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ஒடிொவின் ஒருங்கிகணந்த நீர்ப்பாெனத் திட்டம் ...................................................................................................... 147 

முக்கிய மந்திரி கன்யா விவாை சயாஜனா - மத்தியப் பிரசதெம் ...................................................................... 147 

கன்யா சுமங்கல சயாஜனா – உத்திரப் பிரசதெம் ........................................................................................................ 147 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் ............................................................................................................................. 148 

2018 ஆம் ஆண்டின் ெரஸ்வதி ெம்மன் விருதுகள் ......................................................................................................... 148 

பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் ........................................................................................................................................................................ 148 

சுர்ஜித் பல்லா – IMFன் நிரவ்ாக இயக்குநர் ...................................................................................................................... 149 

கமசூரு தெரா திருவிழா ......................................................................................................................................................... 149 

சதலுங்கானா மலரத்் திருவிழா - பத்துகம்மா .............................................................................................................. 150 

எம்.பி. பிரல்ா விருது - விஞ்ஞானி தானு பத்மநாபன் ................................................................................................. 150 

வசயாசிசரஸ்த ெம்மன் – 2019: முதிசயாருக்கான விருதுகள் ................................................................................. 151 

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் ஆகணயத்தின் நான்சென் அகதிகள் விருது ........................................ 151 

2019 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான சநாபல் பரிசு ............................................................................................ 152 

இயற்பியலுக்கான சநாபல் பரிசு ........................................................................................................................................ 153 

அசமரிக்க வரலாற்றுெ ்ெங்கம் - ராமெெ்ந்திர குைா ................................................................................................. 154 

சவதியியலுக்கான சநாபல் பரிசு........................................................................................................................................ 154 

2019 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான சநாபல் பரிசு ............................................................................................ 155 

2019 ஆம் ஆண்டின் அகமதிக்கான சநாபல் பரிசு ...................................................................................................... 156 

கத்ரி சகாபால்நாத் மகறவு ................................................................................................................................................... 157 

துகணக் குடியரசுத் தகலவருக்கு  “ஆர்டர் ஆஃப் கிரன்ீ கிரசெண்ட்” விருது .................................................. 157 

PII-ICRC விருதுகளின் 13வது பதிப்பு .................................................................................................................................... 158 

விண்சவளியில் நடந்த முதலாவது மனிதர் காலமானார் ....................................................................................... 159 

சுகாதார மன்ற விருது - 2019 .................................................................................................................................................. 159 

சபாருளாதாரத்திற்கான சநாபல் பரிசு ........................................................................................................................... 160 

புகன ககதக்கான புக்கர ்பரிசு .......................................................................................................................................... 161 

கலாெெ்ாரப் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பிற்கான யுசனஸ்சகாவின் ஆசியா - பசிபிக் விருதுகள் ............... 162 
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TNPSC ததததததத 

 மன்னார ்வளைகுடா பகுதியில் நிகழ்ந்த உயிரியல் வைங்கை் குறித்த ஆய்வின் பபாது 62 

புதிய இனங்கை் மற்றும் 77 புதிய பாளற ஒட்டுப் பகுதிகை் சமீபதத்ில் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுை்ைன.  

o இதுவளர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மமாதத் இனங்கை் 4,285 ஆகும். 

 மத்திய குடிளமப் பணிகை் (ஓய்வூதிய) விதிகைின் அடிப்பளட விதி 56 (J) இன் கீழ் ஊழல் 

மற்றும் பிற குற்றசச்ாட்டுகை் மதாடரப்ாக பமலும்  15 மூத்த  வரித் துளற அதிகாரிகளுக்கு 

மத்திய பநரடி வரி வாரியம் (Central Board of Direct Taxes - CBDT) கட்டாயமாக ஓய்வு 

அைிதத்ுை்ைது. 

 23 வயது அமமரிக்கரான கிறிஸ்டியன் பகால்மன் என்பவர ்பதாஹாவில் நளடமபற்ற உலக 

சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியின் 100 மீட்டர ்பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.் 

 மபல்ஜியதத்ின் மகன்ட்டில் நளடமபற்ற டூரப்னாய் மசயற்ளகக்பகாை் பபாட்டியில் (உலக 

அைவில்) மகைிர ்மசபர ்தனிநபர ்பிரிவில் இந்திய வாை் வீசச்ு வீரரான (ஃமபன்சர)் பவானி 

பதவி மவை்ைிப் பதக்கம் மவன்றுை்ைார.் 

 குஜராதத்ில் உை்ை காந்தி நகரில் இந்திய விமானப் பளடயின் மதன்பமற்கு விமானக் 

கட்டுப்பாட்டகத்தின் புதிய விமானப் பளட அதிகாரியாக விமானப் பளடத் தைபதி  எஸ் 

பக பகாட்டியா மபாறுப்பபற்றுை்ைார.் 

o இப்பதவிளய வகிதத் விமானப் பளடத் தைபதியான எச ் எஸ் அபராராவிற்கு 

பதிலாக இவர ்நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் விமானப் பளடப் பணியாைரக்ைின் துளணத ்

தளலவராக எச ் எஸ் அபராரா விமானப் பளடத ் தளலளமயகதத்ிற்கு மாற்றப் 

பட்டுை்ைார.் 

 மமாத்த தரப் புை்ைி சராசரியில் 9.95 மதிப்மபண் மபற்று கணினி அறிவியல் மற்றும் 

மபாறியியல் உை்ைடங்கிய மதாழில்நுட்பத் துளறயில் இைங்களலப் பட்டம் மபற்ற கவிதா 

பகாபால் என்பவர ் இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ் விருளத மவன்ற மதராசின் இந்திய 

மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் முதலாவது மாணவி என்ற வரலாற்ளறப் பளடதத்ுை்ைார.் 

 பல்வந்த் சிங் ராபஜானாவின் மரண தண்டளனளய ஆயுை் தண்டளனயாக மாற்ற 

உை்துளற அளமசச்கம் முடிவு மசய்துை்ைது. பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முன்னாை் முதல்வரான 

பியாந்த் சிங் என்பவர ் படுமகாளல மசய்யப்பட்டதற்காக அவர ் குற்றவாைி என்று 

அறிவிக்கப்பட்டு அவருக்குத் தண்டளன அைிக்கப்பட்டது. 

o பஞ்சாபில் பயங்கரவாததள்த முடிவுக்குக் மகாண்டு வந்த மபருளம மபற்ற பியாந்த ்

சிங் 1995 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 அன்று சண்டிகரில் நடந்த குண்டு மவடிப்பில் 

படுமகாளல மசய்யப்பட்டார.் 

 பி பக குப்தா என்பவர ்  பதசிய கட்டிட கட்டுமானக் கழகத்தின் புதிய தளலவராகவும் 

நிரவ்ாக இயக்குநராகவும் 2023 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ் 30 ஆம் பததி வளர நியமிக்கப் 

பட்டுை்ைார.் 

o அவர ்சிவ் தாஸ் மீனாவுக்குப் பிறகு இந்தப் பதவிளயப் மபறவிருக்கிறார.் 

 சண்டிகர ் பல்களலக் கழக மாணவரக்ை் இயக்க முளறளமயின் (Operating System – OS) 

கரன்ல் (kernel) பகுதியில் மசயலாற்றி இந்தியாவின் மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் சிறிய 

இயக்க முளறளம (OS) ‘மதாடக்கப் புதிரக்ளை’ உருவாக்கியுை்ைனர.் 

 மசன்ளனயில் உை்ை “இன்ஃபினிட்டி பூங்கா” என்று அளழக்கப்படும் மாற்றுத் திறனாைிக் 
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குழந்ளதகளுக்கான சிறப்புப் பூங்காளவப் பராமரிப்பதற்காக மபருநகர மசன்ளன 

மாநகராட்சியானது தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து பாராட்டுச ்சான்றிதளழப் மபற்றுை்ைது. 

o இந்தப் பூங்காவானது மபாலிவுறு நகரங்கை் என்ற திட்டத்தின் கீழ் 

பமம்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 

 அக்படாபர ் 2 ஆம் பததியன்று முன்னாை் இந்தியப் பிரதமர ் லால் பகதூர ் சாஸ்திரியின் 

113வது பிறந்த நாளை நிளனவுகூறும் வளகயில், அரசியல் ஆய்வாைரான சந்தீப் சாஸ்திரி 

என்பவர ்"லால் பகதூர ்சாஸ்திரி: அரசியல் மற்றும் அதற்கு அப்பால்" என்ற புத்தகத்ளத 

எழுதியுை்ைார.் 

 முதன்முளறயாக, இந்தியாவின் முதலாவது தனியார ்ரயிலான லக்பனா - மடல்லி பதஜாஸ் 

விளரவு ரயிலின் பயணத்தின் பபாது ஏபதனும் தாமதம் ஏற்பட்டால் பயணிகளுக்கு 

இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

o இந்த ரயில் பயணத்தின்பபாது ஒரு மணி பநரத்திற்கும் பமல் தாமதம் ஏற்பட்டால் ரூ 

100 என்ற மதாளகயும் இரண்டு மணி பநரத்திற்கு பமல் தாமதம் ஏற்பட்டால் 

பயணிகளுக்கு இழப்பீடு ரூ 250 ஆக உயரத்்தி வழங்கப்படும் என்று 

அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 மசன்ளன நகரத்தின் மணலி, எண்ணூர ் மற்றும் மீஞ்சூரில் உை்ை மதாழிற்சாளலகை் 

மசன்ளனக்கு அருகில் உை்ை மகாடுங்ளகயூரில் புதிதாக திறக்கப்பட்டுை்ை மூன்றாம் 

நிளல எதிரச் ்சவ்வூடு பரவல் முளறயிலான சுதத்ிகரிப்பு (tertiary treatment reverse osmosis - 

TTRO) ஆளலயில் இருந்து நாமைான்றுக்கு 50 மில்லியன் லிட்டரக்ை் அைவிற்கு  

சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீளர விளரவில் மபற இருக்கின்றன. 

o சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரில் களரந்துை்ை மமாதத் திடப் மபாருட்கைின் அைவானது 

(total dissolved solids - TDS) 70க்கும் குளறவாக இருக்கும். அபத பநரத்தில் குடிநீரில் TDS 

அைவானது 250 முதல் 500 வளர இருக்கும். 

 பிஎஸ்என்எல் சமீபத்தில் மதுளரயில் 4ஜி பசளவகளை அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

தமிழ்நாட்டில் உை்ை  பகாளவ, பசலம், திருசச்ி மற்றும் மதுளர ஆகிய நான்கு நகரங்கை் 

பி.எஸ்.என்.எல் 4ஜி பசளவளயக் மகாண்டிருக்கின்றன. 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, பிரதமர ்பமாடி “இந்தியாவுக்கும் 

உலகுக்கும் காந்தி ஏன் தேவைப்படுகிறார?்” என்ற தளலப்பில் ஒரு கட்டுளரளய 

எழுதியுை்ைார.்  

o இந்தக் கட்டுளரயானது அமமரிக்காவின் புகழ்மபற்ற மசய்திதத்ாைான நியூயாரக்் 

ளடம்ஸ் என்ற பத்திரிக்ளகயின் ‘தளலயங்கப்’ பக்கதத்ில் மவைியிடப்பட்டுை்ைது. 

 மின் உற்பத்தி நிளலயங்களுக்கு நிலக்கரி விநிபயாகத்ளத உறுதி மசய்வதற்காக 

மின்சாரம், நிலக்கரி மற்றும் ரயில்பவ அளமசச்கங்களுக்கு இளடயிலான 

ஒருங்கிளணப்ளப பமம்படுத்துவதற்காக “பிரகாஷ்” (PRAKASH - Power Rail Koyla Availability 

through Supply Harmony) என்ற ஒரு இளணயதைத்ளத மத்திய அரசு மதாடங்கியுை்ைது. 

o இந்தத் தைமானது மதத்ிய மின்சாரத் துளற அளமசச்ரான ஆர.்பக. சிங் மற்றும் 

மத்திய நிலக்கரித் துளற அளமசச்ரான பிரஹலாத் பஜாஷி ஆகிபயாரால் கூட்டாக 

இளணந்து ஆரம்பிதத்ு ளவக்கப் பட்டது. 

 மஹிந்திரா நிறுவனம் 51% பங்குகளுடனும் ஃபபாரட்ு நிறுவனம் 49% பங்குகளுடனும் ஒரு 

கூட்டு நிறுவனத்ளத நிறுவும் முயற்சியில் ஈடுபட இருக்கின்றன. 

o இந்த ஒப்பந்தமானது இந்தியாவில் ஃபபாரட்ு நிறுவன வாகனங்களை இந்தியாவில் 
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உருவாக்கி, சந்ளதப்படுத்தி விநிபயாகிப்பதற்கும் மற்றும் ஃபபாரட்ு நிறுவன & 

மஹிந்திரா நிறுவன வாகனங்களை உலமகங்கிலும் அதிக வைரச்ச்ிளய அளடந்து 

வரும் சந்ளதகைில் உருவாக்கி, சந்ளதப்படுத்தி விற்பதற்கும் ஒரு கூட்டுநிறுவன  

முயற்சிளய உருவாக்க இருக்கின்றது. 

 நாடுகளுக்கிளடபயயான நட்புறளவ வலுப்படுத்துவதற்காக, மகாத்மா காந்தியின் 

150வது பிறந்த நாளை நிளனவு கூறும் வளகயில் இலங்ளக அஞ்சல் துளறயானது 

சமீபதத்ில் ஒரு அஞ்சல் தளலளயயும் முதல் நாை் அட்ளடளயயும் மவைியிட்டுை்ைது. 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 1 ஆம் பததியன்று சரவ்பதச காபி தினம் 

மகாண்டாடப்படுகின்றது. 

o சரவ்பதச காபி நிறுவனம் இத்தாலியின் மிலன் நகரில் 2015 ஆம் ஆண்டில் முதல் 

காபி தினத்ளத மதாடங்கி அனுசரித்தது. 

 ராணுவ மசவிலியப் பணியின் 94வது எழுசச்ி தினம் அக்படாபர ் 1 ஆம் பததியன்று 

மகாண்டாடப்பட்டது. 

o இது இந்திய இராணுவத்தின் ஆயுதப்பளட மருத்துவ பசளவகைின் ஒரு 

பகுதியாகும். பமலும் ஆயுதப் பளடகைில் உை்ை ஒபர அளனதத்ுப் மபண்கை் 

பளடயினரும் இவரக்பையாவர.் 

 C.P.R. சுற்றுசச்ூழல் கல்வி வமயமானது (The C.P.R. Environmental Education Centre - CPREEC) 

சசன்வன மாநகராட்சிப் பள்ளியின் ஆசிரியரான G. ேங்கராஜ் என்பைருக்கு 2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சிறந்ே ஆசிரியர ்விருதிவன ைழங்கியது. 

o கடந்ே இருபோண்டுகளாக மாணைரக்ள் மே்தியில் விழிப்புணரவ்ை 

ஊட்டியவமக்காக இந்த விருது இைருக்கு ைழங்கப்பட்டது. 

 மே்திய சுகாோரத ்துளற அவமசச்ரான ஹரஷ் ைரேன் அகில இந்திய அளவில் அவனேத்ு 

15 AIIMS நிறுைனங்களிலும் புதுசத்சரியின் ஜிப்மர ் கல்வி நிறுைனேத்ிலும் 2020 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இளங்கவலப் படிப்புகைான MBBS/BDS படிப்புகளில் மாணைரக்ள் NEET 

மதிப்சபண்கள் மூலம் தசரக்்கப்படுைர ்என அறிவிே்துள்ளார.் 

o முன்னோக அவை தேசிய முக்கியே்துைம் சபற்ற கல்வி நிறுைனங்களாக 

இருந்ேவமயால் அவை NEET தேரவ்ிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டு அவை ேங்களது 

தேசிய அளவிலான நுவழவுே் தேரவ்ின் அடிப்பளடயில் மாணவர ் பசரக்்ளகளய 

நடே்திடத் ேகுதி சபற்றிருந்ேன. 

 திைால் மற்றும் நட்டக் குறியீடு 2016 என்ற குறியீட்டின் மாற்றியவமக்கப்பட்ட 

திருே்ேே்தின் ைரம்பிற்குள் ைங்கி சாரா நிதியியல் நிறுைனங்கவளயும் சகாண்டு ைர 

மே்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

 நுண்கடன் நிதி நிறுைனங்களிடம் இருந்து அதிக அளவிலான நபரக்ள் கடன்கவளப் 

சபற்றிட இயலச ்சசய்திடும் ஒரு முயற்சியாக ஒரு நபரின் கடன் சபறுைேற்கான ைரம்வப 

1 லட்சேத்ிலிருந்து 1.25 லட்சம் ைவரயில் அதிகரிேத்ிட இந்திய ரிசரை்் ைங்கி 

முடிசைடுேத்ிருக்கின்றது.  

 இந்திய சுழற்பந்து வீசச்ாளரான ரவீந்திர ஜதடஜா ேனது 200ைது சடஸ்ட் கிரிக்சகட் 

விக்சகட்வட வீழ்ே்தி இசச்ாேவனவய மிக பவகமாக (44ைது சடஸ்ட் தபாட்டி) அவடந்ே 

இடதுவக பந்துவீசச்ாளராக உருசைடுே்திருக்கின்றார.் 

 

 உலக கற்றல் குவறபாட்டு விழிப்புணரவ்ு தினம் ஒை்சைாரு ைருடமும் அக்தடாபர ்4ம் தேதி 
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அனுசரிக்கப் படுகின்றது. டிஸ்சலக்சியா எனப்படும் இது ஒரு கற்றல் குவறபாடு ஆகும். 

 கேே்ாரின் கலீபா வமோனே்தில் நவடசபற்ற IAAF உலகே் ேடகள சாம்பியன்ஷிப் 

தபாட்டியில் ஒலிம்பிக் சாம்பியனான அசமரிக்காவின் ோலிலாஹ் முகமது 400 மீட்டரக்ள் 

ேவட ஒட்டப் தபாட்டியில் முந்வேய ேனது சாேவனவய மறுபடியும் 

முறியடிேத்ிருக்கின்றார.்   

o அைர ்ேங்கப் பேக்கே்வே 52.16 விநாடிகள் என்ற சாேவன தநரேத்ில் சைன்றார.் 

 மவறந்ே ைரலாற்று ஆய்ைாளரான S. முே்வேயா எழுதிய, ேமிழ்நாட்டின் விவளயாட்டுக் 

கவல பற்றிய நவீன ைரலாறு குறிே்து ஒரு விரிைான பாரவ்ைவய ைழங்குகின்ற 

“ேங்கே்திற்கான ேமிழ்நாட்டின் ஆராய்சச்ி” என்ற புே்ேகமானது சைளியிடப் 

பட்டிருக்கின்றது. 

 மத்திய நிதி அளமசச்ர ் நிரம்லா சீதாராமன் புது தில்லியில் பதசிய மின்னணு வரிக் 

கணிப்பு ளமயத்ளத (NeAC - inaugurated National e-Assessment Centre) திறந்து ளவத்தார.் இதன் 

மூலம், வரிக் கணிப்பு மசயல்பாட்டில் அதிக மசயல்திறன், மவைிப்பளடத் தன்ளம மற்றும் 

மபாறுப்புளடளம ஆகியவற்ளற ஏற்படுத்த வருமான வரித் துளற அதிகாரிகைின் 

தளலயீடு இல்லாமல் மின்னணு வரிக் கணிப்ளப வருமான வரித் துளற அறிமுகப் 

படுதத்ுகின்றது. 

o வரி மசலுத்துபவார ்மற்றும் வரித் துளற அதிகாரிகளுக்கு இளடயில் எந்த விதமான 

பநரடியான மதாடரப்ும் இனி இருக்காது. 

 1990 ஆம் ஆண்டில் பஜ.பக.எல்.எஃப் பயங்கரவாதிகைால் மகால்லப்பட்ட பளடத ்

தளலவரான ரவி கண்ணாவின் மபயரானது இந்திய விமானப் பளடயின் ஒப்புதலுக்குப் 

பின்னர ் பதசியப் பபார ் நிளனவுச ் சின்னதத்ில் பசரக்்கப்பட்டுை்ைது. இதற்கு முன்னர ்

இவருளடய மபயர ்தற்மசயலாக அங்கு பசரக்்கப்படாமல் இருந்தது. 

o 1990 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் காஷ்மீரில் பஜ.பக.எல்.எஃப் அளமப்பின் 

நிறுவனரான யாசின் மாலிக் என்பவரால் பளடத் தளலவர ்கன்னா மற்றும் மூன்று 

இந்திய விமானப் பளட வீரரக்ை் மகால்லப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது. 

 ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்திய இராணுவதத்ின் குறுக்கு வாை் பளடப் பிரிவானது 

இராணுவத்தின் முன்னாை் இராணுவ வீரரக்ை், பபாரின் பபாது கணவளர இழந்தவரக்ை் 

(வீர ்நாரிஸ்), விதளவகை் மற்றும் அவரக்ைது குடும்பத்தினர ்ஆகிபயாளரச ்மசன்றளடய 

பவண்டும் என்ற பநாக்கத்துடன் அக்னூரில் உை்ை தாண்டாவில் “வீர குடும்பப் பபரணி” 

என்ற ஓர ்பபரணிளய நடத்தியது. 

o 2019 ஆம் ஆண்ளட “உற்பறார ்உறவினரக்ைின் ஆண்டாக” அனுசரிக்கப்பட்டு வரும் 

நிகழ்வுகைின் ஒரு பகுதியாக இந்தப் பபரணிளய இந்திய ராணுவம் ஏற்பாடு 

மசய்திருந்தது. 

 ஹபீஸ் சயீத் மற்றும் அவருடன் மதாடரப்ுளடய லஷ்கர-்இ-மதாய்பா, ஜமாத்-உத்-தாவா 

மற்றும் பிற பயங்கரவாத குழுக்கை் ஆகிய அளமப்புகளுக்கு எதிரான ஐ.நா. பாதுகாப்புக் 

குழுவின் தீரம்ானம் 1267ன் விதிகளை முழுளமயாக மசயல்படுதத் பாகிஸ்தான் 

பபாதுமான நடவடிக்ளககளை எடுக்கவில்ளல என்று நிதியியல் நடவடிக்ளகப் பணிக் 

குழுவின் (Financial Action Task Force - FATF) ஆசிய பசிபிக் குழு முடிவு மசய்துை்ைது. 

 பதசிய சுகாதார அளமப்புகை் வை ளமயம் ஆனது உலக சுகாதார அளமப்பின்   

முன்னுரிளம மபற்ற மருதத்ுவ சாதனங்கை் மற்றும் சுகாதார மதாழில்நுட்பக் 

மகாை்ளகக்கான ஒதத்ுளழப்பு ளமயமாக மறுநியமனம் மசய்யப்பட்டது. 
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 இந்தியாவின் சமூகத் மதாழில்முளனபவார ் விருது 2019 என்ற விருதின் 10வது பதிப்பு 

சாந்தி ராகவன் & திபபஷ் சுதாரியா ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

o 2010 ஆம் ஆண்டில், சமூகத் மதாழில்முளனவிற்கான ஸ்க்வாப் அறக்கட்டளை 

மற்றும் ஜூபிலண்ட் பாரதியா அறக்கட்டளை ஆகியளவ இளணந்து சமூகத ் 

மதாழில்முளனபவார ் இந்தியா விருது மூலம் இந்தியாவில் சமூக 

கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கின்றன. 

 இந்தியாவில் முதல் முளறயாக, மும்ளபயில் அபரபியக் கடல் பகுதியில் மிதக்கும் கூளடப் 

பந்து ளமதானம் ஒன்று மகாண்டு வரப்பட்டுை்ைது. 

 ஆஸ்திபரலிய கிரிக்மகட் வீரர ் அலிஸா ஹீலி இலங்ளகக்கு எதிராக 61 பந்துகைில் 148 

ரன்கை் எடுதத்ு மபண்கைின் T20I பபாட்டியில் அதிகபட்ச தனிநபர ் எண்ணிக்ளகளய 

அடித்து உலக சாதளன பளடத்தார.் 

 இந்திய ஜனாதிபதி, மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, முன்னாை் 

இந்தியக் கிரிக்மகட் வீரர ்சசச்ின் மடண்டுல்கருக்கு 2019 ஆம் ஆண்டின்  ஸ்வசச்தா தூதர ்

என்ற விருளத வழங்கினார.் 

 படராடூனில் மின்சாரத் திருட்ளடத் தடுதத்ு மின் பசமிப்ளப ஊக்குவிக்க உத்தரகாண்ட் 

அரசு ‘உரஜ்கிரி’ என்ற ஒரு மபாது விழிப்புணரவ்ுப் பிரசச்ாரத்ளதத் மதாடங்கியுை்ைது. 

o மின் இழப்பு மற்றும் மின் திருட்ளடத் தடுப்பதில் குஜராத் மாநிலத்துக்கு 

அடுத்தபடியாக உதத்ரகாண்ட் மாநிலம் இரண்டாவது இடதத்ில் உை்ைது. 

 அமமரிக்காவில் உை்ை மவரம்ான்ட் பல்களலக்கழகதத்ின் விஞ்ஞானிகை் குழு இதுவளர 

இல்லாத அைவுக்கு ஒரு வலுவான மவை்ைிளய உருவாக்கியுை்ைது. இது முந்ளதய உலக 

சாதளனளய விட 42% வலிளமயானது. 

 மிடாக் சூறாவைி 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 03 அன்று மதன் மகாரியாளவப் பலதத் 

மளழ மற்றும் பலதத் காற்றுடன் தாக்கியது. 

 பவலூர ்மாவட்டத்தின் பஜாலரப்பட்ளடயிலிருந்து 437.25 மில்லியன் லிட்டர ்தண்ணீரானது 

மசன்ளனக்குக் கடந்த மூன்று மாதங்கைில் மகாண்டு மசன்ற பிறகு, இந்தச ் பசளவ 

தற்மபாழுது நிறுதத்ப்பட்டுை்ைது. 

o பமட்டூர ் அளணயிலிருந்து காவிரி நீளரப் மபறும் பவலூர ் ஒருங்கிளணந்த நீர ்

வழங்கல் திட்டதத்ின் மூலம் இந்த நீர ்எடுக்கப்பட்டது. 

 பபாக்குவரதத்ு விதிகளை மீறுபவரக்ை் மற்றும் அதிபவகமாக & கவனக் குளறவாக 

வாகனம் ஓட்டுவதன் மூலம் விபதத்ுக்களை ஏற்படுதத்ுபவரக்ை் ஆகிபயாளர பமாட்டார ்

வாகனச ் சட்டத்ளதத் தவிர இந்திய தண்டளனச ் சட்டதத்ின் கீழும் தனித் தனியாக 

தண்டிக்க முடியும் என்று உசச் நீதிமன்றம் கூறியுை்ைது. 

o மரணம் அல்லது கடுளமயான காயத்ளத ஏற்படுத்தும் குற்றங்களைத ்

தனிதத்னியாகக் ளகயாளுவதற்கு என்று பமாட்டார ் வாகனச ் சட்டத்தின் கீழ் 

"எந்தமவாரு விதிமுளறகளும் இல்ளல" என்றும் உசச் நீதிமன்றம் சுட்டிக் 

காட்டியுை்ைது. 

 முதன்முளறயாக, யமுளன ஆற்றில் துரக்்ளக சிளலகளை களரப்பதற்கு தில்லி அரசு 

தளட விதிதத்ுை்ைது. இதற்குப் பதிலாக அந்தச ் சிளலகளைக் களரப்பதற்கு 

அதற்மகன்றுத் தனியாக குழிகை் ஏற்படுத்தப் பட்டுை்ைன. 

 பகரைாவில் நளடமபறும் ஆற்றுப் படகுப் பபாட்டியின் உணரச்ச்ி, இயற்ளகபயாடு 

இளணந்த ஒலி, கலாசச்ாரம் மற்றும் மகாண்டாட்டம் ஆகியவற்ளற எடுத்துக் காட்டுகின்ற 
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“பகரைாவின் உயிர”் என்ற குறும்படமானது 2019 ஆம் ஆண்டின் “ளம பராட் ரல்ீ” என்ற 

பபாட்டியில் “மக்கைின் விருப்பம்” என்ற விருளத மவன்றுை்ைது. 

o இந்தப் பபாட்டியானது உலகின் மிகப்மபரிய குறும்படப் பபாட்டி என அளழக்கப் 

படுகின்றது. 

 அனுப்ரியா மதுமிதா லக்ரா என்பவர ் விமான நிறுவனம் ஒன்றின் வணிக விமானத்ளத 

இயக்கிய ஒடிசா மாநிலத்ளதச ் பசரந்்த முதலாவது பழங்குடியினப் மபண்மணியாக 

உருமவடுத்துை்ைார.் இவர ் ஒடிசாவில் உை்ை மாபவாயிஸ்டுகைால் பாதிக்கப்பட்ட 

மல்கான்கிரி மாவட்டத்ளதச ்பசரந்்தவர ்ஆவார.் 

 பிஃபா அளமப்பின் வழிகாட்டுதலின் பபரில், ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசானது கடந்த 40 

ஆண்டுகைில் முதன்முளறயாக தற்மபாழுது மபண் பாரள்வயாைரக்ளை கால்பந்து 

ளமதானத்திற்குச ்மசல்ல அனுமதிதத்ுை்ைது. 

o “நீலச ் சிறுமி” என்று அளழக்கப்பட்ட ரசிகர ் ஒருவர ் ஒரு பபாட்டியில் 

பாரளவயாைராக கலந்து மகாை்ை சிறுவனாக ஆளட அணிந்ததற்காக சிளறயில் 

அளடதத்ு விடுவாரக்ை் என்ற பயத்தில் தன்ளனத் தாபன தீ ளவதத்ுக் மகாண்டதின் 

பின்னணியில் இந்த அறிவிக்ளக மவைியிடப்பட்டுை்ைது. 

 ஃமபனி ஆற்றில் இருந்து வினாடிக்கு 1.82 கன அடி தண்ணீளர இந்தியா எடுதத்ுப் 

பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் வளகயில் இந்தியாவிற்கும் வங்க பதசதத்ிற்கும் இளடயில் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்று ளகமயழுத்தானது. 

o இந்த ஒப்பந்ததத்ின் பநாக்கம் திரிபுராவில் உை்ை சப்ரூம் எனும் நகரதத்ிற்கு குடிநீர ்

வழங்குவதாகும். 

 “மகாத்மா காந்தி பதசிய பதாழளமத் திட்டம்” என்ற ஒரு புதிய திட்டத்ளதத் மதாடங்க 

மபங்களூருவில் உை்ை இந்திய பமலாண்ளம நிறுவனத்துடன்  இளணந்துை்ைதாக மதத்ிய 

திறன் பமம்பாடு மற்றும் மதாழில் முளனபவார ்துளற அளமசச்கம் அறிவிதத்ுை்ைது. 

o இந்தத் திட்டமானது கிராமதத்ில் உை்ை இளைஞரக்ளுக்குத் திறன்களை அைிப்பளத 

பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 அமமரிக்காளவச ் பசரந்்த சிபமான் ளபல்ஸ் என்பவர ் மஜரம்னியின் ஸ்டட்காரட்்டில் 

15வது உலக ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்ளத மவன்றுை்ைார.் இந்த மவற்றியின் 

மூலம், அவர ்இந்த நிகழ்வில் மிகவும் சிறப்பாக அறியப்பட்ட மபண்மணியாக (மமாத்தம் 

21 பதக்கங்கை்) உருமவடுதத்ுை்ைார.் 

 9வது விரிவான பிராந்தியப் மபாருைாதாரக் கூட்டுறவின் இளடக்கால அளமசச்ரளவக் 

கூட்டமானது தாய்லாந்து நாட்டில் உை்ை பாங்காக் நகரில் நளடமபற இருக்கின்றது. இது 

2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்4 அன்று பாங்காக்கில் நளடமபறவுை்ை தளலவரக்ைின் 3வது 

உசச்ி மாநாட்டிற்கு முந்ளதய இறுதி அளமசச்ரளவக் கூட்டமாகும். 

o இந்தியாவானது மதத்ிய வரத்்தகத் துளற அளமசச்ரான பியூஷ் பகாயலால் 

பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ப்படும். 

 பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்சா பயாஜனா என்ற திட்டதத்ின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் தலா 

150 இடங்களைக் மகாண்ட 6 புதிய மருதத்ுவக் கல்லூரிகளை அளமப்பதற்கு மத்திய அரசு 

ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. இதற்கான 60% மசலவினங்களை மத்திய அரசு ஏற்க 

இருக்கின்றது. 

o இந்த நடவடிக்ளகயானது தமிழ்நாட்டில் உை்ை அரசு மருதத்ுவக் கல்லூரிகைின் 

எண்ணிக்ளகளய 30 ஆக உயரத்்த இருக்கின்றது. 
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 உலகின் மிகப்மபரிய முப்பரிமாண அசச்ுப் மபாறியானது உலகின் மிகப்மபரிய 

முப்பரிமாண முளறயில் அசச்ிடப்பட்ட படகு ஒன்ளற உருவாக்கியுை்ைது. 

அமமரிக்காவின் ளமபன பல்களலக் கழகம் இந்த 25 அடி நீைம் மகாண்ட, 5,000 

பவுண்டுகை் மதிப்புை்ை படளக உருவாக்கியது. பமலும் அதன் கடல் பயணதத்ிற்கான 

தகுதியும் நிரூபிக்கப் பட்டது. 

 பாலின பவறுபாடுகளை உளடதம்தறிதல் மற்றும் திருநங்ளககைின் சமூகத்தினருக்குச ்

சமதத்ுவத்ளத உறுதி மசய்தல் ஆகியவற்றிற்காக நாட்டின் முதலாவது திருநம்பி 

விமானியாக மாற 20 வயதான ஆடம் ஹாரியின் விமானப் பயிற்சிக் கட்டணங்களை ஏற்க 

பகரை அரசு முடிவு மசய்துை்ைது. 

o ஆடம் ஏற்கனபவ ஒரு தனியார ் விமானிக்கான உரிமத்ளத ளவதத்ிருக்கின்றார.் 

பமலும் அவர ் ஒரு திருநம்பி என்பதால் அவரது குடும்பதத்ினரால் அவர ் ஏற்றுக் 

மகாை்ைப் படாமல் இருக்கின்றார.் 

 மும்ளப பல்களலக் கழகதத்ின் முதலாவது "அங்கீகரிக்கப்பட்ட" மாற்றுப் பாலின  

மாணவரான சந்பதாஷ் பலாண்பட (மாற்றிக் மகாண்ட மபயர ்ஸ்ரீபதவி) என்பவர ்உைவியல் 

மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய  இரண்டு பிரிவுகளுடன் பட்டப் படிப்ளப நிளறவு மசய்துை்ைார.் 

o இந்தப் பல்களலக் கழகம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு "பாலினதத்ிற்கான 

மூன்றாவது பிரிளவ" அறிமுகப் படுதத்ியது. அதன் பின்னர ்இந்தப் பிரிவில் ஸ்ரீபதவி 

தனது மபயளரப் பதிவு மசய்தார.் 

 சந்திரயான் - 2 ஆரப்ிட்டரின் சூரிய ஒைி மீதான x கதிர ் கண்காணிப்பியானது 

மதாடரச்ச்ியான சூரிய ஒைிச ் சிதறல்களை (எரிப்புகளை) கண்டறிந்துை்ைது. இதனால் 

சந்திரனில் தாதுக்கை் இருப்பளத பசாதிக்கும் சந்திராயன் – 2ன்  திறன் நிரூபிக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

 மநதரல்ாந்து நாட்டிற்கான இந்தியத் தூதரான பவணு ராஜபமானி என்பவர ்

ஆம்ஸ்டரட்ாமில் உை்ை ரிஜக்ஸ் மியூசியதத்ில் “இந்தியா மற்றும் மநதரல்ாந்து, கடந்த 

காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிரக்ாலம்” என்ற தளலப்ளபக் மகாண்ட தனது புத்தகத்ளத 

மவைியிட்டுை்ைார.் 

o மநதரல்ாந்தின் மன்னர ்வில்மலம் – அமலக்சாண்டர ்இந்த புத்தகத்தின் முதலாவது 

பிரதிளய மநதரல்ாந்து ராணி மமக்ஸிமா முன்னிளலயில் மபற்றார.் இவரக்ை் 

அக்படாபர ்மாததத்ில் இந்தியாவிற்கு வருவாரக்ை் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு நிளனவு நாணயத்ளத 

மவைியிடுமாறு பாகிஸ்தான் வம்சாவைிளயச ்பசரந்்த பிரிட்டிஷ் நிதித் துளற அளமசச்ர ்

சஜித் ஜாவித் என்பவர ்அந்நாட்டின் நாணய அசச்கத்திற்கு அறிவுறுத்தியுை்ைார.் 

 லட்சுமி விலாஸ் வங்கி மற்றும் அடமான அடிப்பளடயில் கடன் வழங்கும் நிறுவனமான 

இந்தியா புல்ஸ் வீட்டுவசதி நிதியியல் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இளடயிலான 

இளணப்புத் திட்டத்ளத இந்திய ரிசரவ்் வங்கி நிராகரிதத்ுை்ைது. 

 இந்திய மகைிர ் குதத்ுச ் சண்ளட அணியானது ரஷ்யாவில் நளடமபற்ற உலக குதத்ுச ்

சண்ளட சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டிளய 48 கிபலா பிரிவில் மஞ்சு ராணி மபற்ற மவை்ைிப் 

பதக்கம் உட்பட நான்கு பதக்கங்களுடன் நிளறவு மசய்தது. 

 மகன்யாளவச ்பசரந்்த எலியுட் கிப்பகாஜ் என்பவர ்ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவில் 1 மணி 

59:40 நிமிடங்கைில் INEOS 1:59 என்ற பபாட்டிளய நிளறவு மசய்ததன் மூலம் 2 மணி 

பநரத்திற்குை்ைான ஒரு மாரத்தான் பபாட்டிளய ஓடி நிளறவு மசய்த முதல் நபராக 

உருமவடுத்துை்ைார.் 
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 சீனாவில் நளடமபற்ற 2019 WTA (Women Tennis Association - மகளிர ் சடன்னிஸ் சங்கம்) 

வுஹான் ஓபனின் 6வது பதிப்பில் மபலாரளசச ் பசரந்்த மடன்னிஸ் வீரரான ஆரினா 

சபாமலங்கா என்பவர ்மகைிர ்ஒற்ளறயர ்பட்டத்ளத மவன்றுை்ைார.் 

o இந்த மவற்றியின் மூலம், சீனாவின் வுஹானில் அடுத்தடுதத்ுப் பட்டங்களை மவன்ற 

முதலாவது வீரர ்என்ற மபருளமளய ஆரினா மபற்றார.் 

 ஃபபாரப்்ஸ் இந்தியா மசல்வந்தர ் பட்டியல் 2019 என்ற பட்டியளல “ஃபபாரப்்ஸ் இந்தியா”  

அளமப்பு மவைியிட்டது. இந்தப் பட்டியலில் முபகஷ் அம்பானி மதாடரந்்து 12வது 

ஆண்டாக முதலிடத்ளதப் பிடித்தார.் 

 ளமக்பராசாப்ட் காரப்்பபரஷன் நிறுவனதத்ின் தளலளம மசயல் அதிகாரியான பில் 

பகட்ஸின் ஒரு புதிய புத்தகம்  “ஒரு காலநிளலப் பபரழிளவ எவ்வாறு தவிரப்்பது: நம்மிடம் 

உை்ை தீரவ்ுகை் மற்றும் நமக்குத் பதளவயான முன்பனற்றங்கை்” என்ற தளலப்பில் ஜூன் 

2020 அன்று மவைியிடப்படும். 

 ஆஸ்திபரலிய மகைிர ் கிரிக்மகட் அணி, சரவ்பதச ஒருநாை் கிரிக்மகட் பபாட்டியில் 

மதாடரச்ச்ியான அதிக மவற்றிகை் என்ற சாதளனயாக இலங்ளக அணிளயத ்

பதாற்கடிதத்ு தனது 18வது மவற்றிளயப் மபற்றது. 

o 1997 மற்றும் 1999 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் மதாடரச்ச்ியாக 17 

மவற்றிகளைப் மபற்ற தம்முளடய அணியின் சாதளனளய அவரக்பை இந்த 18வது 

மவற்றியின் மூலம் முறியடிதத்ுை்ைனர.் 

 அருணாசச்லப் பிரபதசத்ளதச ் சுற்றுலா மற்றும் சாகச விளையாட்டுகைின் இடமாக 

பமம்படுதத்ுவதற்காக, அம்மாநில முதலளமசச்ரான மபமா காண்டு பமல் சியாங் 

மாவட்டத்தின் தளலளமயகமான யிங்கிபயாங்கிலிருந்து கிழக்கு சியாங் மாவட்டத்தின் 

தளலளமயகமான பாசிகாட் வளர 122 கி.மீ தூரதத்ிற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் பயணம் 

பமற்மகாண்டார.் 

o இந்தப் பாளதயானது சியாங் பை்ைத்தாக்கு மற்றும் ஆதிப் பழங்குடியினரின் 

கிராமங்கை் ஆகியவற்றின் சிறந்த அழகிய காட்சிகளை எடுதத்ுக் காட்டுகின்றது. 

 மத்திய சாளலப் பபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாளலத் துளற அளமசச்ரான நிதின் 

கட்கரி டிசம்பர ்1 ஆம் பததியிலிருந்து, நாடு முழுவதும் உை்ை பதசிய மநடுஞ்சாளலகைின் 

அளனத்து வழித்தடங்கைிலும் உை்ை சுங்கச ் சாவடியின் சாைரங்கை் ஒவ்மவாரு 

வாகனத்திலும் உை்ை RFID (radio-frequency identification) சில்லுகைான FASTagஐ ஏற்கத ்

மதாடங்கும் என்று அறிவிதத்ுை்ைார.் 

o பதசிய மநடுஞ்சாளலகைில் மமாத்தமுை்ை 527 சுங்கச ் சாவடிகைில், 380 சுங்கச ்

சாவடிகை் அதன் அளனதத்ு பாளதகைிலும் FASTagஐப் மபற்றுை்ைன. 

 உயர ் நீதிமன்றதத்ின் தற்காலிகத் தளலளம நீதிபதியாக ஓய்வு மபறும் உயர ் நீதிமன்ற 

நீதிபதி ஒருவர ் ஓய்வு மபற்ற தளலளம நீதிபதிக்கு கிளடக்கக்கூடிய ஓய்வூதிய 

சலுளககளைப் மபற "உரிளம இல்ளல" என்று உசச் நீதிமன்றம் கருதுகின்றது. 

o அது பமலும் கூறுளகயில், "வளரயறுக்கப்பட்ட ஊதியத்திற்காக மட்டுபம, 

அதத்ளகய தற்காலிகத் தளலளம நீதிபதி தளலளம நீதிபதிக்கு  இளணயாக 

நடத்தப்படுகிறார ் என்றும் பவறு எந்த பநாக்கத்திற்காகவும் அல்ல” என்றும் 

கூறியுை்ைது. 

 ஸ்வீடளனச ் பசரந்்த இைம் வயது காலநிளல மாற்ற ஆரவ்லரான கிமரட்டா துன்மபரக்் 

மற்றும் பகமரூளனச ்பசரந்்த 14 வயது அளமதித் தூதுவரான டிவினா மலூம் ஆகிபயாருக்கு 
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டசச்ு அளமப்பால் சரவ்பதச குழந்ளதகை் அளமதிப் பரிசு வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

o நவம்பர ் 20 ஆம் பததி தி பஹக்கில் நளடமபறும் விருது வழங்கும் ஒரு விழாவில் 

இந்தப் பரிசு அவரக்ளுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 ஹகிபிஸ் சூறாவைியானது (அதன் மபாருை்: பிலிப்ளபன்ஸ் மமாழியான டாக்லாக் 

மமாழியில் "பவகம்" என்று மபாருை்படும்) சமீபதத்ிய காலங்கைில் ஜப்பாளனத் தாக்கிய 

மிக பமாசமான சூறாவைியாக மாறியுை்ைதுடன், அதிக எண்ணிக்ளகயிலான இறப்புகளை 

ஏற்படுதத்ி லட்சக்கணக்கான மக்களைப் பாதிதத்ுை்ைது. 

 மும்ளபயில் இந்தியக் கிரிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (Board of Control for Cricket in India 

- BCCI) தளலவர ் பதவிக்கு இந்தியாவின் முன்னாை் அணித் தளலவரான சவுரவ் கங்குலி 

விண்ணப்பித்த பின்னர ் அந்த வாரியதத்ின் புதிய தளலவராக அவர ் அறிவிக்கப் 

பட்டுை்ைார.் அந்த அளமப்பின் மசயலாைராக மத்திய உை்துளற அளமசச்ரான அமித ்

ஷாவின் மகன் பஜ ஷா பதவிபயற்க உை்ைார.் 

o இந்த வாரியத்தின் தளலவர ் பதவிக்கு  விண்ணப்பித்த ஒபர நபர ் சவுரவ் கங்குலி 

ஆவார.் எனபவ BCCIன் தளலவர ் பதவிக்கு அவர ் பபாட்டியின்றித்  

பதரந்்மதடுக்கப்பட இருக்கின்றார.் 

 உகாண்டாவில் நடத்தப்பட்ட 64வது காமன்மவல்த ் நாடாளுமன்ற மாநாட்டில் தமிழ்நாடு 

சட்டமன்றதத்ின் சபாநாயகரான பி தனபால் கலந்து மகாண்டு உளரயாற்றினார.் 

 தமிழக முற்பபாக்கு எழுதத்ாைரக்ை் மற்றும் களலஞரக்ை் சங்கதத்ால் ஏற்பாடு 

மசய்யப்பட்டுை்ை எழுதத்ாைரக்ை் மற்றும் களலஞரக்ளுக்கான சரவ்பதச திளரப்படத ்

திருவிழாவின் 6வது பதிப்பானது திருவண்ணாமளலயில் நளடமபற இருக்கின்றது. 

 பதசிய அஞ்சல் வாரக் மகாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தமிழக ஆளுநர ்பன்வாரிலால் 

புபராகித், 2019 ஆம் ஆண்டின் தக் பசவா விருதுகளை தமிழ்நாடு அஞ்சல் துளறயில் 

பணியாற்றும் எட்டு ஊழியரக்ளுக்கு வழங்கினார.் 

o பமலும் உலக அஞ்சல் தினதத்ின் 50வது ஆண்ளடக் குறிக்கும் வளகயில் விருதுகை் 

குறித்த சிறு புதத்கம் ஒன்ளறயும் அவர ்மவைியிட்டார.் 

 தமிழ்நாட்டில் உை்ை டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருத்துவ பல்களலக் கழகத்தின் 

துளணபவந்தரான டாக்டர ் சுதா பசஷயன் என்பவர ் தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் 

புபராஹித் அவரக்ைால் பதசிய மருதத்ுவ ஆளணயதத்ின் கீழ் உை்ை மருதத்ுவ 

ஆபலாசளனக் குழுவின் (Medical Advisory Council - MAC) உறுப்பினராகப் பரிந்துளரக்கப் 

பட்டுை்ைார.் 

o MACயின் மூலம் மாநிலங்கை், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் பிற பிரசச்ிளனகை் 

மதாடரப்ான தங்கைது கவளலகளை ஆளணயத்தின் முன் ளவக்கும். 

 தனது ஒரு திட்டத்தின் கீழ் மபண்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டபடி, 

திருநங்ளககளுக்கும் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு பவளலயின்ளம படித் மதாளகளய 

நீட்டித்துை்ைது. இவரக்ை் தற்மபாழுது மாதத்திற்கு ரூ 3,500ஐப் மபற இருக்கின்றனர.் 

o பட்டம் மபற்ற திருநங்ளககை் இசச்லுளககளைப் மபறத் தகுதியுளடயவரக்ை் ஆவர.் 

 முதல் முளறயாக, பகரைாவில் உை்ை நிலத்தடி பாளற அளமப்புச ் சூழலில் ஒரு புதிய 

விலாங்கு பபான்ற அயிளர மீன் இனமானது கண்டுபிடிக்கப் பட்டுை்ைது. இதற்கு 

பாங்கிபயா புஜியா என்று மபயர ்சூட்டப் பட்டுை்ைது. 

o விலாங்கு இனமானது மதற்கு மற்றும் மதன்கிழக்கு ஆசியா, இந்பதாபனசியா 

மற்றும் இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதிகை் ஆகியவற்ளறச ்பசரந்்தளவயாகும். 
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 எண்மணய் மற்றும் மபட்பராலியம் ஏற்றுமதி நாடுகைின் கூட்டளமப்பின்  மிகசச்ிறிய 

உறுப்பினர ்நாடுகைில் ஒன்றான ஈக்வடார ்ஆனது நிதிப் பிரசச்ிளனகை் காரணமாக 2020 

ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் 14 நாடுகளைக் மகாண்ட இந்த அளமப்பில் இருந்து 

மவைிபயறுவதாக அறிவிதத்ுை்ைது. 

 சரவ்பதச நாணய நிதியமானது (International Monetary Fund - IMF) இந்தியாவுக்கான 

மபாருைாதார வைரச்ச்ிக் கணிப்ளப நடப்பு நிதியாண்டில் 6.1 சதவீதமாகக் 

குளறதத்ுை்ைது. ‘உை்நாட்டுத ்  பதளவயானது’ எதிரப்ாரத்்த கண்பணாட்டத்ளத விட 

பலவீனமாக இருப்பதுபவ இதற்கு காரணம் என்று அந்த அளமப்பு பமற்பகாை் காட்டியது. 

 இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குை் மநட்ஃபிக்ஸ் மற்றும் ஹாட் ஸ்டார ் பபான்ற முன்னணியில் 

உை்ை பநரடி காமணாைி ஒைிபரப்புத் தைங்கை் ஆகியவற்றில் ஒைிபரப்பக் கூடாத 

காமணாைிகைின் "எதிரம்ளறப்" பட்டியளலத்  மதத்ிய தகவல் மற்றும் ஒைிபரப்புத ்துளற 

அளமசச்கம் மவைியிட இருக்கின்றது. 

o புதிய ஒைிபரப்புச ் பசளவகை் ஆளணயத்தின் வரிளசயில் ஒரு சுய ஒழுங்குமுளற 

அளமப்ளபக் மகாண்டு வர மத்திய அளமசச்கம் அந்த நிறுவனங்களை 

அறிவுறுத்தியுை்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வளர பாகிஸ்தாளனத் தனது ‘சாம்பல் நிறப் பட்டியலில்’ 

ளவக்க நிதியியல் நடவடிக்ளகப் பணிக் குழு (Financial Action Task Force - FATF) முடிவு 

மசய்துை்ைது. பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அைித்தல் மற்றும் பண பமாசடிகளை 

முற்றிலுமாக அகற்ற கூடுதல் நடவடிக்ளககளை எடுக்குமாறு இஸ்லாமாபாத்ளத இந்தக் 

குழு அறிவுறுதத்ியுை்ைது. 

 கரந்ாடக மாநில அரசால் அம்மாநில ஜனபதா நிறுவனதத்ின் (Karnataka Janapada Academy - 

KJA) தளலவராக நியமிக்கப்பட்ட முதலாவது திருநங்ளக பஜாகதி மஞ்சம்மா ஆவார.் 

அவருளடய வயது 62 ஆகும். 

o கன்னட நாட்டுப்புறவியலின் பாதுகாப்புக் களலஞரக்ைின் நலன் மற்றும் 

பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்காக KJA மசயல்படுகின்றது. 

 “சக்கரங்கை் மீதான விைம்பரம்" என்ற ஒரு புதிய திட்டதத்ின் கீழ் விைம்பர 

நடவடிக்ளககளுக்காக ரயில்களைப் பயன்படுதத் அனுமதிப்பதற்கு ரயில்பவ துளற 

முடிவு மசய்துை்ைது. 

o சிறப்பு ரயில்கை் இந்த விைம்பரத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்றன. 

பாலிவுட் திளரப்படமான “ஹவுஸ்ஃபுல் 4” குழுவானது இந்த வசதிளய முதலில் 

பயன்படுத்திய ஒன்றாக மாறியது. 

 காரக்ில் மாவட்டதத்ின் லடாக்கில் உை்ை வரலாற்றுச ் சிறப்புமிக்க புத்த மடத்ளதப் 

“பாதுகாக்கப்பட்ட நிளனவுச ் சின்னம்” என்று அறிவிக்க இந்திய மதால்மபாருை் ஆய்வு 

நிறுவனமானது மபாது மக்கைிடமிருந்து கருதத்ுகளைக் பகாரியுை்ைது. 

 ளகமயழுதத்ிடப்பட்ட ஒரு இரகசிய ஒப்பந்தத்தின் கீழ், சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் 

மநருங்கிய உறவுகளைக் மகாண்டுை்ை, மபய்ஜிங்கில் மசயல்படும் ஒரு நிறுவனமானது 

மதன் பசிபிக் பிராந்தியதத்ில் உை்ை சாலமன் தீவுகைின் ஒரு பகுதியான துலாகித் தீளவ 

75 ஆண்டுகளுக்குக் குத்தளகக்கு எடுதத்ுை்ைது. 

o உத்தி சாரந்்த முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த துலாகித ் தீவானது ஏற்கனபவ பிரிட்டன் 

மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகைின் இராணுவத் தளலளமயகமாகச ் மசயல்பட்டு 

இருந்தது. 
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 மசன்ளனயிலிருந்து ஒரு அளலயன்ஸ் ஏர ்நிறுவன விமானமானது இலங்ளகயில் உை்ை  

யாழ்ப்பாணம் சரவ்பதச விமான நிளலயதத்ில் தளரயிறங்கியது. இலங்ளகயில் எல்டிடிஇ 

அளமப்பினால் பமற்மகாை்ைப்பட்ட உை்நாட்டுப் பபாளரத் மதாடரந்்து 40 வருட 

இளடமவைிக்குப் பின்னர ் இந்த விமான நிளலயத்தில் வணிக நடவடிக்ளககை் 

மதாடங்கப்பட்டளத இது குறிதத்து. 

o இந்த விமான நிளலயதத்ிற்கு இந்தியா நிதியுதவி அைிதத்ுை்ைது. 

 நாட்டில் உை்ை அளற குைிரூட்டிகைின் மிகப்மபரிய உற்பத்தியாைரக்ைில் ஒன்றான ப்ளூ 

ஸ்டார ் நிறுவனமானது இந்திய கிரிக்மகட் அணியின் தளலவரான விராட் பகாலிளய 

தனது புதிய விைம்பரத் தூதராக அறிவித்துை்ைது. இந்தப் புதிய விைம்பரப் பிரசச்ாரதத்ின் 

முழக்கம் ‘விராட்டிற்கு மசாந்தமானது, விராட்டினால் பநசிக்கப்பட்டது’ என்பதாகும். 

 இஷ்ரத் ரஷீத் என்பவர ்காஷ்மீரின் முதலாவது மபண் சரவ்பதச மாற்றுத் திறன் மகாண்ட 

கூளடப் பந்தாட்ட வீரராக உருமவடுதத்ுை்ைார.் அடுத்த மாதம் தாய்லாந்தில் 

நளடமபறவுை்ை சரவ்பதச சக்கர நாற்காலி கூளடப் பந்துப் பபாட்டியில் இஷ்ரத ்

விளையாட உை்ைார.் 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 17 ஆம் பததியன்று உலக அதிரச்ச்ி தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. உலமகங்கிலும் இறப்புகை் மற்றும் இயலாளமளய ஏற்படுதத்ும் 

அதிக அைவிலான விபதத்ுக்கை் & காயங்கைின் விகிதம் மற்றும் அவற்ளறத் தடுக்க 

பவண்டியதன் அவசியம் ஆகியவற்ளற இந்த நாை் எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 

 தமிழ்நாட்டில் ராமநாதபுரம், விருதுநகர,் நீலகிரி, திண்டுக்கல், திருப்பூர ்மற்றும் நாமக்கல் 

ஆகிய மாவட்டங்கைில் ஆறு புதிய மருதத்ுவக் கல்லூரிகை் உருவாக்கப்பட இருக்கின்றன. 

 மசன்ளனயில் உை்ை டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் கல்வி மற்றும் ஆராய்சச்ி நிறுவனதத்ின் 28வது 

பட்டமைிப்பு விழாவில்  தமிழக முதல்வர ்எடப்பாடி பக பழனிசாமிக்கு மகௌரவ டாக்டர ்

பட்டம் (ஹாபனாரிஸ் மகௌசா) வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

o 2017 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகப் மபாறுப்பபற்ற பழனிசாமி மபற்ற 

முதலாவது மகௌரவ டாக்டர ்பட்டம் இதுவாகும். 

 பல்களலக்கழக பவந்தரான தமிழக ஆளுநர ் பன்வாரிலால் புபராஹித்  பாரதியார ்

பல்களலக் கழகதத்ின் புதிய துளணபவந்தராக பபராசிரியர ் பி.காைிராளஜ 

நியமிதத்ுை்ைார.் 

 பகாபிந்தவ்ால் சாஹிப்ளப இளணக்கின்ற வளகயில் கபுரத்லாவில் மதாடங்கி பஞ்சாப் 

மாநிலதத்ில் உை்ை தரன் தரன் அருபக முடிவளடயும் பதசிய மநடுஞ்சாளலயானது   

“பதசிய மநடுஞ்சாளல - 703AA” என்று ஒரு புதிய மநடுஞ்சாளலயாக  அறிவிக்கப் 

பட்டுை்ைது. இது “ஸ்ரீ குரு நானக் பதவ் ஜி மாரக்்" என்று மபயரிடப் பட்டுை்ைது. 

 1936 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பிறந்த நட்சதத்ிர இளச அளமப்பாைரான ஜூபின் 

பமதத்ா என்பவர ் இஸ்பரல் இளசக் குழுவின் இளச இயக்குநராக தனது இறுதி இளச 

நிகழ்சச்ிக்காக மடல் அவிவில் பமளட ஏறினார.் 

o அவர ் அந்த இளசக் குழுவுடன் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வு மபறுகின்றார.் 

பமலும் அவர ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், நியூயாரக்் ஆகிய நகரங்கைில் ஆயிரக்கணக்கான 

இளச நிகழ்சச்ிகளையும் நடத்தியுை்ைார.் 

 சமீபதத்ில், ஆந்திராளவச ் பசரந்்த 74 வயதான எரர்ாமட்டி மங்கம்மா என்பவர ் இரட்ளட 

குழந்ளதகளுக்குத் தாயாகினார.் அவர ் இப்பபாது ஒரு குழந்ளதளயப் மபற்மறடுத்த 

உலகின் மிக வயதான மபண்மணியாக உருமவடுத்துை்ைார.் 
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 ஏ.பஜ.பக (AJK) மவகுஜன மதாடரப்ு ஆராய்சச்ி ளமயம், ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா 

ஆகியளவ யுனிமசஃப் உடன் கூட்டு பசரந்்து நுளரயீரல் பநாய் (நிபமானியா), வயிற்றுப் 

பபாக்கு, இரதத் பசாளக, தாய்ப்பால் மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு ஆகியளவ குறிதத்ு  

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ும் வளகயில் திறன் பமம்பாட்டு பட்டளற ஒன்ளற நடத்தின. 

 மபண் குழந்ளதகைிளடபய ஸ்மடம் (STEM - அறிவியல், மதாழில்நுட்பம், மபாறியியல் 

மற்றும் கணிதம்) கல்விளய பமம்படுதத்ுவதற்காக ‘விக்யான் பஜாதி’ என்ற ஒரு 

திட்டதள்தத் மதாடங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுை்ைது. 

 பிரதமரின் சிறப்பு உதவித் மதாளக திட்டதத்ின் (Prime Minister’s Special Scholarship Scheme - 

PMSSS) கீழ் இைங்களலப் பட்டங்களுக்கான  பயிற்சி வகுப்புகளுக்காக ஜம்மு-காஷ்மீளரச ்

பசரந்்த 4500 மாணவரக்ை் நாடு முழுவதும் உை்ை பல்பவறு கல்லூரிகைில்  

விண்ணப்பிதத்ுை்ைனர.் 

o இது கடந்த ஆறு ஆண்டுகைில் மிக உயரந்்த எண்ணிக்ளகயாகும். இந்த திட்டம் 2011 

ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப் பட்டது. 

 தனது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வளரவு வரவு மசலவுத் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக, 

அமமரிக்கத் மதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கைான பபஸ்புக், கூகுை் மற்றும் அபமசான் 

உை்ைிட்ட டிஜிட்டல் நிறுவனங்கை் மீது புதிய வரி ஒன்ளற விதிக்க இத்தாலி அரசு ஒப்புதல் 

அைிதத்ுை்ைது. 

o அடுத்த ஆண்டு முதல் அறிமுகப் படுதத்ப்படவுை்ை இந்த வரியானது, இளணயப்  

பரிவரத்த்ளனகை் மீது 3% வரி மசலுதத் அந்த நிறுவனங்களைக் கட்டாயப் படுதத் 

இருக்கின்றது. 

 மதாழில் மற்றும் உை்நாட்டு வரத்்தகத்ளத பமம்படுதத்ுவதற்கான துளறயானது  

(Department for promotion of industry and internal trade - DPIIT) சமீபத்தில் அறிவுசார ்

மசாத்துரிளம (intellectual property rights - IPR) பற்றிய ஒரு வளலத் தைத்ளதயும், ‘உங்கை் 

கண்டுபிடிப்புகளைப் பாதுகாக்கவும் கண்டுபிடிப்புகளை அதிகரிக்கவும் கற்றுக் 

மகாை்ளுங்கை்’ என்ற ஒரு ளகபபசிச ்மசயலிளயயும் அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

o இந்த இரண்டும் குவால்காம் நிறுவனம் மற்றும் தில்லியின் பதசிய சட்ட பல்களலக் 

கழகம் ஆகியவற்றுடன் இளணந்து IPR ஊக்குவிப்பு மற்றும் பமலாண்ளமக்கான 

DPIITயின் பிரிவினால் உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 

 ரிளலயன்ஸ் பரஸ்பர நிதியானது நிப்பான் இந்தியா பரஸ்பர நிதி என மறுமபயரிடப் 

பட்டுை்ைது. இது இந்தியாவின் ஒரு மிகப்மபரிய மவைிநாட்டுக்குச ் மசாந்தமான மசாதத்ு 

பமலாண்ளம நிறுவனம் ஆகும். 

 நாக்பூளரச ்பசரந்்த பதின்மூன்று வயதான ரவுனக் சாத்வானி இந்தியாவின் 65வது மசஸ் 

கிராண்ட்மாஸ்டர ்ஆக சாதளனப் பளடக்க உை்ைார.் 

 மடல்லி சுற்றுலாக் கழகமானது மடல்லி அரசாங்கத்துடன் இளணந்து, அந்நகரத்தின் 

நாகரிகம் மற்றும் அதன் சிறப்பான வரலாற்ளறக் மகாண்டாடும் வளகயில் ‘ஷாப்பூர ்

ஜாட் இளலயுதிர ் விழா’வின் இரண்டாவது பதிப்ளப ஏற்பாடு மசய்து மகாண்டு 

இருக்கின்றது. 

o ஷாப்பூர ்ஜாட் நகரின் பழளமயான கிராமங்கைில் ஒன்றாகும். பமலும் குயவரக்ை், 

ஓவியரக்ை், வடிவளமப்பாைரக்ை், பட்டளறகை், மபண்கை் அழகு சாதன களடகை், 

வரலாற்றுக் கல்லளறகை், சிற்றுண்டியகங்கை் மற்றும் பலவற்ளறயும் இது 

மகாண்டுை்ைது. இது அலாவுதீன் கில்ஜியின் இளடக்கால வரலாற்று நகரான சிரி 

பகாட்ளடயின் இடிபாடுகளுக்கு அருகில் உை்ைது. 

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


                                    
 

22 
 

 குஜராத ்பிரிளவச ்பசரந்்த மூதத் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி அனுப் குமார ்சிங் பதசிய பாதுகாப்புப் 

பளடயின் மபாது இயக்குநர ்மஜனரலாக நியமிக்கப் பட்டுை்ைார.் 

o 1984 ஆம் ஆண்டில் பயங்கரவாதம் மற்றும் கடத்தல் பபான்ற சம்பவங்களை 

எதிரப்்பதற்கான ஒரு கூட்டாட்சி மற்றும் அவசரகாலப்  பளடயாக  பதசிய 

பாதுகாப்புப்  பளட உருவாக்கப் பட்டது. பதசிய பாதுகாப்புப்  பளடயின் 35 வது 

எழுசச்ி தினம் சமீபதத்ில் அக்படாபர ் 15 ஆம் பததியன்று ஹரியானாவில் உை்ை 

மாபனசர ்என்னுமிடத்தில் மகாண்டாடப்பட்டது.  

 எந்தமவாரு காரணத்ளதயும் குறிப்பிடாமல் அசாம் பதசிய குடிமக்கை் பதிபவட்டின் 

(என்.ஆர.்சி) ஒருங்கிளணப்பாைர ் பிரதீக் ஹபஜலா ஐ.ஏ.எஸ் என்ற அதிகாரிளய மத்தியப் 

பிரபதசத்திற்கு மாற்றுமாறு உசச் நீதிமன்றம் உதத்ரவிட்டுை்ைது. 

o என்.ஆர.்சி பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு தயவு மசய்து இங்பக மசாடுக்கவும்: 

https://www.tnpscthervupettagam.com/articles-detail/national-register-of-citizens-nrc  

 இரண்டு லத்தீன் அமமரிக்க நாடுகை் - பிபரசில் மற்றும் மவனிசுலா - ஐ.நா மனித 

உரிளமகை் பபரளவத் பதரத்லில் பபாட்டியிட்டு மவற்றி மபற்றுை்ைன. 

o 193 உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட ஐ.நா மபாதுச ்சளபயானது, 47 உறுப்பினரக்ளைக் 

மகாண்ட மனித உரிளமகை் பபரளவயில் 14 உறுப்பினரக்ளை 2020 ஜனவரி 1 முதல் 

மூன்று ஆண்டு காலத்திற்குத் பதரவ்ு மசய்தது. 

o அதன் விதிகைின் கீழ், புவியியல் பிரதிநிதிதத்ுவத்ளத உறுதிப்படுத்த 

பிராந்தியங்களுக்கு (ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, லத்தீன் அமமரிக்கன்) என்று இடங்கை் 

ஒதுக்கப் படுகின்றன. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஜூளல-மசப்டம்பர ்  காலாண்டில் சீனாவின் மமாதத் உை்நாட்டு 

உற்பத்தியின் வைரச்ச்ி 6% ஆக உை்ைது. இது கடந்த 30 ஆண்டுகைில் பதிவான மிகக் 

குளறந்த வைரச்ச்ி விகிதமாக மாறியுை்ைது. 

o அமமரிக்கா-சீனா வரத்்தகப் பபார ் சீனாவின் பவளலவாய்ப்பு  மற்றும் ஊதிய 

நிளலளமளய பமாசமாக்கியுை்ைது. இதனால் மபரு நிறுவனங்களும் சீனாவில் 

மூலதன முதலீடு மசய்வளதத் தவிரத்்தன. 

 வளகப்படுதத்ப் படாத நிலத்ளத “காடு” என்று வளரயறுப்பதற்கு மாநிலங்கை் மதத்ிய 

அரசின் ஒப்புதளலப் மபறத் பதளவயில்ளல என்று சுற்றுச ் சூழல் அளமசச்கத்தின் வன 

ஆபலாசளனக் குழு (Forest Advisory Committee - FAC) மதைிவுபடுத்தியுை்ைது. 

 சுயவிவரங்கை் பதிவு மசய்யப் பட்டுை்ை குற்றவாைிகளை அளடயாைம் காண 

தமிழகத்ளதச ் பசரந்்த ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி பி. அரவிந்தன் மற்றும் அவரது குழுவினர ்

ஆகிபயார ் உருவாக்கிய முகம் அளடயாைம் காணும் மசல்லிடப் பபசி மசயலியான  

ஃபபஸ்படகர ்என்ற மசயலியானது பதசிய அங்கீகாரத்ளதப் மபற்றுை்ைது. 

o பதசிய காவலர ்பயிற்சி நிளலயம் (National Police Academy) மற்றும் காவலர ்ஆராய்சச்ி 

மற்றும் பமம்பாட்டுப் பணியகம் (Bureau of Police Research and Development) 

ஆகிபயாருக்கு இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரி ஒருவர ்சமரப்்பித்த அறிக்ளகயின் 

அடிப்பளடயில், முழு அைவிலான 'பதசிய தானியங்கி முக அங்கீகாரம்' அளமப்பு 

விளரவில் இந்தியா முழுவதும் நளடமுளறப் படுதத்ப்  படும்.  

 மின்னணு மற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்ப அளமசச்கத்தின் கூடுதல் மசயலாைரான பங்கஜ் 

குமார,் ஆதார ் அட்ளடளய வழங்கும் இந்தியத் தனித்துவ அளடயாை ஆளணயத்தின் 

புதிய தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமிக்கப் பட உை்ைார.் 
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 முதலளமசச்ர ் சரப்ானந்தா பசாபனாவால் தளலளமயிலான அசாம் அளமசச்ரளவ, 

சிறிய குடும்ப விதிமுளறப்படி 2021 ஜனவரி 1 ஆம் பததிக்குப் பிறகு இரண்டு 

குழந்ளதகளுக்கு பமல் உை்ைவரக்ளுக்கு எந்த அரசாங்க பவளலகளும் வழங்கப் படாது 

என்று முடிவு மசய்துை்ைது. 

o நிலமற்றப் பழங்குடியின மக்களுக்கு மூன்று பிகா அைவு விவசாய நிலத்ளதயும், 

வீடு ஒன்று கட்டுவதற்கு பவண்டி அவரக்ளுக்கு அளர பிகா அைவு நிலத்ளதயும் 

வழங்குவதாக அளமசச்ரளவ உறுதியைிதத்ுை்ைது. 

 ஜஸ்டின் ட்ரூபடா கனடாவின் பிரதமராக இரண்டாவது முளறயாக மவன்றுை்ைார.் அவரது 

லிபரல்ஸ் கட்சி மமாத்தம் 156 இடங்களை மவன்றது. 338 இருக்ளககை் மகாண்ட ஹவுஸ் 

ஆஃப் காமன்ஸ் (கீழளவ) என்ற அளவயில் மபரும்பான்ளமக்குத் பதளவயான 170 

இடங்கைில் 14 இடங்கை் குளறவாக அவரகை் மபற்றுை்ைனர.் எதிரக்் கட்சியான 

கன்சரப்வடிவ் கட்சி நாடாளுமன்றதத்ில் 121 இடங்களை மவன்றுை்ைது. 

o 24 இடங்களை மவன்ற புதிய ஜனநாயகக் கட்சியின் இந்திய வம்சாவைிளயச ்

பசரந்்த சீக்கியத் தளலவர ்ஜக்மீத் சிங் அடுத்த அரசாங்கத்ளத உருவாக்க ஜஸ்டின் 

ட்ரூபடாளவ ஆதரிப்பார ்என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 

 உத்தரப் பிரபதச அரசானது தீபாவைியின் பபாது அபயாத்தியில் நளடமபறவுை்ை தீப 

உதச்வ பமைாவுக்கு மாநில விழா அந்தஸ்ளத வழங்கியுை்ைது. 

 ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் உலக உணவுத் திட்டம் இந்தியாவில் பாலிவுட்டுடன் 

ளகபகாரத்த்ு விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ி இந்தியாவில் பசி மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு 

குளறபாட்டிற்கு எதிராக நடவடிக்ளக எடுக்கின்றது. 

o இது இந்தியாவின் மிகப்மபரிய சினிமா விைம்பரத ் தைங்கைில் ஒன்றான யுஎஃப்ஒ 

(UFO) மூவிஸுடன் இளணந்து “எதிரக்ாலச ்  சந்ததியினருக்கு உணவைித்தல்” (Feed 

Our Future) என்னும் விைம்பரத்ளத அறிமுகப் படுதத்ியுை்ைது. 

 மபாலிவியா நாட்டில் நளடமபற்ற மபாதுத் பதரத்லில் குடிளம சமூகக் கட்சிளயச ்பசரந்்த 

காரப்லாஸ் பமசாவுக்கு எதிராகப் பபாட்டியிட்டு தற்பபாளதய ஜனாதிபதியான  MAS-IPSP 

கட்சிளயச ்பசரந்்த ஈபவா பமாரம்லஸ் மவற்றி மபற்றுை்ைார.் 

 குறிப்பிட்ட சமூகத் துளறகைில் இலக்ளக பநாக்கிய இளடயீட்டிற்காக பநாபல்                                    

பரிசு மபற்ற அபிஜித் பானரஜ்ி மற்றும் எஸ்தர ் டப்பலா ஆகிபயாரால் இளணந்து 

நிறுவப்பட்ட அப்துல் லத்தீப் ஜமீல் வறுளம நடவடிக்ளக ஆய்வகத்துடன் (Abdul Latif                        

Jameel Poverty Action Lab/J-PAL) இளணந்து மசயல்பட  ஒடிசா மாநில அரசு தயாராகி 

வருகின்றது. 

o இது ஒடிசாளவ மாற்றியளமப்பதற்கான நடவடிக்ளககளை பமற்மகாை்ளும் ஒடிசா 

அரசின் 5T என்ற  முன்முயற்சிகைின் கீழ் பமற்மகாை்ைப் படுகின்றது. 

 சவூதி அபரபியாவின் மஸ்மாக் பகாட்ளடளயப் பாரள்வயிட்ட முதலாவது மதச ்சாரப்ற்ற 

மவைிநாட்டுச ் சுற்றுலாப் பயணிகைில் பபாலந்து நாட்ளடச ் பசரந்்த விடுமுளறக் 

குழுவினரும் ஒருவர ்ஆவர.் 

o சுற்றுலாத் துளறளய வைரப்்பது என்பது சவுதி அபரபியாவின் இைவரசரான 

முகமது பின் சல்மானின் 2030 ஆம் ஆண்டு மதாளலபநாக்கு சீரத்ிருதத்த் திட்டதத்ின் 

முக்கியப் பகுதிகைில் ஒன்றாகும். 

 மறு காப்பீடு, முதலீடு, மவைிநாட்டு மறு காப்பீட்டுக் கிளைகை் (Foreign Re-insurance Branches 

- FRBs) மற்றும் லிபயாட்ஸ் இந்தியா ஆகியவற்றின் மீதான தற்பபாதுை்ை விதிமுளறகைின் 
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மதாகுப்ளப மறுஆய்வு மசய்ய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுளற ஆளணயமான  இந்தியக் 

காப்பீட்டு ஒழுங்காற்று மற்றும் ைளரச்ச்ி முகவமயானது  (Insurance Regulatory and 

Development Authority of India - IRDAI) ஒரு உயரம்ட்டக் குழுளவ அளமத்துை்ைது. 

o இதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட ஒழுங்குமுளறகை், சுற்றறிக்ளககை் மற்றும் 

வழிகாட்டுதல்கை் ஆகியவற்ளற மறுஆய்வு மசய்வதற்காக அளமக்கப்பட்ட 9 

உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட இந்தக் குழுவானது உறுப்பினர ் திருமதி 

டி.ஆர.்அலபமலு தளலளமயில் மசயல்பட இருக்கின்றது. 

 ஜஸ்டிஷியலிஸ்ட் கட்சிளயச ்பசரந்்த ஆல்பரப்டா மபரன்ாண்டஸ் என்பவர ்தற்பபாளதய 

அதிபரான PRO கட்சியின் பவட்பாைரான மமாரிசிபயா பமக்ரிக்கு எதிராக 

அரம்ஜன்டினாவின் அதிபர ்பதவிக்கான பபாட்டியில் மவற்றி மபற்றார.் 

o 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு வளரயிலான இரண்டு பதவிக் 

காலங்கைில் அரம்ஜன்டினாவின் மிகவும் பிரபலமான அதிபரக்ைில்  ஒருவரான 

கிறிஸ்டினா மபரன்ாண்டஸ் டி கிரிசன்ர ் என்பவர ் மீண்டும் அந்நாட்டின் துளண 

அதிபர ்பதவிக்குத்  பதரந்்மதடுக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 ஒரு கண்ணில் மட்டுபம பாரள்வளயக் மகாண்டுை்ை பந்து வீசச்ாைரும் டி.என்.பி.எல். 

பபாட்டியில் தனது மசயல்பாட்டிற்காக சிறந்த பந்து வீசச்ாைராகத் பதரவ்ு மசய்யப் 

பட்டவருமான பசலம் மாவட்டத்ளதச ்பசரந்்த ஜி.மபரியசாமி என்பவர ்திருவனந்தபுரதத்ில் 

நளடமபறவிருக்கும் ளசயத் முஷ்தாக் அலி டி20 பபாட்டியில் தமிழ்நாடு அணியின் 

சாரப்ாக விளையாடத்  பதரவ்ு மசய்யப்பட்டுை்ைார.் 

 2006 முேல் 2016 ைவரயிலான காலகட்டே்தில் ைட இந்தியாவின் குறுக்கும் சநடுக்குமாக 

படம் பிடிக்கப்பட்ட “அற்புேமான பயணம் : ஜனநாயகே்தின் கவேகள் மற்றும் தநரங்கள்” 

எனும் ஆைணப் படம் இந்தியாவிலும் சைளிநாடுகளிலும் உள்ள திவரப்பட விழாக்கள், 

பல்கவலக் கழகங்கள், மற்றும் உரிவமச ்சமூக மன்றங்களில் திவரயிடத் திட்டமிடப்பட்டு 

இருக்கின்றது. 

o இது சபாருளாோரவியலில் தநாபல் பரிசு சபற்ற அபிஜிே் பானரஜ்ியாலும் 

ஒளிப்பதிைாளரான ரனு தகாஷ் என்பவராலும் படம் பிடிக்கப்பட்டது. 

 புது தில்லியில் நவடசபற்ற முேலாைது மின்னணு மற்றும் ேகைல் மதாழில்நுட்பத்  துவற 

அவமசச்கே்தின் புதுவமயான நிறுைனங்களுக்கான (Start-Up) மாநாட்டில் மின்னணு 

மற்றும் ேகைல் மதாழில்நுட்பத ் துவற அவமசச்கேத்ின் புதிய முயற்சிகளின் ஒரு 

ைரிவசவய மேத்ிய மின்னணு மற்றும் ேகைல் சோழில்நுட்பத் துவற அவமசச்ர ் ரவி 

சங்கர ்பிரசாே் சைளியிட்டார.் 

 அறிவியல் இலக்கியேத்ில் இந்தி மற்றும் இேர பிராந்திய மமாழிகளின் பயன்பாட்வட 

ஊக்குவிக்கும் ஒரு எண்ணே்தில் உே்ேரப் பிரதேச அரசால் லக்தனாவில் முேல் தேசிய 

இந்தி அறிவியல் எழுேே்ாளரக்ள் மாநாடு நடேே்ப்பட்டது. 

 1969ஆம் ஆண்டில் பீகாரின் ராஜ்கீரில் கட்டப்பட்ட விஸ்ை சாந்தி ஸ்தூபியின் (உலக 

அவமதிச ் சின்னம்) 50ைது ஆண்டு விழாவின் ஒரு கூட்டேத்ில் இந்தியக் குடியரசுே ்

ேவலைர ் உவரயாற்றியதோடுப் புே்ேரின் தபாேவனகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ையும் 

புத்தரது அவமதிக்கான சசய்திவயயும் பற்றி அைர ்உளரயாற்றினார.் 

 மே்திய சுகாோரே் துவற அவமசச்ர ் ஹரஷ் ைரே்ன் இந்தியாவில் நாதனா மருந்துப் 

சபாருட்களின் மதிப்பீடுகளுக்கான ைழிமுவறகவள சைளியிட்டு இருக்கின்றார.் 

o இந்ே ைழிமுவறகள் அறிவியல் மற்றும் சோழில்நுட்பே் துவற அவமசச்கே்தின் 

கீழ்ைரும் உயிரி சோழில்நுட்பே் துவற மற்றும் சுகாோரே் துவற அவமசச்கே்தின் 
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கீழ் ைரும் இந்திய மருேத்ுை ஆராய்சச்ி மன்றம் மற்றும் மேத்ிய மருந்துே் ேரக் 

கட்டுப்பாட்டு அவமப்பு ஆகியைற்றால் ேயாரிக்கப் பட்டது. 

 அக்தடாபர ்31ம் தேதியன்று முவறயாக ஐதராப்பிய ஒன்றியே்வே விட்டு ஐக்கியப் தபரரசு 

விலக இருக்கும் சில தினங்களுக்கு முன்பு, 2020ம் ஆண்டு ஜனைரி 31ம் தேதி ைவரயில் 

ஐதராப்பிய ஒன்றியே்வே விட்டு மவைிபயற நிளனக்கும் பிரிட்டனின் விலகுேலுக்கு ஒரு 

சநகிழ்வுக் காலே்வே ஏற்படுே்திட தைண்டி அந்நாடு விடுே்ே தகாரிக்வகவய ஏற்றுக் 

சகாள்ளும் என்று ஐதராப்பிய ஒன்றியம் சேரிவிேத்ுள்ளது. 

 அசமரிக்க அதிபர ்சடானால்டு டிரம்ப், சிரியாவில் அசமரிக்க ராணுைப் பவடகளால் ஓர ்

இரவில் தமற்சகாள்ளப்பட்ட ோக்குேலில் இஸ்லாமிய அரசுே ்ேவலைரான அபு பக்கர ்அல் 

பாக்தாதியின் மரணம் ஏற்பட்டுள்ளோக அறிவிேத்ுளார.் 

o 1971ம் ஆண்டில் ஈராக்கில் பிறந்ேோக அறியப்படும் பாக்ோதி 2013ம் ஆண்டில் 

இஸ்லாமிய அரசின் காலிப்பாக ேன்வனே் ோதன அறிவிேத்ுக் சகாண்டார.் 

 கரீபிய கிரிக்சகட் அணியான பப்புைா நியூ சினியா ஆனது சகன்யாவைே் தோற்கடிேத்ு 

ஆஸ்திதரலியாவில் நவடசபற இருக்கும் 2020 டி-20 உலகக் தகாப்வபயில் ேங்களது 

முேலாைது பங்தகற்வப உறுதி சசய்துள்ளது. 

 முதலாவது உலகப் பபாரின் பபாது ஒட்டமான் துருக்கியரக்ை் (தற்பபாளதய துருக்கி) 

ஆரம்ீனியரக்ளைக் மகான்றது ஒரு "இனப் படுமகாளல" என்று அங்கீகரிக்கும் ஒரு 

தீரம்ானத்திற்கு ஆதரவாக அமமரிக்கப் பிரதிநிதிகை் சளபயானது ஒருமனதாக 

வாக்கைிதத்ுை்ைது. 

o 1915 ஆம் ஆண்டு முதல் 1917 ஆம் ஆண்டு வளர ஆரம்ீனியாளவச ் பசரந்்த 1.5 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஆண்கை், மபண்கை் மற்றும் குழந்ளதகை் ஆகிபயார ்

துருக்கியரக்ைால் திட்டமிட்டுக் மகாளல மசய்யப் பட்டனர.் 

 ஆப்பிை் அதன் எபமாஜி வழங்கல்களை விரிவுபடுத்தியுை்ைது. பமலும் இது கிட்டத்தட்ட 

ஒவ்மவாரு மனித எபமாஜிகைின் ளபனரி அல்லாத பதிப்புகளையும் இளணதத்ுை்ைது. 

ஆண்ட்ராய்டு இளத 2019 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் மவைியிட்டது. 

 அமமரிக்க மக்கை் மதாளகக் கணக்மகடுப்பு அளமப்பினால் மவைியிடப் பட்டுை்ை ஒரு 

கணக்மகடுப்பின்படி, 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 1 ஆம் பததி நிலவரப் படி அமமரிக்காவில் 

அதிகம் பபசப்படும் இந்திய மமாழி இந்தி ஆகும். அமமரிக்காவில் 8.74 லட்சம் மக்கை் இந்தி 

மமாழி பபசுகின்றனர.் அளதத் மதாடரந்்து குஜராத்தி (4.19 லட்சம்) மற்றும் மதலுங்கு (4 

லட்சம்) மமாழி பபசும் மக்கை் இருக்கின்றனர.் 

o அமமரிக்காவில் தமிழ் மமாழி பபசும் பபசுபவரக்ைின் எண்ணிக்ளக 3.08 லட்சமாக 

உை்ைது. 

 ஆஸ்திபரலிய உை்துளற அளமசச்கத்தின் சமீபத்திய புை்ைி விவரங்கைின் படி, 

மதாடரச்ச்ியாக இரண்டாவது ஆண்டாக, ஆஸ்திபரலியக் குடியுரிளமளயப் மபறும் 

மிகப்மபரிய இனத்தவராக இந்தியரக்ை் உை்ைனர.் 

o 2019 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திபரலியக் குடியுரிளம வழங்கப்பட்ட மமாத்தம் 1.27 லட்சம் 

நபரக்ைில் 28,740 நபரக்ை் இந்தியரக்ை் ஆவர.் 
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தமிழ்நாடு செய்திகள் 

சமாத்த செரக்்கக விகிதத்தில் மூன்றாவது இடம்: தமிழ்நாடு 

 உயர ்கல்வியில் மமாத்த பசரக்்ளக விகிதத்தின் (Gross Enrolment Ratio - GER) அடிப்பளடயில் 

நாட்டில் உை்ை மபரிய மாநிலங்கைிளடபய சிறப்பாகச ் மசயல்படும் மாநிலமாக 

தமிழ்நாடு விைங்குகின்றது. 

 GER ஆனது 18 - 23 வயதுக்கு உட்பட்டவரக்ளுக்காகக் கணக்கிடப்படுகின்றது. 

 உயர ்கல்வி குறித்த அகில இந்தியக் கணக்மகடுப்பு 2018-19இன் சமீபதத்ிய அறிக்ளகயின் 

படி, தமிழ்நாட்டின் GER விகிதம் 49% ஆக உை்ைது. 

 அளனத்துப் பிரிவுகைிலும் சிறந்து விைங்கும் மாநிலம் / ஒன்றியப் பிரபதசம் : சிக்கிம் 

(53.9%), சண்டிகர ்(50.6%). 

தமிழ்நாட்டின் தனித்துவமான நிகல 

 தமிழ்நாட்டில் GER ஆனது 6 ஆண்டுகைில் கிட்டதத்ட்ட 8.6% அதிகரிதத்ுை்ைது. 

 உயர ் கல்வியில் GER ஆனது பகரைாவில் 37 சதவிகிதமாகவும் ஆந்திராவில் 32.4 

சதவிகிதமாகவும் மதலுங்கானாவில் 36.2 சதவிகிதமாகவும் கரந்ாடகாவில் 28.8 

சதவிகிதமாகவும் இருக்கின்றது. 

 மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் பபான்ற மாநிலங்கை் GER இல் 32% மற்றும் 20.4%ஐக் 

மகாண்டுை்ைன. 

 2030 ஆம் ஆண்டிற்குை் உயர ் கல்வியில் 50% GERஐ அளடய மத்திய அரசு இலக்கு 

நிரண்யிதத்ுை்ைது. 

 ஆனால் தமிழ்நாடு ஏற்கனபவ இந்த இலக்ளக அளடந்துை்ைது. 

 தமிழ்நாட்டில் ஆண்கை் GER விகிதமானது 49.8 சதவிகிதமாகவும் மபண்கை் விகிதம் 48.3% 

சதவிகிதமாகவும் உை்ைது. 

 இபதபபால் மாநிலத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பினரின்  GER  விகிதமானது 41.6 

சதவிகிதமாகவும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியின வகுப்பினரின்  GER  விகிதமானது 37.8 

சதவிகிதமாகவும் உை்ைது. 

 

மதுகர மாணவர ்ஐ.நா. மன்றத்தில் உகர 

 அக்படாபர ்1 முதல் மஜனீவாவில் நளடமபறவிருக்கும் மனித உரிளமகை் ஆளணய சமூக 

மன்றதத்ில் கலந்து மகாை்ை மதுளரளயச ் பசரந்்த சட்டத் துளற ஆரவ்லரான 

இருபதம்தாரு வயது நிரம்பிய பிபரமலதா தமிழ்மசல்வன் அளழக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 அவர ் நடித்த 2012 ஆம் ஆண்டு ஆவணப்படமான ‘கண்ணியதத்ிற்கு ஒரு பாளத: மனித 

உரிளமக் கல்வியின் சக்தி’ என்ற படதத்ின் திளரயிடலின் பபாது இந்த மன்றத்தில் 

உளரயாற்ற இருக்கின்றார.் 

 இந்த ஆவணப் படத்தில் சாதி மற்றும் பாலின பவறுபாடு மதாடரப்ான பிரசச்ிளனகை் 

குறிதத்ு இவர ்பபசியிருந்தார.் 

 இது ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் மனித உரிளமகளுக்கான உயர ் ஆளணயத்தின் 

அலுவலகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டது. 
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ஸ்க ோச ்விருது ள் - சசன்னன  ோவல் துனை 

 மபருநகர மசன்ளன காவல் துளறயானது பின்வருவனவற்றிற்காக இரண்டு விருதுகளைப் 

மபற்றுை்ைது. 

o சிசிடிவி கண்காணிப்ளபச ்மசயல்படுதத்ுவதற்காக – மபாது மக்கை்  பங்கைிப்புடன் 

இளணந்து ‘மூன்றாம் கண்’ என்ற ஒரு திட்டம். 

o பபாக்குவரதத்ு விதிமுளற மீறல்களுக்கு எதிராக பணமில்லா முளறயில் அபராதம் 

மசலுதத் டிஜிட்டல் மதாழில்நுட்பத்ளத அறிமுகப் படுத்தியதற்காக. 

 மத்திய மனித வை பமம்பாட்டுத் துளற அளமசச்ரான ரபமஷ் மபாக்ரியால் ஸ்பகாச ்

விருதுகளை மசன்ளன காவல் துளறக்கு வழங்கினார.் 

இதுபற்றி 

 2003 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட ஸ்பகாச ்நல்லாட்சி விருதானது ஒரு சுயாதீன அளமப்பால் 

வழங்கப் படுகின்றது. 

 இது பதசதத்ின் முன்பனற்றதத்ிற்காக டிஜிட்டல், நிதி மற்றும் சமூக உை்ைடக்கம் 

ஆகியவற்றில் சிறந்த முயற்சிகளை பமற்மகாண்ட திட்டங்கை் மற்றும் நிறுவனங்கை் 

ஆகியவற்ளற அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

கிரோமப்புை சு ோதோரத்திை் ோன தூய்னம இந்தியோ விருது – தமிழ்நோடு 

 மத்திய அரசின் கிராமப்புறத் தூய்ளமக் கணக்மகடுப்பிற்குப் பிறகு கிராமப்புற 

சுகாதாரத்தில் சிறந்து விைங்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு அறிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தமிழ்நாடு 11வது இடத்தில் இருந்தது. 

தற்மபாழுது இந்தக் கணக்மகடுப்பில் இது முதலிடம் மபற்றிருப்பது குறிப்பிடதத்க்க 

முன்பனற்றம் ஆகும். 

 நகராட்சி நிரவ்ாகத் துளற அளமசச்ரான எஸ்.பி. பவலுமணி மாநில அரசின் சாரப்ாக 

பிரதமர ்பமாடியிடமிருந்து இந்த விருளதப் மபற்றார.் 

 இந்த ஆண்டில் ஸ்வசத்ா கணக்மகடுப்பானது நாடு முழுவதும் 17,200 கிராமங்கைிலும் 690 

மாவட்டங்கைிலும் நடத்தப்பட்டது. 

 மக்கைிடமிருந்து மபறப்படும் கருத்துக்கை், சுயாதீன மதிப்பீட்டாைரக்ைின் கண்காணிப்பு 

முடிவுகை் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் மாநிலங்கை் தரவரிளசப் படுத்தப்பட்டுை்ைன. 

 தூய்ளம இந்தியா திட்டதத்ின் (Swachh Bharat Mission - SBM) வளலத ் தைதத்ின் படி, 

தமிழ்நாடானது 100 சதவிகிதம் திறந்தமவைிக் கழிப்பிடமற்ற (Open Defecation Free - ODF) 

மாநிலம் என்ற நிளலளய அளடந்துை்ைது. 

 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரதமர ் பமாடி தூய்ளம இந்தியா என்ற திட்டதள்த  அறிவிதத்ளத 

அடுதத்ு மாநிலத்தில் 53.46 லட்சதத்ுக்கும் பமற்பட்ட கழிப்பளறகை் கட்டப்பட்டுை்ைதாக 

அந்த இளணயதைத்தில் உை்ை தகவல்கை் மதரிவிக்கின்றன. 

 

தனியோரோல் நிரவ்கி ் ப்படும் மின்சோரப் கபருந்து ள் 

 தமிழ்நாட்டில் விளரவில் இயக்கப் படவிருக்கும் அளனதத்ு 525 மின்சாரப் பபருந்துகளும் 

ஒரு தனியார ்ஒப்பந்ததாரரால் மசாந்தமாக்கப்பட்டு நிரவ்கிக்கப்பட இருக்கின்றது. 
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 அளவ மாநிலப் பபாக்குவரதத்ுக் கழகங்கைால் இயக்கப்படாது. 

 இனிபமல் மாநில அரசால் பநரடியான மகாை்முதல் இருக்காது. 

 அதற்குப் பதிலாக ஒரு மமாதத் மதிப்பு ஒப்பந்தம் மாநிலப் பபாக்குவரதத்ுக் 

கழகங்களுக்கும் இறுதியாக ஏலமமடுதத் ஒப்பந்ததாரருக்கும் இளடபய 

ளகமயழுதத்ிடப்படும்.  

 கலப்பு மற்றும் மின்சார வாகனங்கைின் துரித உற்பத்தி மற்றும் ஏற்பு – II (Faster Adoption and 

Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles II – FAME II) என்ற திட்டமானது மாநிலப் 

தபாக்குைரேத்ுக் கழகே்திற்கும் இறுதியாக ஏலசமடுே்ே ஒப்பந்ேோரருக்கும் இவடதய ஒரு 

சமாே்ே மதிப்பு ஒப்பந்ேம் வகசயழுே்திடப்பட  தைண்டுசமன கூறுகின்றது. 

 சசன்வன மாநகரப் தபாக்குைரேத்ுக் கழகம் உள்பட ேமிழ்நாடானது எட்டு மாநிலப் 

தபாக்குைரேத்ுக் கழகங்கவளக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

 மின்சாரப் தபருந்துகளுக்கான இயக்கச ்சசலவு டீசல் தபருந்துகவள விட மிக குவறைான 

ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஆற்றல் நுகரவ்ுச ்சசலவு டீசல் தபருந்துகளுக்கு கிதலா மீட்டருக்கு 

25 ரூபாய் என்றும் மின்சாரப் தபருந்துகளுக்கு கிதலா மீட்டருக்கு 7 ரூபாய் என்றும் 

இருக்கின்றது. 
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ஏழோவது சபோருளோதோர அடிப்பனையிலோன  ண ்ச டுப்பு – தமிழ்நோடு 

 தமிழ்நாட்டின் ஆளுநரான பன்வாரிலால் புபராஹித் 7வது சபாருளாோர 

அடிப்பவடயிலான கணக்சகடுப்ளபத் தமிழகத்தில் மதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 சபாருளாோர அடிப்பவடயிலான கணக்சகடுப்பானது மாநிலத்தில் உை்ை அளனத்து 

நிறுவனங்கைின் பல்பவறு மசயல்பாடு மற்றும் கட்டளமப்பு மபாருைாதார அம்சங்கை் 

குறித்தத் தகவல்களை வழங்குகின்றது. 

 இது மபாருைாதார நடவடிக்ளககைின் புவியியல் பரவல் / நிறுவனக் குழுக்கை், 

நிறுவனதத்ின் உரிளம முளற மற்றும் மபாருைாதாரதத்ில் ஈடுபட்டுை்ை நபரக்ை் பபான்ற 

மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குகின்றது. 

 2013 ஆம் ஆண்டின் சபாருளாோர அடிப்பவடயிலான கணக்சகடுப்பின் படி, மாநிலத்தில் 

50.29 லட்சம் நிறுவனங்கை் இயங்கி வருவது கண்டறியப்பட்டுை்ைது. 

 2013 ஆம் ஆண்டின் கணக்மகடுப்ளபப் பபாலன்றி, இந்த முளற சபாருளாோர 

அடிப்பவடயிலான கணக்சகடுப்பானது ஒரு மசயலிளயக் மகாண்டு பமற்மகாை்ைப்பட 

இருக்கின்றது. 

 அதிக எண்ணிக்ளகயிலான நிறுவனங்களைக் மகாண்ட மிகப்மபரிய மாவட்டம் 

காஞ்சிபுரம் ஆகும். 

 32,000க்கும் பமற்பட்ட கணக்கீட்டாைரக்ை் இந்தச ் மசயல்பாட்டில் ஈடுபட 

இருக்கின்றாரக்ை். 

 

1956  ஆம் ஆண்டில் சீனப் பிரதமர ்சூ என்லோயின் மோமல்லபுரம் வருன  

 முதல் சீனப் பிரதமர ் சூ என்லாய் என்பவர ் 1956 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் 

மாமல்லபுரத்திற்கு வருளக புரிந்தார.் 

 தனது வருளகயின் பபாது இவர ் புகழ்மபற்ற மஜமினி  படப்பிடிப்புக் கூடம் மற்றும் 

மசன்ளனயில் உை்ை ஒருங்கிளணந்த ரயில் மபட்டித் மதாழிற்சாளல ஆகியவற்றிற்கும் 

சுற்றுப்பயணம் பமற்மகாண்டார.் 

 சுமார ் 9 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி வளர மசழிப்பான துளறமுகமாக இருந்த 

மாமல்லபுரமானது பண்ளடய சீனா மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றின் முளறபய ‘பட்டுப் 

பாளத’ மற்றும் ‘மசாலாப் பாளத’ ஆகியவற்றின் ஒருங்கிளணந்த பகுதியாக விைங்கியது. 
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தூய்னமயை்ை ரயில் நினலயங் ள் 

 முக்கியமான ரயில் நிளலயங்கைின் மூன்றாம் நபர ் தணிக்ளக மற்றும் தூய்ளமத ்

தரவரிளசப் படி, இந்தியாவில் உை்ை தூய்ளமயற்ற 10 ரயில் நிளலயங்கைில் 6 ரயில் 

நிளலயங்கை் தமிழ்நாட்டில் உை்ைன. 

 அளவயாவன 

ரயில் நிகலயம்  தர வரிகெ 

மபருங்கைத்தூர ் 1 

கிண்டி 2 

பவைசப்சரி 4 

கூடுவாஞ்பசரி 5 

 சிங்கப்மபருமாை் பகாயில் 6 

பழவந்தாங்கல் 8 

 

10 கதரத்ல் கமை்போரன்வயோளர ்ள் நியமனம் 

 பதரத்ல் ஆளணயமானது தமிழகத்தில் 10 இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகளை வாக்காைர ்

பட்டியளல பமற்பாரள்வயிடும் பமற்பாரள்வயாைரக்ைாக நியமிதத்ுை்ைது. 

 ஒவ்மவாரு பாரள்வயாைரும் சில மாவட்டங்களுக்குப் மபாறுப்பு அதிகாரிகைாக 

மசயல்படுவாரக்ை். பமலும் அங்குை்ை வாக்காைர ்பட்டியலின் சரிபாரப்்பு மசயல்முளறளய 

அவரக்ை் பமற்பாரள்வயிடுவாரக்ை். 

 தமிழ்நாட்டில் மமாத்தமுை்ை 5.99 பகாடி வாக்காைரக்ைில், 1.64 பகாடி வாக்காைரக்ை் 

மட்டுபம தங்கை் விவரங்களை வாக்காைர ்பட்டியலில் சரிபாரத்த்ுை்ைனர.் 

 வாக்காைரக்ை் ளகபபசி மசயலியின் மூலம் நிகழ்பநரத்தில், தாலுகா அலுவலகங்கை், 

மின்னணுத் தகவல் பசளவ ளமயங்கை் மற்றும் சிறப்பு முகாம்கை் ஆகியவற்றில் தங்கை் 

விவரங்களைச ்சரி பாரக்்கலாம். 

 

ஷி ஜின்பிங்கிை்கும் கமோடி ்கும் இனையிலோன இரண்ைோவது அதி ோரப் பூரவ்மை்ை 

சந்திப்பு 

 ஷி ஜின்பிங்கிற்கும் பமாடிக்கும் இளடயிலான இரண்டாவது அதிகாரப் பூரவ்மற்ற 

சந்திப்பானது மாமல்லபுரதத்ில் நடத்தப் பட்டது. 
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 இந்தச ் சந்திப்பின் பபாது விரிவான பிராந்தியப் மபாருைாதாரக் கூட்டுறவு (Regional 

Comprehensive Economic Partnership - RCEP) குறித்து இந்தியா தனது கவளலகளைக் கூறியதாக 

இந்திய மவைியுறவுத் துளற மசயலாைரான விஜய் பகாகபல கூறினார.் 

 RCEP என்பது சீனா தளலளமயில் முன்மமாழியப்பட்டுை்ை ஒரு தளடயில்லா வரத்த்க 

ஒப்பந்தமாகும். 

 இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இளடயில் 53 பில்லியன் டாலர ் மதிப்பிலான வரத்த்கப் 

பற்றாக்குளற குறித்தும் இங்கு  விவாதிக்கப் பட்டது. 

 சீன துளணப் பிரதமரான ஹு சுன்ஹுவா மற்றும் இந்திய நிதியளமசச்ரான நிரம்லா 

சீதாராமன் ஆகிபயாருக்கு இளடபய இது குறிதத்ு விவாதிப்பதற்கு வழிமுளற ஒன்று 

நிறுவப் பட்டுை்ைது. 

 இந்த மசன்ளனச ் சந்திப்ளப இரு நாடுகளுக்கும் இளடயிலான “ஒத்துளழப்பின் புதிய 

சகாப்தம்” என்று பமாடி பாராட்டியுை்ைார.் 

 இரு தளலவரக்ளுக்கிளடயில் இது பபான்ற ஒரு முதலாவது அதிகாரப் பூரவ்மற்ற 

சந்திப்பானது 2018 ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் வுஹானில் நடதத்ப் பட்டது. 

சநபாளத்தில்  

 மசன்ளனச ் சந்திப்ளபத் மதாடரந்்து, ஷி ஜின்பிங் அடுதத்தாக பநபாைத்திற்கும் பயணம் 

மசய்தார.் 1996 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சீன அதிபர ் ஒருவர ் பநபாைத்திற்குப் பயணம் 

பமற்மகாை்வது இதுபவ முதல் முளறயாகும். 

 சீனாவின் லாசா மற்றும் பநபாைத்தின் காத்மாண்டு ஆகிய நகரங்களுக்கு இளடபய ரயில் 

இளணப்பு ஒன்று முன்மமாழியப் பட்டுை்ைது. 

 டிரான்ஸ்-இமயமளல இளணப்பானது புதத்ரின் பிறப்பிடமான லும்பினியுடனும்  

இளணக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 எவமரஸ்ட் சிகரத்தின் மீண்டும் அைவிடப்பட்ட உயரத்ளத அறிவிக்க பநபாைமும் சீனாவும் 

கூட்டாக ஒப்புக் மகாண்டுை்ைன. 

 

நோன் ோவது  ோவல் துனை ஆனணயம் - எம் ஷீலோ பிரியோ 

 நான்காவது காவல் துளற ஆளணயம் அளமக்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு மாநில அரசு 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

 ஓய்வு மபற்ற அதிகாரியான எம் ஷீலா பிரியா இந்த ஆளணயதத்ின் தளலவராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 
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உறுப்பினரக்ள் 

 பவடசந்தூர ் சட்டமன்ற உறுப்பினரான வி பி பி பரமசிவம், தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வு 

மபற்ற இளணச ் மசயலாைர ் எம் அறசம்சல்வி ஆகிபயார ் இந்த ஆளணயதத்ின் 

உறுப்பினரக்ை் ஆவர.் 

உறுப்பினர் செயலாளர் 

 இளணய வழிக் குற்றப் பிரிவு காைல் துவறயின் கூடுதல் ேவலவம இயக்குனரான ஜி. 

மவங்கட்ராமன். 

பணி 

 ஷீலா பிரியா ஆளணயமானது பின்வருபளவ குறித்து ஆராய இருக்கின்றது. 

o நுண்ணறிவுத் தகவல் பசகரிப்பு 

o மபண்கை் மற்றும் குழந்ளதகளுக்கு எதிரான குற்றங்கை் 

o இளணய வழிக் குற்றங்கை், பபாக்குவரதத்ு மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு 

o மூன்றாவது ஆளணயதத்ின் பரிந்துளரகை் குறித்து இந்த ஆளணயம் ஆராயும். 

காவல் துகற ஆகணயத்தின் வரலாறு 

 இதற்கு முன்னர ்1969, 1989, 2006 ஆம் ஆண்டுகைில் மூன்று காவல் துளற ஆளணயங்கை் 

அளமக்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்த ஆளணயங்கை் முளறபய ஆர.்ஏ. பகாபால்சாமி, பி. சபாநாயகம், ஆர.் பூரண்லிங்கம் 

ஆகிபயாரின் தளலளமயில் மசயல்பட்டன. 
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சசன்னன பி.சி.ஜி தடுப்பூசி னமயம் மீண்டும் திைப்பு 

 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மசன்ளனயில் உை்ை பி.சி.ஜி தடுப்பூசி ஆய்வகமானது 

வணிகப் பயன்பாட்டிற்காக காசபநாய் எதிரப்்பு தடுப்பூசியின் மபருமைவிலான 

உற்பத்திளய மீண்டும் மதாடங்குவதற்கு மதத்ிய அரசின் அனுமதிளயப் மபற்றுை்ைது. 

 சிறந்த உற்பதத்ி நளடமுளற (Good Manufacturing Practices - GMP)  மநறிமுளறகளைப் 

பின்பற்றிய பின்னர ்இது மீண்டும் திறக்கப் பட்டுை்ைது. 

 2021 ஆம் ஆண்டிற்குை் உலகைாவிய பநாய்த் தடுப்புத் திட்டத்திற்குத் பதளவயான 

குளறந்தது 300 லட்சம் மருந்துகளை இந்த ஆய்வகம் தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுை்ைது. 

 ஆய்வகத்தில் உை்ை விஞ்ஞானிகை் ளமக்பகாபாக்டீரியம் மபாவிஸ் பி.சி.ஜி திரிபிலிருந்து 

ஒரு திரிளபப் பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

 இது தனியார ்நிறுவனங்களை விட மிகக் குளறந்த விளலயில் காசபநாய் தடுப்பூசிகளை 

வழங்க இருக்கின்றது. 

 மடன்மாரக்்கின் பகாபன்பஹகனில் உை்ை ஸ்படட்டன்ஸ் மசரம் நிறுவனம் மற்றும் உலக 

சுகாதார அளமப்பு ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்த ஆய்வகமானது 1948 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 

இந்தியோவின் முதலோவது சிைந்த சவள்ள எசச்ரி ்ன  அனமப்பு 

 தமிழ்நாடு அரசானது மசன்ளனயில் ஒரு ‘சிறந்த மவை்ை எசச்ரிக்ளக அளமப்ளப’ 

ஏற்படுதத் இருக்கின்றது. 

 இது மளழக் காலங்கைில் நீரில் மூழ்கும் அபாயம் உை்ை பகுதிகைின் விவரங்களைப் மபற 

அதிகாரிகளுக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 சிறந்த மவை்ை எசச்ரிக்ளக அளமப்ளபப் மபற்ற இந்தியாவின் முதலாவது நகரமாக 

மசன்ளன உருமவடுக்க இருக்கின்றது. 

CFLOWS 

 CFLOWS எனப்படும் மதாழில்நுட்பமானது இந்தியாவின் முதலாவது ஒருங்கிளணந்த 

கடபலார மவை்ை எசச்ரிக்ளக அளமப்பு ஆகும். 

 CFLOWS என்பது வளலதைப் புவியியல் தகவல் முளறளம அடிப்பளடயிலான தீரவ்ுகளை 

அைிக்கும் ஒரு ஆதரவு அளமப்பு ஆகும். 

 இது வானிளல முன்னறிவிப்பு, ளஹட்பராலஜிக் (நீரியல்), ளஹட்ராலிக் மற்றும் 

நீரியக்கவியல் மாதிரிகை் ஆகியவற்றிலிருந்து மபறப்பட்ட தரவுகை் மற்றும் முடிவுகளை 

ஒருங்கிளணக்கின்றது. 

 உை்கட்டளமப்புகை், கட்டிடங்கை், சாளலகை் மற்றும் வாரட்ு எல்ளல ஆகிய பகுதிகைில் 

மவை்ைதத்ின் முப்பரிமாண காட்சிகை் உட்பட 6 கூறுகை் இதில் உை்ைன. 

 இது 10 நாட்களுக்கு முன்பப சாத்தியமான நீரில் மூழ்கும் பகுதிகை் பற்றிய 

முன்னறிவிப்ளப வழங்கும். 

இதனுடன் சதாடர்புள்ள அகமப்புகள் 

 மத்திய அரசின் முதன்ளம அறிவியல் ஆபலாசகர ் அலுவலகத்தால் கருத்தாக்கம் 

மசய்யப்பட்டு புவி அறிவியல் அளமசச்கம் மற்றும் தமிழக அரசு ஆகியளவ இளணந்து 

இளத உருவாக்கியுை்ைன. 
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 முழுளமயாக மசயல்படும் CFLOWSற்கான இளணப்பானது பதசியக் கடபலார ஆராய்சச்ி 

ளமயதத்ினால் (National Centre for Coastal Research - NCCR) மாநில பபரிடர ் பமலாண்ளம 

கழகதத்ிற்கு முளறயாக ஒப்பளடக்கப்பட இருக்கின்றது. 

 

மதரோஸ் உயர ்நீதிமன்ைத் தனலனம நீதிபதி ஏ.பி. சோஹி 

 பாட்னா உயர ்நீதிமன்றதத்ின் தற்பபாளதயத் தளலளம நீதிபதியான ஏ.பி. சாஹி என்பவர ்

மதராஸ் உயர ் நீதிமன்றத்தின் தளலளம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட பவண்டும் என்று 

உசச் நீதிமன்றக் மகாலிஜியம் பரிந்துளரத்துை்ைது. 

 இவர ்மதராஸ் உயர ்நீதிமன்றத்தின் தற்காலிகத் தளலளம நீதிபதியாக இருக்கும் வினீத் 

பகாத்தாரிக்குப் பதிலாக நியமிக்கப்பட இருக்கின்றார.் 

 மகாலிஜியதத்ின் தீரம்ானதத்ின் படி, திரிபுரா உயர ் நீதிமன்றத்தின் தற்பபாளதயத் 

தளலளம நீதிபதியான சஞ்சய் கபரால் என்பவர ்நீதிபதி ஏ.பி. சாஹிக்குப் பதிலாக பாட்னா 

உயர ்நீதிமன்றத்தின் தளலளம நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட இருக்கின்றார.் 

 

தமிழ்நோடு உள்ளோை்சி அனமப்புத் கதரத்ல் ள் 

 பின்வரும் பதவிகளுக்கான பதரத்ல்கை் கட்சி அடிப்பளடயில் நடத்தப்படும் என்று 

தமிழ்நாடு மாநில பதரத்ல் ஆளணயம் அறிவிதத்ுை்ைது.  

o பபரூராட்சிப் பஞ்சாயதத்ுகைின் வாரட்ு உறுப்பினரக்ை், 

o நகராட்சிகை் மற்றும் மாநகராட்சிகைின் உறுப்பினரக்ை், 

o நகரப் பஞ்சாயதத்ுகை் மற்றும் நகராட்சிகைின் தளலவரக்ை், 

o மாநகராட்சிகைின் பமயரக்ை், 

o ஒன்றியப் பஞ்சாயதத்ுகைின் வாரட்ு உறுப்பினரக்ை், 

o மாவட்டப் பஞ்சாயதத்ுகைின் வாரட்ு உறுப்பினரக்ை். 

 தமிழகத்தில் உை்ை மசன்ளன மற்றும் பிற மாநகராட்சிகை் பநரடியாக அந்தந்த 

பமயரக்ளுக்கு வாக்கைிக்கவுை்ைன. 

 மாநகராட்சிகளுக்கான பமயரக்ைின் பதவிகளுக்கு பநரடித் பதரத்ளல மாநில பதரத்ல் 

ஆளணயம் அறிவிதத்ுை்ைது.  

 இதன்படி பதரந்்மதடுக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ை் பமயளரத் பதரந்்மதடுப்பதற்கு இனி 

வாக்கைிக்க மாட்டாரக்ை். 

 பின்வரும் பதரத்ல்களுக்கு மாநில பதரத்ல் ஆளணயம் வாக்குச ்சீட்டுகளைப் பயன்படுதத் 

இருக்கின்றது.  

o கிராமப் பஞ்சாயத்து வாரட்ு உறுப்பினர,் 

o கிராமப் பஞ்சாயத்து தளலவர,் 

o ஒன்றியப் பஞ்சாயதத்ு வாரட்ு உறுப்பினர,்  

o மாவட்டப் பஞ்சாயதத்ு உறுப்பினர.் 

 மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கை் நகரப்்புற உை்ைாட்சி அளமப்புகைில் 
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பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் நகரப்்புற வாக்காைரக்ை் அவரக்ைின்  உறுப்பினரக்ளைத ்

பதரந்்மதடுப்பாரக்ை்.  

o மாநகராட்சி வாரட்ு உறுப்பினர ்

o மாநகராட்சி பமயர ்

o பபரூராட்சிப் பஞ்சாயதத்ு தளலவர ்

o நகராட்சித் தளலவர ்

 

40 இனணய வழி ் குை்ைத் தடுப்பு  ோவல் நினலயங் ள் மை்றும் இனணய வழி 

குை்ைத் தடுப்பு ஆய்வ ங் ள் 

 அதிகரித்து வரும் குற்றங்களைக் ளகயாளுவதற்காக 40 இளணய வழிக் குற்றத் தடுப்பு 

காவல் நிளலயங்களையும் இளணய வழிக் குற்றத் தடுப்பு ஆய்வகங்களையும் விளரவில் 

தமிழ்நாடு மபற இருக்கின்றது. 

 இளணய வழிக் குற்ற வழக்குகளைக் ளகயாை்வளதத் தவிர, இந்தப் புதிய 

உை்கட்டளமப்பானது வழக்கமான வழக்குகளைத ் தீரப்்பதற்குத் பதளவயான டிஜிட்டல் 

ஆதாரங்களைச ் பசகரிக்க காவல் துளறக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 இந்தப் பிரதத்ிபயக இளணய வழிக் குற்றத் தடுப்பு காவல் நிளலயங்கை் மற்றும் 

ஆய்வகங்கை் பின்வருவனவற்ளறக் மகாண்டிருக்கும். 

o ளகபபசிகை், சிம் காரட்ுகை், மடிக் கணினிகை் மற்றும் வன்தட்டுகை் 

ஆகியவற்றிலிருந்து நீக்கப்பட்ட தரவுகளையும் பசரத்த்ுத் தரவுகளை  

மீட்மடடுப்பதற்கான கருவிகை். 

o கணினி அளமப்புகைில் ஊடுருவுதலுக்கான மமன்மபாருை் மற்றும் கணினி 

அளமப்புகளைக் கண்காணிப்பதற்கான மமன்மபாருை். 

 இந்த வளகயான காவல் நிளலயங்கை் மற்றும் ஆய்வகங்களை  அளமக்க தமிழ்நாடு 

அரசு 28.97 பகாடி நிதிளய ஒதுக்கியுை்ைது. 

 

த வல் சதோழில்நுை்பத்தோல் கமம்படுத்தப்பை்ை  ோவல் துனை ஆளுன  

 தமிழ்நாடு காவல்துளற தளலளமயகமானது காகிதத்ளதப் பயன்படுதத்ாமல் 

பணியாற்றும் மாநில அரசாங்கத்தின் முதலாவது மபரிய அளமப்பாக 

உருமவடுத்துை்ைது. 

 ‘தளலளம அலுவலகம்’ என்றும் அளழக்கப்படும் காவல்துளறப் மபாது இயக்குநர ்

அலுவலகத்தில் உை்ை முழு நிரவ்ாகமும் தானியங்கி முளறயில் மசயல்படுதத்ப் 

பட்டுை்ைது. 

 காவல்துளறப் மபாது இயக்குனர ் அலுவலகம் தவிர, மூன்று ஆளணயர ் அலுவலகங்கை் 

மற்றும் 15 மாவட்டங்கை் முழுளமயாக தானியங்கி முளறயில் மாற்றப் பட்டுை்ைன. 

இ – அலுவலகம் (மின்னணு முகறயிலான அலுவலகம்) 

 காவல் துளறயானது பதசிய தகவல் ளமயத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இளணயச ்

மசயலியான இ – அலுவலகம் என்ற மசயலிளயச ் மசயல்பாட்டுக்குக் மகாண்டு 

வந்துை்ைது. 
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 மின்னணு முளறயிலான அலுவலகம் என்பது ஒரு பாதுகாப்பான அளமப்பாகும்.  இது 

பகாப்புகளை அடுத்த நிளலக்கு விளரவாகக் மகாண்டுச ் மசல்ல வசதியைிப்பபதாடு 

மட்டுமல்லாமல் பின்வருவனவற்றிற்கும் வழி வகுக்கின்றது. 

o சிறந்த நிரவ்ாகத்திற்கு வழிவகுக்கும் வளகயில் மனித வைத்ளத பமலும் 

நியாயமான முளறயில் பயன்படுத்துவது 

o மவைிப்பளடத் தன்ளம 

 

கீழடி 5வது  ை்ை அ ழ்வோரோய்சச்ி 

 கீழடியில் அண்ளமயில் முடிவளடந்த ஐந்தாவது கட்டத்  மதால்மபாருை் 

அகழ்வாராய்சச்ியில் சுடுமண் குழாய்கை் புதியதாகக்  கண்டுபிடிக்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்தக் குழாய்கை் தமிழ்நாட்டின் பிற அகழ்வாராய்சச்ி இடங்கைில் காணப்படும் அளனதத்ு 

சுடுமண் குழாய்களைக் காட்டிலும்  ‘தனிதத்ுவமானதாக’ அறியப் படுகிறது. 

 அளவ ஒன்றன் பமல் ஒன்றாக கிளடமட்டமாக அடுக்கப் பட்டிருந்தன. எனபவ அளவ 

மவவ்பவறு பநாக்கங்களுக்காக பயன்படுதத்ப் பட்டிருக்கலாம் எனக் கருதப் படுகின்றது. 

 மதாடரச்ச்ியாக 10 சுடுமண் குழாய்களை உறுதியாகப் மபாருத்துவதன் மூலம் ஒரு குழாய் 

அளமக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குழாய் ஒன்றில் ஒரு மூடி காணப்பட்டது. இது நீளரபயா அல்லது 

பவறு ஏபதனும் திரவத்ளதபயா வடிகட்டும் சாதனமாக பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கலாம். 

 ஊரவ்ன பபான்ற உயிரிகை் உை்பை நுளழவளதத ் தடுக்க இந்த மூடி பபான்ற அளமப்பு 

பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கலாம். 

 

 

ஒப்பந்தப் பண்னணயம் மீதோன சை்ைம் - முதலோவது மோநிலம் 

 ஒப்பந்தப் பண்ளணயம் மீதான சட்டத்ளத இயற்றிய நாட்டின் முதலாவது மாநிலமாக 

தமிழகம் உருமவடுதத்ுை்ைது. 

 பவைாண் விளைமபாருை் மற்றும் கால்நளட ஒப்பந்தப் பண்ளணயம் & பசளவகை் 

(ஊக்குவிப்பு மற்றும் எைிதாக்கல்) மீதான சட்டதத்ிற்கு இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ்

ராம்நாத் பகாவிந்த் தனது ஒப்புதளல வழங்கினார.் 
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 இந்தச ் சட்டமானது மபரு விளைசச்ல் காலங்கைில் அல்லது சந்ளத விளலகை் ஏற்ற 

இறக்கமாக இருக்கும் காலங்கைில் விவசாயிகைின் நலன்களைப் பாதுகாக்க 

இருக்கின்றது. 

 விவசாயிகைிடமிருந்து விவசாய விளைமபாருை்களை வாங்குபவரக்ளுடன் ஒப்பந்தம் 

ளகமயழுத்தாகும் சமயதத்ில் நிரண்யிக்கப்பட்ட விளலபய (pre-determined price) 

விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட இருக்கின்றது. 

இெெ்ட்டத்கதெ ் செயல்படுத்தும் ஆகணயம் 

 தமிழ்நாடு மாநில ஒப்பந்தப் பண்ளணயம் மற்றும் பசளவகை் (ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

எைிதாக்கல்) ஆளணயம் என்று அளழக்கப்படும் ஒரு புதிய ஆறு உறுப்பினரக்ளைக் 

மகாண்ட அளமப்பு. 

 ஒப்பந்தங்கை் பவைாண் சந்ளதப்படுதத்ல் மற்றும் பவைாண் வணிகத் துளறளயச ்பசரந்்த 

“நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகைிடம்” பதிவு மசய்யப்பட பவண்டும். 

விதிவிலக்கு 

 மத்திய அரசு, மாநில அரசு அல்லது இந்திய பவைாண் ஆராய்சச்ி ஆளணயம் 

ஆகியவற்றால் தளட மசய்யப்பட்ட எந்தமவாரு விளைமபாருளும் இந்த ஒப்பந்தப் 

பண்ளணயதத்ின் கீழ் உை்ைடங்காது. 
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நோன்கு புதிய மின்னணு உை்பத்தி னமயங் ள் 

 ேமிழ்நாடு அரசு 2023ம் ஆண்டிற்குள்ளாக சசன்வன,  திருைள்ளூர,் ஓசூர ் மற்றும் 

காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் பசுவம ைழியிலான (கிரன்ீபீல்ட்) மின்னணு உற்பேத்ி 

வமயங்கவள உருைாக்குைேற்கான திட்டங்கவள அறிவிே்திருக்கின்றது. 

 தமலும் ேமிழ்நாடு அரசு ஸ்ரீசபரும்புதூர ் மற்றும் ஒரகடம் ஆகிய இடங்களில் ஏற்கனதை 

இருக்கும் உற்பேத்ி வமயங்கவள (பிரவுன்பீல்ட்) தமம்படுேத்ிடவும் தகாவைப் பகுதியில் 

உை்ை இந்திய மின்னணுத் சோழிற்சாவல அவமப்பின் ஒரு சோழிற்துவறப் பூங்காவை 

தமம்படுே்திடவும் திட்டம் தீட்டியிருக்கின்றது. 

 மே்திய அரசு இேத்ிட்டங்களுக்கான நிதியுேவிவய தேசிய மின்னணுக் சகாள்வகயின் கீழ் 

அளிக்கின்றது. 

 

 

 

சதசியெ ்செய்திகள் 

சதாழில்துகற 4.0 

 நாட்டில் மதாழில்துளற 4.0 ஐ மதாடங்குவதற்கான ஒரு முன்பனாடித் திட்டமானது உத்தரப் 

பிரபதசத்தில் உை்ை நவீன ரயில் மபட்டித் மதாழிற்சாளலயில் மதாடங்கப்பட்டுை்ைது. 

 மதாழில்துளற 4.0 ஆனது மபாதுவாக நான்காவது மதாழில் துளறப் புரட்சி என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. 

 உற்பத்தித் திறளன அதிகரிப்பதற்காக உற்பத்தி மதாழில்நுட்பங்கைில் 

எந்திரமயமாக்கம், இளட-இளணப்பு மற்றும் தரவு பரிமாற்றம் ஆகியவற்றின் 

தற்பபாளதய பபாக்கிற்காக இந்தப் மபயர ்வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

 மதாழில்துளற 4.0 ஆனது மசயற்ளக நுண்ணறிவு, மபருந் தரவு, பகுப்பாய்வு, இயந்திரக் 

கற்றல் மற்றும் பமகக் கணினி (Cloud Computing)  ஆகியவற்றுடன் “உற்பதத்ிளய” 

ஒருங்கிளணக்கின்றது. 
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பள்ளிக் கல்வி தரக் குறியீடு 

 நிதி ஆபயாக் அளமப்பால் மவைியிடப்பட்ட பை்ைிக் கல்வி தரக் குறியீட்டில் (School 

Education Quality Index - SEQI) பகரை மாநிலம் முதலிடம் பிடிதத்ுை்ைது. 

 SEQI ஆனது நிதி ஆபயாக்கினால் பின்வருவனவற்றுடன் இளணந்து ஒரு கூட்டுச ் 

மசயல்முளற மூலம் உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

o மனித வை பமம்பாட்டுத் துளற அளமசச்கம்  

o உலக வங்கி 

 இந்தக் குறியீடானது பை்ைிக் கல்வித் துளறயில் மாநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் 

பிரபதசங்கைின் மசயல்திறளன மதிப்பீடு மசய்வளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 குறியீட்டுக்கான தரவானது மூன்று பிரிவுகளுக்காக பசகரிக்கப்பட்டுை்ைது: மபரிய 

மாநிலங்கை், சிறிய மாநிலங்கை் மற்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்கை். 

சபரிய மாநிலங்கள் 

 2016 – 2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான குறியீட்டில் பகரைா 76.6 சதவீததத்ுடன் 

முதலிடத்ளதயும் உத்தரப் பிரபதசம் 36.4 சதவீததத்ுடன் களடசி இடத்ளதயும் 

பிடித்துை்ைன. 

சிறிய மாநிலங்கள் 

 இந்தக் குறியீட்டில் மணிப்பூர ்(68.8 சதவீதம்) முதலிடத்ளதயும் அருணாசச்லப்  பிரபதசம் 

(24.6 சதவீதம்) களடசி இடத்ளதயும் பிடிதத்ுை்ைன. 

யூனியன் பிரசதெங்கள் 

 இந்தக் குறியீட்டில் சண்டிகர ் (82.9 சதவீதம்) முதலிடதத்ிலும் லட்சத் தீவுகை் களடசி 

இடதத்ிலும் (31.9 சதவீதம்) உை்ைன. 
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திைந்தசவளி ்  ழிப்பிைமை்ை இந்தியோ 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, கிராமப்புற இந்தியாவும் அதன் 

கிராமங்களும் தங்களை திறந்தமவைிக் கழிப்பிடமற்ற கிராமங்கைாக அறிவிதத்ுை்ைதாக 

பிரதமர ்நபரந்திர பமாடி கூறியுை்ைார.் 

 கடந்த 60 மாதங்கைில், 60 பகாடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு 11 பகாடி கழிப்பளறகை் 

கட்டி வழங்கப் பட்டுை்ைன. 

 தூய்ளம இந்தியா கிராமின் என்ற திட்டமானது 2014 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 2 அன்று 

மதாடங்கப் பட்டது. 

 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 2 ஆம் பததிக்குை் அளனவருக்குமான  துப்புரவு 

வசதிளய ஏற்படுத்துதல், தூய்ளமளய பமம்படுதத்ுதல் மற்றும் நாட்டில் திறந்தமவைியில் 

மலம் கழிப்பளத அகற்றுதல் ஆகியவற்ளற பநாக்கங்கைாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இது 75 லட்சம் பவளல வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுை்ைது. இந்த பவளலவாய்ப்புகைில் 

மபரும்பான்ளமயானளவ கிராமப்புற மக்கைால் கிளடக்கப் மபறுகின்றன. 
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 ங்ன  வடிநில மோநிலங் ளில் சினல  னரத்தலு ்குத் தனை 

 தசரா, தீபாவைி, சரஸ்வதி பூளஜ உை்ைிட்ட பண்டிளககைின் பபாது கங்ளக அல்லது அதன் 

துளண நதிகைில் சிளலகளைக் களரப்பதற்குத் தூய்ளமயான கங்ளக நதிக்கான 

பதசியத்  திட்டம் (National Mission for Clean Ganga - NMCG) தளட விதிதத்ுை்ைது. 

 இந்த உத்தரவானது சுற்றுசச்ூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 இன் பிரிவு 5ன் கீழ் பிறப்பிக்கப் 

பட்டுை்ைது. 

 இந்த உதத்ரளவ மீறுபவரக்ை் ரூ 50,000ஐ மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு 

அபராதமாகச ்மசலுதத் பவண்டும். 

 இந்த 11 கங்ளக வடிநில மாநிலங்கைில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளககை் 

அமல்படுதத்ப்பட இருக்கின்றன. 

 

உத்தரப் பிரபதசம் உத்தரகாண்ட் 

இமாசச்லப் பிரபதசம் ஹரியாணா 

ராஜஸ்தான் தில்லி 

பீகார ் ஜாரக்்கண்ட் 

மத்தியப் பிரபதசம் சத்தீஸ்கர ்

பமற்கு வங்காைம் 

 

பரய்தோன் பரவ்் 2019 – சுை்றுலோத் துனை முன்சனடுப்பு 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, மத்திய சுற்றுலாத் துளற 

அளமசச்கமானது “பரய்தான் பரவ்் 2019” என்ற ஒரு சுற்றுலா சாரந்்த  முன்மனடுப்ளபத ்

மதாடங்கியுை்ைது. 

 இந்தியரக்ைிளடபய உை்நாட்டுச ் சுற்றுலாளவ ஊக்குவிப்பதும் “அளனவருக்கும் 

சுற்றுலா” என்ற மசய்திளயப் பரப்புவதும் இந்த முன்மனடுப்பின் பநாக்கங்கைாகும். 

 பமலும், நாட்டில் மவைிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகைின் வருளக அதிகரித்துை்ைது. 

ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 1.05 பகாடி சுற்றுலாப் பயணிகை் இந்தியாவிற்கு வருளக 

புரிகின்றனர.் 

 உலக சுற்றுலாத் தரவரிளசயில் நாட்டின் இடம் 2013 ஆம் ஆண்டில் 65வது இடத்திலிருந்து 

2019 ஆம் ஆண்டில் 34வது இடதத்ிற்கு முன்பனறியுை்ைது. 

 

ரயில் நினலயங் ளில் “தூய்னம” குறித்த ஆய்வு அறி ்ன  

 ரயில்பவ அளமசச்ர ் பியூஷ் பகாயல் “ரயில் நிளலயங்கைில் தூய்ளம குறித்த ஆய்வு 

அறிக்ளக” (புறநகர ் மற்றும் புறநகர ் அல்லாத ரயில் நிளலயங்கைின் தூய்ளம குறிதத் 

ஆய்வு 2019) என்ற அறிக்ளக ஒன்ளற மவைியிட்டுை்ைார.் 

 இந்த ஆய்வு 1000 மதிப்மபண்களைக் மகாண்டதாக ஒரு மூன்றாம் தரப்பு தணிக்ளகயாக 

ரயில்துளற நடத்தி இருக்கின்றது. தூய்ளம மீதான தரவரிளசப் படுதத்லானது 720 ரயில் 

நிளலயங்கைில் நடத்தப்பட்டது. 
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 இந்த ஆய்வில் புறநகர ்ரயில் நிளலயங்களும் முதல் முளறயாக பசரக்்கப்பட்டுை்ைன. 

 மஜய்ப்பூர,் பஜாத்பூர ் மற்றும் துரக்ாபுரா ஆகியளவ முதல் மூன்று தூய்ளமயான ரயில் 

நிளலயங்கைாகும். இந்த 3 நிளலயங்களும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உை்ைன. 

 முதல் மூன்று ரயில்பவ மண்டலங்கை்: வடபமற்கு ரயில்பவ, மதன்கிழக்கு மதத்ிய ரயில்பவ 

மற்றும் கிழக்கு மதத்ிய ரயில்பவ. 

 

எஸ்சி & எஸ்டி (வன்ச ோடுனமத் தடுப்பு) சை்ைம், 1989 

 உசச் நீதிமன்றமானது 1989 ஆம் ஆண்டின் பட்டியலிடப்பட்ட இனத்தவர ் மற்றும் 

பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ் (வன்மகாடுளமத ்   தடுப்பு) சட்டம் மதாடரப்ாக கடந்த 

2018 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதம் வழங்கப்பட்ட தீரப்்பில் உை்ை அறிவுறுத்தல்களை திரும்பப் 

மபற்றுை்ைது. 

 அந்தத் தீரப்்ளப மறுபரிசீலளன மசய்யக் பகாரி மத்திய அரசு விடுத்த பகாரிக்ளகளயத ்

மதாடரந்்து இந்த தீரப்்பு வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றம் வழங்கிய  தீரப்்பானது குடிமக்கை் உரிளமகளைப் 

பாதுகாத்தல் (Protection of Civil Rights Act - PCR Act) என்ற சட்டதத்ின் கீழ் ஒருவளர ளகது 

மசய்வதற்கான விதிகளை நீரத்த்ுப் பபாகச ்மசய்தது. 

2018 ஆம் ஆண்டின் தீர்ப்பு 

 SC மற்றும் ST சட்டத்ளத உசச் நீதிமன்றம் நீரத்த்ுப் பபாகச ் மசய்து, குற்றம் 

சாட்டப்பட்டவரக்ளுக்கு "முன் ஜாமீன்" வழங்க அனுமதிதத்து. 

 பமலும் ஒரு வழக்ளகப் பதிவு மசய்வதற்கு முன்னர,் இசச்ட்டதத்ின் கீழ் ஒரு புகாரானது 

"பதிவு மசய்வதற்குத் தகுந்ததா அல்லது பிறரின் உந்துதல் மூலம் அைிக்கப்பட்டதா" 

என்பது குறித்து காவல்துளற ஒரு முதல்நிளல விசாரளணளய நடத்த பவண்டும் என்றும் 

அது அறிவுறுதத்ியது. 

 இந்த இரண்டு நிபந்தளனகளும் அசல் சட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக இல்ளல. 

மாற்றியகமக்கப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆகண 

 மத்திய அரசால் தாக்கல் மசய்யப்பட்ட சீராய்வு மனுளவ உசச் நீதிமன்றத்தின் அபத 

அமரவ்ு விசாரிதத்து. 

 இந்த அமரவ்ு இதற்கு முன்பு 2018 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட தீரப்்பின் நீரத்த்ுப் பபாகச ்

மசய்யும் அம்சங்களைத்  திரும்பப் மபற்றுை்ைது. 

 கட்டப் பஞ்சாயத்து, கும்பல் மகாளல பபான்ற சட்டமன்றத்தால் சட்டம் இயற்றப்படாத 

வழக்குகைில் "மட்டுபம" சில வழிகாட்டுதல்களை உசச் நீதிமன்றம் விதிக்க முடியும் என்று 

அது ஒப்புக் மகாண்டது. 

 ஆனால் ஏற்கனபவ ஒரு பாராளுமன்றச ் சட்டம் (1989 ஆம் ஆண்டின் SC & ST சட்டம், 

பபான்றளவ) நளடமுளறயில் இருக்கும் பபாது,  நீதித்துளற அந்தச ்சட்டத்தின் வரம்பிற்கு 

கட்டுப்படுகின்றது. 

இந்த வழக்கின் சபயர் 

 "சுபாஷ் காசிநாத் மகாஜன் (எதிர)் மகாராஷ்டிரா மாநிலம்" என்ற வழக்கில் இந்தத ்

தீரப்்புகை் வழங்கப்பட்டன. 
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2019 ஆம் ஆண்டிை் ோன MASCRADE இன் 6வது பதிப்பு 

 கடத்தல் மற்றும் கை்ைபநாட்டு வரத்த்கத்திற்கு எதிரான சரவ்பதச மாநாட்டு இயக்கத்தின்  

(International Conference Movement Against Smuggling and Counterfeit Trade -MASCRADE) 6வது பதிப்பு 

2019 ஆம் ஆண்டு புதுதில்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருப்மபாருை்: “கை்ைபநாட்டு, கடத்தல் மற்றும் திருட்டு ஆகியவற்ளறத ்

தடுப்பதற்கான  ஒரு மவற்றி மபறும் உதத்ி”. 

 மபாருைாதாரத்ளத அழிக்கக் கூடிய கடத்தல் மற்றும் கை்ை நடவடிக்ளககளுக்கு எதிரான 

இந்த வருடாந்திர நிகழ்ளவ இந்திய வரத்்தக மற்றும் மதாழில்துளற கூட்டளமப்புக் குழு 

ஏற்பாடு மசய்தது. 
 

 

 

ஆகரோ ்கிய மந்தன் பை்ைனை 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துளற அளமசச்ர ் டாக்டர ் ஹரஷ்வரத்ன் புது 

தில்லியில் ஆபராக்கிய மந்தன் என்ற 2 நாை் பதசிய பட்டளறளயத் திறந்து ளவத்தார.் 

 இந்நிகழ்வு பதசிய சுகாதார ஆளணயதத்ால்  ஏற்பாடு மசய்யப் பட்டது. 

 இது மசப்டம்பர ்23, 2018 அன்று மதாடங்கப்பட்ட ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரதான் மந்திரி ஜன் 

ஆபராக்ய பயாஜனாவின் முதல் ஆண்டு நிளறளவக் குறிக்கும் பநாக்கத்ளதக் மகாண்டது. 

 இந்தப் பட்டளறயில், ஆயுஷ்மான் பாரத்திற்காக ‘பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆபராக்ய 

பயாஜனா’ என்ற புதிய ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டதத்ின் ளகபபசி மசயலியானது  

அறிமுகப்படுதத்ப் பட்டது. 

 ஸ்டாரட்் அப் இந்தியாவுடன் இளணந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்டாரட்்-அப் கிராண்ட் 

பசலஞ்ச ்ஆனது மதாடங்கப் பட்டுை்ைது. 

 இப்பட்டளறயின் பபாது ஒரு நிளனவு தபால்தளலயும் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டது. 
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கபோனதப் சபோருள் நினலனம குறித்த சரவ்கதச மோநோடு 

 “ஒரு விரிவான அணுகுமுளறளய வைரப்்பதற்கானப் பிராந்திய மாநாடு: 

ஆப்கானிஸ்தானில் பபாளதப் மபாருை் கடதத்ுபவரக்ைின் சட்டவிபராத கடதத்ல் மற்றும் 

இந்தியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் பபாளதப் மபாருை் நிளலளம ஆகியவற்ளற 

எதிரத்்துப் பபாராடுவது” என்ற 2 நாை் மாநாடு மணிப்பூரில் உை்ை இம்பாலில் 

நளடமபற்றது. 

 இந்த மாநாட்ளட மணிப்பூர ் மாநில அரசு மற்றும் பபாளதப் மபாருை் & குற்றம் 

மதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகைின் அலுவலகம், மதற்காசியாவின் பிராந்திய அலுவலகம் 

ஆகியளவ இளணந்து ஏற்பாடு மசய்துை்ைன. 

 உறுப்பு நாடுகைின் ஆதரவுடன் சட்டவிபராதக் கடத்தளல எதிரப்்பதற்கு ஒருங்கிளணந்த 

எல்ளல பமலாண்ளமச ் மசயல்முளறயுடன் கூடுதலாக மதற்காசியப் பிராந்தியப் 

புலனாய்வு மற்றும் ஒருங்கிளணப்பு ளமயத்ளத (SARICC - South Asia Regional Intelligence and 

Coordination Centre) வலுப்படுத்தவும் இந்த மாநாடு பரிந்துளரக்கிறது. 

 

நு ர்கவோர் சசயலி  

 மத்திய நுகரப்வார ் விவகாரங்கை், உணவு மற்றும் மபாது விநிபயாக அளமசச்ர ் ராம் 

விலாஸ் பஸ்வான் புது தில்லியில் ‘நுகரப்வார ்மசயலி’ ஒன்ளறத் மதாடங்கினார.் 

 இந்த மசயலியானது மபாது மக்கைின் குளறகளை நிவரத்்தி மசய்வளதயும் நுகரப்வார ்

மதாடரப்ான பிரசச்ிளனகைில் மதிப்புமிக்க தீரவ்ுகளை வழங்குவளதயும் பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 
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 அந்த குளறகைானது 20 நாட்களுக்குை் ஒரு குறிப்பிட்ட காலவளரயளறயில்  தீரக்்கப் 

படும். 

 ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ பநாக்கங்களை வலுப்படுதத்ும் இந்த மசயலியானது ளகபபசி 

சாதனங்கை் வழியாக நுகரப்வார ்குளறகளுக்கு ஒரு ஒற்ளறத் தீரள்வ வழங்குகிறது. 

 

னைதரோபோத் நிஜோமின் நிதி சதோைரப்ோன வழ ்கு 

 1948 ஆம் ஆண்டில் ளஹதராபாதத்ின் ஏழாவது நிஜாம் ஒஸ்மான் அலிகான் என்பவரால் 

பிரிட்டனில் உை்ை பாகிஸ்தான் உயர ்ஆளணயருக்கு மாற்றப்பட்ட நிதி இந்தியாவுக்குச ்

மசாந்தமானது என்று இங்கிலாந்து உயர ்நீதிமன்றம் தீரப்்பைித்துை்ைது. 

 பாகிஸ்தானில் பசருவதற்கான சாத்தியக் கூறுகைின் அனுமானதத்ில், நிஜாம் 1948 ஆம் 

ஆண்டில் 1,007,940 பவுண்டுகை் மற்றும் ஒன்பது ஷில்லிங் ஆகியவற்ளற பாகிஸ்தான் 

உயர ்ஆளணயருக்கு வழங்கினார.் 

 

 

 சுபதச அரசாக இருந்த ளஹதராபாத்ளத இந்தியாவுடன் இளணத்த பின்னர,் கடந்த 70 

ஆண்டுகைாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இந்த நிதிக்கான உரிளமளயக் பகாரி வந்தன. 

 ஏழாவது  நிஜாமின் பபரன்கைான முக்கரம் ஜா மற்றும் முஃபாக்கம் ஜா ஆகிபயாரும் இந்த 

நிதிக்கான உரிளமளயக் பகாரி வந்தனர.் 

 1963 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அன்று தங்கைது தாதத்ாவால் அளமக்கப்பட்ட 

அறக்கட்டளையினால் இந்த நிதி அவரக்ளுக்குப் பரிசாக வழங்கப்பட்டதாக அவரக்ை் 

கூறுகிறாரக்ை். 
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 அசல் மதாளகயானது தற்மபாழுது 35 மில்லியன்  பவுண்டாக (ரூ. 306 பகாடி) 

அதிகரித்துை்ைது. 

 பிரிட்டன் நீதிபதியான ஸ்மித் என்பவர ் 35 மில்லியன் பவுண்ட் என்ற நிதியானது 7வது 

நிஜாம், அவருளடய இைவரசரக்ை் மற்றும் இந்தியா ஆகிபயாருக்கு மசாந்தமானது என்று 

தீரப்்பைிதத்ுை்ைார.் 

 இந்த வழக்கு "ளஹதராபாத் நிதி வழக்கு" என்று பிரபலமாக அறியப்படுகின்றது. 

 

பசிபி ் தீவு ளு ் ோன  ைனுதவி 

 பசிபிக் தீவு நாடுகைின் குழுவிற்கு 150 மில்லியன் டாலர ்கடனுதவி வழங்கப்படும் என்று 

பிரதமர ்நபரந்திர பமாடி அறிவித்துை்ைார.் 

 அந்த நாடுகைின் பதளவகளுக்பகற்ப சூரிய ஆற்றல், புதுப்பிக்கதத்க்க ஆற்றல் மற்றும் 

காலநிளல மதாடரப்ானத் திட்டங்களை பமற்மகாை்ை இந்த நிதியானது  

பயன்படுத்தப்படும். 

 ஐ.நா மபாதுச ்சளபயின் 74வது அமரவ்ின்பபாது நளடமபற்ற இந்தியா-பசிபிக் தீவுகைில் 

உை்ை வைரும் நாடுகைின் தளலவரக்ை் பங்பகற்ற கூட்டத்தில் இந்தக் கடனுதவி குறிதத்ு 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இத்திட்டதத்ின் மூலம் பயனளடயும் பசிபிக் தீவுகளைச ்பசரந்்த நாடுகை் பின்வருமாறு: 

கிரிபோட்டி குடியரசு பலோவு பிஜி 

மாரஷ்ல் தீவுகை் வனாட்டு குடியரசு வமக்தரானீசியக் கூட்டு நாடுகள் 

நவூரு குடியரசு சோங்கா அரசு துைாலு 

பப்புைா நியூ கினியா சதமாைா சாலமன் தீவுகள் 

 

கதசிய ஊை்ைசச்த்து ஆய்வு 

 முதலாவது விரிவான பதசிய ஊட்டசச்தத்ுக் கணக்மகடுப்பானது 2016 ஆம் ஆண்டு 

பிப்ரவரி  முதல்  2018  ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் வளரயிலான காலகட்டதத்ில் மதத்ிய 

சுகாதாரத் துளற அளமசச்கம் மற்றும் யுனிமசஃப் ஆகியவற்றால் இளணந்து 

நடத்தப்பட்டது. 

 இது ஊட்டசச்தத்ு குளறபாட்ளட அைவிடுவதற்கும் நீரிழிவு, உயர ் இரத்த அழுதத்ம், 

மகாழுப்பு மற்றும் குழந்ளதகை் & இைம் பருவத்தினரில் காணப்படும் சிறுநீரகச ்

மசயல்பாடு பபான்ற மதாற்றா பநாய்கைின் விவரங்களைக் கணக்கிடுவதற்கும் 

பமற்மகாை்ைப்பட்ட முதலாவது ஆய்வாகும். 

 5-9 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகைில் கிட்டதத்ட்ட 10 சதவிகிததத்ினரும், 10-19 

வயதுக்குட்பட்ட இைம் பருவதத்ினரும் நீரிழிவு பநாய்க்கு உை்ைாகக் கூடியவரக்ைாகவும் 5 

சதவிகிதத்தினர ் அதிக எளட மகாண்டவரக்ைாகவும் 5  சதவிகிதத்தினர ் இரதத் 

அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ைாகவும் உை்ைனர.் 
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மோநிலங் ளு ்கினைகயயோன சபயரவ்ுத் திைன் – உணவுப் சபோருள் வழங் ல் 

அை்னை 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1க்குை் நாடு முழுவதும் “ஒபர பதசம் ஒபர உணவுப் மபாருை் 

வழங்கல் அட்ளடளய” மசயல்படுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, பின்வரும் 

மாநிலங்களுக்கிளடபய உணவுப் மபாருை் வழங்கல் அட்ளடயின் மபயரவ்ுத்திறளன 

மத்திய அரசு மதாடங்கியுை்ைது. 

o ராஜஸ்தான்/ ஹரியானா  

o மதலுங்கானா - ஆந்திரா 

o மஹாராஷ்டிரா – குஜராத ்

 இது ராஜஸ்தான்/ஹரியானா, மதலுங்கானா/மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஆந்திரா/குஜராதத்ில் 

வசிக்கும் பயனாைிகை் தங்கை் மாநிலதத்ில் உை்ை மபாது விநிபயாக முளறயின் கீழ் 

தங்கைது உணவுப் மபாருட்களை பமற்கூறிய ஏபதனும் ஒரு  மாநிலதத்ில் மபற்றுக் 

மகாை்வளதக் குறியிட்டுக் காட்டுகின்றது. 

 மாநிலங்களுக்கு இளடபயயான மபயரவ்ுத் திறன் திட்டமானது மதத்ிய நுகரப்வார ்

விவகாரங்கை், உணவு மற்றும் மபாது விநிபயாகத் துளற அளமசச்ரான ராம் விலாஸ் 

பஸ்வான் என்பவரால் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

7 புதிய தனலனம நீதிபதி ள் 

 உசச் நீதிமன்றக் மகாலிஜியத்தின் பரிந்துளரகைின் அடிப்பளடயில், 7 புதிய தளலளம 

நீதிபதிகை் நியமிக்கப்பட்டுை்ைனர.் 

தகலகம நீதிபதி நீதிமன்றம் 

நீதிபதி அஜய் லம்போ  குவஹாத்தி உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி இந்தரஜ்ித் ம ந்தி ராஜஸ்தான் உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி A மணி ் குமோர ் பகரைா உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி ரவி சங் ர் ஜைோ பஞ்சாப் & ஹரியானா உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி AK சகாஸ்வாமி சிக்கிம் உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி LN சுவாமி இமாசச்லப் பிரபதசம் உயர ்நீதிமன்றம் 

நீதிபதி JK மசகஸ்வரி ஆந்திரப் பிரபதசம் உயர ்நீதிமன்றம் 

 

சபோது ்  ழிப்பிைங் ள் – கூகுள் சவளியீடு  

 சுவச ்பாரத் திட்டதத்ிற்கு ஊக்கமைிக்கும் வளகயில் தற்பபாது கூகுை் வளரபடங்கை் நாடு 

முழுவதிலும் 2300 நகரங்கைில் இருக்கும் 57,000 மபாதுக் கழிப்பிடங்களைப் பட்டியலிட்டு 

இருக்கின்றது. 

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


                                    
 

48 
 

 அந்நிறுவனம் மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த தின நிளனளவ முன்னிட்டு இதளன 

அறிவித்திருக்கின்றது.  

 கூகுை் வளரபடதத்ில் மபாதுக் கழிப்பிடங்களை இளணப்பது, ஆரம்பதத்ில் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ஒரு பசாதளன முயற்சியாக புது தில்லி, பபாபால் மற்றும் இந்தூர ் ஆகிய 

நகரங்கைில் மதாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 கூகுை் நிறுவனமானது சுவச ் பாரத் திட்டத்துடனும் வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற 

விவகாரங்கை் துளற அளமசச்கதத்ுடனும் இதற்காக கூட்டு பசரந்்துை்ைது. 

 

முதல் தனியோர் இரயில்  

 இந்தியாவின் முதல் தனியார ் இரயில் வண்டியான லக்பனா - மடல்லி பதஜாஸ் விளரவு 

இரயிலானது அக்படாபர ்05-ம் பததி தனது வரத்்தக ரீதியிலான இயக்கத்ளத ஆரம்பிதத்து. 

 நாட்டில் இந்திய ரயில்பவ உணவுப் பிரிவு மற்றும் சுற்றுலாக் கழகத்தாபலபய (Indian Railway 

Catering and Tourism Corporation - IRCTC) முழுளமயாக இயக்கப்படும் முதல் இரயில் 

வண்டியாக இது உருமவடுத்துை்ைது. 

 முதல்முளறயாக IRCTC ஆனது இந்ே ைண்டியில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு 25 லட்ச 

ரூபாய் மதிப்புவடய ஒரு இலைசக் காப்பீட்வடயும் ைழங்குகின்றது.  

 

ஆடிகயோ ஒடிக ோஸ் – சுை்றுலோத் துனை சசயலி 

 “பரய்ோன் பாரை்் 2019” என்ற நாடு முழுவதுமான சுற்றுலாத் துளறக்கான திட்டத ்

துவக்கதத்ின் இரண்டாவது நாைன்று, சுற்றுலாத் துளற அளமசச்கம் “ஆடிதயா ஒடிதகாஸ்” 

என்ற ஒலிக் வகதபசி ைசதிவய சைளியிட்டுள்ளது. 

 இந்ே ைசதியானது இந்தியாவில் உை்ை புகழ்சபற்ற ேளங்கள் உள்ளிட்ட 12 ேளங்களுக்கு 

கிவடக்கின்றது. 

 ஆடிதயா ஒடிதகாஸ் சசயலி பயணே்தின் தபாது சுலபமான தபாக்குைரேத்ு ைசதிக்காக 

அேே்ளே்தின் ஒரு ைவரபடே்வே அசச்சயலியின் உள்தள சகாண்டிருக்கின்றது. 

 இேன் பயன்பாட்டாளரக்ள் அேே்ளே்தின் கவேச ் சுருக்கம், விரிைான ைரலாறு மற்றும் 

டிஜிட்டல் முவறயிலான ேகைல்கள் தபான்ற அேன் ைரலாற்றின் பல்தைறு 

பதிப்புகவளயும் கிவடக்கப் சபறுைர.்  

 ேங்களுக்கு விருப்பமான சமாழி மற்றும் ைரலாற்றின் பதிப்பில் ஒலிப் பதிப்வப 

அவரக்ைால் தேரந்்சேடுக்க முடியும்.  

 

சர்பத்-தோ-போலோ வினரவு ரயில் – 550வது குருபுரோப் 

 இரயில்பவத் துளற அளமசச்ர ்பியூஷ் பகாயல் புதுதில்லி – லூதியானா நகரிளட விளரவு 

வண்டியின் வரம்பிலிருந்து பஞ்சாப்பின் பலாகியன் காஸ் வளரயிலான விரிவாக்கத்ளதத் 

துவக்கி ளவதத்ுை்ைார.்  

 அந்த அளமசச்கம் அந்த இரயில் வண்டிக்கு சரப்த்-தா-பாலா எக்ஸ்பிரஸ் என 

மறுமபயரிட்டு இருக்கின்றது. 
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 இந்தப் புதிய இரயில்வண்டி குருநானக் ஜியின் 550வது பிறந்த தினத்ளத முன்னிட்டு 

சுல்தான்பூருக்குச ்மசல்லும் சீக்கிய யாத்திரகீரக்ளுக்குச ்பசளவளய வழங்கும். 

 தற்பபாது பாகிஸ்தானில் உை்ை நான்கானா சாகிப் என்ற இடத்ளத அடுத்து  முதல் சீக்கிய 

குருவின் வாழ்க்ளகபயாடு முக்கிய மதாடரப்ுளடய இடம் சுல்தான்பூர ்பலாதி இடமாகும். 

 இரயில் வண்டியின் மபயர ்மனிதாபிமானத்தின் நன்ளமளய எடுத்துக் காட்டும் வளகயில் 

குருநானக்கின் பபாதளனகளைப் பிரதிபலிக்கின்றது. 

 

புதுதில்லி –  ோத்ரோ  வந்கத போரத் எ ்ஸ்பிரஸ் 

 மத்திய உை்துளற அளமசச்ர ்அமித் ஷா புது தில்லி – காதர்ா  ஆகியவற்றிற்கிளடபயயான 

வந்பத பாரத் விளரவு இரயில் வண்டிளய புது தில்லியில் துவக்கி ளவத்தார.் 

 காத்ரா என்பது ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர ்மாநிலத்தில் பரசி மாவட்டத்தில் உை்ை ஒரு சிறிய 

நகரமாகும். 

 இது ஜம்மு நகரத்திலிருந்து 42 கிபலா மீட்டர ்தூரத்தில் ளவஷ்ணவ பதவி என்ற புனித தைம் 

அளமந்திருக்கின்ற திரிகூடம் என்ற மளலகைின் அடிவாரத்தில் அளமந்திருக்கின்றது. 

 இந்நகரதத்ின் வழியாக பாணகங்கா நதி பாய்கின்றது. 

 மிகுதியான இந்து யாதத்ிரகீரக்ை் ளவஷ்ணவ பதவி பகாயிலுக்கு வருளக தருவாரக்ை் 

என்று எதிரப்ாரக்்கின்ற வளகயில் இந்த இரயில் பசளவயானது சமயச ்சுற்றுலாவிற்கு ஒரு 

உதப்வத்ளத அைிக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது.  

 

நோகைோடி யோனன XIV – இரோணுவப் பயிை்சி 

 இந்திய – மங்பகாலிய நாடுகளுக்கிளடபயயான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான நாபடாடி 

யாளனயின் 14வது பதிப்பு அக்படாபர ்05-ம் பததி மதாடங்கியது. 

 இப்பயிற்சி இமாசச்லப் பிரபதசதத்ில் பாக்பலா என்னுமிடத்தில் அக்படாபர ் 05-ம்பததி 

முதல் 18-ம் பததி வளர நடத்தப்படும். 

 இந்திய இராணுவம் ரஜபுதன்ா ளரபிை்ஸ் பளடளயச ் பசரந்்த ஒரு பளடப் பிரிவால் 

பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ப் பட்டிருக்கின்றது. 

 நாபடாடி யாளன – XIV என்பது ஐக்கிய நாடுகளின் ஆவணக்கிணங்க கிளரச்ச்ி எதிரப்்பு 

மற்றும் தீவிரைாே எதிரப்்பு நடைடிக்வககளில் பவடகளுக்குப் பயிற்சி அளிே்திடுைதில் 

தநாக்கம் சகாண்டிருக்கின்றது. 

 

MOSAiC ஆர ்்டி ்  ைல் ஆய்வு 

 பகரைாளவச ் பசரந்்த 32 வயதான துருவப் பகுதிளய ஆராய்சச்ி மசய்யும் 

ஆராய்சச்ியாைரான விஷ்ணு நந்தன் என்பவர ் MOSAiC ஆரக்்டிக் ஆய்வில் 

பங்பகற்பதற்காக உலமகங்கிலும் இருந்து வரும் 300 விஞ்ஞானிகைில் ஒபர இந்தியராக 

உருமவடுக்க விருக்கின்றார.் 

 MOSAiC (ஆரக்்டிக் காலநிளல ஆய்விற்கான பல்துளற நகரவ்ு ஆய்வகம் - Multidisciplinary 

Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) என்பது வரலாற்றில் இதுவளர நளடமபறாத 
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ஒரு மிகப்மபரிய ஆரக்்டிக் கடல் ஆய்வு ஆகும்.  

 ஒரு வருடம் முழுவதும் வட துருவதத்ில் ஒரு மிகப்மபரிய அைவிலான ஆய்ளவ 

பமற்மகாை்வது இதுபவ முதல் முளறயாகும். 

 MOSAiC ஆனது ஆரக்்டிக் பகுதியின் மீதான காலநிளல மாற்றத்தின் தாக்கம் குறிதத்ு ஆய்வு 

மசய்வது மற்றும் அந்தக் காலநிளல மாற்றம் உலகின் பிற பகுதிகளை எவ்வாறு 

பாதிக்கும் என்பது குறிதத்ு ஆய்வு மசய்வது ஆகியவற்ளற பநாக்கங்கைாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 மஜரம்னிளயச ் பசரந்்த கப்பலான “பபாலாரஸ்்மடரன்்” இந்த ஆய்வில் பங்பகற்க 

இருக்கின்றது. 

 

 ங்ன  அமந்திரன் அபியோன் முன்சனடுப்பு 

 மத்திய ஜல் சக்தித் துளற அளமசச்ரான கபஜந்திர சிங் மசகாவத் என்பவர ் கங்ளக 

நதியின் பங்குதாரரக்ளுடன் ஒருங்கிளணவதற்காக கங்ளக அமந்திரன் அபியான் என்ற 

தனிதத்ுவமான ஒரு முன்மனடுப்ளபத் மதாடங்கியுை்ைார.் 

 இது கங்ளக நதியில் நளடமபறும் ஒரு முன்பனாடியான திறந்தமவைி படகுப் பயணம் 

மற்றும் கயாக்கிங் (பனிக் கடற் படகு) பயணம் ஆகும். 

 இந்தப் பயணமானது 25,000 கிபலாமீட்டருக்கும் அதிகமான பரப்பைளவக் மகாண்ட 

கங்ளக நதியின் பதவப் பிரயாக் என்ற இடதத்ில் மதாடங்கி கங்ளக சாகர ்என்ற இடதத்ில் 

முடிவளடய இருக்கின்றது. 

 கங்ளக நதி முழுவதிலும் படகில் மசல்வதற்காக தூய்ளமயான கங்ளக நதிக்கான 

பதசியத்  திட்டதத்ினால் பமற்மகாை்ைப்படும் முதலாவது முயற்சி இதுவாகும். 

 இது நதிப் புேத்ுயிராக்கம் மற்றும் நீரப்் பாதுகாப்பு குறிதத் மசய்திளய மிகப்மபரிய 

அைவில் பரப்புவதற்காக ஒரு சாகச விளையாட்டு நிகழ்வின் மூலம் பமற்மகாை்ைப்பட்ட 

ஒரு மிக நீண்ட சமூகப் பிரசச்ாரமாகும். 
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CSIRன் சுை்றுசச்ூழலு ்கு உ ந்த பை்ைோசு ள் 

 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்6 அன்று, மத்திய அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்பத் துளற 

அளமசச்கமானது அறிவியல்சார ் மற்றும் மதாழில்துளற ஆராய்சச்ி மன்றதத்ினால் 

(Council of Scientific and Industrial Research) உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த 

பட்டாசுகை் என்று அளழக்கப்படும் புதிய பட்டாசுகளை அறிமுகப் படுதத்ியுை்ைது.  

 இந்தப் பட்டாசுகை் ஒபர சம அைவிலான ஒைி மற்றும் ஒலிளய உருவாக்குவதன் மூலம் 

நுண்மத் துகை்கைின் உமிழ்ளவ 30% என்ற அைவில் குளறக்க உதவுகின்றன. 

 வழக்கமான பட்டாசுகை் பபரியம் ளநட்பரட் என்ற முக்கியமான மாசுபடுதத்ிளய 

மவைியிடுகின்றன. 

 இது தற்மபாழுது மபாட்டாசியம் ளநட்பரட் என்ற மபாருைால் மாற்றப் பட்டுை்ைது. 

 பசுளமயான பட்டாசுகை் ளநட்ரஜன் ளட ஆக்ளசடு மற்றும் சல்பர ் ளட ஆக்ளசடு 

ஆகியவற்றின் மவைிபயற்றத்ளதக் குளறக்கின்றன. பமலும் இது ஒட்டுமமாதத்மாக தீங்கு 

விளைவிக்கும் நுண் துகை்கைின் உமிழ்ளவக் குளறக்கின்றன. 

 உற்பத்தியாைரக்ை் தங்கைின் மூலப் மபாருட்கை் மற்றும் ரசாயனங்களை பசாதிப்பதற்கு 

வசதியாக சிவகாசியில் மூலப் மபாருட்கை் கலளவப் பகுப்பாய்வு (Raw Materials 

Compositional Analysis - RACE) நிறுவனம் ஒன்று மதாடங்கப்பட்டுை்ைது. 

 

ஆவணங் ளின் முதல் சதோகுப்பு - சுவிை்சரல்ோந்து  

 சுவிட்சரல்ாந்து நாட்டு வங்கிகைில் வங்கிக் கணக்கு ளவதத்ுை்ை இந்தியாளவச ்

பசரந்்தவரக்ைின்  விவரங்களை இந்தியா முதல்முளறயாகப் மபற்றுை்ைது. 

 இந்தத் தகவல்கை் இரு நாடுகளுக்கும் இளடயிலான புதிய தானியங்கி தகவல் பரிமாற்றக் 

கட்டளமப்பின் (AEOI - automatic exchange of information framework) கீழ் வாங்கப் பட்டுை்ைன. 

 AEOI கட்டளமப்பின் கீழ் இந்தியா சுவிட்சரல்ாந்திடமிருந்து நிதி குறிதத் விவரங்களைப் 

மபறுவது இதுபவ முதல் முளறயாகும். 

 AEOI ஆனது பின்வரும் நிதிக் கணக்குகை் பற்றிய தகவல்களைப் பரிமாறிக் மகாை்ை 

வழிவளக மசய்கின்றது. 

o தற்மபாழுது மசயல்பாட்டில் உை்ை நிதிக் கணக்குகை் 

o 2018 ஆம் ஆண்டில் மூடப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகை் 

 அடுத்த பரிமாற்றமானது மசப்டம்பர ்2020 ஆம் ஆண்டில் நளடமபற இருக்கின்றது. 

 

FSSAI இன் மோறுப ்  ச ோழுப்பு ள் அல்லோத சபோருள் ளு ் ோன இலை்சினன 

 மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலதத்ுளற அளமசச்ர ்ஹரஷ் வரத்ன்  இந்திய உணவுப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆளணயதத்ின் (Food Safety & Standards Authority of India - 

FSSAI) மாறுபக்க மகாழுப்புகை் அல்லாத மபாருை்களுக்கான ஒரு இலட்சிளனளய 

மவைியிட்டார.் 

 இது புது தில்லியில் நளடமபற்ற 2019 ஆம் ஆண்டின் 8வது சரவ்பதச சளமயல்காரரக்ைின் 

மாநாட்டின் பபாது மதாடங்கப்பட்டது. 
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 FSSAI இன் ‘சரியான உணவு உண்ணும் இயக்கதள்த’ ஊக்குவிக்க இந்த இலட்சிளன 

மதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்நிகழ்சச்ியில் அளமசச்ர ் “மாறுபக்க மகாழுப்புகை் அல்லாத மபாருை்களுக்கான  

சளமயல்காரரக்ை்” என்ற வாசகத்ளதயும் மவைியிட்டார.் 

 

 

இளம் சதோழில்முனனகவோர ்மை்றும்  ண்டுபிடிப்பு ளு ் ோன இனளஞர ்கூை்டுைவு: 

ஆய்வ ம்  

 நிதி ஆபயாக் அளமப்பின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகைின் 

நிளலயான அபிவிருதத்ிக் கட்டளமப்பின் இந்திய ஐக்கிய நாடுகைின் பமம்பாட்டுத் 

திட்டதத்ின் அளமப்பு ஆகியளவ இளணந்து ஒரு புதிய இளைஞர ் ஆய்வகத் திட்டத்ளத 

அறிமுகப் படுத்தியது.  

 இது “யூத் பகா: பலப் இந்தியா” என்று மபயரிடப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஆகும். 

 இது இந்திய இளைஞரக்ைிளடபய புதுளம மற்றும் சமூகத் மதாழில்முளனபவாளர 

பமம்படுதத்ுவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த சமூக கண்டுபிடிப்புச ் சவால்கைின் கீழ் பதசிய மற்றும் மாநில அைவில் 18-29 

வயதுக்குட்பட்டவரக்ை் இந்தத் திட்டத்திற்காக  அளழக்கப்படுவர.் பமலும் 2020 ஆம் 

ஆண்டில் நளடமபற உை்ை ஐக்கிய நாடுகைின் பமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் பிராந்திய 

ளமயதத்ில் இவரக்ைது புத்தாக்க  பயாசளனகளை மவைிப்படுதத்ும் வாய்ப்ளபயும்  இந்த 

அளமப்பு இவரக்ளுக்கு வழங்கும். 
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நிதி ஆகயோ ்கின் பள்ளி ்  ல்வித் தர ் குறியீடு 

 நிதி ஆபயாக்கின் பை்ைிக் கல்வித ்தரக் குறியீட்டின் (School Education Quality Index - SEQI) படி, 

பை்ைி கல்வித் தரத்ளதப் மபாறுதத்வளர பகரைாவும் தமிழகமும் சிறந்த மாநிலங்கைாக 

தங்கை் இடங்களைத் தக்க ளவதத்ுக் மகாண்டுை்ைன. 

 பகரைாவுக்கு 82.2 சதவிகித மமாத்த மதிப்பீட்டுப் புை்ைியானது தரப்பட்டுை்ைது. இந்தக் 

குறியீட்டில் தமிழ்நாடு 73.4 சதவிகித மதிப்பீட்டுப் புை்ைிகளைப் மபற்றுை்ைது. 

 SEQI அறிக்ளகயானது 2016-2017 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்வித் தரத்ளத 30 குறிகாட்டிகைின் 

அடிப்பளடயிலும் 2 பிரிவுகைின் கீழும் ஆய்வு மசய்தது. 

o பிரிவு 1: முடிவுகை் 

 பகுதி 1: கற்றல் முடிவுகை் 

 பகுதி 2: அணுகல் முடிவுகை் 

 பகுதி 3: உை்கட்டளமப்பு மற்றும் கல்வி சாரந்்த முடிவுகளுக்கான வசதிகை் 

 பகுதி 4: நடுநிளலளம சாரந்்த முடிவுகை் 

o பிரிவு 2: கல்வி சாரந்்த முடிவுகளைப் மபறுவதற்கு உதவும் நிரவ்ாகச ்மசயல்பாடுகை். 

 ஒட்டு மமாத்த மசயல்திறனானது கரந்ாடகா மற்றும் உதத்ரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்கைில் 

குளறந்திருக்கின்றது. 

 ஏழு ஒன்றியப் பிரபதசங்களும் அவற்றின் ஒட்டுமமாதத் மசயல்திறன் மதிப்மபண்கைில் 

முன்பனற்றம் கண்டுை்ைன. 

 மிபசாரம், சிக்கிம் மற்றும் அருணாசச்லப் பிரபதசம் ஆகிய மாநிலங்கைில் பை்ைிக் கல்வி 

சாரந்்த மசயல்திறன் மற்றும் தரவரிளச குளறந்திருக்கின்றது. 

 இந்தக் குறியீட்டில்  ஒட்டுமமாதத் மசயல்திறன் என்ற பிரிவில் அதிக மக்கை் மதாளக 

மகாண்ட உதத்ரப் பிரபதசம் களடசி இடதத்ில் தரவரிளசப் படுதத்ப் பட்டுை்ைது. 

 கல்வி சாரந்்த மசயல்பாடுகை் குறித்த அறிக்ளகளய அரசின் சிந்தளனச ் சாவடி  

மவைியிடுவது இதுபவ முதல் முளறயாகும். 
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ரஃகபல் ஒப்பந்தம் 

 08.10.19 அன்று இந்தியா தனது முதலாவது பிமரஞ்சுத் தயாரிப்பு ரஃபபல் பபார ்

விமானத்ளதப் மபற்றது. 

 பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனாளவப் மபாறுதத் வளரயில் இது இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் 

திறன்களுக்கு ஒரு மிகப்மபரிய ஊக்கமாகக் கருதப் படுகின்றது.  

 இந்த விமானமானது (இந்தியாவினால் ஒப்பந்தம் மசய்யப்பட்ட 36 விமானங்கைில் 

முதலாவது விமானம்) பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங்கால் மபற்றுக் 

மகாை்ைப்பட்டது. 

 பமலும், இந்திய விமானப் பளடயானது (Indian Air Force - IAF) தனது 87வது மதாடக்க 

தினத்ளதயும் இபத நாைில் மகாண்டாடியது. 

 பிரான்ஸ், எகிப்து மற்றும் கத்தார ் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக ரஃபபல் 

விமானத்ளதப் பயன்படுதத்ும் நான்காவது நாடு இந்தியா ஆகும். 

 ரஃபபல் விமானதத்ின் பசரக்்ளகயானது  IAFற்கு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப் 

படுகின்றது.   IAF ஆனது மிக் -21 என்ற ளபசன் ரக விமானத்ளதப் பணியில் இருந்து 

நீக்குவதற்குத்  தயாராகி வருகின்றது. 

 ரஃபபல் விமானத்தின் தயாரிப்பாைர ்பிமரஞ்சு விமான நிறுவனமான  டசால்ட் நிறுவனம் 

ஆகும். 
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நனைசபைவிரு ்கும் கூை்டு இரோணுவப் பயிை்சி ள் 

 இந்தியா பின்வரும் நாடுகளுடன் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிகளை நடத்துகின்றது. 

காசிந்த் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 02 முதல் 15 வளர இந்தியாவிற்கும் கஜகஸ்தானிற்கும் 

இளடயிலான கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியான காசிந்த் 2019 என்ற பயிற்சியானது 

உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ின் பிதப்தாரகாரக்ில் நடதத்ப் படுகின்றது. 

 இது கஜகஸ்தான் மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றில் மாறி மாறி நடத்தப்படும் ஒரு 

வருடாந்திரப் பயிற்சியின் நான்காவது பதிப்பாகும். 

ஏகுசவரின் 2019 

 இந்திய ராணுவத்துக்கும் மாலத்தீவுகைின் பதசிய பாதுகாப்புப் பளடயினருக்கும் 

இளடயிலான கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியின் பதத்ாவது பதிப்பானது 2019 ஆம் ஆண்டு 

அக்படாபர ் 07 முதல் 20 வளர மகாராஷ்டிராவின் புபனவில் உை்ை ஆந்த் ராணுவ 

நிளலயத்தில் நடதத்ப் படுகின்றது. 

 ஏகுமவரின் என்றால் மாலத்தீவின் திபவஹி மமாழியில் ‘நண்பரக்ை்’ என்று மபாருை்படும். 

 இதுபபான்ற ஒரு முதலாவதுப்  பயிற்சியானது 2009 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கியது. 

கமத்ரீ 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ் 16 முதல் மசப்டம்பர ் 29 வளர இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் 

கலந்து மகாை்ளும் ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான MAITREE – 2019 என்ற பயிற்சிளய 

மவைிநாட்டுப் பயிற்சி முளனயமான உம்பராயில் (பமகாலயா) இந்த இரு நாடுகளும் 

நடத்தின. 

 

கபோரின் கபோது போதி ் ப்பை்கைோரு ் ோன இரோணுவ நல நிதியம் 

 மத்திய பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்கமானது பபாரின் பபாது பாதிக்கப்பட்ட 

முப்பளடளயச ்பசரந்்தவரக்ைின் உற்பறார ்உறவினரக்ளுக்கான (NoK – Next of Kin) நிதித ்

மதாளகளய ரூ. 2 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 8 லட்சமாக உயரத்த்ியுை்ைது. 

 இந்த நிதியானது பபாரின் பபாது பாதிக்கப்பட்படாருக்கான இராணுவ நல நிதியத்தின் 

(Army Battle Casualties Welfare Fund - ABCWF) கீழ் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 ABCWF ஆனது மத்திய பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்கத்தின் முன்னாை் பளடவீரர ் நலத ்

துளறயின் கீழ் 2017 ஆம் ஆண்டில் அளமக்கப்பட்டது. 

 NoK மற்றும் பபாரில் பலியாபனாரின் குழந்ளதகைின் நலனுக்காக தற்பபாதுை்ை பல்பவறு 

திட்டங்களுடன் இந்த நிதியுதவித் திட்டமும் கூடுதலாக பசரக்்கப்பட்டுை்ைது. 

 

WEF உல ளோவிய கபோை்டித் திைன் குறியீடு 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகைாவிய பபாட்டித் திறன் குறியீட்டில் இந்தியா 10 புை்ைிகை் 

குளறந்து 68வது இடத்தில் உை்ைது. 

 இந்த அறிக்ளகயானது உலக மபாருைாதார மன்றத்தினால் (WEF - World Economic Forum) 

மவைியிடப்பட்டுை்ைது. 
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 இந்தியாவின் மதிப்மபண் ஆனது மமாத்தமுை்ை 12 அைவுருக்கைில் 8 அைவுருக்கைில் 

குளறந்துை்ைது. மற்ற நாடுகை் இந்தியாளவ விட பவகமாக தங்கைது உை்நாட்டு வணிகச ்

சூழளல பமம்படுதத்ியுை்ைன. 

 இந்த ஒட்டுமமாதத் பபாட்டித் திறன் தரவரிளசயில், சிங்கப்பூர ் அமமரிக்காளவ 

பின்னுக்குத் தை்ைி முதல் இடத்ளதப் பிடித்துை்ைது. 

 

 

மோலுமி ளின் சோதனம் – சஜமினி 

 ககன் மசயற்ளகக் பகாைால் இயக்கப்படும் மாலுமிகைின் பயண மற்றும் தகவல் 

கருவிளய (மஜமினி) மதத்ிய புவி அறிவியல் துளற அளமசச்ரான ஹரஷ் ைரே்ன் 

அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைார.் 

 மஜமினி சாதனமானது பின்வருபளவ குறித்த அவசரகால தகவல் மற்றும் தகவல் 

மதாடரப்ுகளை தளடயற்ற முளறயிலும் திறம்படவும் பரப்ப இருக்கின்றது. 

o பபரிடர ்எசச்ரிக்ளககை் 

o சாத்தியமான மீன்பிடி மண்டலங்கை்  

o மீனவரக்ளுக்கு கடலின் நிளலளம குறித்த முன்னறிவிப்புகை்  

 மீனவரக்ை் கடற் களரயிலிருந்து கடலுக்குை் 10 முதல் 12 கிபலா மீட்டருக்கு அப்பால் 

மசல்லும் பபாது அவரக்ளுக்கு பபரழிவு எசச்ரிக்ளககை் மதாடரப்ான தகவல்களை இது 

வழங்க இருக்கின்றது. 

செயற்ககக்சகாள் 

 மஜமினி சாதனமானது ககன் மசயற்ளகக்பகாை்கைில் இருந்து மபறப்பட்ட தரவுகளை 

புளூடூத் தகவல் மதாடரப்ின் மூலம் ளகபபசிக்கு மாற்றுகின்றது. 

o ககன் (புவியிடங்காட்டியால் ஆதரிக்கப்பட்ட மிகுதிப்படுே்ேப்பட்ட ைழிநடேத்ுேல் 

அளமப்பு) மசயற்ளகக்பகாை் அளமப்பானது ஜிசாட்-8, ஜிசாட் -10 மற்றும் ஜிசாட் -15 

ஆகிய மூன்று தகவல் மதாடரப்ு மசயற்ளகக் பகாை்களைக் மகாண்டுை்ைது. 

 INCOIS ஆல் (இந்தியாவின் பதசிய கடல்சார ்தகவல் பசளவ ளமயம் - Indian National Center for 
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Ocean Information Services) உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ளகபபசி மசயலியானது தகவல்களை 

ஒன்பது பிராந்திய மமாழிகைில் குறி விைக்கம் மசய்து காட்டுகின்றது. 
 

 

 

சதன்கமை்குப் பருவமனழ பின்வோங்குதல்  

 மதன்பமற்குப் பருவமளழயானது பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் வடக்கு ராஜஸ்தானின் 

சில பகுதிகைிலிருந்து பின் வாங்கியுை்ைதாக இந்திய வானிளல ஆய்வு ளமயம் 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

 இது வழக்கமான பததிளய விட கிட்டத்தட்ட 40 நாட்களுக்குப் பிறகு (அக்படாபர ் 9) 

பின்வாங்கியுை்ைது. 

 இந்தப் பருவமளழயானது 2019 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர ் 1961 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் 

தாமதமாக பின்வாங்கியது. 1961 ஆம் ஆண்டில் அக்படாபர ் 1 அன்று பருவமளழ 

பின்வாங்கத் மதாடங்கியது. 

 பருவ மளழயின் பின்வாங்கலுக்கான இரண்டு அத்தியாவசிய நிபந்தளனகளை இந்திய 

வானிளல ஆய்வு ளமயம் கணித்த பின்னர ்இந்தப் பின்வாங்கல் அறிவிக்கப்பட்டது. 

o மதாடரச்ச்ியான எதிர ்சூறாவைி சுழற்சி 

o ஈரப்பதத்தின் படிப்படியான குளறவு 
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 காற்றின் திளசளய மாற்றியளமதத்லானது ஈரப்பதத்ளதக் குளறக்கும். பமலும் இது  வட 

இந்தியாவில் மவப்பநிளல வீழ்சச்ிக்கு வழிவகுக்கும். 

 

eDantseva – வோய் சம்பந்தப்பை்ை சு ோதோரத் திை்ைம் 

 மத்திய சுகாதாரத் துளற அளமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ்் வரத்ன் eDantseva வளலத்தைம் 

மற்றும் ளகபபசி மசயலிளய மதாடங்கி ளவதத்ார.் 

 வாய் சம்பந்ேப்பட்ட சுகாதார தகவல் மற்றும் அது சாரந்்த அறிவு பரப்பல் குறிதத் 

முதலாவது பதசிய டிஜிட்டல் தைம் இதுவாகும். 

 பதசிய வாய்வழி சுகாதாரத் திட்டம், அளனதத்ுவித பல் வசதிகை் மற்றும் கல்லூரிகைின் 

விரிவான பட்டியல், தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் மதாடரப்ு, மபாருை் பற்றிய தகவல்கை் 

இதில் உை்ைன. 

 பல் / வாய்வழி உடல்நலப் பிரசச்ிளனகைின் அறிகுறிகை், அவற்ளறத் தடுப்பதற்கான 

வழிகை் ஆகியளவ பற்றிய தகவல்களை வழங்கும் ‘அறிகுறிகை் சரிபாரப்்பு’ என்ற 

தனிதத்ுவமான அம்சமும் இதில் உை்ைது. 

பற்றி 

 பதசிய வாய்வழி சுகாதார திட்டம் (NOHP - National Oral Health Programme) 2014 ஆம் ஆண்டில் 

அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டது. 

 புது தில்லியில் உை்ை எய்ம்ஸ் ஆனது NOHP ஐ மசயல்படுத்துவதற்கான பதசிய சிறப்புமிகு 

ளமயமாக மசயல்படுகின்றது. 

 

தடு ்  ்கூடிய தோய் – கசய் இைப்பு ள் : சுழிய நினல 

 மத்திய சுகாதார அளமசச்ர ்ஹரஷ்வரத்ன் பல்பவறு மாநில சுகாதார அளமசச்ரக்ளுடன் 

இளணந்து சுரக்சித் மாத்ரித்வா ஆஷ்வாசன் (சுமன்) என்ற ஒரு முன்மனடுப்ளபத் 

மதாடங்கியுை்ைார.் 

 சுமன் என்ற முன்மனடுப்பானது தடுக்கக்கூடிய, தாய் & புதிதாகப் பிறந்த குழந்ளதகைின் 

இறப்புகளை சுழிய நிளலக்குக் மகாண்டு வருவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இது மபாது சுகாதார நிளலயதத்ிற்கு வருளக தரும் ஒவ்மவாரு மபண்ணுக்கும் புதிதாகப் 

பிறந்த குழந்ளதகளுக்கும் பசளவகை் மறுக்கப்படுவளத சுழிய அைவிற்குத் தடுத்தல் 

மற்றும் எந்தமவாரு கட்டணமுமின்றி கண்ணியமான, மரியாளதக்குரிய & தரமான 

சுகாதார பசளவகளை உறுதி மசய்தல் ஆகியவற்றிற்கு முயற்சிக்கின்றது.  

 இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் மபாது சுகாதார நிளலயங்கைில் கரப்்பிணிப் மபண்களுக்கு 

ஏபதனும் பிரசச்ிளன ஏற்பட்டால் அவரக்ளுக்கு இலவசப் பிரசவம்  மற்றும் அறுளவ 

சிகிசள்ச பபான்ற வசதிகை் வழங்கப்படும். 

 இதன் மூலம் பிரசவதத்ிற்குப் பிறகு 6 மாதங்கை் வளர கரப்்பிணிப் மபண்கை் மற்றும் 

தாய்மாரக்ளுக்கு இலவச சுகாதார நலன்கை் வழங்கப்படும். 

 இத்திட்டதத்ினால் புதிதாகப் பிறந்த, பநாய்வாய்ப்பட்ட குழந்ளதகளும் இலவச சுகாதார 

நலன்களைப் மபற்றுப் பயனளடவர ். 
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WHO இன் இந்தியோவிை் ோன உத்தி 

 உலக சுகாதார அளமப்பானது (WHO - World Health Organisation) இந்திய அரசாங்கத்துடன் 

இளணந்து பணியாற்ற மத்திய சுகாதார அளமசச்கமானது ஒரு உதத்ி சாரந்்த மசயல் 

திட்டதள்த அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டம் WHO இந்தியாவின் 'பதசிய ஒதத்ுளழப்பு உத்தி (Country Cooperation Strategy - 

CCS) 2019–2023: மாற்றத்திற்கான பநரம்' என்று அளழக்கப்படுகின்றது. 

 தனது சுகாதாரத் துளறயின் இலக்குகளை அளடவதற்கு இந்திய அரசாங்கத்துடன் 

இளணந்துப் பணியாற்ற WHOக்கு ஒரு உதத்ி சாரந்்த மசயல்திட்டளத CCS வழங்குகின்றது. 

 பதசிய அைவில் தாக்கத்ளத ஏற்படுத்த சுகாதார அளமசச்கம் மற்றும் அது சாரந்்த பிற 

அளமசச்கங்களை WHO எவ்வாறு ஆதரிக்க முடியும் என்பளத இந்தத் திட்டம் பகாடிட்டுக் 

காட்டுகின்றது. 

 

கபோஷோன் வனரபைம் 

 ஊட்டசச்த்து குளறபாடுகளைக் ளகயாளும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, நாட்டின் 

பல்பவறு பகுதிகைில் பயிரிடப்படும் பயிரக்ை் மற்றும் உணவு தானியங்களை 

கண்டறிந்திட மத்திய அரசு ஒரு வளரபடத்ளத (atlas) உருவாக்கி வருகிறது. 

 உை்ளூர ்பகுதிகைில் கிளடக்கும் சதத்ான புரதச ்சத்து நிளறந்த உணவு தானியங்களை 

ஊக்குவிக்க இந்த வளரபடம் பயன்படுத்தப்படும். 

 பபாஷான் அபியான் திட்டதத்ின் கீழ் மத்திய அரசு “பபாஷான் வளரபடம்” என்ற புதிய 

முயற்சிளயத் மதாடங்கியுை்ைது. 

 இது பின்வருவனவற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியாகத் மதாடங்கப்பட்டுை்ைது. 

o மத்திய மபண்கை் மற்றும் குழந்ளதகை் பமம்பாட்டு அளமசச்கம்  

o தீனதயாை் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் 

o பில் & மமலிண்டா பகட்ஸ் அளமப்பு 

 உலக வங்கியின் உலகைாவிய ஊட்டசச்தத்ு அறிக்ளக - 2018 இன் படி, ஊட்டசச்த்து 

குளறபாடானது உற்பத்தித் திறன் இழப்பு, பநாய் மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் 

அடிப்பளடயில் இந்தியாவுக்கு ஆண்டுக்கு குளறந்தது 10 பில்லியன் டாலர ்

மசலவாகின்றது. 

 

அரசு ரயில்கவ  ோவல் துனை இனணயதளம் மை்றும் ன கபசி சசயலி 

 உை்துளற விவகாரங்களுக்கான மதத்ிய இளணயளமசச்ரான நிதய்ானந்த் ராய் மதத்ிய 

அரசின் ரயில்பவ காவல் துளறயின் வளலதைமான “railways.delhipolice.gov.in” மற்றும் 

“சஹயாத்ரி” என்ற ளகபபசி மசயலிளயத் மதாடங்கியுை்ைார.் 

 இந்தியா முழுவதிலும் உை்ை ரயில்பவ அதிகார வரம்பில் மசயல்படும் குற்றவாைிகைின் 

புளகப்படங்கை் உட்பட குற்றவாைிகைின் தரவுகளை ரயில்பவ காவல் துளறயின் 

இளணயதைதத்ில் பதிபவற்றப்படும். 

 விளரவு பதிமலதிரப்்புக் குறியீடுகளை (QR) பசாதளன மசய்து படிக்கவும்  அவசர அளழப்பு 

மசய்யவும் இது ஒரு வசதிளயக் மகாண்டிருக்கும். 
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ெையாத்ரி 

 கூகுை் வளரபடத்துடன் புவிளயக் குறியிடுதல் மசய்வதன் மூலம் ரயில்பவ பயணிகளுக்கு 

ஒரு காவல் நிளலயதத்ின் அதிகார வரம்ளபயும் அரசு ரயில்பவ காவல் துளற 

அதிகாரிகைின் விவரங்களையும் அறிய சஹயாதர்ி மசயலி உதவும். 

 குற்றவியல் தரவுத் தைத்ளத நிகழ்பநரதத்ில் ஒருங்கிளணப்பதன் மூலம் இந்தியா 

முழுவதிலும் இருந்து பயணிகைின் புகாரக்ளைத ் தீரப்்பதற்கும் குற்றங்களைக் 

கண்டறிவதற்கும் இது ரயில்பவ காவல் துளறயினருக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 

சதாழில்துகற உற்பத்தியின் வீழ்ெச்ி 

 நாட்டின் மதாழில் துளற உற்பதத்ியானது ஏறக்குளறய ஏழு ஆண்டுகைில் மிக மிக 

பவகமாக சரிந்து, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகைில் முதல்முளறயாக மிக பமாசமாக 

குளறந்துை்ைது. 

 முக்கியமான மபாருை்கைின் உற்பதத்ி, மூலதனப் மபாருட்கை் மற்றும் நுகரப்வார ்

பயன்படுதத்ும் மபாருட்கைின் துளறகை் ஆகியவற்றில் கடுளமயான சரிவு ஏற்பட்டதால் 

இந்த வீழ்சச்ி ஏற்பட்டுை்ைது. 

 அக்படாபர ் 11 ஆம் பததியன்று மத்தியப் புை்ைியியல் அலுவலகம் மவைியிட்டுை்ை 

மதாழில்துளற உற்பத்தி குறியீட்டுத் தரவுகைின்படி, இந்தியாவின் மதாழில்துளற 

உற்பத்தியானது ஆகஸ்ட் மாததத்ில் (மாததத்ின் அடிப்பளடயில்) 1.1 சதவீதம் என 

குளறந்துை்ைது. 

 மதாழில்துளற உற்பத்தி அல்லது மதாழிற்சாளல உற்பத்தி என்பது நாட்டின் வணிகப் 

பரப்பில் மபாருைாதார நடவடிக்ளககளை அைவிடுவதற்கான ஒரு மிக மநருக்கமான 

குறியீடாகும். 

 இதன் அடிப்பளட ஆண்டு 2011-12 ஆகும். 
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முதலாவது ெரவ்சதெ கூட்டுறவுக் கண்காட்சி @ புது தில்லி 

 முதலாவது ‘இந்திய சரவ்பதச கூட்டுறவு வரத்்தக கண்காட்சியானது’ புது தில்லியில் 

மதாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 3 நாட்கை் நளடமபறும் இந்தக் கண்காட்சியானது கூட்டுறவுப் மபாருட்கைின் 

ஏற்றுமதிளய ஊக்குவிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய தைமாக விைங்கும். இது பமம்பட்ட 

கிராமப்புற மற்றும் பண்ளணகை் வைரச்ச்ி ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கும். 

 இந்த கண்காட்சியில் 35 நாடுகளைச ்பசரந்்த அளமப்புகளும் 150க்கும் பமற்பட்ட இந்தியக் 

கூட்டுறவு நிறுவனங்களும் பங்பகற்கின்றன. 

 பமலும் மத்திய பவைாண் துளற அளமசச்ரான நபரந்திர சிங் பதாமர ்“யுவ சஹாகர”் என்ற 

2019 ஆம் ஆண்டின் கூட்டுறவு நிறுவன ஆதரவு மற்றும் புத்தாக்கத் திட்டத்ளதயும் 

மதாடங்கி ளவத்தார.் 

 

SARAS ஆஜீவி ோ கமளோ 2019 

 கிராமிய ளகவிளனஞர ் சங்கதத்ின் மபாருை்கை் விற்பளனக்கான 2019 ஆம் ஆண்டின் 

ஆஜீவிகா பமைாவானது புது தில்லியில் உை்ை இந்தியா பகட் என்ற பகுதியில் நடந்து 

வருகின்றது. 

 

 இந்த பமைா ஆனது தீன்தயாை் அந்திபயாதயா பயாஜனா - பதசிய கிராமப்புற 

வாழ்வாதாரத் திட்டதத்ின் (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission/DAY-

NRLM) ஒரு முன்முயற்சியாகும். 

 இது DAY-NRLMன் ஆதரவுடன் உருவாக்கப்பட்ட கிராமப்புற மபண்கை் சுய உதவிக் 

குழுக்களை ஒபர தைதத்ின் கீழ் மகாண்டு வருவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. இது 

அவரக்ைின் திறன்களைக் மவைிக் காட்டவும், அவரக்ைின் தயாரிப்புகளை விற்பளன 

மசய்யவும் மற்றும் அவரக்ளை மமாதத்மாக மபாருை்கை் வாங்குபவரக்ளுடன் 

இளணக்கவும் உதவும். 
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இந்தியோ- வங்  கதசம் ஆகியவை்றிை்கினைகயயோன 2வது ஒருங்கினணந்த 

கரோந்துப் பயிை்சி 

 இந்தியக் கடற்பளட - வங்கபதசக் கடற்பளட ஆகியவற்றிற்கிளடபயயான 

ஒருங்கிளணந்த பராந்துப் பயிற்சி - 2019ன் (Coordinated Patrol - CORPAT) 2வது பதிப்பானது 

வடக்கு வங்காை விரிகுடாவில் நடதத்ப் பட்டது. 

 விசாகப் பட்டினத்தில் இந்த இரு கடற்பளடகளுக்கு இளடபய நளடமபற்ற இப்பயிற்சியின் 

முதல் பதிப்ளபத் மதாடரந்்து 2 நாட்கை் நளடமபறும் CORPAT பயிற்சியானது நளடமபற 

இருக்கின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்ட இந்தியக் கடற்பளட - வங்கபதசக் கடற்பளட 

ஆகியவற்றிற்கிளடபயயான காரப்ட் பயிற்சியானது  கப்பல் சசலுேத்ுே் திறன் வைரச்ச்ி, 

ஒருங்கிளணந்த மஹலிகாப்டரக்ளுடன் பறக்கும் பயிற்சிகை், கடலில் பராந்து 

விமானங்கைில் மசல்லுதல் ஆகியவற்றில் பங்மகடுக்கும் கடற்பளடயினருடன் 

இருதரப்புப் பயிற்சியாக இதளன பமம்படுத்துவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 

இந்திய வினளயோை்டு ள் உசச்ி மோநோடு – உைை் தகுதி: 10 பில்லியன் ைோலர ்

வோய்ப்பு ள் 

 ‘இந்திய விளையாட்டு உசச்ி மாநாடு - உடற் தகுதி: 10 பில்லியன்  டாலர ்வாய்ப்புகை்’ என்ற 

உசச்ி மாநாடானது மதத்ிய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர ் விவகாரங்கை் துளற 

அளமசச்ரான கிரண் ரிஜ்ஜு என்பவரால் புது தில்லியில் திறந்து ளவக்கப் பட்டது. 

 இது இந்திய மதாழில் துளறக் கூட்டளமப்பு மற்றும் மத்திய இளைஞர ் விவகாரங்கை் & 

விளையாட்டுத் துளற அளமசச்கம் ஆகியவற்றினால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

 முதலாவது இந்திய விளையாட்டுகை் உசச்ி மாநாடு - 2019 என்ற மாநாடும் இந்த நிகழ்வின் 

பபாது மதாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 

மோநிலங் ளின் சு ோதோர அனமப்னபப் பலப்படுத்தும் நினலனம மீதோன அறி ்ன  

: 2018 - 2019 

 சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலே் துவற அவமசச்கேே்ால் 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மாநிலங்கைின் சுகாோர அவமப்புகவளப் பலப்படுேத்ும் நிவலவம மீதான  அறிக்வக 

சைளியிடப் பட்டது. 

 2018-19ம் ஆண்டில் பல்தைறு சுகாோர அளவீடுகளின் மீோன ேங்களது தமாசமான 

சசயல்திறன் காரணமாக தேசிய சுகாோரத் திட்டே்தின் கீழ் 14 மாநிலங்கள் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரதேசங்களுக்கு அபராேங்கள் விதிக்கப்பட்டன. 

 தாேர்ா மற்றும் நகர ் ஹதைலி, அரியானா, அசாம், தகரளா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகியன 

சிறப்பாகப் பணியாற்றிவமயில் முேல் ஐந்து இடே்திலிருக்கும் மாநிலங்கை் மற்றும் 

ஒன்றியப் பிரபதசங்களாகும். 

 30 ையதிற்கு தமற்பட்ட மக்கட்சோவகயினவர முழுவமயாக 100 சேவிகிேம் மருதத்ுவ 

ரீதியாக தசாதிப்பதில் முேலிடே்தில் ேமிழ்நாடும், அேவனத் சோடரந்்து தகாைா (68 

சேவிகிேம்) மற்றும் டாமன் & வடயூ (57 சேவிகிேம்) ஆகியனவும் உள்ளன. 
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சு ோதோர மை்றும் குடும்பநல அனமசச் த்தின் மத்திய மன்ைத்தின் 13வது மோநோடு 

 மே்திய சுகாோர மற்றும் குடும்பநலே் துவற அவமசச்ர ் ஹரச்ைரே்ன் புது தில்லியில் 

சுகாோர மற்றும் குடும்பநலே் துவறயின் மே்திய மன்றேத்ின் 13ைது மாநாட்வடே் துைக்கி 

வைே்ோர.் 

 இதன் தநாக்கம் : தேசிய சுகாோர முன்னுரிவமகள் மீது ஒரு கருேச்ோற்றுளமவய 

உருைாக்குேல் 

 இம்மாநாடு சுகாோர நலனின் 4 தூண்களின் மீது நடத்தப் பட்டது. 

o அவனைருக்குமான சுகாோர தசவை 

o திட்ட ரீதியிலான சசயல்பாடுகள் 

o ேரமான மற்றும் அணுகிடும் ைவகயிலான மலிைான சுகாோர தசவைகை்  

o ேகுந்ே உள்கட்டவமப்பு 

 இம்மாநாட்டின் தபாது ‘சுரக்சிே் மாேர்ிை ஆஸ்ைாசன்’ என்ற கரப்்பிணி மற்றும் குழந்வே 

இறப்புகவள முழுைதும் ேடுே்ேல் என்ற புதிய திட்டமும், அேற்கான ைவலேளம் மற்றும் 

அேற்கான குவற தீரப்்பு இவணய ைாயிலும் துைங்கப் பட்டன. 

 தமலும் அைர ்அம்மாநட்டில் பின்ைரும் அறிக்வககவளயும் சைளியிட்டார.் 

o 2019ம் ஆண்டிற்கான தேசியப் பாரவ்ையற்ற மற்றும் பாரவ்ைக் குவறபாட்டு ஆய்வு. 

o தேசிய நீரிழிவு மற்றும் நீரிழிவு காரணமான விழிேத்ிவரப் பாதிப்பு ஆய்வின் மீோன 

முேல் அறிக்வக  

 

 

சதோழில்நுை்பம் மீதோன G20 உல ளோவிய சபோலிவுறு ந ரங் ளு ் ோன கூை்ைணி 

 சோழில்நுட்பம் மீோன G20 உலகளாவிய சபாலிவுறு நகரங்களுக்கான கூட்டணியின் ஒரு 

உறுப்பினராக இந்தியா தசரந்்திருக்கின்றது. 

 இது சபாலிவுறு நகரங்களுக்கான சோழில்நுட்பங்கைின் சபாறுப்பான மற்றும் சரியான 

பயன்பாட்வட தமம்படுே்துைதில் பணியாற்றுகின்றது. 

 உலகப் சபாருளாோர மன்றம், சபாது ேனியார ் பங்களிப்பிற்கான சரை்தேச அவமப்பு 

ஆகியன இந்ே கூட்டணிக்கான சசயலகமாகப் பணியாற்றுகின்றது. 

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


                                    
 

64 
 

இது பை்றி 

 இது (இந்தியா தசரந்்ேவே அடுேத்ு) 16 நாடுகவளக் சகாண்ட உலகின் முன்னணி நகரப் 

பிவணப்புகள் மற்றும் சோழில்நுட்ப நிரை்ாக அவமப்புகள் ஆகியைற்றின் ஒரு கூட்டணி 

ஆகும். 

 இது 2019ம் ஆண்டில் ஜூன் மாேம் ஜப்பானின் ஒசாகாவில் நவடசபற்ற G20 மாநாட்டுடன் 

இவணந்து ஏற்படுே்ேப் பட்டது. 

 

 ண் போரன்வயை்ை முதலோவது சபண் இந்திய ஆை்சிப் பணி அதி ோரி 

 இந்தியாவின் முதலாவது கண் பாரள்வயற்ற மபண் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான 

பிரஞ்சல் பாட்டீல் என்பவர ் திருவனந்தபுரதத்ின் துளண ஆட்சியாைராகப் 

மபாறுப்பபற்றுை்ைார.் 

 2018 ஆம் ஆண்டில் அவர ் இந்திய ஆட்சிப் பணியில் நியமிக்கப்பட்ட பின்னர ் இது 

அவருக்குக் கிளடதத் இரண்டாவது பணியாகும். 

 2008 ஆம் ஆண்டில் மத்தியப் பிரபதச மாநிலத்தில் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியாக 

பணியில் பசரந்்த கிருஷ்ண பகாபால் திவாரி என்பவர ் கண் பாரள்வயற்ற முதலாவது 

இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி ஆவார.் 

 

சை்ைத் துனை சசயலோளர் - ஏ.க .சமண்டிரோை்ைோ 

 முதன்முளறயாக, பணியாற்றிக் மகாண்டிருக்கும் மாவட்ட மற்றும் அமரவ்ு நீதிபதி மதத்ிய 

சட்டத் துளற மசயலாைராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 அனூப் குமார ்மமண்டிராட்டா என்பவர ்புது தில்லியில் உை்ை கரக்ாரட்ூமா நீதிமன்றங்கைில் 

வடகிழக்கு மாவட்டத்தின் மாவட்ட மற்றும் அமரவ்ு நீதிபதியாகத் தற்மபாழுது 

பணியாற்றுக் மகாண்டிருக்கின்றார.் 

 2023 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 23 வளர ஒப்பந்த அடிப்பளடயில் இப்பதவிக்கு மமண்டிரட்டா 

நியமிக்கப் பட்டுை்ைார.் 

 மபாதுவாக, மசயலாைர ் (சட்ட விவகாரங்கை் மற்றும் சட்டமன்றத் துளற) பதவிகை் 

இந்தியச ்சட்டச ் பசளவப் பணி  அதிகாரிகைால் நிரப்பப் படுகின்றன. 

 

ஏர் இந்தியோ - ைோ ்ஸிகபோை் ளின் முதலோவது பயன்போடு 

 இந்தியாவின் பதசிய விமானச ் பசளவ நிறுவனமான ஏர ் இந்தியாவானது ஏரப்ஸ் 

விமானத்தின் மாற்று டாக்ஸி கருவியாக டாக்ஸிபபாட்ளடப் பயன்படுதத்ிய உலகின் 

முதலாவது விமான நிறுவனம் என்ற மபருளமளயப் மபற்று வரலாற்றில் ஒரு இடத்ளதப் 

பிடித்துை்ைது. 

 டாக்ஸிபபாட் என்பது ஒரு விமான ஓட்டியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு அளர இயந்திர 

மனிதளனக் மகாண்ட விமான இழுளவ இயந்திரம் ஆகும். இது விமான 

நிறுதத்ுமிடத்திலிருந்து ஓடுபாளதக்கும் ஓடுபாளதயிலிருந்து விமான 

நிறுதத்ுமிடத்திற்கும் விமானத்ளதக் மகாண்டுச ்மசல்ல உதவுகின்றது. 

 காரப்ன் ளட ஆக்ளசடு உமிழ்வு மற்றும் விமான எரிமபாருை் நுகரவ்ு ஆகியவற்ளறக் 
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குளறப்பதற்கு டாக்ஸிபபாட்டுகை் மபரிதும் உதவுவதாகக் கூறப்படுகின்றது. 

 இந்த இழுளவ இயந்திரமானது அதன் பயன்பாட்டின் ஒவ்மவாரு 15 நிமிடங்களுக்கும் 

வைிமண்டலத்தில் பசரக்்கப்படும் சுமார ் 800 கிபலா அைவுை்ை நசச்ு வாயுளவக் 

குளறக்கும் திறன் மகாண்டது. 

 இந்த விமான இழுளவ வாகனமானது பிமரஞ்சு டிஎல்டி குழுமதத்ுடன் இளணந்து இஸ்பரல் 

விமானத் மதாழிற் சாளலயால் உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

 

உல ளோவிய பை்டினி ் குறியீடு - 102வது இைத்தில் இந்தியோ 

 உலகைாவிய பட்டினிக் குறியீட்டில் (Global Hunger Index - GHI) இந்தியா 2010 ஆம் ஆண்டில் 

95வது இடத்திலிருந்து 2019 ஆம் ஆண்டில் 102வது இடத்திற்குச ்சரிந்துை்ைது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் மமாத்தம் 117 நாடுகை் தரவரிளசப் படுத்தப் பட்டுை்ைன. 

 2018 ஆம் ஆண்டு முதல், GHI ஆனது மவல்தஹ்ங்கரம்ஹல்ஃப் மற்றும் கன்சரன்் 

பவரல்்டுளவட் ஆகிய அளமப்புகளுடன் இளணந்து சரவ்பதச உணவுக் மகாை்ளக 

ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தால் (International Food Policy Research Institute - IFPRI) மவைியிடப் 

படுகின்ற ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும். 

 இந்தக் குறியீட்டில் மதற்காசிய நாடுகைிளடபய மிகக் குளறந்த தரவரிளசயில் இந்தியா 

உை்ைது. இந்தக் குறியீட்டில் பிற பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்குப் பின்னால் இந்தியா இருக்கின்றது. 

 மதற்காசியாவில் இந்தியாவிற்குப் பின்னால் தரவரிளசப் படுதத்ப்பட்ட ஒபர நாடான 

பாகிஸ்தான் கூட, 2019 ஆம் ஆண்டின் தரவரிளசயில் 94வது இடதத்ிற்கு முன்பனறியுை்ைது. 

GHI மதிப்சபண் 

 GHI மதிப்மபண் ஆனது பின்வருவனவற்றின் அடிப்பளடயில் 2014 முதல் 2018 வளரயிலான 

தரளவ பிரதிபலிக்கின்றது. 

o ஒரு நாட்டில் ஊட்டசச்தத்ு குளறபாடுை்ை குழந்ளதகை் எண்ணிக்ளகயின் விகிதம் 

o உயரதத்ிற்கு ஏற்ற எளட இல்லாத அல்லது வயதுக்கு ஏற்ற உயரம் இல்லாத ஐந்து 

வயதிற்குட்பட்ட குழந்ளதகைின் எண்ணிக்ளக 

o 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகைின் இறப்பு விகிதம். 
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 இந்தியாவின் குழந்ளத மமலிதல் விகிதமானது 20.8% (இந்த அறிக்ளகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ை எந்தமவாரு நாட்டிலும் இல்லாத அைவிற்கு மிக அதிக குழந்ளத 

மமலிதல் விகிதம்) என்ற அைவில் மிக அதிகமாக உை்ைது. 

o குழந்ளத மமலிதல் விகிதம் – குழந்ளத மமலிதல் அல்லது உயரத்திற்கு ஏற்ற 

எளடயற்ற குளறந்த எளட மகாண்ட குழந்ளதகை் விகிதமானது ஐந்து 

வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகைிளடபயயான  இறப்பு விகிதத்ளத முன்கூட்டிபய 

வலுவாக கணிக்க உதவும் ஒரு கூறாகும். 

“கடுகமயான பட்டினிப்” பிரிவு 

 GHI ஆனது 100 புை்ைிகை் என்ற அைவில் நாடுகளை தரவரிளசப் படுத்துகின்றது. இந்தக் 

குறியீட்டில் உை்ை 0 ஆனது சிறந்த மதிப்மபண்ளணயும் (பட்டினி இல்லாத) மற்றும் 100 

ஆனது மிக பமாசமான மதிப்மபண்ளணயும் குறிக்கின்றது. 

 இக்குறியீட்டில் இந்தியாவின் மதிப்மபண் 30.3 ஆக உை்ைது. இந்தியா இக்குறியீட்டில் 

கடுளமயான பட்டினிப் பிரிவில் இடம் பிடிதத்ுை்ைது. 

 காலநிளல மாற்றமானது உணவின் தரம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்ளபக் கடுளமயாக 

பாதிக்கின்றது. இது பயிரிடப்பட்ட உணவின் ஊட்டசச்த்துத் தரத்ளத மிகவும் 

பமாசமாக்குகின்றது. 
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பீனைவ் திை்ைம் - இந்திய ரோணுவம் 

 இராணுவத்தின் மின்னணு மற்றும் எந்திரவியல் மபாறியாைரக்ை் குழுவானது (Electronics 

and Mechanical Engineers - EME) “பீளஹவ் திட்டம்” என்ற புதிய முயற்சிளயத ்

மதாடங்கியுை்ைது. 

 குறிக்பகாை்: இது பளடப் பிரிவின் அதிக இயந்திரமயமாக்கத்ளத அளடவளதயும் அதன் 

அளனத்துப் பட்டளறகளையும் நிகழ்பநரத்  தரவுப் பகுப்பாய்வுத்  திறன்களைக் மகாண்ட 

ஒரு ஒருங்கிளணந்த சிறந்த அளமப்புடன் இளணப்பளதயும் பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 WASPன் (Workshop Honeybees - ஹனிபீஸ் பட்டளற) கீழ், இராணுவப் பட்டளறகை் ஏற்கனபவ 

தானியங்கி மயமாக்கப் பட்டுை்ைன. 

 பீளஹவ் திட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக, இந்த WASPகை் அல்லது பட்டளறகை் 

ளமயப்படுத்தப்பட்ட பீளஹவ்கைாக மசயல்பட இருக்கின்றன. 

 இராணுவத்தின் உபகரணங்கைின் நிகழ்பநரத் தரவானது (பழுதுபாரப்்பு, புதுப்பித்தல் 

மற்றும் மாற்றியளமத்தல்) ஒபர இடத்தில் கிளடக்கும். 

 பீளஹவ் திட்டமானது மசப்டம்பர ் 1 ஆம் பததியன்று மதாடங்கப்பட்டது. இது 2020 ஆம் 

ஆண்டு அக்படாபர ்15க்குை் நிளறவளடயும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

EME பற்றி  

 EME என்பது இந்திய இராணுவத்தின் ஆயுத மற்றும் பசளவப் பிரிவாகும். 

 இது ஆயுத அளமப்புகை் மற்றும் உபகரணங்கைின் வடிவளமப்பு, பமம்பாடு, பசாதளன, 

ஆய்வு மற்றும் மறுசீரளமப்புக்குப் மபாறுப்பாக இருக்கின்றது. 

 இது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் பபாது 1943 இல் உருவாக்கப்பட்டது. இது 2001 ஆம் ஆண்டில் 

அதன் தற்பபாளதய மபயருக்கு மறுமபயரிடப்பட்டது. 

 

முதலோவது இந்திய புத்தோ ்  ் குறியீடு 

 சமீபதத்ில் மவைியிடப்பட்ட நிதி ஆபயாக்கின் முதலாவது புத்தாக்கக் குறியீட்டில் 

கரந்ாடகா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, மதலுங்கானா மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 

மாநிலங்கை் புத்தாக்கங்கைில் முதல் ஐந்து இடங்கைில் தரவரிளசப் படுத்தப்பட்டுை்ைன. 

 இந்தக் குறியீடானது நிதி ஆபயாக் அளமப்பின் துளணத் தளலவரான ராஜீவ் குமார ்

மற்றும் தளலளம நிரவ்ாக அதிகாரியான அமிதாப் காந்த் ஆகிபயாரால் மவைியிடப் 

பட்டுை்ைது. 

 இது உலகைாவிய புத்தாக்கக் குறியீட்டின் (Global Innovation Index - GII) வரிளசயில் 

உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இந்தக் குறியீடானது பின்வருவனவற்றின் அடிப்பளடயில் மாநிலங்களைத் தரவரிளசப் 

படுதத்ுகின்றது. 

o அவரக்ைின் கண்டுபிடிப்புத் திறன், 

o மாநிலங்களுக்கு இருக்கும் சவால்கை் மற்றும் வாய்ப்புகை், 

o புதுளமகளை ஏற்படுத்துவதற்கு மகாை்ளக வகுப்பாைரக்ளுக்குத் பதளவயான 

நடவடிக்ளககை். 
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மாநிலங்களின் செயல்பாடுகள் 

 வடகிழக்கு மாநிலங்கைில் சிக்கிம், இமாசச்லப் பிரபதசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் 

ஆகியளவ இந்தக் குறியீட்டில் முதலிடங்கைில் உை்ைன. 

 ஒன்றியப் பிரபதசங்கைில் தில்லி, சண்டிகர ் மற்றும் பகாவா ஆகியளவ முதலிடங்கைில் 

உை்ைன. 

 சத்தீஸ்கர,் பீகார ்மற்றும் ஜாரக்்கண்ட் ஆகியளவ இந்தக் குறியீட்டில் களடசி இடங்கைில் 

உை்ைன. 

 

 

ஷின்யு னமத்ரி 2019: இந்கதோ - ஜப்போன் இரோணுவப் பயிை்சி 

 இந்திய விமானப் பளடயானது 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 17 ஆம் பததி முதல் 

அக்படாபர ்23 ஆம் பததி வளர ஜப்பானிய விமானத் தற்காப்புப் பளடயுடன் (Japanese Air Self 

Defence Force - JASDF) ‘ஷின்யு ளமதர்ி’ என்ற கூட்டு இராணுவப் பயிற்சிளய பமற்மகாை்ை 

உை்ைது. 

 இந்த கூட்டுப் பயிற்சியானது பமற்கு வங்கதத்ின் பனகர ் நகரில் உை்ை அரஜ்ன் சிங் 

விமானப் பளட நிளலயத்தில் நளடமபற இருக்கின்றது. 

 அபத நாடுகைின் ‘பளடகளுக்கு’ இளடயிலான மற்மறாரு பயிற்சியானது கிழக்குக் 

பிராந்தியதத்ில் நளடமபற இருக்கின்றது. 

 IAFன் (இந்திய விமானப் பளட) சிறப்பு நடவடிக்ளகப் பளடயின் C-130 J என்ற விமானம் 

மற்றும் JASDF இன் தந்திபராபாய விமானப் பளடகைின் C-130 H என்ற விமானம் ஆகியளவ 

இந்தப் பயிற்சியில் பங்பகற்க இருக்கின்றன. 
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 இதுபபான்ற முதலாவது இருதரப்பு இராணுவப் பயிற்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஆக்ராவின் விமானப் பளட நிளலயத்தில் நடதத்ப் பட்டது. 

 

 

உல ளோவிய  ண் ோணிப்பு ் குறியீடு - இந்தியோவில் தரவின் தனியுரினம 

 இங்கிலாந்தில் உை்ை காம்பரிமடக் நிறுவனமானது 47 நாடுகைில் கண்காணிப்பின் 

தனியுரிளம மற்றும் அதன் நிளல குறிதத்ு மதிப்பிட்டு, உலகைாவிய கண்காணிப்புக் 

குறியீட்ளட மவைியிட்டுை்ைது. 

 நாடுகை் பின்வருவனவற்றின் அடிப்பளடயில் தரவரிளசப் படுதத்ப்பட்டுை்ைன. 

o அரசியலளமப்புப் பாதுகாப்பு, 

o தனியுரிளம அமலாக்கம், 

o பபயாமமட்ரிக் தகவல்கை், 

o தரவுப் பகிரவ்ு பபான்றளவ. 

 காம்பரிமடக்கின் உலகைாவிய கணக்மகடுப்பின் படி, உலகின் முதல் மூன்று 

கண்காணிப்பு நாடுகைில் இந்தியாவும் உை்ைது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் நாட்டின் கண்காணிப்புக் கட்டளமப்பு என்று வரும்பபாது 

ரஷ்யாவிற்கும் சீனாவிற்கும் அடுத்த இடதத்ில் இந்தியா உை்ைது. இந்தியாவானது 

"தனியுரிளம பாதுகாப்புகளைப் பராமரிக்கும் முளறயில் பதால்வி மகாண்ட நாடு” என்று 

அளழக்கப்படுகின்றது. 

 ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடுகைில், அயரல்ாந்து, பிரான்சு, பபாரச்ச்ுகல் மற்றும் மடன்மாரக்் 

ஆகிய நாடுகை் பபாதுமான பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் முதல் நான்கு இடங்கைில் உை்ைன. 

 

உணவுப் போது ோப்பு மித்ரோ - FSSAI 

 வியாபாரத்ளத எைிதாக்கும் முயற்சியில், உணவுத் தரத்திளனக் கண்காணிக்கும்  

அளமப்பான உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆளணயம் (Food Safety and Standards 

Authority of India - FSSAI) ஆனது உணவுப் பாதுகாப்பு மிதர்ா என்ற திட்டத்ளத 

அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது. 
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 இந்தத் திட்டமானது உணவுப் பாதுகாப்புச ் சட்டங்களுக்கு இணங்க சிறு மற்றும் நடுத்தர 

உணவு வணிகங்களை ஆதரிக்கும். 

 உணவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா என்பது FSSAI ஆல் சான்றைிக்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட 

மதாழில்முளற திட்டமாகும். இது  FSS சட்டம், விதிகை் மற்றும் ஒழுங்குமுளறகை் 

மதாடரப்ான இணக்கங்களுக்கு உதவுகிறது. 

 அந்தந்த பணி பநாக்கம் மற்றும் மபாறுப்புகளைப் மபாறுத்து அளவ பின்வருமாறு 

வளகப்படுதத்ப் படுகின்றன- டிஜிட்டல் மித்ரா, பயிற்சியாைர ் மித்ரா அல்லது சுகாதார 

மித்ரா. 

 

போலில்  ோரச்ிகனோசஜன்ஸ் (புை்றுகநோய் ஏை்படுத்தும்  ோரணி ள்) 

 இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிரண்ய ஆளணயம் பமற்மகாண்ட பதசியக் 

கணக்மகடுப்பின் ஒரு பகுதியாக பரிபசாதிக்கப்பட்ட சில பால் மாதிரிகைில் 

அஃப்லாடாக்சின் M1 (AFM1) என்ற மகாடிய புற்றுபநாய்க்கான தடயங்கை் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டுை்ைன. 

 பால் கணக்மகடுப்பின் இறுதி முடிவுகை் 2019 அக்படாபர ்18 அன்று மவைியிடப்பட்டன. 

 பரிபசாதிக்கப்பட்ட மமாத்த 6,432 பால் மாதிரிகைில், 368 (5.7 சதவீதம்) அனுமதிக்கப்பட்ட 

வரம்புகளுக்கு அப்பால் அஃப்லாடாக்சின்கை் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 

 பின்வரும் மாநிலங்கைில் அஃப்லாடாக்சின் கலப்படங்கை் அதிக விகிதங்கைில் காணப் 

படுகின்றன 

o தமிழ்நாடு (551 மாதிரிகைில் 88) 

o மடல்லி (262 மாதிரிகைில் 38) 

o பகரைா (187 மாதிரிகைில் 37) 

 புற்றுபநாய் ஏற்படுத்தும் காரணிகைானது கறந்தப் பாளலக் காட்டிலும் ‘பதப்படுதத்ப்பட்ட’ 

பால்மபாருட்கைில் அதிகம் காணப்படுகிறது. 

 ஒரு மில்லிகிராம்/கிபலாகிராம் அல்லது அதற்கும் அதிகமான அஃப்லாடாக்சின் 

மசறிவுகளைக் மகாண்ட உணளவ உட்மகாை்வது அஃப்லாடாக்சிபகாசிளஸ ஏற்படுதத்ும் 

என்று சந்பதகிக்கப்படுகிறது. 

 அஃப்லாடாக்சிபகாசிஸ் ஆனது கடுளமயான கல்லீரல் மசயலிழப்பு, மஞ்சை் காமாளல, 

பசாம்பல் மற்றும் குமட்டல், இறுதியில் மரணம் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கிறது என்று 

உலக சுகாதார அளமப்பு  பிப்ரவரி 2018 இல் நடத்திய ஆய்வில் மதரிவிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 

உல  ் ச ோனை அளித்தல் குறியீடு 

 ‘அறப்பண்பு மகாண்ட நாடுகை்’ பட்டியலில், அறக்கட்டளை உதவி அளமப்பினால் (Charities 

Aid Foundation - CAF) 128 நாடுகைில் பமற்மகாை்ைப்பட்ட ஆய்வில் இந்தியா 82வது இடத்தில் 

உை்ைது. 

 CAF என்பது உலமகங்கிலும் உை்ை உயிரக்ைின் வாழ்க்ளகளயயும் சமூகங்களையும் 

மாற்றுவதற்கு பவண்டி ‘மகாளட அைித்தல் பண்ளப’ ஊக்குவிக்கும் ஒரு சரவ்பதச 

அளமப்பாகும். 
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 கடந்த பத்தாண்டுகைில் (2009 முதல் 2018 வளர) உலகைவில் 1.3 மில்லியன் மக்களை CAF 

ஆய்வு மசய்துை்ைது. இது உலகக் மகாளட அைிதத்ல் குறியீடாக (World Giving Index - WGI) 

ஏற்படுதத்ப் பட்டுை்ைது. 

 WGI இன் தரவுகைின் படி, அமமரிக்கா முதலிடதத்ிலும் மியான்மர,் நியூசிலாந்து மற்றும் 

ஆஸ்திபரலியா ஆகிய நாடுகை் அதற்கடுதத் இடங்கைிலும் தரவரிளசப் படுத்தப் 

பட்டுை்ைன. 

 இந்தக் குறியீட்டில் இலங்ளக, பநபாைம் (53), பாகிஸ்தான் (69), மமக்ஸிபகா (73), பிபரசில் 

(74) ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுதத்ு இந்தியா உை்ைது. 

 

மூனள அழை்சி, நீலநோ ்கு னவரஸ் ஆகியவை்னை ்  ண்ைறிவதை் ோ  இந்தியோவில் 

தயோரி ் ப்பை்ை  ருவி ள் 

 மத்திய அரசானது நீலநாக்கு இளடயீட்டடுக்கு எலிசா மற்றும் ஜப்பானிய மூளை அழற்சி 1 

ஜிஎம் எலிசா ஆகிய கருவிகளை அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

 இது இந்திய பவைாண் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (Indian Council of Agricultural Research - ICAR) 

மற்றும் இந்தியக் கால்நளட ஆராய்சச்ி நிறுவனம் ஆகியவற்றால் கூட்டாக இளணந்து 

உருவாக்கப் பட்டுை்ைது. 

 உை்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட கருவிகை் இறக்குமதி மசய்யப்பட்ட கருவிகளை விட பதத்ு 

மடங்கு விளல குளறவானதாகவும் பநாய் மவடிப்ளபத் தடுக்கும் ஆற்றளலக் 

மகாண்டுை்ைதாகவும் விைங்குகின்றன. 

 அண்ளமயில் ஏற்பட்ட மகாடிய மூளைச ்மசயலிழப்பு பநாயானது (acute encephalitis syndrome 

- AES) பீகாரின் முசாபரப்ூரில் 100க்கும் பமற்பட்ட குழந்ளதகைின் இறப்பிற்கு வழிவகுத்தது. 

 

 

20வது  ோல்நனை ்  ண ்ச டுப்பு 

 சமீபதத்ில் மவைியிடப்பட்ட 20வது கால்நளட கணக்மகடுப்பின் தரவுகைின் படி, நாட்டில் 

4.85 பகாடி நாட்டு (பூரவ்ீக) கறளவ மாடுகை் உை்ைன. 

 கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டில் பமற்மகாை்ைப்பட்ட கால்நளடக் கணக்மகடுப்பின் தரவான 4.81 

பகாடி கால்நளடகை் என்ற எண்ணிக்ளகளய விட இது 1 சதவிகிதத்ளதக்  குளறவாக 

மகாண்டு உை்ைது. 
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 அயல்பண்பு சாரந்்த மற்றும் கலப்பினக் கால்நளடகைின் கறளவ மாடுகைின் 

எண்ணிக்ளகயானது (மஜரச்ி, பஹால்ஸ்டீன்) கடந்த ஏழு ஆண்டுகைில் 1.9 

பகாடியிலிருந்து 2.5 பகாடியாக அதிகரித்து 32% வைரச்ச்ிளயக் கண்டுை்ைது. 

 கறளவக் கால்நளடகை் பால் உற்பதத்ியின் பநாக்கதத்ிற்காக வைரக்்கப்படும் பசுக்கை் 

ஆகும். 

 உை்நாட்டு நாட்டு இனங்களை பமம்படுத்துவதற்காக ராஷ்டிரிய பகாகுல் திட்டமானது 

2014 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 

 

TRIFED இன் வன் தன் உள்ளிருப்புப் பயிை்சித் திை்ைம் 

 மத்தியப் பழங்குடியினர ்விவகாரங்கை் துளற அளமசச்ரான அரஜ்ுன் முண்டா என்பவர ்

மத்தியப் பழங்குடியினர ்விவகார அளமசச்கதத்ின் கீழ் உை்ை இந்தியப் பழங்குடியினக் 

கூட்டுறவுச ் சந்ளதயிடல் வைரச்ச்ிக் கூட்டளமப்பினால் (Tribal Cooperative Marketing 

Development Federation of India – TRIFED) ஏற்பாடு மசய்யப்பட்ட “வன் தன் உை்ைிருப்புப் 

பயிற்சித் திட்டதள்தத்” மதாடங்கி ளவத்தார.் 

 நாட்டின் புகழ்மபற்ற கிராம பமலாண்ளம/பமலாண்ளம நிறுவனங்கை்/சமூகப் பணி 

நிறுவனங்கை்/சமூக பசளவகை் நிறுவனங்கைிலிருந்து 18 பயிற்சியாைரக்ை் இதற்குத் 

பதரவ்ு மசய்யப் பட்டுை்ைனர.் 

 வாழ்வாதார ஊக்குவிப்பு, என்.டி.எஃப்.டி என்பதன் மீதான மதிப்புக் கூட்டல், அளதச ்

சந்ளதப்படுதத்ுதல் மற்றும் அதற்கான கடன் இளணப்புகை் குறிதத் TRIFEDன் 

நடவடிக்ளககளுக்கு அளவ ஆதரவைிக்கும். 

 சிறு வனப் மபாருட்கைின் ‘நியாயமான விளல’ அல்லது ‘தயாரிப்பாைர ் விளல’ 

ஆகியவற்ளற நிரண்யிப்பதற்கான மநறிமுளற உை்ைிட்ட நிறுவன பமம்பாட்டிற்கான 

கருவிகை் மற்றும் அதற்கான நுட்பங்களை அவரக்ை் உருவாக்குவாரக்ை். 

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


                                    
 

73 
 

ஆசியோவின் பழனமயோன மூங்கில் 

 அசாமில் உை்ை மக்கம் நிலக்கரிப் பகுதியில் 25 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்ளதய 

இரண்டு புளதபடிவங்கை் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 

 2018 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி 49,000க்கும் பமற்பட்ட தாவர இனங்கை் பதிவாகியுை்ை 

நிளலயில், உலகின் அளனதத்ுத் தாவரங்கைிலும் சுமார ்11.5% இந்தியாவில் உை்ைது. 

 இப்பபாது, ஒரு புதிய புளதபடிவ பதிவானது, ஆசிய மூங்கில்கைின் பிறப்பிடமாக இந்தியா 

இருப்பளதக் காட்டுகிறது. அளவ சுமார ் 25 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாட்டின் 

வடகிழக்கு பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டன. 

 இளவ சுமார ் 25 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்ளதய ஒலிபகாசீன் என்ற காலத்ளதச ்

பசரந்்தளவ ஆகும். 

 இப்பபாது சீனாவின் யுன்னான் மாகாணம் மூங்கில்கைில் மிக அதிகமான பன்முகத ்

தன்ளமளயக் மகாண்டுை்ைது. ஆனால் அந்த பிராந்தியத்தில் கிளடக்கப் மபற்ற மிகப் 

பழளமயான புளதபடிவமானது 20 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் குளறவாக உை்ைது. 

 இதன் மூலமாக ஆசிய மூங்கில்கை் இந்தியாவில் பதான்றியளவ என்றும் பின்னர ்அளவ 

அங்கு (சீனாவிற்கு) பரப்பப் பட்டுை்ைன என்றும் மதைிவாகத் மதரிகிறது. 

 இந்த கண்டுபிடிப்பு ஆசியாவிற்கு மூங்கில் வந்தது ஐபராப்பாவிலிருந்து அல்ல, மாறாக 

அது  இந்தியாவிலிருந்து வந்தது என்ற பகாட்பாட்ளட பமலும் பலப்படுதத்ுகிறது. 

 ஐபராப்பிய மூங்கில் புளதபடிவம் சுமார ்50 மில்லியன் ஆண்டுகை் பழளமயானது. 

 இந்தியாவில் மூங்கில் புளதபடிவங்கை் மிகவும் மபாதுவானளவ அல்ல. ஏமனனில் அளவ 

இமயமளலயில் உை்ை சிவாலிக் வண்டல்கைில் இருந்து மட்டுபம அறியப் படுகின்றன. 

 

அடுத்த உசச் நீதிமன்ைத் தனலனம நீதிபதி - சரத் அரவிந்த் கபோப்கை 

 வயது மூப்பின் அடிப்பளடயில் தனக்கு அடுதத்ுப் பதவிக்கு வருபவளர நியமிக்க,  

இந்தியத்  தளலளம நீதிபதி ரஞ்சன் பகாகாய், மதத்ிய அரசுக்கு எழுதிய கடிததத்ில் நீதிபதி 

சரத் அரவிந்த் பபாப்படவின் மபயளரப் பரிந்துளரதத்ுை்ைார.் 

 இந்தியத்  தளலளம நீதிபதி பகாகாய்க்குப் பிறகு உசச்நீதிமன்றத்தில் மூத்த நீதிபதியாக 

நீதிபதி பபாப்பட உை்ைார.் 

 வழக்கமாக பதவியிலிருந்து விளடமபறும் தளலளம நீதிபதி தனக்கு அடுத்துப் பதவிக்கு 

வருபவர ் பற்றிய பரிந்துளரளய 30 நாட்களுக்கு முன்னர ் அனுப்பி, அடுத்த இந்தியத ் 

தளலளம நீதிபதிளய நியமிக்கும் பணிளயத் மதாடங்குகிறார.் 

 பபாப்பட முன்னாை் இந்திய தளலளம நீதிபதி முகமது ஹிதயதத்ுல்லாவுக்குப் பிறகு 

மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர ் பிராந்தியத்ளதச ் பசரந்்த இரண்டாவது நீதிபதியாகவும்,  

இந்தியாவின் 47வது தளலளம நீதிபதியாகவும் இருப்பார.் 

 

சஜோகமை்கைோவின் உயிரி டீசல் 

 உணவகத் திரட்டு மற்றும் உணவு விநிபயாக பசளவ நிறுவனமான மஜாபமட்படா மற்றும் 

உயிரி டீசல் உற்பத்தியாைரான  பபயாடி எனரஜ்ி என்ற நிறுவனம் ஆகியளவ 

பயன்படுத்திய சளமயல் எண்மணயிலிருந்து உயிரி டீசளல உற்பதத்ி மசய்ய ஒரு 
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கூட்டாண்ளம ஒப்பந்தத்ளதச ்மசய்துை்ைன. 

 மஜாபமட்படா நிறுவனம் நாடு முழுவதும் உை்ை உணவகங்கைிலிருந்துப் பயன்படுதத்ிய 

சளமயல் எண்மணளய  பசகரிதத்ுப் பதப்படுதத்ி உயிரி டீசலாக மாற்றும்.  

 காய்கறி எண்மணளய அதிக அைவில் பயன்படுதத்ுபவார ் நாடுகைில் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குை் 220 பகாடி லிட்டர ்என்ற அைவிற்கு பயன்படுத்திய சளமயல் 

எண்மணயிலிருந்து உயிரி டீசல் உற்பத்தி மசய்யும் ஆற்றளலக் மகாண்டுை்ைது. 

 பயன்படுத்திய சளமயல் எண்மணளய மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதால் உயர ்

இரத்த அழுதத்ம், மபருந்தமனி தடிப்பு, அல்ளசமர ்மற்றும் கல்லீரல் வியாதிகை் பபான்ற 

பநாய்கை் ஏற்படலாம். 

 

கதசிய ஊை்ைசச்த்து நிறுவனத்தின் நூை்ைோண்டு ஆண்டு விழோ  

 ளஹதராபாத்தில் உை்ை பதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனதத்ின் (National Institute of Nutrition - 

NIN) சிறப்பு நிளனவு அஞ்சல் முத்திளரளய மதத்ிய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துளற 

அளமசச்ர ்ஹரஷ் வரத்ன் மவைியிட்டார.் 

 இந்திய அஞ்சல்துளறயின் “காரப்்பபரட் ளம ஸ்டாம்ப்”  என்ற திட்டத்தின் கீழ் இந்த 

முத்திளர மவைியிடப் பட்டுை்ைது. 

 இந்திய மருேத்ுை ஆராய்சச்ிக் கழகதத்ின் (Indian Council of Medical Research - ICMR) கீழ் உை்ை 

ஒரு பழளமயான நிறுவனம் பதசிய ஊட்டசச்த்து நிறுவனம் ஆகும்.  

 பதசிய ஊட்டசச்தத்ு நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு விழாவிற்கான கருப்மபாருை் 

‘ஊட்டசச்தத்ின் மூலம் பதசத்ளத பமம்படுத்துதல்’ என்பதாகும். 

இந்தியாவில் ஊட்டெெ்த்து அறிவியலின் தந்கத 

 பதசிய ஊட்டசச்தத்ு நிறுவனதத்ின் நூற்றாண்டு விழாளவ நிளனவு கூரும் வளகயில் 

நிறுவப்பட்ட “ICMR-NIN-நூற்றாண்டு விருது” என அளழக்கப் படுகின்ற ஒருமுளற 

வழங்கப்படும் விருதானது மருதத்ுவர ்சி.பகாபாலனுக்கு அவருளடய மரணதத்ிற்குப் பின் 

வழங்கப்பட்டது. 

 பசலத்ளத பூரவ்ீகமாகக் மகாண்டவரும், மசன்ளன எம்.எம்.சியின் பளழய மாணவருமான 

மருத்துவர ் பகாபாலன் இந்தியாவில் ஊட்டசச்தத்ு அறிவியலின் தந்ளதயாக கருதப் 

படுகிறார.் 

 அவருக்கு 2002 ஆம் ஆண்டில் பத்ம பூஷண் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்திய மக்கைின் ஊட்டசச்தத்ு நிளல குறிதத் அவரது ஆராய்சச்ியானது பின்வருவன 

பபான்ற பல பதசிய ஊட்டசச்த்து திட்டங்களுக்கான அடிதத்ைத்ளத அளமதத்து.  

o இரத்த பசாளகக் கட்டுப்பாடு 

o ளவட்டமின் ஏ பசரம்ானம்  

o ஒருங்கிளணந்த குழந்ளத பமம்பாட்டுச ் பசளவகை்  

o உலகைாவிய உப்பு அபயாடிபசஷன் மூலம் காய்டர ்கட்டுப்பாடு 
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கூை்டுப் பயிை்சி – ஈஸ்ைரன்் ப்ரிை்ஜ் V  

 இந்திய விமானப் பளடயானது ராயல் ஏர ் ஃபபாரஸ்் ஓமன் (ராஃபபா) உடன் EX EASTERN 

BRIDGE-V என மபயரிடப்பட்ட இருதரப்பு கூட்டுப் பயிற்சியில் பங்பகற்கிறது. இது 2019 ஆம் 

ஆண்டில் அக்படாபர ் மாததத்ின் 17-26  பததிகைில் ஓமனின் விமானப் பளட தைமான 

மசிராவில் நடதத்ப்  பட இருக்கின்றது. 

 களடசிப் பயிற்சியான  EX EASTERN BRIDGE-IV என்பது 2017 ஆம் ஆண்டில் ஜாம்நகரில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 முதல் முளறயாக, மிக் -29 பபார ் விமானம் இந்தியாவுக்கு மவைிபய ஒரு சரவ்பதசப் 

பயிற்சியில் பங்பகற்கவுை்ைது. 

 மிக் -29 மற்றும் சி -17 விமானங்களைப்  பயிற்சியில் பங்பகற்கும் இந்திய விமானப் பளட 

மகாண்டுை்ைது.  

 மிக் -29 ஆனது ராயல் ஏர ் ஃபபாரஸ்் ஓமானின் யூபராஃளபட்டர ் ளடபூன், எஃப் -16 மற்றும் 

ஹாக் உடன் இளணந்து பயிற்சி மபறும். 

 

QS இந்திய பல் னல ்  ழ ங் ள் தரவரினச 

 QS இந்திய பல்களலக் கழகங்கை் தரவரிளசயானது சமீபத்தில் மவைியிடப் பட்டது. 

 இது இந்தியாவின் உயரக்ல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஒரு முழுளமயான தரவரிளசகைின் 

இரண்டாவது பதிப்பாகும். 

 இந்தத ்தரவரிளசயானது மபாது, தனியார,் உயரக்ல்வி அல்லது நிகரந்ிளலப் பல்களலக் 

கழகங்கை் ஆகியவற்ளற உை்ைடக்கியுை்ைது. 
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இந்தியோவில் தயோரிப்கபோம் - 3 போது ோப்புத் துனைத் திை்ைங் ள் 

 பாதுகாப்புக் மகாை்முதல் ஆளணயமானது (Defence Acquisition Council - DAC) இந்தியத ்

மதாழில்துளறயால் பாதுகாப்புத் துளற சாரந்்த மபாருை்களை இந்தியாவிபலபய 

வடிவளமதத்ு, அவற்ளற பமம்படுத்தி தயாரிப்பதற்காக மூன்று திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் 

அைிதத்ுை்ைது. 

 DAC ஆனது மதத்ியப் பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங்கால் தளலளம 

தாங்கப் படுகின்றது. 

 இதன் மூலம், முதன்முளறயாக பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்கமானது சிக்கலான ராணுவ 

உபகரணங்களை இந்தியத்  தனியார ் துளறயால் வடிவளமக்கவும் உருவாக்கவும் 

தயாரிக்கவும் அவரக்ளுக்கு ஒரு வாய்ப்பிளன வழங்கியுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டங்கை் பின்வருமாறு 

o மூன்றாம் தளலமுளற பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டும் ஏவுகளணகை் (Anti-Tank Guided 

Missiles - ATGM).  

o டி -72 மற்றும் டி -90 பீரங்கிகளுக்கான துளண மின் அலகுகை் (Auxiliary Power Units - 

APUs). 

o மளல மற்றும் அதிஉயர ் நிலப் பரப்புக்கான தனித்த மின்னணுப் பபார ் (Electronic 

Warfare - EW) அளமப்புகை். 

 ATGM ஆனது ஒரு தற்காப்புப் பபாரில் துருப்புக்களுக்கு ‘ஏவுகளண மசலுதத்ப்பட்ட பின்னர ்

அளதக் கட்டுப்படுத்த இயலாத திறன்’ மற்றும் “முன்னிளலத் தாக்குதல் திறன்” ஆகிய 

திறன்களை வழங்க இருக்கின்றது. 

 EW ஆனது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பாட்டு அளமப்பால் (Defence Research and 

Development Organisation - DRDO) வடிவளமக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட இருக்கின்றது. இது 

இந்தியத் மதாழில் துளறயில் உை்ை வடிவளமப்பு மற்றும் உற்பதத்ிப் பங்குதாரரால் 

உற்பத்தி மசய்யப்பட இருக்கின்றது. 
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சதோழில்நுை்பத்தின் மூலம்  லோசச்ோர ்  ல்வி 

 மத்தியக் கலாசச்ார மற்றும் சுற்றுலாத ்துளற அளமசச்ரான பிரகலாத் சிங் பபடல் (தனிப் 

மபாறுப்பு) கலாசச்ார வைங்கை் மற்றும் பயிற்சி ளமயதத்ின் (Centre for Cultural Resources and 

Training - CCRT) “டிஜிட்டல் பாரத் டிஜிட்டல் சமஸ்கிருதி” என்ற மின்னணு முளறயிலான 

தைத்ளதயும் CCRTயின் யூடியூப் அளலவரிளசளயயும் புது தில்லியில் மதாடங்கி 

ளவத்தார.் 

 இது நாடு முழுவதும் உை்ை வகுப்பளறகைில் டிஜிட்டல் ஊடாடும் முளறயின் மூலம் 

கலாசச்ாரக் கல்விளயப் பரப்புவதற்கு  உதவிட  இருக்கின்றது. 

 இந்த முன்முயற்சிக்காக, அளனதத்ு CCRT பிராந்திய ளமயங்களையும், அதாவது 

குவஹாத்தி, உதய்ப்பூர ் மற்றும் ளஹதராபாத் ஆகிய ளமயங்களைத் தளடயின்றி 

இளணப்பதற்காக CCRT ஆனது ஒரு தன்னாரவ் மதாண்டு நிறுவனமான ரூட்ஸ் 2 ரூட்ஸ் 

என்ற நிறுவனதத்ுடன் இளணந்துை்ைது. 

 CCRT ஆனது இந்திய அரசின் மத்திய கலாசச்ாரத் துளற அளமசச்கதத்ின் கீழ் இயங்கும் 

ஒரு தன்னாட்சி அளமப்பாகும். 

 இது கலாசச்ாரக் கல்விளய ஆதரிப்பதற்காக 1979 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

 ல்லீரல் மோை்று அறுனவச ் சிகிசன்ச 

 இந்தியாவின் முதலாவது தன்னாரவ் கல்லீரல் மாற்று அறுளவச ்   சிகிசள்சக்கான 

பதிபவடு ஆனது  2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று மதாடங்கப் பட்டது. 

 கடந்த இரண்டு மாதங்கைில், இது ஆறு மாநிலங்கைில் உை்ை 11 மருதத்ுவமளனகைால் 

பமற்மகாை்ைப்பட்ட 74 கல்லீரல் மாற்று அறுளவச ்  சிகிசள்ச குறித்த தரவுகளைப் 

மபற்றுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டமானது இந்தியக் கல்லீரல் மாற்று சிகிசள்ச சங்கத்தினால் மதாடங்கப் 

பட்டது. 

 இந்தப் பதிவகமானது கல்லீரல் மாற்று அறுளவச ்சிகிசள்ச மதாடரப்ான நளடமுளறகை் 

மற்றும் அவற்றின் விளைவுகைின் பதசியத் தரவுகளை ஒருங்கிளணப்பளத பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 இந்தியாவில் ஆண்டுபதாறும் சுமார ் 2,000 கல்லீரல் மாற்று அறுளவச ் சிகிசள்சகை் 

பமற்மகாை்ைப் படுகின்றன. இந்தியா உலகிபலபய அதிகமான கல்லீரல் மாற்று அறுளவச ் 

சிகிசள்சகளை  பமற்மகாை்ளும் நாடு ஆகும். 

 

IMNEX 19 

 “இந்திய மியான்மர ் கடற்பளடப் பயிற்சியின்” இரண்டாம் பதிப்பின் மதாடக்க 

விழாவானது விசாகப் பட்டினதத்ில் உை்ை ஐ.என்.எஸ் ரன்விஜய் கப்பலில் நடத்தப்பட்டது. 

 மியான்மரின் கடற்பளடக் கப்பல்கைான யுஎம்எஸ் சின் பியூ ஷின் (எஃப் -14) மற்றும் 

யுஎம்எஸ் தபின்ஷ்பவதி (773) ஆகிய கப்பல்கை் விசாகப் பட்டின நகரதத்ிற்கு 

வந்தளடந்தன. 

 இந்தியக் கடற்பளடயின் ஒரு ஏவுகளண வழித் துளணக் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் குதத்ர ்
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மற்றும் வழிகாட்டு ஏவுகளண அழிப்புக் கப்பலான ஐ.என்.எஸ் ரன்விஜய் ஆகியளவ இந்தக் 

கூட்டுப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக விைங்கும். 

 இந்தப் பயிற்சியானது துளறமுகத்தில் மற்றும் கடலில் என 2 கட்டங்கைாக நடதத்ப்பட 

இருக்கின்றது. 

 

இந்தியோவின் மி  உயரமோன அனனத்து வோனினல மோை்ைங் னளயும் தோங்  ் 

கூடிய ஒரு நிரந்தரப் போலம் 

 மத்திய பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் தைபதி மசவாங் ரிஞ்சன் பாலம் 

எனப்படும் இந்தியாவின் மிக உயரமான அளனதத்ு வானிளல மாற்றங்களையும் தாங்கக் 

கூடிய ஒரு நிரந்தரப் பாலத்ளதத் திறந்து ளவதத்ார.் 

 இது கிழக்கு லடாக்கில் சீனா-இந்தியா ஆகிய நாடுகைின் எல்ளலயிலிருந்து சுமார ்45 கி.மீ 

மதாளலவில் அளமந்துை்ைது. 

 

 ஷிபயாக் ஆற்றின் மீது அளமந்துை்ை 1400 அடி நீைமுை்ை இந்தப் பாலமானது வடக்கில் 

உை்ை துளணப் பிராந்தியதத்ில் 14,650 அடி உயரத்தில் அளமந்துை்ைது. “லடாக்கின் 

சிங்கமான” தைபதி மசவாங் ரிஞ்சனின் நிளனவாக இப்பாலதத்ிற்கு இவரது மபயர ்சூட்டப் 

பட்டுை்ைது. 

 நாட்டின் இரண்டாவது மிக உயரந்்த வீரதீர விருதான “மகாவீர ் சக்ரா” என்ற விருது 

இரண்டு முளற வழங்கப்பட்ட ஆறு ஆயுதப் பளட வீரரக்ைில் இவரும் ஒருவர ்ஆவார.் 

 பலஹ் மற்றும் பாரத்ாபூர ் பகுதிளயப் பாதுகாப்பதில் இவருளடய சிறப்பான மற்றும் 

ளதரியமான மசயல்களுக்காக இவர ்'லடாக்கின் சிங்கம்' என்று அறியப் பட்டார.் 

 

டில்லி  ைல் ஆை்ைல்  ருத்தரங்குத்  சதோைர ்

 பகரைாவின் எலிமலாவில் உை்ை இந்தியக் கடற்பளடப் பயிற்சி  நிறுவனதத்ில் “நாடுகளை 

கட்டளமப்பதில் கடல் ஆற்றலின் பங்கு” என்பது குறித்த டில்லி கடல் ஆற்றல் கருத்தரங்குத்  

மதாடரின் ஆறாவது பதிப்பு நிளறவளடந்தது. 
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 ஐ.என்.ஏ எலிமலா என்பது இந்தியக் கடற்பளட மற்றும் இந்தியக் கடபலார காவல் 

பளடயின் ஆரம்பகால அதிகாரிகைின் பயிற்சி நிறுவனமாகும். 

 ஐ.என்.ஏ எலிமலா வைாகத்திற்குை் அளமந்துை்ை டில்லி மளலயின் நிளனவாக இதற்கு 

டில்லி கருதத்ரங்குத் மதாடர ் என்று மபயரிடப் பட்டுை்ைது. இது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

இளலயுதிர ்காலத்தில் ஐ.என்.ஏவில் நடத்தப் படுகின்றது. 

 இந்தக் கருதத்ரங்கானது கடல் குறித்த துடிப்பான வரலாற்ளற இைம் 

பயிற்சியாைரக்ளுக்கு மவைிப்படுதத்ுவளதயும் பமலும் அவரக்ைிடம் அளத 

ஆராய்வதற்கான ஆரவ்த்ளதத் தூண்டுவளதயும் பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது.  

 ஐ.என்.ஏவில் நளடமபற்ற இக்கருத்தரங்கின் ஆறாவது பதிப்பின் கருப்மபாருை், ‘நாடுகளை 

கட்டளமப்பதில் கடல் ஆற்றலின் பங்கு’ என்பதாகும். 

 

ஸ் ந்தகுப்தோ வி ்ரமோதித்யோ 

 வாரணாசியில் உை்ை பனாரஸ் இந்து பல்களலக் கழகத்தில் குப்த வம்சப் பபரரசரான 

ஸ்கந்தகுப்தாவின் பங்கு குறிதத்ு இரண்டு நாை் நளடமபறும் சரவ்பதசக் கருதத்ரங்ளக 

மத்திய உை்துளற அளமசச்ர ்அமித் ஷா மதாடங்கி ளவத்தார.் 

 ஸ்கந்தகுப்தர ்என்பவர ்குப்தப் பபரரசரான முதலாம் குமார குப்தாவின் மகன் ஆவார.் 

 இவர ் கி.பி 455 ஆம் ஆண்டில் அரியளணயில் ஏறி கி.பி 467 ஆம் ஆண்டு வளர ஆட்சி 

மசய்தார.் 

 இவர ் புஷ்யமித்திரரக்ளைத் பதாற்கடிதத்ு விக்ரமாதிதய்ா என்ற பட்டத்ளதத் தாபன 

சூட்டிக் மகாண்டார.் 

 இவரது 12 ஆண்டு கால ஆட்சியின் பபாது, இவர ்இந்தியாவின் மாமபரும் கலாசச்ாரத்ளதப் 

பாதுகாத்தபதாடு மட்டுமல்லாமல், நாட்ளட அயல்நாட்டு ஆக்கிரமிப்பிலிருந்தும் 

பாதுகாத்து, வடபமற்கில் இருந்து இந்தியா மீது பளடமயடுத்த ஹூணரக்ளையும் 

பதாற்கடித்தார.் 

 இவர ் மபாதுவாக மாமபரும் குப்தப் பபரரளச ஆண்ட அரசரக்ைில் களடசி அரசராகக் 

கருதப் படுகின்றார.் 

 

கதசிய குை்ை ஆவண ்  ோப்ப த்தின் அறி ்ன  2017 - இந்தியோவில் குை்ைம் 

 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் குற்றம் (Crime in India) என்ற அறிக்ளகளய பதசிய குற்ற 

ஆவணக் காப்பகம் (National Crime Records Bureau - NCRB) மவைியிட்டுை்ைது. 

 2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவு மசய்யப்பட்ட 6,986 வழக்குகளுடன் ஒப்பிடும் பபாது, 2017 ஆம் 

ஆண்டில் பதிவு மசய்யப்பட்ட மமாத்த வழக்குகைின் எண்ணிக்ளக 9,013 ஆக இருந்தது. 

 இந்த வழக்குகைின் அதிகபட்ச எண்ணிக்ளக பின்வரும் மாநிலங்கைில் பதிவாகியுை்ைது.  

o ஹரியானா (2,576) 

o உத்தரப் பிரபதசம் (2,055) 

o தமிழ்நாடு (1,802) 

 இந்த அறிக்ளக "அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கை்" என்று பதிவு மசய்யப்பட்ட வழக்குகைில் 

அதன் எண்ணிக்ளக 30 சதவிகிதம் என்ற அைவிற்கு உயரந்்துை்ைது என்பளதக் காட்டுகிறது. 
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 இந்தியாவில் வகுப்புவாதக் கலவரங்கைின் எண்ணிக்ளகயானது  2016 ஆம் ஆண்டில்  869 

ஆக இருந்து 2017 ஆம் ஆண்டில் 723 ஆக குளறந்து விட்டது என்பளதயும் இது காட்டுகிறது. 

ஆனால் இந்தக் கலவரதத்ால் ஒட்டு மமாத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவரக்ைின் எண்ணிக்ளக 22 

சதவீதம் அதிகரிதத்ுை்ைது. 

 மவறுக்கதத்க்க குற்றங்கைில் 43% பங்ளகக் மகாண்டு, சிறுபான்ளமயினர ் மற்றும்  

தலிதத்ுகளுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக உத்தரப் பிரபதசம் உை்ைது. 

 பமற்கு வங்கதத்ில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான மவைிநாட்டு ளகதிகை் உை்ைனர.் 

அவரக்ைில் மபரும்பாபலார ்வங்க பதசத்ளதச ்பசரந்்தவரக்ை் ஆவர.் 

 உை்துளற அளமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, பதத்ிரிளகயாைர,் இடித்துளரப்பாைர,் சமூக 

பசளவயாைர ் ஆகிபயாருக்கு எதிரான குற்றங்கை் NCRBயில் பசரக்்கப்படவில்ளல. 

ஏமனனில் அளவ மதைிவற்ற / நம்ப முடியாத தரவுகளைக் மகாண்டுை்ைன. 

குற்றங்களின் புதிய வகக – இகணய வழிக் குற்றங்கள், சபண்களின் பாதுகாப்பு 

 இரண்டு வருட தாமதத்திற்குப் பிறகு மவைியிடப்பட்ட NCRB அறிக்ளகயில், 

பணியிடத்தில்/மபாதுப் பபாக்குவரத்தில் மபண்கை் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் 

உை்ைிட்ட 88 புதிய வளக குற்றங்கை் அடங்கியுை்ைன. 

 "ஜிகாதி பயங்கரவாதிகை், இடதுசாரித்  தீவிரவாதம் மற்றும் வடகிழக்கு 

கிைரச்ச்ியாைரக்ை்" ஆகிபயாரது விவரங்களை உை்ைடக்கிய "பதச விபராதக் கூறுகை்" 

என்ற புதிய வளக ஒன்று தற்பபாது பசரக்்கப்பட்டுை்ைது. 

 முதன்முளறயாக, “இளணய வழி அசச்ுறுத்தல் மற்றும் மபண்களை மகாடுளமப் 

படுதத்ுதல்” ஆகியளவ இந்த அறிக்ளகயில் பசரக்்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்தப் பிரிவின் கீழ் மமாத்தம் 542 வழக்குகை் பதிவாகியுை்ைன. இதில் அதிகபட்ச 

சம்பவங்கை் மகாராஷ்டிராவில் (301) பதிவாகியுை்ைன. 

 11,601 பபர ் பல்பவறு இளணய வழிக் குற்றங்கைிலும் 8,306 நபரக்ை் சந்பதகத்தின் 

அடிப்பளடயிலும் குற்றப் பதத்ிரிளககை் பதிவு மசய்யப்பட்டு ளகது மசய்யப் பட்டுை்ைனர.் 

தமிழ்நாடு ெம்பந்தமான தரவு 

கலவரங்கள் 

 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நடந்த மமாத்த கலவர வழக்குகைில் தமிழகம் 3.28 சதவீத 

பங்ளகக் மகாண்டிருந்தது. ஆனால் கலவரதத்ால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ைில் தமிழகம் 21 

சதவீதம் பங்ளகக் மகாண்டிருந்தது. 

 கலவரத்ளதப் மபாறுதத்வளர பஞ்சாப் மிகவும் அளமதியானது. ஏமனனில் இது ஒரு 

வழக்ளக மட்டுபம பதிவு மசய்துை்ைது. 

ொகல விபத்துகள் 

 2017 ஆம் ஆண்டில் நாட்டில் ஏற்பட்ட சாளல விபதத்ுக்கைில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 

இறப்புகைில் தமிழகம் இரண்டாம் இடதத்ில் உை்ைது. 

 தமிழகம் தற்பபாது சாளல விபதத்ுத் தரவு பமலாண்ளம அளமப்பு (RADMS - Road Accidents 

Data Management System) என்ற அளமப்ளபப் பயன்படுதத்ுகிறது. இது ஒவ்மவாரு 

விபத்ளதயும் உடனடியாக பதிவு மசய்து வளலயளமப்பில் பதிபவற்றுவளத உறுதி 

மசய்கிறது. 

சதெத் துசராக வழக்குகள் 

 அஸ்ஸாம் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான பதசத் துபராக வழக்குகளைப் பதிவு மசய்துை்ைது. 
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அளதத் மதாடரந்்து ஹரியானா, இமாசச்லப் பிரபதசம், ஒடிசா மற்றும் தமிழ்நாடு பபான்ற 

மாநிலங்களும் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான பதசத் துபராக வழக்குகளைப் பதிவு 

மசய்துை்ைன. 

ககதிகள் 

 மமாத்தம் 2,096 இந்திய சிளறக் ளகதிகைில் 2,039 ஆண்களும் 57 மபண்களும் 

அடங்கியுை்ைனர.்  தமிழ்நாடு அதிக எண்ணிக்ளகயிலான ளகதிகளைக் (810) மகாண்டு 

உை்ைது. 

மூத்த குடிமக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 

 மூதத் குடிமக்களுக்கு எதிரான கடுளமயான குற்றங்களை, குறிப்பாக மகாளலகளைப் 

பதிவு மசய்வதில் தமிழகம் முதலிடதத்ில் உை்ைது. 

 மபரியவரக்ளைக் குறி ளவத்து மகாை்ளை மற்றும் நளக பறிப்பு சம்பவங்களைப் 

புகாரைிப்பதில் மகாராஷ்டிராவிற்குப் பிறகு தமிழகம் இரண்டாவது இடதத்ில் உை்ைது. 

சுற்றுெச்ூழல் சதாடர்பான குற்றங்கள் 

 இந்தியாவில் மசய்யப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் குற்றங்கைின் எண்ணிக்ளக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

4,732 ஆக இருந்து, 2017 ஆம் ஆண்டில்  42,143 ஆக அது உயரந்்துை்ைது. 

 இந்த குற்றங்கைில் கிட்டதத்ட்ட பாதி அைவில் (20,914) 49.6 சதவீத குற்றங்கை் அளனதத்ும் 

தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கின்றன. 

 சிகமரட் மற்றும் பிற புளகயிளலப்  மபாருட்கை் சட்டம்  2003, என்ற சட்டம் சுற்றுசச்ூழல் 

குற்றங்கைின் பட்டியலில் பசரக்்கப் பட்டதன் காரணமாக குற்றங்கைின் எண்ணிக்ளகயில் 

அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுை்ைது. 
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இதர  பிை்படுத்தப்பை்ை வகுப்பினரு ் ோன நீதிபதி கரோஹிணி ஆனணயம் 

 நீதிபதி பராகிணி தளலளமயிலான ஆளணயமானது இதர பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினரின் 

துளண வளகப்பாடு நிளல குறிதத்ு மாநிலங்கைின் விைக்கங்களை மபறுவதற்காக  

‘மாநிலங்களுக்கு’ அளழப்பு விடுதத்ுை்ைது. 

 இந்தத் துளண வளகப்படுதத்ுதலின் விளைவாக மத்தியப் பட்டியலில் மதைிவற்ற தன்ளம 

ஏற்பட்டுை்ைது. 

 மடல்லி உயரநீ்திமன்றத்தின் முன்னாை் தளலளம நீதிபதி ஜி.பராஹிணியின் கீழ் இந்த 

குழுவானது 2017 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்2 அன்று அளமக்கப் பட்டது. 

 இந்த ஆளணயமானது மதத்ியப் பட்டியலில் உை்ை இதர பிற்படுதத்ப்பட்ட வகுப்பினரின் 

சாதிகை், சமூகங்கை், துளணச ் சாதிகை் பபான்ற ஒத்த மசாற்களை அளடயாைம் கண்டு 

அவற்ளறத் துளணப் பிரிவுகைாக வளகப்படுதத் நியமிக்கப் பட்டது. 

 

ரயில்கவ துனை மை்றும் அகமசோன் நிறுவனத்து ்கு இனைகயயோன ஒப்பந்தம்  

 மின் வரத்த்க நிறுவனமான அபமசானின் மபாருட்களை மூன்று மாதங்களுக்கு பசாதளன 

அடிப்பளடயில் மகாண்டு மசல்ல ரயில்பவ துளற முடிவு மசய்துை்ைது. 

 கிழக்கு ரயில்பவ மண்டலத்தில் சீல்டா மற்றும் டங்குனி ஆகிய நகரங்களுக்கு  

இளடயிலான உை்ளூர ் மின்சாரச ் பசளவயில்  இந்தப் பபாக்குவரத்துச ்  பசளவ 

மதாடங்கியது. 

 ரயில்பவ அளமசச்க அதிகாரிகைின் கூற்றுப்படி, சரக்குகை் அதிகபட்சப் பபாக்குவரதத்ு 

இல்லாத பநரங்கைில் மகாண்டு மசல்லப்படும். 

 கட்டணம் மூலம் அல்லாத வருவாளய உருவாக்குவதற்கும் அதிகரிப்பதற்கும் மற்றும் 

மபாதி வணிகத்ளத அதிகரிப்பதற்கும் ரயில்பவயின் திட்டங்கைின் ஒரு பகுதியாக இந்த 

நடவடிக்ளக உை்ைது. 

 

Danx 19 

 அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபர ்கட்டுப்பாட்டகமானது (ANC - Andaman and Nicobar Command) 

2019 ஆம் ஆண்டின் அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபர ் தீவுகை் பாதுகாப்புப் பயிற்சியின்  

(DANX-19) இரண்டாவது பதிப்ளப நடத்தியது. இது ஒரு மபரிய அைவிலான கூட்டு பசளவப் 

பயிற்சியாகும். 

 இந்திய ராணுவம், கடற் பளட, விமானப் பளட மற்றும் கடபலார காவல் பளட 

ஆகியவற்றின் பளடப் பிரிவுகை் அணி திரட்டல் மற்றும் பளடத் துளற நடவடிக்ளககளை 

பமற்மகாண்டன. 

 புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதப் பளட சிறப்பு நடவடிக்ளகப் பிரிவின் (AFSOD - Armed 

Forces Special Operations Division - AFSOD) சிறப்புப் பளடகளும் இந்த பதிப்பில் பங்பகற்றன. 
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ANC பற்றி 

 அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபர ் கட்டுப்பாட்டகம் ஆனது இந்திய ஆயுதப் பளடகைின் 

முதலாவது மற்றும் ஒபர முத்தரப்பு பசளவ கட்டுப்பாட்டகமாகும். இது அந்தமான் மற்றும் 

நிக்பகாபர ்தீவுகைில் உை்ை பபாரட்் பிபையரில் அளமந்துை்ைது. 

 

சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக சியாெச்ின் பகுதி திறப்பு 

 தற்மபாழுது சியாசச்ின் பகுதியானது சுற்றுலாப் பயணிகை் மற்றும் சுற்றுலாவிற்காகத ்

திறக்கப்பட்டுை்ைதாக மதத்ிய பாதுகாப்புத் துளற அளமசச்ர ் ராஜ்நாத் சிங் 

அறிவிதத்ுை்ைார.் 

 பமலும் இவர ் கிழக்கு லடாக்கில் உை்ை ஷிபயாக் ஆற்றின் மீது அளமந்த உதத்ிசார ்

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு பாலத்ளதயும் திறந்து ளவத்தார.் 

 ‘பளடத் தைபதி மசவாங் ரிஞ்சன் பசது’ என்ற ஒரு பாலமானது லடாக் பிராந்தியத்தின் 

முன்னணிப் பகுதியில் 14,650 அடி உயரத்தில் எல்ளல சாளலகை் அளமப்பால் (Border Roads 

Organisation - BRO) கட்டப்பட்டுை்ைது. 

சியாெச்ின் பற்றி 

 சியாசச்ின் பனிப் பாளறயானது உலகின் மிக உயரந்்த பபாரக்் கைமாகும். 

 இது இமயமளலயின் கிழக்குக் காரபகாரம் பகுதியில் அளமந்துை்ை ஒரு பனிப் 

பாளறயாகும். 

 காரபகாரம் சில சமயங்கைில் "மூன்றாவது துருவம்" என்று அளழக்கப்படுகின்றது. 

 இது இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இளடயிலான கட்டுப்பாட்டுக் பகாடு 

முடிவளடயும் பகுதியான NJ9842ன் வடகிழக்கில் உை்ைது. 

 2004 ஆம் ஆண்டில், அப்பபாளதய இந்தியக் குடியரசுத் தளலவரான அப்துல் கலாம் 

இப்பகுதிக்கு பயணம் பமற்மகாண்ட முதலாவது இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ்ஆவார.் 

 2005 ஆம் ஆண்டில், அப்பபாளதய இந்தியப் பிரதமரான மன்பமாகன் சிங் இப்பகுதிக்கு 

பயணம் பமற்மகாண்ட முதலாவது இந்தியப் பிரதமராக உருமவடுத்துை்ைார.் 
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 அதன் பின்னர ்தற்பபாளதய இந்தியப் பிரதமரான நபரந்திர பமாடியும் இந்தப் பகுதிக்கு 

2014 ஆம் ஆண்டில் பயணம் பமற்மகாண்டார.் 

 இந்திய இராணுவம் 1970 ஆம் ஆண்டுகைின் பிற்பகுதியில் சியாசச்ினுக்கு பயணங்களை 

பமற்மகாை்வதற்கு அனுமதிதத்து. இந்த சியாசச்ின் பயணங்கை் 1984 ஆம் ஆண்டில் 

மமாத்தமாக நிறுதத்ப்படும் வளர மதாடரந்்தது. 

 1984 ஆம் ஆண்டில், ஒரு இராணுவ நடவடிக்ளகயான “பமக்தூத ்நடவடிக்ளகளய” இந்தியா 

மதாடங்கியது. இந்த நடவடிக்ளகயானது சியாசச்ின் பனிப்பாளற முழுவளதயும் 

இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டிற்குை் மகாண்டு வந்தது. 

 

ஆொத் ஹிந்த் அரசின் 76வது ஆண்டு தினம் 

 ஆசாத் ஹிந்த் அரசு (Indian National Government – INA / இந்திய பதசிய அரசு) 

அளமக்கப்பட்டதின் 76வது ஆண்டு நிளனவு தின விழாவானது மடல்லியில் உை்ை 

மசங்பகாட்ளடயில் நடத்தப்பட்டது. 

 1943 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 21 அன்று பநதாஜி சிங்கப்பூரில் ஆசாத் ஹிந்த ்

அரசாங்கத்ளத அளமத்தார.் 

 1944 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 அன்று INA அளமப்பின் மசௌகத் அலி மாலிக் 

தளலளமயிலான பகதூர ் பளடப் பிரிவானது இந்பதா-மியான்மர ் எல்ளலக்கு அருகில் 

மணிப்பூரில் உை்ை மமாய்ராங் என்ற நகரத்ளத ளகப்பற்றியது. 

 

போரத் கி லை்சுமி முன்சனடுப்பு  

 இந்த தீபாவைிப் பண்டிளகளய ஒட்டி, தீபிகா படுபகாபன மற்றும் விளையாட்டு 

வீராங்களன பி.வி.சிந்து ஆகிபயார ் பிரதமர ் பமாடியின் 'பாரத் கி லக்்ஷமி' என்ற 

முன்மனடுப்பு முயற்சிக்கு பஜாதிளயத் தாங்கிச ்மசன்றனர.் 

 மபண்களைக் மகௌரவிப்பதற்கும் அவரக்ளுக்கு அதிகாரம் அைிப்பதற்கும் 'மன் கி பாத்' 

நிகழ்சச்ியின் 57வது அதத்ியாயத்தின் பபாது பிரதமர ் நபரந்திர பமாடியால் 

#பாரத்கிலட்சுமி என்ற பிரசச்ாரம் ஆனது சமூக ஊடகங்கைில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 ‘பாரத் கி லட்சுமி’ பிரசச்ாரம் ஆனது மபாது நலனுக்காக பல்பவறு துளறகைில் மபண்கை் 

மசய்த சாதளனகளை அளடயாைப் படுதத்ும் விததத்ில் மபண்மணிகளை 

மகௌரவிப்பளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 

ஆளில்லோ விமோன ்  ண்டுபிடிப்போளர ்ள் அனமப்பு  

 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆளில்லா விமானக் கண்டுபிடிப்பாைரக்ை் அளமப்பின் உசச்ி மாநாடு 

புது தில்லியில் நடத்தப் பட்டது. 

 இது உை்நாட்டு விமானப் பபாக்குவரதத்ு அளமசச்கதத்ின் கீழ் உலகப் மபாருைாதார 

மன்றதத்ால் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

 ஆளில்லா விமானதத்ின் விதிமுளறகளை ஏற்படுதத்ி அதளனப் பின்பற்றி வரும் உலகின் 

சில நாடுகைில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 இந்தியாவின் சிவில் விமானப் பபாக்குவரதத்ு இயக்குநரகமானது ஆளில்லா 
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விமானங்களுக்காக மபாது சிவில் விமானப் பபாக்குவரத்து விதிமுளறகளை 2018 ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர ்1 முதல் அமல்படுத்தியது. 

 ஆளில்லா விமானத்தின்  உற்பத்தியாைரக்ை் மதாளலதூரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் 

விமான அளமப்பின் “அனுமதி இல்லாமல் புறப்படக் கூடாது” பபான்ற விதிகளைப் 

பின்பற்றுமாறு ஆளில்லா விமானங்களை உருவாக்க பவண்டும்.  

 மபாது சிவில் விமானப் பபாக்குவரதத்ுத் பதளவ விதிமுளறகை் ஆனளவ ஆளில்லா 

விமானதத்ின்  மசயல்பாடுகளைப் பகல்பநர கண்ணுறு ஒைியில் மட்டுபம 

அனுமதிக்கின்றன. 

 டிஜிஸ்ளக என்பது இந்தியாவில் சிவில் ரக  ஆளில்லா விமானங்களைப் பதிவு 

மசய்வதற்கும் அளவ பறப்பதற்கும் உதவும் வளகயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வளலதைம் 

ஆகும். 

 

 ைல்சோர ்மோநில கமம்போை்டு ஆனணயத்தின் 17 வது கூை்ைம் 

 கப்பல்துளற அளமசச்கம் புதுடில்லியில் கடல்சார ் மாநில பமம்பாட்டு ஆவணயேத்ின் 

17வது கூட்டத்ளத ஏற்பாடு மசய்தது. 

 நாட்டின் முக்கிய மற்றும் சிறு துளறமுகங்களுக்கிளடபயயான இளணதிறன் 

அடிப்பளடயில் அளமந்த துளறமுகங்களுக்கான ஒரு பதசிய கட்டத்ளத உருவாக்கும் 

திட்டதத்ில் கப்பல்துளற அளமசச்கம் மசயல்பட்டு வருகிறது. 

 நாட்டில் 204 சிறு துளறமுகங்கை் உை்ைன. அவற்றில் 44 மட்டுபம தற்பபாது மசயல்பட்டு 

வருகின்றன. 

 இந்தியாவில் 12 முக்கிய துளறமுகங்கை் உை்ைன. அளவ கப்பல்துளற அளமசச்கதத்ால் 

கட்டுப்படுதத்ப் படுகின்றன. 

 204 சிறு துளறமுகங்கை் ஆனளவ மாநில அரசுகைால் கட்டுப்படுதத்ப் படுகின்றன. 

 

திைன் பயிை்சி னமயங் ள் 

 ஊடக மற்றும் மபாழுதுபபாக்குத் துளறக்காக 9 நகரங்கைில் 14 அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

உலகத் திறன் இந்தியப் பயிற்சி ளமயங்கை் (AWSITC - Authorized World Skills India Training 

Centres) அளமக்கப்படும் என்று மத்திய திறன் பமம்பாடு மற்றும் மதாழில் முளனபவார ்

அளமசச்ர ்மபகந்திர நாத் பாண்பட மதரிவிதத்ுை்ைார.் 

 இந்தியாவில் திறன் பயிற்சி ளமயங்கை் அளமக்கப்படும் நகரங்கை் பின்வருமாறு:  

சண்டிகர,் மசன்ளன, மடல்லி, ளஹதராபாத், இந்தூர,் மும்ளப, புபன, ஷில்லாங் மற்றும் 

திருவனந்தபுரம்.  

 இந்த ஆண்டு ரஷ்யாவின் கசானில் நளடமபற்ற ஈராண்டிற்கு ஒரு முளறயான  உலகத் 

திறன் பபாட்டியில் இந்தியாவின் மசயல்திறன் மிகச ்சிறந்த ஒன்று ஆகும். 

 48 உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட இந்திய அணியானது ஒரு தங்கம், ஒரு மவை்ைி, இரண்டு 

மவண்கலப் பதக்கங்களைத் தவிர 15 சிறப்புப் பதக்கங்களையும்  மவன்று இப்பபாட்டியில் 

சிறப்புத்துவம் மபற்று விைங்கியது.   
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கதசிய போரன்வயை்கைோர் மை்றும் போரன்வ ் குனைபோடு ச ோண்கைோர ்

 ண ்ச டுப்பு - இந்தியோ 2015/2019 

 பாரள்வயற்ற தன்ளம மற்றும் பாரள்வக் குளறபாடு ஆகியவற்றின் எண்ணிக்ளகளய 

மாவட்ட வாரியாக இந்த அறிக்ளக கணக்மகடுக்கின்றது. 

 சுமார ் 93,000 மாதிரி அைவுகை் மகாண்ட 31 மாவட்டங்களை இந்த ஆய்வு பதாராயமாக 

அளடயாைம் கண்டுை்ைது. அவற்றில் 18,000 பபர ்50 வயதுக்கு குளறவானவரக்ை் ஆவர.் 

 குளறந்தது 80 வயதுளடயவரக்ைில் (11.6%) பாரள்வயற்ற தன்ளம அதிகமாக இருப்பதாக 

இந்த அறிக்ளக கண்டறிந்துை்ைது. 

 சிகிசள்ச அைிக்கப்படாத கண்புளர பநாய் ஆனது 50 வயதுக்கு பமற்பட்டவரக்ைின் 

பாரள்வயற்ற தன்ளமக்கு முக்கிய காரணமாகும். 

 

 

கதசிய ஒருங்கினணப்பு னமயம்  

 ஒரு பதசிய ஒருங்கிளணப்பு ளமயத்ளத உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுை்ைது. 

 இது மாபவாயிஸ்டுகை் மற்றும் அவரக்ைது முக்கிய பகாட்ளடகை் பற்றிய  தரவு 

தைமாகவும், உைவுதத்ுளற பசகரிப்பு மற்றும் மாபவாயிச எதிரப்்பு நடவடிக்ளககளுக்கான 

இளணதிறன் மகாண்ட  புை்ைியாகவும் மசயல்படவுை்ைது. 

 ஆந்திரா, ஒடிசா மற்றும் சத்தீஸ்கர ் பபான்ற பகுதிகைில் மாபவாயிச எதிரப்்பு 

நடவடிக்ளககைில் பணியாற்றி ஓய்வு மபற்ற காவல்துளற அதிகாரிகைின் 

அனுபவதள்தயும் அறிளவயும் இந்த ளமயம் பயன்படுதத் இருக்கிறது. 

 அரசாங்கதத்ின் கூற்றுப்படி, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிளலளமகளுடன் 

ஒப்பிடுளகயில் மாபவாயிஸ்டுகைால் பாதிக்கப்பட்ட காவல் நிளலயங்கைின் 

எண்ணிக்ளக கணிசமாகக் குளறந்துை்ைது. பமலும் வன்முளறயால் பாதிக்கப்பட்ட 

காவல் நிளலயங்கைின் எண்ணிக்ளகயும் 465 இல் இருந்து 250 ஆகக் குளறந்துை்ைது. 
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நிரவ்ோகி ள் குழு (CoA - Committee of Administrators) முடிவு ்கு வருகிைது 

 இந்திய கிரிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மீதான நிரவ்ாகிகை் குழுவின்  

கண்காணிப்ளப முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதாக உசச் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தி 

உை்ைது. 

 இந்திய கிரிக்மகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்ளத நடத்துவதற்கும், நீதிபதி ஆர.்எம்.பலாதா 

குழு பரிந்துளரத்த சீரத்ிருதத்ங்களை அமல்படுத்துவதற்கும் நிரவ்ாகிகை் குழுவானது 2017 

ஆம் ஆண்டில் உசச் நீதிமன்றத்தால் அமல்படுத்தப்பட்டது. 

 நிரவ்ாகிகை் குழுவானது முன்னாை் இந்தியத் தளலளம கணக்குத் தணிக்ளகயாைர ் 

விபனாத் ராய் தளலளமயில் இருந்தது. 

 புதிய பதரத்ல்  நடதத்ப்படும் வளர அந்த வாரியதத்ின் நிரவ்ாகக் கடளமகளை கவனிக்க 

அவர ்இங்கு நியமிக்கப் பட்டுை்ைார.் 

 இதில் ராமசச்ந்திர குஹா, விக்ரம் லிமாபய மற்றும் டயானா எடுல்ஜி ஆகிபயாரும் அதன் 

உறுப்பினரக்ைாக உை்ைனர.் 

 

ரோஷ்டிரிய சமஸ்கிருத மகைோத்ஸவ் 

 ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருத மபஹாத்ஸவின் 10வது பதிப்பு சமீபதத்ில் மதத்ிய பிரபதச 

மாநிலதத்ில்  கலாசச்ார அளமசச்கதத்ினால் ஏற்பாடு மசய்யப் பட்டது. 

 ளகவிளனப் மபாருட்கை், உணவு வளககை், ஓவியம், சிற்பம் மற்றும் நிகழ்த்துக் களலகை்-

நாட்டுப்புற, பழங்குடி, மசம்மமாழி மற்றும் தற்காலக் களலகை் பபான்ற நாட்டின் 

வைமான கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்ளத ஒபர இடதத்ில் பல்பவறு பரிமாணங்கைில் 

காண்பிப்பதற்காக இது 2015 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப் பட்டது. 

 இது 22 மாநிலங்கைில் இருந்து வரும் நாட்டுப்புற-களலப் பளடப்புகைின் மிகுதிளய 

உை்ைடக்கியதாக அளமயும். 

 இது மனிதவை மற்றும் பமம்பாட்டு அளமசச்கதத்ின் “ஒபர பாரதம்- வைமான பாரதம்” 

என்ற முயற்சியின் கீழ் மதாடங்கப்பட்டது. 

 ஒபர பாரதம்- வைமான பாரதம் ஆனது பல்பவறு மாநிலங்கை்/ஒன்றியப் பிரபதசங்கை் 

மற்றும் பல்பவறு கலாசச்ாரங்கை் மகாண்ட மக்கைிளடபய பிளணப்ளப 

பமம்படுதத்ுவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் 

ஒற்றுளமளயயும் ஒருளமப்பாட்ளடயும் அத்திட்டம் பாதுகாக்க முளனந்து வருகிறது. 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும், இந்தியாவில் உை்ை ஏதாவது ஒரு  மாநிலம்/ஒன்றியப் பிரபதசம் 

மக்கைிளடபய கலாசச்ாரப் பகிரவ்ிளன  பமற்மகாை்ை மற்மறாரு மாநிலம்/ஒன்றியப் 

பிரபதசதத்ுடன் ஒன்மறாமடான்று இளணக்கப் படும். 

 

ைுனோர ்ைோத் - ன வினனஞர ்ளு ்கு கவனலவோய்ப்பு 

 மத்திய சிறுபான்ளம விவகாரங்கை் துளற அளமசச்ர ் முக்தர ் அப்பாஸ் நக்வி அடுத்த 

ஐந்து ஆண்டுகைில் நாடு முழுவதும் சுமார ்100 'ஹுனார ்ஹாதத்ுகளை' ஒருங்கிளணக்க 

முடிவு மசய்துை்ைார.் 

 இந்தத் திட்டம் பின்வருவனவற்ளற வழங்குவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது: 

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


                                    
 

88 
 

o ளகவிளனஞரக்ளுக்கு திறன்களை வழங்கவும் அவரக்ை் உற்பத்தி மசய்த 

மபாருை்களைக் காட்சிப்படுதத்வும் அவற்ளற விற்கவும் ஒரு தைத்ளத 

ஏற்படுதத்ுவது. 

o லட்சக்கணக்கான ளகவிளனஞரக்ளுக்கு பவளலவாய்ப்பிளன அைிப்பது. 

 அடுத்த ஹுனார ்ஹாத் ஆனது பிரயாக் ராஜில் 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்1 முதல் நவம்பர ்

10 வளர நடத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்த அளனதத்ு நிகழ்வுகைின் கருப்மபாருை், “ஒபர பாரதம் வைமான பாரதம்” 

என்பதாகும். 

 

 ோவல்துனை அனமப்பு 2018 பை்றிய தரவு 

 மத்திய உை்துளற அளமசச்ர ்அமித் ஷா  காவல்துளற ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பாட்டுப் 

பணியகத்தின் முதன்ளம மவைியீடான காவல்துளற அளமப்புகைின் தரவு (Data on Police 

Organizations-DoPO) 2018 என்ற தரவிளன மவைியிட்டார.் 

 இந்த மவைியீடானது அளனத்து மாநிலங்கை், ஒன்றியப் பிரபதசங்கை், மத்திய ஆயுதப் 

பளட அளமப்பு மற்றும் மத்திய காவல்துளற அளமப்புகைிடமிருந்துப் மபறப்படும் 

காவல்துளற உை்கட்டளமப்பு, மனிதவைம் மற்றும் பிற வைங்கை் பற்றிய தகவல்கைின் 

மதாகுப்பாகும். 

முக்கியத் தரவு 

 மகைிர ்காவல்துளறயின் பலதத்ில் 20.95% அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுை்ைது.  

 இந்திய காவல்துளறயில் மபண்கைின் மமாதத் சதவீதம் இப்பபாது 8.73% ஆகியுை்ைது. 

 மாநில அைவில் ஒட்டு மமாதத்க் காவலரக்ைின் விகிதம் ஆனது ஒரு லட்சம் மக்களுக்கு 95 

பபாலீஸ்காரரக்ை் என்பதாகும். 

 காவல் நிளலயங்கை் 15579 என்ற அைவிலிருந்து 16422 ஆக உயரந்்துை்ைன. 

 இதில் இளணய வழி குற்றங்களைக் கண்டறியும் காவல் நிளலயங்களும் அடங்கும். 

அவற்றின் எண்ணிக்ளக 84 என்பதிலிருந்து 120 ஆக உயரந்்துை்ைது. 

 மின்னணுக் கண்காணிப்பு அளமப்பு பமம்படுதத்ப் பட்டுை்ைது - மமாத்தம் 2,75,468 

மளறகாணி (சிசிடிவி) ஒைிப்படக் கருவிகை் நிறுவப் பட்டுை்ைன. 

 

பிஎஸ்என்எல்-எம்டிஎன்எல் இனணப்பு 

 பி.எஸ்.என்.எல் மற்றும் எம்.டி.என்.எல் ஆகியவற்றின் புத்துயிர ்திட்டத்திற்கும், இரண்ளடயும் 

மகாை்ளக அல்லது திட்ட அைவில் இளணப்பதற்கும் மத்திய அளமசச்ரளவ ஒப்புதல் 

அைிதத்ுை்ைது. 

 பி.எஸ்.என்.எல் மற்றும் எம்.டி.என்.எல் ஆகியளவ நீண்டகாலப் பதத்ிரங்களை ரூ.15,000 பகாடி 

என்ற அைவிற்குத்  திரட்டும். 

 பத்திரங்களுக்கான இளறயாண்ளம உத்தரவாதம் இந்திய அரசால் வழங்கப்படும். 
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VT-NMD (நகரந்திர கமோடி கதகவந்திர) விமோனம் 

 VT-NMDயின் (நபரந்திர பமாடி பதபவந்திர) விமானச ் பசாதளனகை் இறுதியாக 2019 ஆம் 

ஆண்டின் டிசம்பர ்மாததத்ில் பமற்மகாை்ைப்படும். 

 சிவில் விமானப் பபாக்குவரத்து மபாது இயக்குனரகத்தின் கீழ் மசயல்படும் சிவில் 

விமானப் பபாக்குவரதத்ு ஒழுங்குமுளற ஆளணயதத்ிடம் ஒரு பயண அனுமதிளயப் 

மபற்ற பின், அந்த விமானம் பயணதத்ிற்குரியது என்று சான்றைிக்கப்படும். 

 இது இந்தியாவின் முதல் பசாதளன விமானமாகும். 

 6 இருக்ளககை் மகாண்ட இந்த விமானத்ளத முன்னாை் விமானி அபமால் யாதவ் 

கட்டளமதத்ுை்ைார.் 

 அவர ்முதன்முதலில் 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் தயாரிப்பபாம் என்ற கண்காட்சியில் 

அந்த விமானத்ளதக் காட்சிப் படுத்தினார.் 

 

 

NAM உசச்ி மோநோை்டில் துனண ் குடியரசுத் தனலவர ்

 அக்படாபர ்25 மற்றும் 26 ஆகிய பததிகைில் அஜரள்பஜானின் பாகுவில் நளடமபற்ற 18வது 

அணிபசரா இயக்கதத்ின் (Non-Aligned Movement - NAM) உசச்ி மாநாட்டில் துளண 

ஜனாதிபதி மவங்கய்ய நாயுடு கலந்து மகாண்டு இந்தியாளவ பிரதிநிதிதத்ுவப் 

படுதத்ினார.் 

 மதாடரந்்து இரண்டாவது முளறயாக பிரதமர ் பமாடி இந்த உசச்ி மாநாட்டில் கலந்து 

மகாை்ைத் தவறிவிட்டார.் 

 முன்னதாக மவனிசுலாவில் நளடமபற்ற 2016 ஆம் ஆண்டு சந்திப்ளபயும்  அவர ் தவற 

விட்டார.் 

 1961 ஆம் ஆண்டு முதல், இந்தியப் பிரதமர ் எப்பபாதும் NAM உசச்ி மாநாட்டில் கலந்து 

மகாண்டுை்ைார.் 

 விதிவிலக்கு: 1979 ஆம் ஆண்டில், மசௌதர்ி சரண் சிங் தற்காலிகப் பிரதமராக இருந்த பபாது 

இந்த மாநாட்டில் கலந்து மகாை்ை தவற விட்டார.் 

 பமாடியின் வராளமயானது 60 வயதான இந்த அளமப்பில் கடந்த கால 

நளடமுளறயிலிருந்து ஒரு தீரக்்கமான விலகளலக் குறிக்கிறது. 
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 XVIIIவது NAM உசச்ி மாநாட்டின் கருப்மபாருை் "சமகால உலகின் சவால்களுக்கு ஒரு 

ஒருங்கிளணந்த மற்றும் பபாதுமான பதிளல உறுதி மசய்வதற்காக பாண்டுங் 

பகாட்பாடுகளை நிளல நிறுதத்ுதல்" என்பதாகும். 

பாண்டுங் சகாட்பாடுகள் 

 பாண்டுங்கின் பதத்ு பகாட்பாடுகை் உலக அளமதி மற்றும் நாடுகளுக்கு இளடயிலான 

ஒதத்ுளழப்ளப பமம்படுத்துவதன் அவசியதள்த உை்ைடக்கிய ஒரு அரசியல் 

அறிக்ளகயாகும். 

 அளவ 1955 ஆம் ஆண்டில் நடந்த ஆசிய-ஆப்பிரிக்க மாநாட்டில் வகுக்கப் பட்டன. 

NAM பற்றி 

 அணிபசரா இயக்கத்தின் (NAM) நிறுவன உறுப்பினரக்ைில் இந்தியாவும் ஒரு நாடாகும். 

 NAM அளமப்பானது 1961 ஆம் ஆண்டில் 29 உறுப்பினரக்ளுடன் நிறுவப் பட்டது. 

 தற்பபாது இது 120 உறுப்பினரக்ைாக வைரந்்து பதசிய-நாடுகைின் மிகப்மபரிய 

குழுக்கைில் ஒன்றாக விைங்குகிறது. 

 

ஜம்மு- ோஷ்மீரில் சியோமோ பிரசோத் மு ரஜ்ி சுரங் ம் 

 ஜம்மு-காஷ்மீரில் பதசிய மநடுஞ்சாளல எண் 44 இல் உை்ை மசனானி நஷ்ரி சுரங்கப் 

பாளதளய மறுமபயரிடுவதாக மதத்ிய சாளலப் பபாக்குவரத்து மற்றும் மநடுஞ்சாளலத் 

துளற அளமசச்ர ்நிதின் கட்கரி அறிவிதத்ுை்ைார.் 

 இதற்கு டாக்டர ்சியாமா பிரசாத் முகரஜ்ி (Syama Prasad Mookerjee (SPM) Tunnel) சுரங்கம் என்று 

மபயர ்மாற்றப்பட உை்ைது. 

 9 கி. மீ மதாளலவு உை்ை இந்த சுரங்கப் பாளதயானது நாட்டின் மிக நீைமான அதிநவீன 

சுரங்கப் பாளதயாகும். இது உதம்பூளர ஜம்முவில் உை்ை ரம்பன் எனும் இடதப்தாடு 

இளணக்கிறது. 

 சியாமா பிரசாத் முகரஜ்ி (1901 - 1953) ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி ஆவார.் அவர ்சுதந்திர 

இந்தியாவில் பிரதமர ் ஜவஹரல்ால் பநருவின் முதல் தனிச ் சுதந்திர  அளமசச்ரளவயில் 

மதாழில் மற்றும் வழங்கல் அளமசச்ராக பணியாற்றினார.் 

 

சதோழில் சசய்வதை்கு உ ந்த நோடு ள் பை்றிய அறி ்ன   

 "உலக வங்கி" அதன் சமீபத்திய மதாழில் மசய்வதற்கு உகந்த நாடுகை் பற்றிய 

அறிக்ளகளய மவைியிட்டது. 

 இந்த அறிக்ளகயானது 190 மபாருைாதாரங்கைில் வணிகச ் சூழளல மதிப்பிடுவதற்கு 

ஒவ்மவாரு மபாருைாதாரதத்ிலும் 12 வணிக ஒழுங்குமுளறப் பகுதிகைில் விதிமுளறகளை 

அைவிடுகிறது. 

 வணிகம் மசய்வதற்கு உகந்த உலகின் முதல் 5 சிறந்த இடங்கை் 

o நியூசிலாந்து (100 இல் 86.8 மதிப்மபண்களுடன்), 

o சிங்கப்பூர ்(86.2) 

o ஹாங்காங் தன்னாட்சிப் பகுதி, சீனா (85.3) 
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o மடன்மாரக்் (85.3) 

o மகாரியக் குடியரசு (84) 

இந்தியாகவப் பற்றிய தரவு 

 190 நாடுகைில் இந்தியா 63வது இடத்தில் உை்ைது. 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் மபற்றிருந்த 77வது இடதத்ிற்கு எதிராக 14 இடங்கை் 

முன்பனறியுை்ைது. 

 கடந்த ஐந்து ஆண்டுகைில் (2014-19) இந்தியா 79 இடங்கை் என்ற அைவிற்கு தனது தரத்ளத 

பமம்படுத்தியுை்ைது.  

 மதற்காசிய நாடுகைிளடபய இந்தியா தனது முதல் இடத்ளதத் தக்க ளவதத்ுக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 இந்தத் தரவரிளசயில் “மநாடித்தலுக்குத் தீரவ்ு காண்பது”  என்ற பிரிவில் இந்தியா மிகப் 

மபரிய முன்பனற்றத்ளதக் கண்டுை்ைது (தரவரிளசயில் 108வது இடத்தில் இருந்து 52வது 

இடதத்ிற்கு இடம் மபற்றுை்ைது).  

 

 

சினை ள் பை்றிய புள்ளிவிவர அறி ்ன  2017 

 ‘இந்திய சிளறசச்ாளலப் புை்ைிவிவரம் 2017’ என்ற அறிக்ளகளய பதசிய குற்ற ஆவணக்  

காப்பகம் மவைியிட்டுை்ைது. 

 ளகதிகைின் இயற்ளகக்கு மாறான மரணங்களுக்கு இது ‘சிளற ஊழியரக்ைால் 

அலட்சியம்/அதிகப்படியான துன்புறுத்தல்’ என்ற ஒரு புதிய வளகளய உை்ைடக்கியுை்ைது. 

 இந்தப் புதிய பிரிவு இந்தியா முழுவதிலும் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்த ஒபர ஒரு 

வழக்ளக மட்டுபம மகாண்டு உை்ைது.  

 சமீபதத்ில், சிளறச ்  சீரத்ிருத்தங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நீதிபதி ராதாகிருஷ்ணன் 

குழுவானது, 2018 ஆம் ஆண்டில் தனது அறிக்ளகளய மவைியிட்டது. 
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த வல் அறியும் உரினமச ்சை்ைத்தின் திருத்தப்பை்ை விதி ள் – அறிவிப்பு  

 தகவல் அறியும் உரிளம (பதவிக் காலம், சம்பைம், மகாடுப்பனவுகை், பிற தகவல் 

விதிமுளறகை் மற்றும் தளலளமத்  தகவல் ஆளணயர,் தகவல் ஆளணயரக்ை் மற்றும் 

மாநில தகவல் ஆளணயரக்ைின் பசளவ விதிமுளறகை்) விதிகை், 2019 என்பளத மத்தியப் 

பணியாைர ்துளற அளமசச்கம் அறிவிக்ளகயாக மவைியிட்டது. 

 புதிய விதிகை் தகவல் ஆளணயரக்ைின் பதவிக் காலத்ளத ஐந்து ஆண்டுகைில் இருந்து 

மூன்றாகக் குளறதத்ுை்ைது. 

 "பசளவ நிளலளமகை்" குறிதத்ு முடிவு மசய்வதற்கான விருப்பத்ளத இது 

அரசாங்கதத்ிற்கு அைிக்கிறது. அதற்காக இந்தப் புதிய விதிகைில் மவைிப்பளடயான 

கூறுகை் எதுவும் குறிப்பிடப் படவில்ளல. 

 தளலளமத்  தகவல் ஆளணயரின் சம்பைம் ₹2.5 லட்சமாகவும், மற்ற தகவல் ஆளணயரின் 

சம்பைம் ₹2.25 லட்சமாகவும் நிரண்யிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 

இந்தியோவின் சதன்க ோடியில் உள்ள விமோன தளம் – I.N.S போஸ் 

 கடற்பளடத் தளலவர ்அட்மிரல் கரம்பீர ்சிங், இந்திய ஆயுதப் பளடகைின் மதன்பகாடியில் 

உை்ை விமான தைமான  I.N.S பாஸ் என்ற தைத்ளதப் பாரள்வயிட்டார.்  

 இந்தியக் கடற்பளடக் கப்பல் (Indian Naval Ship - INS) ‘பாஸ்’ ஆனது 2012 ஆம் ஆண்டு ஜூளல  

மாதத்தில் இயக்கப்பட ஆரம்பிக்கப் பட்டது. 

 இது அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபார ் கட்டுப்பாட்டு அளமப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபார ் கட்டுப்பாட்டு அளமப்பானது 2001 ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப்பட்ட இந்திய ஆயுதப் பளடகைின் ஒபர முத்தரப்புச ் பசளவயாகும். 

 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இருப்பிடம் 

 இது இந்திய ஒன்றியப் பிரபதசமான அந்தமான் மற்றும் நிக்பகாபார ் தீவுகைில் 

அளமந்துை்ை நிக்பகாபார ்தீவுகைின் (மதன்பகாடியில் அளமந்துை்ை மற்றும் மிகப்மபரிய 
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தீவான கிபரட் நிக்பகாபார ்தீவு) காம்மபல் விரிகுடாவில் அளமந்துை்ைது. 

 இந்த இடம் இந்தியாவின் “கிழக்கு மற்றும் மதன்கிழக்கு ஆசியாவிற்கான சாைரம்” என்று 

வரண்ிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இது கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு மூபலாபாயச ் சரக்குகளை ஏற்றிச ் மசல்லும் இந்தியப் 

மபருங்கடலின் பரபரப்பான கப்பல் பாளதகைில் ஒன்றான சிக்ஸ் டிகிரி பசனலுக்கு 

அருகில் உை்ைது. 

 பமலும் இது மலாக்கா ஜலசந்திக்கு அருகில் அளமந்துை்ைது. 

 

ஜிகயோ போர்சி திை்ைம் 

 2013 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுதத்ிய ஜிபயா பாரச்ி திட்டத்தின் விளைவாக 

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகைில் 214 குழந்ளதப் பிறப்புகை் மசயற்ளக கருத்தரிப்பு நுட்பங்கை் 

மூலம் பிறந்துை்ைன. 

 இந்தத் திட்டமானது பண ஊக்கத் மதாளக அைிப்பதன் மூலம் குளறந்து வரும் பாரச்ி இன 

மக்கை்மதாளகளயத் தடுக்கும் பநாக்கம் மகாண்டது. 

 மத்திய சிறுபான்ளம விவகார அளமசச்கத்தின் கூற்றுப்படி, பாரச்ி மக்கை் மதாளக 1941 

ஆம் ஆண்டில் சுமார ் 114,000 ஆக இருந்தது. அது 2011 ஆம் ஆண்டில் 57,264 ஆக 

குளறந்துை்ைது. 

 நாட்டில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான பாரச்ி மக்கை் மகாராஷ்டிரா மாநிலதத்ில் உை்ைனர.் 

அளதத் மதாடரந்்து குஜராத் மாநிலதத்ில் அதிக எண்ணிக்ளகயில் பாரச்ி மக்கை் உை்ைனர.் 

 

தீவிரப் படுத்தப்பை்ை இந்திர தனுஷ் 2.0 திை்ைம் 

 மத்திய சுகாதார அளமசச்கமானது டிசம்பர ் மாதத்தின் இரண்டாவது வாரத்தில் நாடு 

தழுவிய அைவிலான ஒரு பநாய்த் தடுப்பு இயக்கமான இந்திர தனுஷ் 2.0 என்பதளனத ்

மதாடங்கவுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டமானது 271 மாவட்டங்கைில் இருக்கும் 70 சதவிகிதத்திற்கும் குளறவான 

பநாய்த் தடுப்பு ஆற்றல் மகாண்ட குழந்ளதகளுக்குத் தடுப்பூசி பபாடுவளத பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 தற்பபாது 16 மாவட்டங்கைில் மட்டுபம 90% அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட வழக்கமான பநாய்த் 

தடுப்பு மருந்துச ்பசளவளயக் மகாண்டு இருக்கின்றது. 

 இது 2022 ஆம் ஆண்டிற்குை் இந்தியா முழுவதும் குளறந்தது 90% பநாய்த் தடுப்பு ஆற்றளல  

(தடுப்பூசி) வழங்கத் திட்டமிட்டுை்ைது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில், பநாய்த் தடுப்பு மருந்து அைிக்கப்படாத அல்லது பகுதி பநாய்த் தடுப்பு 

மருந்துகளைப் மபற்ற குழந்ளதகளுக்கு  பநாய்த் தடுப்பு மருந்துகளை அைிக்க 

அரசாங்கமானது தீவிரப்படுதத்ப்பட்ட இந்திர தனுஷ் என்ற திட்டத்ளதத் மதாடங்கியது. 

 ஒரு வருடதத்ிற்குை், தடுப்பூசியின் மூலம் தடுக்கக் கூடிய 12 பநாய்களுக்கு எதிராக சுமார ்

5 மில்லியன் குழந்ளதகளுக்கு பநாய்த் தடுப்பு மருந்துகை் வழங்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்த ஆண்டு (2019) தனது மவற்றிகரமான பபாலிபயா மசாட்டு மருந்து திட்டதத்ின் 25வது  

ஆண்டிளன இந்தியா நிளனவு கூரக்ின்றது. 
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ஐகரோப்பிய நோைோளுமன்ை உறுப்பினர ்ள்  ோஷ்மீரு ்கு வருன  

 

 ஐபராப்பிய நாடாளுமன்றத்ளதச ் பசரந்்த 23 உறுப்பினரக்ை் (Members of the European 

Parliament - MEPs) இரண்டு நாை் பயணமாக காஷ்மீருக்கு வருளக புரிந்துை்ைனர.் 

 ஜம்மு காஷ்மீரின் சிறப்பு அந்தஸ்ளத நீக்கிய பின்னர ்  உை்ளூர ் நிளலளமளய 

மதிப்பிடுவதற்கும் இராணுவம், உை்ளூர ் அதிகாரிகை் மற்றும் இதர 15 

பிரதிநிதிகைிடமிருந்து கருதத்ுக்களைப் பதிவு மசய்வதற்கும் அவரக்ை் திட்டமிட்டுை்ைனர.் 

 எந்தமவாரு பாதுகாப்பும் இல்லாமல் மக்களைச ் சந்திக்கக் பகாரியதனால் ஐக்கிய 

ராஜ்ஜியத்ளதச ் பசரந்்த ஐபராப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான கிறிஸ் படவியின் 

வருளகயானது ‘ரத்து மசய்யப்பட்டது’. 

 ஐபராப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ை் மாளலயில் தால் ஏரியில் படகுச ் சவாரியும் 

மசய்தனர.் 

 

பிரி ்ஸ்  லோசச்ோரத் துனை அனமசச்ர ்ள் சந்திப்பு 

 பிபரசிலின் குரிடிபாவில் நளடமபற்ற பிரிக்ஸ் கலாசச்ாரத் துளற அளமசச்ரக்ை் 

கூட்டத்தில் மத்திய கலாசச்ார மற்றும் சுற்றுலாத் துளற அளமசச்ரான பிரஹலாத் சிங் 

பபடல் பங்பகற்றார.் 

 பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கு இளடபய கூட்டு ஒதத்ுளழப்பிற்கான மற்மறாரு துளறயாக 

‘இலக்கியத்ளத’ பசரக்்க இந்தியா முன்மமாழிந்துை்ைது. 

கூடட்ுக் கண்காட்சி @ இந்தியா 

 அருங்காட்சியகங்கை் மற்றும் களலக்கூடங்கை் மீதான பிரிக்ஸ் குழு மற்றும் இந்திய 

நவீன களலகைின் பதசியத்  மதாகுப்பு ஆகியளவ இளணந்து ஒரு கூட்டுக்  

கண்காட்சிளய நடதத் இருக்கின்றது. 

 இது ‘பிராந்தியப் பிளணப்புகை் மற்றும் கலாசச்ாரக் கூட்டு விளைவுகளை கற்பளன 

மசய்தல்’ என்று மபயரிடப்பட்டு, 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர-்டிசம்பர ் மாதங்கைில் 

மடல்லியில் நடத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 பிரிக்ஸ் ஆனது பிபரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா மற்றும் மதன்னாப்பிரிக்கா ஆகிய ஐந்து 

மபரிய பதசியப் மபாருைாதாரங்கைின் கூட்டளமப்பாகும். 
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முதல் ஆரம்ப் - குடினமப் பணியோளர ்ளு ் ோன அடிப்பனைப் பயிை்சி 

 இந்திய அரசின் முேலாைது அடிப்பவட பயிற்சியான “ஆரம்ப்” குஜராேத்ில் தகைடியாவில் 

உள்ள ஒற்றுவமக்கான சிவலயில் 2019ம் ஆண்டில் குடிளமப் பயிற்சிப் 

பணியாளரக்ளுக்காக துைங்கப் பட்டிருக்கின்றது. 

 ஏறக்குவறய புதிோக தேரந்்சேடுக்கப்பட்ட 500 நிரை்ாகப் பணியாளரக்ள் ஆறு நாள்கை் 

நளடமபறும் பயிற்சி ஒன்றிளன தமற்சகாண்டு ைருகின்றனர.் 

 “நிரை்ாகப் பணியாளரக்ளுக்கான சகாள்திறன் தமம்பாடு” பற்றிய ேவலப்பில் 

பயிற்சியாளரக்ளுக்கு உலக ைங்கியின் ேவலைர ்தடவிட் மல்பாஸ் உவரயாற்றினார.் 

 

ஏர் இந்தியோ விமோனத்தின் மீது ஏ ் ஓன் ோர ்சின்னம் 

 தேசிய விமானச ்தசவை நிறுைனமான ஏர ்இந்தியா நிறுைனம் குருநானக் தேவின் 550ைது 

பிறந்ே தின விழாக் சகாண்டாட்டே்வேக் குறிப்பிடுைேற்காக ேனது தபாயிங் 787 

ட்ரீம்வலனர ் என்ற விமானே்தின் ைால் பகுதியில் “ஏக் ஓன்கார”் என்ற  சின்னே்வே 

ைவரந்திருக்கின்றது. 

 இந்ே விமானம் அக்தடாபர ்31ம் தேதியன்று அமிரே்ரஸில் இருந்து லண்டன் ைவர பறக்கும். 

 ஏக் ஓன்கார ்என்ற சின்னம் சீக்கிய மேே் ேேத்ுைேத்ின் வமயக்கரு ஆகும். 

 இேன் அரே்்ேம் கடவுள் ஒன்தற என்போகும். 

 

 

இந்திய பிரஞ்சு இரோணுவப் பயிை்சி - ச ்தி 

 2019ம் ஆண்டு அக்தடாபர ்31 முேல் நைம்பர ்13 ைவரயில் இந்தியா மற்றும் பிரான்சு ஆகிய 

நாடுகைின் இராணுைங்களுக்கு இவடயிலான இருேரப்பு இராணுைப் பயிற்சியான “சக்தி 

பயிற்சி” நடேே்ப்பட இருக்கின்றது. 

 இது இராஜஸ்ோனில் மகாஜன் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி ைரம்பில் உள்ள சைளிநாட்டுப் 

பயிற்சி முவனயேத்ில் நடே்ேப்படும். 

 இந்ேக் கூட்டு ராணுைப் பயிற்சியானது மிே பாவலைன நிலைவமப்பில் தமற்சகாள்ளப் 

பட்டு, தீவிரைாே எதிரப்்பு நடைடிக்வககள் மீது கைனம் சசலுேத்ும். 
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முதலோவது இந்திய மனித மூனள வனரபைம் 

 வஹேராபாே்தில் உள்ள சரை்தேச ேகைல் சோழில்நுட்ப கல்வி நிறுைனே்வேச ் தசரந்்ே 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் முேலாைது இந்திய மனிே மூவள ைவரபடே்வே உருைாக்கி 

இருக்கின்றனர.் 

 தமற்கே்திய மற்றும் மற்ற கிழக்கத்திய மக்கள் சோவகதயாடு ஒப்பிடப் படும் தபாது 

சராசரியாக இந்திய மனிே மூவளயானது உயரம், அகலம் மற்றும் சகாள்ளளவு 

ஆகியைற்றில் சிறியோக இருக்கின்றது என்று இந்ே ஆராய்சச்ி ஒரு ேகைவல சைளியிட்டு 

இருக்கின்றது. 

 இந்ே ைவரபடம் அல்ளசமர ்மற்றும் இேர மூவள சம்பந்ேப்பட்ட வியாதிகவளப் பற்றிய 

முன்கூட்டிய ஆய்வுறுேே்லில் உேவிடும். 

 தமலும் இது இந்தியரக்ளுக்கான சிறந்ே காந்த அதிரவ்ு அளல வளரவு (MRI- Magnetic 

resonance imaging) பகுப்பாய்விலும் உேவிடும். 

 இேற்கு முன்பு, இந்தியரக்ளின் MRI புவகப்படங்கள் காகசீயரக்ள் (ஐபராப்பியரக்ை்), 

சீனரக்ை் அல்லது சகாரியரக்ளின் மூளையின் புவகப்படங்கதளாடு ஒப்பிடப் பட்டன. 

 

 

காஷ்மீர ் மற்றும் லடாக் ஒன்றியப் பிரசதெங்களின் துகணநிகல ஆளுநரக்ள் – 

ஜம்மு காஷ்மீர ்மாநிலம் ககலப்பு 

 1985 ஆம் ஆண்டுப் பணிப் பிரிளவச ்பசரந்்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான கிரிஷ் 

சந்திர முரம்ு என்பவர ்ஜம்மு காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரபதசத்தின் முதலாவது துளணநிளல 

ஆளுநராக அறிவிக்கப் பட்டுை்ைார.் 

 1977 ஆம் ஆண்டு திரிபுரா மாநில பணிப் பிரிளவச ்பசரந்்த ஓய்வு மபற்ற இந்திய ஆட்சிப் 

பணி அதிகாரியான ராதா கிருஷ்ணா மாத்தூர ்என்பவர ்லடாக் ஒன்றியப் பிரபதசதத்ின் 

முதலாவது துளணநிளல ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 இவர ் 2018 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாததத்ில் இந்தியாவின் தளலளமத் தகவல் 

ஆளணயராக ஓய்வு மபற்றார.் 

 துளணநிளல ஆளுநரக்ைின் பதவிப் பிரமாணமானது ஜம்மு காஷ்மீர ் மாநில உயர ்

நீதிமன்றத் தளலளம நீதிபதியான கீதா மிட்டல் என்பவரால் மசய்து ளவக்கப்பட்டது. 
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மாநில அந்தஸ்து விலக்கம் 

 அக்படாபர ் 31 ஆம் பததி முதல் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இந்தியாவின் 

மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து விலக்கிக் மகாை்ைப் பட்டது. 

 ஒரு மாநிலம் இரண்டு ஒன்றியப் பிரபதசங்கைாக மாற்றப்படுவது இதுபவ முதல் 

முளறயாகும். 

 ஜம்மு காஷ்மீர ் ஒன்றியப் பிரபதசமானது புதுசப்சரி ஒன்றியப் பிரபதசம் பபான்று ஒரு 

சட்டமன்றம் மகாண்ட ஒன்றியப் பிரபதசமாகவும் லடாக் ஒன்றியப் பிரபதசமானது 

சண்டிகர ்பபான்று சட்டமன்றம் இல்லாத ஒரு ஒன்றியப் பிரபதசமாகவும் இருக்கும். 

 ஆனால் ஒரு ஒன்றியப் பிரபதசமானது ஒரு முழு மாநிலமாக அல்லது இரண்டு 

மாநிலங்கைாகப் பிரிக்கப் பட்டதற்கு பல எடுதத்ுக்காட்டுகை் உை்ைன. 

 நாட்டில் உை்ை மமாதத் மாநிலங்கைின் எண்ணிக்ளக தற்பபாது 28 ஆகக் குளறய 

இருக்கின்றன. அபத பநரத்தில் ஒன்றியப் பிரபதசங்கைின் எண்ணிக்ளக 9 ஆக  உயர 

இருக்கின்றன. 

 

13வது உலக நீர் மாநாடு @ புது தில்லி 

 அக்படாபர ்30 ஆம் பததி முதல் அக்படாபர ்31 ஆம் பததி வளர 13வது உலக நீர ்மாநாடானது 

புது தில்லியில் நடத்தப் பட்டு வருகின்றது. 

 மத்திய ஜல் சக்தித் துளற அளமசச்ர ்கபஜந்திர சிங் மசகாவத், இந்தியரக்ைின் தனிநபர ்

நீர ்பதளவயில் ஏற்பட்டுை்ை கடுளமயான பற்றாக்குளற குறித்து இங்கு குறிப்பிட்டார.் 

 தனிநபர ்நீரத்் பதளவயானது சுதந்திரம் அளடந்த பபாது இருந்த 5,000 கன மீட்டர ்முதல் 

தற்பபாது 1,540 கன மீட்டர ்வளரயாக குளறந்து இருக்கின்றது. 

சகப் டவுன் – எடுத்துக்காடட்ு 

 மசன்ளன மற்றும் மபங்களூரு மட்டுமல்ல, முழு நாடும் பகப் டவுன் பபால மாறக்கூடும் 

என்று அவர ்இம்மாநாட்டில் குறிப்பிட்டார.் 

 2017-18 ஆம் ஆண்டில் மதன்னாப்பிரிக்காவின் தளலநகரமான பகப் டவுனில் நீரப்் 

பிரசச்ிளன உசச்தத்ில் இருந்த பபாது அந்நகரம் கிட்டத்தட்ட தண்ணீர ்இன்றி முழுவதுமாக 

வறண்டு இருந்தது. 

 நீர ்நுகரள்வ நிரவ்கிப்பதில் அளனவரின் கவனதள்தயும் ஈரப்்பதற்காக அந்த துளறமுக 

நகரத்தின் மபரும்பாலான குழாய்கை் அளடதத்ு ளவக்கப் பட்டு அது “சுழிய தினம்” என்ற 

ஒரு கருத்ளத அங்கு அறிமுகப் படுதத்ியது. 

இந்தியா மற்றும் இஸ்சரல் 

 ஒரு ஆண்டுக்கு மளழப் மபாழிவின் மூலம் 1,068 மிமீ மளழ நீளரயும் 4,000 மில்லியன் கன 

மீட்டர ் நீளரயும் இந்தியா மபறுகின்றது. ஆனால் நீரப்் பற்றாக்குளற மகாண்ட நாடாக 

இந்தியா விைங்குகின்றது. 

 ஒரு ஆண்டுக்கு 100 மி.மீ மளழ மபறும் இஸ்பரல் ஆனது அதிக அைவிலான தண்ணீளரக் 

மகாண்டுை்ைது. அதன் மூலன் அந்நாடு மூல வைங்களை ஏற்றுமதி மசய்கின்றது. 

 உலகில் அதிகமாக நிலதத்டி நீளரச ் சாரந்்துை்ை நாடு இந்தியா ஆகும். ஆனால் 

இந்தியாவிடம் மமாத்த நீளரத ் தக்க ளவத்துக் மகாை்ளும் திறன் 300 மில்லியன் கன 

மீட்டருக்கும் குளறவாக உை்ைது. 
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முதலாவது சதசிய சபருநிறுவன ெமூகப் சபாறுப்புகடகம விருதுகள் 

 மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புளடளம துளறயில் நிறுவனங்கைின் சிறந்த 

பங்கைிப்பிற்காக இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ் ராம்நாத ் பகாவிந்த் முதலாவது பதசிய 

மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புளடளம விருதுகளை (Corporate Social Responsibility - CSR) 

வழங்கினார.் 

 காந்திஜியின் 150வது பிறந்தநாைில் பதசிய மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புணரவ்ு 

விருதுகளை ஆரம்பித்ததற்காக மத்திய மபருநிறுவனத் துளற அளமசச்கம் மவகுவாக 

பாராட்டப் பட்டது. 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 2 ஆம் பததி அன்று இந்த விருதுகை் வழங்கப்பட 

இருக்கின்றன. 

CSR 

 நிறுவனங்கை் சட்டம், 2013 இன் கீழ் CSR விதிகை் 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் பததி முதல் 

நளடமுளறக்கு வந்தன. 

 நிறுவனங்கை் சட்டம், 2013 இன் கீழ், சில வளகயான இலாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்கை் 

தங்கைது மூன்று ஆண்டு வருடாந்திர சராசரி நிகர லாபத்தில் குளறந்தது இரண்டு 

சதவீதத்ளத ஒரு நிதியாண்டில் மபருநிறுவன சமூகப் மபாறுப்புளடளம 

நடவடிக்ளககளுக்குச ் மசலவிட பவண்டும். 

 

 

ெரவ்சதெெ ்செய்திகள் 

ஜி5 ெசைல் பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வரும் தீவிரவாதம் 

 ஐ.நா மபாதுச ் மசயலாைர ் அன்படானிபயா குட்மடரஸ் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

அல்மகாய்தாவும் இஸ்லாமிய அரசு அளமப்பும் சபஹல் பிராந்தியதத்ில் தங்கை் 

நிளலகளைப் பலப்படுத்தியுை்ைதாக எசச்ரித்துை்ைார.் 

 ஆப்பிரிக்கக்  கண்டத்தில் உை்ை பின்வரும் நாடுகளைக் மகாண்ட குழுவானது சபஹல் 

நாடுகை் என்று அளழக்கப் படுகின்றது. 

o புரக்ினா பாபசா 

o ளநஜர ்

o சாட் 

o மாலி 

o மவுரித்தானியா 

 2017 ஆம் ஆண்டில், பிரான்சின் ஆதரவுடன், கிைரச்ச்ியாைரக்ளை எதிரத்த்ுப் 

பபாராடுவதற்காக ஜி5 சபஹல் பணிக் குழு ஒன்று அளமக்கப்பட்டுை்ைது. 
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சீனோவின் கைோங்ஃசபங் - 41 என்ை ஏவு னண - 15,000 கி.மீ சதோனலவு வரம்பு 

 படாங்ஃமபங் - 41 (DF-41) என்ற கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகளணளய சீனா 

மவைியிட்டுை்ைது. 

 கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியின் 70வது ஆண்டு விழாவான சீனாவின் பதசிய தின அணி வகுப்பின் 

பபாது (அக்படாபர ்1 ,2019) இந்த ஏவுகளண மவைியிடப்பட்டது. 

 DF-41 ஆனது பூமியில் உை்ை ஒரு மிக சக்திவாய்ந்த ஏவுகளண என்று கூறப்படுகின்றது. 

 இது பூமியில் உை்ை எந்தமவாரு ஏவுகளணளய விடவும் மிக அதிகமாக 15,000 கிபலா மீட்டர ்

வளரயிலான மதாளலவு வரம்ளபக் மகாண்டுை்ைது. 

 இது தன்னிசள்சயாக இலக்ளகக் குறிளவக்கும் 10 அணு ஆயுதங்களைச ்சுமந்து மசல்லும் 

திறன் மகாண்டது. இது அமமரிக்காளவ 30 நிமிடங்கைில் தாக்கக் கூடிய திறன் மகாண்டு 

விைங்கும். 

 சீனா தனது நீருக்கடியில் மசல்லும் வாகனங்களையும் எதிரியின் கண்ணில் புலப்படாத 

புதிய டிஆர ் - 8 என்ற ஆைில்லா விமானங்களையும் காட்சிப் படுத்தியுை்ைது. அளவ 

ஒலியின் பவகத்ளத விட ஐந்து மடங்கு பவகமாக பறக்கும் திறன் மகாண்டளவயாகும். 
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சிங் ப்பூர்-இந்தியோ கை ் த்தோன் 

 என்டியு சிங்கப்பூர,் இந்தியாவின் மனித வை பமம்பாட்டுத் துளற அளமசச்கத்தின் 

புத்தாக்கப் பிரிவு மற்றும் அகில இந்திய மதாழில்நுட்பக் கல்வி ஆளணயம் (All India Council 

for Technical Education - AICTE) ஆகியளவ இளணந்து சிங்கப்பூர ்- இந்தியா பஹக்கத்தானின் 

இரண்டாவது பதிப்ளப மவற்றிகரமாக ஒருங்கிளணத்துை்ைன. 

 இது உடல் நலம், கல்வி மற்றும் தூய்ளமயான ஆற்றல் ஆகியவற்றின் நிகழ்பநர 

சவால்களுக்குத் தீரவ்ு காணும் ஒரு புத்தாக்கத் தீரவ்ுகை் மீதான ஒத்துளழப்பிற்காக இந்த 

இரு நாடுகளைச ் பசரந்்த மாணவரக்ளுக்கு 36 மணிபநரம் நடத்தப்படும் ஒரு 

பபாட்டியாகும். 

 10,000 டாலர ் மதிப்புை்ை முதல் பரிசானது 10வது அணிக்கு வழங்கப்பட்டுை்ைது. இந்த 

அணியில் இந்தியாளவச ் பசரந்்த மூன்று மாணவரக்ளும் சிங்கப்பூளரச ் பசரந்்த மூன்று 

மாணவரக்ளும் உை்ைனர.் 

 ஒரு மதாட்டியில் உை்ை தாவரத்தில் மபாருத்தப்பட்டுை்ை உணரவ்ிகளைக் மகாண்ட 

மதாகுப்பின் மூலம் காற்று மாசுபாடுகளைக் கண்காணிக்க அந்த மாணவரக்ை் 

உருவாக்கிய புத்தாக்கத் தீரவ்ிற்காக அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 அதிக அைவிலான மாசுகளைக் கண்டறிந்தவுடன், தாவரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 

சுத்தமான காற்ளறப் பரப்புவதற்காக அதில் மபாருத்தப்பட்டுை்ை ஒரு சிறிய 

விசிறியானது தானாகபவ இயங்கத் மதாடங்கும். 

 இந்நிகழ்சச்ியில் சிங்கப்பூரின் கல்வி அளமசச்ர ்ஓங் பய குங் பங்பகற்றார.் 
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சபோலிவியோவின் லித்தியம் 

 மதன் அமமரிக்க நாடான மபாலிவியாவானது உலகின் மிகப்மபரிய லித்தியம் 

இருப்புக்களைக் மகாண்டுை்ைது. இது அங்கு பரந்த சலார ்டி யுயூனி உப்பு தட்டுக்குக் கீபழ 

உை்ைது. 

 உலகில் நான்கில் ஒரு பங்கு லிதத்ியத்ளத மபாலிவியா ளவத்திருப்பதாக மதிப்பிடப் 

பட்டுை்ைது. 

 தற்பபாது லித்தியம் இன்றியளமயாத ஒன்றாக உருமவடுதத்ுை்ைது. இது சிறிய மின்னணு 

மற்றும் மின்சார வாகனங்கை் பபான்றவற்றிற்கான லித்தியம் அயன் மின்கலன்கைில் 

பயன்படுத்தப் படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாததத்ில் இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ்ராம்நாத் பகாவிந்தின் 

பயணதத்ின்  பபாது, லிதத்ியத்தின் வைரச்ச்ி மற்றும் மதாழில் துளற பயன்பாட்டிற்காக 

இந்தியா மபாலிவியாவுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ளகமயழுதத்ிட்டுை்ைது. 

 இது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குை் இந்தியாவின் லட்சிய இலக்கான 30 சதவீத மின்சார 

வாகனங்கைின் உற்பத்தி மற்றும் FAME (கலப்பு மற்றும் மின்சார வாகனங்கைின் துரித 

உற்பத்தி மற்றும் ஏற்பு) என்ற மகாை்ளகக்கு உதவும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

 

இந்திய வம்சோவளினயச ்கசர்ந்த புருகனவின் உசச் நீதிமன்ை நீதிபதி 

 இந்திய வம்சாவைிளயச ் பசரந்்த சிங்கப்பூர ் நீதிபதியான கண்ணன் ரபமஷ் என்பவர ்

புருபன சுல்தானகதத்ின் உசச் நீதிமன்றதத்ின் நீதி ஆளணயராக புருபனவின் சுல்தான் 

ஹசனல் பபால்கியா என்பவரால் பதவிப் பிரமாணம் மசய்து ளவக்கப்பட்டார.் 

 கண்ணன் ரபமஷ் என்பவர ் இரண்டு வருட காலத்திற்கு நீதித் துளற ஆளணயராக 

நியமிக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஒரு மாதம் புருபனவின்  உசச் நீதிமன்றத்தின் நீதி ஆளணயராக  

அங்கு பணியாற்றி அதன் வணிக வழக்குகை் மற்றும் சில உரிளமயியல் வழக்குகை் 

குறிதத்ு இவர ்முடிவு மசய்வார.் 
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 பமலும் 54 வயதான இவர ்சிங்கப்பூர ்உசச் நீதிமன்றத்தின் முழுபநர நீதிபதியாகவும் தனது 

பதவிளயத் மதாடருவார.்  

 சிங்கப்பூர ் உசச் நீதிமன்றதத்ில், நீதிபதி ரபமஷ் பம 2015 ஆம் ஆண்டில் நீதித் துளற 

ஆளணயராக நியமிக்கப்பட்டார.் 

 

64வது  ோமன்சவல்த் நோைோளுமன்ை மோநோடு 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 64வது காமன்மவல்த் நாடாளுமன்ற மாநாடு உகாண்டாவின் 

கம்பாலா என்னும் இடத்தில் நடதத்ப் பட்டது. 

 மாநாட்டின் கருப்மபாருை்: ‘பவகமாக மாறிவரும் காமன்மவல்த் நாடாளுமன்றங்கைின் 

ஏற்புளடளமத் தன்ளம, ஈடுபாடு மற்றும் பரிணாமம்’. 

 பின்வரும் பிற மாநாடுகை் மற்றும் கூட்டங்களும் அங்கு நளடமபற்றன: 

o 37வது காமன்மவல்த் நாடாளுமன்றக் கூட்டளமப்பின் சிறு கிளைகை் மாநாடு; 

o மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுளற  நளடமபறும் 6வது காமன்மவல்த் மபண் 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினரக்ை் மாநாடு; 

o 64வது காமன்மவல்த் நாடாளுமன்றக் கூட்டளமப்பின் மபாதுச ்சளப; 

o காமன்மவல்த் நாடாளுமன்ற கூட்டளமப்பின் மசயற்குழுக் கூட்டங்கை்; மற்றும் 

o எழுத்தர ்சமுதாய பமளசக் கூட்டங்கை். 

 

 

பைோ தனஷன் திருவிழோ - கநபோளம் 

 பநபாைத்தில் மிக நீண்ட நாை் நளடமபறுகின்ற மிகப் மபரிய இந்து மதத்  திருவிழா என்று 

கருதப்படும்  படா தளஷன் பநபாைத்தில் மதாடங்கியுை்ைது. 

 இந்த தளஷனின் முதல் நாை் ஆனது நவராத்திரி பண்டிளகயின் மதாடக்கத்ளதயும் 

குறிக்கிறது. 

 இந்தத் திருவிழா சுருக்கமாக  தளஷன் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. 
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சர ்் னரப் சபோருள் ள் ச ோண்ை போனங் ள் விளம்பரத்திை் ோன உலகின் 

முதலோவது தனை – சிங் ப்பூர ்

 பவகமாக வைரந்்து வரும் நாட்டில் மக்களுக்கு ஏற்படும் பநாய்களைக் குளறக்கும் 

முயற்சியில் மிக அதிக சரக்்களர மபாருை்களைக் மகாண்டு அளடக்கப்பட்ட 

பானங்களுக்கான விைம்பரங்களுக்கு மமாத்தமாக தளட விதிக்க சிங்கப்பூர ் அரசு 

திட்டமிட்டுை்ைது. 

 மிக அதிக அைவுை்ை சரக்்களரப் மபாருை்களைக் மகாண்ட பானங்களுக்கான 

விைம்பரங்களுக்குத் தளடளய அமல்படுத்திய உலகின் முதலாவது நாடு சிங்கப்பூர ்

ஆகும். 

 சிங்கப்பூரில் நீரிழிவு பநாய் மிக அதிகமாக உை்ைது. 

 

யுனிசசப் சமய்நி ர ்நோணய நிதி 

 ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் குழந்ளதகை் நிறுவனமான ஐக்கிய நாடுகைின் குழந்ளதகை் 

நிதியமானது தற்மபாழுது மமய்நிகர ் நாணயத்தில்  பரிவரத்த்ளனகளை பமற்மகாண்ட 

முதலாவது ஐ.நா. அளமப்பாக உருமவடுதத்ுை்ைது. 

 அமமரிக்க மசஞ்சிலுளவ சங்கம் பபான்ற மமய்நிகர ் நாணயதத்ில் நன்மகாளடகளை 

ஏற்றுக் மகாை்ளும் பல உதவி மசய்யும் நிறுவனங்களுடன் யுனிமசப் இப்பபாது 

இளணகின்றது. 

 இது யுனிமசப் மமய்நிகர ்நாணய நிதிளய நிறுவியுை்ைது. இது பிட்காயின் மற்றும் ஈதர ்

பபான்ற மமய்நிகர ்நாணயங்கைின் வடிவத்தில் நன்மகாளடகளை ஏற்றுக் மகாை்கின்றது. 

 மமய்நிகர ் நாணயங்கை் மூலம் யுனிமசப்பிற்குப் பங்கைிக்கும் முதல் நிறுவனமாக 

எத்பதரியம் அறக்கட்டளை இருக்கும். 

 

இந்தியோ-போகிஸ்தோன் எல்னல ளில் சூரிய  ோை்ைோனலப் பண்னண ள் 

 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 175 ஜிகாவாட் தூய்ளமயான ஆற்றளல இலக்காகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த இலக்ளக அளடய, பாகிஸ்தானுடனான சரவ்பதச எல்ளலயில் உை்ை தரிசு 

நிலங்கைில் சூரிய மற்றும் காற்றாளலத் திட்டங்களை அளமக்க இந்தியா 

திட்டமிட்டுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டத்ளத மசயல்படுத்த குஜராதத்ின் கட்ச ் மாவட்டத்தில் உை்ை  எல்ளலப் 

பகுதியில் 30 கி.மீ மற்றும் 20 கி.மீ அகலமுை்ை ஒரு பகுதி அளடயாைம் காணப்பட்டுை்ைது. 

 முன்மமாழியப்பட்ட எரிசக்தி மின் பூங்காக்கை் ஒவ்மவான்றும் 2,000 மமகாவாட் ஆற்றளல 

உற்பத்தி மசய்யும். 

 எந்தமவாரு வாழ்விடமும் இல்லாத தரிசு நிலங்கைில் இந்தத் திட்டம் கட்டப்பட்டு 

வருகின்றது. 
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தர்மோ  ோரட்ியன் 2019 

 இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானிற்கும் இளடயிலான இராணுவ ஒதத்ுளழப்ளப 

பமம்படுதத்ுவதற்காக 2வது கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான ‘தரம்ா காரட்ியன் 2019’ என்ற 

பயிற்சியானது மிபசாரமில் நடதத்ப்பட இருக்கின்றது. 

 இந்தக் கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியானது இரு நாடுகளுக்கும் இளடயிலான                                   

பரஸ்பர உறளவ பமம்படுதத்ுவபதாடு பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராகப் பபாராடவும் 

உதவும். 

 தரம்ா காரட்ியன் பயிற்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் நளடமபற்று வரும் 

ஒரு வருடாந்திரப் பயிற்சியாகும். 

 

வஜ்ரோ பிரைோர ்2019 - 10வது பதிப்பு 

 இந்தியாவிற்கும் அமமரிக்காவிற்கும் இளடயிலான ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான 

‘வஜ்ரா பிரஹார’் என்ற பயிற்சியானது வாஷிங்டனில் மதாடங்கியது. 

 இந்தப் பயிற்சியானது 2018 ஆம் ஆண்டில், ராஜஸ்தானின் மஜய்ப்பூரில் நளடமபற்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பரின் மதாடக்கதத்ில் அமமரிக்காவில், இரு நாடுகளைச ்பசரந்்த  

வீரரக்ை் ஒரு கூட்டு இராணுவப் பயிற்சியான ‘யுத் அபியாஸ் 2019’  என்ற பயிற்சிளய 

பமற்மகாண்டனர.் 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் சி40 உல  மோந ரோை்சித் தனலவர ்ள் உசச்ி மோநோை்டின் 7வது 

பதிப்பு 

 மடன்மாரக்்கின் பகாபன்பஹகனில் 2019 ஆம் ஆண்டின் சி40 உலக மாநகராட்சித ்

தளலவரக்ை் உசச்ி மாநாட்டின் 7வது பதிப்பானது நடத்தப்பட்டது. 

 பசுளம இல்ல வாயு உமிழ்ளவக் குளறப்பதும் காலநிளலப் பின்னளடளவ 

பமம்படுதத்ுவதும் இதன் பநாக்கமாகும். 

 சி40 என்பது பபாக்குவரதத்ு, எரிசக்தி பயன்பாடு மற்றும் நுகரவ்ு ஆகியவற்றில் 

நிளலயான மாற்றங்களைச ் மசய்வதில் ஒன்றிளணந்த முக்கிய சரவ்பதச நகரங்கைின் 

குழு ஆகும். 

 நகரத்தின் பசுளமப் பபாக்குவரதத்ு இயக்கத்திற்காக மகால்கத்தாவானது மதிப்பு மிக்க 

“6வது சி40 நகரங்கை் ப்ளூம்மபரக்் மதாண்டு விருதுகை் 2019” என்ற விருளதப் 

மபற்றுை்ைது. 
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போரன்வ மீதோன முதல் உல  அறி ்ன  

 உலக சுகாோர அவமப்பு பாரவ்ை மீோன ேனது முேல் அறிக்வகவய சைளியிட்டு 

இருக்கின்றது. 

 இந்ே அறிக்வகயின் படி, உலக அளவில் ஏறக்குவறய 2.2 மில்லியன் மக்கள் பாரவ்ைக் 

குவறபாட்டுடதனா அல்லது பாரவ்ையற்றைராகதைா ைசிக்கின்றனர.் 

 அதில் ஏறக்குவறய ஒரு மில்லியன் மக்கைின் நிளலளம முன்பாகதைத்  ேடுக்கப் 

பட்டிருக்க பவண்டும் அல்லது அைரக்ள் தமல் இனிதமல் கைனம் சசலுேே்ப் பட தைண்டும். 

 இது அந்ேப் பிரசச்ிவனகவளயும் அதற்கான சசயல்பாடுகவளயும்  இளணந்து  

உறுதிப்படுேத்ிட எண்ணுகின்றது.  
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குழந்னத ளின் ஊை்ைசச்த்து குறித்த யுனிசசஃப் அறி ்ன  

 பமாசமான உணவுப் பழக்க வழக்கங்கை் மற்றும் உணவு முளற ஆகியவற்றின் 

விளைவுகைால் ஆபத்தான வளகயில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான குழந்ளதகை் அவதிப் 

படுகின்றாரக்ை் என்று யுனிமசப் எசச்ரித்துை்ைது. 

 இது “2019 ஆம் ஆண்டில் உலகில் உை்ை குழந்ளதகைின் நிளல: குழந்ளதகை்,                                     

உணவு மற்றும் ஊட்டசச்தத்ு” என்ற தளலப்ளபக் மகாண்ட ஒரு அறிக்ளகளய 

மவைியிட்டுை்ைது. 

 ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட 3 குழந்ளதகைில் 1 குழந்ளதயானது (அல்லது 200 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமானவரக்ை்) ஊட்டசச்தத்ு குளறபாடு அல்லது அதிக எளட மகாண்டவரக்ைாக 

உை்ைனர ்என்று அந்த அறிக்ளக கண்டறிந்துை்ைது. 

 ஆறு மாதங்களுக்கும் இரண்டு வயதுக்கும் இளடப்பட்ட 3 குழந்ளதகைில் கிட்டதத்ட்ட 2 

குழந்ளதகளுக்கு அவரக்ைின் பவகமாக வைரந்்து வரும் உடல்கை் மற்றும் மூளைகைின் 

வைரச்ச்ிக்கு உதவும் உணவு அைிக்கப் படுவதில்ளல. 

 இது பமாசமான மூளை வைரச்ச்ி, பமாசமான கற்றல், குளறந்த பநாய் எதிரப்்புச ் சக்தி, 

பநாய்த் மதாற்றுகை் அதிகரிப்பு மற்றும் சில சூழ்நிளலகைில் இறப்பு ஆகியவற்ளற 

ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 இந்த அறிக்ளகயானது 21 ஆம் நூற்றாண்டின் குழந்ளத ஊட்டசச்தத்ுக் குளறபாட்டின் 

அளனத்து வடிவங்கைிலும் ஒரு மிக விரிவான மதிப்பீட்ளட வழங்குகின்றது. 

 

சீனோவின் அதி ோரப்பூரவ் டிஜிை்ைல் நோணயம் 

 சீனா தனது மசாந்த டிஜிட்டல் நாணயத்ளத அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றது. 

 மமய்நிகர ் நாணயங்கை் பபான்ற ரகசிய  டிஜிட்டல் நாணயங்கை் டிஜிட்டல்                           

முளறளய விட்டுப் பயனரக்ை் மவைிபயறாமல் அவற்ளற வாங்கவும் விற்கவும் 

அனுமதிக்கின்றது. 

 ஆனால் சீனாவின் மின்னணு - பண முளறளமயானது சீனாவின் மத்திய வங்கியான                    

சீன மக்கை் வங்கியால் கடுளமயாகக் கட்டுப்படுதத்ப்பட்டு நிரவ்கிக்கப்படுகின்றது. 

 

உல ப் சபோருளோதோர  ண்கணோை்ைம் 

 சரவ்பதச நாணய நிதியமானது (International Monetary Fund - IMF) தனது                                                      

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முளற மவைியிடப்படும் ஒரு அறிக்ளகயான உலகப் 

மபாருைாதார கண்பணாட்டம் என்ற அறிக்ளகளய அக்படாபர ் 15 அன்று 

மவைியிட்டுை்ைது. 

 கடந்த ஆண்டில், உலக வைரச்ச்ியானது கடுளமயாக வீழ்சச்ியளடந்துை்ைதாக இந்த 

அறிக்ளக சுட்டிக் காட்டுகின்றது. 
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 பமம்பட்ட மபாருைாதாரங்களைப் மபாறுத்தவளர, வைரச்ச்ியானது 2019 மற்றும் 2020 ஆம் 

ஆண்டுகைில் 1.7 சதவீத அைவில் சீராக இருக்கும்  என்று கணிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இந்தியாவின் மமாத்த உை்நாட்டு உற்பதத்ியின் வைரச்ச்ியானது 6.1 சதவீதமாக இருக்கும் 

என்று மதிப்பிடப் பட்டுை்ைது. 

 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்தியாவின் வரத்்தக அைவானது மிகக் குளறந்த அைளவ 

எட்டியுை்ைது என்று இந்த அறிக்ளக மதரிவிக்கின்றது. 

 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் இது 1 சதவிகிதம் குளறந்துை்ைது. 

 இதற்குக் கூறப்பட்டுை்ை காரணங்கை்: மபரு நிறுவன & சுற்றுசச்ூழல் ஒழுங்குமுளறயில் 

நிசச்யமற்ற தன்ளம, பதளவக் குளறவு, வங்கி சாரா நிதியியல் நிறுவனங்கைின் 

ஆபராக்கியத் தன்ளம. 

 

மக ந்திரபரவ்தோ – இந்து புத்தப் கபரரசு @  ம்கபோடியோ 

 கம்பபாடியாவின் மகமர ் பபரரசின் அறியப்படாத பண்ளடய "மதாளலந்த  நகரத்ளத" 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் முதன்முளறயாக அளடயாைம் கண்டுை்ைனர.் 

 மபகந்திரபரவ்தா ஆனது சில சமயங்கைில் 'கம்பபாடியாவின் மதாளலந்த  நகரம்' என்று 

அளழக்கப் படுகின்றது. இது மகமர ்பபரரசின் ஆரம்பகாலத்  தளலநகரமாக விைங்கியது. 
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 மகமர ் பபரரசானது மதன் கிழக்கு ஆசியாவின் ஒரு இந்து - புத்த ஆட்சியாகும். இதன் 

ஆட்சி மபாதுவான சகாப்தத்தின் 9 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 15 ஆம் நூற்றாண்டு வளர 

நீடிதத்து. 

 வான்வழி பலசர ் ஸ்பகனிங்ளகப் (airborne laser scanning - Lidar) பயன்படுத்தியதன் மூலம் 

இந்தக் கண்டுபிடிப்பு சாத்தியமானது. 

 லிடார ் ஆனது தாவரங்களைப் 'பாரப்்பதற்கு' தனித்துவமான திறளனக் மகாண்டுை்ைது. 

இது வனப் பரப்பின் உயர ்மதைிவுதத்ிறன் மகாண்ட மாதிரிகளை வழங்குகின்றது. 

 

 

உலகின் பழனமயோன முத்து @ ஐ ்கிய அரபு அமீர ம் 

 உலகின் பழளமயானது என்று மதால்மபாருை் ஆராய்சச்ியாைரக்ை் கூறப்படும் 8,000 

ஆண்டுகை் பழளமயான முத்து ஒன்று அபுதாபியில் காட்சிப்படுத்தப் பட இருக்கின்றது. 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மராவா தீவில் பமற்மகாை்ைப்பட்ட  அகழ்வாராய்சச்ியின் 

பபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அளறயில் உை்ை தளரயில் இருந்து இந்த இயற்ளக முதத்ு 

காணப் பட்டது. 

 பலவாறு இடிந்து விழுந்த கற்கால அளமப்புகளைக் மகாண்ட மராவா தைதத்ின் 

அகழ்வாராய்சச்ியின் பபாது மட்பாண்டங்கை், ஓடு மற்றும் கல்லில் இருந்து 

தயாரிக்கப்பட்ட மணிகை் பபான்றளவ இங்கு கிளடத்தன. 

 "அபுதாபி முதத்ு" புகழ்மபற்ற பாரிஸ் அருங்காட்சியகத்தின் புறப்பகுதி நிளலயமான 

லூவ்பர அபுதாபியில் காட்சிப் படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 
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ஆபகரஷன் அனமதி வசந்தம் 

 இது வடகிழக்கு சிரியாவில் சிரிய ஜனநாயகப் பளடகை் மற்றும் சிரிய இராணுவதத்ிற்கு 

எதிராக துருக்கிய ஆயுதப் பளடகை் மற்றும் சிரிய பதசிய இராணுவம் நடதத்ுகின்ற  ஒரு 

இராணுவ நடவடிக்ளகயாகும். 

 சமீபதத்ில் அமமரிக்க நிரவ்ாகம் அமமரிக்கத் துருப்புக்களை வடகிழக்கு சிரியாவிலிருந்து 

விலகுமாறு உதத்ரவிட்டது. இதுவளர அங்கு அமமரிக்கா தனது குரத்ிஷ் நட்புப் 

பளடகளுக்கு ஆதரவைிதத்ு வந்தது. 

 துருக்கிளயப் மபாறுதத்வளர, இந்த நடவடிக்ளக எல்ளலப் பகுதியிலிருந்து சிரிய 

ஜனநாயகப் பளடகளை மவைிபயற்றுவளதயும், வடக்கு சிரியாவில் 30 கி.மீ தூரத்தில்  (20 

ளமல்) ஒரு "பாதுகாப்பான மண்டலத்ளத" உருவாக்குவளதயும், துருக்கியில் உை்ை 3.6 

மில்லியன் சிரிய அகதிகைில் சிலளர அங்கு  மீை்குடிபயற்றம் மசய்யப்படுவளதயும் 

பநாக்கமாகக் மகாண்டு உை்ைது. 

 குரத்ிஸ்தான் மதாழிலாைர ் கட்சியுடனான உறவின் காரணமாக சிரிய ஜனநாயகப் 

பளடகைானது துருக்கியால் ஒரு பயங்கரவாத அளமப்பாக பாரக்்கப் படுகிறது. ஆனால் 

சிரிய ஜனநாயகப் பளடகைானது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அளமப்பிற்கு (இஸ்லாமிய அரசு ஈராக் 

மற்றும் சிரியா) எதிராக அமமரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகைால் நட்புப் பளடயாகக்  

நாடாக கருதப் படுகிறது. 

குரத்ுகள் பற்றி 

 குரத்ுகை் பமற்கு ஆசியாவின் மளலப் பிரபதசமான குரத்ிஸ்தான் என அளழக்கப்படும் 

பகுதிளயப் பூரவ்ீகமாகக் மகாண்ட ஈரானிய இனக் குழு ஆவர.் இவரக்ை்  மதன்கிழக்கு 

துருக்கி, வடபமற்கு ஈரான், வடக்கு ஈராக் மற்றும் வடக்கு சிரியா வளர பரவியுை்ைனர.் 

 ஜனாதிபதி பஷர ்அல் அசாத்துக்கு விசுவாசமான அரசாங்கப் பளடகை், பவறு இடங்கைில் 

சண்ளடயிடத் திரும்பியதால், சிரிய உை்நாட்டுப் பபாரில் பபாராடும் குரத்ுகை் வடக்கு 

சிரியாவின் மபரும்பகுதிளயக் கட்டுப்படுதத் முடிந்தது.  

 தங்கை் மசாந்த அரசாங்கத்ளத நிறுவிய பின்னர,் அவரக்ை் கூட்டாட்சி சிரியாவில் 

சுயாட்சிக்கு அளழப்பு விடுதத்னர.் 
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விண்சவளியில் நைந்த முதல் சபண் ள் குழு  

 மின்சக்தி வளலயளமப்பின் உளடந்த பகுதிளய சரிமசய்ய சரவ்பதச விண்மவைி 

நிளலயத்திலிருந்து மவைிபய மபண்கை் குழு ஒன்று மிதந்த பபாது உலகிபலபய முேல் 

முவறயாக சபண்கள் மட்டுதம பங்தகற்ற விண்சைளி நவட பயணம் என்ற ஒரு வரலாற்றுச ் 

சாதளனளய அக்குழு பளடதத்து. 

 இந்த அளர நூற்றாண்டு கால அைவில் விண்மவைியில் முதல் முளறயாக “ஆண் 

துளணயின்றி” மபண்கை்  ஒரு குழுவாக விண்மவைியில் மிதந்த இந்நிகழ்வில் நாசா 

விண்மவைி வீராங்களனகைான கிறிஸ்டினா பகாச ் மற்றும் மஜசிகா மீர ் ஆகிபயார ்

குறிப்பிடத் தக்கவரக்ை் ஆவர.் 

 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விண்சைளி நவட பயணம் பமற்மகாண்ட அமமரிக்காவின் முதல் 

மபண் விண்மவைி வீரர ்பகத்தி சல்லிவன் இந்த அணிக்கு வாழ்தத்ு மதரிவித்துை்ைார.் 

 மஜசிகா மீர ் விண்மவைிப் பயணத்ளத நடத்திய உலகின் 228வது நபராகவும், 15வது 

மபண்ணாகவும் ஆனார.் 

 பகாசச்ிற்கு இது நான்காவது விண்மவைிப் பயணமாகும். அவர ்இந்த 11 மாத பயணதத்ில் 

ஏழு மாதங்கை் விண்மவைியில் வசிக்க இருக்கின்றார.் இது ஒரு மபண் விண்மவைி 

வீராங்களனயால் பமற்மகாை்ைப்படும் ஒரு  மிக நீண்ட கால அைவு மகாண்ட வசிப்பிடத ்

திட்டம் ஆகும். 
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சன்னரஸ் திை்ைம் - மி  நீண்ை பயணத் சதோனலவு ச ோண்ை இனை நில்லோ விமோனம் 

 ஆஸ்திபரலியாவின் மகாடிளயத் தாங்கிப் பறந்த விமானமான குவாண்டாஸ் ஏரள்லன்ஸ் 

என்ற விமானமானது நியூயாரக்்கில் இருந்து சிட்னிக்கு உலகின் மிக நீண்ட பயணத ்

மதாளலவு மகாண்ட வணிக விமானப் பயணத்ளத நிளறவு மசய்தது. 

 ஏறக்குளறய 20 மணி பநரம் பயணிதத் இந்த உலகின் மிக நீண்ட வணிக விமானப் 

பயணமானது விமானிகை், பணியாைரக்ை் மற்றும் பயணிகளை எவ்வாறு பாதிக்கும் 

என்பளத குவாண்டாஸ் ஆய்வு மசய்தது. 

 குவாண்டாஸ், தனது சன்ளரஸ் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மூன்று நீண்ட பயணத ்

மதாளலவு விமானங்களை அறிவித்துை்ைது. 

 ஆஸ்திபரலியாவின் கிழக்குக் கடற்களரயிலிருந்து லண்டன் மற்றும் நியூயாரக்்கிற்கு 

இளடநில்லாமல் மசல்லும் வரத்்தக விமானங்களைத்  மதாடரந்்து இயக்குவபத 

இத்திட்டதத்ின் பநாக்கமாகும். 

 

 

சரவ்கதச ்  ோவல் துனை - சபோதுச ்சனப 

 91வது சரவ்பதசக் காவல் துளறயின் மபாதுச ்சளபளய இந்தியா 2022 ஆம் ஆண்டில் நடத்த 

இருக்கின்றது. 

 இந்த ஆண்டில் சிலியின் சாண்டினாபகாவில் நளடமபற்ற மபாதுச ்சளபயில் இந்தியாவின் 

முன்மமாழிவுக்கு உறுப்பு நாடுகைின் ஆதரவு கிளடதத்ுை்ைது . 

 இந்தியா சுதந்திரமளடந்ததின் 75வது ஆண்டு விழாக் மகாண்டாட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக 

இந்தச ்சந்திப்பு நளடமபற இருக்கின்றது. 

 இதற்கு முன்பு, சரவ்பதசக் காவல் துளறயானது 1997 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் மபாதுச ்

சளபளய நடத்தியது. 

 மத்தியப் புலனாய்வு அளமப்பானது இந்தியாவில் சரவ்பதசக் காவல் துளறளய நாட்டின் 

பதசிய மத்திய அளமப்பாக பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ுகின்றது. 
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இலங்கக – FATFன் “ொம்பல் நிறப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம் 

 நிதியியல் நடவடிக்ளகப் பணிக் குழுவானது (FATF - Financial Action Task Force) இலங்ளகளய 

அதன் ‘சாம்பல் நிறப் பட்டியலில்’ இருந்து நீக்கியுை்ைது. 

 FATF ஆனது தனது உறுப்பு நாடுகைின் நிதி பமாசடி தடுப்பு நடவடிக்ளககை் மற்றும் 

உறுப்பு நாடுகைின் தீவிரவாததத்ிற்கு நிதியுதவி அைிதத்ளலத் தடுப்பதற்கான (AML / CFT - 

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) நளடமுளறகை் ஆகியவற்ளறக் 

கண்காணிக்கின்றது. 

 FATF என்பது G7 இன் முன்மனடுப்பின் அடிப்பளடயில் 1989 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட 

அரசாங்கங்களுக்கிளடபயயான ஒரு அளமப்பாகும். 

 பண பமாசடி, பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் சரவ்பதச நிதி அளமப்பின் 

ஒருளமப்பாட்டிற்கான பிற மதாடரப்ுளடய அசச்ுறுத்தல்களை எதிரத்்துப் பபாராடுவளத 

இது பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 FATFன் மசயலகமானது பாரிஸில் உை்ை OECD இன் (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - மபாருைாதார ஒதத்ுளழப்பு மற்றும் பமம்பாட்டு அளமப்பு) 

தளலளமயகதத்ில் அளமந்துை்ைது. 

 

சராஹிங்கியா அகதிகள் 

 ஏறக்குளறய 6,000-7,000 பராஹிங்கியா அகதிகை் பாஷன் சார ் தீவில் புதிதாக 

அளமக்கப்பட்டுை்ை முகாமிற்கு இடம்மபயர ஒப்புக் மகாண்டுை்ைனர.் 

 பாஷன் சார ்தீவானது மதன்கிழக்கு வங்க பதசத்தில் உை்ை ஹதியா தீவிற்குக் கிழக்பக 30 

கிபலாமீட்டர ்மதாளலவில் உை்ை ஒரு மக்கை் வசிக்காத தீவாகும். 

 பாஷன் சார ் தீவானது சுமார ் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு முன்பு பமக்னா நதியின் 

முகத்துவாரதத்ில் உருவாக்கப்பட்டது. 

 பராஹிங்கியா மக்கை் மியான்மரின் ராளகன் மாகாணத்தில் வசிக்கும் ஒரு நாடற்ற 

இந்பதா-ஆரிய இனக் குழுவாகும். 

 அதில் மபரும்பான்ளமயானவரக்ை் முஸ்லிம்கை் ஆவர.் அதில் இந்துக்கை் 

சிறுபான்ளமயினராக உை்ைனர.் 

 

பண்னைய பதப்படுத்தப்பை்ை பிணங் ள் 

 பளழளமயான 30 சவப்மபட்டிகைின் உை்பை பதப்படுதத்ப்பட்ட பிணங்களுடன் கூடிய 

ஒரு மதால்மபாருை் கண்டுபிடிப்ளப எகிப்து  மவைியிட்டுை்ைது. 

 இந்தப் பதப்படுதத்ப்பட்ட பிணங்கை் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்ளதயளவயாகும். 

 இந்தச ் சவப்மபட்டிகை் ஆண் & மபண் பாதிரியாரக்ை் மற்றும் குழந்ளதகளுக்கானளவ 

ஆகும். அளவ கிமு 10 ஆம் நூற்றாண்ளடச ் பசரந்்தளவயாகும். இது 22வது பாபரானிக் 

வம்சத்ளதச ்பசரந்்தளவயாகும். 

 எகிப்தின் லக்சர ் நகரில் உை்ை கிங்ஸ் பை்ைத்தாக்கில் உை்ை ஹட்மசப்சுட் பகாயிலின் 

முன்பகுதியில் இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது மவைியிடப்பட்டது. 
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 இதுபவ 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதலாவது மபரிய மனித 

சவப்மபட்டிச ் பசமிப்பகமாகும். 

 ஒரு பதப்படுத்தப்பட்ட பிணம் (மம்மி) என்பது ஒரு நபரின் (அல்லது ஒரு விலங்கு) உடளல 

அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு பாதுகாக்கச ்மசய்வதாகும். 
 

 

 

 

ச ோடிய கபோலிகயோ னவரஸ் 3 (WPV3) ஒழி ் ப்பை்ைது 

 உலக பபாலிபயா தினதத்ில் (அக்படாபர ் 24) உலக சுகாதார அளமப்பு  மவைியிட்டுை்ை 

அறிவிப்பில், மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 3 (Wild Polio Virus - WPV3) உலகைவில் 

ஒழிக்கப் பட்டுை்ைதாக நிபுணரக்ைின் சுயாதீன ஆளணயம் ஒன்று அறிவிதத்து. 

 மபரியம்ளம மற்றும் மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 2 ஆகியவற்ளற  ஒழித்தளதத ்

மதாடரந்்து இது நிகழ்ந்துை்ைது. 

 இதன் மூலம், 3 மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் விகாரங்கைில் 2 வளககை்  அழிக்கப் 

பட்டுை்ைன. 
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 மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 1 என்ற வளகளய அகற்ற முயற்சிகை் தற்பபாது 

பமற்மகாை்ைப் பட்டு வருகின்றன. 

 இந்த ளவரஸ் ஆனது இன்னமும் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரண்டு 

நாடுகைில் புழக்கத்தில் இருந்து வருகின்றது. 

 தனிப்பட்ட மற்றும் பநாமயதிரப்்பு ரீதியாக மூன்று பவறுபட்ட மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் 

விகாரங்கை் தற்பபாது உை்ைன 

o மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 1 (WPV1) 

o மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 2 (WPV2) 

o மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 3 (WPV3) 

 

 லோசச்ோரப் போரம்பரிய போது ோப்பு ் ோன யுசனஸ்க ோ அனமப்பின் ஆசியோ-

பசிபி ் விருது ள் 2019 

 கலாசச்ாரப் பாரம்பரிய பாதுகாப்பு 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான யுமனஸ்பகா ஆசியா-பசிபிக் 

விருதுகை் சமீபதத்ில் அறிவிக்கப் பட்டன. 

 எந்தமவாரு தனிப்பட்ட அளமப்பினாலும் அல்லது எந்தமவாரு தனியார ் துளற 

நிறுவனதத்ினாலும் பமற்மகாை்ைப்படும் கலாசச்ாரப் பாரம்பரிய தைங்கைின் 

பாதுகாப்ளப ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த விருது வழங்கப் படுகிறது. 

 இளவ 2000 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டு 4 மவவ்பவறு பிரிவுகளுக்காக வழங்கப்பட்டன. 

 பின்வரும் பிரிவுகைில் இந்தியா 4 விருதுகளை மவன்றுை்ைது.  

வகக விருது 

தனித்தன்கமக்கான விருது விக்ரம் சாராபாய் நூலகம், இந்திய பமலாண்ளம 

நிறுவனம், (அகமதாபாத)் இந்தியா 

சிறப்புத் தகுதி விருது அவர ்பலடி ஆஃப் குபைாரி சரச்,் மும்ளப 

 மகமனமசத் எலியாஹூ மஜப ஆலயம், மும்ளப 

மாண்புமிகு குறிப்பு ஃப்பைாரா நீரூற்று, மும்ளப 

பாரம்பரிய சூழல்களில் புதிய 

வடிவகமப்பு 

யாருமில்ளல  

 

சரவ்கதச சசல்வ அறி ்ன  2019 

 சுவிட்சரல்ாந்ளத ளமயமாகக் மகாண்ட பன்னாட்டு முதலீட்டு வங்கியான கிமரடிட் 

சூயிஸ் குழுமம் தனது வருடாந்திர உலகைாவிய மசல்வ அறிக்ளகயின் 10வது பதிப்ளப 

மவைியிட்டுை்ைது. 

 ஒரு நபரின் "நிகர மதிப்பு" என்ற அடிப்பளடயில் மசல்வம் வளரயறுக்கப் படுகிறது. 

 நிகர மதிப்பு என்பது ஒரு நபரின் கடன்களைக் கழித்து அவரின் நிதிச ்  மசாத்துக்கை் 

மற்றும் உண்ளமயான மசாதத்ுக்கைின் மதிப்ளபச ்பசரப்்பதன் மூலம் மபறப் படுகிறது. 
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முக்கியப் புள்ளி விவரங்கள் 

 இந்த ஆண்டு அமமரிக்காளவ முந்திக் மகாண்டு சீனா “உலக மசல்வ விநிபயாகதத்ில் 

முதல் 10% இடங்கைில் அதிகமான மக்களைக் மகாண்ட நாடு” என மாறியுை்ைது. 

 உலகின் மசல்வதத்ில் பாதியான  44% அைவிளன (158.3 டிரில்லியன் டாலர ் மதிப்பு) 47 

மில்லியன் மக்கை் மட்டுபம ளவதத்ிருக்கிறாரக்ை்.  

 சதவீதத்ளதப் மபாறுத்தவளர 0.9% மக்கை் உலகின் மசல்வதத்ில் 44% அைவிளன 

ளவத்திருக்கிறாரக்ை். 

 உலக மசல்வத்தில் 82% அைவிளன 10% அைவிலான பணக்காரரக்ை் மகாண்டுை்ைனர.் 

 2019 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் மமாத்த உலகைாவிய மசல்வத்தில் 1% அைவிற்கும் 

குளறவாகபவ மசல்வந்தர ்வரிளசயில் இருக்கும் களடசி பாதி அடுக்கு மக்கை் மகாண்டு 

இருக்கின்றனர.் 

 

இந்தியாகவப் பற்றிய தரவு 

 அதிஉயர ்நிகர மசாத்து மதிப்புை்ை தனிநபரக்ைின் எண்ணிக்ளகயில் இந்தியா ஐந்தாவது 

இடதத்ில் உை்ைது. 

 இந்தியாவில் மமாத்த மசல்வம் 2000 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இளடயில் நான்கு 

மடங்கு அதிகரிதத்ு, 2019 ஆம் ஆண்டில் 12.6 டிரில்லியன் டாலர ்என்ற மதிப்பிளன எட்டியது. 

 இந்தியாவில் வயதில் மபரியவரக்ை் 4,460 என்ற அைவில் 50 மில்லியன் டாலருக்கும் 

அதிகமான மசாத்துக்களையும், 1,790 என்ற அைவில் 100 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான 

மசாத்துக்களையும் மகாண்டுை்ைனர.் 

 உலக மசல்வந்தரக்ைில் முதல் 1% பபரில் இந்தியாவில் 8.27 லட்சம் என்ற அைவில்  வயதில் 

மபரியவரக்ை் உை்ைனர.் 

 அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகைில் இந்தியா தனது மசல்வத்ளத மிக பவகமாக அதிகரித்து 4.4 

டிரில்லியன் டாலரக்ளைச ்பசரக்்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகிறது. 
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பிரதமரு ்கு ஆ ோய மோர ்் ம் ஒது ்  போகிஸ்தோன் மறுப்பு 

 இந்தியப் பிரேமரின் விமானம் பாகிஸ்ோனின் ஆகாய மாரக்்கம் ைழியாக சவுதி 

அதரபியாவிற்குச ்சசன்றிட பாகிஸ்ோன் ேனது ைான்ைழிவயப் பயன்படுே்திட அனுமதி 

மறுே்ேவேயடுேத்ு இந்தியா சரை்தேச சிவில் விமானப் தபாக்குைரேத்ு நிறுைனேத்ிடம் 

(International Civil Aviation Organisation) புகாரளிேத்ு இருக்கின்றது. 

 சரை்தேச சிவில் விமானப் தபாக்குைரேத்ு நிறுைனம் தேசியே் ேவலைரக்வளக் 

சகாண்டிருக்கும் விமானங்களானது அரசு விமானங்கைாகக் கருேப் படுசமன்றும் அவை 

ேனது விதிமுவறகளுக்கு உட்படுே்ேப்பட மாட்டாது என்றும் அப்புகாருக்கு பதில் 

அளிே்திருக்கின்றது.  

 அரசாங்கங்கள் சிகாதகா ஒப்பந்ேம் எனப்படும் சரை்தேச சிவில் விமானப் தபாக்குைரே்து 

ஒப்பந்ேம் என்பதின் கீழ் ஆகாய மாரக்்கே்தில் ஒேத்ுவழப்பு நல்குகின்றன. 

 தமலும் அந்ே ஒப்பந்ேம் இராணுைமல்லாே குடிவமயியல் விமானங்களுக்கு மட்டுதம 

சபாருந்தும் என்றும் எந்த ஒரு இராணுை விமானங்களுக்கும் அது சபாருந்ோது என்றும் 

அந்நிறுவனம் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றது. 

 

G20 ஒ ோயோமோ சு ோதோர அனமசச்ர ்ள் மோநோடு 

 ஜப்பானில் இரண்டு நாட்கள் நவடசபற்ற G20 ஒகாயாமா சுகாோர அவமசச்ரக்ள் 

மாநாட்டில் சுகாோர மற்றும் குடும்ப நலேத்ுவற அவமசச்ர ் டாக்டர ் ஹரஷ்் ைரே்ன் 

இந்தியாவைப் பிரதிநிதிே்துைப் படுே்தினார.் 

 அைர ் துடிப்பான இந்தியா இயக்கம், சரியான உணவிவன உண் எனும் பிரசச்ாரங்கள் 

மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரே் திட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் தமற்சகாண்டுை்ை சாேவனகள் 

ஆகியைற்வறக் தகாடிட்டுக் காட்டினார.் 

 இசச்ந்திப்பின் தபாது நான்கு மிக முக்கிய உலகளாவிய சுகாோர விைகாரங்கள் 

விைாதிக்கப்பட்டன.  அவையாைன 

o அவனைருக்குமான சுகாோரச ்தசவைவய அவடேல் 

o ையோன மக்களின் குவறகவளக் தகட்டறிதல் 

o சுகாோர அபாயங்கவளக் கட்டுக்குள் வைே்ேல் 

o நுண்ணுயிர ் எதிரப்்பு மற்றும் அேன் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட சுகாோரம் சாரந்்த  

பாதுகாப்பு தமலாண்வம. 

 

னநை்ரஜன் சவோல் ள் மீதோன ச ோழும்பு தீரம்ோனம்  

 வநட்ரஜன் சைால்கள் மீோன ஒரு சசயல்பாட்டிற்கான தேவைக்காக இலங்வகயால் 

ேவலவம ோங்கப்பட்டு முன்சமாழியப்பட்ட ஒரு ைழிகாட்டுேவல ஐக்கிய நாடுகள் 

சுற்றுசச்ூழல் திட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பு ஆகியைற்றின் உறுப்பினர ்

நாடுகள் ஏற்றுக் சகாண்டிருக்கின்றன. 

 நீடிேே் வநட்ரஜன் தமலாண்வமக்கான சகாழும்பு தீரம்ானம் என்றும் இது அளழக்கப் 

படுகின்றது. 

 ைாழ்க்வகக்கான வநட்ரஜன் என்று அவழக்கப்படும் நீடிேே் வநட்ரஜன் 

தமலாண்வமக்கான ஒரு பிரசச்ாரம் 30க்கும் தமற்பட்ட நாடுகளில் தமற்சகாள்ளப் படும். 
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நவீன மனிதத்  சதாற்றம் @ சபாட்ஸ்வானா 

 நவீன கால மனிதரக்ை் 2,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்பிரிக்காவின் வடக்கு 

பபாட்ஸ்வானாவின் ஒரு பகுதியில் பதான்றி இருப்பளத விஞ்ஞானிகை் கண்டுபிடித்து 

இருக்கின்றனர.் 

 

 

 

 நவீன மனிதரக்ை் (பஹாபமாபசபியன்ஸ்) ஆப்பிரிக்காவில் பதான்றியவரக்ை் என்று நீண்ட 

காலமாக அறியப்பட்டாலும், நம் மனித இனத்தின் பிறப்பிடதத்ின் துல்லியமான 

இருப்பிடத்ளத விஞ்ஞானிகைால் இதுவளர கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளல. 

 இது குறித்து ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்காக ஒரு குழுவானது 1200 பகாய்சன் இன 

மக்கைிடமிருந்து உயிரணு ஆற்றல் நுண்ணுறுப்பான டி.என்.ஏ (ளமட்படாகாண்ட்ரியல்) 

மாதிரிகளை ஆய்வு மசய்தது. 

 ளமட்படாகாண்ட்ரியல் டி.என்.ஏ ஆனது தாயிடமிருந்து குழந்ளதக்குச ் மசலுத்தப் 

படுகின்றது. இன்று உயிருடன் இருக்கும் மனிதரக்ைின் பழளமயான தாய்வழி உறளவ 

வளரபடமாக்க இது பயன்படுத்தப் பட்டது. 

 ஜாம்பசி ஆற்றின் மதற்பக உை்ை நிலப் பரப்பானது 200,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

பஹாபமாபசபியன்கைின் மசழிப்பான இருப்பிடமாக மாறியது என்று 

ஆராய்சச்ியாைரக்ை் மதரிவிக்கின்றனர.் 
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சபாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ஆவண அனையோள எண் - மத்திய கநரடி வரி ள் வோரியம் 

 மத்திய பநரடி வரிகை் வாரியத்தின் Central Board of Direct Taxes - CBDT) ஆவண அளடயாை 

எண் முளறயானது (Documentation Identification Number - DIN) மதாடங்கப் பட்டுை்ைது. 

 இனிபமல் CBDT உடனான ஒவ்மவாரு தகவல் மதாடரப்ுகளும் அதாவது ஒரு அறிவிப்பு, 

கடிதம், உத்தரவு, அளழப்பாளண அல்லது பவறு ஏபதனும் கடிதப் பரிமாற்றமாக அளவ 

இருந்தாலும், அளவ ஒரு ஒரு DINஐக் மகாண்டிருக்க பவண்டும். 

 DIN (வாய்மமாழி உத்தரவு) இல்லாத தகவல் மதாடரப்ுகை் விதிவிலக்கான சூழ்நிளலகைில் 

மட்டுபம அனுமதிக்கப் படுகின்றன. 

 வருமான வரித் துளற மற்றும் வரி மசலுத்துபவார ் ஆகிபயாருக்கு இளடபய 

மவைிப்பளடயான மற்றும் பதிவு மசய்யப்பட்ட தகவல்மதாடரப்ிற்கு DIN வழிவளக 

மசய்கின்றது. 

 பமலும் எந்தமவாரு மதாந்தரவும் இல்லாமல் வரி மசலுதத்ுபவாருக்கு சிறந்த பசளவகளை 

இது வழங்கும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

நி ழ்கநர தோ ் ல் முனை - ARTIS 

 வரத்்தகத் தீரவ்ுகை் இயக்குநரகம் (Directorate General of Trade Remedies - DGTR) ஆனது இந்தியத்  

மதாழில் மற்றும் பிற பங்குதாரரக்ளுக்கான வரத்்தகதத்ில் தீரவ்ுகளுக்கான நிகழ்பநர  

முளறகளுக்கான  (Applications for Remedies in Trade for Indian Industry and other Stakeholders - 

ARTIS) விண்ணப்பங்களை அறிமுகப் படுத்தியது. 

 விளலமபாருை்களைப் பதுக்கி ளவத்தல் மதாடரப்ான சிக்கல்களை விளரவாகத் தீரக்்க 

உை்நாட்டுத் மதாழில்துளறயால் விளலமபாருை் குவிப்புக்கு எதிரான 

விண்ணப்பங்களைத் தாக்கல் மசய்ய இது பயன்படுத்தப்படும். 

வரத்்தகத் தீரவ்ுகள் இயக்குநரகம் (DGTR) 

 இந்த அளமப்பு வரத்த்க மற்றும் மதாழில்துளற அளமசச்கதத்ின் கீழ் மசயல்படுகிறது. 

 விளலமபாருை்களைப் பதுக்கி ளவதத்லுக்கு எதிரான நடவடிக்ளககை், குறிப்பிட்ட 

மபாருை்கைின் மீது இறக்குமதி வரிளய அதிகரித்தல், பாதுகாப்பு நடவடிக்ளககை் உட்பட 

அளனத்து வரத்்தக குளறதீரப்்பு நடவடிக்ளககளை நிரவ்கிப்பதற்கான  உசச் பட்ச பதசிய 

அைவிலான ஆளணயமாக இது விைங்குகின்றது.  

 

நிதி ் ச ோள்ன  குழு – ஆய்வு ் கூை்ைம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நிதிக் மகாை்ளக குழு முக்கிய வட்டி விகிதங்கைில் குளறப்ளப 

அறிவிதத்ு இருக்கின்றது. 

 இந்த காலண்டர ் வருடதத்ில் மட்டும் மதாடரந்்து ஐந்தாவது முளறயாக மதத்ிய 

வங்கியானது மரப்பபா விகிதத்ளத 25 புை்ைிகை் அைவிற்கும், ரிவரஸ்் மரப்பபா 

விகிதத்ளத 25 புை்ைிகை் அைவிற்கும் குளறதத்ு உை்ைது (100 புள்ளிகள் = 1 சேவிகிேம்). 
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 ேற்தபாது மரப்தபா விகிேம் 5.15 சேவிகிேே்திலும் ரிைரஸ்் மரப்தபா 4.90 சேவிகிேேத்ிலும் 

உள்ளது. 

 ரிசரை்் ைங்கியானது நடப்பு நிதியாண்டின் ைளரச்ச்ி விகிேே்திற்கான கணிப்வப 6.9 

சேவிகிேே்திலிருந்து 6.1 சேவிகிேே்திற்கு குவறே்து மதிப்பிட்டிருக்கின்றது. 

 

வினரவு ஒப்புதல் வழி 

 பிஏசி நிறுவனதத்ின் ளகயகப்படுத்துதல்கைால் எமசல் பரஸ்பர நிதிளயக் 

ளகயகப்படுத்துவதற்கு “விளரவு ஒப்புதல் வழியின்” கீழ் இந்தியப் பபாட்டி ஆளணயம் 

(Competition Commission of India - CCI) தனது ஒப்புதளல அைிதத்ுை்ைது. 

 விளரவு ஒப்புதல் வழியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட முதலாவது அனுமதி இதுவாகும். 

 விளரவு ஒப்புதல் என்பது CCI ஆல் மகாண்டுவரப்பட்ட விளரவாக ஒப்புதல் அைிக்கும் 

மசயல்முளறயாகும். 

 

GOAL 

 “சமுதாயத்தின் தளலவரக்ைாக நிகழ்தைத்திற்குச ்மசல்பவரக்ை்” (Going Online as Leaders - 

GOAL) என்பது ஏளழ இைம் பழங்குடிப் மபண்களுக்காக முகநூலால் மதாடங்கப்பட்ட ஒரு 

திட்டமாகும். 

 இது இந்தியா முழுவதிலும் உை்ை பழங்குடிச ் சிறுமிகளை கிராம அைவில் தங்கை் 

சமூகங்கைின் டிஜிட்டல் இைம் தளலவரக்ைாக மாற்ற அவரக்ளை ஊக்குவித்தல், 

வழிகாட்டுதல் மற்றும் புத்துணரச்ச்ி ஊட்டுதல் ஆகியவற்ளற பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 சமீபதத்ில் மதத்ியப் பழங்குடி விவகாரங்கை் துளற அளமசச்கம் முகநூலுடன் இளணந்து 

இந்தத் திட்டத்தின் 2வது கட்டத்ளதத் மதாடங்கியுை்ைது. 

 

சதை்கு ஆசியோ மீதோன  வனம் - உல  வங்கி அறி ்ன  

 மதற்கு ஆசியப் மபாருைாதாரங்கை் மீதான கவனதத்ின் சமீபத்திய பதிப்பில் உலக வங்கி 

இந்தியாவின் வைரச்ச்ி விகிதமானது இந்த நிதியாண்டில் (2019-20) 6 சதவீதமாகக் 

குளறயும் என்று கூறியுை்ைது.  

 தனியார ் நுகரவ்ானது கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு 7.3 சதவீதத்திலிருந்து கடந்த 

காலாண்டில் 3.1 சதவீதம் என்ற அைவிற்கு  அதிகரித்துை்ைது. அபத சமயதத்ில் 

இந்தியாவில் உை்நாட்டுத் பதளவயானது குளறந்து விட்டது என்று உலக வங்கி 

கூறுகின்றது. 

 உற்பத்தித் துளற  வைரச்ச்ியானது கடந்த ஆண்டின் 10 சதவீததத்ுடன் ஒப்பிடப்படும் பபாது 

2019 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் 1 சதவீததத்ிற்கும் கீபழ குளறந்துை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் வங்க பதசம் மற்றும் பநபாைம் ஆகியளவ இந்தியாளவ விட பவகமாக 

வைரச்ச்ியளடயும் என்றும் மதற்காசியாவின் ஒட்டுமமாதத் வைரச்ச்ியானது குளறயும் 

என்றும் கணிக்கப் பட்டுை்ைது. 
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1 பில்லியன் யுபிஐ பரிவரத்்தனன ள்  

 2019ம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாேே்தில், இந்தியாவிற்குச ் சசாந்ேமான அேன் உள்நாட்டு 

அளமப்பான ஒருங்கிளணக்கப்பட்ட பணைழங்கீட்டு இவடமுகே்வேப் பயன்படுேத்ி 

தமற்சகாை்ைப் பட்ட பரிைரே்்ேவனகள் ஒரு பில்லியன் என்ற வமல்கல்வல 

அவடந்திருக்கின்றது. 

 

 

 சமீபேத்ில் யுபிஐ அல்லது ஒருங்கிளணக்கப்பட்ட பணைழங்கீட்டு இவடமுகம் (UPI - Unified 

Payments Interface) ஆனது 100 மில்லியன் பயனாளிகள் என்ற முேத்ிவரவய கடந்து, உலகின் 

எந்ேசைாரு பண ைழங்கீட்டு அவமப்பிலும் அேவன நளடமுளறயில் துரிேமான ஏற்றுக் 

சகாண்ட ஒரு அவமப்பாக மாற்றியிருக்கின்றது.  

 யுபிஐ அவமப்வப இயக்கும் இந்திய தேசிய பணைழங்கீட்டுக் கழகம்                                         

சிங்கப்பூரிலும் ஐக்கிய அரபு அமீரகே்திலும் யுபிஐ அவமப்வப ஏற்றுக் சகாள்ளச ்

சசய்ைேன் மூலம் அந்ே அவமப்வப உலகளாவிய அளவிற்கு எடுே்துச ் சசல்ல 

முவனகின்றது. 

 அக்கழகம் யுபிஐ அவமப்வப 2016ம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் பரிைரே்ே்வனகவள 

ஊக்குவிக்கும் தநாக்கேத்ுடன் சைளியிட்டது. 

 யுபிஐ ஆனது பயனாளிகவள ேங்களது ைங்கிக் கணக்கிலிருந்து பிறிதோர ் வங்கிக் 

கணக்கிற்கு ஒரு துரிே பதிலளிப்புக் குறியீவடத் ேரதைற்றிதயா அல்லது மின்னணு 

முகைரி தபான்ற ேகைவலப் பயன்படுே்திதயா ைங்கிக் கணக்குகவள எவேயும் 

அளிக்காமல் பணம் அனுப்பிட இயலச ்சசய்திருக்கின்றது. 
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அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பெ ்செய்திகள் 

மறக்கப்படுவதற்கான உரிகம – இகணயம் 

 ஐபராப்பிய சட்டத்தின் கீழ் ‘மறக்கப்படுவதற்கான உரிளம’ என்று அளழக்கப்படும் 

நிகழ்பநர (ஆன்ளலன்) தனியுரிளம விதியானது ஐபராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகைின் 

எல்ளலகளுக்கு அப்பால் மபாருந்தாது என்று ஐபராப்பிய நீதிமன்றம் (European Court of Justice 

- ECJ) தீரப்்பைித்துை்ைது. 

 இளணயத்தின் மீதான ‘மறக்கப்படுவதற்கான உரிளமயானது’ தங்கைின் தனிப்பட்டத ்

தரவுகளை நீக்குமாறு நிறுவனங்கைிடம் பகட்க “தனி நபரக்ளுக்கு” அதிகாரம் 

அைிக்கின்றது. 

 இது ஐபராப்பிய ஒன்றியதத்ின் மபாதுத ்தரவுப் பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுளறச ்சட்டத்தினால் 

வழங்கப்படுகின்றது. இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 28 உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட ஐபராப்பிய 

ஒன்றியதத்ினால் நிளறபவற்றப்பட்டது. 

செயல்பாடு 

 கூகுை் பபான்ற ஒரு பதடு மபாறி நிறுவனம், தனியுரிளமச ்சட்டதத்ின் கீழ் தகவல்களை 

நீக்குமாறு பயனரக்ைிடமிருந்து பகாரிக்ளககளைப் மபறுகின்றது. 

 இது ஐபராப்பிய ஒன்றியத்திற்குை் நாடு சாரந்்த இளணய இளணப்புகளை முதலில் 

மதிப்பாய்வு மசய்து, பின்னர ்அவற்ளற நீக்குகின்றது. 

 

அரு னல (WiFi/னவஃனப) வசதி ச ோண்ை 5000வது ரயில் நினலயம் 

 பமற்கு வங்கதத்ின் மிட்னாபூர ்ரயில் நிளலயம் ஆனது ளவஃளப மூலம் இளணக்கப் பட்ட 

5000வது ரயில் நிளலயமாக மாறியது. 

 ளவஃளப வழங்கும் திட்டம் மரயில்மடல் (RailTel) என்ற நிறுவனத்தால் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப்பட்டது. 

 மும்ளப மத்திய ரயில் நிளலயம் முதல் முளறயாக ளவஃளப மசயல்படுத்திய இடதத்ில் 

உை்ைது. 

 மரயில்மடல் என்பது ரயில்பவ அளமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் ஒரு மபாதுதத்ுளற பிரிவு 

ஆகும். 

 

பிரம்கமோஸ் ஏவு னணயின் நில தோ ்குதல் வன  

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் பமம்பாட்டு அளமப்பு, ஒடிசாவில் அதன் பாலபசார ்

மாவட்டத்தில் உை்ை சந்திப்பூர ் கடற்களரயில் இருந்து மீமயாலி பவகத்தில்  நிலதத்ில் 

உை்ை இலக்ளகத் தாக்கி அழிக்கும் பிரம்பமாஸ் ஏவுகளணளய மவற்றிகரமாக பசாதளன 

மசய்தது. 

 இது 290 கி.மீ வளர மசன்று தாக்கும் திறன் உளடயது. 

 இந்த ஏவுகளணளய நிலம் மற்றும் கடல் சாரந்்த தைங்கைில் இருந்து மசலுத்தலாம். 
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இஸ்கரலிய எம்.பி.-ஏ.டி.ஜி.எம் 

 இந்திய இராணுவம் இஸ்பரலின் குளறந்த எண்ணிக்ளகயிலான, ஒரு சிறிய, மனிதனால் 

எடுத்துச ்மசல்லக் கூடிய பீரங்கி எதிரப்்பு வழிகாட்டும் ஏவுகளணகளை (Man Portable Anti-

Tank Guided Missiles (MP-ATGM)) தன்னுளடய  இராணுவத்தில்  பசரத்்தது. 

 இந்த MP-ATGM மூன்றாம் தளலமுளற வளகளயச ்பசரந்்தது. இது 250 கி.மீ வரம்பு மகாண்ட 

ஏவுகளண வீசச்ு பபான்ற அம்சங்களைக் மகாண்டிருக்கும். 

 பமலும் இது பமம்பட்ட வான் பயண மின்னணுவியல் வசதி மற்றும் இரவிலும் மசன்று 

தாக்கும் திறன்கை் ஆகியவற்ளறயும் மகாண்டுை்ைது. 

 

மினிை்கமன் III -  ண்ைம் விை்டு  ண்ைம் போயும் ஏவு னண 

 அமமரிக்க விமானப் பளட மினிட்பமன் III எனப்படும் ஆைில்லாத கண்டம் விட்டு கண்டம் 

பாயும் ஏவுகளணளய மவற்றிகரமாக பசாதளன மசய்துை்ைது. 

 பசாதளனயில் பயன்படுத்தப்பட்ட அணுசக்தித ் திறன் மகாண்ட மினிட்பமன் III 

ஏவுகளணயானது இலக்ளகத் தாக்கி விட்டு மீண்டும் திரும்பி வரும் வளகயில் 

மபாருதத்ப்பட்டிருந்தது. 

 இது சுமார ்4,200 ளமல்கை் (6,750 கி.மீ) மதாளலவு வளர பயணித்தது. 

 பலமுளற தன்னிசள்சயாக இலக்ளகத் தாக்கி விட்டு திரும்ப வரும் வளகயில் (Multiple 

Independent Re-entry Vehicles - MIRV) மபாருத்தப்பட்ட முதல் அமமரிக்க ஏவுகளண இதுவாகும். 

 இந்த MIRVகை் தனித்த இலக்குகளை மசன்று தாக்கக் கூடிய மூன்று மவவ்பவறு பபாரக்் 

கருவிகளைக் மகாண்டு மசல்ல ஏவுகளணகளுக்கு உதவுகின்றன. 
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சதோனலத் சதோைரப்ு நிறுவனங் ளு ்கினைகயயோன பயன்போை்டு ்  ை்ைணம் 

 ரிளலயன்ஸ் ஜிபயா நிறுவனமானது தனது வாடிக்ளகயாைரக்ைிடம் மதாளலத் மதாடரப்ு 

நிறுவனங்களுக்கிளடபயயான பயன்பாட்டுக் கட்டணத்ளத (Interconnect Usage Charge - IUC) 

வசூலிக்க இருப்பதாக அறிவிதத்ுை்ைது. 

 இந்தக் கட்டணமானது நிமிடத்திற்கு 6 ளபசா என்ற விகிததத்ில் இருக்கும். 

 IUC என்பது மதாளலத் மதாடரப்ு நிறுவனங்கை் தங்கை் உபகரணங்கை், அளமப்புகை் 

மற்றும் பசளவகளை பிற மதாளலத் மதாடரப்ு பசளவகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் 

இளணக்கும் ஒரு ஏற்பாட்ளடக் குறிக்கின்றது. 

IUC கட்டணங்கள் 

 தற்பபாது இந்தியாவில் கம்பியற்ற முளறயில் மதாளலத் மதாடரப்ுகளை ஏற்படுதத்ும் 

சாதனங்களுக்கு மட்டுபம IUC கட்டணங்கை் விதிக்கப்படுகின்றன. 

 இந்திய மதாளலத் மதாடரப்ு ஒழுங்குமுளற ஆளணயமானது (TRAI - Telecom Regulatory 

Authority of India (TRAI) IUC கட்டண விகிதங்களை நிமிடதத்ிற்கு 6 ளபசா என 

நிரண்யிதத்ுை்ைது.  

 2020 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் பததி முதல் IUC கட்டணத்ளத பூஜ்ஜியத்திற்கு மகாண்டு 

வர TRAI விரும்புகின்றது. 

 அளனத்துத் மதாளலத் மதாடரப்ு நிறுவனங்களும் VoLTEக்கு மாறும் என்று கருதப்பட்டதால் 

TRAI ஆனது IUCஐ முடிவுக்குக் மகாண்டு வருகின்றது. 

 ஜிபயா முற்றிலும் ஒரு VoLTE வளலயளமப்பு (network) ஆகும். ஆனால் பவாடபபான் மற்றும் 

ஏரம்டல் ஆகியளவ தங்கைது பளழளமயான 2G மற்றும் 3G வளலயளமப்புகைிலும் 

மதாடரந்்து பசளவகளை வழங்குகின்றன. 

 

ககன்யான் பயிற்சி @ ரஷ்யா - குடிமக்கள் பரிட்ெயம் @ VSSC 

 இந்தியாவின் முதலாவது மனித விண்மவைித ்திட்டமான ‘ககன்யான்’ என்ற திட்டமானது 

2022 ஆம் ஆண்டில் விண்மவைிக்குச ்மசலுத்தப்பட இருகின்றது. 

 அனுபவம் வாய்ந்த இந்திய விமானப் பளட விமானிகைிடமிருந்துப் மபறப்படும் 

ககன்யான் குழுவினருக்கான பயிற்சியானது ஏற்கனபவ ரஷ்யாவில் மதாடங்கி விட்டதாக 

விக்ரம் சாராபாய் விண்மவைி ளமயதத்ின் (Vikram Sarabhai Space Centre – VSSC) 

இயக்குனரான S.பசாம்நாத் மதரிவிதத்ுை்ைார.் 

 குறுகிய கால அைவு மகாண்ட ககன்யான் திட்டமானது பூமியிலிருந்து 300-400 கி.மீ 

தூரதத்ிற்குை் புவியின் தாழ் சுற்று வட்டப் பாளதயில் பமற்மகாை்ைப்பட இருக்கின்றது. 

 பமலும் உலக விண்மவைி வாரம் - 2019 மற்றும் குடிமக்கை் பரிட்சயத் திட்டதத்ின் ஒரு 

பகுதியாக இந்தியா முழுவதும் உை்ை 400 மூதத் குடிமக்களையும் VSSC இதற்காக 

அளழத்துை்ைது. 

 

சநகிழிப் சபோருை் னள உண்ணும் போ ்டீரியோ 

 கிபரட்டர ் மநாய்டாவில் உை்ை சிவ் நாடார ் பல்களலக்கழக ஆராய்சச்ியாைரக்ை் குழு, 

இரண்டு ‘மநகிழிப் மபாருட்களை உண்ணும்’ பாக்டீரியாக்களைக் கண்டுபிடித்துை்ைது. 

 இந்த பாக்டீரிய விகாரங்கை் ஆனது எக்சிகுபயாபாக்டீரியம் சிபிரிகம் திரிபு டிஆர ் 11 

மற்றும் எக்சிபகாபாக்டீரியம் அன்பட திரிபு டிஆர ்14 எனப் மபயர ்மகாண்டுை்ைது. 
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 ஒற்ளறப் பயன்பாட்டு மநகிழிப் மபாருட்கைான தூக்கிமயறியக் கூடிய குழாய்கை், 

தட்டுகை், கரண்டிகை், மபாம்ளமகை், மபாதிகட்டும் மபாருட்கை் பபான்றவற்றில் முக்கிய 

அங்கமாக இருக்கும் பாலிஸ்டிரளீனச ் சிளதப்பதற்கான திரிபுகளுக்கு இந்த 

பாக்டீரியாக்கைின் திரிபுகை் மபரும் ஆற்றளலக் மகாண்டுை்ைன. 

 

முதல் சசயை்ன  ் க ோள் கசனவ விண் லம் 

 கஜகஸ்தானில் உை்ை விண்கலங்களுக்காக ரஷ்யாவின் ஏவுதைதத்ிலிருந்து மசலுத்தப் 

பட்ட ரஷ்ய புபராட்டான் ராக்மகட்டின் மூலமாக “MEV-1” (திட்டம் நீட்டிப்பு வாகனம் -1) 

என்று மபயரிடப்பட்ட முதல் மசயற்ளகக் பகாை் பசளவ விண்கலம் விண்ணில் ஏவப் 

பட்டுை்ைது. 

 வணிக விண்மவைித் திறன்களுக்கான ஒத்துளழப்புகை் எனப்படும் நாசா கூட்டாண்ளம 

அளமப்புடன் இளணந்து அமமரிக்காவின் நாரத்ப்ராப் க்ரூமன் என்ற அளமப்பு இளத 

உருவாக்கியுை்ைது. 

 குளறவான எரிமபாருைால் இயங்கும் மற்றும் தனக்குத்  பதளவயான எரிமபாருளைத ்

தாபன  நிரப்புகின்ற வளகயில் மசயல்படும் இந்த MEV விண்கலம் விண்மவைியில் உை்ை 

எந்த மசயற்ளகக் பகாளையும் கண்டுபிடிப்பதிலும் அவற்ளற இளணப்பதிலும் 

பயன்படுகிறது. 

 எனபவ, தற்பபாது பூமிளயச ் சுற்றியுை்ை புவிசார ் சுற்றுப்பாளதயில் இருக்கும் வணிக 

மசயற்ளகக் பகாை்கைின் ஆயுளை நீட்டிப்பளத இது பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 

ICON விண்சவளி வோனினல சசயை்ன  ் க ோள் 

 அமமரிக்காவின் புபைாரிடாவிலிருந்து அயன மண்டல  இளணப்பு ஆய்வு  (Ionospheric 

Connection Explorer - ICON) விண்மவைி வானிளல மசயற்ளகக் பகாளை நாசா 

மவற்றிகரமாக ஏவியுை்ைது. 

 அயன மண்டலம் என்பது பூமியின் வைிமண்டலத்தின் அடுக்கு ஆகும். இது அதிக 

அயனிகை் மற்றும் கட்டற்ற எலக்ட்ரான்களைக் மகாண்டுை்ைது. பமலும்  இது பரடிபயா 

அளலகளை பிரதிபலிக்கக் கூடியது. 

 2 வருடங்களுக்கும் பமலாக, கீபழ நிலப்பரப்பு வானிளலயில் இருந்து விண்மவைி 

வானிளலளயச ் சந்திக்கும் இடமான வைிமண்டலத்தின் மாறக் கூடிய மண்டலத்ளதப் 

பற்றிய ஆய்ளவ இது பமற்மகாை்கின்றது.  

 முன்னதாக 2018 ஆம் ஆண்டில், நாசா அளமப்பானது பகால்டு என்ற மசயற்ளகக் பகாளை 

ஏவியது. இது பமல் வைிமண்டலத்ளத ஆய்வு மசய்கிறது. 

 

நோசோவின் சபண் ளு ் ோன விண்சவளி உனை ள் 

 சந்திரனில் நடக்க இருக்கும் முதலாவது மபண்மணி அணிவதற்கு ஏற்ற வளகயில் 

வடிவளமக்கப்பட்ட இரண்டு விண்மவைி உளடகளை நாசா மவைியிட்டுை்ைது. 

 ஆரட்்மடமிஸ் திட்டத்திற்காக அடுதத்த் தளலமுளற உளடகை் வடிவளமக்கப்பட்டுை்ைன. 

 ஆரட்்மடமிஸ் திட்டமானது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குை் முதலாவதுப் மபண்ளணயும் அதற்கு 

அடுதத்ு ஒரு ஆளணயும் சந்திரனில் தளரயிறக்குவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 
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 விண்கலனுக்கு மவைிபயயான  ஆய்வுப் பயண அலகு (xEMU - exploration extra vehicular mobility 

unit) என அளழக்கப்படும் இந்த உளடயானது சந்திரனின் பமற்பரப்ளப, அதிலும் 

குறிப்பாக மதன் துருவத்ளத ஆராய்வதற்காக வடிவளமக்கப் பட்டுை்ைது. 

 முந்ளதய தளலமுளற உளடகளை விட இந்த உளடயானது மிகவும் மநகிழ்வானது. இது 

விண்மவைி வீரரக்ை் உண்ளமயில் சந்திரனில் இயல்பாக நடப்பதற்கு உதவுகின்றது. 

 இதன் ஒரு அைவு அளனத்து விண்மவைி உளடகளுக்கும்  மபாருந்துகின்றது. 

 

தோனியங்கு நி ழ்கநர சசயல்திைன் ச ோண்ை ஸ்மோர்ை் பலன   

 டிஜிட்டல் இந்தியா, ஆதார,் டிஜிட்டல் மகாடுப்பனவுகை் உை்ைிட்ட அரசாங்கத்தின் 

முக்கியத் திட்டங்களை திறம்பட கண்காணிப்பதற்காக மின்னணு மற்றும் தகவல் 

மதாழில்நுட்ப அளமசச்கம் (Ministry of Electronics and Information Technology - MeitY) தானியங்கு 

நிகழ்பநர மசயல்திறன் மகாண்ட ஒரு ஸ்மாரட்் பலளகளய மவைியிட்டது. 

 இந்த ஸ்மாரட்் பலளகயின்  மசயல்திறன் மத்திய அரசு, மாநில அரசு அல்லது மாவட்ட 

நிரவ்ாகங்களுக்கு  MeitY ஆல் மசயல்படுத்தப்படும் சில குறிப்பிட்ட திட்டங்களுக்கான 

ஒற்ளறச ்சாைர அணுகளல வழங்குவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 
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 ஸ்மாரட்் பலளகயானது ஒரு புதிய டிஜிட்டல் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் 

மதாளலபநாக்குப் பாரள்வக்கு ஏற்ப உை்ைது. 

 மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த நாளைக் மகாண்டாடும் நிகழ்வின் பபாது, தகவல் 

மதாழில்நுட்ப அளமசச்ர ்ரவிசங்கர ்பிரசாத், தகவல் மதாழில்நுட்ப அளமசச்கத்தில் களல 

நிறுவலான 'டிஜிட்டல் ராட்ளடளயயும்' மவைியிட்டார.் 

 டிஜிட்டல் சரக்்கா என்பது டிஜிட்டல் சுழல் என்ற அளமப்புடன் பாரம்பரிய வடிவளமப்ளபக் 

மகாண்ட ஒரு கலளவயாகும். 

 

தனலனமத்துவப் பயணங் ள்  

 இது பிமரஞ்சின் பதசிய விண்மவைி ஆய்வு ளமயதத்ினால் மதாடங்கப்பட்ட ஒரு 

உலகைாவிய முன்முயற்சியாகும். இது அறிவியல் துளறயில் இருக்கும்  மபண்களுக்காக 

அண்டாரட்ிகாவிற்குத் தளலளமப் பயணங்களை நடதத்ுகின்றது. 

 அதன் 5வது பதிப்பிற்கு, அசாளமச ்பசரந்்த 27 வயதான பிரியங்கா தாஸ் ராஜ்ககதி என்ற 

மபண் பதரவ்ு மசய்யப் பட்டுை்ைார.் 

 இது ஒரு வருட காலத் திட்டமாகும். இதில் STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics 

and Medicine / அறிவியல், மதாழில்நுட்பம், மபாறியியல், கணிதம் மற்றும் மருதத்ுவம்) என்ற 

பின்னணிளயக் மகாண்ட மபண்கை் பயிற்சி அைிக்கப்பட இருக்கின்றாரக்ை். 

 

வோன் ஆலன் ஆய்வுத் திை்ைம் 

 சமீபதத்ில் நாசா தனது 7 ஆண்டுகை் நிளறவுமபற்ற வான் ஆலன் ஆய்வுத் திட்டத்ளத 

அதன் பணியிலிருந்து விலக்கியுை்ைது. 

 இது விண்மவைி வானிளல மற்றும் பூமிளயச ்சுற்றியுை்ை கதிரவ்ீசச்ுப் பட்ளடகளை ஆய்வு 

மசய்ய வான் ஆலன் பட்ளடகைில் 2 மசயற்ளகக் பகாை்களைக் மகாண்டுை்ைது. 

 வான் ஆலன் கதிரவ்ீசச்ு பட்ளடகை் ஆனது பூமிளயச ் சுற்றி வருகின்ற, காந்தமாக 

சிக்கியுை்ை, அதிக அயனி ஆற்றல் மகாண்ட துகை்கைின் மாமபரும் பட்ளடகைாகும். 

 இந்தக் கதிரவ்ீசச்ு வளையங்கை் மின்காந்த துகை்களை எவ்வாறு மபறுகின்றன மற்றும் 

இழக்கின்றன என்பளத இந்த திட்டம் ஆய்வு மசய்துை்ைது. 

 அபயாவா பல்களலக் கழகத்தின் இயற்பியலாைரான பஜம்ஸ் வான் ஆலன் என்பவர ்இந்த 

கதிரவ்ீசச்ுப் பட்ளடகளை 1958 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிதத்ார.் 

 

குவோண்ைம் கமலோதி ் ம் 

 ளசக்காபமார ் எனப்படும் நிறுவனதத்ின் அதிநவீன குவாண்டம் கணினிளயப் 

பயன்படுத்தி, கூகுை் நிறுவனமானது உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த சூப்பர ்கம்ப்யூட்டரக்ைில் 

"குவாண்டம் பமலாதிக்கத்ளத" பகாரியுை்ைது. 

 ளசக்காபமார ்200 வினாடிகைில் ஒரு சிக்கலான கணக்கீட்ளட நிளறவு மசய்ததாக அது 

கூறியுை்ைது. 

 இன்று இருக்கும் மிக சக்திவாய்ந்த சூப்பர ்கம்ப்யூட்டரக்ை் இபத சிக்களல முடிக்க சுமார ்

10,000 ஆண்டுகை் ஆகும். 
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 ளசக்காபமார ் ஆனது ஒரு மீதத்ிறன் மகாண்ட பமற்மபாருந்துளக நிளலயில் 53 

க்யூபிட்களை சிக்க ளவக்கக் கூடிய அதிமின் கடதத்ும் உபலாகத்தின் நுண்ணிய 

சுற்றுகளைக் மகாண்டுை்ைது. 

 

இது பற்றி 

 குவாண்டம் பமலாதிக்கம் (Quantum Supremacy - QS) என்பது எந்தமவாரு நியாயமான 

காலக்மகடுவிலும் “கிைாசிக்கல்” (குவாண்டம் அல்லாத) கணினிகைால் நளடமுளறயில் 

தீரக்்க முடியாத சிக்கல்களை குவாண்டம் கணினிகை் தீரக்்கக் கூடிய புை்ைியாகும். 

 QS என்ற மசால் முதலில் அமமரிக்க தத்துவாரத்த் இயற்பியலாைர ் ஜான் பிமரஸ்கில் 

என்பவரால் பிரபலப் படுத்தப்பட்டது. 

 யூரி மானின் (1980) மற்றும் ரிசச்ரட்் ஃமபய்ன்பமன் (1981) ஆகிபயார ் குவாண்டம் 

கணினியியளல முன்மமாழிந்தனர.் 

 குவாண்டம் பமலாதிக்கம் ஆனது "குவாண்டம் நன்ளம" என்றும் அளழக்கப் படுகிறது. 

 குவாண்டம் பமலாதிக்கக் பகாட்ளடக் கடக்க குளறந்தது 49 க்யூபிட்கை் பதளவ என்று 

மபாதுவாக நம்பப் படுகிறது.  

க்யூபிட்கள்  

 கணினிகைில், பிட்கை் என்பளவ “1” அல்லது “0” ஐக் குறிக்கும். 

 இதற்கு பநரம்ாறாக, க்யூபிட்கை் என்பளவ “1” மற்றும் “0” ஆகிய இரண்ளடயும் 

உை்ைடக்கிய ஒரு கூட்டு நிளலளயக் குறிக்கும். 
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

பூமியில் உள்ள சமோத்த  ரிமங் ள் ( ோரப்ன்) 

 அமமரிக்க பதசிய அறிவியல் நிறுவனத்தின் “ஆழ்கரிம வான் ஆய்வகம்” என்று 

அளழக்கப்படும் ஒரு 10 ஆண்டு காலத் திட்டமானது பூமியில் உை்ை  மமாதத் கரிமங்களை 

மதிப்பிட்டுை்ைது. 

 இந்த திட்டமானது 2009 ஆம் ஆண்டில் மதாடங்கப்பட்டது. 

 பமலும் இதத்ிட்டமானது எரிமளலகைால் மவைியிடப்பட்ட மமாதத் காரப்ன் ளட 

ஆக்ளசடு பற்றிய பகுப்பாய்ளவயும் உை்ைடக்கியுை்ைது. 

 மனித குலத்தின் வருடாந்திர காரப்ன் உமிழ்வானது அளனதத்ு எரிமளல 

உமிழ்வுகளையும் விட 40 முதல் 100 மடங்கு அதிகமாகும். 

 பூமியில் உை்ை மமாதத்க் கரிமமானது 1.85 பில்லியன் ஜிகா டன்கைாக இருக்கும் என்று 

மதிப்பிடப் பட்டுை்ைது. 

 

 

1,400 கி.மீ நீளமுள்ள இந்தியோவின் மி ப்சபரிய ‘பசுனமச ்சுவர்’ 

 குஜராதத்ிலிருந்து தில்லி - ஹரியானா எல்ளல வளர 1,400 கி.மீ நீைமும் 5 கி.மீ அகலமும் 

மகாண்ட ஒரு பசுளமச ் சுவளர உருவாக்கும் ஒரு லட்சியத் திட்டத்ளத மதத்ிய அரசு 

பமற்மகாண்டு வருகின்றது. 

 இது காலநிளல மாற்றம் மற்றும் பாளலவனமாக்கல் ஆகியவற்ளற எதிரத்த்ுப் 

பபாராடுவதற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

 இந்தப் பசுளமச ் சுவரானது மதாடரச்ச்ியாக இருக்காது. ஆனால் இது பதாராயமாக 

பபாரப்ந்தர ் முதல் பானிப்பட் வளரயில் உை்ை சீரழிந்து கிடக்கும் ஆரவல்லி மளலளய 

முழுளமயாக உை்ைடக்க இருக்கின்றது. 

 இது ஆப்பிரிக்காவின் டாக்கர ் (மசனகல்) முதல் டிஜிபபாடி வளர மசல்லும் “மிகப்மபரிய 

பசுளமச ்சுவரின்” வரிளசயில் அளமக்கப்பட இருக்கின்றது. 
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சீனோ, போகிஸ்தோனுைன்  ோலநினல சோர்ந்த ஒத்துனழப்பு 

 இந்திய வானிளல ஆய்வு நிறுவனமானது (Indian Meterelogical Department  - IMD) சிறந்த 

முளறயிலான “தரவுச ் பசகரிப்பின்” மீது கவனம் மசலுதத்வும் சீனா, பாகிஸ்தான் 

உை்ைிட்ட அண்ளட நாடுகளுக்கு காலநிளல குறித்த முன்னறிவிப்புச ் பசளவகளை 

வழங்கவும் முடிவு மசய்துை்ைது. 

 IMD ஆனது இமய மளலளய உை்ைடக்கிய இந்துகுஷ் மளலகை் மீதான காலநிளல 

மாற்றதத்ின் தாக்கத்ளதச ்சிறப்பாகக் ளகயாை்வளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

மூன்றாவது துருவம் 

 இந்துகுஷ் இமய மளலப் பகுதியானது (Hindu-Kush-Himalayan - HKH) வட மற்றும் மதன் 

துருவங்களுக்குப் பிறகு மூன்றாவது துருவமாகக் கருதப்படுகின்றது. பமலும் இது 

காலநிளல மீது குறிப்பிடதத்க்கத் தாக்கங்களைக் மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த மூன்றாவது துருவமானது பரந்த தாழ் மவப்ப மண்டலங்களைக் மகாண்டுை்ைது. இது 

துருவப் பகுதிக்கு மவைிபய இருக்கும் உலகின் மிகப்மபரிய பனி மற்றும் பனிக் 

கட்டிகைின் பசகரிப்பாகவும் விைங்குகின்றது. இது மிகப்மபரிய 10 ஆறுகைின் 

மூலாதாரமாகவும் விைங்குகின்றது. 

 எனபவ, இது காலநிளல மாற்றத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக விைங்குகின்றது. 

 HKH பகுதியானது பின்வரும் நாடுகைில் பரவியுை்ைது. 

ஆப்கானிஸ்தான் வங்க பதசம் பூடான் சீனா 

இந்தியா கிரக்ிஸ்தான் மங்பகாலியா மியான்மர ்

பநபாைம் பாகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்மபகிஸ்தான் 

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


                                    
 

130 
 

 
 

ஆசிய சுை்றுசச்ூழல் அமலோ ்  விருது 

 மூதத் இந்திய வனதத்ுளற அதிகாரியான ரபமஷ் பாண்பட என்பவர ் புகழ்மபற்ற ஆசிய 

சுற்றுசச்ுழல் அமலாக்க விருதுக்குத் பதரந்்மதடுக்கப்பட்டுை்ைார.் 

 இவருக்கு ஐக்கிய நாடுகை் சுற்றுசச்ூழல் திட்டத்தினால் (UNEP - United Nations Environment 

Programme) விருது ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 1996 ஆம் ஆண்டு பிரிவைச ்தசரந்்ே IFS அதிகாரியான இைர ்லக்தனாவில் ேவலவம ைனப் 

பாதுகாப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் இைர ் பின்ைருைனைற்றிற்காக 

பாராட்டப்பட்டுள்ளார.் 

o தைட்வடயாடுபைரக்ள் குறிேே் விசாரவண மற்றும் ேகைல் தசகரிப்பு 

o எல்வல ோண்டிய சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்ே குற்றங்கவள எதிரே்த்ுப் தபாராடுேல் 

 இந்ே விருோனது எல்வல ோண்டிய சுற்றுசச்ூழல் சாரந்்ே குற்றங்கவளே் ேடுப்பேற்கு 

ஆசியாவில் உள்ள சபாது அவமப்புகள் மற்றும் ேனிநபரக்ள் ஆகிதயாரால் 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட ேவலசிறந்ே சாேவனகவள அங்கீகரிப்பவே தநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 

வருடாந்திர கங்கக டால்பின் கணக்சகடுப்பு 

 ‘எனது கங்ளக, எனது டால்பின்’ என்ற பிரசச்ாரதத்ின் ஒரு பகுதியாக இயற்ளகக்கான 

உலகைாவிய நிதியத்தின் உறுப்பினரக்ை் (இந்தியா) மற்றும் உதத்ரப் பிரபதச வனத் துளற 

உறுப்பினரக்ை் ஆகிபயார ் இளணந்து வருடாந்திர கங்ளக டால்பின் கணக்மகடுப்ளபத ்

மதாடங்கினர.் 

 ஹஸ்தினாபூர ்வனவிலங்கு சரணாலயம் மற்றும் பமல்கங்ளக பகுதியில் உை்ை நபராரா 

ராம்சார ்தைம் ஆகியவற்ளறச ்பசரந்்த  அதிகாரிகளும் இந்தக் கணக்மகடுப்புக் குழுவில் 

இளணந்தனர.் 
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 டால்பின் கணக்மகடுப்பானது 2015 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் மதாடங்கப்பட்ட 

வருடாந்திர டால்பின் கணக்மகடுப்பு பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 

 மூன்று டால்பின் குட்டிகை் உட்பட, 33 டால்பின்கை் 2018 ஆம் ஆண்டில்  அங்கு 

காணப்பட்டன. 

 கங்ளக நதி டால்பின் ஆனது இந்திய அரசாங்கதத்ால் அதன் பதசிய நீரவ்ாழ் விலங்காக 

அங்கீகரிக்கப் பட்டுை்ைது. 

 பமலும் இது கவுஹாத்தி நகரத்தின் அலுவல் விலங்காகவும் இருக்கின்றது. 

கணக்சகடுப்பு நடத்தப்படும் பகுதிகள் 

 வழக்கமாக இந்தக் கணக்மகடுப்பானது உதத்ரப் பிரபதசத்தின் ஹஸ்தினாபூர ்

வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்குை் ஐந்து மாவட்டங்களை உை்ைடக்கிய கங்ளக நதியில் 

உை்ை பிஜ்பனார ் தடுப்பளணயிலிருந்து நபராரா தடுப்பளண வளர பமற்மகாை்ைப் 

படுகின்றது. 

2019 ஆம் ஆண்டில் இந்த கணக்சகடுப்பு நடத்தப்படும் கூடுதலான பகுதிகள் 

 இந்தக் கணக்மகடுப்பானது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பிஜ்பனாரில் இருந்து மதாடங்கி 

255 கிபலா மீட்டர ்பரப்பைவுை்ை நபராரா தடுப்பளணயில் இருக்கும்  ராம்சார ்தைம் வளர 

பமற்மகாை்ைப் படுகின்றது. 

முகறகள் 

 படன்மடம் படகுக் கணக்மகடுப்பு முளறளயப் பயன்படுத்தி டால்பின் நிபுணரான கில் 

பிராலிக் என்பவரின் உதவியுடன் இந்தக்  கணக்மகடுப்பானது பமற்மகாை்ைப்பட 

இருக்கின்றது. 

 இது இரண்டு படகுகளைக் மகாண்டுை்ைது. இந்தப் படகுகை் ஒவ்மவான்றும் சில 

பாரள்வயாைரக்ை் மற்றும் ஒரு தரவுப் பதிவாக்க நிபுணளரக் மகாண்டிருக்கும்.  

 

அரசு ் குடியிருப்பு ளில் சுை்றுசச்ூழல் போது ோப்பு ் ோன வனலதளம் & சசல்லிைப் 

கபசி பயன்போடு  

 வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்களுக்கான மதத்ிய இளண அளமசச்ர ் (தனிப் 

மபாறுப்பு) ஹரத்ீப் சிங் பூரி, “m-ஹரியாலி” என்ற புதிய சசல்லிடப் தபசி பயன்பாட்ளடயும், 

“அரசுக் குடியிருப்புகளில் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு” என்ற வளலதைத்ளதயும் 

புதுதில்லியில் அறிமுகப் படுத்தினார.் 

 இது மக்களை மரங்கை் நட்டு வைரப்்பதற்கும் பசுளம இயக்கங்கை் வழி நடப்பதற்கும் 

ஊக்குவிக்கிறது. 

 இது தாவரங்கைில் தானியங்கிப் புவிக் குறியீட்ளட வழங்குகிறது. இது  பயனரக்ை் 

எைிதாக பயன்படுதத்ுவதற்கு உகந்த வளகயில் இருக்கின்றது. பமலும் இது எந்த 

ஆண்ட்ராய்டு   வசதி மகாண்ட மசல்லிடப் பபசியிலும் பவளல மசய்கிறது. 

 மசயலி  மற்றும் வளலதைம் ஆகிய இரண்ளடயும் பதசியத்  தகவல் ளமயம் & வீட்டுவசதி 

மற்றும் நகரப்்புற விவகார அளமசச்கம் இளணந்து  உருவாக்கியுை்ைது. 

 சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மதாடரப்ான நடவடிக்ளககை் பற்றிய எந்தமவாருத ் 

தகவளலயும் மபாதுமக்கை் இளவகைில் பதிபவற்றலாம். அளவ www.epgc.gov.in என்ற 

இளணயதைதத்ில் காண்பிக்கப்படும். 
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ைோஸ்மோனியப் புலி (னதலோசின்) 

 அழிந்து விட்டதாக நம்பப் பட்ட ளதலாசின்கை் (டாஸ்மானியப் புலி) சமீபதத்ில் மீண்டும் 

காணப்பட்டதாக டாஸ்மானிய அரசு மதரிவிதத்ுை்ைது. 

 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிந்து விட்டதாகக் கூறப்படும் ளதலாசின்கை் 2016-2019 ஆம் 

ஆண்டுகைில் டாஸ்பமனியா முழுவதும் 8 முளற காணப்பட்டன. 

 அளவ சுமார ்4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான, வயிற்றுப் பகுதியில் குட்டிளய 

ளவதத்ுப் பபணக் கூடிய, மிகவும் அறியப்பட்ட ஊன் உண்ணிகைாகும். 

 மபாதுவாக ளதலாசின்கை் தனது அடிமுதுகில் உை்ை பகாடுகைின் காரணமாக 

டாஸ்மானியப் புலிகை் என்று அளழக்கப் படுகின்றன. 

 

 

உலகின் அதி  சத்தமிடும் பைனவ - சவள்னள சபல்பரை்் 

 தற்பபாதுை்ை உயிரியல் (கரண்ட் பயாலஜி) என்ற இதழில் மவைியிடப்பட்ட ஆய்வின்படி, 

ஆண் மவை்ளை மபல்பரட்் பறளவயானது உலகில் இதுவளர பதிவு மசய்யப்பட்ட 

பறளவகைில் அதிக சத்தமிடும் பறளவகை் என்று கண்டறியப் பட்டுை்ைது. 

 ஆண் மவை்ளை மபல்பரட்ின் இனசப்சரக்்ளக அளழப்பானது ஸ்க்ரமீிங் ஃப்யாஸ் (screaming 

phias) என்ற பறளவ கதத்ுவளத விட மூன்று மடங்கு சதத்மாக இருக்கும் (இது முன்பு அதிக 

சதத்மிடும் பறளவ எனக் கருதப் பட்டது).  

 இவற்றின் இனசப்சரக்்ளகக்கான கூக்குரல்கை் ஹவ்லர ்குரங்குகை் மற்றும் காட்மடருளம 

ஆகியவற்றின் அலறல்களை  விட அதிகமான மடசிபல்களை (124.5 மடசிபல் வளர) 

மகாண்டுை்ைன. 
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ஆந்த்ராக்ஸ்சநாய் – அொம் 

 அசாமில் உை்ை பபாபிபதாரா வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் ஆந்த்ராக்ஸ் பநாயின் 

காரணமாக ஒரு எருளம மரணமளடந்துை்ைதாக பதிவு மசய்யப்பட்டுை்ைது. 

 பபாபிபடாரா வனவிலங்கு சரணாலயமானது உலகில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 

ஒற்ளறக் மகாம்பு காண்டாமிருகங்களைக்  மகாண்டுை்ைது. காசிரங்கா 

சரணாலயத்ளதப் பபான்ற நிலப் பரப்பு மற்றும் தாவரங்களைக் மகாண்டுை்ைதன்  

காரணமாக இது மபரும்பாலும் ‘மினி காசிரங்கா’ (சிறிய காசிரங்கா) என்று 

அளழக்கப்படுகின்றது. 

 ஆந்த்ராக்ஸ் என்பது பபசிலஸ் ஆந்தர்ாசிஸ் எனப்படும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படும் ஒரு 

கடுளமயான மதாற்று பநாயாகும். 

 இந்த பநாய் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளுடன் மதாடரப்ில் உை்ை மனிதரக்ளுக்கும் 

ஆந்த்ராக்ஸ் பநாய் பரவும் தன்ளம உளடயது. 

 இது மபாதுவாக மக்களுக்கிளடபய பநரடியாகப் பரவுவதில்ளல. 

 இது பதால், நுளரயீரல், குடல் மற்றும் ஊசி பபாடுதல் என நான்கு வடிவங்கைில் பரவலாம். 

 இது பதால் மீது வீக்கமளடந்துை்ை பகுதி, அதளனச ் சுற்றியுை்ை மகாப்புைங்கை், மாரப்ு 

வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்பபாக்கு மற்றும் காய்சச்ல் ஆகியவற்றால் வளகப்படுத்தப் 

படுகின்றது. 
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சைோரோ சவள்ளி எறும்பு ள் 

 360 mphக்கு (ஒரு மணி பநரதத்ில் 360 ளமல்கை்) சமமான பவகத்தில் மனிதரக்பைாடுப் 

பபாட்டி பபாட்டுச ் மசல்லும் உலகின் அதிபவக எறும்ளப விஞ்ஞானிகை் 

கண்டுபிடிதத்ுை்ைனர.் 

 அது வாழும் இடத்தின் நிளனவாக சஹாரா மவை்ைி எறும்பு என்று அதற்குப் மபயரிடப் 

பட்டுை்ைது. இது ஒரு வினாடிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மீட்டர ்தூரத்ளதக் கடக்கும் அைவிற்கு 50 

நீண்ட அடிகளை பமற்மகாை்ளும்  திறன் மகாண்டது. 

 இந்த வளகயான எறும்புகை் துனிசியாவின் டூஸின் பாளலவனங்கைில் காணப் 

படுகின்றன. 

 

பனிச ்சிறுத்னத  ண ்ச டுப்பு  

 பனிச ் சிறுத்ளதகைின் எண்ணிக்ளக மற்றும் புவியியல் வரம்ளப மதிப்பிடுவதற்கு 

இந்தியா தனது முதல் பனிச ்சிறுத்ளதக்  கணக்மகடுப்ளப நடதத்வுை்ைது. 

 புலி, சிறுத்ளத, சிங்கம் ஆகியளவயும்  பசரந்்த ‘பாந்மதரா’ பபரினதத்ின் உறுப்பினர ்

இந்தப் பனிச ்சிறுத்ளத ஆகும். 

 இதன் அறிவியல் மபயர ்“பாந்மதரா அன்சியா” என்பதாகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டில், IUCN இன் சிவப்புப் பட்டியலில் பனிச ்சிறுத்ளதயின் நிளல ‘ஆபத்தான’ 

என்ற இடதத்ிலிருந்து ‘பாதிக்கப்படக் கூடியது’ என்ற இடதத்ிற்கு மாற்றப் பட்டது. 

 பனிச ்சிறுத்ளதகைின் உலகைாவிய மதாளகயில் 10%  இந்தியாவில் உை்ைது. 
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உல ளோவியப் கபோ ்குவரத்து அறி ்ன  

 அளனவருக்கும் நிளலயான பபாக்குவரதத்ு (Sustainable Mobility for All - SuM4All) என்ற 

அளமப்பினால் மவைியிடப்பட்ட அறிக்ளகயின்படி, பபாக்குவரதத்ுத் துளறயில் ‘நிளலத ்

தன்ளமளய’ அளடவதற்கும் ஐக்கிய நாடுகை் சளபயால் மகாண்டு வரப்பட்ட நீடித்த 

வைரச்ச்ி இலக்குகளை (Sustainable Development Goals - SDGs) அளடவதற்கும் எந்தமவாரு 

நாடும் (வைரந்்த அல்லது வைரும்) அதற்குரிய பாளதயில் மசயல்படவில்ளல. 

 SuM4All என்பது SDGகளை மசயல்படுத்துவதிலும் பபாக்குவரதத்ுத் துளறளய 

மாற்றுவதிலும் கவனம் மசலுதத்ுகின்ற ஒரு முதன்ளம அளமப்பாகும் (மபாது மற்றும் 

தனியார ்நிறுவனங்கை் உை்ைடங்கியது). 

 பபாக்குவரதத்ுத் துளறயால் ஏற்படும் மாசுபாட்ளடப் பாதியாகக் குளறப்பது கூடுதலாக 

1.6 பில்லியன் மக்களுக்குத் தூய்ளமயான காற்ளற சுவாசிப்பதற்கு உதவும் என்றும் அது 

கூறுகின்றது. 

 பமலும் இந்த அறிக்ளகயானது நடவடிக்ளகக்கான உலகைாவிய மசயல்திட்டத்ளதயும் 

(Global Roadmap for Action - GRA) மவைியிட்டுை்ைது. 

 GRA என்பது நான்கு மகாை்ளக இலக்குகளை அளடவதற்காக உலகம் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்பட்டு, பசாதிக்கப்பட்ட மகாை்ளக நடவடிக்ளககைின் ஒரு பட்டியலாகும். 

o உலகைாவிய அணுகல், 

o திறன், 

o பசுளமப் பபாக்குவரத்து, 

o பாதுகாப்பு. 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

ERSS - 112 மற்றும் பிரகார ்குற்றத் தடுப்பு வாகனங்கள் – தில்லி 

 மத்திய உை்துளற அளமசச்கமானது தில்லியில் அவசர காலப் பதிமலதிரப்்பு ஆதரவு 

அளமப்பின் (Emergency Response Support System  / ERSS -112) உதவி எண் மற்றும் பிரகார ்

(PRAKHAR) என்ற மதருபவார குற்றத் தடுப்பு பராந்து வாகனங்கை் ஆகியவற்ளற தில்லியில் 

அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது. 

 காவல் துளற, தீயளணப்பு மற்றும் அவசர கால ஊரத்ி பபான்ற அவசர பசளவகளுக்காக, 

நாடு தழுவிய, ஒற்ளற அவசர எண்ணாக ERSS - 112 என்ற உதவி எண் 

பமம்படுத்தப்பட்டுை்ைது. 

 இது இதர மூன்று அவசர கால உதவி எண்களைப் படிப்படியாக  நீக்க இருக்கின்றது. 

 அவசர கால பசளவகளுக்கான இந்த ஒற்ளற எண்ணானது ஐபராப்பிய ஒன்றியதத்ில் 

உை்ை “112” என்ற எண் மற்றும் அமமரிக்காவில் உை்ை “911” என்ற எண் ஆகியவற்ளறப் 

பபான்றது. 

 ERSS - 112ஐ ஏற்றுக் மகாண்ட 19வது மாநிலம் / ஒன்றியப் பிரபதசமாக புது தில்லி 

உருமவடுத்துை்ைது. 
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 பிரகார ் என்பது, குற்றம் நிகழும் முக்கியமான இடங்கைில் பராந்து மசல்வதற்காகத் 

மதாடங்கப்பட்ட ஒரு மதருபவார குற்றத் தடுப்பு பராந்து வாகனமாகும். 

 பிரகார ் வாகனங்கை் வழக்கமான பராந்து வாகனங்கைிலிருந்து பவறுபடுகின்றன. 

ஏமனனில் இந்த வாகனங்கை் அதிக ஆயுதங்களைக் மகாண்டு மசல்கின்றன. பமலும் 

இளவ நவீன மதாழில்நுட்பதத்ுடன் மபாருத்தப்பட்டுை்ைன. 

 

இந்தியோவில் முழுனமயோ  மின்மயமோ ் ப்பை்ை மோநிலம் 

 மசௌபாக்யா திட்டதத்ின் கீழ் 5 லட்சதத்ு 15 ஆயிரத்துக்கும் பமற்பட்ட வீடுகளுக்கு 

மின்சாரம் வழங்கியளத அடுதத்ு மதலுங்கானா மாநிலமானது நாட்டின் முழு 

மின்மயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்கைில் ஒன்றாக மாறியுை்ைது. 

செௌபாக்யா திட்டம்  

 பிரதான் மந்திரி சஹாஜ் பிஜ்லி ஹர ்கர ்பயாஜனா (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana ) 

என்று அளழக்கப்படும் இந்த திட்டமானது அளனத்து வீடுகளுக்கும் மின்சாரம் 

வழங்குவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இந்தத ்திட்டமானது மத்திய அரசால்  2017 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ்மாததத்ில் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 

போன் மசோலோ மீதோன தனை 

 உணவுப் பாதுகாப்புச ்சட்டத்தின் கீழ் மமக்னீசியம் காரப்பனட், நிபகாடின், புளகயிளல, 

கனிம எண்மணய் மற்றும் சுளவயூட்டியான ‘சுபாரி’ ஆகியவற்ளறக் மகாண்ட சில வளக 

பான் மசாலாளவத் தளட மசய்துை்ை இந்தியாவின் மூன்றாவது மாநிலமாக ராஜஸ்தான் 

உருமவடுத்துை்ைது. 

 இந்த தயாரிப்புகைின் உற்பதத்ி, பசமிப்பு, விநிபயாகம் மற்றும் விற்பளன பபான்றளவ 

கூட தளட மசய்யப் பட்டுை்ைன. 

 முன்னதாக மகாராஷ்டிராவும் பீகாரும் இளதத் தளட மசய்திருக்கின்றன. 

 

சத்தீஸ் ர ்அரசோங் த்தின் புதிய திை்ைங் ள் 

 சத்தீஸ்கர ்அரசு 5 புதிய திட்டங்களை அறிமுகப் படுத்தியது. 

 அந்த திட்டங்கைின் விவரங்கை் பின்வருமாறு 

1. முக்கிய மந்திரி சுசபாஷன் அபியான் 

 இந்த முதலளமசச்ர ் ஊட்டச ் சதத்ு திட்டத்தின் கீழ், ஊட்டச ் சதத்ு குளறபாடுை்ை 

குழந்ளதகை் மற்றும் இரத்த பசாளக மகாண்டப் மபண்களுக்கு பஞ்சாயதத்ுகை் மற்றும் 

சுய உதவிக் குழுக்கைின் உதவியுடன் சுத்தமான  மற்றும் சதத்ான உணவு வழங்கப் 

படுகிறது. 

2. முக்கிய மந்திரி ைாத் பஜார் கிளினிக் சயாஜனா 

 இந்த முதலளமசச்ர ் சந்ளத மருத்துவத் திட்டதத்ின் கீழ், மாநிலத்தின் மதாளலதூரப் 

பழங்குடியினர ் மற்றும் வனப் பகுதிகைில் சுகாதார வசதிகளை வழங்குவதற்காக 
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சுகாதாரத் துளறயின் நடமாடும் குழுக்கை் மருத்துவரக்ை் மற்றும் பதளவயான 

உபகரணங்களுடன் உை்ளூர ்சந்ளதகளைப் பாரள்வயிடும். 

3. முக்கிய மந்திரி ஷைாரியா ஸ்லம் ஸ்வஸ்திய சயாஜனா 

 இந்த முதலளமசச்ர ்நகரப்்புற பசரி சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் கிளடக்கக் கூடிய சுகாதார 

வசதிகளுடன் 7 லட்சத்து 80 ஆயிரதத்ுக்கும் பமற்பட்ட மக்கைின் சுகாதாரத் பதளவகளைப் 

பூரத்த்ி மசய்யும் நடமாடும் மருத்துவக் குழுக்கை் நளடமுளறப் படுத்தப்படும். 

 ஆரம்பதத்ில் 3 நடமாடும் மருதத்ுவ குழுக்கை் ராய்ப்பூரிலும், தலா 2 நடமாடும் மருதத்ுவ 

குழுக்கை் பிலாய் மற்றும் பகாரப்ாவிலும், தலா ஒன்று மற்ற நகராட்சிகைிலும் 

நிறுத்தப்படும். 

4. அகனவருக்குமான  சபாது விநிசயாக முகற 

 இந்தப் மபாது விநிபயாக முளற திட்டதத்ின் கீழ், மபாது வளக குடும்பங்கை் (வரி 

மசலுத்துபவார ் மற்றும் வரி மசலுதத்ாபதார)் உணவு தானியங்கை் மபறத்  

தகுதியுளடயவரக்ை் ஆவர.் 

 ஒரு கிபலா 10 ரூபாய் என்ற விளலயில் ஒற்ளற உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட குடும்பங்கை் 

மாதத்திற்கு 10 கிபலா அரிசி மபறவும், 2 உறுப்பினரக்ளைக் மகாண்ட குடும்பங்கை் 

மாதத்திற்கு 20 கிபலா அரிசியும், 3 பபர ்  அல்லது 3க்கும் பமற்பட்ட உறுப்பினரக்ளைக் 

மகாண்ட குடும்பங்கை் ஒரு மாததத்ிற்கு 35 கிபலா அரிசியும்  மபறத் தகுதியுளடயவரக்ை் 

ஆவர ். 

5. முக்கிய மந்திரி வாரட்ு காரியாலயாஸ் 

 இந்த முதலளமசச்ர ்வாரட்ு அலுவலகங்கை் திட்டதத்ின் கீழ், நகர மக்களுக்கு அவரக்ைின் 

பகாரிக்ளககளுக்கு ஏற்ப குடிமக்கை் பசளவகை் மற்றும் வசதிகை் உடனடியாக கிளடக்க 

வழிவளக மசய்யப் படும். 

 

கதசிய சை்ைப் பல் னல ்  ழ  மகசோதோ 2019 

 ஜம்மு-காஷ்மீர ்ஆளுநர ்சத்ய பால் மாலிக் ஜம்மு-காஷ்மீர ்பதசிய சட்ட பல்களலக் கழக 

மபசாதா 2019 க்கு ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைார.் 

 இந்த மபசாதாவானது  ஜம்மு-காஷ்மீரில் ஒரு பதசிய சட்டப் பல்களலக் கழகத்ளத 

நிறுவுவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இது சட்டம் மற்றும் சட்ட மசயல்முளறகை் பற்றிய அறிளவப் பரப்புவதற்கும் அரசியல், 

சமூக மற்றும் மபாருைாதார நீதிளய அளடய சட்ட விழிப்புணரள்வ ஊக்குவிப்பதற்கும் 

உதவும். 

 

கிரோமச ்சசயல ம் – ஆந்திரப் பிரகதசம் 

 ஆந்திர மாநில அரசானது கிராமச ்மசயலகங்கை் என அளழக்கப்படும் புதிய நிரவ்ாகப் 

பிரிளவ உருவாக்கியுை்ைது. 

 கிராமம் மற்றும் வாரட்ு மசயலகங்கைில் ஏறதத்ாழ 1.26 லட்சத்திற்கும் அதிகமாபனார ்

பணியமரத்்தப்பட்டுை்ைனர.் 
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 2019, அக்படாபர ்2 ஆம் பததி முதல் மமாத்தம் 11,158 கிராமச ்மசயலகங்களும் 3,786 வாரட்ு 

மசயலகங்களும் மசயல்பட்டு வருகின்றன. 

 ஆந்திரப் பிரபதச மாநில அரசானது மபாறுப்புணரவ்ு மற்றும் மவைிப்பளடத் தன்ளம 

ஆகியவற்ளற பமலும் அதிகரிப்பதற்காக நிரவ்ாகப் பரவலாக்கத்ளத ஏற்படுதத்ுவளத 

பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 மாநில அரசாங்கதத்ின் புதிய ஊழியரக்ை் அரசாங்கச ் பசளவகை் தளடயின்றி 

மசயல்படுவளத உறுதி மசய்வாரக்ை். பமலும் அவரக்ளுக்கு மகாடுக்கப்பட்ட 

பிரசச்ிளனகளுக்குத் தீரவ்ு காண முயற்சிப்பாரக்ை். 

 

கமோ சர ்் ோர் - ஒடிசோ அரசு 

 காந்தி மஜயந்திளய முன்னிட்டு ஒடிசா மாநில முதலளமசச்ரான நவீன் பட்நாயக், தனது 

அரசாங்கதத்ின் புதிய நிரவ்ாக முயற்சியாக ‘பமா சரக்்கார’் என்றத் திட்டத்ளதத ்

மதாடங்கினார.் 

 பல்பவறு பநாக்கங்களுக்காக அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் மக்களுக்கு 

கண்ணியதத்ுடன் பசளவகளை வழங்குவபத ‘பமா சரக்்கார’் என்ற திட்டதத்ின் 

பநாக்கமாகும். 

 பசளவகளைப் மபறுவதற்கு அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் நபரக்ைின் மதாளலபபசி 

எண்கை் பதாராயமாக பசகரிக்கப்படும். 

 அரசாங்க அதிகாரிகைின் நடத்ளத மற்றும் மதாழில்முளற குறித்த கருத்துக்களைச ்

பசகரிக்க அவரக்ை் மீண்டும் மதாளலபபசியின் மூலம் அளழக்கப்படுவாரக்ை். 

 மபறப்பட்ட கருத்துகைின் அடிப்பளடயில் ஊழியரக்ைின் நடத்ளத நல்ல முளறயில் 

உை்ைதா பமாசமான நிளலயில் உை்ைதா என்பது குறிதத்ு அறிந்து, அதற்பகற்றாற் பபால  

ஊழியரக்ை் தரவரிளசப் படுதத்ப்படுவாரக்ை். 

 

னைகதரி மஞ்சில் - ச ோல் த்தோ 

 மகால்கத்தாவில் உை்ை வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க ளஹபதரி மஞ்சில் வீடானது ஒரு முழு 

அருங்காட்சியகமாக மாற்றப் பட்டுை்ைது. 
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 காந்திஜி இந்திய விடுதளல தினக் மகாண்டாட்டங்கைில் பங்பகற்காமல் 1947 ஆம் ஆண்டு 

ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் மற்றும் மசப்டம்பர ்மாதம் வளர இந்த வீட்டில் தங்கியிருந்தார.் 

 அந்தக் காலகட்டத்தில் மகால்கத்தாவில் நடந்த வகுப்புவாத வன்முளறளய முடிவுக்குக் 

மகாண்டு வர அவர ்காலவளரயற்ற உண்ணாவிரதத்ளத அங்கு பமற்மகாண்டார.் 

 

உத்தரப் பிரகதசத்தில் புனதயுண்ை பண்னைய நதி 

 கங்ளக மற்றும் யமுளன ஆகிய நதிகளை இளணக்கும் பிரயாக்ராஜில் (முன்னர ்

அலகாபாத)் ஒரு பழளமயான, வறண்ட நதிளய மத்திய நீரவ்ைத் துளற அளமசச்கம் 

அகழ்ந்து கண்டறிந்துை்ைது. 

 தூய்ளமயான  கங்ளக நதிக்கான பதசியத் திட்டமானது (National Mission for Clean Ganga - 

NMCG) இளத நிலதத்டி நீளர பமலும் மபருக்குவதற்கான ஆதாரமாக பமம்படுத்துவளத 

பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 

 

 புளதயுண்ட இந்தப் "பழங்கால நதியானது" சுமார ் 4 கி.மீ அகலமும் 45 கி.மீ நீைமும் 

மண்ணின் கீபழ 15 மீட்டர ்தடிமன் மகாண்ட அடுக்ளகயும் மகாண்டிருக்கின்றது. 

 புராண காலதத்ிய சரஸ்வதி நதி இருந்திருக்கலாம் என்று மசயல்பாடற்ற நதி மதாடரப்ான 

எசச்ங்கைின் (பபலிபயா பசனல்) சான்றுகை் மதரிவிக்கின்றன. 

 ஒரு பபலிபயா பசனல் என்பது ஒரு மசயலற்ற நதி அல்லது நீபராளடக் கால்வாயின் 

எசச்மாகும். இது இைம் அல்லது புதிய வண்டல் மண்ணால் புளதயுண்டிருக்கின்றது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்பானது கடந்த டிசம்பரில் அறிவியல் மற்றும் சோழிலக ஆய்வு மன்ற – 

பதசியப் புவி இயற்பியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் மற்றும் மத்திய நிலதத்டி நீர ் வாரியம் 

ஆகியவற்ளறச ்பசரந்்த விஞ்ஞானிகைின் குழுவால் பமற்மகாை்ைப்பட்டது. 
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முதல் மின்னணு ்  ழிவு ஆய்வ ம் – மத்தியப் பிரகதசம் 

 பபாபால் மாநகராட்சிக் கழகமும் மதத்ிய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் இளணந்து 

நாட்டின் முதலாவது மின்னணுக் கழிவு ஆய்வகத்ளத பபாபாலில் ஏற்படுதத்ிட ளக 

பகாரத்த்ு இருக்கின்றன. 

 இந்த ஆய்வகம் 2016 ஆம் ஆண்டின் திடக் கழிவு பமலாண்ளம விதிகபைாடுப் மபாருந்திப் 

பபாகும் வளகயில் திட்டமிடப்பட்டு இருக்கின்றது. 

 இது வீடுகை் மற்றும் வரத்்தக நிறுவனங்கை் இரண்டிலும் இருந்து மவைியிடப்படும் 

கழிவுகளைப் பிரிதத்ல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் அக்கழிவுகளை அகற்றச ் மசய்தல் 

ஆகியவற்ளற பமற்மகாை்ைச ்மசய்திடும். 

 மின்னணுக் கழிவுகை் வீடுகை் வாரியாக பசகரிக்கப்படும் அல்லது பநரடியாக அந்த 

ஆய்வகத்தில் சிறு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுச ் பசரக்்கப்படும்.  

 

ஆளில்லோ விமோனங் ளின் மூலம் மருந்து ள் விநிகயோ ம் – சதலுங் ோனோ 

 அதத்ியாவசிய மருதத்ுவப் மபாருட்களை மதாளலதூரப் பகுதிகைில்  விநிபயாகிப்பதற்கு 

என்று  ஆைில்லா விமானங்களைப் பயன்படுதத்ுவதற்கான ஒரு கட்டளமப்ளப 

மதலுங்கானா அரசு ஏற்றுக் மகாண்டுை்ைது. 

 இரத்தம் மற்றும் மருதத்ுவ மாதிரிகை் பபான்ற மபாருட்கை் ஆைில்லா விமானங்கை் மூலம் 

இனிபமல் வழங்கப்பட இருக்கின்றன. 

 குறிக்பகாை்: மாநிலம் முழுவதும் உை்ை பல்பவறு பிரிவினரக்ளுக்கான சுகாதார 

அணுகளல அதிகரிப்பது. 

 இந்தக் கட்டளமப்பானது பின்வரும் அளமப்புகைினால் இளணந்து வடிவளமக்கப் 

பட்டுை்ைது 

o உலகப் மபாருைாதார மன்றம் (WEF – World Economic Forum) 

o அப்பல்பலா மருதத்ுவமளனகை் குழுமம் 

 இது WEFன் “வானிலிருந்து மருதத்ுவம்” என்ற முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். 

 மதலுங்கானா அரசு தனது ஆைில்லா விமானக் மகாை்ளகக்காக உை்நாட்டு விமானப் 

பபாக்குவரதத்ின் மபாது இயக்குநரகதத்ின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கின்றது. 
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ஒய்.எஸ்.ஆர ்வோ ன மித்ரோ திை்ைம் 

 ஆந்திர மாநில அரசு ‘ஒய்.எஸ்.ஆர ்வாகன மிதர்ா திட்டத்ளத’ அறிமுகப்படுத்தியுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மூன்று சக்கர வாகனங்கை்  அல்லது வாடளக மகிழுந்துகைின்   

உரிளமயாைர-்ஓட்டுநருக்கு அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு ரூ 10,000 நிதி உதவி வழங்கும். 

 இந்த உதவி அவரக்ைின் காப்பீட்டுத ் மதாளக, உரிமக் கட்டணம் மற்றும் பிற 

மதாடரச்ச்ியான மசலவுகை் ஆகியவற்ளறப் பூரத்்தி மசய்வளத பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 

நிகமோக ோனிகயோசிஸ் கநோய் பை்றிய ச ோள்ன  

 ராஜஸ்தான் அரசு ‘நிபமாபகானிபயாசிஸ் பநாய் கண்டறிதல், தடுப்பு, கட்டுப்பாடு மற்றும் 

மறுவாழ்வு குறிதத் மகாை்ளக’ ஒன்ளற அறிமுகப்படுத்தியது. 

 இதன் மூலம், ராஜஸ்தான் இதத்ளகயக் மகாை்ளகளய அறிமுகப்படுத்திய முதல் 

மாநிலமாக ஆனது. 

 ஜனவரி 2015 ஆம் ஆண்டில், நிபமாபகானிபயாசிளஸ ஒரு மதாற்று பநாயாக அறிவித்த 

முதல் இந்திய மாநிலமாக இது மாறியது. 

 நிபமாபகானிபயாசிஸ் என்பது தூசி உை்ைிழுக்கப் படுவதால் நுளரயீரலில் ஏற்படும் ஒரு 

பநாயாகும்.  

 இது வீக்கம், இருமல் மற்றும் ஃளபப்பராஸிஸ் ஆகியவற்றின் மூலம்  கண்டறியப் 

படுகின்றது. 
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39வது உல   விஞர ்ள் மோநோடு – புவகனஷ்வர ்

 39வது உலக கவிஞரக்ை் மாநாடானது (WCP - World Congress of Poets) புவபனஷ்வரில் உை்ை 

ஒரு தனியார ்நிறுவனத்தில் மதாடங்கி ளவக்கப்பட்டது. 

 இது ஆங்கிலம், ஸ்பானியம் மற்றும் சீனம் ஆகிய மமாழிகைில் நடத்தப்பட்டது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருப்மபாருை், “கவிளதயின் மூலம் பரிவு” என்பதாகும். 

 இது மிகவும் பரிவுை்ை உலகத்ளத உருவாக்குவதற்காக கவிளதயின் வலிளமளயக் 

மகாண்டாடுகின்றது. 

 WCP ஆனது 1969 ஆம் ஆண்டில் அமபடா எம். யூபசான், கிருஷ்ணா சீனிவாஸ், லூ லூட்டூர ்

மற்றும் டின்-மவன் சுங் ஆகிபயாரால் நிறுவப்பட்டது. 

 இதன் முதல் நிகழ்வானது பிலிப்ளபன்ஸின் மணிலாவில் நடத்தப்பட்டது. 

 

க ரள வங்கி 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பகரை வங்கிளய அளமப்பதற்காக பகரை அரசுக்கு தனது 

இறுதி ஒப்புதளல அைிதத்ுை்ைது. 

 பகரை வங்கியானது மாநிலதத்ின் மிகப்மபரிய வங்கி அளமப்பாக மசயல்பட 

இருக்கின்றது. 

 பகரை மாநிலதத்ின் அளனதத்ு மாவட்டங்கைிலும் (14 மாவட்டங்கை்) உை்ை மாவட்ட 

கூட்டுறவு வங்கிகை் (மலப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிளயத் தவிரத்த்ு) மாநில அரசின் 

ஒருங்கிளணப்புத் திட்டதத்ிற்கு ஒப்புதல் அைித்தன. 

 இந்தப் புதிய வங்கியானது பகரைாவில் கூட்டுறவுத் துளறளய வலுப்படுதத்ும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கி ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைதால், வங்கிகை் இளணப்பிற்கு  எதிராக 

நிலுளவயில் உை்ை நீதிமன்ற வழக்குகை் அந்த மாநிலத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 

உத்தரகாண்ட் நடமாடும் ரதங்கள் – வன விலங்கு வாரம் 

 மனித-விலங்கு பமாதளலக் ளகயாளுவது குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

உத்தரகாண்ட் வனத் துளற நடமாடும் ரதங்களை அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

 இந்த ரதங்கை் அக்படாபர ் 1 ஆம் பததி மதாடங்கப்பட்டன. பமலும் இது வனவிலங்கு 

விழிப்புணரவ்ு வாரம் மதாடரப்ுளடயதாகவும் இருக்கின்றது. 

 மனித - விலங்கு பமாதல்கை், அதனால் ஏற்படும் உயிர ் இழப்புகளை எவ்வாறு தடுப்பது 

என்பது குறிதத்ு மக்களுக்கு உணரத்த்ுவதற்காக அவரக்ை் மாநிலம் முழுவதும் பயணம் 

பமற்மகாை்ை இருகின்றாரக்ை். 

 உை்ளூர ் மக்களுக்கு இது குறிதத் திளரப்படங்கை் காண்பிக்கப்படும். இது குறிதத் 

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத் வனவிலங்குகளைப் பற்றிய கூட்டங்கை் நடத்தப் படும். 

 உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பித்பதாரக்ர,் சம்பாவத், பவுரி மற்றும் அல்பமாரா ஆகிய 

மாவட்டங்கைில் சிறுத்ளத தாக்குதல்கை் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. 
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கன்யாஸ்ரீ பல்ககலக் கழகம் @ சமற்கு வங்கம் 

 கன்யாஸ்ரீ திட்டதத்ின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் கன்யாஸ்ரீ பல்களலக் கழகம் மற்றும் 

கன்யாஸ்ரீ கல்லூரிகளை அளமக்க பமற்கு வங்க அரசு முயற்சி எடுதத்ுை்ைது. 

 அம்மாநில முதல்வர ் மம்தா பானரஜ்ி கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் நாடியா மாவட்டதத்ில் 

கிருஷ்ணா நகரில் ஒரு புதிய பல்களலக் கழகதத்ிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

 கன்யாஸ்ரீ பல்களலக் கழகமானது மபண்களுக்கு மட்டுபம உரிய ஒரு பல்களலக் 

கழகமாக இருக்கும்.  

 பை்ைிகைிலும் கல்லூரிகைிலும் மபண்கை் படிப்பளத உறுதி மசய்வதும் 18 வயது வளர 

தங்கைின் (மபண்கைின்) திருமணங்களைத் தாமதப் படுத்துவதும் இந்த திட்டத்தின் 

முக்கிய பநாக்கங்கைாகும். 

இதுபற்றி 

 பமற்கு வங்க மாநில அரசு 2013 ஆம் ஆண்டில் கன்யாஸ்ரீ திட்டத்ளத ஆரம்பிதத்து. 

 இந்தத் திட்டம் 2017 ஆம் ஆண்டில் மபாதுச ்பசளவக்காக ஐ.நா விருளத மவன்றுை்ைது. 

 

ஒய்எஸ்ஆர்  ோந்தி கவலுகு திை்ைம் 2019 

 உலகப் பாரள்வ தினத்ளத முன்னிட்டு ஆந்திர மாநில அரசு ஒய்எஸ்ஆர ்காந்தி பவலுகு 

திட்டம் 2019 என்ற திட்டத்ளத அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது. 

 இந்தத் திட்டதத்ின் கீழ், ஆந்திராவின் பூரவ்ீகவாசிகை் தங்கை் கண்களை பரிபசாதிதத்ுக் 

மகாை்ை முடியும். பமலும் இதில் அவரக்ளுக்கு கண்ணாடிகளும் வழங்கப் படும். 

 இது ஃபிட் இந்தியா என்ற ஆபராக்கியமான இந்திய இயக்கதத்ின் ஒரு பகுதியாகும். 

 மாவட்ட ஆட்சியர ்தளலளமயிலான ஒரு பணிக் குழுவானது ஒவ்மவாரு மாவட்டதத்ிலும் 

இத்திட்டத்ளதக் கண்காணிக்கும். 
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யோனன ள் மீது சிவப்பு மிள ோய்த் தூள் பயன்படுத்த தனை – உத்தர ோண்ை் 

 மபாது நல மனுவிற்கு பதிலைிக்கும் விதமாக, யாளனகைின் நடமாட்டதள்தப் பாதிக்கும் 

வளகயில் மிைகாய் தூை் மற்றும் பட்டாசுகை் ஆகியவற்ளறப் பயன்படுத்துவளத 

நிறுதத்ுமாறு உதத்ரகாண்ட் உயர ்நீதிமன்றம் வனத் துளறக்கு உத்தரவிட்டுை்ைது. 

 யாளனகை் ராம் நகரில் இருந்து காரம்பட் புலிகை் காப்பகம் வளரப் பயணித்து, பின்பு 

அங்கிருந்து பகாசி நதி வளர பயணிக்கின்றன. 

 பகாசி நதிளய அளடய, இந்த விலங்கினம் மூன்று யாளன வலளசப் பாளதகை் வழிபய  

பதசிய மநடுஞ்சாளல 121 ஐக் கடந்து மசல்ல பவண்டும். 

o பகாட்டா யாளனகை் வலளசப் பாளத 

o சில்கியா - பகாட்டா யாளனகை் வலளசப் பாளத 

o மதற்கு பட்லிடூன் - சில்கியா யாளனகை் வலளசப் பாளத. 

 

தனியோர ்துனையில் ம ப்கபறு  ோலப் பலன் ள் - க ரளோ 

 மகப்தபறு காலப் பலன்கை் என்ற சட்டேத்ின் வரம்பிற்குை் ேனியார ் பள்ளிகவளயும் 

கல்லூரிகவளயும் சகாண்டுைந்ே முேல் மாநிலமாக தகரளா உருமவடுதத்ுை்ைது. 

 அரசிடமிருந்து நிதியுதவி மபறும் நிறுவனங்கைில் பணியாற்றும் ஊழியரக்ள் உட்பட 

ேனியார ் கல்விே் துவறயில் உை்ை பணியாளரக்வள இந்ேச ் சட்டே்தின் கீழ் சகாண்டு 

ைருைேற்கான மாநில அவமசச்ரவையின் முடிவுக்கு மேத்ிய அரசு சமீபே்தில் ஒப்புேல் 

அளிேத்ுள்ளது. 

இந்த ெட்டம் பை்றி 

 இது மகப்தபறு காலே்தில் சபண்களுக்குப் பாதுகாப்வப ைழங்குகின்றது. 

 இது சபண்களுக்கு மகப்தபறு நலனுக்கான உதவிளய அளிக்கின்றது - குழந்வேவய 

கைனிேத்ுக் சகாள்ளும்தபாது ஊதிய இழப்பு இல்லாமல் விடுப்பு எடுதத்ுக் மகாை்வது. 

 1961 ஆம் ஆண்டின் அசல் சட்டமானது சபண்களுக்கு 12 ைாரங்கள் ஊதியதத்ுடன் விடுப்பு 

அளிக்கின்றது. 

 2017 ஆம் ஆண்டில் அசச்ட்டத்தில் பமற்மகாை்ைப்பட்ட திருே்ேமானது அவே 26 

ைாரங்களுக்கு நீட்டிேத்ுை்ைது. 

 

APPSC - ஆை்கசரப்்பில் கநர ்ோணல் நினல இல்னல 

 ஆந்திர மாநில முதலளமசச்ர ்மஜகன் பமாகன் மரட்டி, ஏ.பி.பி.எஸ்.சி (ஆந்திர மாநில அரசுப் 

பணியாைர ் பதரவ்ாளணயம்) ஆட்பசரப்்பு பணியில் உை்ை “பநரக்ாணல் நிளலளய” நீக்க 

முடிவு மசய்துை்ைார.் 

 இதன் படி ஜனவரி 2020 முதல் பணியமரத்்தப்பட்ட அரசு ஊழியரக்ை் எந்தமவாரு 

பநரக்ாணலுக்கும் மசல்ல பவண்டிய அவசியமில்ளல. பதரவ்ுகைில் அவரக்ைின் 

மசயல்திறளன அடிப்பளடயாகக் மகாண்டு மட்டுபம அவரக்ை் பணியமரத்த்ப் படுவாரக்ை். 

 பணியமரத்்தல் மசயல்பாட்டில் மவைிப்பளடத் தன்ளமளய உறுதி மசய்வதற்கான ஒரு 

படியாக இந்த முடிவு பாராட்டப் படுகிறது. 
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 ஒவ்மவாரு ஜனவரி மாதமும் ‘ஆட்பசரப்்பு மாதமாக’ களடபிடிக்கப்படும் என்று மாநில அரசு 

முன்பு அறிவித்திருந்தது. 

 அரசுத் துளறகைில் உை்ை காலியிடங்களை நிரப்ப மாதம் முழுவதும் ஆய்வு நடதத்ப் படும். 

 

அதிகமான வறண்ட மாவட்டங்கள் – ைரியானா 

 ஹரியானாவில் அதிகமான வறண்ட மாவட்டங்கை் இருக்கின்றன. இங்கு மமாதத்முை்ை 21 

மாவட்டங்கைில் 19 மாவட்டங்கை் வறண்ட மாவட்டங்கைாக உை்ைன. 

 ஹரியானாவில் ஒட்டுமமாத்தமாகப் பருவமளழப் பற்றாக்குளறயானது 42% ஆக 

இருந்தது. மணிப்பூர ்(-56%) மாநிலத்திற்குப் பிறகு இப்பருவமளழ காலத்தில் நாட்டின் மிக 

வறண்ட மாநிலமாக ஹரியானா மாநிலம் மாறியுை்ைது. 

 இந்திய வானிளல ஆய்வு ளமயமானது (India Meteorological Department - IMD) ஒரு 

மாவட்டத்தில் “பற்றாக்குளறயான” மளழப்மபாழிவு என்பளத இயல்பான மளழப் 

மபாழிளவ விட 20% முதல் 59% வளரயிலான குளறவான மளழப்மபாழிவு என்று 

வளரயறுக்கின்றது. 

 60% அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட பற்றாக்குளறயான மளழப்மபாழிவானது “மிகக் குளறந்த” 

அல்லது “மிகப்மபரிய அைவிலான பற்றாக்குளற” என்ற பிரிவில் வருகின்றது. 

 இந்தியா கடந்த 25 ஆண்டுகைில் இம்முளற மிக அதிக மளழப்மபாழிளவ மபற்றுை்ைது. 

 எவ்வாறாயினும், தரவு கிளடக்கப்மபற்ற ஒவ்மவாரு ஐந்து மாவட்டங்கைிலும் ஒன்றுக்கு 

பமற்பட்ட மாவட்டங்கை் என நாட்டில் மமாதத்ம் 154 மாவட்டங்கை் இப்பருவமளழ 

காலதத்ில் குளறவான அல்லது பற்றாக்குளறயான மளழளயப் மபற்றுை்ைன. 

 

கர்நாடக மாநிலத் தகவல் ஆகணயத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சமாதல்கள் 

 கரந்ாடகாவில் பணியாற்றிக் மகாண்டிருக்கும் ஒன்பது தகவல் ஆளணயரக்ை் அம்மாநில 

தளலளம தகவல் ஆளணயரான என் சி சீனிவாஸுக்கு எதிராக கரந்ாடக ஆளுநர ்

வஜுபாய் வாலாவுக்கு கடிதம் எழுதியுை்ைனர.் 

 இக்கடிதமானது அம்மாநில தளலளமத் தகவல் ஆளணயரின் “தவறான நடத்ளத” மற்றும் 

தளலளம தகவல் ஆளணயராக “அவரது இயலாளம” ஆகியவற்ளற எடுதத்ுக் 

காட்டுகின்றது. 

 ஒரு அரசாளணயின் மூலம் கரந்ாடக தகவல் ஆளணயமானது மாநில அரசால் 

அளமக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 

 இந்த மாநில தகவல் ஆளணயமானது ஒரு மாநில தளலளம தகவல் ஆளணயர ்(State Chief 

Information Commissioner - SCIC) மற்றும் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படும் 10க்கும் பமற்படாத 

மாநிலத் தகவல் ஆளணயரக்ை் (State Information Commissioners - SIC) ஆகிபயாளரக் 

மகாண்டிருக்கும். 

 தகவல் உரிளமச ்சட்டம், 2005 ஆனது மாநில அைவில் ஒரு மாநிலத ்தகவல் ஆளணயத்ளத 

உருவாக்க வழிவகுக்கின்றது. 
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ஆகரோ ்கியமோன மறுபயன்போை்டிை் ோன ந ரப்்புை  ழிவுநீர் நீகரோனை ளின் 

உள்ளூர ்சுத்தி ரிப்பு (LOTUS-HR) 

 ஆபராக்கியமான மறுபயன்பாட்டிற்கான நகரப்்புற கழிவுநீர ் நீபராளடகைின் உை்ளூர ்

சுத்திகரிப்பு (Local Treatment of Urban Sewage Streams for Healthy Reuse - LOTUS-HR) எனப்படும் 

இந்பதா-டசச்ு திட்டதத்ின் இரண்டாம் கட்டமானது புது தில்லியில் மதத்ிய அறிவியல் 

மற்றும் மதாழில்நுட்பத் துளற அளமசச்ரான ஹரஷ்் வரத்ன் மற்றும் டசச்ு ராயல் 

தம்பதிகைான மநதரல்ாந்து மன்னர ்வில்மலம்-அமலக்சாண்டர ்மற்றும் ராணி மாக்சிமா 

ஆகிபயாரால் மதாடங்கப் பட்டுை்ைது. 

 இந்தியக் குடியரசுத் தளலவரான ராம்நாத் பகாவிந்தின் அளழப்பின் பபரில் டசச்ு                     

ராயல் தம்பதிகை் ஐந்து நாை் அரசுமுளறப் பயணமாக இந்தியாவிற்கு வருளக 

தந்துை்ைனர.் 

 இந்தப் பயணமானது அரசர ் வில்மலம்-அமலக்சாண்டர ் 2013 ஆம் ஆண்டில் அரியளண 

ஏறியளதத் மதாடரந்்து இந்தியாவிற்கு பமற்மகாண்ட அவரது முதலாவது அரசுமுளறப் 

பயணமாகும். 

 இது வடிகால்கைில் இருந்து வரும் தூய்ளமயற்ற நீளரச ் சுத்தப்படுத்த முயலும் ஒரு நீர ்

சுத்திகரிப்பு ஆய்வகமாகும். 

 LOTUS-HR இல் பயன்படுதத்ப்படும் மதாழில்நுட்பமானது ஈரநிலத் மதாழில்நுட்பம் என்று 

அளழக்கப்படுகின்றது. 

 மத்திய அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட்பத் துளற அளமசச்கத்தின் கீழ்                                       

மசயல்படும் உயிரித் மதாழில்நுட்பத் துளற மற்றும் அறிவியல் ஆராய்சச்ிக்கான 

மநதரல்ாந்து அளமப்பு ஆகியளவ கூட்டாக இளணந்து இந்தத் திட்டத்ளத 

ஆதரிக்கின்றன. 

 பமலும், தில்லியில் உை்ை இந்தியத் மதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் எரிசக்தி & வை 

நிறுவனம் (The Energy and Resources Institute - TERI) ஆகியளவ இந்தத் திட்டத்தின் பங்காைர ்

அளமப்புகைாக மசயல்படுகின்றன. 

 

ரோணி சசன்னம்மோ -  ரந்ோை ோ 

 கரந்ாடக முதல்வர ் பி.எஸ். எடியூரப்பா கிட்டூரில் நளடமபறும் கிட்டூர ் உதச்வத்ளதத ்

துவக்கி  ளவத்தார.் 

 மூன்று நாட்கை் நளடமபற்ற இந்த விழாக்கைில் விளையாட்டு, கலாசச்ார நிகழ்சச்ிகை் 

மற்றும் ராணி மசன்னம்மாவின் இராஜ்ஜியம் பற்றிய மசாற்மபாழிவுகை் இடம்                     

மபற்றன. 

 அவர ் (1778 - 1829) ஒரு இந்திய சுதந்திரப் பபாராைி மற்றும் மபண் சுதந்திரப் பபாராட்ட 

வீரரக்ைில் முதலாவது நபரக்ைில் ஒருவராக இருந்தவர ் ஆவார.் பமலும் அவர ்

கரந்ாடகாவின் முன்னாை் சுபதச அரசான கிட்டூரின் ராணியாகவும் இருந்தார.் 

 1824 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம்மபனிக்கு எதிராக அவரக்ைின்                       

வாரிசு இழப்புக் மகாை்ளகளயப் புறக்கணிதத்ு ஒரு ஆயுதப் பளடளய அவர ் வழி 

நடத்தினார.் 
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ஒடிசோவின் ஒருங்கினணந்த நீரப்்போசனத் திை்ைம் 

 காலநிளல மநகிழ்திறன் மகாண்ட விவசாயத்ளத முன்னிட்டு ஒடிசா ஒருங்கிளணந்த 

நீரப்்பாசனத்  திட்டதத்ிற்காக இந்திய அரசு, ஒடிசா அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஆகிய 

அளமப்புகை் இளணந்து 165 மில்லியன் அமமரிக்க டாலர ் மதிப்புளடய கடன் 

ஒப்பந்ததத்ில் ளகமயழுத்திட்டன. 

 கடன் வழங்கும் அளமப்பு: புனரளமப்பு மற்றும் பமம்பாட்டுக்கான சரவ்பதச வங்கி.  

 இந்திய அரசின் காலநிளல மாற்றம் குறிதத் பதசிய மசயல் திட்டம் என்ற திட்டத்தின் கீழ்.  

 இது ஒடிசாவின் 15 மாவட்டங்களைச ்பசரந்்த சுமார ்1,25,000 சிறுநில  விவசாயிகளுக்குப்  

பயனைிக்கும். 

 2009 முதல், ஒடிசாவில் வறட்சியின் அதிரம்வண் 5 ஆண்டுகைில் 1 என்ற அைவில்  இருந்து 2 

ஆண்டுகைில் 1 என்ற அைவிற்கு அதிகரிதத்ுை்ைது. 

 

மு ்கிய மந்திரி  ன்யோ விவோை கயோஜனோ - மத்தியப் பிரகதசம் 

 மத்தியப் பிரபதச அரசு 'முக்கிய மந்திரி கன்யா விவாஹ/ நிக்கா பயாஜ்னா' என்ற ஒரு 

திட்டதள்த அறிமுகப் படுத்தியுை்ைது. 

 இந்த அரசுத் திட்டத்தின் படி, மாநிலத்தில் மபாருைாதார ரதீியாக பின்தங்கிய 

பிரிவுகளைச ்பசரந்்த மணப்மபண்கை் திருமணதத்ிற்கு முன்பு அவரக்ைது மணமகனின் 

வீட்டில் கழிப்பளற இருப்பளத அவரக்ை் நிரூபிதத்ால் அந்த மணப்மபண்கை் ரூ 51,000 

நிதியுதவிளயப் மபறத் தகுதியுளடயவரக்ைாவர.் 

 அதற்காக, மணமகன் தனது வீட்டில் உை்ை கழிப்பளறயில் நிற்கும்படியான ஒரு சுயப் 

புளகப்படத்ளத எடுப்பது கட்டாயமாக்கப் பட்டுை்ைது. 

 இது மாநிலத்தில் உை்ை ஒவ்மவாரு வீட்டிலும் கழிப்பளறகை் கட்டப்படுவளத உறுதி 

மசய்வளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 

 ன்யோ சுமங் ல கயோஜனோ – உத்திரப் பிரகதசம் 

 உே்ேரப் பிரதேச அரசு ேனது முேன்வமே் திட்டமாக “முக்கிய மந்திரி கன்யா சுமங்கல 

தயாஜனா” எனுே் திட்டே்வேத் துைக்கியது. 

 கன்யா சுமங்கலா தயாஜனா திட்டம் எங்சகல்லாம் சபண் குழந்வே ஒன்று ஒரு 

குடும்பேத்ில் பிறக்கின்றதோ அங்மகல்லாம் அக்குடும்பேத்ிற்கு 15000 ரூபாய் நிதிவய 

அளிக்கும். 

 இந்ே நிதியானது அப்சபண் குழந்வேயின் “பிறப்பு, ேடுப்பூசிக் காலம், முேலாம் வகுப்பு, 

ஐந்தாம் வகுப்பு, ஒன்பதாம் வகுப்பு  மற்றும் பட்டப் படிப்பு ஆகிய படிப்புகளுக்கான 

அனுமதி” ஆகிய காலக் கட்டங்களில் அந்த மபண் குழந்ளதயின் குடும்பே்திற்கு 

படிப்படியான முவறயில் அளிக்கப்படும். 

 சபண் குழந்வேயின் சபற்தறார ்இே்திட்டேத்ின் கீழான பலன்கவளப் சபற்றிட அப்சபண் 

குழந்வேயின் சுகாோரம், கல்வி மற்றும் இேர விைகாரங்களில் சரியான நலவன 

தமற்சகாண்டிட அப்சபற்தறாரக்வள இயலச ் சசய்திடும் ைவகயில் இே்திட்டமானது 

ைடிைவமக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. 
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பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள் 

2018 ஆம் ஆண்டின் ெரஸ்வதி ெம்மன் விருதுகள் 

 இந்தியத் துளணக் குடியரசுத் தளலவரான மவங்ளகயா நாயுடு புகழ்மபற்ற 28வது 

சரஸ்வதி சம்மன் விருதிளன மதலுங்கு மமாழிக் கவிஞரான பக. சிவா மரட்டிக்கு 

வழங்கினார.் 

 பக்காக்கி ஒட்டிகிளலட் (Turning Aside While Lying Down) என்ற தளலப்ளபக் மகாண்ட அவரது 

கவிளதத் மதாகுப்பிற்காக அவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இந்தக் கவிளதத் மதாகுப்பானது 2016 ஆம் ஆண்டில் மவைியிடப்பட்டது. 

இந்த விருது பற்றி 

 இந்திய அரசியலளமப்பின் எட்டாவது அட்டவளணயில் பட்டியலிடப்பட்டுை்ை 22 

மமாழிகைில் ஏபதனும் ஒரு மமாழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு சிறந்த உளரநளட அல்லது 

கவிளத இலக்கியப் பளடப்புகளுக்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும்  இந்த விருது 

வழங்கப்படுகின்றது. 

 சரஸ்வதி சம்மன் விருதானது 1991 ஆம் ஆண்டில் பக.பக. பிரல்ா அறக்கட்டளையால் 

நிறுவப்பட்டது. 

 இந்த விருதானது 15 லட்சம் மதிப்புை்ை மராக்கப் பரிளசக் மகாண்டுை்ைது. 

 

பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் 

 சரவ்பதச வானியல் ஒன்றியமானது இந்திய இந்துஸ்தானிப் பாடகரான பண்டிட் 

ஜஸ்ராஜின் நிளனவாக,  2006 ஆம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறு பகாை் ஒன்றிற்கு 

அவருளடய மபயளர சூட்டியுை்ைது. 

 இந்த சிறு பகாை் அல்லது சிறிய கிரகமானது மசவ்வாய் கிரகத்திற்கும் வியாழன்  

கிரகதத்ிற்கும் இளடயில் அளமந்துை்ைது. 

 இது அமமரிக்காவில் உை்ை பகட்டலினா வான் ஆய்வகத்தினால் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுை்ைது. 

 ஒரு கிரகதத்ிற்குப் மபயரிடும் உரிளம முதலில் அளதக் கண்டுபிடிப்பவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்படுகின்றது. அவரக்ை் ஒரு மபயளர முன்மமாழிய 10 ஆண்டுகை் மகாண்டு 

இருக்கின்றனர.் 

இதுபற்றி 

 சங்கீத மாரத்்தாண்டன் பண்டிட் ஜஸ்ராஜ் (பி. 1930) என்பவர ் இந்துஸ்தானி இளசயில் 

பிரசித்திப் மபற்ற களலஞர ்ஆவார.் 

 மதிப்புமிக்க பத்ம விபூஷண் மற்றும் சங்கீத நாடக அகாடமி விருது உட்பட ஏராைமான 

விருதுகை் மற்றும் மகௌரவப் பட்டங்களை இவர ்மபற்றுை்ைார.் 
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சுரஜ்ித் பல்லோ – IMFன் நிரவ்ோ  இய ்குநர ் 

 சரவ்பதச நாணய நிதியதத்ின்  (International Monetary Fund - IMF) வாரியத்தில் 

இந்தியாவிற்கான நிரவ்ாக இயக்குநராக மபாருைாதார நிபுணரான சுரஜ்ித் எஸ் 

பல்லாளவ மதத்ிய அரசு நியமிதத்ுை்ைது. 

 இவர ்பிரதமருக்கான மபாருைாதார ஆபலாசளனக் குழுவில் (Economic Advisory Council to the 

Prime Minister / EAC-PM) பகுதிபநர உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார.் 

 பிரதமர ்தளலளமயிலான நியமனங்களுக்கான அளமசச்ரளவக் குழுவானது பல்லாவின் 

நியமனதத்ிற்கு ஒப்புதல் அைிதத்ுை்ைது. 

 இவர ்பதவிபயற்ற நாைிலிருந்து மூன்று வருட காலத்திற்கு அல்லது அடுதத் உதத்ரவு வரும் 

வளர இதில் எது முதலில் வருகிறபதா அதுவளர இப்பதவியில் நீடிப்பார.் 

 உடல்நலக் குளறவால் காலமான ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாை் துளண ஆளுநரான சுபிர ்

பகாகரன்ுக்குப் பிறகு பல்லா இப்பதவியில் நியமிக்கப் பட்டுை்ைார.் 

 

னமசூரு தசரோ திருவிழோ 

 பத்து நாை் நளடமபறும் ளமசூரு தசரா திருவிழாவானது  கரந்ாடகாவில் ஆரம்பிக்கப் 

பட்டுை்ைது.  

 விழாக்கை் மற்றும் ஒரு மபரிய ஊரவ்லம் ஆகியவற்றிற்குப் பாரம்பரியமாக ளமசூரு 

மன்னர ்தளலளம தாங்குகிறார.்  

 இந்த விழாவில் பல்பவறு கலாசச்ார நிகழ்சச்ிகை் மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்வுகை் இடம் 

மபறும். 

 ளமசூரின் முன்னாை் ஆட்சியாைரான மஜயசாமராஜ உளடயாரின் பிறந்த நூற்றாண்டு 

விழாவும் இந்த ஆண்டின் தசரா விழாவில் பசரக்்கப் பட்டுை்ைது. 

 ளமசூருவில் நடந்த தசரா திருவிழா ஆனது 2010 ஆம் ஆண்டில் தனது 400வது ஆண்டு 

நிளறவு விழாளவ நிளறவு மசய்தது. 
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சதலுங் ோனோ மலரத்் திருவிழோ - பத்து ம்மோ 

 மதலுங்கானா மாநிலத்தின் மலரத்் திருவிழாவான பத்துகம்மா திருவிழாவானது 

வாரங்கல் மாவட்டதத்ில் மகாண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. 

 ஒன்பது நாை் நிகழ்வான இந்த மலரத்் திருவிழா ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டு 29 மசப்டம்பர ்

ஆம் பததி  முதல் அக்படாபர ்6 ஆம் பததி வளர மகாண்டாடப்படும். 

 பத்துகம்மா திருவிழாவானது ஷரத் ருது ஆண்டின் மதாடக்கத்ளதக் குறிக்கின்றது. 

 பத்துகம்மா என்பது அடிப்பளடயில் கூம்பு வடிவ மலர ் அடுக்குகை் மகாண்ட 

அளமப்புக்கை் ஆகும். இளவ நகரத்தின் மதரு மூளலகைிலும் பகாயில்கைிலும் ளவத்து 

மகாண்டாடப்படுகின்றன. 

 இந்தத் திருவிழாவானது மதலுங்கானா மக்கைின் கலாசச்ாரம் மற்றும் அளடயாைத்ளத 

பிரதிபலிக்கிறது. பமலும் இது மஹா மகௌரியின் வழிபாட்ளட உை்ைடக்கியது.  

 

 

எம்.பி. பிரல்ோ விருது - விஞ்ஞோனி தோனு பத்மநோபன் 

 இயற்பியலாைரும் அண்டவியல் நிபுணருமான தானு பத்மநாபனுக்கு அண்டவியல் 

உலகிற்கு அவர ் மசய்தப்  பங்கைிப்புகளுக்காக மதிப்புமிக்க 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 

எம்.பி பிரல்ா நிளனவு விருது வழங்கப்பட்டது. 

 இவர ்சாந்தி ஸ்வரூப் பட்னாகர ் விருளதயும் அறிவியல் துளறயில் பத்மஸ்ரீ  விருளதயும் 

மபற்றுை்ைார ்(2007). 

 இவர ் மகால்கத்தாவில் உை்ை எம்.பி பிரல்ா பகாைரங்கதத்ில் நளடமபற்ற நிகழ்சச்ியில் 

இந்த விருளதப் மபற்றார.் 

 இந்தக் பகாைரங்கம் தற்பபாது தனது 54வது ஆண்டில் மசயல்பட்டுக் மகாண்டிருக்கின்றது. 

1965 ஆம் ஆண்டில் வானியல் விழிப்புணரவ்ுத் திட்டத்ளதத் மதாடங்கியதன் மூலம் இது  

வானியல் துளறக்கு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. 

இதுபற்றி 

 இந்த விருது 1993 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 
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 இது விண்மவைி அறிவியல், வானியற்பியல், வானியல் மற்றும் அது மதாடரப்ுளடய 

பகுதிகைில் பமற்மகாை்ைப்படும் ஆராய்சச்ிகைின் சிறப்ளப அங்கீகரிக்கின்றது. 

 இவ்விருது மபற்ற முக்கிய நபரக்ை்: டாக்டர ் ஏ.பி.பஜ அப்துல் கலாம், பபராசிரியர ்

பஜ.வி.நாரல்ிகர.் 

 

வகயோசிகரஸ்த சம்மன் – 2019: முதிகயோரு ் ோன விருது ள் 

 மூதத் குடிமக்கைின் நலளன பநாக்கிய நபரக்ைின் பசளவகளை அங்கீகரிப்பதற்காக 

தளலசிறந்த மூதத் குடிமக்கை் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு 2019 ஆம் ஆண்டின் 

வபயாசிபரஸ்த சம்மன் என்ற விருதிளன இந்தியக் குடியரசுத் தளலவர ் ராம்நாத ்

பகாவிந்த் வழங்கினார.் 

 வபயாசிபரஸ்த விருதானது மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமைித்தல் துளற 

அளமசச்கத்தால் நிறுவப்பட்டது. 

 அக்படாபர ் 1 ஆம் பததி சரவ்பதச முதிபயார ் தினக் மகாண்டாட்டதத்ின் ஒரு பகுதியாக 

இந்த விருதுகை் வழங்கப்பட்டன. 

 இந்த விருதுகை் 13 பிரிவுகைில் வழங்கப் படுகின்றன. இந்த விருதுகை் 2005 ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப்பட்டன. 

 இந்த விருதுகை் 2013 ஆம் ஆண்டில் பதசிய விருதுகை் என்ற நிளலக்கு உயரத்்தப்பட்டன. 

 

 

அ தி ளு ் ோன ஐ ்கிய நோடு ள் ஆனணயத்தின் நோன்சசன் அ தி ள் விருது 

 தனது மசாந்த நாடான கிரக்ிஸ்தானில் அகதிகை் விவகாரத்ளத முடிவுக்குக் மகாண்டு வர 

உதவிய மனித உரிளம வழக்கறிஞரான அசிஸ்மபக் அஷுபராவ் என்பவர ்இந்த ஆண்டின் 

அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகை் ஆவணயதத்ின் நான்மசன் அகதிகை் விருதிளன 

மவன்றுை்ைார.் 

 அவரும் அவரது அளமப்பான ஃமபரக்ானா பை்ைத்தாக்கு எல்ளலகளைக் கடந்த  

வழக்குளரஞரக்ை் என்ற அளமப்பும் 10,000க்கும் பமற்பட்ட அகதிகளுக்கு கிரக்ிஸ்தான் 

குடியுரிளமளயப் மபற உதவியுை்ைன. 

 அகதிகை் விவகாரத்ளத ஒழிதத் உலகின் முதலாவது நாடு கிரக்ிஸ்தான் ஆகும். 
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இந்த விருதுபற்றி 

 விஞ்ஞானி, துருவ ஆய்வாைர ் மற்றும் அகதிகளுக்கான முதல் உயர ் ஆளணயரான 

ஃப்ரிட்பஜாஃப் நான்சனின் நிளனவாக இந்த விருதுக்கு இப்மபயர ்இடப்பட்டுை்ைது. 

 அகதிகை், இடம் மபயரந்்தவரக்ை் அல்லது நாடற்ற மக்கை் ஆகிபயாருக்கான சிறந்த 

பசளவளய அைிப்பளத அங்கீகரிப்பதற்காக ஒரு தனிநபர,் குழு அல்லது அளமப்புக்கு 

இந்த விருது வழங்கப்படுகின்றது. 

 இது 1954 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திை் ோன கநோபல் பரிசு 

 மசல்கை் ஆக்ஸிஜன் இருப்பளத எப்படி உணரந்்து, அதற்குத் தக்கவாறு தங்களை 

மாற்றியளமதத்ுக் மகாை்கின்றன என்பது குறிதத் ஆய்விற்காக பிரிட்டனின் பீட்டர ்

ராட்க்ைிஃப் மற்றும் அமமரிக்காவின் வில்லியம் மகலின் & கிமரக் மசமமன்சா ஆகிபயார ்

2019 ஆம் ஆண்டின் மருதத்ுவத்திற்கான பநாபல் பரிளசப் பகிரந்்து மகாண்டனர.் 

 உயிரணு வைரச்ிளத மாற்றத்ளத ஆக்ஸிஜன் அைவுகை் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பது 

குறித்த புரிதளல இந்தக் குழு ஆய்வு மசய்து மவைிப்படுதத்ியது. 

 ஆக்ஸிஜனின் மாறுபட்ட நிளலகளுக்கு ஏற்ப மரபணுக்கைின் மசயல்பாட்ளடக் 

கட்டுப்படுத்தும் மூலக்கூறு அளமப்புகளை இவரக்ை் அளடயாைம் கண்டனர.் 

 புற்றுபநாய், இரத்த பசாளக மற்றும் பிற பநாய்களை எதிரத்த்ுப் பபாராடுவதற்கான 

உத்திகளைப் புரிந்து மகாை்ை இது வழி வகுதத்ுை்ைது. 
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 அவரக்ைது கண்டுபிடிப்புகைின் அடிப்பளடயில் மருந்துத் தயாரிப்பு நிறுவனங்கை் 

தற்பபாது உயிரணுக்கைில் ஆக்ஸிஜன் அைளவ மசயல்படுதத்ுவதன் மூலம் அல்லது 

தடுப்பதன் மூலம் “பநாய் நிளலகைில்” ஈடுபடக் கூடிய மருந்துகளை உருவாக்கும் 

முயற்சியில்  இறங்கியுை்ைன. 

 

இயை்பியலு ் ோன கநோபல் பரிசு 

 பஜம்ஸ் பீபிை்ஸ், ளமக்பகல் பமயர ்மற்றும் டிடியர ்குபலாஸ் ஆகிபயார ்2019 ஆம் ஆண்டின் 

இயற்பியலுக்கான பநாபல் பரிளச மவன்றுை்ைனர.் 

 பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வைரச்ச்ி மற்றும் "பிரபஞ்சதத்ில் பூமியின் இடம்" ஆகியவற்ளறப் 

புரிந்து மகாை்வதற்கு இவரக்ை் ஆற்றிய பங்கைிப்பிற்காக இவரக்ளுக்கு இந்த விருது 

வழங்கப் பட்டது. 

 இந்த விருதின் ஒரு பாதியானது "இயற்பியல் அண்டவியலின் பகாட்பாடு மதாடரப்ான 

கண்டுபிடிப்புகளுக்காக" பஜம்ஸ் பீபிை்ஸுக்கு வழங்கப் பட்டது. 

 இந்த விருதின் மற்மறாரு பாதியானது "சூரியளனப் பபான்ற நட்சத்திரத்ளதச ்சுற்றும் ஒரு 

மவைிக் பகாளைக் கண்டுபிடித்ததற்காக" ளமக்பகல் பமயர ் மற்றும் டிடியர ் குபலாஸ் 

ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 இவரக்ை் 9 மில்லியன் க்பரானர ் (918,000 அமமரிக்க டாலர)் மதிப்புளடய  நிதித் மதாளக, 

தங்கப் பதக்கம் மற்றும் பட்டயச ் சான்றிதழ் ஆகியவற்ளறப் பகிரந்்து மகாை்ை 

இருக்கின்றனர.் 
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அசமரி ்  வரலோை்றுச ்சங் ம் - ரோமசச்ந்திர குைோ 

 வரலாற்றாசிரியரான ராமசச்ந்திர குஹா என்பவர ்இந்த ஆண்டில் “மகௌரவ மவைிநாடு 

வாழ் உறுப்பினர”் என்ற விருளதப் மபறுவார ் என்று அமமரிக்க வரலாற்றுச ் சங்கம் 

அறிவிதத்ுை்ைது. 

 1886 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜாதுநாத் சரக்்கார ் மற்றும் பராமிலா தாப்பர ் ஆகிபயாருக்குப் 

பிறகு இந்த விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்படும் மூன்றாவது இந்திய வரலாற்றாசிரியர ்

ராமசச்ந்திர குஹா ஆவார.் 

 இந்த விருதானது அமமரிக்க நாட்டில் வாழும் அந்நாட்டு அமமரிக்க அறிஞரக்ளுக்கு 

சிறப்பான பசளவ மற்றும் உதவிகளை அமமரிக்காவிற்கு மவைிபயயிருந்து அைிக்கும் 

வரலாற்றாசிரியரக்ளை அங்கீகரிக்கின்றது. 

 

கவதியியலு ் ோன கநோபல் பரிசு 

 2019 ஆம் ஆண்டின் பவதியியலுக்கான பநாபல் பரிசானது பின்வருபவரக்ளுக்கு 

வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

o மடக்சாஸ் பல்களலக் கழகத்ளதச ்பசரந்்த ஜான் பி குட்மனாஃப். 

o பிங்காம்டனில் உை்ை நியூயாரக்் மாகாண பல்களலக் கழகத்ளதச ் பசரந்்த  எம் 

ஸ்டான்லி விட்டிங்ஹாம். 

o ஜப்பானில் உை்ை மீபஜா பல்களலக் கழகம் மற்றும் ஆசாஹி பகசி கழகம் 

ஆகியவற்ளறச ்பசரந்்த அகிரா பயாஷிபனா. 

 லிதத்ியம் அயனி மின்கலனின் வைரச்ச்ிக்காக அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

லிதத்ியம் அயனி மின்கலனானது "கம்பியற்ற, புளதபடிவ எரிமபாருை் இல்லாத 

சமூகத்திற்கான” அடித்தைத்ளத அளமதத்ுை்ைது. 
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 1970கைில் ஏற்பட்ட எண்மணய் குறிதத் பிரசச்ிளனயின் பபாது லிதத்ியம் அயனி 

மின்கலனின் அடித்தைம் அளமக்கப்பட்டது. 

 எம் ஸ்டான்லி ளவட்டிங்ஹாம் என்பவர ்ளடட்டானியம் டி சல்ளபடு எனப்படும் ஆற்றல் 

நிளறந்த ஒரு மபாருளைக் கண்டுபிடிதத்ார.் அவர ் இளத ஒரு பகதப்தாடு தயாரிக்கப் 

பயன்படுத்தினார.் 

 இது லிதத்ியம் மின்கலனில் உை்ை பநரம்ின் முளனயாகும். 

 பயாஷிபனாவின் உை்ைளமவின் அடிப்பளடயில் பசானி நிறுவனமானது 1991 ஆம் 

ஆண்டில் முதலாவது வணிக லிதத்ியம் அயனி மின்கலங்களை மவைியிட்டது. 

 97 வயதில், பபராசிரியர ் ஜான் பி குட்மனாஃப் பநாபல் பரிசு மபற்ற மிகப் பழளமயான 

மனிதர ்ஆவார.் 

 

2019 ஆம் ஆண்டின் இல ்கியத்திை் ோன கநோபல் பரிசு 

 ஆஸ்திரியாவின் பீட்டர ் பஹண்ட்பக என்பவர ் 2019 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான 

பநாபல் பரிளச மவன்றுை்ைார.்  

 மனித அனுபவத்தின் தனிதத்ுவத்ளத ஆராய்வதில் தனது சிறப்புமிக்க பணிக்காக அவர ்

இந்த விருளத மவன்றுை்ைார.் 

 பீட்டர ்பஹண்ட்பகவின் புகழ்மபற்ற சில பளடப்புகை் பின்வருமாறு 

o ளட ஆங்ஸ்ட் மடஸ் படாரம்ன்ஸ் பீம் எல்ஃப்மீட்டர ்(1970; தி பகாலியின் அனக்சிட்டி 

அட் தி மபனால்டி கிக்), 

o ளட லிங்க்சாண்டிஜ் ஃப்ரா (1976; இடது ளக மபண்), 

o வுன்சப்லாஸ் அங்லாக் (1972; “விஷ்மலஸ் அன்-லக்”; கனவுகளுக்கு அப்பால் ஒரு 

துக்கம்). 

2018 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான சநாபல் பரிசு 

 ஒத்திளவக்கப்பட்ட 2018 ஆம் ஆண்டின் இலக்கிய விருதுக்கான பநாபல் பரிசானது 

பபாலந்து எழுத்தாைரான ஓல்கா படாகாரஸ்ூக்கிற்கு வழங்கப்பட உை்ைது. 

 இலக்கியதிற்கான பநாபல் பரிளச மவன்ற 15வது மபண் ஓல்கா படாகாரஸ்ுக் ஆவார.் 

 இவர ் “விமானங்கை்” என்ற தனது பளடப்பிற்காக 2018 ஆம் ஆண்டில் சரவ்பதச புக்கர ்

என்ற பரிளசயும் மவன்றுை்ைார.் 

 இவரது பிற புகழ்மபற்ற பளடப்புகை் பின்வருமாறு 

o பிளரமுவல் & அதர ்ளடம்ஸ் 

o Księgi Jakubowe (பஜக்கப்பின் புத்தகங்கை்). 
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2019 ஆம் ஆண்டின் அகமதிக்கான சநாபல் பரிசு 

 எத்திபயாப்பியப் பிரதமரான அபி அகமது 2019 ஆம் ஆண்டின் அளமதிக்கான பநாபல் 

பரிசிளன மவன்றுை்ைார.் 

 அளமதி மற்றும் சரவ்பதச ஒத்துளழப்ளப அளடவதற்கான அவருளடய 

முயற்சிகளுக்காகவும் அண்ளட நாடான எரித்திரியாவுடனான நீண்டகால பமாதளலத் 

தீரப்்பதற்காக அவர ் எடுத்த நடவடிக்ளககளுக்காகவும் அவருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப்பட்டது. 

 எத்திபயாப்பியாவும் எரிதத்ிரியாவும் 1998 முதல் 2000 வளர தங்களுளடய எல்ளலயில் 

பபாரில் ஈடுபட்டன. நீண்ட காலப் பளகயாைிகைான இந்த இரு நாடுகளுக்கிளடபய  

விபராதமானது பல ஆண்டுகைாக மதாடரந்்தது. 

  2018 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 9 அன்று, எரிதத்ிரியாவின் தளலநகரான அஸ்மாராவில் நடந்த 

வரலாற்றுச ்சிறப்பு மிக்க சந்திப்ளபத் மதாடரந்்து, அபி அகமது மற்றும் எரித்திரிய அதிபர ்

இளசயஸ் அஃப்மவரக்ி ஆகிபயார ் கடந்த 20 ஆண்டுகால பமாதளல முளறயாக 

முடிவுக்குக் மகாண்டு வந்தனர.் 
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கத்ரி சகாபால்நாத் மகறவு 

 பத்மஸ்ரீ விருது மபற்றவரும் பிரபல சாக்சபபான் இளசக் களலஞருமான கத்ரி 

பகாபால்நாத் சமீபதத்ில் காலமானார.் 

 கரந்ாடக இளசயில் ஜாஸ் வளகக் கருவியான சாக்ஸபபாளனப் பிரபலப் 

படுதத்ியதற்காக கத்ரி பகாபால்நாத் மவகுவாக அறியப் படுகின்றார.் 

 லண்டனில் உை்ை புகழ்மபற்ற ராயல் ஆல்பரட்் அரங்கில் இளச நிகழ்சச்ிகளை நிகழ்த்திய 

ஒரு சில கரந்ாடக இளசக் களலஞரக்ைில் இவரும் ஒருவர ்ஆவார.் 

 

துகணக் குடியரசுத் தகலவருக்கு  “ஆரட்ர ்ஆஃப் கிரன்ீ கிரசெண்ட்” விருது  

 இந்தியத் துளணக் குடியரசுத ் தளலவரான எம்.மவங்ளகயா நாயுடு ஆப்பிரிக்கத் தீவு 

பதசமான மகாமமாபராஸின் மிக உயரந்்த குடிமக்கை் விருதான “ஆரட்ர ் ஆஃப் கிரன்ீ 

கிரமசண்ட்” என்ற விருளதப் மபற்றுை்ைார.் 

 இந்த விருதானது பமாபரானியில் அந்நாட்டு அதிபரான அசாலி அசாமவுனியால் 

இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 பமாபரானி நகரம் ஆனது ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்களரயில் உை்ை  

மகாமமாபராஸ் தீவுக் கூட்டதத்ின் தளலநகரம் ஆகும். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் மவங்ளகயா நாயுடு துளணக் குடியரசுத் தளலவரான பிறகு இது 

அவருக்கு கிளடதத் இரண்டாவது சரவ்பதச மகௌரவமாகும். 

 இந்த ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் பகாஸ்டாரிக்காவில் உை்ை ஐக்கிய நாடுகைின் அளமதி 

பல்களலக் கழகமானது நகரப்்புற பமம்பாட்டு அளமசச்ராக நிளலயான வைரச்ச்ிக்கு 

அவர ் ஆற்றிய பங்கைிப்பிற்காக அவருக்கு ஒரு மகௌரவ முளனவர ் பட்டத்ளத 

வழங்கியது. 
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 இந்தியத் துளணக் குடியரசுத் தளலவர ்சியரா லிபயான் மற்றும் மகாமமாபராஸின் அரசு 

முளற சுற்றுப் பயணதத்ில் தற்பபாது  உை்ைார.் 

 

 

PII-ICRC விருது ளின் 13வது பதிப்பு 

 மனிதாபிமானம் மதாடரப்ான சிறந்த கட்டுளர மற்றும் சிறந்த புளகப்படதத்ிற்காக 2019 

ஆம் ஆண்டின் இந்தியப் பத்திரிக்ளக நிறுவனம் (Press Institute of India - PII) - சரவ்பதச 

மசஞ்சிலுளவ சங்கக் குழு (International Committee of the Red Cross - ICRC) ஆகியவற்றின் 13வது 

பதிப்பு விருதுகை் அறிவிக்கப் பட்டுை்ைன. 

 இந்த விருது வழங்கும் விழாவானது PII மற்றும் ICRCன் புது தில்லிப் பிராந்திய தூதுக் குழு 

ஆகியவற்றால் இளணந்து புது தில்லியில் நடத்தப்பட்டது. 

 “மனிதாபிமானப் பிரசச்ிளனகைில் காலநிளல மாற்றதத்ின் தாக்கம்" என்ற 

கருப்மபாருைின் கீழ் இந்த விருதுகை் வழங்கப்பட்டன. 

விருது  சபயர்  கட்டுகர/புககப்படம்   

சிறந்த கட்டுளர ஊரவ்சி சரக்்கார ்

‘எங்கை் வீடுகை் மளறந்து வருகின்றன. 

யாரும் கவளலப் படுவதில்ளல’ - 

PARI (People’s Archive of Rural India) 

இளணயதைதத்ில் மவைியிடப்பட்டது 

சிறந்த 

புளகப்படம் 

ஜி.சிவபிரசாத ்

(தி மாதர்ுபூமி) & ரிபஜா 

பஜாசப் (மளலயாை 

மபனாரமா) 

‘இதயதத்ிற்கு மநருக்கமானது’ 

‘உயிருக்காக ஓடுகின்றது’ 
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விண்சவளியில் நைந்த முதலோவது மனிதர ் ோலமோனோர ்

 1965 ஆம் ஆண்டில் முதல் முளறயாக விண்மவைியில் நடந்த ரஷ்ய விண்மவைி வீரரான 

அமலக்ஸி லிபயாபனாவ் என்பவர ்ரஷ்யாவின் மாஸ்பகாவில் காலமானார.் 

 1965 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில், லிபயாபனாவ் மற்றும் அவரது மற்ற கூட்டாைியான 

பாமவல் மபல்யாபயவ் ஆகிபயார ்பவாஸ்பகாட் 2 என்ற திட்டத்தின் கீழ் விண்மவைிக்குப் 

பறந்தனர.் 

 இந்தத் திட்டதத்ின் பபாது, 1965 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 18 அன்று லிபயாபனாவ் 

விண்கலத்திலிருந்து மவைிபயறி 12 நிமிடங்கை் ஒன்பது வினாடிகை் விண்மவைியில் 

நடந்தார.் 

 

 

சு ோதோர மன்ை விருது - 2019 

 இந்திய வம்சாவைிளயச ்பசரந்்த உலகைாவிய அளமப்பு (Global Organisation of People of Indian 

Origin - GOPIO), சுகாதாரத ் துளறயில் சிறப்பாகப் பங்காற்றியவரக்ளுக்கு  2019 ஆம் 

ஆண்டிற்கான சுகாதார மன்ற விருதிளன வழங்கியது. 

 உலமகங்கிலும் உை்ை இந்திய வம்சாவைியினரின் ஆபராக்கியத்ளத பமம்படுத்துவளத 

இந்த உசச்ி மாநாடு பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த விருது மபற்ற மற்றவரக்ைில், 3 இந்திய அமமரிக்கரக்ளுக்கு சுகாதார மன்ற  விருது 

வழங்கப் பட்டது. 

சபயர ் விருது வழங்கப்பட்ட பிரிவு  

ராகுல் சுக்லா சமீபதத்ிய மருத்துவ உபகரணங்கைின் உற்பத்தி. 

ஹிசதஷ் பட் சுகாதார மதாழில்நுட்ப வளக. 

எெ ்ஆர் ஷா இந்திய வம்சாவைியினர ்மதத்ியில் சுகாதார விழிப்புணரள்வ 

ஊக்குவிதத்ல். 
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சபோருளோதோரத்திை் ோன கநோபல் பரிசு 

 ஆல்பிரட் பநாபலின் நிளனவாக 2019 ஆம் ஆண்டின் மபாருைாதார அறிவியலுக்கான  

ஸ்மவரிஜஸ் ரிக்ஸ்பபங்க் பரிசானது அபிஜித் பானரஜ்ி, எஸ்தர ்டப்பலா மற்றும் ளமக்பகல் 

கிமரமர ்ஆகிபயாருக்கு கூட்டாக வழங்கப்பட்டுை்ைது. 

 மபாருைாதார அறிவியலில் பநாபல் நிளனவு பரிசானது அலுவல்பூரவ்மாக ஸ்மவரிஜஸ் 

ரிக்ஸ்பபங்க் பரிசு என்று அறியப் படுகின்றது.  

 "உலகைவில் வறுளமளய ஒழிப்பதற்காக அவரக்ை் பமற்மகாண்ட பசாதளன 

அணுகுமுளறக்காக" அவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது. 

 டப்பலா என்பவர ்பானரஜ்ிளயத் திருமணம் மசய்து மகாண்டார.் பமலும் 2011 ஆம் ஆண்டில் 

“மிக பமாசமான மபாருைாதாரம்: வறுளம குறிதத்ு மீண்டும் சிந்தித்தல் மற்றும் அளத 

முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதற்கான வழிகை்” என்ற மிகப் புகழ்மபற்ற புதத்கம் ஒன்ளறயும் 

டப்பலா எழுதியுை்ைார.் 

 இத்தம்பதியினர ் மாசசூமசட்ஸ் மதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகின்றனர.் 

ளமக்பகல் கிமரமர ்ஹாரவ்ரட்் பல்களலக்கழகத்தில் பணியாற்றுகின்றார.் 

 2009 ஆம் ஆண்டில் எலிபனார ்ஆஸ்ட்பராமிற்குப் பிறகு, மபாருைாதாரத்தில் பநாபல் பரிளச 

மவன்ற இரண்டாவது மபண் டப்பலா ஆவார.் 

 இந்தப் பரிசு மபற்றவரக்ைால் பயன்படுதத்ப்பட்ட “புதிய, சக்திவாய்ந்த கருவி” என்பது 

சீரற்ற கட்டுப்பாட்டுச ்பசாதளனகைின் பயன்பாடு (Randomised Control Trials - RCTs) ஆகும். 

 மருந்துகைின் விளைவுகளைச ் பசாதிப்பதற்காக RCTகை் மபரும்பாலும் மருத்துவதத்ில் 

பயன்படுத்தப் பட்டன. 
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தமிழ்நாடட்ுடன் சதாடர்பு - அப்துல் லத்தீப் ஜமீல் வறுகம ஒழிப்பு ஆய்வகம் (Abdul Latif Jameel Poverty 

Action Lab - J-Pal) 

 அபிஜித் பானரஜ்ி மற்றும் அவரது மளனவி எஸ்தர ் டப்பலா ஆகிபயார ் நல்லாட்சிளய 

பமம்படுதத்ுவதற்காக தமிழக அரசுடன் இளணந்து கடந்த ஐந்து ஆண்டுகைாகப் 

பணியாற்றி வருகின்றனர.் 

 அப்துல் லத்தீப் ஜமீல் வறுளம ஒழிப்பு ஆய்வகமானது இந்தத் தம்பதியினரால் தமிழ்நாட்டில் 

நிறுவப்பட்டது. 

 தற்பபாளதய அல்லது புதிய திட்டங்களை மதிப்பீடு மசய்வதற்கும் அவற்ளறக்   

கண்காணிப்பதற்கும் ஒரு முடிவு/விளைவு அடிப்பளடயிலான அணுகுமுளறளய 

பின்பற்றுவதற்கும் உை்திறளன வைரப்்பதில் J-Pal அளமப்பானது அரசாங்கதத்ிற்கு 

உதவுகின்றது. 

அபிஜித் பானர்ஜி பற்றி 

 அபிஜித் விநாயக் பானரஜ்ி (பிறப்பு 1961) என்பவர ் இந்திய வம்சாவைிளயச ் பசரந்்த 

அமமரிக்க மபாருைாதார நிபுணர ்ஆவார.் 

 1981 ஆம் ஆண்டில் மகால்கத்தா பல்களலக்கழகதத்ின் பிரசிமடன்சி கல்லூரியில் 

மபாருைாதாரத் துளறயில் அவர ் பிஎஸ்சி பட்டப் படிப்ளப முடித்தார.் பின்னர ் 1983 ஆம் 

ஆண்டில் தில்லியின் ஜவஹரல்ால் பநரு பல்களலக் கழகதத்ில் மபாருைாதாரத் துளறயில் 

அவர ்எம்.ஏ. பட்டம் மபற்றார.் 

 "தகவல் மபாருைாதாரத்தில் கட்டுளரகை்" என்பது குறித்து முளனவர ் ஆராய்சச்ி ஒன்ளற 

பமற்மகாண்டதன் மூலம் ஹாரவ்ரட்ில் மபாருைாதாரத் துளறயில் அவர ்முளனவர ்பட்டம் 

மபற்றார.் 

 எஸ்தர ் டப்பலா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்த அமமரிக்கப் மபாருைாதார நிபுணரான 

மசந்தில் முல்ளலநாதனுடன் இளணந்து இவர ் 2003 ஆம் ஆண்டில் J-Pal நிறுவனத்ளத 

நிறுவினார.் 

 

புனன  னத ் ோன பு ் ர ்பரிசு 

 கனடாளவச ்பசரந்்த எழுத்தாைரான மாரக்மரட் அட்வுட் மற்றும் பிரிட்டிஷ் எழுதத்ாைரான 

மபரன்ாரட்ின் எவரிஸ்படா ஆகிபயார ் 2019 ஆம் ஆண்டின் புக்கர ் பரிசின் 

மவற்றியாைரக்ைாகத் பதரவ்ு மசய்யப்பட்டுை்ைனர.்  

 இவரக்ை் இந்த இலக்கிய விருதின் 50,000 பவுண்டு மதிப்பிலான நிதித் மதாளகளயச ்

சமமாகப் பிரிதத்ுக் மகாை்ை இருக்கின்றனர.் 

 புக்கர ் விதிகை் இந்தப் பரிளசப் பிரிக்கக் கூடாது என்று கூறுகின்றன. ஆனால் இந்தப் 

பரிசின் நடுவரக்ை் இந்த இரண்டு பளடப்புகளையும் "பிரிக்க முடியாது" என்று 

வலியுறுதத்ியுை்ைனர.் 

  இது 1969 ஆம் ஆண்டு முதல் பமன் குழுமதத்ால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

சபரன்ார்டின் எவரிஸ்சடா 

 புத்தகம்: சிறுமி, மபண், மற்றளவ (Girl, Woman, Other). 

 புக்கர ் பரிளச மவன்ற ஒபர கருப்பினப்  மபண்மணி எவரிஸ்படா ஆவார.் இவருளடய 

வயது 60 ஆகும். 
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 இவரது புத்தகமானது நவீன கால ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தில் வாழும் கறுப்பினப் மபண்கைின் 

வாழ்க்ளகளயயும் அவரக்ைின் பல்பவறு பபாராட்டங்களையும் ஆராய்கின்றது. 

மாரக்சரட் அட்வுட் 

 புத்தகம்: நற்மசய்தி (The Testament). 

 79 வயதான அட்வுட் என்பவர ் தனது வாழ்க்ளகயின் இரண்டாவது புக்கர ் பரிசிளன 

மவன்றுை்ைார.் 

 “தி பஹண்ட்மமய்ட்ஸ் படல்” (1985) என்ற பளடப்பிற்காக இவர ் ஏற்மகனபவ புக்கர ்

விருதிளனப் மபற்றுை்ைார.் 

 

 

 லோசச்ோரப் போரம்பரியப் போது ோப்பிை் ோன யுசனஸ்க ோவின் ஆசியோ - பசிபி ் 

விருது ள் 

 மும்ளபயின் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பு இயக்கத்திற்கு ஒரு மபரிய அங்கீகாரமாக, மூன்று 

நகரங்கைில் உை்ை அளடயாைச ் சின்னங்கை் இந்த ஆண்டின் கலாசச்ார பாரம்பரிய 

பாதுகாப்பிற்கான யுமனஸ்பகாவின் ஆசியா - பசிபிக் விருதுகளை மவன்றுை்ைன. 

 அளவ ஃப்பைாரா பவுண்மடயின், ளபக்குல்லாவில் உை்ை குபைாரியா பதவாலயம் மற்றும் 

கலா பகாதாவில் உை்ை மகமனமசத் எலியாஹூ மஜப ஆலயம் ஆகியனவாகும். 

 பாரம்பரிய அளமப்புகை் மற்றும் கட்டிடங்கை் ஆகியவற்ளற மவற்றிகரமாக 

மீட்மடடுதத்ுப் பாதுகாக்கும் தனி நபரக்ை் மற்றும் தனியார ்அளமப்புகைின் முயற்சிகளை 

இந்த விருது அங்கீகரிக்கின்றது. 

 அகமதாபாத்தின் இந்திய பமலாண்ளம நிறுவனத்தில் உை்ை விக்ரம் சாராபாய் 

நூலகமானது அதன் மறுசீரளமப்புக் கட்டிடக் களலஞரான பிருந்தாவிற்காக “தனித்துவ 

விருதிளனப்” மபற்றுை்ைது. 
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கதசிய ஒருனமப்போை்டிை் ோன இந்திரோ  ோந்தி விருது – சோந்தி பிரசோத் பை் 

 பிரபல சுற்றுசச்ூழல் ஆரை்லரும் சிப்தகா இயக்கேத்ின் முன்தனாடியுமான சாந்தி பிரசாே ்

பட் என்பவருக்கு தேசிய ஒருளமப்பாட்டிற்கான இந்திரா காந்தி விருது 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 இந்த விருதானது மவறந்ே பிரேமர ்இந்திரா காந்தியின் நிவனைாக காங்கிரஸ் கட்சியால் 

நிறுைப்பட்டுை்ைது.  

 “நாட்டில் தேசிய ஒருளமப்பாட்ளட ஊக்குவிப்பதிலும் பாதுகாப்பதிலும் அவர ் ஆற்றிய 

தசவைகளுக்காக” 2017 மற்றும் 2018 ஆண்டுகளுக்கான இந்த விருது இவருக்கு 

ைழங்கப்பட்டுள்ளது. 

சி. பி. பை் பை்றி 

 அைர ்ேதஷாலி கிராம் ஸ்ைராஜ்ய சங்கே்தின் கூட்டுறவு அவமப்வப நிறுவியதோடு, 1973 

ஆம் ஆண்டில் உேே்ரகாண்ட் மாநிலதத்ின் மண்டலில் முேலாவது சிப்தகா இயக்கே்வே 

ைழிநடேத்ினார.் 

 இவர ்சமூகே் ேவலவமதத்ுவத்திற்காக 1982 ஆம் ஆண்டில் ரதமான் மாக்தசதச விருதும் 

1986 ஆம் ஆண்டில் பே்மஸ்ரீ விருதும் 2005 ஆம் ஆண்டில் பே்ம பூசண் விருளதயும் 2013 ஆம் 

ஆண்டில் காந்தி அவமதிப் பரிளசயும் மபற்றுை்ைார.் 

 

 ோயோ ல்ப் விருது ள் 2018 - 19: எய்ம்ஸ் 

 அகில இந்திய மருதத்ுவ அறிவியல் நிறுவனமானது (All India Institutes of Medical Sciences - 

AIIMS) 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான (மதாகுதி A பிரிவு) அரசாங்கதத்ின் காயாகல்ப் 

திட்டதத்ின் கீழ் ரூ. 3 பகாடி மதிப்பிலான முதல் பரிளசப் மபற்றுை்ைது. 

 காயாகல்ப் விருதானது 2015 ஆம் ஆண்டு பம 15 அன்று 'ஸ்வச ்பாரத் அபியானின்' கீழ் ஒரு 

பகுதியாக நிறுவப் பட்டுை்ைது. 

 இது மபாது இடங்கைில் தூய்ளமளய ஊக்குவிப்பது என்ற கருத்துருவின் மீது அதிக அைவு 

தூய்ளம, சுகாதாரம் மற்றும் மதாற்று பநாய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்ளக பபான்ற 

நடவடிக்ளககளை நிரூபிதத்ுப்  மபாதுச ் சுகாதார வசதிகளை அங்கீகரிதத்ு 

பமம்படுதத்ுவதற்கான ஒரு பதசிய முயற்சியாகும். 

 புதுசப்சரியில் உை்ை  ஜிப்மர ்  ஆனது ₹ 1.5 பகாடி பரிசுத் மதாளகயுடன் இரண்டாம் 

இடத்ளதப் பிடிதத்ுை்ைது. 

 

விஸ்வநோதன் ஆனந்த்தின் எழுசச்ியூை்டும் புத்த ம் 

 புகழ்மபற்ற மசஸ் வீரரான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எழுசச்ியூட்டும் புதத்கம் ஒன்ளற 

எழுதியுை்ைார.் 

 இந்தப் புத்தகதத்ிற்கு “ளமண்ட் மாஸ்டர:் ஒரு சாம்பியனின் வாழ்க்ளகயிலிருந்து 

மவற்றிப் பாடங்களைக் கற்றுக் மகாை்வது” என்று மபயரிடப்பட்டுை்ைது. 
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மி ச ்சிைந்த மூத்த குடிம ன் விருது 

 இந்தியாவின் துளணக் குடியரசுத் தளலவரான மவங்ளகயா நாயுடு சட்டத் துளற 

வல்லுநர,் அறிஞர ் மற்றும் முன்னாை் இந்திய அரசுத் தளலளம வழக்குளரஞரான 

பக.பராசரனுக்கு “மிகச ் சிறந்த மூதத் குடிமகன்” என்ற ஒரு விருளத புது தில்லியில் 

வழங்கினார.்  

 1976 ஆம் ஆண்டில் தமிழகதத்ின் மாநில அரசுே் ேவலவம ைழக்குவரஞராகவும் 

முன்னாை் பிரதமரக்ைான ராஜீவ் காந்தி மற்றும் இந்திரா காந்தி ஆகிபயாரின் கீழ் இந்திய 

அரசுே ்ேவலவம ைழக்குவரஞராகவும் அவர ்பணியாற்றி உை்ைார.் 

 

வில்லியம் ைோல்ரிம்பிளின் புத்த ம் 

 பிரபல வரலாற்றாசிரியரான வில்லியம் டால்ரிம்பிைின் புதிய புதத்கமான ‘அராஜகம்’ 

என்ற ஒரு புத்தகம் (The Anarchy) சமீபதத்ில் உலகம் முழுவதும் மவைியிடப்பட்டது. 

 ‘அராஜகம்: ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய நிறுவனம், மபருநிறுவன வன்முளற மற்றும் ஒரு 

பபரரசின் மகாை்ளை’ என்ற தளலப்ளபக் மகாண்ட இந்த புத்தகமானது கிழக்கிந்திய 

நிறுவனதத்ின் களதளயயும் இந்தியாவின் மசல்வத்ளதச ் சுரண்டுவதன் மூலம் அதன் 

லாபத்ளத எவ்வாறு அது வைரத்த்து என்பளதயும் மசால்கின்றது. 

 

கிகஷோர ்குமோர் சம்மன் விருது: 2018-19 

 பிரபல இயக்குநரும் தயாரிப்பாைருமான பிரியதரஷ்னுக்கு 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான 

மத்தியப் பிரபதச அரசின் கிபஷார ்குமார ்சம்மன் பதசிய விருது வழங்கப் பட்டுை்ைது. 

 கிபஷார ் குமார ் சம்மன் விருதின் நடுவர ் அளமப்பானது புகழ்மபற்ற இந்தி சினிமா 

நடிளகயான வகீதா ரஹ்மான் என்பவளர 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுக்குத் பதரவ்ு 

மசய்துை்ைது. 

இந்த விருது பற்றி 

 புகழ்மபற்ற பின்னணிப் பாடகரும் பல்துளற வல்லுனருமான கிபஷார ் குமாரின் 

நிளனவாக கிபஷார ்குமார ்பதசிய விருது என்ற ஒரு விருது நிறுவப் பட்டுை்ைது. 

 மத்தியப் பிரபதசத்தின் கலாசச்ாரத் துளறயால் இந்த விருது நிறுவப் பட்டுை்ைது. 

சினிமாத்  துளறகைில் சிறந்து விைங்குபவரக்ளுக்கு இந்த விருது வழங்கப் படுகின்றது. 

 இது ஒரு சான்றிதழ் மற்றும் ரூ 2 லட்சம் மராக்கப் பரிசு ஆகியவற்ளறக்  மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த விருளதப் மபற்ற முதலாவது நபர ்ரிஷிபகஷ் முகரஜ்ி (1997-98) ஆவார.் 

 

பாசிபிள் திட்டம்: நிர்மல் பூரஜ்ா, சநபாளத்கதெ ்செர்ந்த மகலசயறும் வீரர ்

 முன்னாை் பிரிட்டிஷ் கூரக்்கா பளட வீரரும் பநபாைத்ளதச ் பசரந்்த மளலபயறும் 

வீரருமான நிரம்ல் பூரஜ்ா என்பவர ்பூமியில் உை்ை 8000 மீட்டருக்கு பமல் உயரம் மகாண்ட 

ஒவ்மவாரு மளலளயயும் ஏறிய  ‘பவகமான நபராக’ உருமவடுத்துை்ைார.் 
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 இந்தப் பட்டியலானது கிழக்கு இமய மளலயில் உை்ை எவமரஸ்ட் முதல் பாகிஸ்தானின் 

காரபகாரம் மளலகைில் உை்ை பக2 வளர மகாண்டுை்ைது. 

 அவர ் மவறும் ஆறு மாதங்கை் மற்றும் ஆறு நாட்கைில் இந்தச ் சாதளனளய 

நிகழ்த்தியுை்ைார.் 

 இத்தாலிய மளல ஏறும் வீரரான மரய்ன்பஹால்ட் மமஸ்னர ்என்பவர ்1986 ஆம் ஆண்டில் 

முதன்முதலில் இந்தச ் சாதளனளய நிகழ்த்தினார.் அவ்வாறு மளல ஏற அவருக்கு 16 

ஆண்டுகை் ஆனது. 

 பிரிட்டிஷ் கூரக்்கா பளடப் பிரிவின் உயரடுக்குச ் சிறப்புப் பளடகைில் பூரஜ்ா ஒரு தீவிர 

குைிரக்ாலச ்சூழ்நிளலயில் பணியாற்றும் பபார ்வீரராகப் பணியாற்றினார.் 

 

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

2019 ஆம் ஆண்டிை் ோன 10வது ஆசியத் தனலமுனைப் பிரிவினர் சோம்பியன்ஷிப் 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 10வது ஆசியத் தளலமுளறப் பிரிவினர ்சாம்பியன்ஷிப் (Asian Age 

Group Championships - AAGC) பபாட்டி கரந்ாடகாவின் மபங்களூருவில் நளடமபற்றது. 

 ஆசிய மதாழிற்சாரா நீசச்ல் கூட்டளமப்பு (Asia Amateur Swimming Federation - AASF) மூலம் 

இந்திய நீசச்ல் கூட்டளமப்பு இந்தப் பபாட்டிளய  ஏற்பாடு மசய்தது. 

 நீசச்ல், நீரில் மூழ்குதல், நீர ் விளையாட்டுக்கை் மற்றும் களலசார ் நீசச்ல் பபாட்டிகைில் 

இந்தியா சரவ்பதச சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டிளய நடத்தியது இதுபவ முதல் முளறயாகும். 

 இந்தியா இப்பபாட்டியில் மமாத்தம் 64 பதக்கங்களை (20 தங்கம், 24 மவை்ைி மற்றும் 20 

மவண்கலம்) மபற்றுை்ைது. 

 இந்த சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியில் இந்தியா நீசச்ல் பபாட்டியில் 4வது இடத்திலும், நீரில் 

மூழ்குதல் பபாட்டியில் இரண்டாவது இடத்திலும் இருந்தது. 
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கமரி க ோம் - 8வது தங் ப் பத ் ம் 

 ஆறு முளற சாம்பியன் பட்டம் மவன்ற எம்.சி பமரி பகாம் (51 கிபலா) என்பவர ் மகைிர ்

உலக சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் மிக மவற்றிகரமான குத்துச ்சண்ளட வீரராக தன்ளனத் 

தாபன மிஞ்சியுை்ைார.் 

 இவர ்முன் எப்பபாதும் இல்லாத வளகயில் எட்டாவது பதக்கத்ளதப் மபற்றுை்ைார.் 

 மூன்றாம் நிளல வீராங்களனயான பமரி பகாம் மகாலம்பியாவின் வமலன்சியா 

விக்படாரியாளவத் பதாற்கடித்தார.் 

 மஞ்சு ராணி (48 கிபலா), ஜமுனா பபாபரா (54 கிபலா) ஆகிபயாரும் இதில்  அளரயிறுதிப் 

பபாட்டியில் நுளழந்துை்ைனர.் 

 

உல  இனளகயோர் சசஸ் சோம்பியன்ஷிப் 2019 

 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக இளைபயார ்மசஸ் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியானது மும்ளபயில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 இந்தச ் சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியானது சரவ்பதச மசஸ் கூட்டளமப்பினால் ஏற்பாடு 

மசய்யப் பட்டது. 

 இந்தச ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா ஏழு பதக்கங்களை (மற்ற நாடுகளை  விட அதிக 

பதக்கங்கை்) மபற்றுை்ைது. 

 இதில் 1 தங்கம், 3 மவை்ைி மற்றும் 3 மவண்கலப் பதக்கங்கை் அடங்கும். 

 இந்தச ் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவிற்கு அடுதத் படியாக ரஷ்யா 5 பதக்கங்களை 

மவன்றுை்ைது. 

சபயர ் நிகழ்வு பதக்கம் 

பிரக்ஞானநந்தா ஓபன் U18 தங்கம் 

அகரவ்ால் வந்திகா மகைிர ்U18 மவை்ைி 

ஸ்ரீஹரி L R ஓபன் U14 மவை்ைி 

பதஷ்முக் திவ்யா மகைிர ்U14 மவை்ைி 

பகாஷ் ஆபரான்யக் ஓபன் U16 மவண்கலம் 

ஸ்ரீஸ்வான் மாரலக்சிஹாரி ஓபன் U14 மவண்கலம் 

ரவி ரக்சிதா  மகைிர ்U14 மவண்கலம் 

 

ஆர் பிர ்ஞோனந்தோ – சதுரங் ம்  

 சமீபதத்ில் மும்ளபயில் நடத்தப்பட்ட உலக இளைபயார ் சதுரங்க சாம்பியன்ஷிப்பில் 

இந்தியாவின் ஒபர தங்கப் பதக்கத்ளத (18 வயதுக்குட்பட்படார ் பிரிவில்) மசன்ளனளயச ்

பசரந்்த ஆர ்பிரக்ஞானந்தா மவன்றுை்ைார.் 

 2013 ஆம் ஆண்டில் 8 வயதுக்குட்பட்படாருக்கான சாம்பியனாகவும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 10 

வயதுக்குட்பட்படாருக்கான சாம்பியனாகவும் இருந்த பிரக்ஞானந்தாவுக்கு இது 
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மூன்றாவது உலகப் பட்டமாகும். 

 இவர ்2016 ஆம் ஆண்டில் உலகின் முதலாவது இளைய சரவ்பதச மசஸ் மாஸ்டர ்ஆனார.் 

 மசரஜ்ி காரஜ்கின், D குபகஷ் மற்றும் ஜபவாகிர ் சிந்தாபராவ் ஆகிபயாருக்குப் பிறகு 

கிராண்ட் மாஸ்டர ்பட்டத்ளதப் மபற்ற நான்காவது இைம் நபர ்இவராவார.் 

 

னசகமோன் னபல்ஸ் – உைை் பயிை்சி வல்லுநர் 

 ளசபமான் ளபல்ஸ் என்பவர ்தனது 25வது உலக சாம்பியன்ஷிப் பதக்கத்ளத மவன்றதன் 

மூலம் ஆண் அல்லது மபண்  என்ற எந்த ஒரு பிரிவிலும் "மிகவும் புகழ்மபற்ற" உடற் பயிற்சி 

ைல்லுநர ்என்ற மபருளமளயப் மபற்றுை்ைார.் 

 மஜரம்னியின் ஸ்டட்காரட்்டில் நடத்தப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டின் உலக ஜிம்னாஸ்டிக் 

சாம்பியன்ஷிப்பில் ‘பபலன்ஸ் பீம்’ மீதான அவரது சிறப்பான மசயல்திறன் அவருக்கு 

15.066 புை்ைிகளைப் மபற்றுத் தந்தது. 

 மபலாரளசச ் பசரந்்த ஆண் உடற் பயிற்சி ைல்லுநரான விட்டலி மஷரப்பா மபற்ற 23 

பதக்கங்கை் என்ற நீண்டகால சாதளனளய இவர ்முறியடிதத்ார.் 

 ளசமன் ளபல்ஸ் என்பவர ்நடப்பு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஆவார.் இவர ்ஐந்து முளற உலக 

சாம்பியன் பட்டம் மபற்ற உடற் பயிற்சி ைல்லுநர ்ஆவார.் 
 

 

 

IAAF – திருநங்ன  ளு ் ோன விதி 

 பதாஹாவில் கூடிய சரவ்பதசத் தடகை கூட்டளமப்புச ்சங்கமானது (International Association of 

Athletics Federations - IAAF) மகைிர ் பிரிவில் பபாட்டியிடும் திருநங்ளக விளையாட்டு 

வீரரக்ளுக்குப் புதிய விதிகளை வகுதத்ுை்ைது. 

 மபண் திருநங்ளக விளையாட்டு வீரரக்ை் இந்தப் புதிய விதிமுளறகைின் கீழ், 

தங்கை்  ஆண்வமக் கிளரவ்ி (testosterone) அைளவப் பாதியாகக் குளறக்க பவண்டும். 

 “மபண் தடகை வீரர”் என்று ஒருவர ்அறிவிக்கப்படுவதற்கு குளறந்தது 12 மாதங்களுக்கு 
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முன்பு அவருக்கு ஆண்வமக் கிளரவ்ியின் மசறிவானது ஒரு லிட்டருக்கு ஐந்து 

நாபனாபமால்களுக்குக் குளறவாக இருக்க பவண்டும். 

 பமலும், ஒரு திருநங்ளக விளையாட்டு வீரர ்சட்டதத்ால் “மபண்” என்று அங்கீகரிக்கப் பட 

பவண்டிய அவசியமில்ளல. 

 அவரது பாலின அளடயாைம் “மபண்” என்று ளகமயாப்பமிடப்பட்ட ஒரு அறிவிப்பப 

பபாதுமானதாகும். 

 பாலியல் வைரச்ச்ி அல்லது ளஹபராண்ட்பராஜனிசதத்ின் பவறுபாடுகை் மகாண்ட 

விளையாட்டு வீரரக்ளுக்கும் இபத பபான்ற விதிகை் மபாருந்தும். 

 

ைன்ரை்  கிரி ்ச ை் - புதிய கிரி ்ச ை் வடிவம் 

 2020 ஆண்டு ஜூளல மாததத்ில் மதாடங்கப் பட்டு இங்கிலாந்து மற்றும் பவல்ஸ் கிரிக்மகட் 

வாரியத்தால் இங்கிலாந்து மற்றும் பவல்ஸில் நடத்தப் மபறும் சுமார ் 100 

பந்துவீசச்ுகளைக் மகாண்ட ஒரு மதாழில்சார ் கிரிக்மகட் பபாட்டியின் மபயர ் ஹன்ரட் 

கிரிக்மகட் ஆகும். 

 இந்தக் கிரிக்மகட் பபாட்டி ஒரு புதிய முளறயில் விளையாடப்படும். 

 100 பந்துவீசச்ுகளைக் மகாண்ட கிரிக்மகட் என்பது வளரயறுக்கப்பட்ட ஓவரக்ளைக் 

மகாண்ட கிரிக்மகட்டின் ஒரு வடிவமாகும். இதில் இரண்டு அணிகளும் தலா 100 

பந்துவீசச்ுகளை உை்ைடக்கிய ஒரு இன்னிங்ஸில் விளையாடுகின்றன. 

விகளயாட்டின் வடிவம் 

 ஒரு இன்னிங்ஸுக்கு 100 பந்துகை் ஆகும்.  

 10 பந்துகளுக்கு ஒரு முளற ஓவர ்மாற்றப் படும்.  

 பந்து வீசச்ாைரக்ை் மதாடரச்ச்ியாக ஐந்து அல்லது 10 பந்துகளை வீசுவாரக்ை்.  

 ஒவ்மவாருப் பந்து வீசச்ாைரும் ஒரு ஆட்டதத்ிற்கு அதிகபட்சம் 20 பந்துகளை வீச முடியும்.  

 ஒவ்மவாரு அணிக்கும் 25 பந்துகை் மகாண்ட பவர ்பிபை இருக்கும்.  

 பவர ்பிபையின் பபாது 30 யாரட்ு வட்டதத்ிற்கு மவைிபய இரண்டு ஃபீல்டரக்ை் அனுமதிக்கப் 

படுகிறாரக்ை்.  

 

சரானால்சடா சிங் – தங்கம் 

 மதன் மகாரியாவின் இஞ்சிபயானில் நளடமபற்று வரும் ஆசிய ட்ராக் மிதிவண்டி 

சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டியின் ஆண்கை் இளைபயார ் மகய்ரின் நிகழ்வில் இந்திய 

மிதிவண்டி வீரரான மரானால்படா சிங் தங்கப் பதக்கத்ளத மவன்றுை்ைார.் 

 இப்பபாட்டியில் மரானால்படாளவத் தவிர, பஜம்ஸ் சிங் என்பவர ் ஒரு மவண்கலப் 

பதக்கத்ளத மவன்றுை்ைார.் 

 ஆண்கை் மற்றும் மபண்கைின் இளைபயார ் தடகை அணியானது இரண்டு மவண்கலப் 

பதக்கங்களை மவன்றுை்ைது. 
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இராணுவ விகளயாட்டுகள் 

 7வது சிஐஎஸ்எம் உலக ராணுவ விளையாட்டுப் பபாட்டிகைில் மாற்றுதத்ிறன் மகாண்ட 

ஆண்கைின் 100 மீ மற்றும் 400 மீ ஐடி 1 பபாட்டிகைில் பாரா-தடகை வீரரான ஆனந்தன் 

குணபசகரன் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை மவன்றுை்ைார.் 

 சீனாவின் வுஹானில் நளடமபற்ற இந்தப் பபாட்டியில் இந்தியாவின் முதலாவது தங்கப் 

பதக்கத்ளத தமிழ்நாட்ளடச ்பசரந்்த குணபசகரன் மவன்றுை்ைார.் 

 ஏழாவது இராணுவ உலக விளையாட்டுக்கை் சீனாவில் முதன்முளறயாக 

நடத்தப்படுகின்றன. பமலும் இது சீனாவில் நளடமபறும் மிகப்மபரிய இராணுவ 

விளையாட்டு நிகழ்வாகும். 

 

இந்தியோவில் முதலோவது ப ல்/இரவு சைஸ்ை் கிரி ்ச ை் கபோை்டி 

 இந்தியா தனது முதலாவது பகல்-இரவு மடஸ்ட் கிரிக்மகட் பபாட்டிளய மகால்கத்தாவில் 

அடுத்த மாதம் வங்க பதசதத்ிற்கு எதிராக நடத்தவுை்ைது 

 நவம்பர ் 22 ஆம் பததி மதாடங்கும் வங்க பதசதத்ிற்கு எதிரான இரண்டாவது மடஸ்ட் 

பபாட்டியானது ஈடன் காரட்ன் ளமதானதத்ில் ஒைி மவை்ைதத்ின் கீழ் விளையாடப்பட 

இருக்கின்றது. 

 இந்தியாவில் இைஞ்சிவப்பு நிறப் பந்ளதக் மகாண்டு விளையாடப்படும் முதலாவது 

மடஸ்ட் பபாட்டி இதுவாகும். 

 ஐந்து நாட்கை் மகாண்ட ஆட்டதத்ிற்கு இது ஒரு மபரிய ஊக்கமாக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்றது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திபரலியாவிற்கும் நியூசிலாந்திற்கும் இளடயில் நளடமபற்ற 

முதலாவது மடஸ்ட் பபாட்டிளயத் மதாடரந்்து இதுவளர 11 பகல்-இரவு மடஸ்ட் பபாட்டிகை் 

நடந்துை்ைன. 
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முக்கிய தினங்கள் 

சரவ்கதச முதிகயோர ்ள் தினம் - அ ்கைோபர ்1 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 1 ஆம் பததியன்று சரவ்பதச முதிபயாரக்ை் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்14 அன்று ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ்சளபயானது அக்படாபர ்1 

ஆம் பததிளய சரவ்பதச முதிபயாரக்ை் தினமாக அறிவிதத்து. 

 முதியவரக்ளைப் பாதிக்கும் பிரசச்ிளனகை், அதாவது முதிரச்ச்ியின் காரணமாக மற்றும் 

முதிபயாரக்ளை துன்புறுத்துதல் பபான்றளவ குறித்து விழிப்புணரள்வ 

ஏற்படுதத்ுவதற்காக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 முதியவரக்ை் இந்தச ் சமூகதத்ிற்கு அைிக்கும் பங்கைிப்புகளைப் பாராட்டுவதற்காகவும் 

இத்தினம் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினதத்ின் கருதத்ுரு, “வயது சமதத்ுவத்திற்கான பயணம்” 

என்பதாகும். 

 

உல  னசவ தினம் - அ ்கைோபர ்1 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் உலக ளசவ தினமானது அக்படாபர ் 1 ஆம் பததியன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது 1977 ஆம் ஆண்டில் வட அமமரிக்க ளசவ சங்கதத்ால் நிறுவப்பட்ட மற்றும் 1978 ஆம் 

ஆண்டில் சரவ்பதச ளசவ சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நாைாகும். 

 இந்தத் தினமானது ளசவ வாழ்க்ளக முளறயின் மநறிமுளற, சுற்றுசச்ூழல், சுகாதாரம் 

மற்றும் மனிதாபிமான நன்ளமகை் குறிதத் விழிப்புணரள்வக் மகாண்டு வருகின்றது. 

 இது அக்படாபர ் மாதத்ளத ளசவ விழிப்புணரவ்ு மாதமாகத் மதாடங்கி ளவக்கின்றது. 

இந்த ளசவ விழிப்புணரவ்ு மாதம் நவம்பர ்1 உடன் முடிவளடகின்றது. 

 

சரவ்கதச அகிம்னச தினம் - அ ்கைோபர் 2 
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 மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாைான அக்படாபர ் 2 ஆம் பததி சரவ்பதச அகிம்ளச 

தினமாக அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இந்தத் தினத்ளத அனுசரிப்பதற்கான கருதத்ானது ஈராளனச ் பசரந்்த பநாபல் பரிசு 

மபற்ற ஷிரின் எபாடி என்பவரால் 2004 ஆம் ஆண்டில் முன்மமாழியப் பட்டது. 

 2007 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15 அன்று ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் மபாதுச ் சளபயானது 

அக்படாபர ்2 ஆம் பததிளய சரவ்பதச அகிம்ளச தினமாக நிறுவ வாக்கைிதத்து. 

 இந்தத் தினமானது அகிம்ளச மற்றும் அளமதியான சகவாழ்வு ஆகிய மகாை்ளககளைப் 

பரப்புவதற்காக மகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 

உல  விலங்கு ள் தினம் – அ ்கைோபர ்04  

 உலக விலங்குகை் தினம் என்பது விலங்குகை் உரிளம மற்றும் நலன் ஆகியவற்றின் 

மசயல்பாட்டிற்கான ஒரு சரவ்பதச தினமாகும். 

 இது வருடந் பதாறும் அக்படாபர ்04ம் பததியன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 விலங்கியல் நிபுணர ் மஹயின்ரிச ் ஜிப்மரப்மன் மஜரம்னியின் மபரல்ினில் 1925 ஆம் 

ஆண்டு மாரச் ்24ம் பததியன்று முதல் உலக விலங்குகை் தினத்ளத அனுசரிதத்ார.் 

 அதன் பிறகு விலங்குகை் புரவலரான அசிசி பிரான்சிஸ் என்பவரது நிளனவு தினமான 

அக்படாபர ்04-ம் பததிக்கு இது மாற்றப்பட்டது. 

 

 

இந்திய வனவுயிர ்வோரம்: அ ்கைோபர் 02 – 08  

 ஒவ்மவாரு வருடமும் அக்படாபர ்02 மற்றும் 08 ஆகிய பததிகளுக்கு இளடப்பட்ட நாட்கைில் 

இந்தியாவில் வனவுயிர ்வாரம் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இப்பிரசச்ாரத்தின் வருடாந்திரக் கருத்துருவானது விலங்குகளைப் பாதுகாப்பளத 

ஊக்குவிதத்ல் என்பதாகும். 

 வனவுயிர ்வாரம் என்பது ஒரு உறுதியான நடவடிக்ளக மூலம் வனவுயிரக்ைின் வாழ்ளவப் 

பாதுகாப்பளதப் பற்றிய விழிப்புணரள்வ அதிகரிக்கச ்மசய்திடுவதற்கான ஒட்டுமமாத்த 

லட்சியத்துடன் திட்டமிடப்பட்டது. 
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முதலோவது உல  பருத்தி தினம் - அ ்கைோபர் 7 

 உலக வரத்்தக அளமப்பானது (World Trade Organisation - WTO) முதலாவது உலக பருதத்ி தின 

மகாண்டாட்டங்களை சுவிட்சரல்ாந்தில் உை்ை மஜனீவாவில் நடதத்ியது. 

 உலகப் பருத்தி தினத்ளத அதிகாரப்பூரவ்மாக அங்கீகரிக்குமாறு “பருதத்ி - 4 நாடுகை்” 

ஐ.நா மபாதுச ்சளபக்கு பகாரிக்ளக ளவதத்ளதத் மதாடரந்்து இந்த நிகழ்வு உருவாகியது. 

 பருதத்ி -4 நாடுகை் 

o மபனின் 

o பரக்ினா பாபசா 

o சாட் 

o மாலி 

 இத்தளகய தினமானது ஒரு உலகைாவியப் பண்டமாக பருத்தியின் முக்கியத்துவத்ளதப்  

பிரதிபலிக்கின்றது. 

சநாக்கங்கள் 

 WCD (World Cotton Day) ஆனது பருதத்ியின் பல நன்ளமகளை அதாவது, ஒரு இயற்ளக இளழ 

என அதன் குணங்கைிலிருந்து, அதன் உற்பத்தி, உருமாற்றம், வரத்்தகம் மற்றும் நுகரவ்ு 

ஆகியவற்றின் வாயிலாக மக்கை் மபறும் நன்ளமகை் வளர மகாண்டாடுகின்றது. 

 இது உலமகங்கிலும் உை்ை பருதத்ிப் மபாருைாதாரங்கை் எதிரம்காை்ளும் சவால்களைப்  

படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. 

 உலகைவில் குளறந்த அைவில் வைரச்ச்ி மபற்ற, வைரும் மற்றும் வைரந்்த 

மபாருைாதாரங்களுக்குப் பருதத்ி முக்கியமானதாக விைங்குகின்றது. 

முக்கியத்துவம் 

 ஒரு டன் பருத்தியானது சராசரியாக 5 நபரக்ளுக்கு ஆண்டு முழுவதும் 

பவளலவாய்ப்பிளன வழங்குகின்றது. 

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


                                    
 

173 
 

 இது வறண்ட காலநிளலக்கு உகந்த, வறட்சிளயத் தாங்கிக் மகாை்ளும் ஒரு பயிராகும். 

 இது உலகின் விளை நிலங்கைில் 2.1 சதவீதத்ளத மட்டுபம மகாண்டுை்ைது. ஆனால் இது 

உலகின் ஜவுைித் பதளவகைில் 27 சதவீதத்ளதப் பூரத்்தி மசய்கின்றது. 

இந்தியாவில் 

 ஐந்து நாை் நளடமபறும் இந்த நிகழ்வில் மத்திய ஜவுைித் துளற அளமசச்ரான ஸ்மிருதி 

இராணி இந்தியாளவப் பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ினார.் 

 பதசிய விருது மபற்ற மநசவாைரான பிட்டா ராமுலு என்பவர ் ளகராட்ளடயால்  மநசவு 

மசய்யப்படுவதன் மசய்முளற விைக்கத்ளத மசய்துக் காண்பித்தார.் 

 மவங்கடகிரி, சந்பதரி, மபகஸ்வரி மற்றும் இக்காட் ஆகிய ரகத்ளதச ்பசரந்்த புடளவகை் 

பபான்ற புவிசார ் குறியீடு வழங்கப்பட்ட ஆளடகை் இந்த நிகழ்வில் கரிம பருத்தியுடன் 

காட்சிக்கு ளவக்கப் பட்டன. 

 கரந்ாடகாவின் தாரவ்ாடில் வைரக்்கப்படும் இயற்ளக வண்ணப் பருதத்ியானது அடர ்

பழுப்பு, நடுத்தர பழுப்பு, பசள்ச மற்றும் குளழம வண்ணங்கைில் இந்த நிகழ்வில்  

காட்சிப்படுதத்ப் பட இருக்கின்றது. 

 

 

உல  விண்சவளி வோரம்: அ ்கைோபர் 04-10 

 உலக விண்மவைி வாரம் ஐபராப்பா மற்றும் ஆசியா உட்பட உலகின் பல்பவறு பகுதிகைில் 

ஆண்டுபதாறும் அக்படாபர ் 4 முதல் 10 ஆம் பததி வளர மகாண்டாடப்படும் ஒரு 

வருடாந்திர ஆண்டு விடுமுளறயாக அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 1999 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்6 ஆம் பததி  அன்று, ஐக்கிய நாடுகைின் மபாதுச ்சளப உலக 

விண்மவைி வாரத்ளத ஒரு வருடாந்திர ஆண்டு நிகழ்வுக்  மகாண்டாட்டமாக அறிவிதத்து. 

 இந்த பததிகைின் பதரவ்ு, விண்மவைி வரலாற்றில் பின்வரும் இரண்டு முக்கியமான 

பததிகளை அங்கீகரிப்பதன் அடிப்பளடயில் அளமந்தது. 

o 1957 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்4 ஆம் பததியன்று, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட முதல் 

பூமி மசயற்ளகக் பகாைான ஸ்பூட்னிக் 1ஐ ஏவியது; மற்றும்  

o 1967 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்10 ஆம் பததியன்று மவைி விண்மவைி ஒப்பந்ததத்ில் 

ளகமயழுதத்ிட்ட தினம். 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப் மபாருை் “நிலவு: நட்சத்திரங்களுக்கான நுளழவாயில்” 

என்பதாகும். 

 இது 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 20 ஆம் பததியன்று சந்திரனில் மனித குலத்தின் முதல் 

காலடி பதிந்ததின் 50வது ஆண்டு நிளறளவக் மகாண்டாடுகிறது. 
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உல  ஆசிரியர் தினம் - அ ்கைோபர ்05 

 1994ம் ஆண்டு முேல் உலக ஆசிரியர ் தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்தடாபர ் 5ம் 

தேதியன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 இது யுனிசசப், ஐக்கிய நாடுகள் ைளரச்ச்ிே் திட்டம், சரை்தேச சோழிலாளர ் அவமப்பு 

மற்றும் சரை்தேச கல்வி ஆகியைற்றுடன் இவணந்து அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 ஆசிரியரக்ளுக்கான சபாறுப்புகவளயும் உரிவமகவளயும் குறிேத்ு ேரங்கவள 

நிரண்யிே்ே 1996ம் ஆண்டின் யுசனஸ்தகா/சரை்தேச சோழிலாளர ் அவமப்பு 

ஆகியவற்றின் தீரம்ானத்ளத ஏற்றுக் சகாண்டேன் ைருடாந்திர அனுசரிப்வப இது 

நிவனவு சகாள்கின்றது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இே்தினே்தின் கருே்துரு “இளம் ஆசிரியரக்ள் : சோழிலின் 

எதிரக்ாலம்” என்போகும். 
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உல  வசிப்பிை தினம் - அ ்கைோபர ்7 

 ஐக்கிய நாடுகள் அவமப்பு ஒை்சைாரு ைருடமும் அக்தடாபர ் மாேே்தின் முேல் திங்கள் 

கிழவமவய உலக ைசிப்பிட தினமாக நிரண்யிேத்ுள்ளது. 

 இே்தினம் நமது நகரங்களின் நிவலவயயும் அவனைருக்கும் தபாதுமான 

ைசிப்பிடேத்ிற்கான அடிப்பவட உரிவமவயயும் பற்றிப் பிரதிபலிதத்ிட அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 1986ம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் முேல்முவறயாக உலக ைசிப்பிட தினே்வே 

அனுசரிேே்து. 

 2019ம் ஆண்டின் அனுசரிப்பிற்கான கருேத்ுரு “குப்வபகவளச ் சசல்ைங்களாக 

மாற்றிடுைேற்கான புதுவமயான கருவியாக அதிநவீன சோழில் நுட்பங்கள்” என்போகும். 

 

 

இந்திய விமோனப் பனை தினம் - அ ்கைோபர் 08 

 2019 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்8 ஆம் பததியன்று உத்தரப் பிரபதசத்தின் காசியாபாதத்ில் 

உை்ை ஹிண்டன் விமானப் பளட தைத்தில் 87வது இந்திய விமானப் பளட தின 

அணிவகுப்பு நடதத்ப்பட்டது. 
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 பாலபகாட் வான்வழித் தாக்குதலில் பங்பகற்ற IAF அதிகாரிகை் “அமவன்ஜர ்அளமப்ளப 

உருவாக்கும் விதமாக” மூன்று மிராஜ் - 2000 ரக விமானங்கைிலும் இரண்டு சு-30 எம்.பக.ஐ 

ரகப் பபார ்விமானங்கைிலும் பறந்தனர.்  

 இந்தத் தினக் மகாண்டாட்டமானது பதசப் பாதுகாப்பின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாக 

விைங்கும் IAFன் முக்கியதத்ுவம் குறித்த விழிப்புணரள்வ அதிகரிக்க முயல்கின்றது. 

 

உல  தபோல் தினம் - அ ்கைோபர ்9 

 உலக ேபால் தினம் ஒை்சைாரு ைருடமும் அக்தடாபர ்9 அன்று அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 இது 1874ம் ஆண்டில் உலகே்தின் ேகைல் சோடரப்ில் புரட்சிவய ஏற்படுே்திய சரை்தேச 

அஞ்சல் ஒன்றியே்தின் உருைாக்கே்திற்கான நிவனவு தினமாகும். 

 1948ம் ஆண்டில் அந்ே அவமப்பு ஐக்கிய நாடுகளின் அவமப்புகளில் ஒன்றாகியது. 

 1969ம் ஆண்டில் ஜப்பானின் தடாக்கிதயாவில் நவடசபற்ற சரை்தேச அஞ்சல் 

ஒன்றியேத்ின் மாநாட்டில் அக்தடாபர ்9ம் தேதி முேல் முவறயாக உலக ேபால் தினமாக 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இந்ே முன்சமாழிவு அந்ே அவமப்பில் உள்ள இந்தியப் பிரதிநிதிே் ேரப்பின் ஒரு 

உறுப்பினரான ஆனந்ே் தமாகன் நரூலா என்பைரால் சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

 

 

உல  மூை்டு அழை்சி தினம் - அ ்கைோபர ்12 

 உலக மூட்டு அழற்சி தினமானது அக்படாபர ் 12 ஆம் பததியன்று உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 மூட்டுைாே தநாய் மற்றும் தளசக் கூட்டு பநாய்கை் உை்ைவரக்ளைப் பாதிக்கும் 

பிரசச்ிளனகை் குறிதத்ு உலகைவில் விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவளத இது பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்தத் தினதத்ின் கருத்துரு “ளடம்2மவாரக்்” என்பதாகும். 

 மூட்டு அழற்சி என்பது மூட்டுகைில் வலி மற்றும் விளறப்ளப ஏற்படுதத்ும் ஒரு அழற்சி 

நிளலயாகும். 
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 இந்தத் தினமானது 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. இந்தத் தினமானது 

சரவ்பதச மூட்டு அழற்சி மற்றும் வாத பநாய் அளமப்பு என்ற அளமப்பால் நிறுவப்பட்டது. 

 

 

உல  இைம்சபயரும் பைனவ தினம் - அ ்கைோபர ்12 

 உலக இடம்மபயரும் பறளவ தினமானது (WMBD - World Migratory Bird Day) அக்படாபர ்12 ஆம் 

பததியன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 புலம்மபயரும் பறளவகை் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாக்க 

பவண்டியதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவளத இது பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினதத்ின் கருதத்ுரு, “பறளவகளைப் பாதுகாத்தல்: மநகிழி 

மாசுபாட்டிற்கான ஒரு தீரள்வ ஏற்படுதத்ுதல்” என்பதாகும். 

 

 

சரவ்கதசப் கபரிைர் அபோய ் குனைப்பு தினம் - அ ்கைோபர் 13 

 அக்படாபர ் 13 ஆம் பததியன்று சரவ்பதசப் பபரிடர ் அபாயக் குளறப்பு தினம் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 ஆபதத்ு குறித்து அறிதல் மற்றும் பபரிடர ்அபாயக் குளறப்பு ஆகியவற்ளற பநாக்கிய ஒரு 

உலகைாவியக் கலாசச்ாரத்ளத பமம்படுதத்ுவளத இது பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருதத்ுரு, “முக்கியமான உை்கட்டளமப்பு மற்றும் 

அடிப்பளடச ் பசளவகளை சீரக்ுளலதத்ல் ஆகியவற்றிற்கான பபரிடர ் பசதத்ளதக் 

குளறத்தல்” என்பதாகும். 
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 1989 ஆம் ஆண்டில், பபரிடர ் அபாயக் குளறப்பிற்கான சரவ்பதச தினமானது ஐக்கிய 

நாடுகை் சளபயின் மபாதுச ்சளபயினால் நிறுவப்பட்டது. 

 மசண்டாய்க் கட்டளமப்பின் (2015 - 2030) ஏழு இலக்குகளை ளமயமாகக் மகாண்ட பபரிடர ்

அபாயக் குளறப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகைின் அலுவலகதத்ினால் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

மதாடங்கப்பட்ட “மசண்டாய் ஏழு” என்ற பிரசச்ாரதத்ின் ஒரு பகுதியாக 2019 ஆம் ஆண்டுப் 

பதிப்பு மதாடரக்ின்றது. 

 

 

உல ப் போரன்வ தினம் - அ ்கைோபர் 10 

 உலகப் பாரள்வ தினம் ஆண்டுபதாறும் அக்படாபர ் மாதம் இரண்டாவது வியாழக் 

கிழளமயில் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு, உலகப் பாரள்வ நாை் 2019 அக்படாபர ்10 அன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 2000 ஆம் ஆண்டில் சரவ்பதச அரிமா சங்க அறக்கட்டளையின் “பாரள்வ முதலில்” என்ற 

பிரசச்ாரத்தின் மூலம் ஆரம்பதத்ில் மதாடங்கப்பட்ட இந்த நாை் பாரள்வயற்றத் தன்ளம 

மற்றும் பாரள்வக் குளறபாடு குறிதத் விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவளத பநாக்கமாகக் 

மகாண்டுை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்மபாருை் “பாரள்வ முதலில்”. 
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உல  மனநல தினம் - அ ்கைோபர் 10 

 உலக மனநல தினம் ஆண்டுபதாறும் அக்படாபர ்10 ஆம் பததி அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 மனநலப் பிரசச்ிளனகை் மற்றும் மன ஆபராக்கியத்ளத ஆதரிக்க பதளவயான 

முயற்சிகை் குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

 இது உலக சுகாதார அளமப்பின் ஆதரவுடன், மனநலத்திற்கான உலகக் கூட்டளமப்பு, 

தற்மகாளலத் தடுப்புக்கான சரவ்பதசச ் சங்கம் மற்றும் உலகைாவிய மன 

ஆபராக்கியத்திற்கான ஒருங்கிளணந்த அளமப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்பாடு மசய்யப் 

பட்டுை்ைது. 

 2019க்கான கருப்மபாருை்  “தற்மகாளல தடுப்பு”. 

 

 

அப்துல்  லோமின் பிைந்த நோள் / உல  மோணவர ்ள் தினம் - அ ்கைோபர் 15 

 உலக மாணவரக்ை் தினமானது இந்தியாவின் முன்னாை் குடியரசுத் தளலவரான டாக்டர ்

ஏபிபஜ அப்துல் கலாமின் பிறந்த தினமான அக்படாபர ் 15 அன்று ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

மகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 டாக்டர ் கலாம் ஒரு அரப்்பணிப்பு மிக்க ஆசிரியராக இருந்ததாலும் பவறு எதற்கும் 

முன்பாக ஆசிரியர ் பணியில் தன்ளன முன்னிளலப்படுத்திக் மகாண்டதாலும் அவரது 

பிறந்த நாைில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 2010 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ்சளபயானது அக்படாபர ் 15 ஆம் பததிளய 

உலக மாணவரக்ை் தினமாக அறிவிதத்து. 

 இஸ்பரா மற்றும் டிஆரட்ிஓவுடன் இளணந்து பணியாற்றியதற்காக 1981 ஆம் ஆண்டில் 

பத்ம பூஷண் என்ற விருதும் 1990 ஆம் ஆண்டில் பத்ம விபூஷண் என்ற விருதும் இந்திய 

அரசாங்கதத்ினால் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

 1997 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் மதாழில் நுட்பத்தின் நவீனமயமாக்கல் 

மற்றும் அறிவியல் ஆராய்சச்ி ஆகியவற்றிற்கு இவர ் ஆற்றிய பங்கைிப்பிற்காக 'பாரத ்

ரதன்ா' என்ற விருது வழங்கி இவர ்மகௌரவிக்கப்பட்டார.் 
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சரவ்கதச கிரோமப்புை சபண் ள் தினம் - அ ்கைோபர் 15 

 சரவ்பதச கிராமப்புற மபண்கை் தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ்15 அன்று உலகம் 

முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 அக்படாபர ் 15, 2008 அன்று கிராமப்புற மபண்கைின் முதலாவது சரவ்பதச தினம் 

அனுசரிக்கப்பட்டது.  

 விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வைரச்ச்ிளய பமம்படுதத்ுவதில், உணவுப் பாதுகாப்ளப 

பமம்படுதத்ுவதில் மற்றும் கிராமப்புற வறுளமளய ஒழிப்பதில் பழங்குடிப் மபண்கை் 

உட்பட கிராமப்புற மபண்கைின் முக்கிய பங்கு மற்றும் பங்கைிப்ளப இந்த நாை் 

அங்கீகரிக்கிறது.  

 இந்த ஆண்டுக் மகாண்டாட்டதத்ின் கருப்மபாருை் "கிராமப்புற மபண்கை் மற்றும் 

சிறுமிகை் காலநிளல எதிரப்்புத் தன்ளமளயக் கட்டளமத்தல்" என்பதாகும். 

 இந்தத் தினமானது காலநிளல மநருக்கடிளய எதிரம்காை்ை எதிரப்்புத் தன்ளமளய 

உருவாக்குவதில் கிராமப்புற மபண்கை் மற்றும் சிறுமிகை் வகிக்கும் முக்கியப் பங்ளக 

எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 
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உல ளோவிய ன   ழுவுதல் தினம் - அ ்கைோபர ்15 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 15 ஆம் பததி அன்று உலகைாவிய ளக கழுவுதல் 

தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 பநாய்த் தடுப்புக்கு முக்கிய காரணியாக விைங்கும் ஒரு  மசயலான பசாப்பிளனப்  

பயன்படுத்திக் ளக கழுவுதல் என்ற மசயல் குறிதத் விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவதற்காக 

அரப்்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சரவ்பதச ளக கழுவுதல் ஊக்குவிப்புப் பிரசச்ாரம் இந்த நாை் 

ஆகும். 

 ளக கழுவுதல் என்ற மசயலானது சுவாச மற்றும் குடல் பநாய்களை 25-50% என்ற அைவில் 

குளறக்கின்றது. 

 2008 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா மபாதுச ் சளபயானது இத்தளகய நாளை அனுசரிப்பதற்கு 

ஒப்புதல் அைித்தது. 

 

உல  உணவு தினம் - அ ்கைோபர் 16 

 உலக உணவு தினம் (World Food Day - WFD) என்பது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 16 

அன்று உலகம் முழுவதும் மகாண்டாடப்படும் ஒரு சரவ்பதச நாை் ஆகும். 

 இந்த நாைானது 1945 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் உணவு மற்றும் 

பவைாண்ளம அளமப்பு (Food and Agriculture Organization - FAO) நிறுவப்பட்ட தினத்ளத 

முன்னிட்டு மகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 1979 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாததத்ில் FAO அளமப்பின் 20வது மபாது மாநாட்டில் FAO இன் 

உறுப்பு நாடுகைால் WFD நிறுவப்பட்டது. 

 இந்த விழிப்புணரவ்ு நாைானது ஆபராக்கியமான மற்றும் நிளலயான உணவுகளை மலிவு 

விளலயில் மற்றும் அளனவருக்கும் அணுகக் கூடியதாக மாற்றுவதற்குப் பல துளறகைில் 

நடவடிக்ளக எடுக்க வலியுறுத்துகிறது.  

 2019 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினதத்ிற்கான கருப்மபாருை் "எங்கை் மசயல்கை் எங்கை் 

எதிரக்ாலம், ஒரு #ஜீபராஹங்கர ் (#சுழியப் பட்டினி) உலகதத்ிற்கான ஆபராக்கியமான 

உணவுகை்" என்பதாகும்.  
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வறுனம ஒழிப்பிை் ோன சரவ்கதச தினம் – அ ்கைோபர ்17 

 வறுளம ஒழிப்பிற்கான சரவ்பதச தினமானது ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ்17 அன்று 

அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 1992 ஆம் ஆண்டில், பாதிரியார ் பஜாசப் மரசின்ஸ்கியின் நிளனவாக ஐக்கிய நாடுகை் 

சளபயானது அக்படாபர ்17 ஆம் பததிளய வறுளம ஒழிப்பு தினமாக அதிகாரப்பூரவ்மாக 

அறிவித்தது. 

 இவர ் 1987 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் இந்த நாளைத் மதாடங்கி, தனது வாழ்நாை் 

முழுவதும் வறுளம மற்றும் சமூக விலக்கிற்கு எதிராகப் பபாராடினார.்  

 உலகைாவிய கடுளமயான வறுளம விகிதங்கை்  1990 ஆம் ஆண்டில் 36 சதவீதத்திலிருந்து 

2018 ஆம் ஆண்டில் 8.6 சதவீதமாகக் குளறந்துை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப் மபாருை், “வறுளமளய முடிவுக்குக் மகாண்டு வருவதற்கு 

குழந்ளதகை், அவரக்ைது குடும்பங்கை் மற்றும் சமூகங்களுக்கு அதிகாரம் அைிப்பதற்காக 

ஒன்றிளணந்து மசயல்படுவது” என்பதாகும். 

 

இந்திய   ம்யூனிஸ்ை்   ை்சியின் 100வது ஆண்டு - அ ்கைோபர ்17 

 2019 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் 17 பததியானது இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கே்தின் 

ைரலாற்றில் ஒரு சகாப்ேே்வே உருைாக்கிய ேருணே்வேக் குறிக்கின்றது. 

 மூன்றாம் சரை்தேச கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  இரண்டாம் உலக காங்கிரஸ் ஆனது 1920 ஆம் 

ஆண்டு அக்தடாபர ் 17 ஆம் தேதி ோஷ்கண்டில் எம்.என். ராய், ஈை்லின் ராய்-ட்சரண்ட், 

அபானி முகரஜ்ி, தராசா ஃபிடிங்தகாை், முகமது அலி, முகமது ஷபிக் மற்றும் ஆசச்ாரய்ா 

ஆகிபயாருடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவமப்பேற்கான களே்வே அவமேே்து. 

 இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (எம்), ேனது ஆண்டுக் சகாண்டாட்டே்வே சகால்கேே்ாவில் 

உள்ள தநோஜி உை் அரங்கில் சோடங்கியது. 

 ஆனால் தாய்க் கட்சியான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆனது 1925 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ்

மாதத்தில் கான்பூரில் இந்தக் கட்சி மதாடங்கப்பட்டதாகக்  கூறுகின்றது. 
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இருவழிசயோ ்கும் (பின்பி)  நோள் - அ ்கைோபர ்9 

 ஒரு பின்பி நாை் நடக்கிறது என்றால் அந்த நாைின் பததிளயப் பின்பனாக்கி மற்றும் 

முன்பனாக்கிப் படிக்க முடியும். 

 பததிகை் பின்பிகளுக்கு ஒத்தளவயாகவும் சமசச்ீராகவும் இருக்கும். 

 பின்பி பததி 9-10-2019 என்பது அரிதான ஒன்றாகும். 

 நாம் அதளனப் பின்பனாக்கி மற்றும் முன்பனாக்கிப் (9102019) படிக்கும் பபாதும் அதன் 

மபாருை் ஒன்பறயாகும். 

 ஆனால் பததி வடிவங்கை் எல்லா நாடுகைிலும் ஒபர மாதிரியாக இல்ளல. 

 அளவ ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்மறாரு நாட்டிற்கு பவறுபட்டளவ ஆகும். 

 

 

மரண தண்ைனன ்கு எதிரோன உல  தினம் - அ ்கைோபர ்10 

 மரண தண்டளனளய ஒழிப்பதற்கும், மரண தண்டளன மபற்ற ளகதிகளைப் பாதிக்கும் 

நிளலளமகை் மற்றும் சூழ்நிளலகை் குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்த  

நாை் அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த நாை் முதன்முதலில் மரண தண்டளனக்கு எதிரான உலகக் கூட்டணி என்னும் 

அளமப்பால் 2003 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு மசய்யப்பட்டது. 

 ஐ.நா. உறுப்பு நாடுகைில் 74% ஐ பிரதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ுகின்ற 142 நாடுகை் - ஏற்கனபவ 

மரண தண்டளனளயப் பயன்படுதத்ுவளத நிறுத்திவிட்டன. அளத அவரக்ைின் 

தண்டளனச ் சட்டத்திலிருந்து நீக்குவதன் மூலபமா அல்லது நீண்ட காலமாக மரண 

தண்டளன நிளறபவற்றாமபலா அதளன நீக்கியுை்ைன. 

 ஐபராப்பிய மன்றமானது இந்த ஒழிப்புச ்  மசயல்பாட்டில் ஒரு முன்பனாடியாக இருந்து 

வருகிறது. இது 1997 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபராப்பாளவ மரண தண்டளன இல்லாத ஒரு 

உண்ளமயான மண்டலமாக மாற்றியுை்ைது. 

 இந்த நாை் மரண தண்டளனக்கு எதிரான உலக தினதத்ிற்கு ஐபராப்பிய நாடுகைின் ஒரு 

பங்கைிப்பாகும். இது ஆண்டுபதாறும் இபத நாைில் அங்கு அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 

கதசிய அஞ்சல் தினம் - அ ்கைோபர ்10 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 10 ஆம் பததி இந்தியாவில் பதசிய அஞ்சல் தினம் 

மகாண்டாடப் படுகிறது. 
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 கடந்த 150 ஆண்டுகைாக இந்திய தபால் துளற ஆற்றியப் பங்கைிப்ளப நிளனவு கூரும் 

வளகயில் இந்த நாை் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 அக்படாபர ் 9 அன்று மகாண்டாடப்படும் உலக அஞ்சல் தினத்தின் நீட்டிப்பாக இந்திய 

அஞ்சல் தினம் மகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

 இந்திய அஞ்சல் 1854 ஆம் ஆண்டில் டல்மஹைசி பிரபு என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 

 இது தகவல் மதாடரப்ு அளமசச்கதத்ின் கீழ் மசயல்படுகிறது. 

 தபால் துளறயின் கீழ், 6 இலக்க PIN (Postal Index Number) முளறளய மத்திய தகவல் மதாடரப்ு 

அளமசச்கம் 1972 ஆகஸ்ட் 15 அன்று அறிமுகப்படுதத்ியது. 

 பின்பகாடில் உை்ை PIN என்ற மசால் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ளணக் குறிக்கிறது 

 பின் குறியீட்டின் முதல் இலக்கமானது அப்பகுதிளயக் குறிக்கிறது. 

 இரண்டாவது இலக்கமானது துளணப் பகுதிளயக் குறிக்கிறது. 

 மூன்றாவது இலக்கமானது மாவட்டத்ளதக் குறிக்கிறது. 

 களடசி மூன்று இலக்கங்கை் ஒரு குறிப்பிட்ட முகவரிளயக் மகாண்டிருக்கும் தபால் 

நிளலயத்ளதக் காட்டுகிறது. 

 பதசிய தபால் வாரமும் அக்படாபர ்9 முதல் அக்படாபர ்15 வளர மகாண்டாடப்படுகிறது. 
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உல  முை்னை தினம் - அ ்கைோபர் 11 

 உலக முட்ளட தினம் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் இரண்டாவது மவை்ைிக்கிழளம 

வருகிறது. 

 இந்த ஆண்டு இந்த தினமானது 11 அக்படாபர ்2019 அன்று மகாண்டாடப் பட்டது. 

 இந்த தினமானது சரவ்பதச முட்ளட ஆளணயதத்ின் வியன்னா மாநாட்டில் 1996 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. 

 உலக முட்ளட தினத்ளத விஜயவாடாவில் மகாண்டாட ஆந்திரா திட்டமிட்டிருந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான கருப்மபாருை் “இன்றும் ஒவ்மவாரு நாளும் உங்கை் முட்ளடளய 

உண்ணுங்கை்” என்பதாகும். 

 

உல  உைல் பருமன் தினம் - அ ்கைோபர் 11 

 உலக உடல் பருமன் தினம் அக்படாபர ்11 அன்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. 

 இந்த நாை் உடல் பருமனுக்கான காரணங்கை் மற்றும் அதளனத ் தடுப்பதற்கான  

குறிப்புகை் குறித்த ஒரு விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவதாகும். 

 உலக உடல் பருமன் தினமானது உலக உடல் பருமன் கூட்டளமப்பால் 2015 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப் பட்டது. 

 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான உலக உடல் பருமன் தினமானது உலகைாவிய மற்றும் 

ஒருங்கிளணந்த குரலின் பதளவக்குப் பதிலைிக்கும் வளகயில்  2020 ஆம் ஆண்டின் உலக 

உடல் பருமன் தினத்ளத 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்4 ஆம் பததியில் ஒரு புதிய உலக உடல் 

பருமன் தினத்ளதத்  மதாடங்க வழிவகுக்கும். 

 

 

சபண் குழந்னத ் ோன சரவ்கதச தினம் - அ ்கைோபர் 11 

 இது ஐக்கிய நாடுகை் சளபயால் அறிவிக்கப்பட்ட சரவ்பதச அனுசரிப்பு தினம் ஆகும். 

 அக்படாபர ்11, 2012 -  மபண் குழந்ளதக்கான முதல் சரவ்பதச தினம் ஆகும். 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருப்மபாருை் “மபண்கைின் வலிளம: எழுதப்படாதது மற்றும் தடுத்து 

நிறுத்த முடியாதது”. 

 1995 ஆம் ஆண்டில், மபண்கை் பற்றிய நான்காவது உலக மாநாட்ளட ஐ.நா. அளமப்பானது 

சீனாவின் மபய்ஜிங்கில் கூட்டியது. 

 மபண்கை் மற்றும் சிறுமிகைின் உரிளமகளை மனித உரிளமகைாக அங்கீகரிக்க இந்த 

மாநாடு தீரம்ானிதத்து. 
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 இந்த மாநாட்டில் மபய்ஜிங் பிரகடனம் மற்றும் நடவடிக்ளகக்கான தைம் ஏற்றுக் 

மகாை்ைப்பட்டது. இது மபண்களுக்கு அதிகாரமைிப்பதற்கான ஒரு மிக விரிவான 

மகாை்ளக நிகழ்சச்ி நிரல் ஆகும். 

 

 

உல த் தர நிரண்ய நோள் - அ ்கைோபர் 14 

 இது சரவ்பதச தர நிரண்ய நாை் என்றும் அளழக்கப்படுகிறது. 

 உலகத் தர நிரண்ய தினத்தின் பநாக்கம், உலகப் மபாருைாதாரதத்ிற்குக் தரப்படுதத்ுதலின் 

முக்கியதத்ுவம் குறிதத்ு கட்டுப்பாட்டாைரக்ை், மதாழில்துளற மற்றும் நுகரப்வார ்மத்தியில் 

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவதாகும். 

 1946 ஆம் ஆண்டில், 25 நாடுகைின் பிரதிநிதிகை் முதன்முதலில் லண்டனில் கூடி, 

தரநிளலயாக்கத்ளத எைிதாக்குவதில் கவனம் மசலுதத்ி ஒரு சரவ்பதச அளமப்ளப 

உருவாக்க முடிவு மசய்த தினமான அக்படாபர ்14 பததிளய நிளனவில் மகாை்ை அந்த தினம் 

குறிப்பாகத் பதரந்்மதடுக்கப் பட்டது. 

 தரப்படுதத்ுதலுக்கான சரவ்பதச அளமப்பு இதற்கு பின்பு ஒரு வருடம் கழிதத்ு 

உருவாக்கப்பட்டாலும், முதல் உலகத்  தர நிரண்ய நாை் 1970கைில் மகாண்டாடப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டிற்கான கருப்மபாருை் “ஒரு உலகைாவிய நிளலளய உருவாக்கும் காமணாைித ் 

தரநிளலகை்” என்பதாகும். 
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உலகப் புள்ளியியல் தினம் - அக்சடாபர ்20 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 20 அன்று உலகம் முழுவதும் முதல் முளறயாக 

மகாண்டாடப்பட்ட ஒரு சரவ்பதச தினமாகும். 

 இது ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முளற மகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 ஐக்கிய நாடுகைின் புை்ைியியல் ஆளணயமானது இத்தினத்ளத அறிவிதத்து. 

 அடுத்த உலக புை்ைியியல் தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 20 அன்று 

மகாண்டாடப்பட உை்ைது. 

 2015 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 20 அன்று இரண்டாவது உலக புை்ைியியல் தினமானது 

“சிறந்த தரவு, சிறந்த வாழ்வு” என்ற கருப்மபாருளுடன் மகாண்டாடப்பட்டது. 

 புகழ்மபற்ற புை்ைியியல் நிபுணரான பிரசாந்த சந்திர மஹலாபனாபிஸின் பிறந்த 

நாைான ஜூன் 29 அன்று புை்ைியியல் தினத்ளத இந்தியா மகாண்டாடுகின்றது. 

 

சங் ரலிங் னோர் நோள் - அ ்கைோபர் 13 

 1952 ஆம் ஆண்டில், மதராளஸத் தளலநகராகக் மகாண்டு மதலுங்கு மமாழி பபசும் 

மக்களுக்கு தனி மாநிலத்ளத மபாட்டி ஸ்ரீராமுலு பகாரினார.் 

 அவர ் தனது பகாரிக்ளகயுடன் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டு, பின்னாைில் அந்த 

உண்ணாவிரதத்தின் பபாபத இறந்தார.் 

 இந்திய அரசு ஒரு தனி மாநிலத்ளத உருவாக்கி, பின்னர ்மமாழியியல் அடிப்பளடயில் 1956 

ஆம் ஆண்டில் மாநிலங்களை மறுசீரளமத்தது. 

 மறுசீரளமப்பின் பின்னர,் மதராஸ் மாநிலத்தில் தமிழ் பபசும் மக்கை் 

மபரும்பான்ளமயாக மாறினர.்  

 சங்கரலிங்கனார ் 1956 ஆம் ஆண்டு ஜூளல 27 அன்று விருதுநகரில் ஒரு 

உண்ணாவிரதத்ளதத் மதாடங்கினார.் இதில் பன்னிரண்டு பகாரிக்ளககை் இருந்தன. 

அதில் மதராஸ் மாநிலம் தமிழ்நாடு என மறுமபயரிடப்பட பவண்டும் என்பதும் ஒன்றாகும். 

 76 நாட்கை் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு, அவர ் 1956 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 13 அன்று 

இறந்தார.் 

 இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத் திருதத்ம் மூலம் 1969 ஜனவரி 14 அன்று இந்தப் 

மபயர ்அதிகாரப்பூரவ்மாக தமிழ்நாடு என மாற்றப்பட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் விருதுநகரில் சங்கரலிங்கனாருக்கு ஒரு நிளனவுச ்சின்னத்ளத தமிழக 

அரசு கட்டியுை்ைது. 

 

டிஜிை்ைல் சமூ  தினம் - அ ்கைோபர ்17 

 அக்படாபர ்17 ஆம் பததிளய டிஜிட்டல் சமூக தினமாக இந்தியா  மகாண்டாடுகின்றது. 

 2000 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 17 அன்று இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சமூகதத்ின் முதலாவது 

சட்டமான தகவல் மதாழில்நுட்ப சட்டம் 2000 ஆனது அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து அக்படாபர ்

17 ஆனது இந்தியாவில் டிஜிட்டல் சமூகதத்ிற்கு முக்கியமான தினமாக  விைங்குகின்றது. 
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 இந்த அறிவிப்பானது நாட்டில் முதன்முளறயாக மின்னணு ஆவணங்களுக்கு ஒரு 

சட்டப்பூரவ் அங்கீகாரத்ளத அைித்தது. 

 பமலும் இது டிஜிட்டல் ளகமயாப்பங்கை் மூலம் மின்னணு ஆவணங்களை உறுதிப்படுத்த 

சட்டப்பூரவ்மாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு முளறளயயும் வழங்குகின்றது. 

 கூடுதலாக, தகவல் மதாழில்நுட்பச ் சட்டம், 2000 ஆனது இளணயவழிக் குற்றங்களை 

அங்கீகரிதத்து. இது இளணயவழிக் குற்றங்களுக்கு விளரவாக குளறகளை நிவரத்்தி 

மசய்வதற்கான வழிமுளறளயயும் பரிந்துளரத்தது. 

 

 ோவல் துனை நினனவு தினம் - அ ்கைோபர ்21 

 காவல் துளறயினர ் தங்கை் கடளமகளைச ் மசய்யும்பபாது உயிளரத் தியாகம் மசய்த 

துணிசச்லான காவலரக்ளை நிளனவில் ளவதத்ிருப்பதற்காக ஒவ்மவாரு ஆண்டும் 

அக்படாபர ் 21 ஆம் பததியன்று பதசியக் காவல் துளற நிளனவு தினம் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு காவல் துளற நிளனவு தினத்ளத முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு மடல்லியில் 

இந்தியாவின் முதலாவது பதசியக் காவல் துளற அருங்காட்சியகத்ளத இந்தியப் பிரதமர ்

நபரந்திர பமாடி திறந்து ளவத்தார.் 

 ோவல் துனை நினனவு தினத்தின் வரலோறு 

 1959 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 21 அன்று லடாக்கில் இருபது இந்திய வீரரக்ை் சீனப் 

பளடயினரால் தாக்கப்பட்டனர.் 

 இரு நாட்டுத் துருப்புக்களுக்கு இளடயிலான இந்த  சசாற்தபார ் ஆனது பதத்ு 

காவலரக்ைின் மரணதத்ிற்கு வழிவகுத்தது. 

 சீனச ்  சிளறயில் அளடக்கப்பட்டிருந்த மற்ற வீரரக்ைில் ஏழு இந்திய வீரரக்ை் சீனப் 

பளடயினரிடமிருந்துத்  தப்பிக்க முடிந்தது. 

 1959 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் 28 அன்று சீனத் துருப்புக்கை் தியாகிகைான இந்தியக் 

காவலரக்ைின் சடலங்களை இந்தியாவிடம் ஒப்பளடத்தனர.் 

 அவரக்ைின் உடல் தகனமானது லடாக்கிலுை்ை ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸில் முழு காவல்துளற 

மரியாளதயுடன் நளடமபற்றது. 

 

ஐ ்கிய நோடு ள் தினம் - அ ்கைோபர் 24 

 ஐக்கிய நாடுகை் தினமானது 1945 ஆம் ஆண்டில் நளடமுளறக்கு வந்த ஐக்கிய நாடுகை் 

சாசனத்தின் ஆண்டு நிளறளவக் குறிக்கிறது. 

 1945 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 24 அன்று ஐக்கிய நாடுகை் சளப அதிகாரப் பூரவ்மாக 

நளடமுளறக்கு வந்தது. 

 2019 ஆம் ஆண்டானது ஐக்கிய நாடுகைின் 74வது ஆண்டாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகை் இந்தியா என்ற அளமப்பானது மகாத்மா காந்தியின் 150வது பிறந்த 

நாைில் "காந்தி மற்றும் நிளலதத்ன்ளம" என்ற கருப்மபாருளுடன் அவளர நிளனவு 

கூரந்்ததன் மூலம் இத்தினத்ளதக் மகாண்டாடியது. 
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உல  வளரச்ச்ித் த வல் தினம் - அ ்கைோபர ்24 

 வைரச்ச்ி குறித்த பிரசச்ிளனகை் மற்றும் அவற்ளறத் தீரப்்பதற்கு பவண்டிய சரவ்பதச 

ஒதத்ுளழப்ளப வலுப்படுத்த பவண்டியதன் அவசியம் ஆகியளவ குறித்து உலகின் 

கவனத்ளத ஈரப்்பதற்காக இதத்ினமானது ஆண்டுபதாறும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 1972 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகை் சளபயின் மபாதுச ்சளபயானது அக்படாபர ்24 அன்று 

ஐக்கிய நாடுகை் தினத்துடன் ஒன்றிப் மபாருந்துமாறு உலக வைரச்ச்ித் தகவல் தினத்ளத 

நிறுவ முடிவு மசய்தது. 

 இது முதன்முதலில் 1973 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்24 அன்று மகாண்டாடப்பட்டது. 

 

உல  கபோலிகயோ தினம் - அ ்கைோபர ்24 

 பபாலிபயா பநாய் மற்றும் அதன் ஒழிப்பு முயற்சிகை் குறித்த விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்த 

ஆண்டுபதாறும் அக்படாபர ்24 அன்று உலக பபாலிபயா தினம் மகாண்டாடப் படுகின்றது. 

 உலக பபாலிபயா தினம் 2019 இன் கருப்மபாருை் “முன்பனற்றக் களதகை்: உலக 

பபாலிபயா தினத்திற்கான கடந்த காலமும் நிகழ்காலமும்”. 

 பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகைில் பபாலிபயா இன்னும் பரவலாக 

உை்ைது. 

 இந்தியாவில் களடசியாக பதிவு மசய்யப்பட்ட பபாலிபயாவின் நிளல  2011 ஜனவரி ஆகும்.  

 இந்தியாவின் பமற்கு வங்காைதத்ில்  களடசியாக கண்டறியப்பட்ட மகாடிய பபாலிபயா 

ளவரஸ் மதாற்று ஏற்பட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 2014 ஆம் ஆண்டில் SEAR (South 

East Asian Region - மதன்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்தியம்) நாடுகை் பபாலிபயா இல்லாத நாடுகை் 

என அறிவிக்கப் பட்டுை்ைன. 

 ளநஜீரியா 2015 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர ்  மாததத்ில் பபாலிபயா தாக்கம் அதிகம் உை்ை 

நாடுகைின்   பட்டியலிலிருந்து நீக்கப் பட்டது. 

 சரவ்பதச பபாலிபயா ஒழிப்பு முயற்சியானது பின்வரும் 5 அளமப்புகைான  “உலக 

சுகாதார அளமப்பு, பராட்டரி இன்டரப்நஷனல், அமமரிக்காவின் பநாய்க் கட்டுப்பாடு 

மற்றும் தடுப்பு ளமயங்கை், ஐக்கிய நாடுகைின் குழந்ளதகை் நிதி (யுனிமசஃப்) மற்றும் 

பில் & மமலிண்டா பகட்ஸ் அறக்கட்டளை ஆகியவற்றுடன் நாடுகைின் பதசிய அரசுகளும் 

ஒரு மபாது-தனியார ்பங்குதார முளறயில் இளணந்து  பமற்மகாண்ட ஒரு முயற்சியாகும்.   
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 பபாலிபயா என்பது ஒரு அதிகம் மதாற்றக் கூடிய  பநாய் ஆகும். 

 இது மபாதுவாக 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ளதகளைப் பாதிக்கும் மகாடிய ‘பபாலிபயா 

ளவரஸ்’ காரணமாக ஏற்படும் பநாய் ஆகும். 

 மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் (Wild Polio Virus - WPV) எனப்படும் பபாலிபயா ளவரஸில் மூன்று 

விகாரங்கை் உை்ைன. 

 மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் 3 என்ற வளகயால் களடசியாக ஏற்பட்ட பாதிப்பு 2012 ஆம் 

ஆண்டில் வடக்கு ளநஜீரியாவில் காணப்பட்டது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 2 நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப் 

பட்டது - இது நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டாவது மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ் 

வளக ஆகும். 

 மூன்று மகாடிய பபாலிபயா ளவரஸ்கைில் இரண்டு நீக்கப்பட்ட நிளலயில், மகாடிய 

பபாலிபயா ளவரஸ் வளக 1 மட்டுபம இன்னும் புழக்கதத்ில் உை்ைது. இது ஆப்கானிஸ்தான் 

மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரண்டு நாடுகைில் மட்டுபம இன்னும் காணப் படுகின்றது. 

  

ஒளி ்  ை்புல  போரம்பரிய தினத்திை் ோன உல  தினம் - அ ்கைோபர ்27 

 யுமனஸ்பகாவின் மபாது மாநாடு 2005 ஆம் ஆண்டில் ஒைிக் கட்புல பாரம்பரியதத்ிற்கான 

உலக தினத்ளத நிளனவு கூருவதற்கு ஒப்புதல் அைித்தது. 

 பதிவு மசய்யப்பட்ட ஒலி மற்றும் ஒைிக் கட்புல ஆவணங்கைின் (திளரப்படங்கை், ஒலி 

மற்றும் காமணாைிப் பதிவுகை், வாமனாலி மற்றும் மதாளலக்காட்சி நிகழ்சச்ிகை்) 

முக்கியதத்ுவம் மற்றும் அதளனப் பாதுகாதத்லில் உை்ை சவால்கை் குறிதத் 

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவளத இது பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 இந்த ஆண்டின் கருப்மபாருை் "ஒலி மற்றும் படங்கை் மூலம் கடந்த காலத்ளதத ் 

மதாடரப்ுபடுதத்ுங்கை்" என்பதாகும். 

 

ஊழல் விழிப்புணரவ்ு வோரம் - அ ்கைோபர் 28 முதல் நவம்பர ்2 வனர 

 அக்தடாபர ்மாேே்தின் கவடசி ைாரமானது ஊழல் விழிப்புணரவ்ு ைாரமாக மே்திய ஊழல் 

ேடுப்பு ஆவணயே்தின் (Central Vigilance Commission - CVC) ஆேரவின் கீழ் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 இை்ைருடம் அந்ே ைாரமானது அக்தடாபர ் 28 முேல் நைம்பர ் 2 ஆகிய காலே்தில் 

ைருகின்றது. 

 இந்ே அனுசரிப்பு சபாதுமக்களிவடதய ஊழல் பற்றிய விழிப்புணரவ்ை அதிகரிப்பதோடு 

இேர பங்குோரரக்வளயும் ஊழலுக்கு எதிரான தபாராட்டேத்ில் பங்தகற்றிட 

ஊக்குவிக்கின்றது. 

 இந்ே அனுசரிப்பின் கருே்துரு “தநரவ்ம என்பது ைாழ்வியலுக்கான ஒரு ைழியாகும்”. 

 மே்திய ஊழல் ேடுப்பு ஆவணயம் ேற்சமயம் 1979ம் ஆண்டு இந்தியக் காைல் பணி 

அதிகாரியான சரே் குமார ்என்பரால் ேவலவம ோங்கப்படுகின்றது. 
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உலக சிக்கன நாள்/உலக செமிப்பு நாள் - அக்சடாபர் 31 

 ஒவ்மவாரு ஆண்டும் அக்படாபர ் 31 ஆம் பததியன்று உலக சிக்கன தினம் அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

 இந்த தினமானது உலகம் முழுவதும் உை்ை தனிநபரக்ை் மற்றும் நாடுகைின் பசமிப்பு 

மற்றும் நிதிப் பாதுகாப்ளப பமம்படுத்துவளத பநாக்கமாகக் மகாண்டுை்ைது. 

 மக்கைிளடபய பசமிக்கும் பழக்கமானது மக்களுக்கும் நாட்டிற்கும் தனிச ் சுதந்திரத்ளத 

வழங்குகின்றது. 

 1924 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது சரவ்பதச சிக்கன காங்கிரஸ் மாநாடானது இதத்ாலியில் 

உை்ை மிலனில் நடத்தப் பட்டது. 

 முதலாவது உலக சிக்கன தினமானது 1925 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 1984 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் 31 அன்று இந்தியப் பிரதமர ் இந்திரா காந்தி மளறந்ததன் 

காரணமாக இந்தியாவில் இந்தத் தினமானது அக்படாபர ் 30 அன்று மகாண்டாடப் 

படுகின்றது. 

 

உலக நகரங்கள் தினம் - அக்சடாபர் 31 

 ஐக்கிய நாடுகை் மபாதுச ் சளபயானது அக்படாபர ் 31 ஆம் பததிளய உலக நகரங்கை் 

தினமாக அறிவித்துை்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திற்கான கருதத்ுரு, “உலளக மாற்றுவது: எதிரக்ால 

தளலமுளறயினருக்காக புதுளமகை் மற்றும் சிறந்த வாழ்வு”  என்பதாகும். 

 உலக நகரங்கை் தினத்தின் மபாதுவான கருப்மபாருை் “சிறந்த நகரம், சிறந்த வாழ்வு” 

என்பதாகும். 

 உலகைாவிய அைவில் ஒரு நிளலயான மற்றும் சமூக உை்ைடக்கத்தில் நகரமயமாக்கலின் 

பங்கு குறிதத் விழிப்புணரள்வ ஏற்படுதத்ுவபத இதத்ினதத்ின் பநாக்கமாகும். 
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சதசிய ஒற்றுகம தினம் - அக்சடாபர ்31 

 பதசிய ஒற்றுளம தினமானது (ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ்) இந்திய அரசால் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் அறிமுகப் படுதத்ப்பட்டது. 

 பலாக் புருஷ் என்றும் அறியப் படுகின்ற இந்தியாவின் இரும்பு மனிதரான வல்லபாய் 

ஜாவரப்ாய் பபடல் 1875 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ்31 அன்று பிறந்தார.் 

 சரத்ார ் வல்லபாய் பபடல் இந்தியக் குடியரசின் நிறுவனத ் தந்ளத என்று மிகவும் 

பிரபலமாக அறியப் படுகின்றார.்  

 ஏமனன்றால், பிரிவிளனக்குப் பின்னர ் சுதந்திர மாகாணங்களை ஒருங்கிளணந்த 

இந்தியாவில் இளணப்பதில் அவர ்குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியிருந்தார.் 

 

 ஒருங்கிளணந்த இந்தியாளவ பநாக்கிய அவரது முயற்சிகளுக்காக, சரத்ார ் பபடலின் 

பிறந்த நாை் ஆனது இப்பபாது பதசிய ஒற்றுளம தினமாக மகாண்டாடப் படுகின்றது. 

இத்தினமானது ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ் என்றும் அளழக்கப் படுகின்றது. 

 இந்த நாளைக் மகாண்டாட, ‘இந்தியாவின் ஒருங்கிளணப்பாைரான’ சரத்ார ் வல்லபாய் 

பபடல் உலகின் மிக உயரமான சிளலயான ஒற்றுளமக்கான சிளலயின் மூலம் 

மகௌரவிக்கப் பட்டார.் 

 சரத்ார ்பபடலுக்கு அரப்்பணிக்கப்பட்ட, குஜராதத்ின் நரம்தா மாவட்டதத்ில் உை்ை இந்தச ்

சிளலயானது சுமார ்182 மீட்டர ்(597 அடி) உயரம் மகாண்டது. 
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இதரெ ்செய்திகள் 

உல ளோவிய ஆயுதத் திைன் குறியீடு -2019 

 

 உலகைாவிய ஆயுேே் திறன் அளமப்பு  உலகைாவிய ஆயுேே் திறன் குறியீடு (Global 

Firepower Index - GFP) / ராணுவ வலிளமத்  தரவரிளச 2019 என்ற ஒன்ளற மவைியிட்டது. 

 இது நிலம், கடல் மற்றும் வான்மவைி முழுவதும் வழக்கமான ஆயுதங்களுடன் ஒவ்மவாரு 

நாட்டின் பபார ்உருவாக்கும் திறளனக் மகாண்டு அவற்ளறத் தரவரிளசப் படுதத்ுகிறது. 

 இந்த திறன் குறியீட்டில் இந்தியா 4வது இடத்தில் இருந்தது. பமலும் இந்தியா  

மதற்காசியாவில் முதலிடத்தில் இருந்தது. 

 உலகைவில், இந்தப் பட்டியலில் அமமரிக்கா முதலிடத்தில் இருந்தது. 

 உலகைாவிய ஆயுேே் திறன் அளமப்பு ஆனது  2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 137 நவீன இராணுவ 

சக்திகளைப் பற்றிய தரவுகைின் பகுப்பாய்வுக் காட்சிளய வழங்கி வருகிறது. 

 

குடிம ் னள னமயமோ  ் ச ோண்ை முதலோவது IMD சபோலிவுறு ந ரங் ள் குறியீடு 

2019  

 முதன்முதலில் சரவ்பதச பமலாண்ளம பமம்பாட்டு நிறுவனத்தால் (Institute for Management 

Development - IMD) நடதத்ப்பட்ட சபாலிவுறு நகரங்கள் குறியீடு 2019 என்ற குறியீட்டில், 

ளஹதராபாத் நகரமானது இந்திய நகரங்கைில் 67வது இடத்ளதப் பிடிதத்து. 

 அளதத் மதாடரந்்து புது மடல்லி 68வது இடதத்ில் இருந்தது. மும்ளப மற்றும் மபங்களூரு 

முளறபய 78 மற்றும் 79வது இடங்களைப் பிடிதத்ன. 

 இந்தப் பட்டியலில் சிங்கப்பூர ்முதலிடத்ளதப் பிடிதத்து. 

 தர வரிளசக்கு மமாதத்ம் 102 நகரங்கை் மதிப்பிடப்பட்டன. 

 இந்த அறிக்ளக சிங்கப்பூர ்மதாழில்நுட்ப மற்றும் வடிவளமப்பு பல்களலக் கழகதத்ுடன் 
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இளணந்து IMD உலகப் பபாட்டி ளமயதத்ின் சபாலிவுறு நகர ஆய்வகதத்ால் 

வழங்கப்பட்டது. 

 

 

பிரோண்ை் நிதியியல் கதசிய  வணி  அனையோளங் ள் 2019 

 பிராண்ட் நிதியியல் பதசிய வணிக அளடயாைங்கை் - 2019 என்ற மிகவும் மதிப்பு மிக்க 

மற்றும் வலிளமயான பதசிய வணிக அளடயாைங்கை் குறித்த ஒரு ஆண்டு 

அறிக்ளகயானது பிராண்ட் ளபனான்ஸ் என்ற நிறுவனதத்ினால் மவைியிடப்பட்டது. 

 வணிக அளடயாை மதிப்பில் 18.7 சதவிகித வைரச்ச்ியுடன் இந்தியா 2018 ஆம் ஆண்டில் 

9வது இடத்தில் இருந்து 7வது இடதத்ிற்கு முன்பனறியுை்ைது. 

 இந்தப் பட்டியலில் வணிக அளடயாை மதிப்பில் 7.2% வைரச்ச்ியுடன் அமமரிக்கா 

முதலிடத்ளதப் பிடித்துை்ைது. 

 சிங்கப்பூர ்உலகின் வலிளமயான பதசிய வணிக அளடயாைமாக உருமவடுதத்ுை்ைது. 
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2019 சைன்லி  ைவுச ்சீை்டு ் குறியீை்டுத் தரவரினச 

 சமீபதத்ிய 2019 மஹன்லி கடவுச ்சீட்டுக் குறியீட்டுத ்தரவரிளச மவைியிடப்பட்டது. 

 தற்பபாது இந்த அறிக்ளகயில், இந்தியா 2019 ஆம் ஆண்டில் 86வது இடத்தில் உை்ைது. இது 

2018 ஆம் ஆண்டில் அதன் முந்ளதய தரவரிளசயான  81வது  இடதத்ிலிருந்து ஐந்து  

இடங்கை் பின்தங்கியுை்ைது. 

 ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர ்ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்ளதப் 

மபற்று இருப்பதன் மூலம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கடவுச ்சீட்ளட அளவ ளவத்திருக்கின்றன 

என்பது மதைிவாகிறது.  

 இந்த ஆய்வு மஹன்லி நிறுவனம் & அதன் பங்குதாரரக்ைால் நடதத்ப் பட்டது. 

தர வரிகெ  நாடுகள்  

1  ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர ்

2  மதன் மகாரியா, மஜரம்னி மற்றும் பின்லாந்து 

3  மடன்மாரக்், இத்தாலி மற்றும் லக்சம்பரக்் 

4  பிரான்ஸ், ஸ்மபயின் மற்றும் சுவீடன் 

5  ஆஸ்திரியா, மநதரல்ாந்து மற்றும் பபாரச்ச்ுகல் 

86 இந்தியா 

 

 

          

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

	தமிழ்நாடு செய்திகள்
	மொத்த சேர்க்கை விகிதத்தில் மூன்றாவது இடம்: தமிழ்நாடு
	மதுரை மாணவர் ஐ.நா. மன்றத்தில் உரை
	ஸ்கோச் விருதுகள் - சென்னை காவல் துறை
	கிராமப்புற சுகாதாரத்திற்கான தூய்மை இந்தியா விருது – தமிழ்நாடு
	தனியாரால் நிர்வகிக்கப்படும் மின்சாரப் பேருந்துகள்
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	முதலாவது சர்வதேச கூட்டுறவுக் கண்காட்சி @ புது தில்லி
	SARAS ஆஜீவிகா மேளா 2019
	இந்தியா- வங்க தேசம் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான 2வது ஒருங்கிணைந்த ரோந்துப் பயிற்சி
	இந்திய விளையாட்டுகள் உச்சி மாநாடு – உடற் தகுதி: 10 பில்லியன் டாலர் வாய்ப்புகள்
	மாநிலங்களின் சுகாதார அமைப்பைப் பலப்படுத்தும் நிலைமை மீதான அறிக்கை : 2018 - 2019
	சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் மத்திய மன்றத்தின் 13வது மாநாடு
	தொழில்நுட்பம் மீதான G20 உலகளாவிய பொலிவுறு நகரங்களுக்கான கூட்டணி
	கண் பார்வையற்ற முதலாவது பெண் இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி
	சட்டத் துறை செயலாளர் - ஏ.கே.மெண்டிராட்டா
	ஏர் இந்தியா - டாக்ஸிபோட்களின் முதலாவது பயன்பாடு
	உலகளாவிய பட்டினிக் குறியீடு - 102வது இடத்தில் இந்தியா
	பீஹைவ் திட்டம் - இந்திய ராணுவம்
	முதலாவது இந்திய புத்தாக்கக் குறியீடு
	ஷின்யு மைத்ரி 2019: இந்தோ - ஜப்பான் இராணுவப் பயிற்சி
	உலகளாவிய கண்காணிப்புக் குறியீடு - இந்தியாவில் தரவின் தனியுரிமை
	உணவுப் பாதுகாப்பு மித்ரா - FSSAI
	பாலில் கார்சினோஜென்ஸ் (புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும் காரணிகள்)
	உலகக் கொடை அளித்தல் குறியீடு
	மூளை அழற்சி, நீலநாக்கு வைரஸ் ஆகியவற்றைக் கண்டறிவதற்காக இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட கருவிகள்
	20வது கால்நடைக் கணக்கெடுப்பு
	TRIFED இன் வன் தன் உள்ளிருப்புப் பயிற்சித் திட்டம்
	ஆசியாவின் பழமையான மூங்கில்
	அடுத்த உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி - சரத் அரவிந்த் போப்டே
	ஜொமேட்டோவின் உயிரி டீசல்
	தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனத்தின் நூற்றாண்டு ஆண்டு விழா
	கூட்டுப் பயிற்சி – ஈஸ்டர்ன் ப்ரிட்ஜ் V
	QS இந்திய பல்கலைக் கழகங்கள் தரவரிசை
	இந்தியாவில் தயாரிப்போம் - 3 பாதுகாப்புத் துறைத் திட்டங்கள்
	தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கலாச்சாரக் கல்வி
	கல்லீரல் மாற்று அறுவைச்  சிகிச்சை
	IMNEX 19
	இந்தியாவின் மிக உயரமான அனைத்து வானிலை மாற்றங்களையும் தாங்கக் கூடிய ஒரு நிரந்தரப் பாலம்
	டில்லி கடல் ஆற்றல் கருத்தரங்குத்  தொடர்
	ஸ்கந்தகுப்தா விக்ரமாதித்யா
	தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் அறிக்கை 2017 - இந்தியாவில் குற்றம்
	இதர  பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான நீதிபதி ரோஹிணி ஆணையம்
	ரயில்வே துறை மற்றும் அமேசான் நிறுவனத்துக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம்
	Danx 19
	சுற்றுலாப் பயணிகளுக்காக சியாச்சின் பகுதி திறப்பு
	ஆசாத் ஹிந்த் அரசின் 76வது ஆண்டு தினம்
	பாரத் கி லட்சுமி முன்னெடுப்பு
	ஆளில்லா விமானக் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் அமைப்பு
	கடல்சார் மாநில மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் 17 வது கூட்டம்
	திறன் பயிற்சி மையங்கள்
	தேசிய பார்வையற்றோர் மற்றும் பார்வைக் குறைபாடு கொண்டோர் கணக்கெடுப்பு - இந்தியா 2015/2019
	தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மையம்
	நிர்வாகிகள் குழு (CoA - Committee of Administrators) முடிவுக்கு வருகிறது
	ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருத மஹோத்ஸவ்
	ஹுனார் ஹாத் - கைவினைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு
	காவல்துறை அமைப்பு 2018 பற்றிய தரவு
	பிஎஸ்என்எல்-எம்டிஎன்எல் இணைப்பு
	VT-NMD (நரேந்திர மோடி தேவேந்திர) விமானம்
	NAM உச்சி மாநாட்டில் துணைக் குடியரசுத் தலைவர்
	ஜம்மு-காஷ்மீரில் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி சுரங்கம்
	தொழில் செய்வதற்கு உகந்த நாடுகள் பற்றிய அறிக்கை
	சிறைகள் பற்றிய புள்ளிவிவர அறிக்கை 2017
	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் திருத்தப்பட்ட விதிகள் – அறிவிப்பு
	இந்தியாவின் தென்கோடியில் உள்ள விமான தளம் – I.N.S பாஸ்
	ஜியோ பார்சி திட்டம்
	தீவிரப் படுத்தப்பட்ட இந்திர தனுஷ் 2.0 திட்டம்
	ஐரோப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் காஷ்மீருக்கு வருகை
	பிரிக்ஸ் கலாச்சாரத் துறை அமைச்சர்கள் சந்திப்பு
	முதல் ஆரம்ப் - குடிமைப் பணியாளர்களுக்கான அடிப்படைப் பயிற்சி
	ஏர் இந்தியா விமானத்தின் மீது ஏக் ஓன்கார் சின்னம்
	இந்திய பிரஞ்சு இராணுவப் பயிற்சி - சக்தி
	முதலாவது இந்திய மனித மூளை வரைபடம்
	காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் ஒன்றியப் பிரதேசங்களின் துணைநிலை ஆளுநர்கள் – ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் கலைப்பு
	13வது உலக நீர் மாநாடு @ புது தில்லி
	முதலாவது தேசிய பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்புடைமை விருதுகள்

	சர்வதேசச் செய்திகள்
	ஜி5 சஹேல் பிராந்தியத்தில் அதிகரித்து வரும் தீவிரவாதம்
	சீனாவின் டோங்ஃபெங் - 41 என்ற ஏவுகணை - 15,000 கி.மீ தொலைவு வரம்பு
	சிங்கப்பூர்-இந்தியா ஹேக்கத்தான்
	பொலிவியாவின் லித்தியம்
	இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த புருனேவின் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி
	64வது காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற மாநாடு
	படா தஷைன் திருவிழா - நேபாளம்
	சர்க்கரைப் பொருள்கள் கொண்ட பானங்கள் விளம்பரத்திற்கான உலகின் முதலாவது தடை – சிங்கப்பூர்
	யுனிசெப் மெய்நிகர் நாணய நிதி
	இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லைகளில் சூரிய காற்றாலைப் பண்ணைகள்
	தர்மா கார்டியன் 2019
	வஜ்ரா பிரஹார் 2019 - 10வது பதிப்பு
	2019 ஆம் ஆண்டின் சி40 உலக மாநகராட்சித் தலைவர்கள் உச்சி மாநாட்டின் 7வது பதிப்பு
	பார்வை மீதான முதல் உலக அறிக்கை
	குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறித்த யுனிசெஃப் அறிக்கை
	சீனாவின் அதிகாரப்பூர்வ டிஜிட்டல் நாணயம்
	உலகப் பொருளாதார கண்ணோட்டம்
	மகேந்திரபர்வதா – இந்து புத்தப் பேரரசு @ கம்போடியா
	உலகின் பழமையான முத்து @ ஐக்கிய அரபு அமீரகம்
	ஆபரேஷன் அமைதி வசந்தம்
	விண்வெளியில் நடந்த முதல் பெண்கள் குழு
	சன்ரைஸ் திட்டம் - மிக நீண்ட பயணத் தொலைவு கொண்ட இடை நில்லா விமானம்
	சர்வதேசக் காவல் துறை - பொதுச் சபை
	இலங்கை – FATFன் “சாம்பல் நிறப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கம்
	ரோஹிங்கியா அகதிகள்
	பண்டைய பதப்படுத்தப்பட்ட பிணங்கள்
	கொடிய போலியோ வைரஸ் 3 (WPV3) ஒழிக்கப்பட்டது
	கலாச்சாரப் பாரம்பரிய பாதுகாப்புக்கான யுனெஸ்கோ அமைப்பின் ஆசியா-பசிபிக் விருதுகள் 2019
	சர்வதேச செல்வ அறிக்கை 2019
	பிரதமருக்கு ஆகாய மார்க்கம் ஒதுக்க பாகிஸ்தான் மறுப்பு
	G20 ஒகாயாமா சுகாதார அமைச்சர்கள் மாநாடு
	நைட்ரஜன் சவால்கள் மீதான கொழும்பு தீர்மானம்
	நவீன மனிதத்  தோற்றம் @ போட்ஸ்வானா

	பொருளாதாரச் செய்திகள்
	ஆவண அடையாள எண் - மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம்
	நிகழ்நேர தாக்கல் முறை - ARTIS
	நிதிக் கொள்கை குழு – ஆய்வுக் கூட்டம்
	விரைவு ஒப்புதல் வழி
	GOAL
	தெற்கு ஆசியா மீதான கவனம் - உலக வங்கி அறிக்கை
	1 பில்லியன் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள்

	அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள்
	மறக்கப்படுவதற்கான உரிமை – இணையம்
	அருகலை (WiFi/வைஃபை) வசதி கொண்ட 5000வது ரயில் நிலையம்
	பிரம்மோஸ் ஏவுகணையின் நில தாக்குதல் வகை
	இஸ்ரேலிய எம்.பி.-ஏ.டி.ஜி.எம்
	மினிட்மேன் III - கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை
	தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கிடையேயான பயன்பாட்டுக் கட்டணம்
	ககன்யான் பயிற்சி @ ரஷ்யா - குடிமக்கள் பரிட்சயம் @ VSSC
	நெகிழிப் பொருட்களை உண்ணும் பாக்டீரியா
	முதல் செயற்கைக் கோள் சேவை விண்கலம்
	ICON விண்வெளி வானிலை செயற்கைக் கோள்
	நாசாவின் பெண்களுக்கான விண்வெளி உடைகள்
	தானியங்கு நிகழ்நேர செயல்திறன் கொண்ட ஸ்மார்ட் பலகை
	தலைமைத்துவப் பயணங்கள்
	வான் ஆலன் ஆய்வுத் திட்டம்
	குவாண்டம் மேலாதிக்கம்

	சுற்றுச்சூழல் செய்திகள்
	பூமியில் உள்ள மொத்த கரிமங்கள் (கார்பன்)
	1,400 கி.மீ நீளமுள்ள இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ‘பசுமைச் சுவர்’
	சீனா, பாகிஸ்தானுடன் காலநிலை சார்ந்த ஒத்துழைப்பு
	ஆசிய சுற்றுச்சூழல் அமலாக்க விருது
	வருடாந்திர கங்கை டால்பின் கணக்கெடுப்பு
	அரசுக் குடியிருப்புகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான வலைதளம் & செல்லிடப் பேசி பயன்பாடு
	டாஸ்மானியப் புலி (தைலாசின்)
	உலகின் அதிக சத்தமிடும் பறவை - வெள்ளை பெல்பர்ட்
	ஆந்த்ராக்ஸ்நோய் – அசாம்
	சஹாரா வெள்ளி எறும்புகள்
	பனிச் சிறுத்தை கணக்கெடுப்பு
	உலகளாவியப் போக்குவரத்து அறிக்கை

	மாநிலச் செய்திகள்
	ERSS - 112 மற்றும் பிரகார் குற்றத் தடுப்பு வாகனங்கள் – தில்லி
	இந்தியாவில் முழுமையாக மின்மயமாக்கப்பட்ட மாநிலம்
	பான் மசாலா மீதான தடை
	சத்தீஸ்கர் அரசாங்கத்தின் புதிய திட்டங்கள்
	தேசிய சட்டப் பல்கலைக் கழக மசோதா 2019
	கிராமச் செயலகம் – ஆந்திரப் பிரதேசம்
	மோ சர்க்கார் - ஒடிசா அரசு
	ஹைதேரி மஞ்சில் - கொல்கத்தா
	உத்தரப் பிரதேசத்தில் புதையுண்ட பண்டைய நதி
	முதல் மின்னணுக் கழிவு ஆய்வகம் – மத்தியப் பிரதேசம்
	ஆளில்லா விமானங்களின் மூலம் மருந்துகள் விநியோகம் – தெலுங்கானா
	ஒய்.எஸ்.ஆர் வாகன மித்ரா திட்டம்
	நிமோகோனியோசிஸ் நோய் பற்றிய கொள்கை
	39வது உலக கவிஞர்கள் மாநாடு – புவனேஷ்வர்
	கேரள வங்கி
	உத்தரகாண்ட் நடமாடும் ரதங்கள் – வன விலங்கு வாரம்
	கன்யாஸ்ரீ பல்கலைக் கழகம் @ மேற்கு வங்கம்
	ஒய்எஸ்ஆர் காந்தி வேலுகு திட்டம் 2019
	யானைகள் மீது சிவப்பு மிளகாய்த் தூள் பயன்படுத்த தடை – உத்தரகாண்ட்
	தனியார் துறையில் மகப்பேறு காலப் பலன்கள் - கேரளா
	APPSC - ஆட்சேர்ப்பில் நேர்காணல் நிலை இல்லை
	அதிகமான வறண்ட மாவட்டங்கள் – ஹரியானா
	கர்நாடக மாநிலத் தகவல் ஆணையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல்கள்
	ஆரோக்கியமான மறுபயன்பாட்டிற்கான நகர்ப்புற கழிவுநீர் நீரோடைகளின் உள்ளூர் சுத்திகரிப்பு (LOTUS-HR)
	ராணி சென்னம்மா - கர்நாடகா
	ஒடிசாவின் ஒருங்கிணைந்த நீர்ப்பாசனத் திட்டம்
	முக்கிய மந்திரி கன்யா விவாஹ யோஜனா - மத்தியப் பிரதேசம்
	கன்யா சுமங்கல யோஜனா – உத்திரப் பிரதேசம்

	பிரபலமானவர்கள், விருதுகள், மற்றும் நிகழ்வுகள்
	2018 ஆம் ஆண்டின் சரஸ்வதி சம்மன் விருதுகள்
	பண்டிட் ஜஸ்ராஜ்
	சுர்ஜித் பல்லா – IMFன் நிர்வாக இயக்குநர்
	மைசூரு தசரா திருவிழா
	தெலுங்கானா மலர்த் திருவிழா - பத்துகம்மா
	எம்.பி. பிர்லா விருது - விஞ்ஞானி தானு பத்மநாபன்
	வயோசிரேஸ்த சம்மன் – 2019: முதியோருக்கான விருதுகள்
	அகதிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் ஆணையத்தின் நான்சென் அகதிகள் விருது
	2019 ஆம் ஆண்டின் மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு
	இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு
	அமெரிக்க வரலாற்றுச் சங்கம் - ராமச்சந்திர குஹா
	வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு
	2019 ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு
	2019 ஆம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு
	கத்ரி கோபால்நாத் மறைவு
	துணைக் குடியரசுத் தலைவருக்கு  “ஆர்டர் ஆஃப் கிரீன் கிரசெண்ட்” விருது
	PII-ICRC விருதுகளின் 13வது பதிப்பு
	விண்வெளியில் நடந்த முதலாவது மனிதர் காலமானார்
	சுகாதார மன்ற விருது - 2019
	பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு
	புனை கதைக்கான புக்கர் பரிசு
	கலாச்சாரப் பாரம்பரியப் பாதுகாப்பிற்கான யுனெஸ்கோவின் ஆசியா - பசிபிக் விருதுகள்
	தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கான இந்திரா காந்தி விருது – சாந்தி பிரசாத் பட்
	காயாகல்ப் விருதுகள் 2018 - 19: எய்ம்ஸ்
	விஸ்வநாதன் ஆனந்த்தின் எழுச்சியூட்டும் புத்தகம்
	மிகச் சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருது
	வில்லியம் டால்ரிம்பிளின் புத்தகம்
	கிஷோர் குமார் சம்மன் விருது: 2018-19
	பாசிபிள் திட்டம்: நிர்மல் பூர்ஜா, நேபாளத்தைச் சேர்ந்த மலையேறும் வீரர்

	விளையாட்டுச் செய்திகள்
	2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 10வது ஆசியத் தலைமுறைப் பிரிவினர் சாம்பியன்ஷிப்
	மேரி கோம் - 8வது தங்கப் பதக்கம்
	உலக இளையோர் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2019
	ஆர் பிரக்ஞானந்தா – சதுரங்கம்
	சைமோன் பைல்ஸ் – உடற் பயிற்சி வல்லுநர்
	IAAF – திருநங்கைகளுக்கான விதி
	ஹன்ரட்  கிரிக்கெட் - புதிய கிரிக்கெட் வடிவம்
	ரொனால்டோ சிங் – தங்கம்
	இராணுவ விளையாட்டுகள்
	இந்தியாவில் முதலாவது பகல்/இரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி

	முக்கிய தினங்கள்
	சர்வதேச முதியோர்கள் தினம் - அக்டோபர் 1
	உலக சைவ தினம் - அக்டோபர் 1
	சர்வதேச அகிம்சை தினம் - அக்டோபர் 2
	உலக விலங்குகள் தினம் – அக்டோபர் 04
	இந்திய வனவுயிர் வாரம்: அக்டோபர் 02 – 08
	முதலாவது உலக பருத்தி தினம் - அக்டோபர் 7
	உலக விண்வெளி வாரம்: அக்டோபர் 04-10
	உலக ஆசிரியர் தினம் - அக்டோபர் 05
	உலக வசிப்பிட தினம் - அக்டோபர் 7
	இந்திய விமானப் படை தினம் - அக்டோபர் 08
	உலக தபால் தினம் - அக்டோபர் 9
	உலக மூட்டு அழற்சி தினம் - அக்டோபர் 12
	உலக இடம்பெயரும் பறவை தினம் - அக்டோபர் 12
	சர்வதேசப் பேரிடர் அபாயக் குறைப்பு தினம் - அக்டோபர் 13
	உலகப் பார்வை தினம் - அக்டோபர் 10
	உலக மனநல தினம் - அக்டோபர் 10
	அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாள் / உலக மாணவர்கள் தினம் - அக்டோபர் 15
	சர்வதேச கிராமப்புற பெண்கள் தினம் - அக்டோபர் 15
	உலகளாவிய கை கழுவுதல் தினம் - அக்டோபர் 15
	உலக உணவு தினம் - அக்டோபர் 16
	வறுமை ஒழிப்பிற்கான சர்வதேச தினம் – அக்டோபர் 17
	இந்திய  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சியின் 100வது ஆண்டு - அக்டோபர் 17
	இருவழியொக்கும் (பின்பி)  நாள் - அக்டோபர் 9
	மரண தண்டனைக்கு எதிரான உலக தினம் - அக்டோபர் 10
	தேசிய அஞ்சல் தினம் - அக்டோபர் 10
	உலக முட்டை தினம் - அக்டோபர் 11
	உலக உடல் பருமன் தினம் - அக்டோபர் 11
	பெண் குழந்தைக்கான சர்வதேச தினம் - அக்டோபர் 11
	உலகத் தர நிர்ணய நாள் - அக்டோபர் 14
	உலகப் புள்ளியியல் தினம் - அக்டோபர் 20
	சங்கரலிங்கனார் நாள் - அக்டோபர் 13
	டிஜிட்டல் சமூக தினம் - அக்டோபர் 17
	காவல் துறை நினைவு தினம் - அக்டோபர் 21
	ஐக்கிய நாடுகள் தினம் - அக்டோபர் 24
	உலக வளர்ச்சித் தகவல் தினம் - அக்டோபர் 24
	உலக போலியோ தினம் - அக்டோபர் 24
	ஒளிக் கட்புல  பாரம்பரிய தினத்திற்கான உலக தினம் - அக்டோபர் 27
	ஊழல் விழிப்புணர்வு வாரம் - அக்டோபர் 28 முதல் நவம்பர் 2 வரை
	உலக சிக்கன நாள்/உலக சேமிப்பு நாள் - அக்டோபர் 31
	உலக நகரங்கள் தினம் - அக்டோபர் 31
	தேசிய ஒற்றுமை தினம் - அக்டோபர் 31

	இதரச் செய்திகள்
	உலகளாவிய ஆயுதத் திறன் குறியீடு -2019
	குடிமக்களை மையமாகக் கொண்ட முதலாவது IMD பொலிவுறு நகரங்கள் குறியீடு 2019
	பிராண்ட் நிதியியல் தேசிய  வணிக அடையாளங்கள் 2019
	2019 ஹென்லி கடவுச் சீட்டுக் குறியீட்டுத் தரவரிசை


