மகோரோஷ்டிரோ மோநிலம் முதலிடத்தில் இருந்தது. அதளைத் பதோடரந்்து குெரோத ்

இருந்தது.  

 ஒரு குறிப்பிட்ட மோநிலத்தில் ஒரு திட்டம் அனுமதிக்கப் படுேதளைத் தீரம்ோைிக்கும் 

கோரணிகள் பிை்ேருமோறு: 

o திட்டம் பசயல்படுத்தப்பட உள்ள இடம் 

o மூலப்பபோருட்களிை் அணுகல் 

o திறளமயோை உளழப்போளரக்ள் கிளடதத்ல்  

o வபோதுமோை உள்கட்டளமப்பு 

o சந்ளத அளவு  

o ேளரச்ச்ி ேோய்ப்புகள் 

 

USTR அடமப்பின் வளரும் நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து இந்தியா நீக்கம்   

 அபமரிக்கோவிை் ேரத்த்கப் பிரதிநிதிகள் (United States Trade Representative - USTR) 

அளமப்போைது ேளரும் நோடுகளிை் பட்டியலிலிருந்து இந்தியோளே நீக்கியுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நோடுகளோைளே ஈடுபசய் ேரிகள் (Countervailing duties) 

பதோடரப்ோக முை்னுரிளம நை்ளமகளள வகோரத்  தகுதியுளடய நோடுகளோகும். 

 தற்வபோது USTR அளமப்போைது இந்தியோவுடை் வசரத்்து வேறு சில நோடுகளளயும் இந்தப் 

பட்டியலிலிருந்து நீக்கியுள்ளது. 

 அபமரிக்கோ இந்தியோவிலிருந்து ேரும் பபோருட்களுக்கு ஈடுபசய் ேரி விதிப்பளத இது 

எளிதோக்கும். 

இந்தியா நீக்க ் ட்டதற்கான காரணம் 

 USTR அளமப்பிை் கூற்றுப்படி, 2017 ஆம் ஆண்டில் உலகளோவிய ேரத்்தகத்தில் 

இந்தியோவிை் பங்கு ஏற்றுமதியில் 2.1% ஆகவும், இறக்குமதியில் 2.6% ஆகவும் இருந்தது. 

 இந்தியோ ஜி20 உறுப்பு நோடுகளிை் பபோருளோதோரத்தில் உலகளோவிய பபோருளோதோர 

உற்பத்தி மற்றும் ேரத்்தகத்திை் பபரிய பங்குகளளக் பகோண்டுள்ளது. 

 வமலும், ஜி20 நோடுகளிை் அளமப்பில் இந்தியோ ஒரு பகுதியோக இருக்கிை்ற கோரணதத்ோல் 

12,375 டோலருக்கும் குளறேோை தைிநபர ் பமோதத் வதசிய ேருமோைம் பகோண்ட நோடோக 

இருந்த வபோதிலும் இந்தியோளே ஒரு ேளரந்்த நோடோக ேளகப்படுத்தலோம். 
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ரதசிய நிதி உள்ளடக்கத்திை்கான உத்தி 2019-24 

 இந்திய ரிசரே்் ேங்கியோைது (RBI) ெமீபத்தில் 2019-24 ஆண்டிை் நிதி உை்ைடக்கதத்ிற்கான 

வதசிய உதத்ிளய தேைியிட்டுள்ளது. 

 ‘நிதி ொரந்்த விழிப்புணரவ்ு மற்றும் வமம்படுத்தப்பட்ட இந்தியா’றே உருோக்குேவத இந்த 

முயற்சியின் வநாக்கமோகும். 

 இது முறறயான மற்றும் குளறந்த நிதிெ ் வெறேகறை ேழங்குேறதயும் 

ோடிக்றகயாைரக்ைிறடவய நிதி ொரந்்த கல்வியறிறே வமம்படுதத்ுேறதயும் 

வநாக்கமாகக் தகாண்டுை்ைது. 

 நிதி உை்ைடக்க ஆவலாெறனக் குழுவின் உதவியுடன் ரிெரே்் ேங்கி இந்த உதத்ிறய 

தேைியிட்டுை்ைது. 

 இந்த உதத்ியின் சில பரிந்துறரகை்: 

o 5 கி.மீ. ததாறலவில் நிதிெ ்வெறே ேழங்குநரக்றை அறமதத்ல்.  

o 2022க்குை் தபாதுக்கடன் பதிறே (Public Credit Registry) முழுறமயாக இயக்குதல், 

மற்றும் பிற. 

 

பவப்பநிடல கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடனயம் 

 மும்ளப விமோை நிளலயமோைது சமீபத்தில் வேளோண் மற்றும் மருந்து தயோரிப்புகளள 

வசமிதத்ு ளேக்கும் உலகிை் மிகப்பபரிய பேப்பநிளலக் கட்டுப்போட்டு ேசதிளய 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 புதிதோகத் பதோடங்கப்பட்டுள்ள “ஏற்றுமதி குளிரச்ச்ி மண்டலமோைது” 700 டை்களுக்கும் 

அதிகமோை சரக்குகளள ளேதத்ிருக்கும் திறை் பகோண்டது. 

 மும்ளப விமோை நிளலயமோைது IATA CEIV PARMA அங்கீகோரத்ளதப் பபற்ற உலகிை் சில 

விமோை நிளலயங்களில் ஒை்றோகவும் நோட்டிை் முதலோேது விமோை நிளலயமோகவும் 

ஆசியோவில் மூை்றோேது விமோை நிளலயமோகவும் திகழ்கிை்றது. 

 இது சரே்வதச விமோைப் வபோக்குேரத்துச ் சங்கதத்ிைோல் (IATA - International Air Transport 

Association) ேழங்கப்படும் ஒரு அங்கீகோரமோகும். 

 உலபகங்கிலும் உள்ள மருந்துத ் தயோரிப்புகளிை் விநிவயோகத் பதோடளர வமம்படுதத்ும் 

பபோருட்டு, மருந்துத் தளேோடதத்ில் சுயோதீை மதிப்பீட்டோளரக்ளுக்கோை சிறப்புமிகு 

ளமயமோைது (Centre of Excellence for Independent Validators in Pharmaceuticals Logistics - CEIV Pharma) 

IATAயிைோல் பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

PM - KISAN ெம்மன் நிதி திட்டம் 

 இது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 24 அை்று ஒரு ேருடத்ளத நிளறவு பசய்தது. 

 பிரதோை் மந்திரி கிசோை் ளகவபசிச ்பசயலியோைது மத்திய வேளோண் மற்றும் விேசோயிகள் 

நலத் துளற அளமசச்ரோை நவரந்திர சிங் வதோமரோல் பதோடங்கி ளேக்கப் பட்டது. 

 இத்திட்டமோைது ஆரம்பத்தில் 2 பஹக்வடர ் ேளர நிலத்ளத ளேதத்ிருக்கும் சிறு மற்றும் 

குறு விேசோயிகளுக்கு 6000 ரூபோய் ேருமோை நிதியுதவிளய ேழங்கியது. 
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 பிை்ைர,் இது விேசோயிகள் ளேத்திருக்கும் நிலங்களிை் அளளேப் பபோருட்படுத்தோமல் 

அளைத்து விேசோயிகளுக்கும் நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இத்திட்டமோைது மதத்ிய வேளோண் மற்றும் விேசோயிகள் நலத் துளற அளமசச்கத்தோல் 

பசயல்படுதத்ப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 

ஹுனாே ்ஹாத் 

 இது சமீபதத்ில் புது தில்லியில் நளடபபற்றது. 

 இது "USTTAD" எை்ற திட்டத்திை் கீழ் மதத்ிய சிறுபோை்ளம விேகோரங்கள் துளற 

அளமசச்கத்திைோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. 

 இது சிறுபோை்ளமயிைச ் சமூகங்களளச ் வசரந்்த ளகவிளைஞரக்ளோல் தயோரிக்கப்பட்ட 

ளகவிளைப் பபோருட்கள் மற்றும் போரம்பரியத் தயோரிப்புகளிை் கண்கோட்சியோகும். 

 USTTAD (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development scheme) ஆைது 

“வமம்போட்டுத் திட்டதத்ிற்கோை போரம்பரிய களலகள்/ளகவிளைப் பபோருள்கள் மீதோை 

திறை்கள் மற்றும் பயிற்சியிளை வமம்படுத்துதல்” எை அளழக்கப்படுகிை்றது. 

 சிறுபோை்ளமயிைச ் சமூகங்களிை் போரம்பரியக் களலகள் மற்றும் ளகவிளைப் 

பபோருட்களிை் போரம்பரியத்ளதப் போதுகோப்பதும் போரம்பரியக் ளகவிளைஞரக்ளிை் 

திறளை ேளரப்்பதும் உலகளோவியச ் சந்ளதயுடை் போரம்பரிய திறை்களிை் 

இளணப்புகளள நிறுவுேதும் இதை் வநோக்கமோகும். 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

திேள் பவடிப்பு நிகழ்வு 

 நமது அண்டத்தில் கோலப்வபோக்கில் பேே்வேறு விகிதங்களில் திரள் பேடிப்பு நிகழ்வு 

நடப்பதோக ேோைியலோளரக்ள் சமீபதத்ில் கண்டறிந்துள்ளைர.் 

 திரள் எை்பது ஈரப்்பு விளசயிைோல் ஏற்படும் பபோருள்கள் வசகரிப்பிை் மூலம் கிரகங்கள் 

மற்றும் பிற விண்பேளிக் வகோள்கள் உருேோகும் நிகழ்ேோகும். 

 சில வநரங்களில் உருேோகும் நட்சத்திரமோைது ஒரு பபரிய அளவிலோை பபோருளள 

விழுங்குகிை்றது. இதை் விளளேோக மிகப் பபரிய நட்சத்திரத்தில் பேடிப்பு நிகழ்வுகள் 

ஏற்படுகிை்றை. இது திரள் பேடிப்பு நிகழ்வு எை்று அளழக்கப்படுகிை்றது. 

 திரள் பேடிப்பு நிகழ்ேோைது முதை்முதலில் 2016 ஆம் ஆண்டில் கண்கோணிக்கப்பட்டது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்ட வமசர ் கண்கோணிப்பு அளமப்போைது வரடிவயோ 

பதோளலவநோக்கிகளளப் பயை்படுதத்ி இந்த நிகழ்ளேக் கண்கோணிக்கிை்றது. 
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ஸ்பிட்ெே ்பதாடலரநாக்கி 

 நோசோவிை் ஸ்பிட்சர ் விண்பேளித் பதோளலவநோக்கியோைது 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 30 

அை்று பணியிலிருந்து ஓய்வு பபற்றது. 

 நோசோவிை் ஸ்பிட்சர ் திட்டமோைது அண்டத்ளத அகசச்ிேப்பு ஒளியிை் மூலம் 16 

ஆண்டுகளுக்கும் வமலோக ஆய்வு பசய்துள்ளது. 

 ஸ்பிட்சர ்விண்பேளித் பதோளலவநோக்கியோைது 2003 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்டது. 

 நோசோ ஆய்வுத் திட்டத்திை் களடசித் திட்டம் இதுேோகும். 1990 மற்றும் 2003க்கு இளடப்பட்ட 

கோலப் பகுதியில் பதோடங்கப்பட்ட நோை்கு பதோளலவநோக்கிகள் (ஹப்பிள் விண்பேளி 

பதோளலவநோக்கி உட்பட) திட்டத்ளத நோசோ பதோடங்கியுள்ளது. 

 

 

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


                   
 

107 
 

 பேே்வேறு அகசச்ிேப்பு அளலநீளங்களளப் பயை்படுத்தி, ஸ்பிட்சர ்

பதோளலவநோக்கியோைது அண்டதத்ிை் அம்சங்களள ஆய்வு பசய்து, பேளிப்படுத்தியது. 

 ஸ்பிட்சர ்பதோளலவநோக்கியோைது பபோதுேோகப் பபோருட்களிலிருந்து பேப்ப கதிரவ்ீசள்சக் 

குறிக்கும் அகசச்ிேப்புக் கற்ளறயிை் மீது கேைம் பசலுத்துகிை்றது. 

 2021 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்படவுள்ள நோசோவிை் வெம்ஸ் பேப் விண்பேளித ்

பதோளலவநோக்கியோைது ஸ்பிட்சர ் பதோளலவநோக்கியிைோல் ஆய்வு பசய்யப்பட்ட அவத 

அளல நீளங்களில் உள்ள பபோருள்களளக் பகோண்ட பிரபஞ்சத்ளதப் பற்றி ஆய்வு பசய்ய 

இருக்கிை்றது. 

 

சூேியனின் துருவங்களின் முதலாவது படங்கடள எடுப்பதை்கான திட்டம் 

 நோசோவும் ஐவரோப்பிய விண்பேளி நிறுேைமும் இளணந்து சூரியைிை் ேடக்கு மற்றும் 

பதற்குத் துருேங்களிை் முதலோேது படங்களள எடுப்பதற்கோக ஒரு புதிய விண்கலத்ளதச ்

பசலுதத் இருக்கிை்றை. 

 இதற்கு “சூரியை் சுற்றுேட்டப் போளத விண்கலம்” எை்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த விண்கலமோைது பேள்ளி மற்றும் பூமியிை் ஈரப்்ளபப் பயை்படுதத் இருக்கிை்றது. 

இது சூரியைிை் துருேங்களிை் புளகப்படத்ளத எடுப்பதற்கோக சூரியைிை் சுற்று ேட்டப் 

போளதயிலிருந்துத் தை்ளைச ்சுழற்றுகிை்றது. 

 

உள்நாட்திரலரய உை்பத்தி பெய்யப்பட்ட அதிரவக விமான உயிேி எேிபபாருளில் 

இயங்கிய IAFன் விமானம் 

 இந்தியோவில் உற்பதத்ி பசய்யப்பட்ட 10% கலளேளயக் பகோண்ட அதிவேக விமோை உயிரி 

எரிபபோருளிைோல் இயங்கும் AN - 32 விமோைத்ளத இந்திய விமோைப்பளடயோைது 

பேற்றிகரமோக இயக்கியுள்ளது. 

 விமோைத்திை் இரு எை்ஜிை்களும் உள்நோட்டிவலவய உற்பத்தி பசய்யப்பட்ட அதிவேக 

விமோை உயிரி எரிபபோருளோல் இயக்கப்படுேது இதுவே முதல் முளறயோகும். இந்த 

விமோைமோைது வலஹ் நகரத்தில் உள்ள குவஷோக் போகுலோ ரிம்வபோசச்ி விமோை 

நிளலயத்திலிருந்து புறப்பட்டது. 

 இந்த எரிபபோருளள உற்பத்தி பசய்ேதற்கோை பதோழில்நுட்பமோைது 2013 ஆம் ஆண்டில் 

உத்தரகண்ட் மோநிலத்திை் வடரோடூைில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் பதோழில்துளற 

ஆரோய்சச்ி மை்றம் - இந்தியப் பபட்வரோலிய நிறுேைத்திைோல் (Council of Scientific and Industrial 

Research- Indian Institute of Petroleum / CSIR-IIP) உருேோக்கப்பட்டது. 

 இந்தத் திட்டமோைது எரிபபோருள் வசோதளைக்கோக 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்திய விமோைப் 

பளடயோல் ஆதரிக்கப் பட்டது. 

 அதிவேக விமோை உயிரி எரிபபோருளோைது உண்ணுேதற்குத் தகுதியற்ற ‘மரதத்ிைோல் 

உற்பத்தி பசய்யப்படும் எண்பணய்களிலிருந்து’ உற்பத்தி பசய்யப் படுகிை்றது. 

 இளே சத்தீஸ்கர ் மோநிலதத்ில் உள்ள பழங்குடிப் பகுதிகளில் ேளரக்்கப்பட்டு, அங்கு 

இருந்து ேோங்கப்படுகிை்றை. 
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பகாரோனா டவேஸிை்கு எதிோன தடுப்பூசி 

 ஆஸ்திவரலியோவிை் ஆரோய்சச்ிக் குழுேோைது மிகக் பகோடிய ஒரு புதிய பகோவரோைோ 

ளேரஸிற்கு (novel coronavirus - nCov) எதிரோை தடுப்பூசி ஒை்ளற உருேோக்குேதற்கோக 

சிஎஸ்ஐஆரஓ் (CSIRO) அளமப்பில் உள்ள ஒரு ஆய்ேகத்தில் ளேரஸிை் முதலோேது 

பதோகுப்ளப உருேோக்கியுள்ளது. 

 கோமை்பேல்த் அறிவியல் மற்றும் பதோழில்துளற ஆரோய்சச்ி அளமப்போைது (Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO) ஆஸ்திவரலியோவிை் முை்ைணி அறிவியல் 

நிறுேைம் ஆகும். 

 ஆஸ்திவரலியோவில் ேோழும் இந்திய ேம்சோேளிளயச ் வசரந்்த விஞ்ஞோைியோை எஸ்.எஸ். 

ேோசை் தளலளமயிலோை இந்த ஆரோய்சச்ிக் குழுேோைது இந்த ளேரஸ் பதோகுப்ளப 

உருேோக்கியுள்ளது. 

 

ஷேங் – பீேங்கித் துப்பாக்கி 

 பீரங்கித் பதோழிற்சோளல ேோரியமோைது (OFB - Ordnance Factory Board) ஷரங் எை்ற பீரங்கித் 

துப்போக்கிளய இந்திய ரோணுேதத்ிடம் ஒப்பளடதத்ுள்ளது. 

 OFB எை்பது மதத்ிய போதுகோப்புத் துளற அளமசச்கத்திை் போதுகோப்பு உபகரண உற்பத்தித் 

துளறயிை் கீழ் பசயல்படும் ஒரு மிகப் பழளமயோை மற்றும் மிகப்பபரிய பதோழில்துளற 

அளமப்போகும். 

 பீரங்கித் துப்போக்கிகள் தற்வபோது கோை்பூர ் பீரங்கித் பதோழிற்சோளலயில் தயோரிக்கப் 

படுகிை்றை. 

 ஷரங் எை்பது உள்நோட்டிவலவய வமம்படுதத்ப்பட்ட 155 மிமீ உள்விட்டம் பகோண்ட பீரங்கித ்

துப்போக்கியோகும். 

 இந்த துப்போக்கி அளமப்பிை் தோக்குதல் நடதத்ும் ேரம்போைது 12 கி.மீலிருந்து 39 கி.மீ ஆக 

அதிகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 
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வாரயஜே் 2 விண்கலம் 

 நோசோ தைது ேோவயெர ்- 2 ஆய்ளே அதை் இருப்பிடத்திலிருந்து, அதோேது கிட்டதத்ட்ட 11.5 

பில்லியை் ளமல் பதோளல தூரத்திலிருந்வத வமற்பகோண்டது. 

 ேோவயெர ்2 ஆைது நோசோவிைோல் 1977 ஆம் ஆண்டில் பசலுத்தப் பட்டது. 

 சூரியக் குடும்பதத்ிை் நோை்கு பபரிய கிரகங்களள (வியோழை், சைி, யுவரைஸ் மற்றும் 

பநப்டியூை்) பநருங்கிச ்பசை்று ஆய்வு பசய்த ஒவர விண்கலம் ேோவயெர ்2 ஆகும். 

 ேோவயெர ்2 ஆைது வியோழைில் 14ேது சந்திரளைக் கண்டுபிடிதத்து. 

 யுவரைளஸக் கடந்து பசை்ற மைிதைோல் உருேோக்கப்பட்ட முதலோேது பபோருள் ேோவயெர ்2 

ஆகும். 

 ேோவயெர ்2 ஆைது யுவரைஸில் 10 புதிய நிலவுகளளயும் இரண்டு புதிய ேளளயங்களளயும் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 பநப்டியூளைத் தோண்டிக் கடந்து பசை்ற மைிதைோல் உருேோக்கப்பட்ட முதலோேது பபோருள் 

இதுேோகும். 

 விண்மீை் இளடபேளியில் நுளழந்த இரண்டோேது விண்கலம் (நேம்பர ் 2019) இதுேோகும். 

இதற்கு முை்பு 2012 ஆம் ஆண்டில் ேோவயெர ் 1 ஆைது  விண்மீை் இளடபேளியில் 

நுளழந்தது.  
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மேபணு இந்தியா திட்டம் 

 மரபணு (ஜீவைோம்) இந்தியோ திட்டம் எை்று அளழக்கப்படும் ஒரு லட்சிய மரபணு – 

குறியோக்கத் திட்டதத்ிற்கு இந்திய அரசு அனுமதி ேழங்கியுள்ளது. 

 மரபணு எை்பது ஒரு உயிரிைதத்ிை் முழுளமயோை டி.எை்.ஏ பதோகுப்ளபக் குறிக்கிை்றது. 

அதில் அளைதத்ு மரபணுக்களும் உள்ளடங்கும். 

 இந்த மரபணுக்களள குறியோக்கம் பசய்ேது எை்பது ஒரு குவரோவமோவசோமில் உள்ள இந்த 

மரபணுக்களிை் இருப்பிடத்ளதக் கண்டுபிடிப்பதோகும். 

 நீரம்த் திசு அழற்சி மற்றும் டுசவ்சை் தளசநோர ் டிஸ்டிரோபி வபோை்ற ஒற்ளற மரபணு 

மரபுேழி வகோளோறுகளுக்குக் கோரணமோை மரபணுக்களளக் கண்டுபிடிக்க இது 

பயை்படுகிை்றது. 

 ஜீவைோம் (மரபணு) இந்தியோ எை்ற திட்டத்தில் பபங்களூருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் 

நிறுேைம் (Indian Institute of Science - IISc) மற்றும் ஒரு சில இந்தியத் பதோழில்நுட்ப 

நிறுேைங்களும் கலந்து பகோள்ள இருக்கிை்றை. 

 ஒரு தை்ைோட்சி நிறுேைமோை IIScை் மூளள ஆரோய்சச்ிக்கோை ளமயமோைது இந்தத ்

திட்டதள்தச ்பசயல்படுதத்ும் நிறுேைமோகச ்பசயல்பட இருக்கிை்றது. 
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சூேியனின் துருவப் பகுதிடய ஆோய்வதை்கான ஆய்வு – நாொ 

 அபமரிக்கோவிை் நோசோ மற்றும் ESA (ஐவரோப்பிய விண்பேளி நிறுேைம் - European Space 

Agency) ஆகியளே சூரியைிை் துருேப் பகுதிகளள ஆரோய்ேதற்கோக சூரியனுக்கு 

விண்கலை்களள அனுப்பியுள்ளை. 

 இந்த சூரிய சுற்று ேட்டப்போளத விண்கலமோைது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 9 அை்று 

ஏேப்பட்டது. 

 இந்த ஆய்வு விண்கலமோைது பூமி மற்றும் பேள்ளி ஆகியேற்றிை் ஈரப்்பு விளசளயப் 

பயை்படுத்தி சூரியைில் இருந்து 26 மில்லியை் ளமல் பதோளலவில் தை்ளை நிளல 

நிறுதத்ுகிை்றது. 

 இந்த ஆய்ேோைது முதல்முளறயோக சூரியைிை் துருேங்களள ஆரோய இருக்கிை்றது. 

 இது சூரியக் கோற்ளறக் கண்கோணிக்க விஞ்ஞோைிகளுக்கு உதே இருக்கிை்றது. 

 சூரியக் கோற்றோைது சூரியைிை் வமல் ேளிமண்டலத்திலிருந்து பேளிவயறுகிை்றது. 

 

 

ககேின் ஆோய்ெச்ி மை்றும் ரொதடன விண்பவளிப் பயிை்சி டமயம் 

 ககை்யோை் விண்பேளிப் பயணதத்ிற்குத் வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட 4 இந்திய விண்பேளி 

வீரரக்ள் “ககரிை் ஆரோய்சச்ி மற்றும் வசோதளை விண்பேளிப் பயிற்சி ளமயத்தில்” (Gagarin 

Research and Test Cosmonaut Training Centre - GCTC) தங்கள் பயிற்சிளயத் பதோடங்கிைர.் 

 GCTC எை்பது விண்பேளிப் பயணம் வமற்பகோள்ளும் விண்பேளி வீரரக்ளுக்குப் பயிற்சி 

அளிக்கும் ஒரு பயிற்சி அளமப்போகும். 

 இது ரஷ்யோவிை் மோஸ்வகோவில் அளமந்துள்ளது. 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்திய விண்பேளி ஆரோய்சச்ி நிறுேைதத்ோல் (இஸ்வரோ) பசலுத்தப் பட 

உள்ள இந்தியோவிை் முதலோேது மைித விண்பேளித் திட்டம் ககை்யோை் ஆகும். 
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நாொவின் சூப்பேர்கம் என்னும் ரோரபா 

 கைிமவியல் மற்றும் வேதியியல் குறித்த ஆய்வுகளள வமற்பகோள்ேதற்கோக நோசோ 

விண்பேளி ஆரோய்சச்ி ளமயமோைது பசே்ேோய் கிரகதத்ிற்கு ‘சூப்பரவ்கம்’ (SuperCam) எை்ற 

புதிய வலசர ்முளறயிலோை வரோவபோளே அனுப்ப இருக்கிை்றது. 

 சிேப்புக் வகோளில் புளதபடிே நுண்ணுயிர ் ேோழ்விற்கோை அறிகுறிகளளக் 

கண்டுபிடிப்பதில் விஞ்ஞோைிகளுக்கு உதவுேளத இது வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 பதோளலயுணர ் கருவியோை இது பசே்ேோய்க் கிரகம் 2020 எை்னும் விண்கலத்தில் உள்ள 

ஏழு கருவிகளிை் ஒரு பகுதியோகும். 

 

 

சூேியக் குடும்பத்தில் நாொவின் புதிய திட்டங்கள் 

 சூரிய குடும்பதத்ிை் ரகசியங்களள ஆய்வு பசய்ேதற்கோக நோசோ நோை்கு சோத்தியமோை 

பயணத் திட்டங்களளத் வதரந்்பதடுதத்ுள்ளது. அளேயோேை: 

1.  DAVINCI+ (அருேளிமம் (அருமை் ேோயுக்கள்), வேதியியல் மற்றும் இவமஜிங் பிளஸ் 

பற்றிய ஆழ்ந்த ேளிமண்டல பேள்ளி ஆய்வு - Deep Atmosphere Venus Investigation of 

Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus). 
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o DAVINCI+ ஆைது பேள்ளிக் வகோளிை் ேளிமண்டலத்ளத ஆய்வு பசய்ய 

இருக்கிை்றது. 

2.  Io எரிமளல கண்கோணிப்பகம் (IVO - Io Volcano Observer). 

o IVO ஆைது வியோழைிை் சந்திரளை ஆரோய இருக்கிை்றது. 

3.  ட்ளரபடை்ட் 

o பநப்டியூைிை் தைிதத்ுேமோை மற்றும் உயர ் பசயல்போடு பகோண்ட 

பைிக்கட்டி நிலேோை ட்ளரபடை்ட்ளட ஆரோய இருக்கிை்றது. 

4.  VERITAS (பேள்ளியிை் கதிரஉ்மிழ்த ்திறன், வரடிவயோ அறிவியல், இை்சோர,் இடவியல் 

மற்றும் அறலமாறலயியல் - Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and 

Spectroscopy). 

o VERITAS ஆைது கிரகத்திை் புவியியல் ேரலோற்ளறக் கணிப்பதற்கோக 

பேள்ளிக் வகோளிை் வமற்பரப்ளப ேளரபடமோக்க இருக்கிை்றது. 

 

இந்தியாவின் 11வது அண்டாேட்ிக் பயணம் 

 பதை்ைோப்பிரிக்க கடல்சோர ்ஆய்வுக் கப்பலோை எஸ்.ஏ. அகுல்ஹோஸ் கப்பலோைது லூயிஸ் 

(பமோரஷீியஸ்) துளறமுகத்திலிருந்து அண்டோரட்ிக் பபருங்கடலுக்கோை தைது 

பயணத்ளதத் பதோடங்கியுள்ளது. 

 பதற்குப் பபருங்கடல் அல்லது அண்டோரட்ிக் பபருங்கடலுக்கோை 11ேது இந்தியப் பயணம் 

இதுேோகும். 

 முதலோேது பயணமோைது 2004 ஆம் ஆண்டு ெைேரி மற்றும் மோரச் ் மோதங்களுக்கு 

இளடவய நளடபபற்றது. 

 இந்தப் பயணக் குழுவிைரோல் ேழங்கப்படும் தரவுகள் வகோேோவில் உள்ள வதசியத் துருே 

மற்றும் பபருங்கடல் ஆரோய்சச்ி ளமயதத்ிை் (National Centre for Polar and Ocean Research - 

NCOPR) மூலம் ஆய்வு பசய்யப்பட இருக்கிை்றது. 

o NCOPR ஆைது மத்தியப் புவி அறிவியல் அளமசச்கதத்ிை் கீழ் பசயல்படுகிை்றது. 

 தற்வபோது, இந்த ஆய்வுக் கப்பலோைது “போரதி” நிளலயதத்ிை் அருகில் பிரிட்ஸ் 

விரிகுடோவில் உள்ளது. 

o அண்டோரட்ிகோவில் அளமந்துள்ள இந்தியோவிை் மூை்றோேது ஆய்வு நிளலயம் போரதி 

ஆகும். 

o மற்ற இரண்டு ஆய்வு நிளலயங்கள் தக்சிை் கங்வகோத்ரி மற்றும் ளமத்ரி 

ஆகியளேயோகும். 

 

Betelgeuse நட்ெத்திேத்தின் ஒளிரும் தன்டம குடைந்துள்ளது 

 பபட்டல்ஜியூஸ் (Betelgeuse) எை்ற மிகப்பபரிய சிேப்பு நட்சதத்ிரமோைது இறுதியோக முை் 

எப்பபோழுதும் இல்லோத அளவில் தைது ஒளிரும் தை்ளமளய நிறுத்தியுள்ளது. 

 பபட்டல்ஜியூஸ் ஆைது ஓரியை் விண்மீை் குழுவில் சுமோர ் 722 ஒளி ஆண்டுகள் 

பதோளலவில் அளமந்துள்ளது. 
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 இது 100,000 ஆண்டுகளோக ஒரு மிகப்பபரிய சிேப்பு நட்சத்திரமோக இருக்கலோம் எை்று 

கருதப் படுகிை்றது. 

 

 

சூேிய மண்டலத்திை்கு அருகிலுள்ள பவளிக்ரகாள்   

 வரோபசஸ்டர ் பதோழில்நுட்ப நிறுேைத்திை் விஞ்ஞோைிகள் சமீபத்தில் மற்ற எந்த 

வகோளளயும் விட பூமிக்கு மிக பநருக்கமோக உள்ள ஒரு பேளிக்வகோளளக் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளைர.் 

 புதிதோக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பேளிக்வகோளிற்கு “2MASS 1155-7919 b” எை்று பபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது நமது சூரிய மண்டலதத்ிலிருந்து சுமோர ்330 ஒளி ஆண்டுகள் பதோளலவில் உள்ளது. 

 இந்த பேளிக்வகோளோைது பூமிக்கு பநருக்கமோக எப்சிலை் பகமிலிவயோை்டிஸ் எை்ற 

விண்மீை் திரளில் அளமந்துள்ளது. 

 

 

Ra’ad-II ஏவுகடண 

 அணுசக்தித் திறை் பகோண்ட விமோைத்திலிருந்துச ் பசலுதத்ப்படும் “Ra’ad-II” எை்ற 

ஏவுகளணச ்வசோதளைளய போகிஸ்தோை் பேற்றிகரமோக நிகழ்த்தியது. 

 இது 600 கி.மீ ேளர தோக்குதல் ேரம்ளபக் பகோண்டுள்ளது. 
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 இலக்குகளள அதிக துல்லியத்துடை் தோக்கப்படுேளத உறுதி பசய்ேதற்கோக அதிநவீை 

ேழிகோட்டுதல் மற்றும் ேழிபசலுதத்ல் அளமப்புகள் ஆகியளே இந்த ஏவுகளண 

அளமப்பில் பபோருத்தப்பட்டுள்ளை. 

 

 

ரஹாப் விண்கலம்   

 2020 ஆம் ஆண்டு ெூளல மோதம் ஏேப்பட இருக்கும் வஹோப் விண்கலத்ளத 

உருேோக்குேதற்கோக ஐக்கிய அரபு அமீரகமோைது ஒரு புதிய அணுகுமுளறளயப் 

பயை்படுத்தியுள்ளது. 

 வஹோப் விண்கலமோைது அமீரகத்திை் பசே்ேோய் திட்டம் (Emirates Mars Mission - EMM) 

எை்றும் அளழக்கப்படுகிை்றது. 

 இது பசே்ேோய்க் கிரகத்திற்கு அனுப்பப்படும் அரபு நோடுகளிை் முதலோேது விண்கலமோக 

இருக்கும். 

 இந்தத் திட்டமோைது பசே்ேோய் கிரகத்திை் ேளிமண்டலத்ளதப் படம் பிடிக்கும் முதலோேது 

விண்பேளி ஆய்வுத் திட்டமோக உருபேடுக்க இருக்கிை்றது. 
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பகாழுப்பு ரெேக்்கப்பட்ட உணடவ உட்பகாள்ளுதல் 

 இந்திய மருத்துே ஆரோய்சச்ிக் கழகமோைது நோட்டில் உள்ள குடிமக்களிை் உணவுப் 

பழக்கம் குறித்து ஆய்வு நடதத்ியது. 

 அளசே உணவு உண்பேரக்ளள விட ளசே உணவு உண்பேரக்ள் அதிக பகோழுப்ளப 

உட்பகோள்ேதோக ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 வமலும், இந்தியோவில் உள்ள பபருநகரங்களில், தில்லி மற்றும் அகமதோபோத் ஆகிய 

நகரங்கள் பகோழுப்பு வசரக்்கப்பட்ட உணளே உட்பகோள்ேதில் முை்ைிளலயில் உள்ளை. 

 36 முதல் 59 ேயதுக்குட்பட்டேரக்ள் பகோழுப்பு வசரக்்கப்பட்ட உணளே அதிக அளவில் 

உட்பகோள்கிை்றைர ் மற்றும் குளறந்த அளேோக ஐந்து ேயதிற்குட்பட்ட குழந்ளதகள் 

பகோழுப்பு வசரக்்கப்பட்ட உணளே குளறந்த அளவில் உட்பகோள்கிை்றைர.் 

 "நமது உலகத்ளத மோற்றியளமத்தல்: நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கோை பசயல்திட்டம் - 2030" எை்ற 

தீரம்ோைத்தில் இந்தியோ ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 உள்ளடக்கிய ேளரச்ச்ிளய அளடேது எை்பது நீடித்த ேளரச்ச்ி இலக்குகளிை் 

முக்கியமோை குறிக்வகோள்களில் ஒை்றோகும். 

 

கல்லீேல் மாை்று சிகிெட்ெக்கான புதிய பதாழில்நுட்பம் 

 கல்லீரல் மோற்று அறுளே சிகிசள்ச எை்பது இறுதி நிளல கல்லீரல் பசயலிழப்புக்கோை 

ஏற்றுக் பகோள்ளப்பட்ட சிகிசள்சயோகும். வமலும் இது வநோயோளியிை் களடசிக் கட்ட 

சிகிசள்சயோகும். 

 ளஹப்வபோபதரம்ிக் ஆக்ஸிெவைற்றப்பட்ட பபரஃ்ப்யூஷைிை் (Hypothermic Oxygenated 

Perfusion - HOPE) ேளரச்ச்ியில் ஈடுபட்டுள்ள ஐக்கிய இரோெ்ஜியத்தில் உள்ள ரோணி எலிசபபத ்

மருத்துேமளையிை் ஆண்ட்ரியோ ஷ்பலகல் எை்பேர ்MIOT இை்டரவ்நஷைல் நிறுேைதத்ில் 

கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக மோற்று அறுளே சிகிசள்ச நிபுணரக்ளுடை் உளரயோடிைோர.் 

 ளஹப்வபோபதரம்ிக் ஆக்ஸிெவைற்றப்பட்ட பபரஃ்ப்யூஷைிை் மூலம் விளிம்பு அல்லது 

அதிக ஆபதத்ுள்ள நை்பகோளடயோகப் பபறப்பட்ட கல்லீரல்களள இடமோற்றம் பசய்ய 

முடியும். 

 உறுப்பு தோைம் பசய்பேரிடமிருந்து கல்லீரல் அகற்றப் படும்வபோது ஏதோேது போதிப்புக்கு 

உள்ளோகி இருந்தோல், அந்த போதிப்ளபச ்சரி பசய்ேதற்கு இந்த இயந்திரம் உதவுகிை்றது. 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

இடைெச்ி உண்ணும் புதிய வடக டடரனாெே் இனங்கள் 

 அபமரிக்கோவில் உள்ள உட்டோ இயற்ளக ேரலோற்று அருங்கோட்சியகத்தில் இளறசச்ி 

உண்ணும் ஒரு புதிய ேளக ளடவைோசர ் இைத்ளத ததால்லுயிரியல் ேல்லுைரக்ள் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளைர.் 

 இது ேட அபமரிக்கோவிை் வமற்குச ் சமபேளிப் பகுதிகளில் 157-152 மில்லியை் 

ஆண்டுகளுக்கு முை்பு, அதோேது இளடயூழிக் கோலத்திை் பிற்பகுதியில் ேோழ்ந்தது. 

 அவலோவசோரஸ் ஜிம்மண்ட்வசைி எை பபயரிடப்பட்ட இந்தப் புதிய ேளக இைங்கள் 

குளறந்தது 5 மில்லியை் ஆண்டுகளுக்கு முை்பு உருேோகிை. 

 

பகாங்கன் ெேணாலயத்தில் இந்தியக் காட்படருடம 

 அண்ளமயில் ேைவிலங்கு ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் மகோரோஷ்டிரோவில் உள்ள பை்சோத் 

ேைவிலங்குச ்சரணோலயதத்ில் ஒரு இந்தியக் காட்தடருளம இருப்பளத முதை்முளறயோக 

உறுதி பசய்துள்ளைர.் 

 காட்தடருளமகள் உலகிை் மிகப்பபரிய மற்றும் மிக உயரமோை ேைங்களில் ேோழும் 

காட்தடருளம இைங்களோகும். 

 இது ேைவிலங்குப் போதுகோப்புச ் சட்டம், 1972ை் கீழ் அட்டேளண Iல் பட்டியலிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது பை்ைோட்டு இயற்ளகப் போதுகோப்பு மை்றத்திை் சிேப்பு நிறப் பட்டியலில் 

“போதிக்கப்படக் கூடிய” இைமோக ேளகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

 

மஞ்ெள் பொறி ரநாய் 

 பஞ்சோப் மற்றும் ஹரியோைோ ஆகிய மோநிலங்களிை் சில பகுதிகளில் வகோதுளம 

பயிரக்ளில் மஞ்சள் பசோறி வநோய் இருப்பது கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

 மஞ்சள் பசோறி வநோய் அல்லது பட்ளட பசோறி வநோய் எை்பது வகோதுளமப் பயிரிை் 

இளலகளிை் மீது மஞ்சள் வகோடுகளிைோல் தோக்கப்படும் ஒரு பூஞ்ளச வநோயோகும். 
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 இது அேற்றிை் ஒளிசவ்சரக்்ளகளயப் போதிக்கிை்றது. இது தோைியதத்ிை் அளளேக் 

குளறக்கிை்றது. 

 மளழ, பைி மற்றும் மூடுபைி ஆகியளே இந்த வநோயிை் ேளரச்ச்ிளய ஆதரிக்கிை்றை. 

 கடந்த ஆண்டு, இந்திய வேளோண் ஆரோய்சச்ி நிறுேைத்தோல் எசட்ி - 3266 அல்லது பூசோ 

யஷஸ்வி எை்ற ஒரு புதிய ேளகக் வகோதுளமயோைது பேளியிடப்பட்டது. 

 இது மஞ்சள் / பட்ளட, பழுப்பு / இளல மற்றும் கருப்பு / தண்டு வபோை்ற பபரிய பசோறி வநோய் 

சோரந்்த பூஞ்ளசகளுக்கு எதிரோக அதிக அளவு எதிரப்்பு சக்திளயக் பகோண்டிருந்தது. 

 

 

பகாரோனா டவேஸ் ஒரு பதாை்றுரநாய் அல்ல 

 பகோவரோைோ ளேரஸ் வநோயோைது இை்னும் பதோற்றுவநோயோக மோறவில்ளல எை்று உலக 

சுகோதோர நிறுேைம் (World Health Organization –WHO) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த வநோயோைது இதுேளர 560 நபரக்ளள பலி பகோண்டுள்ளது. இந்த வநோயோைது 

20,000க்கும் வமற்பட்டேரக்ளுக்குத் பதோற்றியுள்ளது. 

 தற்பபோழுது, WHOை் பதோற்றுவநோய்களிை் பட்டியலில் எசஐ்வி, 2009 கோய்சச்ல், ஸ்போைிஷ் 

கோய்சச்ல் மற்றும் எச1் எை்1 ஆகியளே உள்ளை. 

 

ரதசிய விடளயாட்டுகளுக்கானப் புதிய சின்னம் 

 36ேது வதசிய விளளயோட்டுப் வபோட்டிகளிை் சிை்ைமோக சுடர ் பதோண்ளட பகோண்ட 

புல்புல் ேளக பறளேயோைது (ஒரு ேளக குருவி இைம்) வதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 வதசிய விளளயோட்டுப் வபோட்டியிை் 36ேது பதிப்பிளை வகோேோ மோநிலம் நடத்த 

இருக்கிை்றது. 

 சுடர ்பதோண்ளட பகோண்ட புல்புல் ேளக உயிரிைமோைது (ளபக்வைோவநோட்டஸ் குலோரிஸ்) 

குருவி இைத்ளதச ்வசரந்்த புல்புல் ேளக குடும்பதத்ில் உள்ள ஒரு பறளேயோகும். 

 இளே ரூபிகுலோ எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றை. வமலும் இது வகோேோவிை் மோநிலப் 

பறளேயோகவும் விளங்குகிை்றது. 

 இது பதை்ைிந்தியோவிை் வமற்குத் பதோடரச்ச்ி மளலப் பகுதிகளில் உள்ள  கோடுகளில் 

மட்டுவம கோணப்படுகிை்றது. 
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 இந்தப் பறளேயோைது பை்ைோட்டு இயற்ளகப் போதுகோப்பு மை்றத்திை் சிேப்பு நிறப் 

பட்டியலில் “தீேோய்ப்பு கேளல குளறந்த இைமோக” ேளகப்படுதத்ப் பட்டுள்ளது. 

 இது ேைவிலங்குப் போதுகோப்பு சட்டம், 1972ை் கீழ் அட்டேளண IVல் பட்டியலிடப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

உலகின் பழடமயான மூங்கில் புடதபடிவம் 

 1941 ஆம் ஆண்டில் பட்டவகோைியோவில் முன் ஊழிக் காலதத்ிை் பதோடக்கத்தில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு இளலக் கிளளயிை் புளதபடிேமோைது இை்றும் உலகிை் மிகவும் 

பழளமயோை மூங்கில் எை்று கருதப் படுகிை்றது. 

 வமலும்  பபை்சில்வேைியோ மோகோணப் பல்களலக் கழகத்ளதச ் வசரந்்த டோக்டர ் பீட்டர ்

வில்ப் எை்பேரோல் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட வசோதளையிை் வபோது இந்தத் தோேரத்திை் 

உண்ளமத் தை்ளமயோைது (சுஸ்கியோ ஆக்ஸிஃபில்லோ) பதரிய ேந்தது. 

 பண்ளடய வகோண்டுேோைோவிை் பதற்கு நிலப் பகுதியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

மூங்கில் பபரும் புளதபடிேமோைது பழளமயோைதோகக் கருதப்படுகிை்றது. இந்த 

நிளலயில் தற்வபோளதய திருத்தப்பட்ட இந்த ஆய்ேோைது முக்கியமோைதோகக் கருதப் 

படுகிை்றது. 

 ேடக்கு அறரக் வகாைதத்ில் மூங்கில் இருப்பதற்கான மிகப் பழறமயான நுண் 

புறதபடிேங்கை் இருப்பதற்கான ொன்றுகை் மத்திய   முன் ஊழிக் காலத்றதெ ்

வெரந்்தறேயாக உை்ைன. 

 மற்ற ததன் அதமரிக்கப் புறதபடிேங்கை் பிைிவயாசீன் காலக் கட்டத்றத விட 

பழறமயானறே அல்ல.  
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புதிய இயை்டக எேிவாயுப் பகுதி 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகமோைது ‘பெபல் அலி எரிேோயுப் பகுதி’ எைப்படும் மிகப்பபரிய 

ஆழமற்ற எரிேோயு ேளங்களளக் கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இது அபுதோபி மற்றும் துபோய் ஆகியேற்றிை் எல்ளலப் பகுதியில் 5,000 சதுர கிவலோமீட்டர ்

(சதுர மீட்டர)் பரப்பளவில் 80 டிரில்லியை் நிளலயோை கை அடி எரிேோயு இருப்பதோக 

மதிப்பிட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்போைது ஐக்கிய அரபு அமீரகதத்ிை் எரிேோயுவில் தை்ைிளறளே 

அளடேதற்கோை வநோக்கத்ளத வமம்படுதத்ுேவதோடு பபரிய ேளரச்ச்ித் திட்டங்களளயும் 

வமம்படுத்த உதே இருக்கிை்றது. 

 

எறும்புத் திண்ணியிலிருந்து பகாரோனா டவேஸ் பேவுதல் 

 பகோவரோைோ ளேரஸிை் போதிப்பிற்கு எறும்புத் திண்ணி கோரணம் எை்று சீைோளேச ்

வசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கண்டுபிடிதத்ுள்ளைர.் 

 இேரக்ளளப் பபோறுதத் ேளர, சீைோவில் சுமோர ் 636 மக்களளக் பகோை்ற பகோவரோைோ 

ளேரஸ் போதிப்போைது வுஹோை் நகரில் உள்ள ஒரு சந்ளதயிலிருந்த எறும்புத் திண்ணிகள் 

மூலமோக ஏற்பட்டது. 

 எறும்புத் திண்ணியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட பகோவரோைோ ளேரஸிை் மரபணுத ்

பதோகுப்போைது பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிக்கப்பட்ட நபரக்ளிடமிருந்து பபறப்பட்ட 

ளேரஸ் பதோகுப்புகளள 99% ஒத்திருக்கிை்றது. 

எறும்புத் திண்ணி 

 சீைோவில் பயை்படுத்தப்படும் மருந்துகளில் எறும்புத் திண்ணி பயை்படுதத்ப் 

படுகிை்றது. 

 புவியில் ேோழும் பசதில்களளக் பகோண்ட ஒவர போலூட்டி இதுேோகும். 

 ஆசியோவில் அதிக அளவில் கடத்தப்பட்ட போலூட்டி இைம் இதுேோகும். 

 இந்த ளேரஸோைது எறும்புத் திண்ணி ேரத்்தகத்திை் மூலம் சீைோவிற்குள் நுளழந்ததோக 

சந்வதகிக்கப் படுகிை்றது. 

 சீை எறும்புத் திண்ணியோைது பை்ைோட்டு இயற்ளகப் போதுகோப்பு மை்றதத்ிை் சிேப்புப் 

பட்டியலில் (International Union for Conservation of Nature - IUCN) “மிகவும் அசச்ுறு நிளலயில் 

உள்ள இைமோகப்” பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 

 IUCNை் சிேப்புப் பட்டியலில் இந்திய எறும்புத் திண்ணியோைது (மைிஸ் கிரோசிகுடோட்டோ) 

“அருகி ேரும் இைமோக” ேளகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

பமோபி எேிமடல பவடிப்பு   

 பமரோபி எரிமளல பேடித்து சோம்பல் மற்றும் புளகளய ேோை் வநோக்கி மூை்று ளமல்கள் 

பதோளலவிற்கு பேளிவயற்றி ேருகிை்றது. 

 பமரோபி எை்பது மத்திய ெோேோ மற்றும் இந்வதோவைசியோவிை் வயோக்யகரத்ோ 

மோகோணங்களுக்கு இளடயிலோை எல்ளலயில் அளமந்துள்ள ஒரு பசயல்படும் எரிமளல 

ஆகும். 
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 இந்வதோவைசியோவில் உள்ள அதிக விளளவுகளள ஏற்படுதத்ும் இந்தச ் பசயல்படும் 

எரிமளலயோைது 1548 ஆம் ஆண்டு முதல் பதோடரந்்து பேடிதத்ு ேருகிை்றது. 

 

 

யாோ டவேஸ் 

 பிவரசிலில் உள்ள ஒரு ஏரியில் ேழக்கதத்ிற்கு மோறோக ஒரு சிறிய ளேரளஸ 

ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளைர.் 

 பிவரசிலியப் புரோணங்களில் நீர ் ரோணி உருேமோை ‘யோரோ’ எை்பதை் பபயரோல் இந்த 

ளேரஸிற்கு யோரோ ளேரஸ் எை்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 யோரோ ளேரஸ் ஆைது அமீபோளேப் போதிக்கிை்றது. 

 இது தற்பபோழுது ேளர ேளரயறுக்கப்படோத மரபணுக்களளக் பகோண்டுள்ளது. 

 யோரோ ளேரஸ் மைித உயிரணுக்களளப் போதிக்கோது. 

 

 

த்டவட்ஸ் பனிப்பாடை உருகுதல் 

 ஒரு புதிய ஆய்ேோைது த்ளேட்ஸ் பைிப்போளறக்கு அடியில் ஒரு முக்கிய இடதத்ில் 

பேதுபேதுப்போை நீர ் இருப்பளதக் கண்டறிந்துள்ளது. இந்த பேதுபேதுப்போை நீரோைது 

த்ளேட்ஸ் பைிப்போளற உருகுதலுக்குக் கோரணமோக இருக்கிை்றது. 

 இந்த ஆய்ேோைது பைிப்போளறயிை் தளரமட்ட மண்டலத்தில் நீரிை் பேப்ப நிளலயோைது 

நீரிை் உளறநிளலளய விட இரண்டு டிகிரி அதிகமோக இருப்பளதக் கண்டறிந்துள்ளது. 
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த்ளவடஸ்்  னி ் ாளற 

 த்ளேட்ஸ் பைிப்போளறயோைது 120 கி.மீ அகலதத்ுடை் வேகமோக நகரும் பைிப் 

போளறயோகும். இது அண்டோரட்ிகோவில் அளமந்துள்ளது. 

 இதை் உருகுதலோைது ஒே்பேோரு ஆண்டும் 4% உலகளோவிய கடல் மட்ட உயரவ்ிற்குக் 

கோரணமோக இருக்கிை்றது. 

 த்ளேட்ஸ் பபரும்போலும் “டூம்ஸ்வட பைிப்போளற” எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 

 

அண்டாேட்ிகாவில்  மிக அதிக பவப்பநிடல பதிவு 

 அண்டோரட்ிகோ முதை்முளறயோக அதை் அதிகபட்ச பேப்பநிளலயோை 20.75 டிகிரி 

பசல்சியஸ் பேப்பநிளலளயப் பதிவு பசய்துள்ளது எை்று உலக ேோைிளல அளமப்போைது 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதுேளர, இங்கு மிக அதிகபட்சமோக 18.3 டிகிரி பசல்சியஸ் எை்ற பேப்பநிளலயோைது 

1982 ஆம் ஆண்டில் ெைேரி மோததத்ில் பதிேோகி இருந்தது. 

 எல் நிவைோ மற்றும் பபருங்கடல் நீவரோட்டங்களில் ஏற்படும் மோற்றங்களோல் இங்கு அதிக 

பேப்பநிளலயோைது பதிேோகி இருந்தது. 

 அண்டோரட்ிக் பகுதியோைது உலகில் 70%க்கும் அதிகமோை தூய்ளமயோை நீளரச ்

வசமிக்கிை்றது. 

 இது உருகிைோல், கடல் மட்டமோைது 50 முதல் 60 மீட்டர ்ேளர அதிகரிக்கும். 

 

நகே்ப்புை பல்லியின் புதிய இனங்கள் 

 அசோமிை் குேஹோத்தியில் நகரப்்புற - ேளளந்த கோல்விரளலக் பகோண்ட பகக்வகோ 

(ளசரவ்டோடோக்ளடலஸ் நகரப்்புறம்) எை்ற ஒரு புதிய ேளகப் பல்லியோைது கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த ேளகப் பல்லியோைது முை்பு வமகோலயோவிை் கோசி மளலப் பல்லிளயப் 

வபோை்றதோகக் கருதப் பட்டது. 
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 இந்த ேளகப் பல்லி இைங்கள் பபரும்போலும் சிறியளேயோகவும் பமை்ளமயோை 

வதோலுடை் இரவு வநர ஊரே்ைேோகவும் உள்ளை. 

 

 

புலம்பபயே்ந்த வன விலங்குகளின் பாதுகாப்பு பதாடே்பான பங்காளேக்ள் மாநாடு 

 புலம்பபயரந்்த (இடம்பபயரந்்த) ேை விலங்குகளிை் போதுகோப்பு பதோடரப்ோை 

ஒப்பந்ததத்ிை் (conservation of migratory species of wild animals - CMS) 13ேது பங்கோளரக்ள் 

மோநோடோைது (COP-13) இந்தியோேோல் குெரோதத்ில் உள்ள கோந்திநகரில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தியோ முதை்முளறயோக இந்த மோநோட்ளட நடதத்ியது. 

 இந்த மோநோட்டிை் கருப்பபோருள், “புலம்பபயரந்்த இைங்கள் கிரகத்ளத இளணக்கிை்றை, 

நோம் அேற்ளற ேரவேற்கிவறோம்” எை்பதோகும். 

 CMSை் COP-13க்கோகத் வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சிை்ைம் இந்தியக் கோைமயில் ஆகும். 

Gibi (கிபி)  

 இந்த மோநோட்டிற்கோக வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட சிை்ைமோை இந்தியக் கோைமயில் ஆைது ‘கிபி’ 

எை்று பபயரிடப் பட்டுள்ளது. 

 பை்ைோட்டு இயற்ளகப் போதுகோப்பு மை்றதத்ிை் சிேப்பு நிறப் பட்டியலில் இந்தியக் 

கோைமயில் ஆைது “மிகவும் அருகி ேரும் இைமோகப்” பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த இைத்திற்கு ேைவிலங்கு போதுகோப்பு சட்டம், 1972ை் கீழ் மிக உயரந்்த போதுகோப்பு 

அங்கீகோரமோைது (அட்டேளண Iல் பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது) ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

விலங்குகள் சதாடர் ான கலாெெ்ாரம் 

 எண்தணய்த் திமிங்கலம் மற்றும்   மனிதக் குரங்கு ஆகியளே அந்த இைங்களிை் 

கலோசச்ோரத்திை் அடிப்பளடயில் போதுகோப்பதற்கோகத் திட்டங்கள் முை்ளேக்கப் 

பட்டுள்ளை. 

 இதுவபோை்ற முை்பமோழிவு உலகில் வமற்பகோள்ளப்படுேது இதுவே முதல் முளறயோகும். 

உயிர்  ன்முகத் தன்ளம 

 புலம்பபயரந்்த உயிரிைங்களிை் 13ேது மோநோடோைது உயிர ் பை்முகத் தை்ளம குறிதத்ு 

நடத்தப்பட்ட முதலோேது சந்திப்போகும். 

 இந்த மோநோடோைது புலம்பபயரந்்த இைங்கள் மீதோை உள்கட்டளமப்பிை் தோக்கங்களளத் 

தணிக்கக்கூடிய ேழிகோட்டுதல் கூறுகளளச ்பசயல்படுத்த வேண்டியதை் அேசியத்ளதப் 

பரிசீலிக்கிை்றது. 
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 இதுேளர, பபரிய போலூட்டிகளுக்கோை உள்கட்டளமப்பு அசச்ுறுதத்ல்கள் மத்திய ஆசியப் 

போலூட்டிகளிை் முை்முயற்சியிைோல் நிரே்கிக்கப்பட்டை. 

 CMS ேழிகோட்டுதல்கள் தற்வபோது நீருக்கடியில் ஏற்படும் இடரப்்போடுகளிை் (இளரசச்ல்கள்) 

மீது மட்டுவம கேைம் பசலுத்துகிை்றை. 

 இது உள்கட்டளமப்பு வமம்போடு பதோடரப்ோை அசச்ுறுத்தல்கள் மீது கேைம் 

பசலுத்துேதில்ளல. 

 இந்த மோநோட்டிை் வபோது புலம்பபயரந்்த உயிரிைங்களில் பூசச்ிகள் வீழ்சச்ியளடேதோல் 

ஏற்படும் போதிப்புகள் குறித்து முதல்முளறயோக விேோதிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 ஐவரோப்பிய ஒை்றியதத்ோல் முை்பமோழியப்பட்ட EUROBATS எை்ற ஒப்பந்தமோைது பூசச்ி 

குளறதளல ளமயமோகக் பகோண்ட இவத ேளகளயச ்வசரந்்த ஒரு ஒப்பந்தமோகும். 

சதாளலதநாக்கு ்  ாரள்வத் திட்டம் (2020-2030) 

 மத்திய சுற்றுசச்ூழல், ேை மற்றும் கோலநிளல மோற்ற அளமசச்கமோைது நோட்டில் 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகள், ேோழ்விடங்கள், பறளேகள் பை்முகத் தை்ளம மற்றும் 

இயற்ளகக் கோட்சிகளளப் போதுகோப்பதற்கோக பதோளலவநோக்குப் போரள்ேத் திட்டத்ளத 

(2020-2030) பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்த ேளரவிை் படி, இந்தியோவில் 1,317 பறளே இைங்கள் உள்ளை. 

 இேற்றில் 72 இைங்கள் மிகப் பரேலோகப் பரவியும் 100 இைங்கள் அசச்ுறுதத்ல் நிளலயிலும் 

17 இைங்கள் அருகி ேரும் நிளலயிலும் 63 இைங்கள் போதிக்கப்படக்கூடிய நிளலயிலும் 20 

இைங்கள் ஆபத்தோை நிளலயிலும் உள்ளை. 

 சுமோர ்270 ேளகயோை பறளேயிைத் பதோகுதிகள் “அரிய” ேளகயிை் கீழ் ேருகிை்றை. 

புலம்ச யர்ந்த  ாலூட்டிகளின் உள்கட்டளம ்பு 

 இந்த மோநோட்டிை் பசயல் திட்டதத்ில் புலம்பபயரந்்த போலூட்டிகளிை் உள்கட்டளமப்பு 

பதோடரப்ோை திட்டங்கள் இருக்கிை்றை. 

 இந்த உசச்ி மோநோட்டில் வகோபி கரடி, போரசீக சிறுத்ளத மற்றும் யூரியல் விலங்கு ஆகிய 

புலம்பபயரந்்த போலூட்டிகள் குறித்து கேைம் பசலுத்தப் படுகிை்றை. 

 இந்த உசச்ி மோநோடோைது கங்ளக நதி ஓங்கில், இந்தியக் கோைமயில் மற்றும் ஆசிய 

யோளைகள் ஆகியேற்றிற்கு பல்லுயிரப்் போதுகோப்ளப ேழங்க இருக்கிை்றது. 

 வகோபி கரடியோைது பழுப்புக் கரடியிை் துளண இைமோகும். இது மங்வகோலியோவிை் வகோபி 

போளலேைதத்ில் கோணப்படுகிை்றது. 

 போரசீக சிறுத்ளதகள் ஈரோை், ஆப்கோைிஸ்தோை் மற்றும் மத்திய ஆசியோவில் 

கோணப்படுகிை்றை. 

 யூரியல்கள் எை்பது வமற்கு மற்றும் மதத்ிய ஆசியோவில், அதோேது கெகஸ்தோை், 

போகிஸ்தோை் மற்றும் இந்தியோவில் கோணப்படும் கோட்டு ஆடுகளோகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டோைது ஐக்கிய நோடுகள் சளப உள்ளிட்ட உலகளோவிய விேோதக் 

குழுக்களோல் "சிறந்த ஆண்டு" எை்று பபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 இது 21 நிளலயோை அபிவிருத்தி இலக்குகள் மற்றும் அேற்றிை் குறிக்வகோள்களள 

முை்ைிளலப்படுதத் வமற்பகோள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 CMSை் COP-13 மோநோட்வடோடு இந்தியோ “பல்லுயிர ் பபருக்கதத்ிை் சிறந்த ஆண்ளட” 

அனுசரிக்கிை்றது. 
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 இந்தியோவும் நோரவ்ேயும் 2020 - 30 ஆம் பத்தோண்ளட "கோலநிளல மோற்றம் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பதோடரப்ோை விளரேோை நடேடிக்ளககளிை் பத்தோண்டு" எை்று 

அறிவிதத்ுள்ளை. 

"ஆ த்தான நிளலயில் உள்ள இட ்ச யரவ்ு இனங்கள்" 

 CMSை் COP 13 மோநோட்டில் ஆசிய யோளை, இந்தியக் கோைமயில் மற்றும் ேங்கோள ேரகுக் 

வகோழி ஆகியளே "ஆபதத்ோை நிளலயில் உள்ள இடப்பபயரவ்ு இைங்கள்" எை்று 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 இந்திய யோளைளய “வதசியப் போரம்பரிய விலங்கோக” இந்தியோ அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இது ேைவிலங்குகள் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1972ை் அட்டேளண Iை் கீழ் விலங்குகளுக்கு மிக 

உயரந்்த சட்டப் போதுகோப்ளப ேழங்குகிை்றது. 

அடுத்து நளடச ற இருக்கும் உெச்ி மாநாடுகள் 

 2020 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் மோததத்ில் ஐ.நோ உசச்ி மோநோடும் 2020 ஆம் ஆண்டிை் 

இறுதியில் ஐ.நோ. பல்லுயிர ்மோநோடும் நளடபபற இருக்கிை்றை. 

 இந்த சிறந்த ஆண்டில், கோலநிளல, பபருங்கடல், போலிைம், நீருக்கடியிலோை ேோழ்வு 

மற்றும் நிலதத்ில் ேோழும் உயிரக்ள் ஆகியேற்றிை் நீடித்த ேளரச்ச்ிக்கோை இலக்குகள் 

ஆகியளே பசயல்படுத்தப்பட உள்ளை. 

 பபய்ஜிங் பசயல் திட்டமோைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 25ேது ஆண்டு நிளறளேக் 

குறிக்கிை்றது. 

 இது 1995 ஆம் ஆண்டில் பபண்கள் பதோடரப்ோை நோை்கோேது ஐக்கிய நோடுகளிை் உலக 

மோநோட்டில் ேடிேளமக்கப்பட்டது. 

 COP 25ல் குறிப்பிடப்பட்ட இலக்குகளிை் இளடபேளிகளள நிேரத்்தி பசய்ேதற்கோக 

ஐக்கிய நோடுகளிை் கோலநிளல மோநோட்டிை் COP26 ஆைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 

கிளோஸ்வகோவில் நளடபபற உள்ளது. 

 நீடிதத் வபோக்குேரதத்ு குறிதத் முதலோேது உலகளோவிய வபோக்குேரத்து மோநோடோைது 2020 

ஆம் ஆண்டு வம மோதம் நளடபபற உள்ளது. 

 உயிர ் பை்முகத் தை்ளமக்கோை உத்திசோர ் திட்டம் – 2011 - 20 ஆைது 2020 ஆம் ஆண்டில் 

முடிவுக்கு ேருகிை்றது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் உயிரியல் பை்முகத்தை்ளம பதோடரப்ோை மோநோட்டில் ஏற்றுக் 

பகோள்ளப்பட்டது. 

 இயற்ளகப் போதுகோப்பிற்கோை சரே்வதச ஒை்றியமோைது 2020 ஆம் ஆண்டு ெூை் 

மோதத்தில் பிரோை்சிை் மோரவ்சயிலியில் உலகப் போதுகோப்பு மோநோட்ளட நடத்த உள்ளது. 

 இது 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற ஏற்போடு பசய்யப்படுகிை்றது. 

 ஐ.நோ.விை் இரண்டோேது பபருங்கடல் மோநோடோைது 2020 ஆம் ஆண்டில் நளடபபற உள்ளது. 

 முதலோேது மோநோடு 2017 ஆம் ஆண்டில் நியூயோரக்்கில் நளடபபற்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டோைது உயிர ்பை்முகத்தை்ளம பசயல் திட்டங்களளயும் நிளறவு பசய்ய 

இருக்கிை்றது. 

 இது போளலேைமோக்கலுக்கு எதிரோை வபோரோட்டத்ளதக் குறிக்கிை்ற 

போளலேைமோக்கலுக்கோை பத்தோண்ளடயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 போளலேைமோக்களல எதிரத்த்ு வபோரோடுேதற்கோக ஐ.நோ. ஒப்பந்ததத்ோல் இது 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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CMS மற்றும் இந்தியா 

 இது ஐக்கிய நோடுகளிை் சுற்றுசச்ூழல் திட்டதத்ிை் கீழ் உள்ள ஒரு சுற்றுசச்ூழல் 

ஒப்பந்தமோகும். 

 இது புலம்பபயரந்்த உயிரிைங்களுக்கோை ஒப்பந்தம் அல்லது போை் ஒப்பந்தம் எை்றும் 

அளழக்கப்படுகிை்றது. 

 பெரம்ைியிை் போை் நகரில் 1979 ஆம் ஆண்டில் ளகபயழுதத்ிடப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தமோைது 

1983 ஆம் ஆண்டில் நளடமுளறக்கு ேந்தது. 

 இதை் தளலளமயகம் பெரம்ைியிை் போை் நகரில் உள்ளது. 

 1983 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியோ CMSல் உறுப்பிைரோக இருந்து ேருகிை்றது. 

 ளசபீரியக் பகோக்குகள் (1998), கடல் ஆளமகள் (2007), கடல் பசுக்கள் (2008) மற்றும் 

வேட்ளடப் பறளேகள் (2016) ஆகியேற்றிை் போதுகோப்பு மற்றும் வமலோண்ளம குறிதத்ு CMS 

உடை் சட்டப்பூரே்மோகப் பிளணக்கப்படோத புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒை்றில் இந்தியோ 

ளகபயழுதத்ிட்டுள்ளது. 

 இந்தியத் துளணக் கண்டமோைது முக்கியமோை பறளேகள் பறக்கும் போளத 

ேளலயளமப்பிை் அதோேது, மதத்ிய ஆசிய ஃப்ளளவேயிை் (CAF - Central Asian Flyway) ஒரு 

பகுதியோக விளங்குகிை்றது. 

 பல புலம்பபயரந்்த விலங்குகள் மற்றும் பறளேகள் ஆகியேற்றிற்கு இந்தியோ ஒரு 

தற்கோலிக ேோழ்விடமோக விளங்குகிை்றது. 

 இேற்றில் அமுர ்ேல்லூறு, ேரித்தறல ோதத்ு, கருப்பு கழுதத்ு பகோக்குகள், கடல் ஆளமகள், 

கடல் பசுக்கள், கூனல் முதுகுத் திமிங்கலங்கள் ஆகியளே முக்கியமோைளேயோகும். 

 

க்ோஸ்பபரடாட்ரோபிஸ் கிபேட்டதுன்பபேர்க 

 இது புருவையில் சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய ேளக நில நத்ளதயோகும். 

 ஸ்வீடைிை் கோலநிளல ஆரே்லரோை கிபரட்டோ துை்பபரக்்கிை் நிளைேோக இதற்கு 

இப்பபயர ்இடப்பட்டுள்ளது. 

 புதிய இைங்கள் பேப்பமண்டல மளழக் கோடுகளிலிருந்து ேருகிை்றை. வமலும் ேறட்சி 

மற்றும் தீவிர பேப்பநிளல ஆகியேற்றிைோல் அளே போதிக்கப்படக் கூடியதோக 

இருக்கிை்றை. 
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பக்ரக புலிகள் காப்பகம் 

 கிழக்கு கோபமங் மோேட்டதத்ில் உள்ள பக்வக புலிகள் கோப்பகம் (Pakke Tiger Reserve - PTR) 

ேழியோக பநடுஞ்சோளல ஒை்ளற அளமக்க அருணோசச்லப் பிரவதச மோநில அரசு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 பக்வக புலிகள் கோப்பகம் போகுய் புலிகள் கோப்பகம் எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்தப் புலிகள் கோப்பகம் தைது இருேோய்சச்ி கூடுகளள ஏற்றுக் பகோள்ளுதல் 

திட்டதத்ிற்கோக ‘அசச்ுறுத்தல் நிளலயில் உள்ள உயிரிைங்களிை் போதுகோப்பு’ எை்ற 

பிரிவில்  2016 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியோ பல்லுயிர ்விருதிளை பேை்றுள்ளது. 

 

சிறுத்டத மீள் அறிமுகத் திட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 28 அை்று இந்திய உசச் நீதிமை்றமோைது சிறுத்ளத மீள் 

அறிமுகத் திட்டத்திற்கு அனுமதி ேழங்கியுள்ளது. 

 வதசியப் புலிகள் போதுகோப்பு ஆளணயமோைது இதளை மத்தியப் பிரவதசத்தில் உள்ள 

குவைோ - போல்பூர ் ேைவிலங்குச ் சரணோலயதத்ில் மீள் அறிமுகம் பசய்யும் எை்று 

எதிரப்ோரக்்கப் படுகிை்றது. 

 இந்தியோவில் அழிந்து வபோை ஒவர ஒரு முக்கிய இைம் சிறுத்ளத மட்டுவம ஆகும். 

 IUCNை் (இயற்ளக போதுகோப்புக்கோை சரே்வதச ஒை்றியம் - International Union for Conservation 

of Nature) சிேப்புப் பட்டியலோைது “சிறுத்ளதளய” “போதிப்புக்கு உள்ளோகக் கூடிய இைம்” 

எை்று ேளகப்படுத்தியுள்ளது. 

 வேட்ளடயோடுதலிை் கோரணமோக சிறுத்ளத இைம் இந்தியோவில் அழிந்துவிட்டது. 

 இந்தியோவிை் களடசி சிறுதள்த 1947 ஆம் ஆண்டில் சத்தீஸ்கரில் பகோல்லப் பட்டது. 

 

நிலத்தடியில் வாழும் ஒரு புதிய மீன் இனம் 

 வமகோலயோவில் நிலதத்டியில் ேோழும் ஒரு புதிய மீை் இைத்ளத விஞ்ஞோைிகள் 

கண்டுபிடிதத்ுள்ளைர.் 

 இது அருகிவிட்ட இைமோை பபோை் மீளைப் வபோை்ற உடற்கூறு அளமப்ளபக் பகோண்டு 

உள்ளது. 

 இதுேளர அறியப்பட்ட மிகப்பபரிய நிலதத்டி மீை் இைம் இதுேோகும். 

 இந்தியோவில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலத்தடியில் ேோழும் அளைதத்ு  மீை்களும் 

சிறிய மீை்களோகும். இது நோட்டில் இதுேளர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலதத்டியில் ேோழும் மீை் 

இைங்களில் மிகப் பபரியதோகும். இது உலக அளவில் நிலத்தடியில் ேோழும் மீை் 

இைங்களில் மிகப் பபரியதோகக் கருதப்படுகிை்றது. 

 இந்தியோவில் மிகப் பரேலோக நுகரப்படும் பபோை் மீை் (mahseer) ஆைது பபரும்போலும் 

"வேகமோக ஓடும் நீவரோளடகள், ஆறுகள் மற்றும் பபரிய நீரத்் வதக்கங்களில் ேோழ்கிை்றது. 

 இந்தப் புதிய இைங்கள் வமகோலயோவிை் பெயந்தியோ மளலயிை் நிலத்தடியில் ேோழும் 

பபோை் மீளைப் வபோை்றது. 
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ரயாங்கிள் நீலத் துடள (YBH) 

 குளறந்த அளவு களரக்கப்பட்ட அங்கக (கரிம) கோரப்ை் மற்றும் 8000 ஆண்டுகள் 

பழளமயோை களரக்கப்பட்ட கைிம கோரப்ை் ஆகியளே வயோங்கிள் நீலத் துளளயில் 

(Yongle Blue Hole - YBH) கண்டறியப் பட்டுள்ளை. 

 YBH எை்பது சமீபத்தில் பதை் சீைக் கடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகிை் ஆழமோை நீலத் 

துளள (300 மீட்டர ்ஆழம்) ஆகும். 

 முை்ைதோக பஹோமோஸில் உள்ள டீைிை் நீலத் துளளயோைது ஆழமோைதோகக் 

கருதப்பட்டது. இது 202 மீட்டர ்ஆழத்ளதக் பகோண்டிருந்தது. 

 

 

உலகக் காை்றுத் தே அறிக்டக 2019 

 உலக கோற்றுத் தர அறிக்ளகயோைது IQAir AirVisual எை்ற அளமப்போல் பதோகுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 மிக வமோசமோை கோற்று மோசுபோட்ளடக் பகோண்ட உலகில் உள்ள 30 நகரங்களில் 21 

நகரங்கள் இந்தியோவில் உள்ளை. 

 PM 2.5க்கு மிகவும் மோசுபட்ட நோடோக ேங்கவதசம் உருபேடுதத்ுள்ளது எை்றும் உலகில் 5ேது 

அதிக மோசுபட்ட நோடோக இந்தியோ திகழ்கிறது எை்றும் இந்த அறிக்ளக கூறுகிை்றது. 
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 நோட்டிை் முதலோேது வதசியத் தூய்ளமக் கோற்றுத் திட்டதள்த (National Clean Air Programme - 

NCAP) இந்தியோ அறிமுகப்படுத்தியளதயும் இந்த அறிக்ளக சுட்டிக் கோட்டுகிை்றது. 

 NCAP ஆைது பிஎம் 2.5 மற்றும் பிஎம் 10 கோற்று மோசுபோட்ளட 102 நகரங்களில் 2017 

நிளலகளுடை் ஒப்பிடும்வபோது 2024 ஆம் ஆண்டில் 20-30% ஆகக் குளறப்பளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

கே்நாடக மூடநம்பிக்டக எதிே்ப்புெ ்ெட்டம் 

 மைிதோபிமோைமற்ற தீய நளடமுளறகள் மற்றும் கருப்பு மோயச ் சட்டம், 2017 எை்ற ஒரு 

சட்டத்ளத கரந்ோடக மோநில அரசு முளறயோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த மவசோதோ மூடநம்பிக்ளக எதிரப்்பு மவசோதோ எை்று பிரபலமோக அறியப்படுகிை்றது. 

 வமட் ஸ்ைைோ எை்ற மீதமுள்ள உணளே தலிதத்ுகள் உண்ணும் நளடமுளறயோைது 

தற்பபோழுது தை்ைோரே்மோக மோற்றியளமக்கப்பட்டுள்ளது. அேரக்ள் இந்த நளடமுளறயில் 

கட்டோயம் கலந்து பகோள்ள வேண்டியதில்ளல. 

 மகோரோஷ்டிரோ மைிதப் பலியிடுதளலத் தடுத்தல் & ஒழித்தல் மற்றும் கருப்பு மோயச ்சட்டம், 

2013 ஆகியேற்றிை் அடிப்பளடயில் இந்த மவசோதோேோைது தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உலகின் மிகப்பபேிய தியான டமயம் 

 உலகிை் மிகப்பபரிய தியோை ளமயமோைது பதலுங்கோைோவிை் ளஹதரோபோதத்ில் உள்ள 

கை்ஹோ சோந்தி ேைதத்ில் திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இது ஸ்ரீ ரோம் சந்திரோ திட்டம் மற்றும் ஹோரட்்ஃபுல்பைஸ் நிறுேைம் ஆகியேற்றிை் 75ேது 

ஆண்டு நிளறளேக் குறிக்கும் ேளகயில் பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த ளமயமோைது ஹோரட்்ஃபுல்பைஸ் லோலோஜி மகோரோஜியிை் முதலோேது 

ேழிகோட்டிக்கோக அரப்்பணிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 இங்கு ஒவர வநரதத்ில் 1 லட்சம் பயிற்சியோளரக்ள் தியோைப் பயிற்சியில் ஈடுபட முடியும். 
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பபண்களால் மட்டுரம இயக்கப்படும் வாடடக மகிழுந்துெ ்ரெடவ 

 புது தில்லியிை் இந்திரோ கோந்தி சரே்வதச விமோை நிளலயத்தில் ‘வுமை் வித் வீல்ஸ்’ எை்ற 

ேோடளக மகிழுந்துச ்வசளேயோைது பதோடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது பபண்களிை் போதுகோப்பிற்கோக ‘சோகோ ேோடளக மகிழுந்து’ எை்ற அளமப்பிைோல் 

இயக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்த ேோடளக மகிழுந்துகள் மகளிர ் ஓட்டுநரக்ளோல் இயக்கப்படுகிை்றை. இந்தச ்

வசளேயோைது பபண்கள் அல்லது குடும்பதத்ுடை் உள்ள ஆண்களுக்கு மட்டுவம ேழங்கப் 

படுகிை்றது. 

 இந்த ேோடளக மகிழுந்தோைது மகளிர ் ஓட்டுநரக்ள் மற்றும் மகளிர ் பயணிகளுக்கு 

உதவுேதற்கோக புவியிடங் கோட்டி மற்றும் அேசரகோல பபோதத்ோனுடை் நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

 

ஒய்எஸ்ஆே் ஓய்வூதிய கனுகா திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரவதச மோநில அரசோைது மோநிலம் முழுேதும் வீட்டிற்வக பசை்று 

ஓய்வூதியத்ளத ேழங்கும் “ஓய்வூதிய ேழங்கல் திட்டத்ளத” பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்திை் கீழ் ஓய்வூதியதோரரக்ளிை் வீட்டிற்வக பசை்று பல்வேறு நல 

ஓய்வூதியங்கள் ேழங்கப் படுகிை்றை. 

 வமலும், முதிவயோர ் ஓய்வூதியம் பபறுவேோரிை் ேயது ேரம்போைது 65லிருந்து 60 ஆகக் 

குளறக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

பமய்நிகே் காவல் நிடலயம் - ஒடிொ 

 ஒடிசோ கோேல்துளறயிை் இதர 2 உருமோறும் (மோற்றத்ளதக் பகோண்டு ேரும்) 

திட்டங்களுடை் ஒரு பமய்நிகர ் கோேல் நிளலயத்ளத ஒடிசோ மோநில அரசு 

பதோடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டங்களிை் வநோக்கம் அரசோங்க அலுேலகங்களுடை் மக்களிை் இளடயீட்ளடக் 

குளறப்பதோகும். 
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 www.imsop.odisha.gov.in எை்ற இளணயதளத்தில் இருந்து மக்கள் முதல் தகேல் அறிக்ளக, 

இறுதிப் படிேம், குறிப்பிட்ட பகுதியிை் ேளரபடம், விசோரளண பதோடரப்ோை 

ஆேணங்களள அணுகலோம். 

 3 திட்டங்கள் பிை்ேருமோறு 

o பமய்நிகர ்கோேல் நிளலயம், 

o சோளல விபத்து ேழக்குகள் ஆேணங்களிை் பதோகுப்பு மற்றும் 

o மருத்துே சட்டக் கருதத்ுகள் அளமப்பு. 

 

இந்தியாவின் முதலாவது கண்ணாடி தடேப் பாலம் 

 இந்தியோவிை் முதலோேது கண்ணோடி தளரப் போலமோைது உத்தரகோண்ட் மோநிலத்திை் 

ரிஷிவகஷில் கங்ளக ஆற்றிை் குறுக்வக கட்டப்பட இருக்கிை்றது. 

 94 ஆண்டுகளோக பயை்போட்டில் இருந்த லக்்ஷமை் ெூலோ எை்ற போலமோைது போதுகோப்பு 

கோரணங்களுக்கோக 2019 ஆம் ஆண்டில் மூடப்பட்டது. இந்தப் போலத்திற்கு மோற்றோக இந்தக் 

கண்ணோடிப் போலமோைது கட்டப்பட இருக்கிை்றது. 

 கண்ணோடித் தளர ததாங்கு பாலதத்ிை் ேடிேளமப்போைது பபோதுப் பணித் துளறயோல் 

தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தப் புதிய போலமோைது குளறந்தது 150 ஆண்டுகளுக்கு போதுகோப்போைதோக இருக்கும். 

 

மகாோஷ்டிோவில் வாதவன் துடைமுகம் 

 மகோரோஷ்டிரோவில் ேோதேை் துளறமுகதள்த அளமப்பதற்கோக மதத்ிய 

அளமசச்ரளேயோைது தைது ஒப்புதளல ேழங்கியுள்ளது. 

 ெேஹரல்ோல் வநரு துளறமுக அளமப்போைது ேோதேை் துளறமுகத்ளத வமம்படுதத்ுேதில் 

முக்கியப் பங்கோளர ்நிறுேைமோக பசயல்பட இருக்கிை்றது. 

 ேோதேை் துளறமுகத்ளத வமம்படுதத்ுேளதத் பதோடரந்்து, உலகிை் முதல் 10 பகோள்கலை் 

துளறமுகங்களளக் (top 10 container ports) பகோண்ட நோடுகளிை் குழுவில் இந்தியோவும் 

இளணய இருக்கிை்றது. 

 ெேஹரல்ோல் வநரு துளறமுகமோைது இந்தியோவிை் மிகப்பபரிய பகோள்கலை் 

துளறமுகமோக விளங்குகிை்றது. இது உலகில் 28ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 

ஜனரெவகா திட்டம் 

 கரந்ோடக அரசு ெை வசேகோ திட்டம் எை்று அளழக்கப்படுகிை்ற அரசிை் வசளேகளள 

வீடுகளுக்குச ்பசை்று விநிவயோகிக்கும் ஒரு திட்டதள்த அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளது. 

 இத்திட்டதத்ிை் கீழ், குடிமக்கள் தோங்கள் பபற விரும்புகிை்ற வசளேக்கோை 

வகோரிக்ளகளய ேளல தளம் அல்லது பசல்லிடப் வபசிகள் மூலம் பதரிவிக்க வேண்டும். 

 இத்திட்டமோைது பபங்களூருவில் பசயல்படுத்தப்படுகிை்றது. 
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முக்கிய மந்திேி பேிவாே் ெம்ேிதி ரயாஜனா - ஹேியானா 

 ஹரியோைோ முதல்ேர ் மவைோகர ் லோல் கட்டோர ் முக்கிய மந்திரி பரிேோர ் சம்ரிதி 

வயோெைோளே அறிமுகப் படுதத்ியுள்ளோர.் 

 ேருடோந்திர நிதி உதவி அளிப்பதை் மூலம் தகுதியோை குடும்பங்களுக்கு சமூகப் 

போதுகோப்புச ்சலுளககளள ேழங்குேவத இந்தத் திட்டத்திை் வநோக்கமோகும். 

 இத்திட்டதத்ிை் கீழ், ரூ. 6000 நிதி உதவி பபறுகிை்ற அந்த குடும்பங்கள் பிை்ேரும் 

தகுதிகளளக் பகோண்டிருக்க வேண்டும்.  

o ஆண்டு ேருமோைம் ரூ. 1.80 லட்சம் ேளர இருக்க வேண்டும்.  

o 5 ஏக்கருக்கும் குளறேோை நிலம் ளேத்திருத்தல். 

 

சிஎப்எல் விளக்குகள் மீதான தடட – ரகேளா  

 நீடிதத் ஆற்றல் பகோள்ளகயிை் ஒரு பகுதியோக 2020 ஆம் ஆண்டு நேம்பர ்மோதத்திலிருந்து 

சிஎப்எல் விளக்குகள் மற்றும் ஒளிரவ்ு விளக்குகள் (இளழ) ஆகியேற்றிை் விற்பளைக்கு 

வகரள மோநில அரசு தளட விதிக்க இருக்கிை்றது. 

 இது அம்மோநிலதத்ிை் உரெ் வகரளோ எை்ற திட்டதத்ிை் ஒரு பகுதியோக 2018 ஆம் ஆண்டில் 

பதோடங்கப்பட்ட “மின்னிறழயற்ற வகரைா” என்பதன் ேரிறெயில் அறமந்து உை்ைது.  

 மின்னிறழயற்ற வகரைா என்ற திட்டமானது வகரை மாநில மின் ோரியம் மற்றும் வகரை 

ஆற்றல் வமலாண்றம றமயம் ஆகியேற்றினால் தெயல்படுத்தப் படுகின்றது. 

 உரஜ் வகரைா திட்டம் என்பது ஒரு ஆற்றல் உற்பதத்ி மற்றும் வசமிப்புத் திட்டமாகும்.  

 

முதலாவது திஷா காவல் நிடலயம் 

 இந்தியக் குடியரசுத் தளலேரிை் ஒப்புதளலப் பபற்ற பிை்ைர ் திஷோ மவசோதோளேச ்

பசயல்படுதத் ஆந்திர மோநில அரசு தயோரோகி ேருகிை்றது. 

 முதலோேது திஷோ கோேல் நிளலயத்ளத ஆந்திர மோநில முதல்ேரோை பெகை் வமோகை் 

பரட்டி திறந்து ளேத்தோர.் 

 இந்தக் கோேல் நிளலயங்கள் அம்மோநிலதத்ில் அளமயவிருக்கும் முதை்ளமயோை கோேல் 

நிளலயங்களோகும். இந்தக் கோேல் நிளலயங்கள் பபண்களுக்கு எதிரோை குற்றங்களளக் 

ளகயோள இருக்கிை்றை. 

 ஆந்திர மோநில அரசோைது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி மோத இறுதிக்குள் 18 திஷோ கோேல் 

நிளலயங்களளத் திறக்க உள்ளது. 

 இந்தக் கோேல் நிளலயங்கள் திஷோ சட்டம், 2019ை் கீழ் நிறுேப் பட்டுள்ளை. 

 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மோதத்தில், ஆந்திர மோநிலமோைது 2019 ஆம் ஆண்டிை் திஷோ 

மவசோதோளே நிளறவேற்றியது. 
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முக்ரதாஷ்ேி அேிசி வடக 

 வமற்கு ேங்கத்ளதச ்வசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் ஆரச்ைிக் எதிரப்்பு சக்திளயக் பகோண்ட 

ஒரு அரிசி ேளகளய உருேோக்கி ேணிகமய மோக்கியுள்ளைர.்  

 இந்தப் புதிய அரிசி ேளகயோைது முக்வதோஷ்ரி எை்று அளழக்கப்படுகிை்றது. இது IET 21845 

எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 இது வமற்கு ேங்கதத்ிை் வேளோண்ளமத் துளறயிை் கீழ் பசயல்படும் சிை்சுரோவில் உள்ள 

அரிசி ஆரோய்சச்ி நிளலயம் மற்றும் லக்வைோவிை் வதசிய தோேரவியல் ஆரோய்சச்ி 

நிறுேைம் ஆகியேற்றோல் இளணந்து உருேோக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது வபோவரோ (குளிரக்ோல) பருேதத்ில் ஒரு பஹக்வடருக்கு 5.5 பமட்ரிக் டை் மற்றும் கோரீப் 

பருேத்தில் ஒரு பஹக்வடருக்கு 4.5 முதல் 5 பமட்ரிக் டை் ேளரயிலோை மகசூளலத் தரும் 

திறை் பகோண்டது. 

 இந்த அரிசி ேளகயோைது நீளமோைதோகவும் பமல்லியதோகவும் நறுமணம் 

பகோண்டதோகவும் இருக்கிை்றது. 

 

நிலத்தடி நீேெ் ்ெட்டம் - 2020 

 முதல்ேர ் வயோகி ஆதிதய்நோத் தளலளமயிலோை உதத்ரப் பிரவதச மோநில 

அளமசச்ரளேயோைது நிலதத்டி நீரச் ் சட்டம் – 2020  எை்ற ஒரு சட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் 

அளிதத்ுள்ளது.  

 நிலத்தடி நீர ்மட்டத்ளத வமம்படுத்துேவத இதை் வநோக்கமோகும். 

 இசச்ட்டமோைது நீரில் மூழ்கக்கூடிய பம்புகளள பதிவு பசய்ேளதக் கட்டோயம் 

ஆக்குகிை்றது. 

 விேசோயிகள் மற்றும் வீட்டுப் பயைரக்ள் பம்புகளளப் பயை்படுத்த கட்டணம் பசலுதத்த ்

வதளேயில்ளல. 

 இந்தச ்சட்டமோைது அளைதத்ு தைியோரப்் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் மளழ நீர ்வசகரிப்புத் 

பதோட்டிகள் அளமப்பளதக் கட்டோயமோக்குகிை்றது. 

 நிலத்தடி நீளர மோசுபடுதத்ும் நபரக்ள் / நிறுேைங்களுக்குத் தண்டளையும் அபரோதமும் 

விதிக்க இந்தச ்சட்டம் ேழிேளக பசய்துள்ளது. 

 

பழங்குடி இனெ ்ெட்டங்கள் குறித்த தீே்மானங்கள் - திேிபுோ 

 திரிபுரோ மோநிலப் பழங்குடியிைர ் பகுதி தை்ைோட்சி மோேட்ட மை்றமோைது (Tripura Tribal 

Areas Autonomous District Council - TTAADC) மூை்று பழங்குடி இைங்களிை் சட்டங்கள் குறித்தத் 

தீரம்ோைங்களள நிளறவேற்றியுள்ளது. அந்த 3 பழங்குடி இைங்களோேை: 

o மிவசோ 

o ளகபபங் மற்றும் 

o மோல்சம்  

 ஆறோேது அட்டேளணயிை்படி, அசோம், வமகோலயோ, திரிபுரோ மற்றும் மிவசோரம் ஆகிய 

நோை்கு மோநிலங்கள் பதோழில்நுட்ப ரீதியோக மற்ற பகுதிகளிலிருந்து வேறுபடக் கூடிய 

பழங்குடிப் பகுதிகளளக் பகோண்டுள்ளை. 
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 அேற்றிை் மீது சில சட்டமை்ற மற்றும் நீதிதத்ுளற அதிகோரங்களளப் பயை்படுத்துேதற்கு 

மோேட்ட மை்றங்கள் மற்றும் பிரோந்திய மை்றங்களள உருேோக்குேதற்கோை ஏற்போடுகள் 

பசய்யப்பட்டுள்ளை. 

 இதை்படி ஒே்பேோரு மோேட்டமும் ஒரு தை்ைோட்சி மோேட்டமோகும். வமலும் ஆளுநர ்

அறிவித்தலிை் மூலம் அந்த பழங்குடியிைப் பகுதியிை் எல்ளலகளள மோற்ற அல்லது 

பிரிக்க முடியும். 

 

இேயில் தடங்களில் 5 நட்ெத்திே உணவகம் 

 குெரோத ் மோநிலத் தளலநகரோை கோந்தி நகரில் உள்ள ரயில் நிளலயதத்ில் தண்டேோளத ்

தடங்களுக்கு அருகில் 5 நட்சதத்ிர உணேகம் கட்ட இந்திய ரயில்வே அளமப்பு 

திட்டமிட்டுள்ளது. 

 இது இந்தியோவில் முதை்முளறயோக வசோதளை முளறயில் அளமக்கப்பட உள்ளது. 

 தண்டேோளத் தடங்களுக்கு அருகிலுள்ள தூண்களில் கூளர அளமக்கப்பட்டு, அதை் மீது 

உணேகம் கட்டப்படும். 

 

 

மகாோஷ்டிோ - அேசு ஊழியேக்ளுக்கு வாேத்திை்கு ஐந்து ரவடல நாட்கள் 

 மகோரோஷ்டிரோ அரசு பிப்ரேரி 29 ஆம் வததி முதலோக அரசு அதிகோரிகள் மற்றும் 

ஊழியரக்ளுக்கு ேோரத்திற்கு ஐந்து வேளல நோட்களள அறிவிதத்ுள்ளது. 

 தற்வபோது ேோர இறுதி விடுமுளறளயப் பபறுேதற்கு, ஊழியரக்ள் திங்கள் முதல் பேள்ளி 

ேளர வமலும் 45 நிமிடங்கள் வேளல பசய்ேோரக்ள். 

 மத்திய அரளசத் பதோடரந்்து ேோரதத்ிற்கு 5 வேளல நோட்கள் எை்ற முளறளய பிை்பற்றும் 

மோநிலங்கள் ரோெஸ்தோை், பீகோர,் பஞ்சோப், படல்லி, தமிழ்நோடு மற்றும் வமற்கு ேங்கம் 

ஆகியளேயோகும். 

 இந்த முளறயோைது பதோழிற்சோளலகள் சட்டம் மற்றும் பதோழில்துளற தீரள்ேச ்சட்டத்திை் 

கீழ் உள்ள அரசு அலுேலகங்களுக்கும் அதத்ியோேசிய வசளேகளோகக் கருதப்படும் 

நிறுேைங்களுக்கும் பபோருந்தோது. 
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லூய் – காய் - நி திருவிழா 

 மணிப்பூரில் உள்ள நோகோ பழங்குடியிைர ்மணிப்பூரில் விளத விளதப்புத் திருவிழோேோை 

‘லூய் – கோய் – நி” எை்ற ஒரு திருவிழோளேக் பகோண்டோடிைர.் 

 2 நோட்கள் நளடபபறும் இந்தத் திருவிழோேோைது “கலோசச்ோரதத்ிை் மூலம் ஒற்றுளம” எை்ற 

கருப்பபோருளிை் கீழ் பதோடங்கப்பட்டது. 

 லூய் – கோய் - நி திருவிழோ எை்பது நோகோ சமூகத்திை் மிகப்பபரிய திருவிழோக்களில் 

ஒை்றோகும். 

 

‘பாோட்டு மை்றும் பேிந்துடே’ திட்டம் 

 பஞ்சோப் மோநிலக் கோேல்துளறப் பபோது இயக்குநர ் ‘போரோட்டு மற்றும் பரிந்துளர’ எை்ற 

ஒரு திட்டத்ளதப் பஞ்சோபில் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளோர.் 

 இது சிறப்போகப் பணிபுரியும் கோேல்துளற அதிகோரிகளிை் நம்பிக்ளகளய அதிகரிப்பளத 

வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. சிறப்போகப் பணியோற்றும் கோேல் துளறயிைருக்கு 

ஒே்பேோரு மோதமும் விருதுகள் ேழங்கப்பட இருக்கிை்றை. 

 இந்தத் திட்டத்திை் கீழ், ஒே்பேோரு மோதமும் 25 ஆம் வததிக்குள் பல்வேறு மோேட்டங்களிை் 

கோேல்துளறத் தளலேரக்ளிடமிருந்து சிறந்த கோேல் துளறயிைருக்கோை பரிந்துளரகள் 

வகோரப்படும். 

 இந்தப் பரிந்துளரகள் மூதத் கோேல்துளற அதிகோரிகள் அடங்கிய குழுேோல் ஆரோயப்பட்டு, 

விருது பபறும் கோேல் துளறயிைரிை் பபயரோைது ஒே்பேோரு மோதமும் 5 ஆம் வததிக்குள் 

அறிவிக்கப்படும். 

 

பஞ்ொப் கின்ரனா பழம் 

  சமீபத்தில் பஞ்சோபிை் அவபோஹோரில் நடந்த கிை்வைோ விழோவில் பஞ்சோப் வேளோண் 

ஏற்றுமதிக் கழகமோைது ‘பஞ்சோப் கிை்வைோ’ எை்ற தர அளடயோளத்ளத அறிமுகப் 

படுதத்ியுள்ளது. 

 இந்த ேளக கிை்வைோ பழமோைது பஞ்சோபிை் ‘அரசப் பழம்’ எை்று கருதப்படுகிை்றது. 

 இது “பூசச்ிக்பகோல்லி வதளேப்படோத” ஒரு பழம் எை்றும் கூறப்படுகிை்றது. 

 நோட்டில் பஞ்சோப் மோநிலமோைது கிை்வைோ பழத்ளத அதிக அளவில் உற்பதத்ி 

பசய்கிை்றது. 

 'கிை்வைோ' எை்பது அதிக மகசூல் பகோண்ட மோண்டரிை் கலப்பிைமோகும். இது இந்தியோ 

மற்றும் போகிஸ்தோைிை் பஞ்சோப் பகுதியில் பரேலோகப் பயிரிடப்படுகிை்றது. 
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திருமதிகாேட்் பெயலி 

 திருசச்ியில் உள்ள வதசியத் பதோழில்நுட்ப நிறுேைமோைது “திருமதிகோரட்்” எை்ற பபயர ்

பகோண்ட சுய உதவிக் குழுக்களோல் (SHG - Self Help Group) தயோரிக்கப்பட்ட 

பபோருள்களுக்கோை ளகவபசிச ்பசயலிளய உருேோக்கியுள்ளது. 

 இந்தச ்பசயலியோைது மத்திய அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பத் துளறயுடை் இளணந்து 

உருேோக்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்தச ் பசயலியோைது பபண்களுக்கு அதிகோரம் அளிப்பளதயும் சந்ளத ேோய்ப்புகளள 

அேரக்ள் (பபண்கள்) தளடயிை்றி அணுக உதவுேளதயும் வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 

தாய் மகூே ் (Thai Magur) மீன் வளே்ப்பு டமயங்களுக்குத் தடட விதித்தது 

மகாோஷ்டிோ 

 தோய் மகூர ்மீை் ேைரப்்பு றமயங்கறை ஒழிக்க மகாராஷ்டிரா அரசு உதத்ரவிட்டுை்ைது. 

 மீன்கை் சுகாதாரமற்ற முறறயில் ேைரக்்கப்படுேவத இதற்கு முக்கியக் காரணமோகும். 

 இது மகாராஷ்டிராவில் தாய் மகூர ்அல்லது ஆப்பிரிக்க மகூர ்என்று அறழக்கப்படுகிறது. 

 2000 ஆம் ஆண்டில் வதசிய பசுறமத் தீரப்்பாயம் தாய் மகூர ்ேளரப்புக்குத் தறட விதிதத்து.  
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புத்த நுல்லாஹ் (BUDDAH NULLAH) – பஞ்ொப்  

 மோசளடந்த புத்த நுல்லோஹ் நீவரோளடளயச ் சீரளமக்க முதல் கட்டத் திட்டமோக 650 

வகோடிளய ஒதுக்க பஞ்சோப் அரசு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இது பஞ்சோபிை் மோல்ேோ பகுதி ேழியோகச ்பசல்லும் ஒரு பருேகோல நீவரோளடயோகும்.  

 இது லூதியோைோ மோேட்டத்ளதக் கடந்து, சிந்து நதியிை் துளண நதியோை சட்பலெ் ஆற்றில் 

கலக்கிை்றது.  

 

 

மஹாதாயி தீே்ப்பாயத்தின் தீேப்்பு 

 மஹோதோயி நதிநீர ்பிரசச்ிளை பதோடரப்ோை தீரப்்போயத்திை் தீரப்்ளப அறிவிப்பதற்கோை 

ஒரு  இளடக்கோல தளட உதத்ரளே உசச் நீதிமை்றம் அறிவித்து உள்ளது. 

 இந்த நதியிை் நீளரப் பகிரத்லோைது கரந்ோடகோ மற்றும் வகோேோ ஆகிய மோநில 

அரசுகளுக்கிளடயில் ஏற்படும் சரச்ள்சகளுக்குக் கோரணமோகும். 
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 மலப்பிரபோ நதிக்கு நீளரத் திருப்புேதற்கோக மஹோதோயி நதியிை் துளண நதிகளோை 

கலசோ மற்றும் பண்டூரி நதிகளிை் குறுக்வக தடுப்புகளள அளமப்பதும் இதில் அடங்கும். 

 மலப்பிரபோ நதியோைது கிருஷ்ணோ நதியிை் துளண நதியோகும். இது கரந்ோடகோ 

மோநிலதத்ிை் ஊடோகப் போய்கிை்றது. 

 இந்த நதியோைது போகல்வகோட் மோேட்டத்தில் கிருஷ்ணோ நதியுடை் இளணகிை்றது. 

 

மடல மகாரதஸ்வே ்வனவிலங்கு ெேணாலயம் 

 சோமரோெ்நகர ்மோேட்டத்தில் உள்ள மளல மகோவதஷ்ேர ்ேைவிலங்குச ்சரணோலயத்ளதப் 

புலிகள் கோப்பகமோக அறிவிக்க கரந்ோடக மோநில அரசு முை்பமோழிந்துள்ளது. 

 இது வதசியப் புலிகள் போதுகோப்பு ஆளணயத்திை் ஒப்புதளல எதிரவ்நோக்கியுள்ளது. 

கர்நாடகாவில் 

 இது அறிவிக்கப் பட்டோல், சோம்ரோெ்நகர ் மோேட்டமோைது நோட்டில் மூை்று புலிகள் 

கோப்பகத்ளதக் பகோண்டுள்ள ஒரு தைித்துேமோை புகளழப் பபற இருக்கிை்றது. 

 இது ஏற்கைவே பந்திப்பூர ்புலிகள் கோப்பகம் மற்றும் பிலிகிரி ரங்கநோதர ்வகோயில் (Biligiri 

Ranganatha Temple - BRT) புலிகள் கோப்பகம் ஆகியேற்ளற தைது ேரம்பு எல்ளலக்குள் 

பகோண்டுள்ளது. 

 வமலும், இதை் மூலம், கரந்ோடகோ மோநிலமோைது இளே இரண்ளடத் தவிர நோகரவ்ஹோல், 

பத்ரோ, மற்றும் அை்ஷி – தண்வடலி எை்று ஆறு புலிகள் கோப்பகத்ளதக் பகோண்டிருக்கும். 

 

ஃபிட் இந்தியா (ஆரோக்கியமான இந்தியா) முன்பனடுப்பு - தில்லி 

 இந்திய ரயில்வேத் துளறயோைது புது தில்லியில் உள்ள ஆைந்த் விஹோர ் ரயில் 

நிளலயத்தில் ஒரு குந்து இயந்திரத்ளத நிறுவியுள்ளது. 

 நோட்டில் முதை்முளறயோக பதோடங்கப்பட்ட இந்தத ் திட்டதத்ில், மூை்று நிமிடங்களில் 30 

குந்துளககள் பசய்யும் ஒருேர ் நளடவமளடக்கோை அனுமதிச ் சீட்டுக் கட்டணத்ளதச ்

பசலுதத் வேண்டியதில்ளல. 
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கே்நாடகாவில் லிங்காயத் மடம் 

 ேடக்கு கரந்ோடகோவிை் கடக் மோேட்டத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இளளஞர ் லிங்கோயத ்

மடத்திற்குத் தளலளம தோங்க உள்ளோர.் 

 சித்ரதுரக்ோவிை் ஸ்ரீ ெகத்குரு முருகரோவெந்திர மோதோவிை் 361 மடங்களில் ஒை்று 

இதுேோகும். 

 திேோை் ஷரஃீப் ரஹிமை்சோப் முல்லோ எை்பேர ் கடக் மோேட்டதத்ிை் அசுதி கிரோமதத்ில் 

உள்ள முருகரோவெந்திர வகோரவைஸ்ேர சோந்திதோமோ மோதோவிை் தளலேரோக அல்லது 

மோததீஷோேோக ஏற்றுக் பகோள்ளப் படுேோர.் 

 இது கலபுரக்ியில் உள்ள கெூரி கிரோமதத்ில் இருக்கும் 350 ஆண்டுகள் பழளமயோை 

வகோரவைஸ்ேர சை்ஸ்தோை் மடதத்ுடை் இளணக்கப் பட்டுள்ளது. 

 அளைத்து அளமப்புகளிை்/மடங்களிை் ஒரு ேலுேோை, உண்ளம நிளறந்த குரு 

பசவேஸ்ேரர ் எை்ற ஒவர ஒரு தீரக்்கதரிசி மட்டுவம ஆேோர.் இந்த அளமப்புகள்/ 

மடங்களளச ் வசரந்்த அளைேருவம லிங்கோயத ் மதத்ளதப் பரப்புேதற்கும் ேசைோ 

இலக்கியத்ளத நம்புேதற்கும் முயற்சி பசய்கிை்றோரக்ள். 

 பசேண்ணோ எை்பேர ் 12 ஆம் நூற்றோண்ளடச ் வசரந்்த சிேளை ளமயமோகக் பகோண்ட 

பக்தி இயக்கத்திை் லிங்கோயத் துறவி ஆேோர.் வமலும் இேர ் கல்யோணிச ் சோளுக்கிய/ 

கோலசச்ுரி ேம்சத்திை் ஆட்சியில் சமூக சீரத்ிருதத்ேோதியோகவும் இருந்தோர.் 

 பசேண்ணோ இலக்கியப் பளடப்புகளில் கை்ைட பமோழியில் இயற்றப்பட்ட ேசைோ 

சோகிதய்ோவும் அடங்கும். 

 இேர ்பக்திபந்தோரி, பசேண்ணோ அல்லது பசவேஸ்ேரோ எை்றும் அளழக்கப் படுகிை்றோர.் 

 

விஸ்வகே்மா விருதுகள் - புது தில்லி 

 மத்திய மைிதேள வமம்போட்டுத் துளற அளமசச்ரோை பபோக்ரியோல் 23 அணிகளுக்கு சத்ரோ 

விஸ்ேகரம்ோ விருதுகளளயும் ஆறு நிறுேைங்களுக்கு உத்கிருஷ் சந்தை் விஸ்ேகரம்ோ 

விருதுகளளயும் ேழங்கிைோர.் 
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 தளலசிறந்த புத்தோக்கக் குழுக்களுக்கு (மோணேரக்ள் மற்றும் ேழிகோட்டிகளுக்கோக) சத்ரோ 

விஸ்ேகரம்ோ விருதுகளும் முை்மோதிரியோை நிறுேை இளடயீட்டிற்கோக உத்கிருஷ்த ்

சை்ஸ்தோை் விஸ்ேகரம்ோ விருதும் ேழங்கப்படுகிை்றை. 

 ‘கிரோமங்களிை் ேருமோைத்ளத எே்ேோறு வமம்படுதத்ுேது?’ எை்ற கருப்பபோருளள 

அடிப்பளடயோகக் பகோண்டு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கோை வபோட்டி நடத்தப்பட்டது. 

 AICTE (பதோழில்நுட்ப கல்விக்கோை அகில இந்திய ஆளணயம் - All India Council for Technical 

Education) 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் விஸ்ேகரம்ோ விருதுகளள ேழங்கி ேருகிை்றது. 

 

இமாெெ்ல் கிேிஹினி சுவிதா ரயாஜனா 

 "100% எல்பிஜி (திரே தபட்வராலிய ோயு) எரிேோயு இளணப்ளபக்" பகோண்ட நோட்டிை் 

முதலோேது மோநிலமோக இமோசச்லப் பிரவதசம் உருபேடுதத்ுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் பிரதோை் மந்திரி உெ்ேோலோ வயோெைோ நளடமுளறபடுதத்ப் பட்டளதத் 

பதோடரந்்து, இந்த எரிேோயு இளணப்பு ேழங்கப்படோத மீதமுள்ள வீடுகளள உள்ளடக்கும் 

ேளகயில் இமோசச்லப் பிரவதச மோநில அரசு தைது பசோந்த இமோசச்ல கிரிஹிைி சுவிதோ 

திட்டதள்த 2018 ஆம் ஆண்டு வம மோதம் அறிமுகப்படுத்தியது. 

 ஓய்வூதியம் பபறுபேர,் ேருமோை ேரி பசலுதத்ுவேோர ்அல்லது அரசு, ேோரியம், மோநகரோட்சி 

வபோை்றேற்றில் பணியோற்றும் எந்தபேோரு உறுப்பிைளரயும் தவிர, எல்பிஜி இளணப்பு 

இல்லோத மோநிலதத்ிை் அளைதத்ு குடும்பதத்ிைரும் இந்தத் திட்டதத்ிற்குத் தகுதி 

பபற்றேரக்ளோேர.் 

 

எல்டலத் திருத்தம் 

 1873 ஆம் ஆண்டிை் கிழக்கு ேங்கோள எல்ளல ஒழுங்குமுளற (BEFR - Bengal Eastern Frontier 

Regulation) மற்றும் 1993 ஆம் ஆண்டிை் லுஷோய் மளல அனுமதிப் படிே அறிவிப்பு 

ஆகியேற்றிை் அடிப்பளடயில் மிவசோரம் அரசோங்கம் அசோமுடைோை எல்ளலளயத் திருதத் 

முயலுகிை்றது. 

 BEFR ஆைது அருணோசச்ல பிரவதசம், மணிப்பூர,் மிவசோரம் மற்றும் நோகோலோந்து ஆகிய 

மோநிலங்களில் இந்தியரக்ள் அல்லோதேரக்ளள அனுமதிப் படிேம் அல்லோமல் 

தற்கோலிகமோகத் தங்குேதற்கு அனுமதி மறுக்கிை்றது. 

 

NRCக்கு எதிோன தீே்மானம் - பீகாே்   

 வதசியக் குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கு (National Register of Citizens – NRC) எதிரோகத் தீரம்ோைத்ளத 

நிளறவேற்றிய முதலோேது எை்டிஏ மோநிலமோக (ஆளும் கட்சி) பீகோர ்உருபேடுதத்ுள்ளது. 

 மத்திய உள்துளற அளமசச்கத்தோல் பரிந்துளரக்கப்பட்ட புதிய ேடிேளமப்பிலிருந்து 

திருநங்ளககள் பநடுேரிளச மட்டுவம பகோண்ட பளழய வதசிய மக்கள் பதோளக 

பதிவேட்ளட (National Population Register - NPR) நளடமுளறப் படுத்துகிை்றது. 
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

சூேஜ்கண்ட் ெேவ்ரதெக் டகவிடனக் கண்காட்சி 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 1 ஆம் வததியை்று இந்தியக் குடியரசுத் தளலேரோை ரோம் நோத் 

வகோவிந்த் 34ேது சூரெ்கண்ட் சரே்வதசக் ளகவிளைக் கண்கோட்சிளய ஹரியோைோவிை் 

ஃபரிதோபோத் நகரில் திறந்து ளேக்க இருக்கிை்றோர.் 

 இந்த வமளோேோைது மதத்ிய சுற்றுலோ, ெவுளி, கலோசச்ோரம் மற்றும் பேளி விேகோரங்கள் 

துளற அளமசச்கங்களுடை் இளணந்து சூரெ்கண்ட் வமளோ ஆளணயம் & ஹரியோைோ 

சுற்றுலோ அளமப்பிைோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் கண்கோட்சியோைது சுற்றுலோளே வமம்படுதத் உதே இருக்கிை்றது. 

 சூரெ்கண்ட் எை்பது 10 ஆம் நூற்றோண்ளடச ்வசரந்்த பழளமயோை நீரத்வ்தக்கம் ஆகும். இது 

ஹரியோைோவிை் ஃபரிதோபோத் நகரில் ஆரேல்லி மளலதப்தோடரிை் பதற்கு தில்லி 

முளையில் அளமந்துள்ளது. 

 34ேது சூரெ்கண்ட் சரே்வதச ளகவிளை வமளோ - 2020க்கோை பங்களிப்போளர ் நோடு 

உஸ்பபகிஸ்தோை் ஆகும். 

 இந்த வமளோவிற்கு இமோசச்லப் பிரவதச மோநிலமோைது முதை்ளம மோநிலமோகத் 

வதரந்்பதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

நாரகாபா ஜாத்ோ விழா 

 நவகோபோ ெோத்ரோ திருவிழோேோைது பதலுங்கோைோ மோநிலதத்ில் பமஸ்ரோம் ரோெ் 

வகோண்டுகள் மற்றும் பரத்ோை்கள் ஆகிய பழங்குடி அளமப்பிைரோல் பகோண்டோடப்பட்டது. 

 நவகோபோ ெோதர்ோ எை்பது இந்தியோவிை் பதலுங்கோைோவில் உள்ள அதிலோபோத ்

மோேட்டத்தில் பகோண்டோடப்படும் ஒரு பழங்குடியிைத் திருவிழோேோகும். 

 இது இரண்டோேது மிகப்பபரிய ஒரு பழங்குடியிைத் திருவிழோேோகும். 
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தகாண்டுகள் 

 வகோண்டுகள் உலகிை் மிகப்பபரிய பழங்குடி குழுக்களில் ஒை்றோகும். 

 வகோண்டுகள் பிை்ேரும் நோை்கு பழங்குடியிைக் குழுக்களோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளைர.் 

அளேயோேை: 

o ரோெ் வகோண்டுகள், 

o மடியோ வகோண்டுகள், 

o துரவ்ே வகோண்டுகள், 

o கதுல்ேோர ்வகோண்டுகள். 

 இது ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியிைக் குழுேோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

உலக விடளயாட்டின் சிைந்த வீோங்கடன விருது - 2019 

 இந்திய மகளிர ்ஹோக்கி அணி வீரோங்களையோை ரோணி ரோம்போல் “2019 ஆம் ஆண்டுக்கோை 

உலக விளளயோட்டிை் சிறந்த வீரோங்களை” எை்னும் பட்டத்ளத பேை்றுள்ளோர.் 
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 இந்த விருதிளைப் பபறுகிை்ற உலகிை் முதலோேது ஹோக்கி வீரர ்இேரோேோர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டில் ரோணி ரோம்போலுக்கு இந்திய அரசிை் பத்மஸ்ரீ விருது ேழங்கப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

பகால்கத்தா புத்தகக் கண்காட்சி 2020 

 பகோல்கத்தோ புதத்கக் கண்கோட்சி – 2020ை் 44ேது பதிப்போைது பகோல்கத்தோவில் 

பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்வில் ரஷ்யோ ஒரு "முதை்ளம நோடோக" கலந்து பகோண்டிருக்கிை்றது. 

 கூளக ஆந்ளதகள், புல் ஆந்ளதகள் மற்றும் முகமூடி ஆந்ளதகள் ஆகியேற்ளறக் 

பகோண்ட ஒரு ேளக பறளே இைங்கள் முதல் முளறயோக இந்தப் புத்தகக் கண்கோட்சியிை் 

அதிகோரப் பூரே் சிை்ைமோகத் வதரந்்பதடுக்கப் பட்டை. 

 2020 ஆம் ஆண்டு இந்தப் புத்தகக் கண்கோட்சியிை் கருப்பபோருள் “ரஷ்யோ” எை்பதோல் 2020 

ஆம் ஆண்டு ெைேரி 30 ஆைது “ரஷ்யோ திைமோகக்” பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 இந்தப் புத்தகக் கண்கோட்சியில் வமற்கு ேங்க முதலளமசச்ரோை மம்தோ போைரஜ்ி ‘CAA, NRC, 

NPR ஆகியேற்ளற நோங்கள் ஏை் வேண்டோம் எை்று பசோல்லுகிை்வறோம்?’ எை்ற தைது 

புத்தகத்ளத பேளியிட்டுள்ளோர.் 

 

71வது குடியேசு தின அணிவகுப்பு - 2020க்கான விருதுகள் 

 மத்தியப் போதுகோப்புத் துளற அளமசச்ரோை ரோெ்நோத் சிங்  2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 26 

அை்று பகோண்டோடப்பட்ட 71ேது குடியரசு திை நிகழ்விை் வபோது நடத்தப்பட்ட சிறந்த 

கோட்சிப்பட அணிேகுப்பிற்கோை விருதுகளள ேழங்கிைோர.் 

 இந்த அணிேகுப்பில் பல்வேறு மோநிலங்கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரவதசங்களளச ்வசரந்்த 

16 கோட்சிப் படங்களும் பல்வேறு அளமசச்கங்கள் மற்றும் துளறகளளச ்வசரந்்த 6 கோட்சிப் 

படங்களும் எை பமோதத்ம் 22 கோட்சிப் படங்கள் இடம் பபற்றை. 

 அசோம் மோநிலமோைது ‘தைிதத்ுேமோை ளகவிளைத ்திறை் மற்றும் கலோசச்ோரத்திை் நிலம்’ 

எை்ற கருப்பபோருளளக் பகோண்ட கோட்சிப் படத்ளதக் கோண்பிதத்து. சோதர்ியோ 

போரம்பரியத்ளத வபோரட்ல் நிருதய்ோ ேடிேதத்ில் கோண்பித்த அசோம் மோநில கோட்சிப் 

படமோைது சிறந்தக் கோட்சிப்பட அணிேகுப்போகத் வதரந்்பதடுக்கப்பட்டது. 

 இந்த அணிேகுப்பில் லிங்கரோெோவிை் ருகுைோ ரத யோத்திளரளயச ் சிதத்ரித்த ஒடிசோ 

மோநிலமும் சரே் தரம் சம்போவிை் கலோசச்ோரத்ளத பேளிப்படுதத்ிய உதத்ரப் பிரவதச 

மோநிலமும் இரண்டோேது இடத்ளதப் பிடித்துள்ளை. 

 அரசோங்கதத்ிை் புதிய முயற்சியோை “ெல் சக்தி திட்டமோைது” சிறந்த அணிேகுப்பு கோட்சிப் 

பட விருதிளை பேை்றது. 

 மத்திய பபோதுப் பணித் துளறயோைது (Central Public Works Department - CPWD) “கோஷ்மீர ்வச 

கை்ைியோகுமரி” எை்ற கருப்பபோருளுக்கோக சிறப்புப் பரிசிளை பேை்றுள்ளது. 
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ெேவ்ரதெக் குழந்டதகள் திடேப்பட விழாவின் 13வது பதிப்பு 

 சரே்வதசக் குழந்ளதகள் திளரப்பட விழோவிை் 13ேது பதிப்போைது ேங்கவதசதத்ிை் 

டோக்கோவில் பதோடங்கி ளேக்கப்பட்டது. 

 சரே்வதச குழந்ளதகள் திளரப்படத் திருவிழோ - 2020ை் கருதத்ுருேோைது,  ‘உலகதத்ிை் கீழ்’ 

மற்றும் அதை் முழக்கம் “ஒளிசச்ட்டகங்களில் எதிரக்ோலம்” எை்பதோகும். 

 இது ேங்கவதசதத்ிை் குழந்ளதகள் திளரப்படச ் சங்கதத்ிைோல் ஏற்போடு பசய்யப் 

பட்டுள்ளது. 

 இது பதை்கிழக்கு ஆசிய நோட்டிை் மிகப்பபரிய ஒரு திளரப்பட விழோேோகும். 2008 ஆம் 

ஆண்டு முதல் குழந்ளதகள் மற்றும் இளளஞரக்ளுக்கோக மட்டுவம பகோண்டோடப்படும் 

ஒவர சரே்வதசத் திருவிழோ இதுேோகும். 

 

டடலே ்பேிசு 2020 

 இந்தியச ் சுற்றுசச்ூழல் ஆரே்லரும் ஐக்கிய நோடுகளிை் சுற்றுசச்ூழல் திட்டதத்ிை் 

நல்பலண்ணத் தூதருமோை பேை் சுக்வதே் எை்பேர ்சுற்றுசச்ூழல் சோதளைக்கோக 2020 ஆம் 

ஆண்டிை் ளடலர ்பரிசிளை பேை்றுள்ளோர.் 

 இந்த விருதோைது அபமரிக்கோவிை் போதுகோப்பு உயிரியலோளரோை கிபரட்சை் சி. 

படய்லியுடை் இளணந்து வமற்பகோள்ளப் பட்ட அேரது "பசுளமப் பபோருளோதோரம்" எை்ற 

பணிக்கோக ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 
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மூக் நாயக்கின் 100வது ஆண்டுவிழா 

 2020 ஆைது “மூக்நோயக்” இதழிை் நூற்றோண்டு ஆகும்.  

 இது பிஆர.் அம்வபத்கரோல் பேளியிடப்பட்ட ஒரு மரோதத்ி பமோழி இதழோகும். 

 இந்த இதழிை் முதலோேது பேளியீடோைது 1920 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 31 அை்று அசச்ிடப் 

பட்டது. 

 மூக் நோயக் இதளழத் பதோடங்குேதற்கோக இேரது ேழிகோட்டியோை வகோல்ஹோப்பூளரச ்

வசரந்்த சத்ரபதி ஷோஹு மகோரோெ் எை்பேர ்ரூ. 2,500 ரூபோளய நை்பகோளடயோக அதற்கு 

அளித்தோர.்  

 இது இந்து சோதிக் கட்டளமப்ளப கடுளமயோக சோடுதல் மற்றும் சமதத்ுேமிை்ளம குறிதத்ு 

கடுளமயோை முளறயில் ேோதிடுதல் ஆகியளே குறித்துப் பிரசுரிதத்து. 

 

பிேதான் மந்திேி மாத்ரு வந்தனா ரயாஜனா விருதுகள் 

 மோநிலங்கள், ஒை்றியப் பிரவதசங்கள் மற்றும் மோேட்டங்கள் ஆகியேற்றிற்குப் பிரதோை் 

மந்திரி மோதர்ு ேந்தைோ வயோெைோ விருதுகள் ேழங்கப் பட்டுள்ளை. 

 இந்த விருதுகள் மத்தியப் பபண்கள் மற்றும் குழந்ளதகள் நல வமம்போட்டுத் துளற 

அளமசச்கத்திைோல் ேழங்கப் படுகிை்றை. 

 இந்த விருதுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப் பட்டதிலிருந்து மகப்வபறு நலத ்

திட்டங்களளச ் பசயல்படுதத்ுேதில் சிறப்போகச ் பசயல்பட்டதற்கோக ேழங்கப் 

படுகிை்றை. 

 இந்த விருது விழோ ேழங்கும் விழோேோைது நோட்டில் உள்ள மோநிலங்களிளடவய வபோட்டி 

மிக்க கூட்டோட்சிளய ஏற்படுத்துேதற்கோக ஏற்போடு பசய்யப் பட்டுள்ளது. 

 

தரேரிளச 1 வகோடிக்கு வமல் 

மக்கள் 

பதோளகளயக் 

பகோண்ட 

மோநிலங்கள்/ 

ஒை்றியப் 

பிரவதசங்கள் 

1 வகோடிக்குக் கீழ் 

மக்கள் 

பதோளகளயக் 

பகோண்ட 

மோநிலங்கள்/ 

ஒை்றியப் 

பிரவதசங்கள் 

1 வகோடிக்கு வமல் 

மக்கள் 

பதோளகளயக் 

பகோண்ட 

மோேட்டங்கள் 

1 வகோடிக்குக் 

கீழ் மக்கள் 

பதோளகளயக் 

பகோண்ட 

மோேட்டங்கள் 

1 மத்தியப் பிரவதசம்  தோத்ரோ & நோகர ்

ஹவேலி 

இந்தூர ்(மதத்ியப் 

பிரவதசம்) 

பசரச்ிப் 

(மிவசோரம்) 

2 ஆந்திரப் பிரவதசம் ஹிமோசச்லப் 

பிரவதசம் 

கரன்ூல் (ஆந்திரப் 

பிரவதசம்)  

உைோ 

(ஹிமோசச்லப் 

பிரவதசம்) 

3 ஹரியோைோ சண்டிகர ் பதற்கு சல்மோரோ 

மோை்கசச்ர ்

(அசோம்) 

புதுசவ்சரி 
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PEN பகௌேி லங்ரகஷ் விருது 2019 

 ெம்மு கோஷ்மீளரச ் வசரந்்த மூத்தப் பத்திரிளகயோளரோை யூசுப் ெமீல் எை்பேர ்

பத்திரிக்ளகத் துளறயில் சிறந்து விளங்கியதற்கோக ெைநோயக இலட்சியேோததத்ிற்கோை 

2019 - 20 PEN பகௌரி லங்வகஷ் விருதிளை பேை்றுள்ளோர.் 

 இந்த விருதிளை PEN பதை்ைிந்திய மற்றும் PEN தில்லி ஆகியளே 2017 ஆம் ஆண்டில் 

படுபகோளல பசய்யப்பட்ட பத்திரிக்ளக ஆசிரியரோை மளறந்த பகௌரி லங்வகஷ் 

எை்பேரது பபயரில் நிறுவியுள்ளை. 

 இந்த விருதோைது ரூ. 1 லட்சம் நிதித் பதோளகளயயும் சோை்றிதளழயும் பகோண்டுள்ளது. 

 

பாதுகாப்புத் துடைக் கண்காட்சி 2020 (DefExpo)   

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 5 ஆம் வததி முதல் 9 ஆம் வததி ேளர லக்வைோவில் (உதத்ரப் 

பிரவதசம்) முதல் முளறயோக போதுகோப்புத் துளறக் கண்கோட்சியோைது நளடபபறுகிை்றது. 

 இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நடதத்ப்படும் மத்தியப் போதுகோப்புத் துளற 

அளமசச்கத்திை் ஒரு முதை்ளம நிகழ்ேோகும். 

 ஒரு மிகப்பபரிய போதுகோப்புக் கண்கோட்சியோை இந்தப் போதுகோப்புத் துளறக் 

கண்கோட்சியிை் 11ேது பதிப்பு இதுேோகும். 

 இந்த நிகழ்விை் 10ேது பதிப்போைது பசை்ளையில் (தமிழ்நோடு) 2018 ஆம் ஆண்டில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இந்த நிகழ்விை் கருப்பபோருள் ‘இந்தியோ: ேளரந்்து ேரும் போதுகோப்பு 

உற்பத்தி ளமயம்’ எை்பதோகும். 

 இது ‘போதுகோப்புத் துளறயில் டிஜிட்டல் மோற்றம்’ எை்பதிை் மீது கேைம் பசலுதத்ுகிை்றது. 

 போதுகோப்புத் துளறக் கண்கோட்சி - 2020 ஆைது இந்தியோவிை் விண்பேளி, போதுகோப்பு 

மற்றும் போதுகோப்பு நலை்களிை் விரிேோை ேளககளளக் கோண்பிக்க இருக்கிை்றது. 

 இந்தக் கண்கோட்சியிை் ஒரு பகுதியோக 5ேது இந்திய ரஷ்ய ரோணுேத் பதோழில் துளற 

மோநோடோைது நளடபபற இருக்கிை்றது. 
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ஸ்ரகாெ ்விருது 

 “வபோவரோை் ளநட்வரட் அடிப்பளடயிலோை தைிப்பட்ட கலப்பிை வபோரக்் கேசமோைது” 

மதிப்புமிக்க ஸ்வகோச ்விருளத பேை்றுள்ளது. 

 இந்தக் கேசமோைது போதுகோப்புத் துளறயிை் ஸ்டோரட்் அப் நிறுேைமோை பிக் வபங் பூம் 

பசோல்யூஷை்ஸ் பிளரவேட் லிமிபடட் எை்ற நிறுேைத்திைோல் தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இது ஐபடக்ஸ் (போதுகோப்பு சிறப்புதத்ுேத்திற்கோைப் புதுளமகள்) பிரிவில் சீ-தர்ூ-ஆரம்ர ்

மற்றும் சட்டவிவரோதப் போதுகோப்பு ஆளில்லோ குட்டி விமோைங்கள் பதோடரப்ோை மதத்ிய 

போதுகோப்புத் துளற அளமசச்கத்திை் வபோட்டியிலும் பேை்றுள்ளது. 

 பசயற்ளக நுண்ணறிளே (AI - Artificial Intelligence) போதுகோப்புத ் துளறயுடை் 

ஒருங்கிளணதத் முதலோேது நிறுேைம் இதுேோகும். 

 

மிஸ்டிக் கலிங்கா இலக்கிய விருது 

 பிரபல ஒடியோ மற்றும் ஆங்கில பமோழி எழுத்தோளர ் மவைோெ் தோஸ் எை்பேர ் இந்திய 

மற்றும் உலகளோவிய பமோழி எழுதத்ோளரக்ளுக்கு ேழங்கப்படும் மிஸ்டிக் கலிங்கோ 

இலக்கிய விருதிளைப் பபற இருக்கிை்றோர.் 

 எழுசச்ியூட்டும் எழுத்தோளரக்ள், கவிஞரக்ள் மற்றும் களலஞரக்ளள அங்கீகரிதத்ு, 

அேரக்ளளப் வபோற்றுேதற்கோக மிஸ்டிக் இலக்கிய விருதோைது நிறுேப்பட்டுள்ளது. 

 இலக்கியம் மற்றும் கல்வித் துளறயில் இேர ்ஆற்றிய பங்களிப்புக்கோக 2020 ஆம் ஆண்டில் 

பத்ம பூஷண், 2001 ஆம் ஆண்டில் பத்ம ஸ்ரீ, சரஸ்ேதி சம்மை் மற்றும் சோகித்ய அகோடமி 

விருது ஆகிய விருதுகள் இேருக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ளை. 

 

இந்திய ெேவ்ரதெக் கடல் உணவுக் கண்காட்சி - 2020 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இந்திய சரே்வதசக் கடல் உணவுக் கண்கோட்சியிை் (India International 

Seafood Show - IISS) 22ேது பதிப்போைது வகரளோவிை் பகோசச்ியில் பதோடங்கப் பட்டுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்சச்ியோைது “நீலப் புரட்சி - உற்பதத்ிக்கு அப்போல் மதிப்பு கூட்டல்” எை்ற 

கருப்பபோருளள அடிப்பளடயோகக் பகோண்டு நளடபபற்று ேருகிை்றது. 
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 இந்த நிகழ்சச்ியோைது கடல்சோர ் பபோருள்கள் ஏற்றுமதி வமம்போட்டு ஆளணயம் மற்றும் 

கடல் உணவு ஏற்றுமதியோளரக்ள் சங்கம் ஆகியேற்றிைோல் இளணந்து ஏற்போடு 

பசய்யப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நளடபபறுகிை்றது. இந்த நிகழ்சச்ியோைது 12 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பகோசச்ியில் தற்பபோழுது நளடபபற்றது. இதை் 21ேது பதிப்போைது 

வகோேோவில் 2018 ஆம் ஆண்டு ெைேரி மோதத்தில் நளடபபற்றது. 

 

காகா ஹத்ோசி 

 குடியரசுத் தளலேரிை் உளர மீதோை நை்றி பதரிவிக்கும் தீரம்ோைதத்ிற்குப் பதிலளித்த 

பிரதமர ்வமோடி கவிஞர ்கோகோ ஹத்ரோசியிை் கருதள்த வமற்வகோள் கோட்டிைோர.் 

 கோகோ ஹதர்ோசி எை்பேர ் இந்தி பமோழியில் இந்தியோவிை் சிறந்த ளநயோண்டி மற்றும் 

நளகசச்ுளேக் கவிஞர ்ஆேோர.் 

 இேருக்கு 1985 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது ேழங்கியது. 

 நளகசச்ுளேளயத் தவிர, போரம்பரிய நடைம் மற்றும் இளச குறிதத்ும் ‘ேசந்த்’ எை்ற 

புளைப் பபயரில் அேர ்எழுதியுள்ளோர.் 

 படல்லிளய தளமோகக் பகோண்ட இந்தி அகோடமி இலக்கியத் துளறயில் சிறப்போை 

பங்களிப்பு ஆற்றுவேோருக்கு ஆண்டுவதோறும் கோகோ ஹதர்ோசி விருளத ேழங்குகிை்றது. 

 இேர ்1935 ஆம் ஆண்டில் சங்கீத் எை்ற மோத இதளழ பேளியிடத் பதோடங்கிைோர.் 

 சங்கீத் ஆைது இந்தியப் போரம்பரிய இளச மற்றும் நடைம் குறிதத் ஒவர பத்திரிக்ளக 

ஆகும்.   

 

 

பதாழுரநாய்க்கான ெேவ்ரதெ காந்தி விருதுகள் 

 குடியரசு தளலேர ்ரோம்நோத் வகோவிந்த் பதோழுவநோய்க்கோை சரே்வதச கோந்தி விருதுகளள 

டோக்டர ்எை்.எஸ். தரம்சக்துவுக்கு தைிப்பட்டப் பிரிவிலும், பதோழுவநோய் திட்ட அளமப்புக்கு 

நிறுேைப் பிரிவிலும் ேழங்கியுள்ளோர.் 

 பதோழுவநோய்க்கோை சரே்வதச கோந்தி விருதோைது கோந்தி நிளைவு பதோழுவநோய் 

அறக்கட்டளளயோல் 1950 ஆம் ஆண்டில் அளமக்கப்பட்டது. 

 பதோழுவநோயோல் போதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கோந்திஜி ஆற்றிய வசளேகளிை் நிளைேோக 

இந்த விருது ேழங்கப்பட்டு ேருகிை்றது. 
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 இந்தியோவிை் முயற்சிகள் 

o SPARSH பதோழுவநோய் விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ோரம் - 2017 

o வதசியத் பதோழுவநோய் ஒழிப்புத் திட்டம் - 1983 

 பபோது சுகோதோரப் பிரசச்ிளையோக இருந்த பதோழுவநோளய ஒழிப்பதற்கோை இலக்ளக 2005 

ஆம் ஆண்டில் இந்தியோ அளடந்தது. 

 

 

காம்யா காேத்்திரகயன் – அரகான்காகுவா சிகேத்டத அடடந்த இளவயது வீேே்   

 பதை் அபமரிக்கோவிை் ஆண்டிஸ் மளலதப்தோடரிை் மிக உயரந்்த சிகரமோை 

அவகோை்கோகுேோளே அளடந்த இளளய பபண் எை்ற பபருளமளய கோம்யோ 

கோரத்த்ிவகயை் பபற்றுள்ளோர.் 

 கோம்யோ கோரத்்திவகயை் கடற்பளட நடத்தும் குழந்ளதகள் பள்ளியில் படிக்கும் எட்டோம் 

ேகுப்பு மோணவி ஆேோர.் 

 எேபரஸ்ட் சிகரத்திற்கு மளலவயற்றம் பசய்த இளளய ேயது வீரரும் இேரோேோர.் 

 2021 ஆம் ஆண்டுேோக்கில், “எக்ஸ்ப்வளோரரஸ்் கிரோண்ட்ஸ்லோம்” ஐ முடிக்க இேர ்இலக்கு 

ளேதத்ுள்ளோர.் 

எக்ஸ் ்தளாரரஸ்் கிராண்டஸ்்லாம்  ற்றி  

 இது உலகிை் மிக உயரமோை 7 சிகரங்களுக்கு மளலவயற்றம் பசய்ேதும், ேட 

துருேத்ளதயும் பதை் துருேத்ளதயும் அளடேதுமோை ஒரு சோகச இலக்கோகும். 

 இந்த ஏழு சிகரங்களில் எேபரஸ்ட், பதைோலி, அவகோை்கோகுேோ, கிளிமஞ்சோவரோ, விை்சை் 

மற்றும் அமரவ்ுக் குழுேோல் வதரந்்பதடுக்கப்பட்ட இரண்டு மிக உயரந்்த மளல சிகரங்கள் 

ஆகியை அடங்கும். 
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மாநில மனித உேிடமகள் ஆடணயத்தின் தை்காலிகத் தடலவே ்

 ஓய்வுபபற்ற மோேட்ட நீதிபதியோை D. தஜயெெ்ந்திரன் என்பேர ்தமிழ்நாடு மாநில மனித 

உரிறமகை் ஆறணயத்தின் (SHRC - State Human Rights Commission) தற்காலிகத் தறலேராகப் 

தபாறுப்வபற்றுை்ைார.்  

 தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிறமகை் ஆறணயதத்ின்  இரண்டு உறுப்பினரக்ைில் இேரும் 

ஒருேராோர.் 

தமிழ்நாடு SHRC பை்றி 

 தமிழ்நோட்டில் 17.4.1997 அன்று தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிறமகை் ஆறணயமானது 

ஏற்படுதத்ப் பட்டது. 

 இது மனித உரிறமகை் பாதுகாப்புெ ்ெட்டம், 1993ன் பிரிவு 21ன் கீழ் ஏற்படுத்தப் பட்டது.  

 மனித உரிறமகை் பாதுகாப்புெ ் ெட்டம், 2019ன் படி, SHRCன் தறலேர ் மற்றும் 

உறுப்பினரக்ை் ஆகிவயார ் பதவிவயற்ற நாைிலிருந்து 3 ஆண்டுகை் அல்லது 70 ேயது  

பூரத்த்ியாகும் ேறர, இதில் எது முதலில் ேருகிறவதா அதுேறர பதவியில் நீடிப்பாரக்ை். 

 உயர ்நீதிமன்றத்தின் தறலறம நீதிபதி/நீதிபதியாக இருந்த ஒருேர ் SHRCன் தறலேராக 

நியமிக்கப்படுோர.் 

 

 

எெ.்ரக. பிரோடியா நிடனவு விருதுகள் 

 அறிவியல் மற்றும் பதோழில்நுட்பதத்ில் சிறந்து விளங்கும் இந்திய விஞ்ஞோைிகளுக்கு 

எச.்வக. பிவரோடியோ நிளைவு விருதுகள் ேழங்கப்படுகிை்றை. 

 வேளோண்ளம, பபோறியியல், மருதத்ுே அறிவியல் முதல் விண்பேளி மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

அறிவியல் ேளரயிலோை அறிவியல் முயற்சிகளிை் எந்தபேோரு துளறயிலும் சிறந்து 

விளங்குபேரக்ளுக்கு இந்த விருது ேழங்கப்படுகிை்றது. 

 எச.்வக. பிவரோடியோ நிளைவு விருது பபற்றேரக்ள் பிை்ேருமோறு: 

o வக. சிேை் - இந்திய விண்பேளி ஆரோய்சச்ி அளமப்பிை் (Indian Space Research 

Organisation - ISRO) தளலேர ்மற்றும் 

o வசகர ் மண்வட - அறிவியல் மற்றும் பதோழில்துளற ஆரோய்சச்ி ஆளணயதத்ிை் 

(Council of Scientific and Industrial Research - CSIR) பபோது இயக்குநர.் 
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 சிேனுக்கு விெ்ைை் ரதை்ோ விருதும் மோண்வட விெ்ைை் பூஷண் விருதும் 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ஒரு மூத்த மூலக்கூறு உயிரியலோளரோக, மோண்வட எை்பேர ் கோசவநோய்க்கோக விரிேோக 

பணியோற்றியுள்ளோர.் 

 

 

பஜருெரலம் - மும்டபத் திருவிழா 

 ‘பெருசவலம் - மும்ளபத் திருவிழோேோைது’ இந்தியோவிைோல் மகோரோஷ்டிரோவிை் 

மும்ளபயில் நடதத்ப்பட இருக்கிை்றது. 

 இந்தத் திருவிழோேோைது இந்தியோவிற்கும் இஸ்வரலுக்கும் இளடயிலோை உறளே 

ேளரப்்பதற்கோகக் பகோண்டோடப்படுகிை்றது. 

 இந்தத் திருவிழோேோைது இரு நோடுகளிை் போரம்பரியத்ளத பேளிப்படுதத்ுேதற்கோகப் 

பல்வேறு களல மற்றும் கலோசச்ோர நிகழ்வுகளள உள்ளடக்கியுள்ளது. 
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குடியேசுத் தடலவேின் வண்ண விருதுகள் - ஐ.என்.எஸ் சிவாஜி 

 குடியரசுத் தளலேர ் ரோம்நோத் வகோவிந்த் ஐ.எை்.எஸ் சிேோஜி கப்பல் நிளலயதத்ுக்கு 

குடியரசுத் தளலேரிை் ேண்ண விருதுகளள ேழங்கிைோர.் 

 இந்தியக் கடற்பளட நிளலயமோை ஐ.எை்.எஸ் சிேோஜி 75 ஆண்டு வசளேளய நிளறவு 

பசய்துள்ளது. 

 இந்த விருது வலோைோேோலோவில் உள்ள இந்த இந்தியக் கடற்பளட நிளலயத்திற்கு 

ேழங்கப்பட்டது. 

 இது 1945 ஆம் ஆண்டில் HMIS (Her Majesty’s Indian Ship) ஆக நியமிக்கப்பட்டது. 

 இது நிறுேப்பட்டதை் குறிக்வகோள் - கரம்சு பகௌசோலம் (வேளல பசய்யும் திறை்) ஆகும்.  

 கடந்த ஆண்டு இந்த விருது இந்தியக் கடற்பளட அகோடமிக்கு ேழங்கப்பட்டது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் இந்தியெ ்ொதடனயாளே் விருது   

 இரோவெந்திர இந்திரோமை் சிங் எை்பேரது "இந்தியக் கல்விக்கோை சிறந்த பங்களிப்ளப" 

அங்கீகரிதத்ு இந்தியச ்சோதளையோளர ்விருது அேருக்கு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பகோல்கத்தோவில் பிறந்த புகழ்பபற்ற வெோதிடரோை டோக்டர ் வசோஹிைி சோஸ்திரி இந்த 

ஆண்டிை் சிறந்த வெோதிடரோக இந்த விருது ேழங்கி பகௌரவிக்கப்பட்டோர.்  

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை இந்தியச ்  சோதளையோளர ் விருதுகள் குறிப்பிடதத்க்கச ்

சோதளைகளளப் பளடதத் நபரக்ளள அளடயோளம் கோண்பளத வநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளை.  

 

FIH சிைந்த வீேே ்விருது - 2019 

 இந்தியோவிை் ஆண்கள் வதசிய ஹோக்கி அணியிை் வகப்டைோக இருக்கும் மை்பிரதீ் சிங் 

பேோர ்2019 ஆம் ஆண்டிற்கோை FIH சிறந்த ஆண்கள் வீரரோக வதரவ்ு பசய்யப் பட்டுள்ளோர.் 

 இேர ்இந்த பகௌரேத்ளதப் பபற்ற முதல் இந்தியரோக உருபேடுதத்ுள்ளோர.் 

 பநதரல்ோந்து மகளிர ் ஹோக்கி அணி வகப்டை் ஈேோ டி வகோய்வட எை்பேர ் 2019 ஆம் 

ஆண்டிை் FIH சிறந்த மகளிர ்வீரரோக வதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளோர.் 
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2020 ஆம் ஆண்டின் பரயா ஆசியாவின் மேபணுப் பள்ளத்தாக்கு சிைப்புமிகு விருது 

 பிை்ேரும் நபரக்ளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிை் பவயோ ஆசியோவிை் மரபணுப் பள்ளத்தோக்கு 

சிறப்புமிகு விருதோைது ேழங்கப்பட இருக்கிை்றது. அேரக்ள் முளறவய: 

o அபமரிக்க வநோய் எதிரப்்பியல் நிபுணர ்மற்றும் புற்றுவநோயியல் நிபுணரோை டோக்டர ்

கோரல்் எச ்ெூை் மற்றும் 

o வநோேோரட்ிஸ் எை்ற மருந்து நிறுேைதத்ிை் தளலளம நிரே்ோக அதிகோரியோை டோக்டர ்

ேசந்த் நரசிம்மை். 

 மரபணுப் பள்ளத்தோக்கு சிறப்புமிகு விருதோைது 2004 ஆம் ஆண்டில்  நிறுேப்பட்டது. 

 ேோழ்க்ளக அறிவியல் ஆரோய்சச்ி மற்றும் பபோது சுகோதோரத்திற்கு சிறப்போை பங்களிப்ளப 

ஆற்றிய புகழ்பபற்ற நபரக்ள் மற்றும் அளமப்புகளள அங்கீகரிதத்ு, அேரக்ளள 

பகௌரவிப்பதற்கோக இந்த விருதோைது ேழங்கப்படுகிை்றது.  

 

UNFCCCன் COP 26 

 UNFCCC (கோலநிளல மோற்றம் பதோடரப்ோை ஐக்கிய நோடுகள் கட்டளமப்பு ஒப்பந்தம் - United 

Nations Framework Convention on Climate Change) எை்பதிை் பங்கோளரக்ள் மோநோட்டிை் 26ேது 

அமரே்ோைது (Conference of the Parties - COP 26) ஐக்கிய ரோெ்ஜியத்திை் ஸ்கோட்லோந்தில் 

நடத்தத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது. 

 உத்தரப் பிரவதசத்திை் ஆக்ரோளேச ் வசரந்்த இந்திய ேம்சோேளியோை அவலோக் சரம்ோ 

எை்பேர ் ஐக்கிய ரோெ்ஜியதத்ில் நளடபபற இருக்கும் COP 26 கோலநிளல மோற்ற உசச்ி 

மோநோட்டிை் பபோறுப்பு அளமசச்ரோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளோர.் 

 

பிலிம்ரபே ்விருதுகளின் 65வது பதிப்பு - 2020 

 அவமசோை் பிலிம்வபர ்விருதுகளிை் 65ேது பதிப்பு - 2020 ஆைது அசோமிை் குேஹோதத்ியில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 வசோயோ அக்தர ்இயக்கிய ‘கல்லி போய்’ திளரப்படமோைது மதிப்புமிக்க சிறந்த திளரப்பட 

விருது உட்பட பல விருதுகளளப் பபற்றதோல் அது ஒரு மிகப் பபரிய பேற்றியோளரோக 

உருபேடுத்துள்ளது. 

 கல்லி போய் படதத்ில் நடிதத்தற்கோக ரை்வீர ் சிங் சிறந்த நடிகருக்கோை விருளதப் 

பபற்றுள்ளோர.் இவத படத்தில் ஒரு முை்ைணி போத்திரதத்ில் நடிதத்தற்கோக ஆலியோ பட் 

(பபண்) எை்பேர ்சிறந்த நடிளகக்கோை விருளதப் பபற்றுள்ளோர.் 

 

ERONETஐ அங்கீகேித்தல் 

 2019 - 20ஆம் ஆண்டிை் டிஜிட்டல் மோற்றதத்ிற்கோை அரசு பசயல்முளற மறு பபோறியியலில் 

சிறந்து விளங்கியதற்கோக இந்திய வதரத்ல் ஆளணயதத்ிற்கு ‘பேள்ளி’ விருது ேழங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதோைது ERONETஐ அங்கீகரிதத்ு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 ERONET எை்பது 91 வகோடி ேோக்கோளரக்ளிை் தரளேக் பகோண்ட அளைத்து 
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மோநிலங்களுக்கும் ஒை்றியப் பிரவதசங்களுக்கும் பபோதுேோை ஒரு தரவுத் தளமோகும். 

 ERONET ஆைது வதரத்ல் வமலோண்ளமச ்பசயல்முளறளய தோைியங்கி மயமோக்குகிை்றது. 

 

கலா கும்பம் கண்காட்சி 

 மத்திய ெவுளி அளமசச்கமோைது புது தில்லியில் “கலோ கும்பம்” எை்ற கண்கோட்சிளய 

ஏற்போடு பசய்துள்ளது. 

 இது இந்தியோவிை் புவிசோர ்குறியீடு பபற்ற ளகவிளைப் பபோருட்கள் மற்றும் போரம்பரியப் 

பபோருட்களள வமம்படுதத்ுேதற்கோை ஒரு கண்கோட்சியோகும். 

 இந்தக் கண்கோட்சிளய மதத்ிய ெவுளி அளமசச்கம் ஏற்போடு பசய்துள்ளது. 

 பபங்களூரு, மும்ளப, பகோல்கதத்ோ, பசை்ளை வபோை்ற பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் 

இந்தக் கண்கோட்சிகள் நடதத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளை. 

 இந்தக் கண்கோட்சிகளள நடதத்ுேதற்கு ளகவிளைப் பபோருட்களுக்கோை ஏற்றுமதி 

வமம்போட்டு ஆளணயமோைது நிதியுதவி பசய்கிை்றது. 

 

தடலடம ஊழல் கண்காணிப்பு ஆடணயே ்

 இந்தியக் குடியரசுத் தளலேரிை் பசயலோளரோை சஞ்சய் வகோத்தோரி அடுத்த தளலளம 

ஊழல் கண்கோணிப்பு ஆளணயரோகப் பதவிவயற்க உள்ளோர.் 

 மத்திய ஊழல் கண்கோணிப்பு ஆளணயம் எை்பது 1964 ஆம் ஆண்டில் நிளறவேற்றப்பட்ட 

தீரம்ோைத்திை் மூலம் உருேோக்கப்பட்ட உசச் ஊழல் கண்கோணிப்பு நிறுேைமோகும்.  

 இதற்கு 2003 ஆம் ஆண்டில் சட்டரீதியோை அந்தஸ்து ேழங்கப்பட்டது. 

 ஊழல் தடுப்பு நடேடிக்ளககளுக்கோை வக.சந்தோைம் குழுவிை் பரிந்துளரயிை் வபரில் 

இந்த ஆளணயம் அளமக்கப்பட்டது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டிை்கான ஆஸ்காே ்விருதுகள்   

 அகோடமி விருதுகள் எை்று அளழக்கப்படுகிை்ற ஆஸ்கோர ் விருதுகளிை் 92ேது விருது 

ேழங்கும் விழோேோைது கலிவபோரை்ியோவிை் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸில் உள்ள டோல்பி 

திளரயரங்கத்தில் 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 9 அை்று நடந்தது. 

 ஆஸ்கோர ் விருதுகளள களல மற்றும் அறிவியலுக்கோை அபமரிக்க அகோடமி ஆஃப் 

வமோஷை் பிக்சர ்எை்னும் நிறுேைம் ேழங்கியது. 

2020 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கார் விருது ச ற்றவரக்ளின்  ட்டியல்: 

 சிறந்த நடிகர:் வெோேோகிை் பீைிக்ஸ் - வெோக்கர ்

 சிறந்த நடிளக: பரைீ பெல்பேகர ்- ெூடி 

 சிறந்த இயக்குைர:் வபோங் ெூை் வஹோ - போரோளசட்  

 சிறந்த படம்: போரோளசட் 

 சிறந்த துளண நடிகர:் பிரோட் பிட் - ஒை்ஸ் அபோை் எ ளடம் இை் ஹோலிவுட்  
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 சிறந்த அளசவூட்ட படம் (அைிவமஷை்) - வஹர ்லே் 

 சிறந்த திளரக்களத - போரோளசட் 

 சிறந்த ஆேணப்படம் - அபமரிக்கை் ஃவபக்டரி 

 சிறந்த ஒளிப்பதிவு - 1917 

 சிறந்த சரே்வதசத் திளரப்படம் – போரோளசட் 

 

கம்பாலா ரபாட்டி 

 சமீபதத்ில் சீைிேோஸ் கவுடோ எை்பேர ் 9.55 விைோடிகளில் 100 மீட்டர ் தூரத்ளதக் கடந்து 

சோதளை பளடத்திருந்தோர.் 

 மற்பறோரு கம்போலோ வீரரோை நிஷோந்த் பஷட்டி எை்பேர ் இப்வபோது அவத தூரத்ளத 9.51 

விைோடிகளில் கடந்து சீைிேோஸ் கவுடோளே முந்தியுள்ளோர.் 

 ெளமக்கோவிை் தடகள வீரரோை உவசை் வபோல்ட்டிை் உலக சோதளை 9.58 விைோடிகள் 

ஆகும். 

 கம்போலோ எை்பது கரந்ோடகோவில் ஆண்டுவதோறும் நளடபபறும் ஒரு பந்தயமோகும். இங்கு 

மக்கள் எருளமகளுடை் பநல் ேயல்கள் ேழியோக 142 மீ தூரத்திற்கு ஓடுேர.் 

 

 

ெம்மக்கா ெேலம்மா ஜடாோ திருவிழா 

 சம்மக்கோ சரலம்மோ ெடோரோ திருவிழோேோைது பதலுங்கோைோ மோநிலதத்ில் 

பகோண்டோடப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 இது வமடோரம் ெடோரோ எை்றும் அளழக்கப்படுகிை்றது. 

 இது பதலுங்கோைோ மோநிலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற நடதத்ப்படும் ஒரு 

பழங்குடியிைர ்திருவிழோேோகும். 

 இது பதலுங்கோைோவிை் மோநிலத ்விழோேோகும். 

 

 நியோயமற்ற சட்டத்திற்கு எதிரோக ஆளும் ஆட்சியோளரக்ளுடை் நிகழ்த்திய தோய் மற்றும் 
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மகளோை சம்மக்கோ மற்றும் சரலம்மோவிை் சண்ளடளய இந்தத ் திருவிழோ நிளைவு 

கூரக்ிை்றது. 

 நோட்டில் கும்ப வமளோவிற்குப் பிறகு, வமடோரம் ெடோரோ ஆைது அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை 

பக்தரக்ளள ஈரக்்கிை்றது எை்று நம்பப் படுகிை்றது. 

 

தாோ ஷிக்ரகாவின் கல்லடை 

 முகலோய இளேரசரோை தோரோ ஷிக்வகோவிை் கல்லளறளயக் கண்டுபிடிப்பதற்கோக 

சமீபதத்ில் மத்திய கலோசச்ோரத் துளற அளமசச்கமோைது இந்திய பதோல்பபோருள் ஆய்வு 

ளமயத்ளதச ் வசரந்்த (Archaeological Survey of India - ASI) ஏழு வபர ் பகோண்ட ஒரு குழுளே 

அளமத்துள்ளது. 

 தோரோ ஷிக்வகோ (1615-59) எை்பேர ் முகலோயப் வபரரசரோை ஷோெகோைிை் மூதத் மகனும் 

ேோரிசும் ஆேோர.் 

 இேர,் இேரது தம்பியோை இளேரசர ் முஹியுதீை் (பிை்ைர ் வபரரசர ் ஔரங்கசீப்) 

எை்பேரோல் வதோற்கடிக்கப் பட்டோர.் 

 தோரோ ஷிக்வகோ ஒரு "தோரோளேோத முஸ்லீம்" எை்று விேரிக்கப்படுகிை்றோர.் இேர ் இந்து 

மற்றும் இஸ்லோமிய மரபுகளுக்கு இளடயில் இருக்கும் பபோதுேோை தை்ளமகளளக் 

கண்டறிய முயை்றோர.் 

 இேர ்பகேத் கீளத மற்றும் 52 உபநிடதங்களள போரசீக பமோழியில் பமோழிபபயரத்்தோர.் 

 

உணவுக் கிேகப் பேிசு (FOOD PLANET PRIZE) 

 பில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு உணேைிப்பதற்கான தீரவ்ுகறைக் காண, “உணவுக் 

கிரகப் பரிசு” என்ற இரண்டு $ 1 மில்லியன் பரிசுகறை ஸ்வீடன் ேழங்கியிருக்கிை்றது. 

 இப்பரிசு ஸ்வீடனில் உை்ை கரட் தபரக்்ஃவபாரஸ்் அறக்கட்டறையால் (Curt Bergfars 

Foundation) ஆண்டுவதாறும் ேழங்கப்படுகிை்றது. 

 உணவு விநிவயாகத்தில், பருேகோல மாற்றங்கைால் ஏற்படும் அெச்ுறுத்தல்கறை 

எதிரத்காை்ை உலதகங்கும் எழும் முயற்சிகறை அங்கீகரிப்பவத இதன் வநாக்கமோகும்.  

 இப்பரிசு இரண்டு பிரிவுகைாக ேழங்கப்படுகிை்றது: 

o நீடிதத் உணவுகளுக்கான நறடமுறறயிலுை்ை அைவிடக்கூடிய தீரவ்ுகை் மற்றும் 

o உலகைாவிய உணவுத் துறறறய மாற்றக்கூடிய புதுறமயான முயற்சிகை் 

 

பாேத் – பங்களா சுை்றுலா விழா (Bharat Bangla Tourism Festival) 

 திரிபுரோவிை் அகரத்லோவில் முதலலோேது போரத் – பங்களோ பரியதை் உட்சே் – சுற்றுலோ 

விழோ (Bharat Bangla Paryatan Utsav - Tourism Festival) நறடதபறுகிை்றது. 

 திரிபுரா அரசின் சுற்றுலாத் துறறயால் இே்விழா ஏற்பாடு தெய்யப்படுகிை்றது. 

 1971 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த ேங்கவதச விடுதறலப் வபாரில் திரிபுராவின் பங்கைிப்பிை் 

நிறனோக இே்விழா தகாண்டாடப்படுகிை்றது. 

 திரிபுராவில் சுற்றுலாறே வமம்படுதத்ுேதும் அண்றட நாடான ேங்கவதசதத்ில் ோழும் 
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மக்கறை திரிபுராவில் உை்ை சுற்றுலா தலங்களுக்கு ஈரப்்பதும் இந்த விழாவின் 

வநாக்கமாக விைங்குகிை்றது.  

 

SERB மகளிே ்சிைப்புமிகு விருது - 2020 

 லக்வைோவில் உள்ள அறிவியல் மற்றும் பதோழிலக ஆய்வு மை்றம் – மத்திய மருந்து 

ஆரோய்சச்ி நிறுேைத்திை் மூலக்கூறு ஒட்டுண்ணி மற்றும் வநோபயதிரப்்புப் பிரிவிை் மூதத் 

விஞ்ஞோைியோை டோக்டர ் நிதி குமோர ் எை்பேர ் SERB மகளிர ் சிறப்புமிகு விருளதப் 

பபற்றுள்ளோர.் 

 இந்த விருதோைது வதசிய கல்விக் கூடங்களிடமிருந்து அங்கீகோரம் பபற்ற 40 ேயதுக்குக் 

குளறேோை பபண் விஞ்ஞோைிகளுக்கு ேழங்கப் படுகிை்றது. 

 

ொகித்ய அகாடமி விருது 

 பமோழிபபயரப்்பிற்கோை சோகிதய் அகோடமி விருதோைது ‘நிலம் பூத்து மலரை்ை நோள்’ எை்ற 

மளலயோள நோேளல தமிழில் ‘நிலம் பூதத்ு மலரந்்த நோள்’ எை்று பமோழிபபயரத்்த வக.வி. 

பெய ஸ்ரீ எை்பேருக்கு ேழங்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 வமலும் சோகித்ய அகோடமியோைது 24 எழுத்தோளரக்ளுக்கு சோகித்ய அகோடமி விருதுகளள 

ேழங்கியது. 

 அேரக்ளில் குறிப்பிடதத்க்கேரக்ள் 

o வசோ. தரம்ை் தைது ‘சூல்’ (தமிழ்) எை்ற நோேலுக்கோகவும்  

o சஷி தரூர ்தைது ‘இருண்ட சகோப்தம்’ (ஆங்கிலம்) எை்ற புதத்கத்திற்கோகவும் இந்த 

விருளதப் பபற்றுள்ளைர.் 

 

விக்கிப்பீடியா ரபாட்டி 2019 

 ‘ப்ரோபெக்ட் ளடகர’் எை்பதிை் இரண்டோம் பதிப்பில் தமிழ் முதலோேது இடத்ளதப் 

பிடித்துள்ளது. இதில் 62 பங்வகற்போளரக்ளோல் பமோத்தம் 2,959 கட்டுளரகள் 

சமரப்்பிக்கப்பட்டை. 

 இது விக்கிமீடியோ அளமப்பு (Wikimedia Foundation - WMF) மற்றும் கூகுள் நிறுேைம் 

ஆகியேற்றோல் ஏற்போடு பசய்யப்பட்டது. 

 கூகுள் மற்றும் WMF ஆகியளே இளணந்து முதை்முளறயோக 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தப் 

வபோட்டிளயத் பதோடங்கிை. 

 விக்கிப்பீடியோவிற்கு கட்டுளரகளளச ் சமரப்்பிக்க பங்வகற்போளரக்ளள ஊக்குவிப்பதை் 

மூலம் ேட்டோர பமோழிகளிை் ஆை்ளலை் (நிகழ்வநர)  உள்ளடக்கத்ளத அதிகரிப்பவத 

இந்தப் வபோட்டியிை் வநோக்கமோகும். 
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சுதந்திேப் ரபாோட்ட வீேோன சுதாகே் கிருஷ்ண ோவ் காலமானாே ்

 ெோலியை்ேோலோ போக் படுபகோளலளய வநரில் கண்ட சுதந்திர வபோரோட்ட வீரரோை சுதோகர ்

கிருஷ்ண ரோே் எை்பேர ்தைது 122ேது ேயதில் கோலமோைோர.் 

 கோந்தி அேளர "கரந்ோடகி" எை்று அை்போக அளழதத்தோக பல தகேல்கள் கூறுகிை்றை. 

 அேர ்பண்டிட் சுதோகர ்“சதுரவ்ேதி” எை்றும் அளழக்கப்படுகிை்றோர.் 
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விளளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

71வது ெேவ்ரதெக் குத்துெெ்ண்டட ரபாட்டி 

 சரே்வதசக் குத்துசச்ண்ளட வபோட்டியிை் 71ேது பதிப்போை “ஸ்ட்ரோண்ட்ெோ -  2020” எை்ற 

பதிப்போைது பல்வகரியோவிை் வசோபியோவில் நளடபபற்றது. 

 3 பதக்கங்களுடை் (1 பேள்ளி, 2 பேண்கலம்) இந்தியோேோைது பதக்க எண்ணிக்ளகயில் 

9ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் உக்ளரை் 10 பதக்கங்களுடை் (4 தங்கம், 1 பேள்ளி, 5 பேண்கலம்) 

முதலிடத்ளதப் பிடித்துள்ளது. 

 

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் – ரநாவாக் ரஜாரகாவிெ ்

 பசரப்ியோளேச ் வசரந்்த வநோேோக் வெோவகோவிச ் பிப்ரேரி 2 ஆம் வததி பமல்பபரை்ில் 

நடத்தப்பட்ட ஆஸ்திவரலிய ஓபைில் தைது 17ேது பட்டத்ளதப் பபற்றோர.் 

 இந்த பேற்றியோைது ஓபை் படை்ைிஸ் வபோட்டி சகோப்தத்தில் மூை்று பேே்வேறு 

பத்தோண்டுகளில் கிரோண்ட் ஸ்லோம் பட்டத்ளத பேை்ற முதலோேது வீரர ் எை்ற 

பபருளமளய இேருக்குப் பபற்றுத் தந்தது. 

 

 இந்த பேற்றியிை் மூலம் வெோவகோவிச ் வரோெர ் பபடரரிை் 20 கிரோண்ட் ஸ்லோம் எை்ற 

சோதளைளய பநருங்கி ேருகிை்றோர.் 

 

கிேிக்பகட் ஆரலாெடனக் குழு - நியமனங்கள் 

 இந்தியோவிை் முை்ைோள் கிரிக்பகட் வீரரக்ளோை ருத்ர பிரதோப் சிங், மதை் லோல் மற்றும் 

சுலக்சைோ நோயக் ஆகிவயோர ் 2020 ஆம் ஆண்டு ெைேரி 31 ஆம் வததியை்று இந்தியக் 

கிரிக்பகட் கட்டுப்போட்டு ேோரியதத்ிைோல் கிரிக்பகட் ஆவலோசளைக் குழுவிை் (Cricket 

Advisory Committee - CAC) உறுப்பிைரக்ளோக நியமிக்கப் பட்டுள்ளைர.் 

 இேரக்ள் ஒரு ேருடக் கோலத்திற்கு இந்தக் குழுவிை் உறுப்பிைரக்ளோக பசயல்பட 

இருக்கிை்றைர.் 

 34 ேயதோை இந்திய அணியிை் முை்ைோள் வேகப்பந்து வீசச்ோளரோை ஆர ்பி சிங் எை்பேர ்

CACை் இளளய உறுப்பிைர ்ஆேோர.் 
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கால்பந்துப் ரபாட்டியில் 500 பவை்றிகள் 

 போரச்ிவலோைோவிை் லிவயோைல் பமஸ்ஸி ஸ்போைிஷ் கோல்பந்து ேரலோற்றில் 500 

பேற்றிகளளப் பதிவு பசய்த முதலோேது வீரர ்எை்ற பபருளமளயப் பபற்றுள்ளோர.் 

 இது ஸ்போைிஷ் கோல்பந்துப் வபோட்டியில் ஒரு வீரரோல் பதிவு பசய்யப்பட்ட மிக அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலோை பேற்றிகள் இதுேோகும். 

 

 

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2020 பவை்றியாளேக்ள் 

 ஆஸ்திவரலிய ஓபை் 2020 வபோட்டியிை் 108ேது பதிப்போைது சமீபத்தில் ஆஸ்திவரலியோவிை் 

பமல்வபோரை்் நகரில் 2020 பிப்ரேரி 2 ஆம் வததி நிளறேளடந்தது. 

 ஆண்டுவதோறும் விளளயோடப்படும் 4 கிரோண்ட் ஸ்லோம் வபோட்டிகளில் இதுவும் ஒை்றோகும். 
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 வநோவேோக் வெோவகோவிச ் எட்டோேது ஆஸ்திவரலிய ஓபை் பட்டத்ளத பேை்று ஏடிபி தர 

ேரிளசயில் முதலிடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளோர.் 

 கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஆஸ்திவரலிய ஓபை் பட்டதள்த பேை்ற இளம் ேயதுப் பபண்மணி 

எை்ற பபருளமளய வசோபியோ பகைிை் பபற்றுள்ளோர.் 

 கிரை்ீபசட் உலகளோவிய அளமப்போல் உருேோக்கப்பட்ட கடிைமோை வமற்பரப்போை 

கிரை்ீபசட் உடை் நடத்தப்பட்ட ஆஸ்திவரலிய ஓபைிை் முதல் பதிப்பு இதுேோகும். 

 

ஹாக்கி உயே ்பெயல்திைன் டமயங்கள் 

 இந்திய விளளயோட்டு ஆளணயம் (Sports Authority of India - SAI) மற்றும் ஹோக்கி இந்தியோ 

ஆகியளே நோடு முழுேதும் 7 இடங்களில் உயர ் பசயல்திறை் ளமயங்கள் நிறுேப்படும் 

எை்று அறிவித்துள்ளை. 

 இந்த உயர ் பசயல்திறை் பகோண்ட 7 ஹோக்கி ளமயங்களோைது வகவலோ இந்தியோ எை்ற 

திட்டதத்ிை் கீழ் அளமக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 இந்த ளமயங்கள் இளம் ஹோக்கி வீரரக்ளுக்கோைளே (14 முதல் 24 ேயது ேளர) ஆகும். 

இங்கு 2024 மற்றும் 2028 ஆம் ஆண்டுகளில் நளடபபற இருக்கும் ஒலிம்பிக் வபோட்டிகளில் 

பங்வகற்பதற்கோக இந்த வீரரக்ளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட இருக்கிை்றது. 

 

35வது மூத்ரதாே ்மகளிே் ரதசிய பளுதூக்குதல் ொம்பியன்ஷிப் 

 மூதவ்தோர ் மகளிர ் வதசிய பளுதூக்குதல் சோம்பியை்ஷிப்பிை் 35ேது பதிப்பிை் 64 கிவலோ 

பிரிவில் வமற்கு ேங்கத்ளதச ்வசரந்்த ரோக்கி ஹோல்டர ்தங்கம் பேை்றுள்ளோர.் 

 இந்த சோம்பியை்ஷிப் வபோட்டியோைது பகோல்கதத்ோவில் நளடபபற்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ெூை் மோததத்ில் நளடபபற்ற கோமை்பேல்த் சோம்பியை்ஷிப் வபோட்டியில் 

பமோத்தம் 214 கிவலோ எளடளயத் தூக்கி தங்கப் பதக்கம் பேை்றுள்ளோர.் 
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19 வயதுக்குட்பட்ரடாருக்கான கிேிக்பகட் ரபாட்டி – வங்க ரதெம் பவை்றி 

 இந்த ஆண்டிை் ஐசிசி உலகக் வகோப்ளப கிரிக்பகட் வபோட்டியில் ேங்க வதசதத்ிை் 

கிரிக்பகட் அணியோைது தைது முதலோேது 19 ேயதுக்குட்பட்வடோருக்கோை உலகக் 

வகோப்ளபப் வபோட்டித் பதோடளர பேை்றுள்ளது. 

 இந்தப் வபோட்டியோைது பதை்ைோப்பிரிக்கோவில் உள்ள வபோட்பசஃப்ஸ்ட்ரூமில் 

நளடபபற்றது. 

 ேங்கவதச அணியோைது பிரியோம் கோரக்் தளலளமயிலோை இந்திய அணிளய வீழ்த்தியது. 

 

 

ரதசிய ஸ்னூக்கே ்ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி   

 மகோரோஷ்டிரோளேச ் வசரந்்த ஆதிதய்ோ வமத்தோ புவைவில் நளடபபற்ற வதசிய ஸ்னூக்கர ்

சோம்பியை்ஷிப் பட்டத்ளத பேை்றோர.் 

 அேர ்இப்வபோட்டியில் பல முளற உலக சோம்பியை் பட்டம் பேை்ற பங்கெ் அத்ேோைிளயத ் 

வதோற்கடிதத்ுள்ளோர.் 

 மகளிர ்ஸ்னூக்கர ்இறுதிப் வபோட்டியில், மத்தியப் பிரவதசத்ளதச ்வசரந்்த வித்யோ பிள்ளள 

சோம்பியை் பட்டத்ளத பேை்றோர.் 

 ஸ்னூக்கர ்எை்பது பில்லியரட்் வபோரட்ில் விளளயோடப்படும் ஒரு விளளயோட்டு ஆகும். 

 

ரதசிய குளிேக்ால விடளயாட்டு - குல்மாேக்் 

 வதசிய குளிரக்ோல விளளயோட்டுகள் 2020 ஆம் ஆண்டு மோரச் ் 7 முதல் ெம்மு கோஷ்மீரிை் 

குல்மோரக்்கில் நளடபபற உள்ளது. 

 உலகப் புகழ்பபற்ற பைிசச்றுக்கு இடமோை குல்மோரக்்கில் இந்த விளளயோட்டுக்கள் ஐந்து 

நோட்கள் நளடபபற உள்ளை. 

 இது வகவலோ இந்தியோ திட்டத்திை் கீழ் நளடபபற இருக்கிை்றது. 
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 வகவலோ இந்தியோ நிகழ்விை் முக்கிய வநோக்கமோைது இந்தியோ முழுேதும் சமுதோயத்திை் 

அடிமட்டத்தில் உள்ள விளளயோட்டு வீரரக்ளிை் திறளமகளள பேளிக் பகோணரே்தோகும். 

 2020 ஆம் ஆண்டில் இது அசோமிை் குேஹோத்தியில் நளடபபற்றது. 

 

20 ஓவே் மகளிே் முத்தேப்பு கிேிக்பகட் ரபாட்டித் பதாடே ்– 2020 

 இந்திய மகளிர ்கிரிக்பகட் அணியோைது 2020 ஆம் ஆண்டிை் 20 ஓேர ்மகளிர ்முத்தரப்பு 

கிரிக்பகட் வபோட்டித் பதோடளர ஆஸ்திவரலியோவில் விளளயோடியது. 

 இந்தப் வபோட்டியில், ஆஸ்திவரலியோ 11 ரை்கள் வித்தியோசதத்ில் பேற்றி பபற்று, 

பட்டத்ளதக் ளகப்பற்றியது.  

 இந்திய அணியோைது ஹரம்ை்பிரதீ் கவுர ்எை்பேரோல் தளலளம தோங்கப்பட்டது. 

 ஆஸ்திவரலிய அணியோைது வமகை் பமோய்ரோ லோைிங் எை்பேரோல் தளலளம தோங்கப் 

பட்டது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் ரடாக்கிரயா ஒலிம்பிக்கின் ’குறிக்ரகாள் 

 ஒலிம்பிக் மற்றும் போரோலிம்பிக் விளளயோட்டுகளிை் வடோக்கிவயோ ஒருங்கிளணப்புக் 

குழுேோைது “உணரச்ச்ிகளிை் மூலம் ஒருங்கிளணதல்” எை்ற ஒரு அதிகோரப்பூரே் 

குறிக்வகோளள அறிமுகப்படுதத்ியுள்ளது. 

 இது ெப்போைிை் வடோக்கிவயோவில் நளடபபறவிருக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக்கிற்கோக 

“உலகளோவிய மதிப்புகள்” மற்றும் “விளளயோட்டிை் சக்திளய ஒருங்கிளணத்தல்” 

ஆகியேற்ளறப் பிரதிபலிக்கிை்றது. 

 இந்தக் குறிக்வகோள் ஆைது பல்வேறு விளளயோட்டுப் பிை்ைணிகளளச ் வசரந்்தேரக்ளள 

ஒை்றிளணதத்ு அேரக்ளிை் வேறுபோடுகளளக் கடந்து பகோண்டோடும் விதமோக 

விளளயோட்டிை் சக்திளய எடுதத்ுக் கோட்டுகிை்றது. 

 அலுேல்பூரே் ஒலிம்பிக் குறிக்வகோள் ஆைது “சிட்டியஸ், ஆல்டியஸ், ஃவபோரட்ியஸ்” அல்லது 

“வேகமோை, உயரந்்த, ேலிளமயோை” எை்பதோகும். ஆைோல் இந்த விளளயோட்ளட நடதத்ும் 

ஒே்பேோரு நகரமும் இந்த விளளயோட்டுகளிை் பதிப்வபோடு வசரந்்து அதை் பசோந்த 

குறிக்வகோளளத் வதரவ்ு பசய்கிை்றது. 

 

லாேியஸ் விடளயாட்டு விருதுகள் 2020 

 லோரியஸ் விளளயோட்டிை் சிறந்த தருணதத்ிற்கோை விருளத (2000-2020) சசச்ிை் 

படண்டுல்கர ்பேை்றுள்ளோர.் 

 ‘சக வீரரக்ளிை் வதோள்களிைோல் சுமந்துச ் பசல்லப்படுதல்’ எை்ற தளலப்பு பகோண்ட 

சசச்ிை் படண்டுல்கரிை் புளகப்படத்திற்கு 2020 ஆம் ஆண்டிை் லோரியஸ் விளளயோட்டு 

விருதோைது ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 சசச்ிை் படண்டுல்களர இந்திய அணியிைர ் வதோள்களில் சுமந்து பசல்லும் 

புளகப்படத்ளத “சிறந்த விளளயோட்டு தருணத்திற்கோை விருதுக்கோக” வதரவ்ுக் குழுவிைர ்

வதரவ்ு பசய்தைர.் 
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 லோரியஸ் உலக விளளயோட்டு விருதுகள் எை்பது விளளயோட்டு உலகில் சிறந்து விளங்கும் 

தைிநபரக்ளளயும் அணிகளளயும் பகௌரவிக்கும் ேருடோந்திர விருது ேழங்கும் ஒரு 

விழோேோகும். 

 இது 1999 ஆம் ஆண்டில் “லோரியஸ் ஸ்வபோரட்் ஃபோர ் குட் ஃபவுண்வடஷைோல்” நிறுேப் 

பட்டது. 

 இந்த நிகழ்ேோைது பெரம்ைியிை் பபரல்ிைில் நளடபபற்றது. 
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வீோங்க

டன 

அணி திருப்புமு

டன 

மீண்டும் 

எழுெச்ி 

பபறுதல் 

மாை்று

த் 

திைன் 

பெய

ல்பா

டு 

சிைந்த 

தருண

ம் 

2020 லூயிஸ் 

ஹாமில்

டன் & 

லிரயான

ல் 

பமஸ்ஸி 

சிரமான் 

டபல்ஸ் 

பதன்

னாப்பி

ேிக்கா 

ரதசிய 

ேக்பி 

யூனிய

ன் 

அணி 

ஏகன் 

பபேன்ல் 

ரொபி
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ஆசியக் கால்பந்து கூட்டடமப்பு 2022 

 ஆசியக் கோல்பந்து கூட்டளமப்பிை் (Asian Football Confederation - AFC) மகளிர ் ஆசிய 

வகோப்ளப – 2022 எை்ற வபோட்டிளய நடத்தும் முதலோேது பதற்கோசிய நோடோக இந்தியோ 

பரிந்துளரக்கப் பட்டுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் AFC 16 ேயதுக்குட்பட்வடோர ்சோம்பியை்ஷிப் வபோட்டிளயயும் 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ஃபிஃபோ 17 ேயதுக்குட்பட்வடோர ் உலகக் வகோப்ளப  வபோட்டிளயயும் இந்தியோ 

நடத்தியது. 

 இதற்கு முை்பு 1980 ஆம் ஆண்டில் AFC மகளிர ் சோம்பியை்ஷிப் வபோட்டிளய இந்தியோ 

நடத்தியது. 

 இந்தப் வபோட்டியோைது 2018 ஆம் ஆண்டில் வெோரட்ோைில் விளளயோடப்பட்டது. வமற்கு 

ஆசிய நோடு எை்ற ேளகயில் முதல் முளறயோக இந்தப் வபோட்டிளய வெோரட்ோை் நடதத்ியது. 

 

ஆசிய மல்யுத்த ொம்பியன்ஷிப் ரபாட்டி - 2020 

 இந்தப் வபோட்டியில் இந்தியோ 5 தங்கம், 6 பேள்ளி மற்றும் 9 பேண்கலம் ஆகியேற்ளற 

பேை்றுள்ளது. 

 இது இந்தியோவில் உள்ள புது தில்லியில் நடதத்ப்பட்டது. 

 இந்திய மகளிர ் மல்யுதத் வீரோங்களைகளோை சரிதோ வமோர,் பிங்கி, திே்யோ கக்ரை் 

ஆகிவயோர ்இந்தியோவிற்கோக தங்கப் பதக்கங்களளப் பபற்றைர.் 

 இதற்கு முை்பு, 2018 ஆம் ஆண்டில் கிரக்ிஸ்தோைிை் பிஷ்பகக்கில் நே்வெோத் கவுர ்

எை்பேரிை் மூலம் மூதவ்தோர ் ஆசிய சோம்பியை்ஷிப் மகளிர ் வபோட்டியில் இந்தியோ ஒவர 

ஒரு தங்கப் பதக்கத்ளத மட்டுவம பேை்று இருந்தது. 

 2019–20 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பிை் கோரணமோக சீைோ இந்தப் 

வபோட்டிகளில் பங்வகற்கத் தளட விதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பு ஏற்படும் எை்ற அசச்த்திை் கோரணமோக ெைநோயகக் 

பகோரிய மக்கள் குடியரசு மற்றும் துரக்்பமைிஸ்தோை் ஆகியளே  இந்தப் வபோட்டியில் 

பங்வகற்க முடியவில்ளல. 

 

காமன்பவல்த் விடளயாட்டு – 2022 

 2022 ஆம் ஆண்டிை் பரம்ிங்கோம் துப்போக்கி சுடுதல் மற்றும் வில்வித்ளதப் வபோட்டி 

ஆகியளே இந்தியோவில் ஆறு மோதங்களுக்கு முை்வப நளடபபற உள்ளது. 

 கோமை்பேல்த் விளளயோட்டுக் கூட்டளமப்போைது இந்த விளளயோட்டுப் வபோட்டிகள் 2022 

ஆம் ஆண்டு ெைேரியில் சண்டிகரில் நளடபபறும் எை்று அறிவிதத்ுள்ளது. பிற முக்கிய 

விளளயோட்டுகள் ெூளல மோதம் பரம்ிங்கோமில் பதோடங்க இருக்கிை்றை. 

 இந்தப் வபோட்டியில் துப்போக்கி சுடுதல் வபோட்டி வசரக்்கப்படோ விட்டோல் இந்த 

விளளயோட்டுகளளப் புறக்கணிப்பதோக முை்ைதோக இந்தியோ கூறி இருந்தது. 

 2022 ஆம் ஆண்டிற்கோை அதை் விளளயோட்டுத் திட்டதத்ில் துப்போக்கி சுடுதல் வபோட்டி 

அல்லது வில்வித்ளதப் வபோட்டிளயச ்  வசரக்்க வேண்டோம் எை்று பரம்ிங்கோம் முடிவு 

பசய்தது. 
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 இருப்பினும், இந்தியோ துப்போக்கி சுடுதல் வபோட்டியில் சிறந்த சோதளை பளடதத்ு, 2018 ஆம் 

ஆண்டு நளடபபற்ற வகோல்ட் வகோஸ்ட் விளளயோட்டுப் வபோட்டிகளில் 16 பதக்கங்களள 

பேை்றது. 

 

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

இந்தியக் கடரலாேக் காவல்படட - 44வது நிறுவன தினம் 

 இந்தியக் கடவலோரக் கோேல்பளடயோைது (Indian Coast Guard - ICG) தைது 44ேது நிறுேை 

திைத்ளத பிப்ரேரி 1 அை்று பகோண்டோடியது. 

 1977 பிப்ரேரி 1 அை்று பதோடங்கப்பட்ட ICG ஆைது கடவலோரக் கோேல் பளடச ்சட்டம் 1978 

எை்பதளை அமல்படுத்திய பிை்பு மதத்ிய அரசிை் போதுகோப்பு அளமசச்கதத்ிை் கீழ் அது 

ஒரு முழு அளவிலோை சுயோதீை ஆயுதப் பளடயோக மோறியது. 

 நோட்டிை் பரந்த கடல்சோர ் மண்டலங்களளப் போதுகோப்பவத இதை் முதை்ளமயோை 

பணியோகும். 

 

உலக ஈேநிலங்கள் தினம் - பிப்ேவேி 02 

 1971 ஆம் ஆண்டில் ஈரோைில் உள்ள ஒரு நகரமோை ரோம்சோரில் ஈரநிலங்கள் பதோடரப்ோை 

ஒப்பந்தம் ஒை்று ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டளதக் குறிக்கும் விதமோக ஒே்பேோரு ஆண்டும் 

பிப்ரேரி 2 ஆம் வததியை்று உலக ஈரநிலங்கள் திைமோைது பகோண்டோடப்படுகிை்றது. 

 இந்தியோ 1982 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு அங்கமோக இருந்து ேருகிை்றது. 

வமலும் ஈரநிலங்களளத் திறனுள்ள ேளகயில் பயை்படுதத்ுேதற்கோை ரோம்சோர ்

ஒப்பந்தத்ளத நளடமுளறப்படுதத்ுேதில் இந்தியோ உறுதியோக உள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இதத்ிைத்திை் கருத்துரு, ‘ஈரநிலங்கள் மற்றும் பல்லுயிர ் பபருக்கம்’ 

எை்பதோகும். 

 ஈரநிலங்கள் எை்பது பருேகோலதத்ிை் வபோது அல்லது நிரந்தரமோக நீரோல் சூழப்பட்டுள்ள 
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ஒரு சுற்றுசச்ூழல் அளமப்போகும். 

 சதுப்பு நிலக் கோடுகள், சதுப்பு நிலங்கள், ஆறுகள், ஏரிகள், கழிமுகங்கள், ஆற்றுச ்

சமபேளிகள் & பேள்ளம் சூழ்ந்த கோடுகள், பநல் ேயல்கள் மற்றும் பேளப் போளறகள் 

ஆகியளே இதில் அடங்கும். 

 ஈரநிலங்கள் பதோடரப்ோை ரோம்சோர ் ஒப்பந்தமோைது உலகளோவிய ஈரநிலக் 

கண்வணோட்டத்ளத பேளியிடுகிை்றது. 

 இந்தியோவில் தற்பபோழுது 37 ரோம்சோர ்தளங்கள் உள்ளை. இந்தத் தளங்கள் 1.07 மில்லியை் 

பஹக்வடர ்பரப்பளவில் பரவிக் கோணப்படுகிை்றை. 

 

 

உலகப் புை்றுரநாய் தினம் – 2020, பிப்ேவேி 04 

 புற்றுவநோய் குறிதத் விழிப்புணரள்ே ஏற்படுத்துேதற்கோக ஒே்பேோரு ஆண்டும் உலகப் 

புற்றுவநோய் திைமோைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை இதத்ிைதத்ிை் கருத்துரு,“I am and I will” எை்பதோகும். 

 இந்தக் கருத்துருேோைது அடுத்த மூை்று ஆண்டுகளுக்கு பரிந்துளரக்கப் பட்டுள்ளது. 

 உடலிை் திசு அல்லது உறுப்புகளில் உள்ள உயிரணுக்களிை் கட்டுப்போடற்ற, அசோதோரண 

ேளரச்ச்ியிைோல் புற்றுவநோய் ஏற்படுகிை்றது. 

 இது உலகளவில் நிகழும் மரணங்களுக்கு இரண்டோேது முக்கியக் கோரணமோக 

விளங்குகிை்றது. 

 உலக சுகோதோர அளமப்பிை் கூற்றுப்படி, ஆறு நபரக்ளில் ஒருேர ் புற்றுவநோயிைோல் 

இறக்கிை்றோர.் 

 புற்றுவநோயிைோல் ஏற்படும் ஏறக்குளறய 70% இறப்புகள் குளறந்த மற்றும் நடுதத்ர 

ேருமோைம் பகோண்ட நோடுகளில் நிகழ்கிை்றது. 

 உலகப் புற்றுவநோய் திைத்ளதக் (பிப்ரேரி 4) குறிப்பதற்கோக உலக சுகோதோர நிறுேைம் 

மற்றும் புற்றுவநோய் பதோடரப்ோை சரே்வதச ஆரோய்சச்ி நிறுேைம் (IARC - International Agency 

for Research on Cancer) ஆகியளே பிை்ேரும் இரண்டு அறிக்ளககளள பேளியிட்டுள்ளை. 

அளேயோேை: 

o “புற்றுவநோய் குறிதத் அறிக்ளக: முை்னுரிளமகளள ேரிளசப்படுதத்ுதல், பயனுள்ள 

ேளகயில் முதலீடு பசய்தல் மற்றும் அளைேருக்கும் போதுகோப்பு அளித்தல்”. 

o “உலக புற்றுவநோய் அறிக்ளக: புற்றுவநோய் தடுப்புக்கோை புற்றுவநோய் ஆரோய்சச்ி” 
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எை்பதோகும். 

 

 

பபண் பிைப்புறுப்பு சிடதவுக்கு எதிோக ெகிப்புத்தன்டமயல்லாததை்கான 

ெேவ்ரதெ தினம் - பிப்ேவேி 06 

 பபண் பிறப்புறுப்பு சிளதளே (Female Genital Mutilation - FGM) ஒழிப்பதற்கோை ஐ.நோ.விை் 

முயற்சிகளிை் ஒரு பகுதியோக இந்த விழிப்புணரவ்ு திைமோைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

 இந்நோளோைது  முதை்முதலில் 2003 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 பபண் குழந்ளதகள் மற்றும் பபண்களிை் மைித உரிளமகளள மீறும் நடேடிக்ளகயோை 

FGM குறித்த விழிப்புணரள்ே இந்நோள் பரப்புகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டுக்கோை கருப்பபோருள் - “இளளஞர ் சக்திளயப் பரப்புதல்: சுழிய பபண் 

பிறப்புறுப்பு சிளதவுக்கோை நடேடிக்ளககளள விளரவுபடுதத்ுேதற்கோை ஒரு பதத்ோண்டு 

கோலம்” எை்பதோகும். 

 இந்தக் கருப்பபோருளோைது 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் FGMஐ ஒழிப்பதிை் மீது கேைம் பசலுத்த 

இருக்கிை்றது. 

 இந்த நளடமுளறயோைது பபோதுேோக ஆப்பிரிக்கோவிை் ேடகிழக்கு, கிழக்கு மற்றும் 

வமற்குப் பகுதிகளில் ேழக்கதத்ில் உள்ளது. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நோடுகளிை் மக்கள்பதோளக நிதியமும் யுைிபசஃப்பும் 

இளணந்து FGMஐ ஒழிப்பதற்கோை மிகப்பபரிய உலகளோவியத் திட்டத்திற்குத் தளலளம 

தோங்கிை. 

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


                   
 

169 
 

 

 

ேவிதாஸ் பஜயந்தி - பிப்ேவேி 9 

 14 ஆம் நூற்றோண்டிை் துறவியோை ரவிதோஸிை் பிறந்த நோள் பிப்ரேரி 9 ஆம் வததி இந்தியோ 

முழுேதும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ரவிதோஸ் ஒரு இந்தியக் கவிஞரோேோர.் 

 அேர ் ஒரு சமூக சீரத்ிருதத்ேோதி. அேரது வபோதளைகள் நிரக்ுைோ-சகுைோ ஆகிய 

கருப்பபோருள்களளக் ளகயோளுகிை்றை. 

 நிரக்ுைோ எை்பது அறிளே ளமயமோகக் பகோண்டது மற்றும் சகுைோ எை்பது அை்ளப 

ளமயமோகக் பகோண்டது. 

 இளே இரண்டும் பக்தி இயக்கதத்ிை் வபோது கடவுளளக் கற்பளை பசய்ேதற்கோை மோற்று 

ேழிகள் ஆகும். 

 

உலக பருப்பு வடககள் தினம் – பிப்ேவேி 10 

 மத்திய விேசோய மற்றும் வேளோண் நலத் துளற அளமசச்ரோை நவரந்திர சிங் வதோமர ்உலக 

பருப்பு ேளககள் திைதத்ிை் பகோண்டோட்டங்களள புது தில்லியில் பதோடங்கி ளேத்தோர.்  

 மண் ேளத்ளத வமம்படுதத்ுேதில் பருப்பு ேளககள் முக்கியப் பங்கு ேகிக்கிை்றை. 

 இளே ஊடுபயிர ் முளறகளளப் பயை்படுதத்ுேதை் மூலம் வேளோண் பை்முகத் 

தை்ளமளய ஊக்குவிக்க உதவுகிை்றை. 

 ஐக்கிய நோடுகள் பருப்பு ேளககள் திைத் தீரம்ோைமோைது 2013 ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக் 

பகோள்ளப் பட்டது. இத்தீரம்ோைமோைது 2016 ஆம் ஆண்ளட சரே்வதசப் பருப்பு ேளககள் 

ஆண்டோக அனுசரிக்க ேழிேளக பசய்கிை்றது.  

 இத்திைமோைது 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் பகோண்டோடப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 2016 - 17 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியோ பருப்பு ேளககளில் தை்ைிளறளே எட்டியுள்ளது. 

 2016 ஆம் ஆண்டோைது சரே்வதசப் பருப்பு ேளககள் ஆண்டோக அனுசரிக்கப்பட்டது.  
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ரதசிய குடை்புழு நீக்க தினம் - பிப்ேவேி 10 

 ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 10 மற்றும் ஆகஸ்ட் 10 ஆகிய வததிகளில் இரண்டு முளற 

வதசிய குடற்புழு நீக்க திைமோைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

 இந்நிகழ்சச்ியோைது மதத்ிய சுகோதோர மற்றும் குடும்ப நலத் துளற அளமசச்கதத்ோல் 

அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்த அளமசச்கதத்ிை் கீழ் உள்ள வதசிய சுகோதோரத் திட்டமோைது இந்த திைத்ளதக் 

களடபிடிக்கும் நிறுேைமோகும். 

 அளைத்து குழந்ளதகள் மற்றும் இளம் பருேத்திைரிளடவய ஒட்டுண்ணி குடல் புழுக்கள் 

எை்று பபோதுேோக அளழக்கப்படும் மண்ணிை் மூலம் பரவும் குடற்புழுவநாய்களிை் (Soil 

Transmitted Helminths - STH) போதிப்ளபக் குளறப்பவத இந்த திைத்திை் வநோக்கமோகும். 

 இந்தப் புழுக்கள் திறந்த பேளியில் மலம் கழிக்கும் மக்களிை் மலத்திலிருந்து 

முக்கியமோகப் பரவுகிை்றை. 
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 இந்தத் திைத்திை் வபோது, அல்பபண்டவசோல் எை்ற குடற்புழு நீக்க மோத்திளரயோைது 

குழந்ளதகளுக்கு ேழங்கப் படுகிை்றது. 

 இந்த நிகழ்ேோைது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒரு நோளளக்கு இரண்டு முளற எை்ற அளவில் 

(இரண்டு முளற மோதத்ிளர ேழங்குதல்) அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

.  

 

இடணயப் பாதுகாப்பு தினம் - பிப்ேவேி 11 

 இளணயப் போதுகோப்பு திைமோைது (Safer Internet Day - SID) நிகழ்வநரத் பதோழில்நுட்பம் 

மற்றும் ளகவபசிகள் ஆகியேற்றிை் போதுகோப்போை மற்றும் பபோறுப்போை பயை்போட்ளட 

ஊக்குவிக்கிை்றது. 

 இந்த ஆண்டிை் கருத்துரு, ‘சிறந்த இளணயதத்ிற்கோக ஒை்றிளணதல்’ எை்பதோகும். 

 இந்தத் திைமோைது 2004 ஆம் ஆண்டில் ஐவரோப்பிய ஒை்றியதத்ிை் இை்வசஃப் அளமப்போல் 

உருேோக்கப்பட்டது. 

 இந்த முை்முயற்சிளய விரிேோக்குேதற்கு, இளணயப் போதுகோப்பு திைக் குழுக்கள் 2009 

ஆம் ஆண்டில் பதோடங்கப்பட்டை. 

 இந்தியோவில், புது தில்லிளயத் தளமோகக் பகோண்ட ஒரு தை்ைோரே்த் பதோண்டு 

நிறுேைமோை டிஐஎஸ்சி (இளணயப் போதுகோப்பு பகோண்ட சமூகத்ளத உருேோக்குதல்) 

அளமப்போைது SID குழுவில் ஒை்றோக விளங்குகிை்றது. 
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அறிவியல் துடையில் உள்ள பபண்கள் மை்றும் சிறுமிகளுக்கான ெேவ்ரதெ தினம் - 

பிப்ேவேி 11 

 இந்தத் திைமோைது 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 11 அை்று 

ஐக்கிய நோடுகள் சளபயோல் அனுசரிக்கப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 பபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு அறிவியல் துளறயில் சமமோை அணுகளல ேழங்குதல் 

மற்றும் அறிவியல் துளறயில் அேரக்ளிை் பங்வகற்ளப ஊக்குவிதத்ல் ஆகியளே இந்தத ்

திைதத்ிை் வநோக்கமோகும். 

 இந்த ஆண்டுக் பகோண்டோட்டமோைது “அளைேளரயும் உள்ளடக்கிய பசுளம 

ேளரச்ச்ிக்கோக அறிவியல் துளறயில் பபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளிை் பங்வகற்பு” எை்ற 

கருப்பபோருளில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 உலபகங்கிலும் 30% பபண்கள் மட்டுவம ஆரோய்சச்ியோளரக்ளோக இருப்பதோல் இந்தத் 

திைத்ளதக் களடப்பிடிக்க வேண்டியது இை்றியளமயோத ஒை்றோக உள்ளது. 

 

உலக யுனானி தினம் - பிப்ேவேி 11 

 ஒே்பேோரு ஆண்டும், ஹக்கீம் அெ்மல் கோைிை் பிறந்த நோளோை பிப்ரேரி 11 அை்று, உலக 

யுைோைி திைம் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 அேர ்ஒரு இந்திய யுைோைி மருத்துேர ்மற்றும் சமூக சீரத்ிருத்தேோதி ஆேோர.் 

 இந்த நோளிை் முக்கிய வநோக்கமோைது யுைோைி மருத்துே முளற, அதை் வநோய்த் தடுப்பு 

முளறகள் மற்றும் வநோய் தீரக்்கும் ததத்ுேங்கள் குறித்த விழிப்புணரள்ேப் பரப்புேதோகும். 

 அந்த நோளள நிளைவுகூரும் ேளகயில் மதத்ிய ஆயுஷ் அளமசச்கம் ஒரு விழோளே 

ஏற்போடு பசய்தது. அதில் மத்தியப் போதுகோப்பு அளமசச்ர ் ரோெ்நோத் சிங் கலந்து 

பகோண்டோர.் 

 யுைோைி மருதத்ுே முளறயோைது கிவரக்கத்தில் வதோை்றியது. 

 இது இந்தியோவில் ஏறக்குளறய பதிபைோை்றோம் நூற்றோண்டில் அவரபியரக்ள் மற்றும் 

போரசீகரக்ளோல் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டது. 

 ஹக்கீம் அெ்மல் கோைிை் தோத்தோ ஹக்கீம் பஷரீப் கோை் முகலோய வபரரசர ்இரண்டோம் ஷோ 

ஆலதத்ிற்கு மருத்துேரோக இருந்தோர.் 
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ெேவ்ரதெ டாேவ்ின் தினம் - பிப்ேவேி 12 

 பரிணோம உயிரியலிை் தந்ளதயோை சோரல்ஸ் டோரவ்ிைிை் பிறந்த நோளள நிளைவு கூரும் 

ேளகயில் இந்த நோள் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 1809 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 12 ஆம் வததி இங்கிலோந்திை் ஷ்வரோப்ளஷயரில் உள்ள 

ஷ்ரூஸ்பரி எை்ற இடதத்ில் இேர ்பிறந்தோர.் 

 இந்த நோளோைது பரிணோம மற்றும் தோேர அறிவியலில் டோரவ்ிை் ஆற்றியப் பங்களிப்ளப 

எடுத்துக் கோட்டுகிை்றது. 

 

உலக வாபனாலி தினம் - பிப்ேவேி 13 

 ேோபைோலியிை் முக்கியதத்ுேம் குறிதத்ுப் பபோதுமக்கள் மற்றும் ஊடகங்களில் 

விழிப்புணரள்ே ஏற்படுதத் ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 13 அை்று உலக ேோபைோலி 

திைம் பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டு உலக ேோபைோலி திைத்திை் கருப்பபோருள் - 'ேோபைோலி மற்றும் பை்முகத் 

தை்ளம' எை்பதோகும். 

 2011 ஆம் ஆண்டில் 36ேது யுபைஸ்வகோவிை் பபோது மோநோட்டில், பிப்ரேரி 13 ஆம் நோள் உலக 

ேோபைோலி திைமோக அறிவிக்கப் பட்டது. 

 1956 ஆம் ஆண்டில் நிறுேப்பட்ட அகில இந்திய ேோபைோலியோைது உலகிை் மிகப்பபரிய 

ேோபைோலி ேளலயளமப்புகளில் ஒை்றோகும்.  
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ரதசிய மகளிே ்தினம் - பிப்ேவேி 13 

 இந்தியோவிை் ளநட்டிங்வகல் எை்று அளழக்கப்படுகிை்ற சவரோஜிைி நோயுடுவிை் பிறந்த 

திைத்ளத நிளைவுகூரும் ேளகயில், இந்திய அரசு ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 13 ஆம் 

வததிளய வதசிய மகளிர ்திைமோக  அனுசரிக்கிை்றது. 

 1925 ஆம் ஆண்டில் சவரோஜிைி நோயுடு இந்திய வதசியக் கோங்கிரசிை் தளலேரோக 

இருந்தோர.் 

 அேர ்1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 முதல் 1949 ஆம் ஆண்டு மோரச் ்2 ஆம் வததி ேளர ஐக்கிய 

மோகோணங்களிை் முதலோேது ஆளுநரோகப் பணியோற்றிைோர.் 

 சரே்வதச மகளிர ் திைமோைது ஆண்டுவதோறும் மோரச் ் 8 ஆம் வததியை்று 

அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

 

 

உலக எறும்புத் திண்ணி தினம் - பிப்ேவேி 15 

 எறும்புத் திண்ணிகள் குறிதத் விழிப்புணரள்ே ஏற்படுதத்வும் இந்தத் தைித்துேமோை 

உயிரிைங்களள அழிவிலிருந்துப் போதுகோக்கவும் ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி மோதம் 

3ேது சைிக்கிழளமயை்று உலக எறும்புத் திண்ணி திைமோைது அனுசரிக்கப்பட 

இருக்கிை்றது. 

 9ேது உலக எறும்புத் திண்ணி திைமோைது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 15 அை்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 மத்தியப் பிரவதச ேைதத்ுளறயும் ேைவிலங்குப் போதுகோப்பு அறக்கட்டளளயும் 

இளணந்து முதை்முளறயோக இந்த இைத்திை் சுற்றுசச்ூழளல அறிந்து 

பகோள்ேதற்கோகவும் பயனுள்ள போதுகோப்புத் திட்டத்ளத உருேோக்குேதற்கோகவும் ஒரு 

இந்திய எறும்புத் திண்ணிளய (மைிஸ் கிரோசிகுடோட்டோ) ேோைளல அளடயோளதத்ுடை் 

இளணதத்ுள்ளது. 

 எறும்புத் திண்ணிகள் "பசதில் எறும்புத் திண்ணிகள்" எை்றும் அளழக்கப்படுகிை்றை. இது 

பல் இல்லோத ஒரு விலங்கு இைமோகும். உலகில் மிக அதிக அளவில் கடதத்ப்படும் 

ேைவிலங்கு இைங்களில் ஒை்றோக இது விளங்குகிை்றது. 
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 இந்தியோ 2 ேளகயோை எறும்புத் திண்ணிகளுக்கு ேோழிடமோகத் திகழ்கிை்றது. சீை 

எறும்புத் திண்ணிகள் (மைிஸ் பபை்டோடோக்ளடலோ) ேடகிழக்கு இந்தியோவிலும் இந்திய 

எறும்புத் திண்ணிகள் நோட்டிை் பிற பகுதிகளிலும் (இலங்ளக, ேங்கவதசம், போகிஸ்தோை்) 

பரவிக் கோணப்படுகிை்றை. 

 இந்த 2 இைங்கள் ேைவிலங்கு (போதுகோப்பு) சட்டம், 1972ை் அட்டேளண Iை் பகுதி 1ை் கீழ் 

மற்றும் CITESை் பட்டியல் Iை் கீழ் (ேை விலங்குகள் மற்றும் தோேரங்களிை் ஆபத்தோை 

இைங்களில் சரே்வதச ேரத்்தகம் மீதோை ஒப்பந்தம் - Convention on International Trade in 

Endangered Species) பட்டியலிடப்பட்டுப் போதுகோக்கப் படுகிை்றை. 

 

 

மண் வள அட்டட தினம் - பிப்ேவேி 19 

 பிரதமர ்நவரந்திர வமோடி மண் ேள அட்ளட திட்டதள்த 2015 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 19 அை்று 

ரோெஸ்தோைில் உள்ள சூரதக்ரில் பதோடங்கிைோர.் 

 இந்தத் திட்டம் பதோடங்கப்பட்ட ஐந்தோம் ஆண்டு நிளறேோைது இந்த ஆண்டிை் மண் ேள 

அட்ளட திைத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 அளைத்து விேசோயிகளுக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற மண் ேள அட்ளடகளள 

ேழங்குேளத இத்திட்டம் வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்த அட்ளடயோைது மண்ணில் உள்ள ஊட்டசச்த்துக் குளறபோடுகள் பற்றிய விேரங்களள 

ேழங்கும். 

 இதை் மூலம் விேசோயிகள் பபோருதத்மோை உரங்களள மண்ணில் வசரத்த்ு விளளசச்ளல 

அதிகரிக்க முடியும். 

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சளபயோைது 2015 ஆம் ஆண்டிளை “சரே்வதச மண் ஆண்டு” 

எை்று அறிவிதத்து. 
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உலக ெமூக நீதி தினம் - பிப்ேவேி 20 

 போலிை சமதத்ுேம், பழங்குடியிை மக்கள் மற்றும் புலம்பபயரந்்வதோரிை் உரிளமகளள 

வமம்படுதத்ுேதற்கோக உலக சமூக நீதி திைமோைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்த ஆண்டிை் கருப்பபோருள் "சமூக நீதிளய அளடேதற்கோக ஏற்றத்தோழ்வுகளிை் 

இளடபேளிளயத் தடுப்பது" எை்பதோகும். 

 2008 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்பர ் அை்று, பபோதுச ் சளபயோைது பிப்ரேரி 20 ஆம் வததிளய 

ஆண்டுவதோறும் உலக சமூக நீதி திைமோகக் பகோண்டோடப்படும் எை்று அறிவிதத்து. 

 முதலோேது உலக சமூக நீதி திைமோைது 2009 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி  20 அை்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 

மிரொேம் மை்றும் அருணாெெ்லப் பிேரதெத்தின் மாநில தினம் - பிப்ேவேி 20 

 1987 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 20 அை்று, மிவசோரம் மற்றும் அருணோசச்லப் பிரவதசம் 

ஆகியளே முளறவய இந்திய ஒை்றியத்திை் 23 மற்றும் 24ேது மோநிலங்களோக (புதிய 2 

மோநிலங்கள்) உருேோகியுள்ளை. 

மிதொரம் 

 ேடகிழக்கு மறுசீரளமப்புச ்  சட்டம், 1972 ஆைது அமல்படுத்தப்பட்டதை் மூலம் 

மிவசோரமோைது ஒரு ஒை்றியப் பிரவதசமோக மோறியுள்ளது. 

 மிவசோரம் மோநிலச ்சட்டம், 1986 ஆல் மிவசோரதத்ிற்கு மோநில உரிளம ேழங்கப் பட்டுள்ளது. 

 தளலநகரம்: அய்ஸ்ேோல் 

 போலிை விகிதம்: 1000 ஆண்களுக்கு 975 பபண்கள் (வதசிய அளவு: 943/1000) 

 கல்வியறிவு: 91.58% (வதசிய அளவில்: 74.04%) 
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 மிவசோரம் மோநிலமோைது தைது சரே்வதச எல்ளலளய மியோை்மர ் மற்றும் ேங்க 

வதசத்துடை் பகிரந்்து பகோள்கிை்றது. 

 இந்தியோவிை் ேைங்களிை் நிளல குறிதத் அறிக்ளக - 2019ை் படி, மிவசோரம் மோநிலமோைது 

தைது பமோதத்ப் புவியியல் பரப்பளவில் 85.4 சதவீதம் எை்ற அளவில் அதிகபட்ச 

ேைப்பகுதிளயக் பகோண்டுள்ளது. 

அருணாெெ்ல ் பிரததெம் 

 இந்தப் பகுதியோைது 1972 ஆம் ஆண்டில் அருணோசச்லப் பிரவதசதத்ிை் ஒை்றியப் 

பிரவதசமோக வமம்படுதத்ப்பட்டது. 

 அருணோசச்லப் பிரவதசத்திற்கு 1986 ஆம் ஆண்டிை் அருணோசச்லப் பிரவதச மோநிலச ்

சட்டத்திைோல் 1987 ஆம் ஆண்டில் மோநில உரிளம ேழங்கப்பட்டது. 

 தளலநகரம்: இட்டோநகர ்

 போலிை விகிதம்: 1000 ஆண்களுக்கு 938 பபண்கள்  (வதசிய அளவு: 943/1000) 

 கல்வியறிவு: 65.38% (வதசிய அளவில்: 74.04%) 

 அருணோசச்லப் பிரவதசமோைது பூடோை், சீைோ மற்றும் மியோை்மருடை் சரே்வதச 

எல்ளலளயப் பகிரந்்து பகோள்கிை்றது. 

 இது ேடகிழக்கு பிரோந்தியதத்ில் மிகப் பபரிய மோநிலப் பகுதியோக விளங்குகிை்றது. இது 

அசோம் மோநிலத்ளத விடவும் பபரியதோக உள்ளது. 

 

 

ெேவ்ரதெத்  தாய் பமாழி தினம் – பிப்ேவேி 21 

 2000 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒே்பேோரு ஆண்டும் பிப்ரேரி 21 அை்று சரே்வதசத் தோய் பமோழி 

திைம் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது. 

 பை்பமோழி மற்றும் கலோசச்ோரப் பை்முகத் தை்ளமளய வமம்படுத்தும் ேளகயில் இத்திைம் 

பகோண்டோடப்படுகிை்றது. 

 சரே்வதசத் தோய் பமோழி திைத்ளதக் பகோண்டோடும் சிந்தளைளய முை்ளேத்தது 

ேங்கவதசம் ஆகும். 
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 இந்த ஆண்டிற்கோை கருப்பபோருள் : எல்றலகைற்ற தமாழிகை் (Languages without Borders) 

எை்பதோகும். 

 ஐக்கிய நாடுகைின் தபாதுெ ் ெறபயோைது 2008 ஆம் ஆண்றட ெரே்வதெ தமாழிகைின் 

ஆண்டாக அறிவிதத்து. 

 உலகைவில் 40% மக்களுக்குத் தாம் வபசும் அல்லது புரிந்து தகாை்ளும் தமாழியில் 

கல்விக்கான அணுகல் கிறடப்பதில்றல. 

மத்ேி பாஷா திவாஸ் (Matri Bhasha  Diwas) 

 மத்திய மைிதேள மற்றும் வமம்போட்டு அளமசச்கமோைது கல்வி நிறுேைங்கள் மற்றும் 

பமோழி நிறுேைங்களுடை் வசரந்்து மத்ரி போஷோ திைத்ளத பகோண்டோடுகிறது.  

 ‘நம்  பன்தமாழி பாரம்பரியத்றதக் தகாண்டாடுதல்‘ எை்ற கருப்பபோருளிை் கீழ் இந்தத ்

திைம் பகோண்டோடப்படுகிை்றது. 

 இது ‘ஏக் பாரத் ஸ்வரஷ்ட பாரத’் (EK Bharat shreshtha Bharat) உந்துதலின் பிரதிபலிப்பாக 

அறமகிை்றது.  

 

உலக ொேணே ்தினம் - பிப்ேவேி 22 

 உலக சோரணர ் திைமோைது 1907 ஆம் ஆண்டில் பிரவுை்சியோ தீவில் நடத்தப்பட்ட 

முதலோேது சோரணர ்முகோளம நிளைவு கூரக்ிை்றது. 

 சோரணர ்மற்றும் அதை் ேழிகோட்டல் நிறுேைரோை லோரட்் ரோபரட்் வபடை் - பேல் மற்றும் 

அேரது மளைவி & உலகத் தளலளம ேழிகோட்டியோை வலடி ஓவலே் வபடை் - பேல் 

ஆகிவயோரிை் பிறந்த நோள் எை்பதோல் இந்தத் திைமோைது வதரவ்ு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 வபடை் பேல் எை்பேர ்ஒரு ஆங்கிவலய இரோணுே அதிகோரி, எழுத்தோளர,் நிறுேைர ்மற்றும் 

உலக அளவிலோை சிறுேர ்சோரணர ்இயக்கதத்ிை் முதலோேது தளலளம சோரணர ்ஆேோர.் 

 1910 ஆம் ஆண்டில் வபடை் - பேல் இரோணுேத்திலிருந்து ஓய்வு பபற்று சிறுேர ் சோரணர ்

மை்றத்ளத உருேோக்கிைோர.் 
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உலக சிந்தடன தினம் - பிப்ேவேி 22 

 உலக சிந்தளை திைமோைது ஆண்டுவதோறும் பிப்ரேரி 22 அை்று அளைத்துப் பபண் 

ேழிகோட்டிகள் மற்றும் பபண் சோரணரக்ள் ஆகிவயோரோல்  பகோண்டோடப் படுகிை்றது. இது 

முை்ைர ்சிந்தளை திைம் எை்று அளழக்கப்பட்டது. 

 இது சோரணர ் & ேழிகோட்டி அளமப்புகள் மற்றும் உலபகங்கிலும் உள்ள சில சிறுேரக்ள் 

சோரந்்த சங்கங்களோல் பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் இதத்ிைதத்ிை் கருப்பபோருள், "ேோழும் முை்ைணி நபரக்ள்" 

எை்பதோகும். 

 

 

உலக அடமதி மை்றும் புேிதல் தினம் - பிப்ேவேி 23 

 இது 115 ஆண்டுகளுக்கு முை்பு வரோட்டரி இை்டரவ்நஷைல் எை்ற அளமப்பு நிறுேப் 

பட்டளத நிளைவு கூரக்ிை்றது. 

 1905 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 23 அை்று போல் ஹோரிஸ், குஸ்டோேஸ் வலோஹர,் சில்பேஸ்டர ்

ளஷல் மற்றும் ஹிரோம் வஷோவர ஆகிவயோர ் சிகோவகோவில் கூடியிருந்த முதல் வரோட்டரி 

சந்திப்பு இதுேோகும். 

 இந்த ஆண்டுவிழோ "உலக அளமதி மற்றும் புரிதல் திைம்" எை்று அளழக்கப் படுகிை்றது. 

 வரோட்டரி இை்டரவ்நஷைல் எை்ற பபயரோைது 1922 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக் பகோள்ளப் பட்டது. 

 வபோலிவயோளே முடிவுக்கு பகோண்டு ேந்தது எை்பது வரோட்டரி இை்டரவ்நஷைலிை் மிகவும் 

புகழ்பபற்ற ஒரு மைிதோபிமோை முயற்சியோகும். 
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மத்தியக் கலால் தினம் - பிப்ேவேி 24 

 மத்தியக் கலோல் மற்றும் உப்புச ் சட்டம், 1944 இயற்றப் பட்டளதக் குறிக்கும் ேளகயில் 

ஆண்டுவதோறும் இந்தத் திைமோைது பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 மத்தியக் கலோல் மற்றும் சுங்க ேோரியமோைது (Central Board of Excise and Customs - CBEC) நோடு 

முழுேதும் மத்தியக் கலோல் திைத்ளதக் பகோண்டோடியது. 

 மத்தியக் கலோல் மற்றும் சுங்க ேோரியம் எை்பது மத்திய நிதி அளமசச்கதத்ிை் கீழ் உள்ள 

ேருேோய்த் துளறயிை் ஒரு பகுதியோகும். 

 இந்த ேோரியமோைது சுங்கச ் சட்டம், 1962, சுங்க கட்டணச ் சட்டம், 1975, மத்திய கலோல் 

சட்டம், 1944 மற்றும் வசளே ேரிச ்சட்டம் ஆகியேற்ளறக் ளகயோள்கிை்றது. 

 இருப்பினும்,  2017 ஆம் ஆண்டு ெூளல 1 அை்று சரக்கு மற்றும் வசளே ேரி (Goods and 

Services Tax - GST) உருேோக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த ேோரியதத்ிை் நடேடிக்ளககள் GST 

பதோடரப்ோை சட்டங்களோல் ேழி நடதத்ப் படுகிை்றை. 

இது  ற்றி 

 முை்ைதோக மதத்ிய கலோல் மற்றும் சுங்க ேோரியமோைது மத்திய மளறமுக ேரி மற்றும் 

சுங்க ேோரியம் எை்று அளழக்கப்பட்டது. 

 சுங்கம் பதோடரப்ோை சட்டங்களள நிரே்கிப்பதற்கோக சுங்க மற்றும் மத்திய கலோல் / 

மத்திய GST துளறயோைது 1855 ஆம் ஆண்டில் அப்வபோளதய இந்தியோவிை் தளலளம 

ஆளுநரோல் நிறுேப்பட்டது. 

 

 

உலக அேசுொோ அடமப்பு தினம் - பிப்ேவேி 27 

 இது அரசுசோரோ அளமப்புகளிை்  (Non-governmental organizations  - NGO) சோதளைகளளக் 

பகோண்டோடுேதற்கும் சிறிய, அடிமட்ட அளமப்புகளுக்கு அேரக்ளுக்குத் தகுதியோை 

அங்கீகோரத்ளதப் பபற அனுமதிப்பதற்கோகவும் பகோண்டோடப்படும் NGOகளுக்கோை ஒரு 

முக்கியமோை ேருடோந்திர திைமோகும். 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் லித்துவேைியோவில் நளடபபற்ற போல்டிக் கடல் நோடுகள் 

அளமப்பிை் IX போல்டிக் கடல் அரசுசோரோ நிறுேை மை்றத்திைோல் அதிகோரப்பூரே்மோக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
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ரதசிய அறிவியல் தினம் - பிப்ேவேி 28 

 'ரோமை் விளளவு' கண்டுபிடித்தளத பகௌரவிக்கும் விதமோக வதசிய அறிவியல் திைம் 

பகோண்டோடப் படுகிை்றது. 

 இந்த நோளில் அேர ் ‘ரோமை் விளளளேக்’ கண்டுபிடித்தோர.் அதற்கோக இேர ்  வநோபல் 

பரிளசயும் பேை்றோர.் 

 2020 ஆம் ஆண்டிை் வதசிய அறிவியல் திைத்திை் கருப்பபோருள், அறிவியல் துளறயில் 

பபண்களிை் பங்களிப்ளபப் போரோட்டுேளத வநோக்கமோகக் பகோண்ட "விஞ்ஞோைதத்ில் 

பபண்கள்" எை்பதோகும். 

 

 

அேிய வடக ரநாய் தினம் - பிப்ேவேி 29 

 இந்தத் திைமோைது பிப்ரேரி மோததத்ிை் களடசி திைத்தில் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது. 

 இந்தத் திைமோைது அரிய ேளக வநோய்களுக்கோை விழிப்புணரள்ே ஏற்படுதத்ுேவதோடு, 

அரிய ேளக வநோய்கள் உள்ள நபரக்ளுக்கும் அேரக்ளது குடும்பங்களுக்கும் சிகிசள்ச 

மற்றும் மருதத்ுே வசளே அணுகளல வமம்படுதத்ுேளத வநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை அரிய ேளக வநோய் திைதத்ிை் முழக்கம் “அரியது பல, அரிதோைது 

ேலுேோைது, அரியது பபருளம” எை்பதோகும். 

 ஐவரோப்பிய அளமப்போைது 2008 ஆம் ஆண்டில் அரிய ேளக வநோய்களுக்கோை திைத்ளத 

நிறுவியது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

ரபாக்குவேத்து பநேிெல் குறியீடு 2019 

 ேழிபசலுத்தல், வபோக்குேரத்து மற்றும் ேளரபட பபோருள்களள ேழங்கும் பநதரல்ோந்ளதச ்

வசரந்்த ஒரு சரே்வதச அளமப்போை டோம் டோம் ஆைது 2019 ஆம் ஆண்டிை் வபோக்குேரதத்ு 

பநரிசல் குறியீட்ளட பேளியிட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீடோைது வபோக்குேரதத்ு பதோடரப்ோை தகேல்களளச ் வசகரிப்பதற்கோக 

இருப்பிடத் பதோழில்நுட்பத்ளதப் பயை்படுதத்ுகிை்றது. இந்த அளமப்போைது ஒை்பது 

ஆண்டுகளோக நகரத் தரேரிளசகளள பேளியிட்டு ேருகிை்றது. 
 

 

 அதிக ஓட்டுநரக்ளுடை் உலகிை் அதிக வபோக்குேரதத்ு பநரிசல் மிக்க நகரமோக 

பபங்களூரு நகரம் தரேரிளசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் மும்ளப (4), புவை (5), புது தில்லி (8) ஆகியளே இந்திய நகரங்களில் 

முதல் 10 இடங்களளப் பிடிதத்ுள்ளை. 

 இந்தக் குறியீட்டில் பிலிப்ளபை்ளஸச ் வசரந்்த மணிலோ, பகோலம்பியோவிலிருந்து 

வபோவகோடோ, ரஷ்யோவிலிருந்து மோஸ்வகோ, பபருளேச ் வசரந்்த லிமோ, துருக்கியிலிருந்து 

இஸ்தோை்புல் மற்றும் இந்வதோவைசியோவிலிருந்து ெகோரத்்தோ ஆகியளே முதல் 10 

இடங்களில் இடம் பபற்றுள்ளை. 

 

டாங்கி பெயலி  

 இந்தியரக்ளிளடவய பசய்தி பதோடரப்ோை கல்வியறிளே ஊக்குவிக்க கூகுள் 

நிறுேைமோைது I மில்லியை் அபமரிக்க டோலரக்ளள மோைியமோக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதற்கோக இந்நிறுேைம் “டோங்கி” (Tangi) எை்ற புதிய பசயலிளய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 கூகிளிை் டோங்கி பசயலியோைது “டூ இட் யுேரப்சல்ஃப்” எை்ற கோபணோளிகளில் கேைம் 

பசலுத்துகிை்றது. 

 இந்த பசயலியிை் பபயர ்TeAch aNd GIve எை்ற பபயரிலிருந்து ஈரக்்கப் பட்டுள்ளது. 
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2019 ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய ரகா டு திங்க் ரடங்க் குறியீட்டு அறிக்டக 

 2019 ஆம் ஆண்டிை் உலகளோவிய வகோ டு திங்க் வடங்க் குறியீட்டு அறிக்ளக (Global Go to 

Think Tank Index Report - GGTTI) எை்பது உலகில் உள்ள பகோள்ளக உருேோக்கக் குழுக்களிை் 

ஒரு முழுளமயோை தரேரிளச அறிக்ளகயோகும். 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒே்பேோரு ஆண்டும் அபமரிக்கோவில் உள்ள 

பபை்சில்வேைியோ பல்களலக்கழகத்தோல் பேளியிடப்பட்டு ேருகிை்றது. 

 இந்தக் குறியீடோைது உலபகங்கிலும் உள்ள சிறந்த பகோள்ளக உருேோக்கக் குழுக்களள 

தரேரிளசப் படுதத்ுகிை்றது. 

 இந்த அறிக்ளகயிை் படி, 176 உலகளோவிய பகோள்ளக உருேோக்கும் குழுக்களில் 

இந்தியோளேச ்வசரந்்த அப்சரே்ர ்ஆரோய்சச்ி அளமப்போைது 27ேது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்த அறிக்ளகயில் அபமரிக்கோளேச ் வசரந்்த சரே்வதச அளமதிக்கோை கோரை்கி 

அளமப்போைது முதலிடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 509 பகோள்ளக உருேோக்கும் குழுக்களுடை் இந்தியோ இரண்டோேது நோடோக அதிக 

எண்ணிக்ளகயிலோை பகோள்ளக உருேோக்கும் குழுக்களளக் பகோண்டுள்ளது. 

 அபமரிக்கோவில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை பகோள்ளக உருேோக்கும் குழுக்கள், அதோேது 

1,871 பகோள்ளக உருேோக்கும் குழுக்கள் உள்ளை. 

தரவரிளெ சகாள்ளக உருவாக்கும் குழு  நாடு 

27 அப்சரே்ர ்ஆரோய்சச்ி அளமப்பு (ORF) இந்தியோ 

1 சரே்வதச அளமதிக்கோை கோரை்கி அளமப்பு (CEIP) அபமரிக்கோ 

2 புருபெல் பபல்ஜியம் 

3 சரே்வதச உறவுகளுக்கோை பிரஞ்சு நிறுேைம் (IFRI) பிரோை்சு 

6 சோத்தம் ஹவுஸ் அளமப்பு ஐக்கிய ரோெ்ஜியம் 

 

WHO ஆல் பவளியிடப்பட்ட புை்றுரநாய் குறித்த அறிக்டக 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரேரி 4 அை்று உலகப் புற்றுவநோய் திைத்ளத குறிக்கும் ேளகயில், 

WHO மற்றும் அதை் சிறப்பு அளமப்போை சரே்வதசப் புற்றுவநோய் ஆரோய்சச்ி நிறுேைம் 

(IARC - International Agency for Research on Cancer) ஆகியளே பிை்ேரும் 2 அறிக்ளககளள 

பேளியிட்டுள்ளை. 

o WHO ஆல் பேளியிடப்பட்ட “புற்றுவநோய் குறிதத் அறிக்ளக: முை்னுரிளமகளள 

அளமதத்ல், பயனுள்ள ேளகயில் முதலீடு பசய்தல் மற்றும் அளைேருக்கும் 

போதுகோப்பு அளித்தல்”. 

o IARC ஆல் பேளியிடப்பட்ட புற்றுவநோளயத் தடுப்பதற்கோை புற்றுவநோய் ஆரோய்சச்ி 

அறிக்ளகயோை “உலக புற்றுவநோய் அறிக்ளக “. 

 இது வநோய் குறித்த உலகளோவிய பசயல் திட்டத்ளத உருேோக்குேளத வநோக்கமோகக் 

பகோண்டுள்ளது. இது வநோய் குறித்த ஆரோய்சச்ி மற்றும் வநோய்த் தடுப்பு ஆகியேற்றில் 

கேைம் பசலுத்துகிை்றது. 
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 உலக சுகோதோர அளமப்பிை் அறிக்ளகயிை் படி, 10 இந்தியரக்ளில் ஒருேர ் தங்களது 

ேோழ்நோளில் புற்றுவநோயோல் போதிக்கப்பட்டுள்ளைர.் வமலும் 15 நபரக்ளில் ஒருேர ் இந்த 

வநோயோல் இறந்துள்ளைர.் 

 இந்தியோவில் கூடுதலோக 11.6 மில்லியை் புற்றுவநோய் போதிப்புகள் பதிேோகியுள்ளை. வமலும் 

2018 ஆம் ஆண்டில் 7,84,800 நபரக்ள் புற்றுவநோயோல் இறந்தைர.் 

 உலகளவில் புளகப்பிடிப்பேரக்ளில் 50 சதவிகிததத்ிைர ் சீைோ, இந்தியோ மற்றும் 

இந்வதோவைசியோ ஆகிய நோடுகளில் ேோழ்கிை்றைர.் 

 ேருமோைம் குளறந்த நோடுகளில் (ஏளழ நோடுகளில்) 2040 ஆம் ஆண்டில் புற்றுவநோய் 

போதிப்புகள் 81% அளவிற்கு அதிகரிக்கும் எை்று WHO கணிதத்ுள்ளது. 

 

8வது ெேவ்ரதெ அறிவுொே ்பொத்துக் குறியீடு - 2020 

 அபமரிக்க ேரத்த்க மை்றதத்ிை் உலகளோவிய புத்தோக்கக் பகோள்ளக ளமயமோைது (Global 

Innovation Policy Center - GIPC) 2020 ஆம் ஆண்டிற்கோை சரே்வதச அறிவுசோர ் பசோத்துக் 

(Intellectual Property - IP) குறியீட்டிை் 8ேது பதிப்ளப பேளியிட்டுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டோைது குறியீடோைது கிரஸ்ீ, படோமிைிகை் குடியரசு மற்றும் குளேத் ஆகிய 

மூை்று புதிய பபோருளோதோர நோடுகளள உள்ளடக்கிய 53 உலகளோவிய பபோருளோதோர 

நோடுகளிை் பபோருளோதோர சூழளல ஆரோய்ந்துள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் பமோதத்முள்ள 50 நோடுகளில் இந்தியோ 36ேது இடத்தில் 

தரப்படுதத்ப்பட்டது. இந்த ஆண்டு இந்தியோவிை் நிளலயோைது 40ேது இடத்திற்கு 

தரமிறக்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் அபமரிக்கோ முதலிடத்திலும் இங்கிலோந்து, சுவீடை், பிரோை்சு மற்றும் 

பெரம்ைி ஆகியளே அதற்கு அடுதத் இடங்களிலும் தரப்படுத்தப் பட்டுள்ளை. 

 இந்தக் குறியீட்டில் ஆசியோவில், இந்தியோ 4ேது இடதத்ில் உள்ளது. இந்தக் குறியீட்டில் 

ஆசியோவில் ஆஸ்திவரலியோ முதலிடதத்ிலும் புருவை இரண்டோேது இடத்திலும் மற்றும் 

சீைோ மூை்றோேது இடத்திலும் தரேரிளசப்படுதத்ப் பட்டுள்ளை. 

 இந்தக் குறியீட்டில் கீழ் - நடுத்தர ேருமோை பகோண்ட பபோருளோதோர நோடுகளில், எகிப்து 

முதலிடத்திலும் இந்தியோ 2ேது இடத்திலும் உள்ளை. 

 

பகாரோனா டவேஸ் பாதிப்பு – நாடுகளின் தேவேிடெ 

 பெரம்ைியில் உள்ள ரோபரட்் வகோச ் நிறுேைம் மற்றும் ஹம்வபோல்ட் பல்களலக்கழகம் 

ஆகியேற்ளறச ் வசரந்்த ஆரோய்சச்ியோளரக்ள் புதிய பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்புகளிை் 

உலகளோவிய பரேளலக் கணிப்பதற்கோக ஒரு கணித மோதிரிளய நிறுவியுள்ளைர.் 

 இந்தத் தரேரிளச முளறயில் இந்தியோ 17ேது இடதத்ில் இருக்கிை்றது. 

 வகரளோவில் இதுேளர மூை்று பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்புகள் பதிேோகியுள்ளை. 

 இந்த போதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள அளைேரும் வகரளோளேச ்வசரந்்தேரக்ளோேர.் 

 விமோைப் பயணதத்ிை் கோரணமோக பகோவரோைோ ளேரஸ் பரவுேதோக இந்த ஆய்வு 

கூறுகிை்றது. 

 விமோைப் பயணத்திை் வபோது தோய்லோந்து நோட்டிற்கு (தரேரிளசயில் முதலிடம்) அதிக 

அளவிலோை பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்பு பரவியுள்ளது. இதை் போதிப்பு 2.1% ஆக இருந்தது. 

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


                   
 

185 
 

உலகளாவிய எதிேக்ால அறிக்டக 

 சமீபதத்ில், உலகளோவிய எதிரக்ோல அறிக்ளகளயப் பிை்ேரும் உலகளோவிய அளமப்புகள் 

இளணந்து கூட்டோக பேளியிட்டுள்ளை.  

o இயற்ளகக்கோை உலகளோவிய நிதியம் 

o உலகளோவிய ேரத்்தகப் பகுப்போய்வு திட்டம் மற்றும் 

o இயற்ளக மூலதை திட்டம். 

 அந்த அறிக்ளகயிை்படி, இயற்ளகயோைது மைிதகுலத்திற்கு பிை்ேருகிை்ற ஆறு 

சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளிை் மூலம் வசளேகளள ேழங்கியுள்ளது. அளே:  

1. பயிரக்ளிை் மகரந்தச ்வசரக்்ளக 

2. பேள்ளம் மற்றும் அரிப்புகளிலிருந்து கடற்களரகளளப் போதுகோதத்ல் 

3. நீர ்ேழங்கல் 

4. மர உற்பதத்ி 

5. கடல் மீை் பிடிப்பு மற்றும் 

6. கோரப்ை் வசமிப்பு. 

 வமற்கண்ட ஆறு சுற்றுசச்ூழல் அளமப்புகளிை் குளறக்கப்பட்ட வசளேயோைது 2050 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் ேருடோந்திர உலகளோவிய பமோத்த உள்நோட்டு உற்பதத்ியில் 0.67% வீழ்சச்ிக்கு 

ேழிேகுக்கும். 

 

 

“பூமியின் எதிேக்ாலம் – 2020” என்ை ஒரு அறிக்டக 

 “பூமியிை் எதிரக்ோலம், 2020” எை்ற ஒரு அறிக்ளகயோைது பதற்கோசிய எதிரக்ோல புவிப் 

பிரோந்திய அலுேலகம், கோலநிளல மோற்றத்திற்கோை திவேசச்ோ ளமயம் மற்றும் இந்திய 

அறிவியல் நிறுேைம் ஆகியேற்றிைோல் பேளியிடப் பட்டுள்ளது. 

 பிை்ேரும் வநோக்கத்துடை் இந்த அறிக்ளகயோைது தயோரிக்கப் பட்டுள்ளது: 

o கோரப்ை் தடத்ளதக் குளறத்தல் மற்றும் 

o 2050க்குள் புவி பேப்பமளடதளல 2 டிகிரி பசல்சியஸுக்குக் குளறத்தல். 
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 இந்த அறிக்ளகயோைது ஐந்து உலகளோவிய அபோயங்களளப் பட்டியலிடுகிை்றது. 

அளேயோேை, 

1. கோலநிளல மோற்றம் 

2. கடுளமயோை ேோைிளல 

3. பல்லுயிர ்இழப்பு 

4. உணவுப் பிரசச்ிளை 

5. நீரப்் பிரசச்ிளை. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், ேளிமண்டலத்தில் கோரப்ை் ளட ஆக்ளசடு பசறிேோைது 415 பிபிஎம்ஐ 

விட அதிகமோக இருந்தது. 

 1880 ஆம் ஆண்டு முதல் 2014 முதல் 2018 ேளரயிலோை ஐந்து ஆண்டுகளில் நிலம் மற்றும் 

கடல் பகுதியில் மிக அதிக பேப்பநிளலயோைது பதிேோகி இருந்தது.  

 

ொடலப் பாதுகாப்பு குறித்த மூன்ைாவது உலகளாவிய மாநாடு 

 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளோவிய இலக்குகளள அளடேதற்கோை சோளலப் போதுகோப்பு 

குறித்த மூை்றோேது உலகளோவிய உயர ் மட்ட மோநோடோைது ஸ்வீடை் நோட்டில் உள்ள 

ஸ்டோக்வஹோமில் நளடபபற்றது. 

 இந்த மோநோட்டில் மதத்ிய சோளலப் வபோக்குேரத்து மற்றும் பநடுஞ்சோளலத் துளற 

அளமசச்ர ்இந்தியோளேப் பிரதிநிதிதத்ுேப் படுதத்ிைோர.் 

 உலக சுகோதோர அளமப்போைது உலக ேங்கி மற்றும் 80க்கும் வமற்பட்ட நோடுகளளச ்வசரந்்த 

அளமசச்ர ்தளலளமயிலோை பிரதிநிதிகளுடை் இளணந்து இளத ஏற்போடு பசய்தது. 

 உலகளோவிய நிகழ்சச்ி நிரலில் சோளலப் போதுகோப்ளபக் பகோண்டு ேருேவத இந்த 

மோநோட்டிை் வநோக்கமோகும். 

 இந்த மோநோட்டிை் கருப்பபோருள் “2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் உலகளோவிய இலக்குகளள 

அளடதல்” எை்பதோகும். 

 பிவரசிலியோ பிரகடைமோைது 2015 ஆம் ஆண்டில் பிவரசிலில் நளடபபற்ற சோளலப் 

போதுகோப்புக் குறித்த இரண்டோேது உலகளோவிய உயர ் மட்ட மோநோட்டில் 

ளகபயழுத்தோைது. 

 ஐக்கிய நோடுகள் பபோதுச ் சளபயோைது சோளலப் போதுகோப்பு நடேடிக்ளககளிை் 

பத்தோண்டு கோலமோக 2010-2020 ஆம் பத்தோண்ளட அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

உலகின் அதிகம் ரபெப்படும் மூன்ைாவது பமாழி - இந்தி 

 உலபகங்கிலும் 615 மில்லியை் மக்களோல் வபசப்படும் இந்தி பமோழியோைது உலகிவலவய 

அதிகம் வபசப்படும் மூை்றோேது பமோழியோகும். 

 1,132 மில்லியை் மக்களோல் வபசப்படும் ஆங்கிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 1,117 மில்லியை் 

மக்களோல் வபசப்படும் மோண்டரிை் பமோழி இரண்டோேது இடத்தில் உள்ளது. 

 உலகில் பயை்போட்டில் உள்ள பமோழிகள் குறித்த ேருடோந்திர தரவு தளத்ளத 

எத்தவைோவலோக் (இைப் பண்போட்டியல்) நிறுேைமோைது பேளியிட்டுள்ளது. 
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 இந்தத் தரவு தளமோைது 7,111க்கும் வமற்பட்ட பமோழிகளள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 பயை்போட்டில் இல்லோத பமோழிகளளயும் 348 பயை்போட்டில் உள்ள பமோழிகளளயும் 

உள்ளடக்கிய தரவுகளள இது சமீபத்தில் பேளியிட்டுள்ளது. 

 

டடம்ஸின் உயே் கல்வித் தேவேிடெ - 2020 

 ளடம்ஸிை் உயர ்கல்வித் தரேரிளசயோைது லண்டைில் பேளியிடப்பட்டது. 

 இந்தத ் தரேரிளசயோைது "ேளரந்்து ேரும் பபோருளோதோர நோடுகளிை் பல்களலக்கழகத் 

தரேரிளச - 2020" எை்ற தளலப்பிளைக் பகோண்டுள்ளது. 

 ேளரந்்து ேரும் பபோருளோதோர நோடுகளிை் முதல் 100 பல்களலக்கழகங்களில் இந்திய 

அறிவியல் நிறுேைம் 16ேது இடத்ளதப் பிடிதத்ுள்ளது. 

 முதல் 100 இடங்களில் சுமோர ்11 இந்திய பல்களலக்கழகங்கள் வசரக்்கப்பட்டுள்ளை. 

 இருப்பினும், இந்தத் தரேரிளசயில் இந்தியோளே விட சீைோ அதிக எண்ணிக்ளகயிலோை 

பல்களலக்கழகங்களளக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்தத் தரேரிளசயில் சீைோளேச ் வசரந்்த சுமோர ் 30 பல்களலக்கழகங்கள் முதல் 100 

இடங்களுக்குள் இடம் பபற்றுள்ளை. 

 

 

உலகளாவிய எதிேக்ாலத்திை்கான கல்விக் குறியீடு - 2019 

 பபோருளோதோர நுண்ணறிவுப் பிரிேோைது உலகளோவிய எதிரக்ோலத்திற்கோை கல்விக் 

குறியீடு – 2019 (Worldwide Education for the Future Index - WEFFI) எை்ற ஒரு குறியீட்ளட 

பேளியிட்டுள்ளது. 
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 இந்தக் குறியீடோைது மோணேரக்ளளத் திறை் அடிப்பளடயிலோை கல்வியுடை் 

வசரப்்பதற்கோக நோடுகள் வமற்பகோள்ளும் பசயல்திறை்களிை் அடிப்பளடயில் நோடுகளள 

மதிப்பீடு பசய்கிை்றது. 

 இந்தக் குறியீட்டிை் கருப்பபோருள், “பகோள்ளகயிலிருந்துப் பயிற்சி ேளர” எை்பதோகும். 

முக்கிய அம்ெங்கள்: 

 இந்தக் குறியீட்டில் பிை்லோந்து முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இளதத ் பதோடரந்்து இந்தக் குறியீட்டில் ஸ்வீடை் இரண்டோேது இடதத்ிலும் நியூசிலோந்து 

மூை்றோம் இடத்திலும் உள்ளை. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒட்டுபமோத்தக் குறியீட்டில் இந்தியோ 53 மதிப்பபண்களுடை் 35ேது 

இடத்ளதப் பிடித்துள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியோ 40ேது இடத்தில் 

இருந்தது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் பகை்யோ (48ேது), ளநஜீரியோ (49ேது) மற்றும் கோங்வகோ ெைநோயகக் 

குடியரசு (50 ேது) ஆகியளே களடசி இடங்களில் உள்ளை. 

 

உலகளாவிய சுகாதாேப் பாதுகாப்புக் குறியீடு – 2019 

 உலகளோவிய சுகோதோரப் போதுகோப்புக் குறியீடு (Global Health Security - GHS) எை்பது 195 

நோடுகளில் வமற்பகோள்ளப்பட்ட சுகோதோரப் போதுகோப்பு மற்றும் அது பதோடரப்ுளடய 

திறை்களிை் முதலோேது விரிேோை மதிப்பீடோகும். 

 GHS குறியீடு ஆைது ஆறு பிரிவுகள், 34 குறிகோட்டிகள் மற்றும் 85 துளணக் 

குறிகோட்டிகளளக் பகோண்டு நோடுகளிை் சுகோதோரப் போதுகோப்பு மற்றும் திறை்களள 

மதிப்பிடுகிை்றது. 

 வநோய்த் தடுப்பு, வநோளய முை்கூட்டிவய கண்டறிதல், விளரேோை பதிபலதிரப்்பு, சுகோதோர 

அளமப்பிை் தரம், தரநிளலகள் மற்றும் இடரப்ோட்டுச ் சூழல் ஆகியளே இந்த ஆறு 

பிரிவுகளோகும். 

 இந்தக் குறியீட்டில், பமோத்தமுள்ள 195 நோடுகளில் பமோத்தம் 100 மதிப்பபண்களுக்கு 46.5 

மதிப்பபண்களுடை் இந்தியோ 57ேது இடதத்ில் உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் உலகளவில் அபமரிக்கோ முதலிடத்திலும் ஐக்கிய இரோெ்ஜியம் 

இரண்டோேது இடத்திலும் பநதரல்ோந்து மூை்றோேது இடதத்ிலும் உள்ளை. 

 அண்ளமயில் பகோவரோைோ ளேரஸ் போதிப்ளபக் கண்டிருக்கும் சீைோ இந்தக் குறியீட்டில் 

51ேது இடத்தில் உள்ளது. 

 ேட பகோரியோ, வசோமோலியோ மற்றும் கிைியோ ஆகியளே இந்தக் குறியீட்டிை் களடசி 

இடங்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளை. 
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கிளிக்கி பமாழிக்கான வடலத்தளம் 

 திளரப்படத் தயோரிப்போளரும் கிளிக்கி பமோழிளய ஆதரிப்பேருமோை மதை் கோரக்்கி 

எை்பேர ் உலகில் எந்தபேோரு நபரும் “உலகிை் எளிதோை பமோழிளய” (கிளிக்கி) கற்றுக் 

பகோள்ள உதவும் ேளகயில் ஒரு ேளலத்தளத்ளதத் பதோடங்கியுள்ளோர.் 

 இந்த ேளலத்தளமோைது (www.kiliki.in) பபயரக்ள், வீடிவயோக்கள் (கோபணோளி) மற்றும் 

பசோல்லகரோதி விளளயோட்டுகளள மோற்றக்கூடிய  3,000 பசோற்களளக் பகோண்ட ஆங்கிலம் 

– கிளிக்கி - ஆங்கில அகரோதிளயக் பகோண்டுள்ளது. 

 இந்த பமோழியோைது போகுபலி படதத்ில் காைக்வகயரக்ளோல் வபசப்பட்டது. இந்த 

பமோழியோைது இந்தப் படத்திற்கோக பிரத்வயகமோக உருேோக்கப்பட்டதோகும். 

 

நிடலத்தன்டம மை்றும் பெழுடமக்கான  குறியீடு  2020 குறித்த ஐ.நா.வின் அறிக்டக 

 “உலகத்தில் உள்ள குழந்றதகளுக்கோை எதிரக்ாலம்” குறிதத் உலகெ ்சுகாதார அறமப்பு, 

யுனிதெஃப் மற்றும் தி லான்தெட் மருதத்ுே இதழ் ஆகியேற்றால் பேளியிடப்பட்ட இந்த 

அறிக்ளகயிை் படி இந்தியா,  

o நிறலத்தன்றமயின் குறியீடு அடிப்பறடயில் 77 ஆேது இடத்ளதயும் 

o குழந்றத தெழுறமயின் குறியீடு அடிப்பறடயில் 131 ஆேது இடத்ளதயும் 

பபற்றுள்ளது  

 நிறலத்தன்றமயின் குறியீடு எை்பது தனிநபர ் காரப்ன் உமிழ்வு மற்றும் ஒரு நாட்டில் 

குழந்றதகள்  ஆவராக்கியமான ோழ்க்றகறய ோழும் திறனுடன் ததாடரப்ுறடயது.  
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தரவரிளெ நிடலத்தன்டமக் குறியீடு குழந்டத பெழுடமயின் 

குறியீடு 

1 புருண்டி (BURUNDI) நாரவ்ே (NORWAY) 

2 ொட் (CHAD) தகாரியக் குடியரசு  

3 வொமாலியா (SOMALIA) தநதரல்ாந்து (NETHERLANDS) 

178 குறேத் (KUWAIT) வொமாலியா (SOMALIA) 

179 டிரினிடாட்  

மற்றும் தடாபாவகா  

ொட் (CHAD) 

180 கதத்ார ்(QATAR) மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு  

 

இயை்டகத் தேவேிடெக் குறியீடு – 2020  

 இயற்ளகக் குறியீடு (NATURAL INDEX) அளமப்போைது 2020 ஆம் ஆண்டிை் இயற்றகக் 

குறியீட்டுத் தரேரிறெறய தேைியிட்டுள்ளது. 

 2018 டிெம்பர ் முதல் 2019 நேம்பர ் ேறர நிறுேனங்கை் வமற்தகாண்ட ஆராய்ெச்ியிை் 

அடிப்பளடயில் இதத்ரேரிறெ அறமந்துை்ைது.  

 எண்கைின் தமாதத் வமற்வகாளும் மற்றும் ஒரு கட்டுறரக்குக் கிட்டும் பகிரவ்ு 

ெதவீதத்ளதப் தபாருதவ்த இே்ேோராய்ெச்ியின் முடிவு அறமந்துை்ைது. 

 அறிவியல் மற்றும் ததாழில்துறற ஆராய்ெச்ிக் குழு (CSIR - Council of Scientific and Industrial 

Research) குறியீட்டில் முதலிடதத்ில் உை்ைது.  

 தபங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் நிறுேனம் (IISC - Indian Institute of Science) இரண்டாேது 

இடத்றதப் பிடிதத்ுை்ைது. 

 மூன்றாேது இடத்றத மும்றபயில் உள்ள டாடா அடிப்பறட ஆராய்ெச்ி நிறுேனம் (TIFR – 

Mumbai ) பிடிதத்ுை்ைது.  
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	SPICe+
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	தேசிய கரிம உணவுத் திருவிழா
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	வட்டி நிதியுதவித் திருத்தம்
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	தால் சேனா பவன்
	தேசியப் போர் நினைவுச் சின்னத்தின் முதலாவது ஆண்டுவிழா
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	பள்ளிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொகுதிகள்
	புதிய எல்சிஎச் வளாகம்
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	சர்வதேசத் தேடல் மற்றும் மீட்பு ஆலோசனைக் குழு (INSARAG)
	முனிச் பாதுகாப்பு மாநாட்டின் 56வது பதிப்பு
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	இந்தியாவின் 11வது அண்டார்டிக் பயணம்
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