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ஜூன்–

2020

க ோவிட் -19 செய்தி ள்

ச ோக ோனோ வவ ஸ் வவ

 புதிதாக

(A3i)

அடையாளம்

I/A3i

கிளாட்

காணப்பட்டுள்ள

வடக

இந்தியாவில்

41%மாக

இது

A3i அல்லது

உள்ளது.

இரண்ைாவது

எனவவ

அதிகமாக

காணப்படும் டவரஸ் வடகயாக உள்ளது.


A2a ககாவரானா டவரஸ் வடக இந்தியாவில் மிக
அதிகமாக காணப்படும் டவரஸ் வடகயாகும்.

க ோவிட்

– 19 இல்லோத நோடு

நியூசிலாந்து

தன்டன

ககாவரானா

டவரஸ்

அல்லாத

நாைாக அறிவித்துள்ளது.
இந்திய கதெிய வடிவம்

டிஎஸ்டி

எதிர்கால

கண்காணிக்க

வகாவிட்
இந்திய

– 19 கதாற்று பரவடல
வதசிய

வடிவத்டத

மின்னணு

சாதனங்கள்,

கதாைங்கியுள்ளது.
அல்ட் ோ ஸ்வச்

டிஆர்டிஓ
துணிகளில்

(PPE),

பிபிஇ
இருந்து

கிருமி

நீக்கம்

கசய்ய

“அல்ட்ரா

ஸ்வச்”ஐ உருவாக்குகிறது.
க ோவிட்

– 19 சதோழில்நுட்ப

அணு ல்

WHO

(உலக

கதாழில்நுட்பக்
அணுகலுக்காக

செல்லி ச ோக ோனோ செயலி

சுகாதார
குழுமத்திற்கு

டமயம்)

(C

–

உயிர்க்காக்கும்

TAP)

சமமான

‘C – TAP’ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

கைல்லி முதல்வர் அரவிந்த் ககஜ்ரிவால் மருத்துவமடன
படுக்டககள், கவன்டிவலட்ைர்கடள கண்காணிக்க கைல்லி
ககாவரானா கசயலிடய அறிமுகப்படுத்தினார்.

குவைந்த விவல க ோவிட்

19 கெோதவன

– ஐ.ஐ.டி. டைதராபாத் குடறந்த விடல வகாவிட் – 19
வசாதடன

கருவிடய

உருவாக்கியுள்ளது.

இந்த

கருவி

20 நிமிைங்களுக்குள் முடிவுகடள வழங்குகிறது.
இந்தியோவில் க ோவிட்
சதோற்றுகநோய்

– 19 நாடு இன்னும் ஆபத்தில் தான் உள்ளது என்று WHO
நிபுணர்கள் – WHO தடலடம விஞ்ஞானி கசௌமியா
சுவாமிநாதன்
மற்றும்
WHO சுகாதார அவசரகால
திட்ைத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் டமக்வகல் ரியான்.
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மக் ள்

சதோவ

ணக்ச டுப்பு

2021க்கு

என்.பி.ஆர்.
தள்ளப்பெலோம்.

ச ோக ோனோ

–

கசப்ைம்பர்

மாதங்களில்

வட்டுவசதி
ீ

அடிப்பவெயிலோன

ிருமி நீ க் ம்
க ோக ோ - கபோட்

நைத்த

கணக்ககடுப்பு

நைவடிக்டககடள ஏப்ரல்

சதோற்றுகநோயோல்
UVC

– 19 கதாற்றுவநாய் காரணமாக 2020 ஏப்ரல் –

வகாவிட்

திட்ைமிைப்பட்ை

மற்றும்

என்.பி.ஆர்.

2021க்கு தள்ளப்பைலாம்.

uvc – அடிப்படையிலான கிருமிநாசினி கபட்ைகம் ARCI &
Mekinsஆல் உருவாக்கப்பட்ைது.
தாவனடவச் வசர்ந்த ஒரு கபாறியியலாளர் இடணய
கட்டுப்பாட்டு வராவபாடவ உருவாக்கியுள்ளார். இது இந்த
வடகயில் முதலாவது வபாட் ஆகும். வகாவிட்

– 19

வநாயாளிகளுக்கு சிகிச்டசயளிக்கும்
மருத்துவமடனகளின் வதடவகடள இந்த வராபா
நிவர்த்தி கசய்கிறது.
க ோவிட் பீ ப்

இந்திய மத்திய அடமச்சர் ஸ்ரீ ஜிவதந்திர சிங் சமீ பத்தில்

– 19 வநாயாளிகளுக்கான முதல் உைலியல்

வகாவிட்
அளவுரு

கண்காணிப்பு

அடமப்பான

வகாவிட்

பீப்ஐ

அறிமுகப்படுத்தினார்.
தனிவமப்படுத்தப்பட்ெ
கபோக்குவ த்துக்கு
மீ ட்பு போட்

(ARPIT)

 இந்தியா

வோன்வழி

விமானப்படை

வபாக்குவரத்து

வான்வழி

உருவாக்கியுள்ளது
 வகாவிட்

தனிடமப்படுத்தப்பட்ை
மீ ட்பு

பாட்டை

(ARPIT).

– 19 வநாயால் பாதிக்கப்பட்ை வநாயாளிகடள

கவளிவயற்ற இந்த பாட் பயன்படுத்தப்பை உள்ளது.

IIT குவைாத்தி

Flyzy செயலி

வபாது

வகாவிட்

நிடலயான

– 19

மற்றும்

கதாற்றுவநாய்களின்

கதாைர்பில்லா

விமான

பயணத்திற்கான கசயலிடய உருவாக்கியுள்ளது.
அனன்யோ

ிருமிநோெினி

உயர்தர
“அனன்யா”

கதாழில்நுட்ப
என்ற

நீர்

பாதுகாப்பு
சார்ந்த

நிறுவனம்

கிருமிநாசிடய

(DIAT)
நாவனா

கதாழில்நுட்ப உதவியுைன் உருவாக்கியுள்ளது.

BIN – 19 மற்றும் UV SPOT

பயன்படுத்தப்பட்ை முகக்கவசம் அகற்றும் சாதனம்

–

19”

மற்றும்

“UV

SPOT”

“BIN

வகரளாவில்

கதாைங்கப்பட்ைது.

RT – nPCR கெோதவன

சி.சி.எம்.பி

நாவல்

ககாவரானா
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டவரஸ்

கண்ைறிய

3
‘ரிவர்ஸ்
கசயின்

டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்
ரியாக்ஷன்

கநஸ்ைட்

பாலிகமவரஸ்

(RT – nPCR) வசாதடனடய ஒரு

புதிய வசாதடனயாக உருவாக்கியுள்ளது.
க

ோக

ோகஜோதோ

–

வகாவிட்

19

வநாயாளிகளுக்கு

சிகிச்டசயிலிருந்து
இடைவய

மீ ண்டு

பிளாஸ்மா

எளிடமப்படுத்துவதற்காக

வந்த

பரிமாற்றத்டத
வங்காளவதசம்

‘வஷாவைாவஜாதா’ என்ற இடணயவழி வடலயடமப்டப
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

TruNat இயந்தி ங் ள்

– 19ஐ வசாதிக்க உத்திரபிரவதச அரசு TruNat

வகாவிட்

இயந்திரங்கடள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

UGermiclean

பாதுகாப்பு

மற்றும்

சீ ருடைகடள

வபாலீஸ்

பணியாளர்களின்

Germiklean

சுத்தப்படுத்தும்

என்ற

சுத்திகரிப்பு அடறடய டிஆர்டிஓ உருவாக்கியது.

GermiBAN

மத்திய

உள்துடற

அறிமுகப்படுத்தினார்,
காற்று

GermiBANஐ

அடமச்சர்

99.9% வமற்பரப்பு மற்றும்

இது

நுண்ணுயிரிகடள

ககால்லும்

திறடனக்

‘மாற்றுத்திறனாளி’

அங்கன்வாடி

ககாண்டுள்ளது.
ச ோக ோனோ வ ீ ர் ள்

மத்திய

பிரவதச

அரசு

கதாழிலாளர்களுக்கு

‘ககாவரானா

வபார்வரர்கள்’
ீ

அந்தஸ்டத அளிக்கிறது.
ர்

ர் நிக் ோனி செயலி

– 19 கதாற்றுவநாடய அகற்ற வடு
ீ
வைாக
ீ
கண்காணிப்பு வமற்ககாள்ள “கர் கர் நிக்ரானி” என்ற
வகாவிட்

கமாடபல்

கசயலிடய

பஞ்சாப்

அரசு

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
க ப்ென் அர்ஜூன் க ோபோ

சமூக

விவராத

கூறுகடள

வசாதடனயிடுவது
கசயற்டக
வராவபா

மற்றும்

நுண்ணறிவுக்

“வகப்ைன்

கண்காணிக்க

கண்காணிப்பிற்காக

ககாண்டு

அர்ஜூன்

பயணிகடள

கசயல்படுத்தப்பட்ை

வராவபாடவ”

மத்திய

இரயில்வவ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
முதல் ஆன்டிசஜன்
அடிப்பவெயிலோன கெோதவன

வகாவிட்

– 19ஐ விடரவாகக் கண்ைறிய உதவும் முதல்

ஆன்டிகஜன் அடிப்படையிலான வசாதடனக் கருவிடயப்
பயன்படுத்த ஐசிஎம்ஆர் பரிந்துடரத்துள்ளது.
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செக்ஸோசமதோகெோன் மருந்து

உலக

சுகாதார

நிர்வகிக்கும்

அடமப்பின்

விஞ்ஞானிகள்

மலிவான

மற்றும்

மீ ட்பு

பரிவசாதடனடய

கைக்ஸாகமதாவசான்

பரவலாக

ஒரு

கிடைக்கக்

கூடிய

கமய்நிகர்

வகுப்பு

ஸ்டீராய்டு மருந்து.
பர்ஸ்ட் சபல்

வகரளா

‘பர்ஸ்ட்

கபல்’

முன்முயற்சிடய

என்ற

கதாைங்கியுள்ளது.

–

வகாவிட்

19

கநருக்கடிக்கு மத்தியில் கல்வி வழங்கப்படும் வடகயில்
மாநில பள்ளி மாணவர்களுக்கான கமய்நிகர் வகுப்புகள்
ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டுள்ளன.
ர்மபூமி இவணயவோயில்

வகாவிட்

– 19 கதாற்றுவநாய்க்கு மத்தியில் மாநிலத்திற்கு

திரும்பிய
வமற்கு

தகவல்

கதாழில்நுட்ப

வல்லுநர்களுக்காக

என்ற

இடணயவாயிடல

‘கர்மபூமி’

வங்கம்,

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வ

ட் ோக்ஸி

குகளோக ோகுயின்
பரிகெோதவன நிறுத்தம்
சதோற்று கநோய்

– 19 வநாயாளிகளுக்கு சிகிச்டசயளிப்பதற்காக

வகாவிட்

ண்ெைியும்

ஆய்வ ம் (ஐ – கலப்)

டைட்ராக்ஸி

குவளாவராகுயின்

பரிவசாதடனடய

WHO

(உலக சுகாதார அடமப்பு) நிறுத்தியுள்ளது.
கடைக்

வகாடி

அணுகலுக்காக

கிராம
நாட்டின்

(கதாற்றுவநாய்

–

வகாவிட்
முதல்

கண்ைறியும்

19

நைமாடும்

ஆய்வகம்)ஐ

வசாதடன
ஐ

–

வலப்

அரசாங்கம்

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வவ ஸ் எதிர் மருந்து
உமிசபகனோவிர்

லக்வனாவின்

(CRDI)

மத்திய

வகாவிட்

பயன்படுத்த

–

மருந்து

19க்கு

மூன்றாம்

ஆராய்ச்சி

எதிராக
கட்ை

நிறுவனம்

உமிகபவனாவிர்
வசாதடனகடள

வமற்ககாள்ள அனுமதி கபற்றுள்ளது.
மு க் வெ தினம்

“முகக்கவச
தினத்டத” அனுசரித்தது. மாநிலத்தில் வகாவிட் – 19
கர்நாைக

2020

அரசு

ஜூன்

18

அன்று

பரவுதடலக் கட்டுப்படுத்த முகக்கவசம், சானிடைசர்கள்,
வசாப்பால்

டக

கழுவுதல்

வபான்றவற்டறப்

பற்றி

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முகக்கவசத் தினம்
அனுசரிக்கப்பட்ைது.
ஏர்-சவன்டி செயலி

ஐ.சி.யூ.

படுக்டககள்,

தகவல்கடள

வழங்க

கவன்டிவலட்ைர்கள்
மும்டப

மாநகராட்சிக்கு

கவன்டி’ கசயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
உல ின் மி ப்சபரிய

பற்றிய

‘ஏர்-

கதற்கு கைல்லியில் பரந்த கூைாரத்தின் கீ ழ் வகாவிட்
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–

5
க ோவிட் தற் ோலி

19

மருத்துவமவன

படுக்டககள்

வநாயாளிகளக்க

கைல்லி

ககாண்ை

அரசு

10,000

சிகிச்டசயளிப்பதற்காக
தற்காலிக

மருத்துவமடனடய

உருவாக்கியுள்ளது.

மிகப்கபரிய

வகாவிட்

ஏகனனில்

இது

–

19

இது

வசதியாக

22க்கும்

வமற்பட்ை

உலகின்
இருக்கும்,
கால்பந்து

டமதானங்கடள விை கபரியதாகும்.
நவ் ோக்ஷக்

ருவி

ஐசிஎம்ஆர்

பயனர்

நட்பு

பிபிஇ

கருவி

‘நவ்ராக்ஷக்’

ஐ

அங்கீ கரித்தது.
ெிப்க மி

இந்தியாவில்

–

வகாவிட்

சிகிச்டகயளிக்க

19

சிப்லாவின்

வநாயாளிகளுக்கு

‘சிப்வரமி’

ஒப்புதல்

கபற்றுள்ளது.
மோனுெவியல்

ோலம்

ஆராய்ச்சியாளர்கள்
பூட்டுதல்

வகாவிட்

காலத்டதக்

–

19
தூண்ைப்பட்ை
‘மானுைம்’
என்ற

குறிக்க

வார்த்டதடய உருவாக்கியுள்ளனர், வமலும் அடவ பிற
உயிரினங்களில்

அதனின்

தாக்கத்டத

ஆய்வு

வமற்ககாள்ளவும்.
சு க்ஷித் தோதோ – தோதி, நோனோ
– நோனி அபியோன்

–

வகாவிட்

19

கதாற்றுவநாய்க்கு

மத்தியில்

மூத்த

குடிமக்களின் நல்வாழ்டவ உறுதி கசய்வதற்கக ‘சுரக்ஷித்
தாதா

–

தாதி,

நானா

–

அபியான்’

நானி

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
முதல் பிளோஸ்மோ வங் ி -

வகாவிட்

இந்தியோ

வதசிய

– 19 வநாயாளிகளுக்கு சிகிச்டசயளிப்பதற்கான
தடலநகரில்
‘கைல்லி
அரசு’
‘பிளாஸ்மா

வங்கிடய’ கதாைங்க முடிவு கசய்துள்ளது.
ில் ச ோக ோனோ

மாநிலத்தில்
வசாதடனயிடும்

உள்ள

அடனத்து

கபாருட்டு

ஜூடல

1

வடுகடளயும்
ீ
முதல்

‘கில்

ககாவரானா’ பிரச்சாரத்டத கதாைங்கப்வபாவதாக மத்திய
பிரவதச அரசு அறிவித்துள்ளது.
செக்ஸோசமதோகெோன் மருந்து

வகாவிட்

–

19

கைக்ஸாகமதாவசான்

வநாயாளிகளக்கு
மருந்டதப்

சிகிச்டசயளிக்க

பயன்படுத்த

சுகாதார

அடமச்சகம் பரிந்துடரத்துள்ளது.
க ோவோக்ெின்

மனித மருத்துவ பரிவசாதடனகளுக்கு அங்கீ கரிக்கப்பட்ை
முதல்

உள்நாட்டில்

உருவாக்கப்பட்ை

தடுப்பூசி வகாவாக்சின் ஆகும்.
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வகாவிட்

– 19

6
பிளோட்டினோ திட்ெம்

‘பிளாட்டினா’
பிளாஸ்மா

திட்ைத்தின்
சிகிச்டச

கீ ழ்

உலகின்

வசாதடன

மகாராஷ்டிராவால்

கதாைங்கப்பட்ைது.

நோட்டின் சபயர்

க ோவிட்

– 19 மீ ண்ெ நோள்

நியூெிலோந்து

8 ஜூன் 2020

ெோன்ெோனியோ

7 ஜூன் 2020

வோட்டி ன்

6 ஜூன் 2020
ஜூன்

பிஜி

2020 முதல் வாரம்

கமோன்ென் ிக ோ

24 வம 2020

St. ிட்ஸ் மற்றும் கநவிஸ்

19 வம 2020

செய்செல்ஸ்

18 வம 2020

டிகமோர் – சலஷ்கெ

15 வம 2020

பப்பூவோ நியூ

ினியோ

4 வம 2020
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மிகப்கபரிய

7

தமிழ்நோடு

1)

திமு

எம்.எல்.ஏ

கதாகுதிடய

கஜ.அன்பழ ன்

:

பிரதிநிதிப்படுத்தினார்.

இவர்

வசப்பாக்கம்

இந்தியாவில்

–

திருவல்லிக்வகணி

– 19 ஆல் இறந்த

வகாவிட்

முதல் சட்ைமன்ற உறுப்பினர் இவர்.

2)

முதல்வர்

எைப்பாடி பழனிசாமி வகாவிட்

– 19க்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்

புத்தகத்டத கவளியிட்ைார்.

3)

www.tnprivatejobs.tn.gov.in

:

தமிழக

அரசு

தனியார்

துடறயில்

வவடலகளுக்கான இடணய வாயிடல அறிமுகப்படுத்தியது.

4)

கஜ. ோதோ ிருஷ்ணன், பீலா இராவஜஷூக்கு பதிலாக தமிழகத்தின் புதிய சுகாதார
கசயலாளராக நியமிக்கப்பட்ைார்.

5)

17ஆம் நூற்றாண்டைச் வசர்ந்த 2 கச.மீ . தங்க நாணயம் (வரரயன்
ீ
பணம்) கீ ழடி
அகழ்வாராய்ச்சிக்கு

அருகிலுள்ள

அகரம்

பகுதிக்கு

அருகில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

6)

கீ ழடி

அகழ்வாராய்ச்சி

தளமான

வகாந்தடக

கிராமத்தில்

ஒரு

குழந்டதயின்

ஈவராடு

மாவட்ைத்தில்

எலும்பு எச்சங்கள் கண்கைடுக்கப்பட்டுள்ளன.

7)

கசன்டன
உள்ள

மாநில

ககாடுமனல்

கதால்கபாருள்

துடற,

அகழ்வாராய்ச்சி

தமிழகத்தில்

இைத்திலிருந்து

250

கசயற்டக

குன்று

வட்ைங்கடள அடையாளம் கண்டுள்ளது.

8)

வகாவிட்

– 19 அவசரநிடலக்கான கசன்டனயில் புதிய அவசர உதவி எண் 044-

40067108 கதாைங்கப்பட்ைது.
9)

ஸ் ோர்சபகனோப்ெிஸ் சநக்சலட்ெோ : மத்திய கைல் மீ ன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

(CMRRI) மன்னார் வடளகுைாவில் உள்ள வசதுக்கடர கைற்கடரயிலிருந்து ஒரு
அரிய வடக ஸ்கார்பியன் மீ டன

10)

(Scorpaenopsis neglecta) கண்டுபிடித்துள்ளது.

9 மற்றும் 10ஆம் நூற்றாண்டைச் வசர்ந்த விஷ்ணு மற்றும் சமண சிற்பங்கள்
தஞ்சாவூர்

அருவக

பூதலூரில்

உள்ள

கன்னிமாரத்வதாப்பில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

11)

தமிழக முதல்வர் எைப்பாடி வக.பழனிசாமி நாமக்கல்லில் அழுத்த உயிரி எரிவாயு

(CBG) ஆடலடயத் திறந்து டவத்துள்ளார்.
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கதெம்

1)

லெோக் ின்
ஜூன்

ோல்வன் பள்ளத்தோக்கு பகுதியில் இந்திய ெீனோ கபோர் ஆபத்து:

15 அன்று லைாக்கின் கால்வன் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் இந்திய-சீன

துருப்புகள்

வநரடியாக

ராணுவ வரர்கள்
ீ

2)

ஆயுதங்கள்

இன்றி

வமாதிக்ககாண்ைதில்

சில

இந்திய

உயிர்த் தியாகம் கசய்தனர்.

"Over Head Equipment" என்று

இந்திய இரயில்வவயானது நாட்டின் முதலாவது
அடழக்கப்படும்

இரண்டு

அடுக்கு

ககாண்ை

சரக்கு

ரயிடல

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வமற்கு ரயில்வவயால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை இத்திட்ைம்
மின்சாரம் மூலம் இயங்குகிறது.

3)

அசாம் மாநிலத்தின் தின்சுக்கியா என்ற மாவட்ைத்தில் உள்ள பக்ஜன் எண்கணய்
கிணற்றில் வாயு கசிவு ஏற்பட்ைது.

4)

ஏடழகளுக்கு

இலவசமாக

இடணய

வசதிடய

வழங்கும்

நாட்டின்

முதலாவது

மாநிலமாக வகரளா உருகவடுத்துள்ளது. இதற்காக Kerala Fibre Optic Network(K-FON)
என்னும் திட்ைத்டத வகரள அரசானது கதாைங்கியுள்ளது.

5)

ஆன்டலன்

மூலமாக

கழிவுகடள

அப்புறப்படுத்தும்

இந்தியாவின்

முதலாவது

மாநிலமாக ஆந்திரப் பிரவதசம் உருகவடுத்துள்ளது.

6)

"வந்வத உத்கல ஜனனி" என்று கதாைங்கும் பாைலுக்கு ஒடிசா அரசு மாநில
பாைலுக்கான அந்தஸ்திடன வழங்கியுள்ளது.

7)

ஒவர இந்தியா ஒவர விவசாய சந்டத: விவசாயிகளும் விற்படன கசய்பவர்களும்
தாங்கள்

விரும்பிய

கசய்யவும்

வடகயில்

வாங்கவும்

வவளாண்

உதவும்

உற்பத்திப்

வடகயிலான

கபாருட்கடள

முன்கனடுப்டப

விற்படன

ஊக்குவிக்கும்

வடகயில் மத்திய அரசானது அவசரச் சட்ைத்டத இயற்றியுள்ளது.

8)

மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊரக வவடலவாய்ப்பு உறுதி திட்ைத்தின் கீ ழ் அதிகமான
மக்களுக்கு வவடல வாய்ப்பிடன அளிக்கும் இந்தியாவின் முதலாவது மாநிலமாக
உத்தரபிரவதசம் உருகவடுத்துள்ளது.

9)

வகாவிந்த் வால் சாகிப் , சுல்தான்பூர் வலாதி, கதூர் சாகிப்
ஆகிய

முக்கிய

வரலாற்றுச்

அமிர்தசரஸ்- கத்ரா

சிறப்புமிக்க

நகரங்கடள

மற்றும் தான் தரன்

இடணக்கும்

தில்லி

-

விடரவு வழிச்சாடலடய பசுடமவழிச் சாடலயாக மாற்றும்

திட்ைத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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10)

சத்தீஷ்கர் மாநில காவல்துடறயானது 'ஸ்பாந்தன்' என்னும் சிறப்பு பிரச்சாரத்டத
கதாைங்கியுள்ளது.

இதில்

அதிகாரிகளுைன்

கலந்துடரயாடுவது

பயிற்சிகடள வமற்ககாள்வது ஆகிய முன்கனடுப்புகள் மூலம்
அழுத்தம்

மற்றும்

மனச்வசாரவிடனப்

வபாக்க

,இடச,

வயாகா

காவலர்களின் மன

வதடவயான

முயற்சிகள்

வமற்ககாள்ளப்படுகின்றன.

11)

வகரளாவின்

திருச்சூர்

அடமக்கப்பை
ஒப்புதல்

உள்ள

மாவட்ைத்தில்
அதிரப்பள்ளி

அளித்துள்ளது.

இந்த

உள்ள

புனல்

சாலக்குடி

மின்

திட்ைமானது

ஆற்றின்

திட்ைத்துக்கு

163

கமகாவாட்

வகரள

குறுக்வக
அரசானது

உற்பத்தித்

திறன்

ககாண்ைது

12)

2021-22

ஆண்டில்

திட்ைமானது

13)

முடிக்க

படுவதாக

இருந்த

பாரத்மாலா

பரிவயாஜனா

2025-26-ம் ஆண்டில் முடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2024ஆம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் உள்ள அடனத்து ஊரகப் பகுதிகளில் வசிக்கும்
மக்களுக்கும்

குழாய்

மூலம்

குடிநீர்

வழங்குவடத

உறுதி

கசய்ய

ஜல்

ஜீவன்

திட்ைமானது முடிகவடுத்துள்ளது.

14)

குறிப்பிட்ை

சில

முடறயானது

சமூகப்

அடிப்படை

பிரிவினருக்கு
உரிடம

வழங்கப்படும்

அல்ல

என்று

இை

ஒதுக்கீ ட்டு

உச்சநீதிமன்றம்

ஆனது

கதரிவித்துள்ளது.

15)

சதன்னிந்தியோவில்

சபண் ள்

மத்தியில்

ெர்க் வ

கநோய்

அதி

அளவில்

உள்ளது:

 இந்தியாவில் சர்க்கடர வநாயால் பாதிக்கப்பட்ைவர்களின் எண்ணிக்டகயானது
1990 ஆம் ஆண்டில் 26 மில்லியன் என்ற அளவில் இருந்து 2016 ஆம்
ஆண்டில்
அதற்கும்

65 மில்லியன் என்ற அளடவ எட்டியுள்ளது. 20 வயது அல்லது
அதிகமான

வநாயின் சதவதமானது
ீ
இருந்து

வயது

ககாண்ை

இடளஞர்கள்

மத்தியில்

சர்க்கடர

1990 ஆம் ஆண்டில் 5.5 விழுக்காடு என்ற அளவில்

2016ஆம் ஆண்டில் 7.7 விழுக்காடு என்ற அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது.

 Global Burden of Disease Study,2018 என்ற அறிக்டகயின்படி 2016ஆம்
ஆண்டில்

சர்க்கடர

வநாயால்

அதிக அளவில்

பாதிக்கப்பட்ை

மாநிலங்களாக

தடலநகரமாக

ககய்ர்சன்

தமிழ்நாடு மற்றும் வகரளா ஆகியடவ உள்ளன.

16)

உத்தரகாண்ட்மாநிலத்தின்

வகாடைகால

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

10

17)

கபண்கள்

மற்றும்

குழந்டதகளின்

வமம்பாடு

கதாைர்பான

முன்கனடுப்புகளுக்கு

உதவுவதற்காக 'கஜயா கஜட்லி விடரவு பணிக்குழுவானது' அடமக்கப்பட்டுள்ளது.

18)

"My Life, My Yoga" (ஜீவன் வயாகா) என்ற காகணாலி மூலம் நடைகபறும்
வபாட்டியானது

பிரதம

அடமச்சர்

நவரந்திர

வமாடி

அவர்களால்

கதாைங்கி

டவக்கப்பட்ைது.

19)

BS VI வோ னங் ளுக் ோன சவவ்கவறு ெிைப்பு நிை பட்வெ ள்:
 BS VI வாகனங்களில் ஒரு கசன்டிமீ ட்ைர் அகலம் ககாண்ை பச்டச நிற
அட்டை ஒட்ைப்பட்டிருக்கவவண்டும்.

 இந்த அட்டையானது BS VI வாகனங்களின் பதிவு விவரங்கடளயும் அதில்
பயன்படுத்தப்படும்

எரிகபாருள்

பற்றிய

தகவல்கடளயும்

ககாண்டிருக்க

வவண்டும்.

 கபட்வரால் மூலம் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு ஆரஞ்சு நிறமும் டீசல் மூலம்
இயங்கும் வாகனங்களுக்கு நீலநிறமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

20)

CHAMPIONS: Technology Platform to empower MSMEs என்ற முன்கனடுப்டப
பிரதமர் நவரந்திர வமாடி துவக்கி டவத்துள்ளார்.

21)

உற்பத்திப்

கபாருட்கடள

நிடலயிலிருந்து

"உலகிற்கு

"இந்தியாவில்
தயாரிக்கப்பட்ைடவ"

தயாரிக்கப்பட்ைடவ"
என்ற

நிடலக்கு

என்ற
மாற்றும்

வடகயில் இந்தியாவின் உற்பத்தித்துடற இருக்க வவண்டும் என்று பிரதமர் வமாடி
வலியுறுத்தி உள்ளார்.

22)

ககால்கத்தா துடறமுகத்டத சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி துடறமுகம் என்று கபயர்
மாற்றம் கசய்வதற்கு மத்திய அரசானது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

23)

2020 ஜூன் 19 அன்று காலியாக உள்ள 18 மாநிலங்கள் அடவ உறுப்பினர்
பதவிகளுக்கான வதர்தலானது நடைகபற்றது.

24)

கதளிவாக விளங்கவில்டல

25)

வதசிய

அறிவியல்

கதாழில்நுட்பம்

மற்றும்

புத்தாக்க

ககாள்டக

2020 ஆனது

பரவலாக்கப்பட்ை கீ ழிருந்து வமலான அணுகுமுடறயில் கட்ைடமக்கப்பட்டுள்ளது.
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26)

வந்வத பாரத் திட்ைத்தின் கீ ழ் கவளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் இந்திய
குடிமகன்களுக்கான

திறன்கடள

‘SWADES’ (Skilled Workers

வசாதிப்பதற்காக

Arrival Database for Employment Support)

என்ற

திட்ைத்திடன

இந்திய

அரசானது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

27)

1.5 வகாடி பால் உற்பத்தி கசய்யும் விவசாயிகளுக்கான கிசான் கைன் அட்டை
பிரச்சாரத்திடன இந்திய அரசானது கதாைங்கி டவத்துள்ளது.

28)

துலிப் உள்ளிருப்புப் பயிற்ெி திட்ெம்: மத்திய மனிதவள வமம்பாட்டு அடமச்சகம்
மற்றும் மத்திய வட்டுவசதி
ீ
மற்றும் நகர்ப்புற வமம்பாட்டு அடமச்சகம் ஆகியடவ
இடணந்து

புதிதாக

கல்லூரிடய

பட்ைதாரிகளுக்கான

முடித்து

துலிப்

கவளியில்

உள்ளிருப்பு

வரும்

பயிற்சி

கபாறியியல்
திட்ைத்திடன

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

29)

குடும்ப

வன்முடறயால்

அதிகாரம்

அளிக்கவும்

பாதிக்கப்பட்ை
டைதராபாத்

கபண்களுக்கு
காவல்துடற

உதவும்

ஆனது

அவர்களுக்கு

STREE

என்னும்

இறப்படதத்

தடுக்கும்

முன்கனடுப்டப கதாைங்கியுள்ளது.

30)

கநடுஞ்சாடலகளில்

மனிதர்கள்

மற்றும்

விலங்குகள்

விதமாக கபாதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு உருவாக்குதல்.

31)

ந ர் வோன் திட்ெம்:
அடமச்சர்

சுற்றுச்சூழல்

பிரகாஷ்

ஜவவைகர்

தினத்டத
நகர்

முன்னிட்டு

வான்

மத்திய

சுற்றுச்சூழல்

திட்ைத்திடனத்

கதாைங்கி

டவத்துள்ளார்.

32)

திறன்மிக்க புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் நிடலத்தன்டமடய உறுதி கசய்யும்
வடகயிலான

ஆற்றல்

அடமப்பிடன

உருவாக்க

“#iCommit”

என்னும்

முன்கனடுப்பானது கதாைங்கப்பட்டுள்ளது.

33)

கவரானா

டவரஸ்

காரணமாக

அறிவிக்கப்பட்ை

ஊரைங்கு

காலத்தில்

அதிகரித்துவரும் ஆளில்லா விமானங்களின் கண்காணிப்பு மற்றும் பைம் எடுத்தல்
வபான்றவற்டற
விதிமுடறகள்

34)

கண்காணிக்க

"வடரவு

ஆளில்லா

விமானத்திற்கான

2020" ஆனது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தின்

18-வது அமர்வானது லைாக் மற்றும் ஜம்மு-

காஷ்மீ ர் யூனியன் பிரவதசங்களில் அடமக்கப்பட்டுள்ளது.

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

12

35)

மணிப்பூர்

மாநில

அரசானது

வளமான

தாவரங்கடள

விவசாயிகளுக்கு

வநாய்த்

விதமாக"Plant

அளிக்கும்

கதாற்று

இல்லாத

Health Clinic"

என்ற

முன்கனடுப்டப கதாைங்கியுள்ளது.

36)

ஆந்திரப் பிரவதசம் மற்றும் ஒரிசா மாநிலங்களுக்கு இடைவய வம்சதாரா நதி நீர்
சச்சரவு உள்ளது.

37)

ஷராவதி

ஆற்றின்

பகுதிகளில்

காயல்

பகுதிகளில்

குரங்குகளுக்கான

உள்ள

பூங்காடவ

மனிதர்கள்
அடமக்க

வசிக்காத
கர்நாைக

தீவுப்
அரசு

முடிகவடுத்துள்ளது.

38)

வதசிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிடசப்படுத்தலில்

IIT கமட்ராஸ் மற்றும்

IISc கபங்களூரு ஆகியடவ முதல் இரு இைங்களில் உள்ளன.
39)

நாட்டில்

உள்ள

விவசாயிகளின்

பயிற்சி

திட்ைம்"

என்ற

நல்வாழ்வுக்காக"சைாகார்

திட்ைத்டத

மத்திய

விவசாயிகள்

மித்ரா:

உள்ளிருப்பு

மற்றும்

வவளாண்

நலத்துடற அடமச்சகமானது கதாைங்கியுள்ளது.

40)

பழங்குடி மாணவர்கள் வசிக்கும் விடுதிக்கான ஐஎஸ்ஓ தரச் சான்றிதடழ கபறும்
நாட்டின் முதலாவது மாநிலமாக ஒடிசா உருகவடுத்துள்ளது.

41)

மாநிலத்தில்
ஒவர

உள்ள அடனத்து

மாதிரியான

வசடவகடள

பழங்குடி மாணவர்கள்

உள்கட்ைடமப்பு

அளிக்கும்

வசதிகள்

"சுவித்யா

வசிக்கும்

மற்றும்

திட்ைமானது"

விடுதிகளிலும்

மனிதவள

ஒடிசா

வமம்பாட்டு

மாநில

அரசால்

கதாைங்கப்பட்டுள்ளது.

42)

உத்தரகாண்ட்

மாநிலமானது

தனது

மிகப்கபரிய

பல்லுயிர்

ைல்ட்வானி பகுதியில் அடமந்துள்ளது.

43)

உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு

2019 -20:
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ெர்வகதெம்

1)

இந்தியாவின்

மூன்று

பிரவதசங்கடள

உள்ளைக்கியுள்ள

வநபாளத்தின்

திருத்தப்பட்ை அரசியல் வடரபைத்டத அறிமுகப்படுத்துவதற்கான
திருத்த

மவசாதாவுக்கு

வநபாள

அதிபர்

பித்யா

வதவி

புதிய

சர்ச்டசக்குரிய

பண்ைாரி

ஒப்புதல்

அம்பர்நயா

ஆற்றில்

அளித்துள்ளார்.

2)

ரஷ்யாவின்

ஆர்க்டிக்

எண்கணய்

கசிவு

பிராந்தியத்தில்
ஏற்பட்ைடத

எண்கணய்

அடுத்து

அறிவித்துள்ளது . ஆற்றின் வமற்பரப்பானது

கசிவு:

ரஷ்யா

அவசரகால

எண்கணய் கசிவால்

நிடலடய

சிவப்பு நிறமாக

மாறியுள்ளது.

3)

2020

நிதியாண்டில்

உலகிவலவய

அதிக

பணவக்கத்டதக்
ீ

கண்ை

நாைக

பாகிஸ்தான் உருகவடுத்துள்ளது .

4)

ஐ.நா.பாதுகாப்புக்

குழுவின்

நிரந்தரமற்ற

உறுப்பினராக

இந்தியா

மீ ண்டும்

ஐ.நா.பாதுகாப்புக்

குழுவில்

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது .

5)

கசயின்ட்

வின்கசன்ட்

மற்றும்

கிகரனடைன்ஸ்:

உறுப்பினராகத் வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டுள்ள

6)

ஐ.நா.பாதுகாப்புக்

குழுவுக்கான

மிகச்சிறிய நாடு.

வதர்தல்

2020இல் ஆப்பிரிக்க கண்ைத்துக்கான

உறுப்பினர் பதவிக்கு ககன்யா வதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ளது

7)

ஆப்பிரிக்க

அகமரிக்கரானஜார்ஜ்

அகமரிக்காவானது

நாடு

ஃபிலாய்டின்
தழுவிய

மரணம்

எதிர்ப்புப்

கதாைர்பாக

வபாராட்ைங்கடள

எதிர்ககாண்டுள்ளது.

8)

சீ னா-பாகிஸ்தான்
பாகிஸ்தான்

கபாருளாதார

ஆக்கிரமிப்பு

வழித்தைத்தின்

காஷ்மீ ரில்

ஒரு

வகாைலா

நீர்

பகுதியாக
மின்

(CPEC)

திட்ைத்டத

சீ னா

அடமக்க திட்ைமிட்டுள்ளது.

9)

மியான்மர் இராணுவமானது

“ைாட்மாைா” மக்களுக்கு ‘துல்லியமான’ கசய்திகடள

வழங்க மீ ண்டும் முகநூடலப் பயன்படுத்த அனுமதியளிக்க

10)

அகமரிக்கா
வமலும்,

G7

உச்சிமாநாட்டை

G7குழுடவ

கசப்ைம்பர்

முடிவு கசய்துள்ளது

2020க்கு

ஒத்திடவத்துள்ளது.

G10 அல்லது G11 ஆக விரிவுபடுத்த

விரும்புகிறார்.
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11)

ஒரு தனித்துவமோன இ ட்வெ உச்ெி மோநோடு: உலக கபாருளாதார மன்றம் தனது
அடுத்த உச்சிமாநாட்டை ைாவவாஸில்“The

Great Reset” என்ற கருப்கபாருளின்

கீ ழ் நைத்தப்வபாவதாக அறிவித்துள்ளது . இது ஒரு "தனித்துவமான இரட்டை உச்சி
மாநாடு" என்று கபயரிைப்பட்டுள்ளது .

12)

காங்வகா ஜனநாயக குடியரசானது தனது

வமற்கு நகரமான மபந்தகாவில் புதிய

எவபாலா கதாற்றுவநாய் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

13)

கதன்

ககாரியாவில்

THAAD ஏவுகடண பாதுகாப்பு அடமப்பு

அகமரிக்காவின்

இருப்பதற்கு சீ னா தனது நீண்ைகால ஆட்வசபடனகடள மீ ண்டும் வலியுறுத்தி ஒரு
அறிக்டகடய கவளியிட்டுள்ளது.

14)

Inter-Parliamentary
ஆஸ்திவரலியா,

Alliance

கஜர்மனி,

அகமரிக்கா ஆகிய நாடுகள்

15)

இந்வதாவனசியாவின்

on

China:

லிதுவவனியா,
இடணந்து

ஜப்பான்,
நார்வவ,

ஐக்கிய

ராஜ்ஜியம்,

கநதர்லாந்து

மற்றும்

கூட்ைணி ஒன்டற அடமத்துள்ளன

கசயல்படும் எரிமடலயான

"கமராபி மடல"2020 ஜூன் 21

அன்று இரண்டு முடற கவடித்து சிதறியது .

16)

600 கமகாவாட் மின் உற்பத்தித் திறன் ககாண்ை

பூைான் நாட்டில்
கூட்டு

நீர்மின்

திட்ைத்டத

நிர்மாணிப்பதற்கான

ஒப்பந்தத்தில்

வகாவலாங்சு
இந்தியாவும்

பூட்ைானும் டககயழுத்திட்ைன.

சபோருளோதோ ம்

1)

டூரண்ட்

சுங்கம்:

வாரியமானது
திட்ைத்திடன

மத்திய

(CBIC)

மடறமுக
தனது

முதன்டம

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

எளிதாக்குவதற்கான ஒரு மிகப்கபரிய

2)

ஐசிஐசிஐ

வங்கியானது தனது

மற்றும்
டூரண்ட்

சுங்க

திட்ைமான
சுங்கம்

வரிகளுக்கான

“டூரண்ட்

என்பது

சுங்கம்”

வணிகத்டத

சீ ர்திருத்தமாகும்.

சம்பள கணக்கு வாடிக்டகயாளர்களுக்காக

‘Insta

FlexiCash’ என்னும் திட்ைத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது .
3)

ஏர்கைல் வபகமன்ட் வங்கியானது

MSME நிறுவனங்களுக்காக ‘Suraksha salary

account’-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது .
4)

COVID-19 கதாற்றுவநாய்க்கான காப்பீட்டை வழங்க

கர்நாைக

“புதிய சுகாதார காப்பீடு” ஒன்டற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது
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5)

அடனவருக்குமான
ஏற்பட்ை

அடிப்படை

கபாருளாதார

வகாவிட்-19

வருமானம்:

ஏற்றத்தாழ்வு,

வவடலயின்டம

கதாற்றுவநாயால்

மற்றும்

வறுடமடய

(UBI) திட்ைமானது

சமாளிக்க அடனவருக்குமான அடிப்படை வருமானம்

ஒரு

தீர்வாகக் கருதப்படுகிறது.

6)

“Summer Treats”

பிரச்சாரம்:

வாங்குபவர்கள்

மற்றும்

சலுடககடள

வழங்க

இந்த

வங்கியானது

சுயகதாழில்

கசய்யும்

பிரச்சாரத்டதத்

EMI-ஐயும்

கட்ைணமற்ற

HDFC

கபரிய

வணிகர்கள்,ஊதியம்
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு

கதாைங்கியுள்ளது.

சாதனங்களுக்கான

வங்கியானது

தவடண

முடறடய

கைடனயும் வழங்குகிறது.

7)

8)

மூடிஸ்

முதலீட்ைாளர்கள்

இலிருந்து

“Baa3” ஆக குடறத்துள்ளது.

இண்ைஸ்இண்ட்

நிறுவனமானது

வங்கியானது

அடலவபசி

இந்தியாவின்

மதிப்பீட்டைBaa2

அடிப்படையிலான

நைப்பு

கணக்கு

திறக்கும் வசதிடயத் கதாைங்கியுள்ளது .

9)

புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பை உள்ள

(BAT)

இறக்குமதி

கசய்யப்பட்ை

எல்டலப்புற

ஒழுங்குபடுத்துதல் வரியானது

கபாருட்களுக்கு

சுங்க

வரிக்கு

கூடுதலாக

விதிக்கப்பை உள்ள வரியாகும்.

10)

COVID - 19 வநாய்த்கதாற்று காரணமாக கபாருளாதார நைவடிக்டககள்

மிகக்

கடுடமயாக பாதிக்கப்பட்ைன :

S&P Global Ratings மற்றும் Fitch Ratings நிறுவனங்கள்,
இந்தியாவின்

5%விழுக்காைாக

கபாருளாதாரம்

நைப்பு நிதியாண்டில்

சுருங்கிவிடும்

என்று

கணித்துள்ளது.
வமலும் மூடிஸ் நிறுவனமானது
சுருங்கிவிடும் என்று

இந்தியாவின் கபாருளாதாரம் 4%

கணித்துள்ளது.
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விவளயோட்டு

1)

இந்தியா

2022 மகளிர் ஆசிய வகாப்டபடய நைத்துகிறது.

2)

வகாமதி

மாரிமுத்துக்கு

AIU-ஆல் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஊக்கமருந்து தடை

விதிக்கப்படுகிறது.

3)

விராட் வகாலி: ஃவபார்ப்ஸ்

2020 - உலகிவலவய அதிக சம்பளம் வாங்கும் சிறந்த

100 விடளயாட்டு வரர்களின்
ீ
பட்டியலில் 66ஆவது இைத்தில் உள்ளார்.
4)

ராஜீவ் காந்தி வகல் ரத்னா விருதுக்கு பரிந்துடரக்கப்பட்ைவர்கள்: ராணி ராம்பால்,
வமானிகா, வந்தனா

கட்ைாரியா,

ைர்மன்பிரீத் சிங்,

விகாஸ்

கிரிஷன்

மற்றும்

அமித் பங்கல்

5)

துவராணாச்சார்யா

விருதுக்கு

பரிந்துடரக்கப்பட்ைவர்கள்:

வசாட்

லால்

யாதவ்

மற்றும் முகமது அலி கமர்.

6)

ஃபிஃபா கால்பந்து தரவரிடச: இந்தியா

= 108ஆவது தரவரிடச; கபல்ஜியம் = 1

ஆவது தரவரிடச

7)

ஐ.எம் விஜயன்: அகில இந்திய கால்பந்து சம்வமளனம் முன்னாள் இந்திய வகப்ைன்
ஐ.எம்.விஜயடன

இந்தியாவின்

நான்காவது

மிக

உயர்ந்த

சிவில்

விருதான

பத்மஸ்ரீக்கு பரிந்துடரத்தது

8)

பஹ்டரன்

4-ஆவது ஆசிய இடளஞர் பாரா விடளயாட்டு 2021-ஐ நைத்தவுள்ளது.

9)

ஃபிஃபா மகளிர் உலகக் வகாப்டப

2023-ஐ ஆஸ்திவரலியா மற்றும் நியூசிலாந்து

கூட்ைாக நைத்தவுள்ளது.

மோநோடு மற்றும்
மோநோடு ள் /
ருத்த ங்கு ள்
சமய்நி ர் உல ளோவிய
தடுப்பூெி உச்ெி மோநோடு

2020

ருத்த ங்கு ள்

கநோக் ம் /
கமய்நிகர்
மாநாடு

ரு / சவளிப்போடு

உலகளாவிய

2020ஐ

வபாரிஸ்

இங்கிலாந்து

உச்சி

பிரதமர்

ஜான்சன்

கதாகுத்து

உச்சி

மாநாட்டில்

வழங்கினார்.
இந்தியாவின்

தடுப்பூசி

இெம்

பிரதமர்

நவரந்திர

வமாடி

கலந்து ககாண்ைார்.
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திட்ெங் ள் / கயோஜனோக் ள்
திட்ெங் ள் /
கயோஜனோக் ள்

PM SVANidhi
திட்ெம்

கநோக் ங் ள் / ஏன் செய்தியில்?

கதருவவார

அவமச்ெ ம் /
அவமச்ெ வவ / மோநிலம்

விற்படனயாளர்களுக்கு

மலிவு கைன்கடள வழங்குவதற்காக
அரசாங்கத்தால்

கதாைங்கப்பட்ை

PM

மத்திய அரசு

SVANidhi திட்ைம் (பிரதான் மந்திரி
கதரு விற்படனயாளரின் ஆத்மநிர்பர்
நிதி திட்ைம்).
பி தோன் மந்திரி
ிெோன் உர்ஜோ

விவசாயிகளுக்கு நிதி மற்றும் நீர்
பாதுகாப்டப வழங்குவது

மத்திய அரசு

சு க்ஷோ ஈவம் உத்தம்
ம ோபியம்

(KUSUM)

முக் ியமந்திரி
ோஹ்ரி போத்
வியோவ்ெோய் உத்தன்

கதரு
“முகமந்திரி

விற்படனயாளர்களுக்காக
ஷாஹ்ரி

பாத்

வியவ்சாய் உத்தன் வயாஜனா”

மத்தியப் பிரவதசம்

கயோஜனோ
சஜ ண்ணண்ணோ

COVID-19 கதாற்றுவநாயால்

செகெோடு திட்ெம்

வாழ்வாதாரத்டத இழந்த
டதயல்காரர்கள், முடிதிருத்தும்

ஆந்திரப்பிரவதசம்

மற்றும் வண்ணான்கள்
ஆகிவயாருக்கு நிதி உதவி வழங்க
உருவாக்கப்பட்ைது.
பஞ்ெோவதி கயோஜனோ

மாநிலத்தின் கிராமப்புறங்களின்
மூத்த குடிமக்களுக்காக

இமாச்சல பிரவதசம்

ககாண்டுவரப்பட்ைது.
போல் ஷ் ோமிக்

குழந்டதத் கதாழிலாளர்களுக்கு

வித்யோ கயோஜனோ

கல்வி கற்பிப்பதற்காக
உருவாக்கப்பட்ைது.
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ரிப்

ல்யோண்

க ோஜ் ர் அபியோன்

“கரிப் கல்யாண் வராஜ்கர் அபியான்”
பீகார் மாநிலத்தின் ககரியா
மாவட்ைத்தின் பிளாக் கபல்ைர்
கிராமமான கதலிைாரில் இருந்து
இந்திய அரசால் கதாைங்கப்பட்ைது.
இது ஒரு கிராமப்புற கபாதுப்பணித்

மத்திய அரசு

திட்ைமாகும், இது திரும்பி வந்த
புலம்கபயர்ந்த கதாழிலாளர்களுக்கும்
கிராமப்புற குடிமக்களுக்கும்
வாழ்வாதார வாய்ப்புகடள
வழங்கியது.
இந்தி ோ

கெோய்

கயோஜ்னோ

சமூகத்தின் கபாருளாதார ரீதியாக
பலவனமான
ீ
மக்களுக்கு
தூய்டமயான மற்றும் சத்தான

ராஜஸ்தான்

உணடவ வழங்குதல்
மு மந்திரி மோத்ரு

கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும்

புஷ்டி உப்

கபண்களுக்கு குழந்டத மற்றும்

ோர்

தாய்வழி இறப்பு மற்றும்
ஊட்ைச்சத்துக் குடறபாட்டை

திரிபுரா

எதிர்த்துப் வபாராடுவதற்காக
ஊட்ைச்சத்து கருவிகடள
வழங்குதல்.
க ோதன் நியோய

கால்நடை

கயோஜனோ

உரிடமயாளர்களிைமிருந்து மாட்டு
சாணம் வாங்கும் முதல் இந்திய
மாநிலம்
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குைியீடு ள்
குைியீடு

கநோக் ம்/ சவளியீடு

சுற்றுச்சூழல்

வயல் பல்கடலக்கழகம்

செயல்திைன் குைியீடு
இயற்வ
உல

குைியீடு

ஸ்பிரிங்கர் வநச்சர்

கபோட்டிக் குைியீடு

வமலாண்டம வமம்பாட்டு
நிறுவனம்

இந்தியோவின்
த நிவல

முதலிெம்

168
12

அகமரிக்கா

43

சிங்கப்பூர்

இ ோணுவப் பயிற்ெி
பயிற்ெியின் சபயர்
மலபார் பயிற்சியில்

நோடு ள்
 மலபார் பயிற்சியில்ஆஸ்திவரலியாடவயும் வசர்த்து

ஆஸ்திவரலியா

விரிவுபடுத்த இந்தியா தயாராக உள்ளது.
 இது இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் அகமரிக்காவின்
கைற்படைகளுக்கு இடைவயயான வருைாந்திர
முத்தரப்பு கைற்படை பயிற்சியாகும், இது இந்திய
மற்றும் பசிபிக் கபருங்கைல்களில் மாறி மாறி
நடைகபறுகிறது.

செயல்போடு ள்
பயிற்ெியின் சபயர்
ஆபவரஷன் கைசர்ட்
வசஸ்

நோடு ள்
 இந்த ஆப்பவரஷன் என்பது உளவு எதிர்ப்பு
நைவடிக்டகயாகும், இது இராணுவ புலனாய்வுத்
துடறயால்

2019-யில் கதாைங்கப்பட்ைது.

 ராஜஸ்தான் காவல்துடற கஜய்ப்பூரில் இரண்டு
சிவில் பாதுகாப்பு ஊழியர்கடள டகது கசய்தது
 அவர்கள் பாகிஸ்தான் உளவு நிறுவனமான ISI-க்கு
ரகசியத் தகவல்கடள அனுப்பி எதற்காக டகது
கசய்யப்பட்ைனர்.
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குழுக் ள்

பயிற்ெியின் சபயர்

நோடு ள்

பிமல் ஜூல்கா குழு

ஃபிலிம் மீ டியா தளங்கடள பகுத்தறிவு கசய்ய

ைாக்ைர் பிரசன்னா

தனியார் துடற வங்கிகளின் உரிடம, ஆளுடக மற்றும்

குமார் கமாைந்தி குழு கார்ப்பவரட் கட்ைடமப்பு கதாைர்பான விரிவான
வழிகாட்டுதல்கடள மறுஆய்வு கசய்ய ரிசர்வ் வங்கி
ஐந்து உறுப்பினர்கடளக் ககாண்ை உள் கசயற்குழு
(ஐ.ைபிள்யூ.ஜி) அடமத்துள்ளது.
எம் பி லால் குழு

எண்கணய் கிணறுகடள நிறுவும் வபாது எண்கணய்
நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வவண்டிய பாதுகாப்பு
வழிகாட்டுதல்கள் குறித்து குழு 118 பரிந்துடரகடள
கசய்திருந்தது. அசாமின் பாக்ஜன் எண்கணய் வயலில்
ஏற்பட்ை கபரும் தீ விபத்தின்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏ.ஆர்.வைவ் குழு

இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தடன வாரியத்டத
மிகவும் வலுவானதாகவும் திறடமயாகவும் மாற்ற
பரிந்துடரகடள வழங்கியது

போது ோப்பு மற்றும் விண்சவளித்துவை
போது ோப்பு மற்றும்

கநோக் ம்

விண்சவளித்துவை

நோடு / மோநிலம் /
அவமப்பு

இந்திய கைவலார
ஐ.ெி.ஜி.எஸ்
னக்லதோ பருவோ

காவல்படையினருக்கான ஃபாஸ்ட்
வராந்து கப்பல்கள் (எஃப்.பி.வி)
வரிடசயில்

5-ஆவது மற்றும் கடைசி

பைகு.
ஆழமோ

நீ ரில்

மூழ்கும் மீ ட்பு
வோ னம்

ஆந்திராவின் கிழக்கு கைற்படை

(ENC) பகுதியில் ஆழமான
நீரில் மூழ்கும் மீ ட்பு வாகனம் (DSRV)
கமாண்ட்

கதாைங்கப்பட்ைது.
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அைிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பம்
உயிரினங் ள் /
புதிய

வவ

/ கநோக் ம்

இெம் / தயோரிப்பு

ண்டுபிடிப்பு ள்
ஒரு சபோருளின்
ஐந்தோவது நிவல

 விஞ்ஞானிகள் சர்வவதச விண்கவளி
நிடலயத்தில்

‘ஐந்தாவது நிடலடய’

உருவாக்குகிறார்கள்
 ஒரு

கபாருளில்

நிடலகள்

நான்கு

உள்ளன:

திரவங்கள்,

இயற்டக

திைப்கபாருள்,

வாயுக்கள்

மற்றும்

பிளாஸ்மா.
 ஐந்தாவது

நிடல

உருவாக்கப்பட்ை

மனிதனால்

வபாசு-ஐன்ஸ்டைன்

கசறிகபாருள் ஆகும்.
இவளஞர் ளுக் ோன

இந்தியாவின்

செயற்வ

கபாருத்தமான

நுண்ணைிவு

(AI)

இடளஞர்கடள
புதிய

கதாழில்நுட்ப

வயது

மனநிடலயுைன்

வமம்படுத்துவதற்காக,
எதிர்காலத்திற்கு

டிஜிட்ைல்

எனவவ

மத்திய மின்னணுவியல்
மற்றும் தகவல்
கதாழில்நுட்ப அடமச்சர்,
தகவல் கதாைர்பு

முடறயில்

அவர்கடள தயார்படுத்துகிறது.
சூரிய

விஞ்ஞானிகள் ககாவரானல்

ச ோக ோனோவின்

காந்தப்புலத்தின் வடிவத்டத அதிக

ோந்தப்புலம்

இைஞ்சார்ந்த கதளிவுத்திறனுைன்
முன்டப விை ஒரு கபரிய பரப்பளவில்
அளவிட்ைனர்.

வ

ட் ஜன்

விஞ்ஞானிகள் மற்றும்

உருவோக் த்திற் ோன

ஆராய்ச்சியாளர்கள் நாவனா மற்றும்

குவைந்த விவல

கமன்டம கபாருட்கள் அறிவியல்

விவனயூக் ி

டமயமானது மாலிப்டினம்
டையாக்டஸடு பயன்படுத்தி நீரிலிருந்து
குடறந்த கசலவு ககாண்ை
டைட்ரஜடன உற்பத்தி கசய்கிறது.
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163348 (2002
NN4): அரு ிலுள்ளபூமி ெிறுக ோள்

ோந்த சவப்ப

163348 (2002 NN4) எனப்படும் ஒரு
மாகபரும் சிறுவகாள் 2020 ஜூன் 6
ஆம் வததி பூமிடயக் கைந்து கசன்றதாக

நாசா

நாசா அறிவித்துள்ளது.

ARCI புற்றுவநாய் சிகிச்டசக்காக காந்த

சபோருள்

கவப்பப் கபாருடள உருவாக்குகிறது.

miR-155

IIT- கமட்ராஸ் நாக்கு புற்றுவநாயில்
அதிகமாக கவளிப்படுத்தப்படும் ‘miR 155’ எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ை
டமக்வராஆர்என்ஏ (miRNA) ஐ

ARCI

IIT- கமட்ராஸ்

அடையாளம் கண்டுள்ளது.
ெனி நிலவு -

டைட்ைன் முன்டப விை வவகமாக

வெட்ென்

விலகிச் கசல்கிறது. இடத நாசாவின்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் இத்தாலிய
விண்கவளி ஏகஜன்சியின்

நாசா மற்றும்
இத்தாலிய விண்கவளி
நிறுவனம்

விஞ்ஞானிகள் அடையாளம்
கண்டுள்ளனர்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்
இனங் ள்/இெங் ள்

வவ /கநோக் ம்

ஆம்போன் சூைோவளியில்

வமற்கு வங்க முதலடமச்சர்,

கெதமவெந்த

சுந்தரவனக் காடுகளில் சுமார்

சுந்த வனக் ோடு ள்

28% ஆம்பான் சூறாவளியால்

இெம்

வசதமடைந்துள்ளதாகவும்,
அதடனத் கதாைர்ந்து

வமற்கு வங்கம்

உலக

சுற்றுச்சூழல் தினமான ஜூன்

5,

2020 அன்று சதுப்பு நிலங்களில்
மரங்கடள நைவு கசய்வதற்கான
உந்துதடலத் கதாைங்கியுள்ளார்.
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கமற்கு டி ோன்ஸ்இமயமவலயில்

ஆர்யபட்ெோ

கமற்கு டி ோன்ஸ்-

ஆ ோய்ச்ெி

இமயமவலயின் உயர்

ஏக ோகெோல்ஸ்
திர்வச்சு
ீ
ப வல்

ண் ோணிப்பு

உய ங் வள விெ

அைிவியல்

மோனுெவியல்
ஏக ோகெோல் ளின் விவளவு மி
அதி ம்.

(ARIES)

ண்ெைிந்துள்ளது.

செக ோகெோனின்

மாலதிவயான் கவட்டுக்கிளி திரள்

போவலவன

மீ து கதளிக்கப்படும் ஒரு

சவட்டுக் ிளி

பூச்சிக்ககால்லி. இரசாயன

தி ள் வளத்

பூச்சிக்ககால்லிகடளப்

தூண்டு ிைது

பயன்படுத்துவதன் பக்க
விடளவுகள் குறித்து

உள்ளன.

ஆெிய ெிங் ம் மக் ள்

ஆசிய சிங்கத்தின் எண்ணிக்டக

சதோவ

29% அதிகரித்துள்ளது. இது
2015-யில் 523 ஆக இருந்தது,
2020ல் 674 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அதி ரித்தது

நிறுவனம்

மலபோர் ெறுக்கும்

சமீ பத்தில் வகாசஞ்வசரிக்கு

தவவள

அருகிலுள்ள புல்லாட்டில்

வகரளா

காணப்பட்ைது
ஸ் ிகெோகதோ ோக்ஸ்
ெிகுெிருசமன்ெிஸ்

அருணாச்சலப்

ஒரு புதிய மீ ன் இனம்

பிரவதசம்

சூைோவளி
அக பிய

ெலில் மந்தநிவலயோ

மோைியுள்ள நிெர் ோ என்ை சூைோவளி
சூைோவளி புயல் நிெர் ோ

புயல் ம ோ ோஷ்டி ோ மற்றும்
குஜ ோத்வத தோக் வுள்ளதோ

இந்திய

வோனிவல ஆய்வு வமயம் (ஐஎம்டி)
எச்ெரித்துள்ளது.
ிைிஸ்கெோபல்

கமக்ஸிவகா வடளகுைாவில்
கிறிஸ்வைாபல் என்ற கவப்பமண்ைல
சூறாவளி உருவாகியுள்ளது.

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

24

செயலி & கபோர்ெல்

ai.gov.in

இந்தியோவின் கதெிய “செயற்வ
கபோர்ெல்”

கம ோகவட்ென் பயன்போடு

நுண்ணைிவு

“ai.gov.in” என அவழக் ப்படு ிைது

ஜம்மு-காஷ்மீ ர் கலப்டினன்ட் கவர்னர் அரசு
ஊழியர்களுக்காக ஊதிய டிராக்கர் கமாடபல்
கசயலியான வமராவவட்ைன் (பதிப்பு

-1) ஐ

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்.

http://www.mpurban.gov.in/ மத்திய பிரவதச அரசு கதருவவார விற்படனயாளர்
பதிவு வபார்ட்ைடலத் கதாைங்கியுள்ளது

http://www.mpurban.gov.in/
ோஜ்

வுெல் கபோர்ட்ெல்

குடிவயறிய கதாழிலாளர்களுக்கான வாய்ப்புகள்
கிடைப்படத வமம்படுத்துவதற்காக ராஜஸ்தான்
அரசாங்கம் “ராஜ் கவுசல் வபார்ட்ைடல”
அறிமுகப்படுத்தியது.

ஆக ோக்யபோத் கபோர்ட்ெல்

உற்பத்தியாளர்கள், வழங்குபவர்கள் மற்றும்
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு முக்கியமான சுகாதாரப்
கபாருட்களின் நிகழ்வநர கிடைப்டப வழங்குவதற்காக
அரசாங்கம் 'ஆவராக்யபாத்' என்ற தகவல் தளத்டத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

ெத்யபோமோ கபோர்ட்ெல்

சுரங்க மற்றும் தாதுத் துடறயில் ஆராய்ச்சி மற்றும்
வளர்ச்சிடய வமம்படுத்துவதற்காக சுரங்க
அடமச்சகம் "சத்யபாமா (சுரங்க வமம்பாட்டில்
ஆத்மநிர்பார் பாரத்துக்கான அறிவியல் மற்றும்
கதாழில்நுட்ப திட்ைம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)"
என்ற இடணயதளத்டத அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

யுக்தி

2.0 கபோர்ட்ெல்

மனிதவள வமம்பாட்டு அடமச்சர் ‘யுக்தி

2.0’
தளத்டத அறிமுகப்படுத்தினார். யுக்தி 2.0 வபார்ைல்
என்பது உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கானது.

eBloodServices செயலி

வழக்கமாக இரத்தம் வதடவப்படும் குடிமக்களுக்காக
மத்திய சுகாதார அடமச்சரால் கதாைங்கப்பட்ைது.
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நியமனங் ள் மற்றும் செய்தி ளில் வந்த நபர் ள்
நபர் ள்

சபோறுப்பு / பதவி

-

13 வயது மதுவ சபண்

"ஏடழகளுக்கான UNADAP நல்கலண்ண
தூதராக" நியமிக்கப்பட்ைார்

க .க .வெலோஜோ

வகரள சுகாதார அடமச்சர் வக.வக.டஷலாஜாடவ

கநத் ோ கமோ ன்தோஸ்

ஐ.நா ககௌவுரவித்துள்ளது.
உர்ஜித் பகெல்

வதசிய கபாது நிதி மற்றும் ககாள்டக
நிறுவனத்தின் தடலவர்.

க த்தி சுல்லிவன்

பூமியின் ஆழமான இைத்டத அடைந்த முதல்
கபண்.

க த்தி லுெர்ஸ்

நாசாவின் மனித விண்கவளி விமான திட்ைத்தின்
முதல் கபண் தடலவர்

அருண் ெிங் ோல்

FSSAI யின் தடலடம நிர்வாக அதிகாரி

பி தீப் குமோர் திரிபோதி

எஃகு அடமச்சகத்தின் கசயலாளர்

கவோல் ன் கபோஸ் ிர்

75-ஆவது ஐ.நா கபாதுச் சடபயின் புதிய
தடலவர்

விருது ள்

விருது/பரிசு
உலக உணவு பரிசு

2020

குஸ்ைாவ் ட்ரூவ் விருது

நபர்/நிறுவனம்
ைாக்ைர் ரத்தன் லால்
இந்தியாவின் முதல் சூரிய சக்தியில்
இயங்கும் பைகு, ஆதித்யா, வகரளாவின்
டவவகாம்-தவனகைவ் பாடதயில் ஒரு
சின்னமாக மாறியது, எனவவ குஸ்ைாவ் ட்ரூவ்
விருதுக்கு பட்டியலிைப்பட்டுள்ளது.
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ரிச்சர்ட் ைாக்கின்ஸ் விருது

ஜாவவத் அக்தர்

ராவமான் மாக்வசவச

COVID-19 காரணமாக ஆசியாவின் வநாபல்

விருதுகள்

பரிசு-ரவமான் மாக்வசவச விருதுகள் ரத்து
கசய்யப்பட்ைன.

கரஞ்சித் குமார்

நாசா புகழ்கபற்ற கபாது வசடவ பதக்கம்

வஷாபா வசகர்

ஆர்ைர் ஆஸ்திவரலியாவின் பதக்கம்

புத்த ங் ள் & ஆெிரியர் ள்
புத்த ங் ள்

ஆெிரியர் ள்

Letters to Mother |
Narendra Modi

குஜராத்தியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு
கமாழிகபயர்த்தவர்: பவானா
வசாமயா

One Year of Modi 2.0 –
Towards A Self-Reliant India

கவளியிட்ைவர்: தகவல் மற்றும்

Safe online learning in the
times of COVID-19

மத்திய மனிதவள வமம்பாட்டு

Lockdown Liaisons: Leaving
and Other Stories

வஷாபா வத

Legend of Suheldev: The
King Who Saved India

அமிஷ் திரிபாதி

ஒளிபரப்பு அடமச்சகம்

அடமச்சரால் கதாைங்கப்பட்ைது

விழோக் ள்
விழோ

இெம்

ோஜ பர்போ திருவிழோ

ஒடிசா
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முக் ிய தினங் ள்
நோள்
ஜூன் 1

ஜூன் 2

ஜூன் 3
ஜூன் 4

நி ழ்வு ள்
உலக பால் தினம்

ருத்துரு / முக் ியத்துவம்

“the 20th Anniversary of
World Milk Day”
கருத்துரு:

கதலுங்கானா மாநில
உருவாக்க நாள்
உலக மிதிவண்டி தினம்
தாக்குதலினால்
பாதிக்கப்படும் அப்பாவிக்
குழந்டதகளின் சர்வவதச
நாள்

ஜூன் 5
ஜூன் 7

ஜூன் 8
ஜூன் 9
ஜூன் 12

உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்

THEME: “BIODIVERSITY: It’s time for
Nature”

உலக உணவு பாதுகாப்பு

THEME: “Food safety, everyone’s
business”

நாள்
உலகப் கபருங்கைல் தினம்

THEME: “Innovation for a
Sustainable Ocean.”

உலக அங்கீ கார நாள்

THEME: “Accreditation:
Food Safety”

Improving

குழந்டதத்
கதாழிலாளர்களுக்கு
எதிரான உலக தினம்
சர்வவதச அல்பினிசம்

THEME: “Made To Shine”

விழிப்புணர்வு நாள்
ஜூன் 14
ஜூன்

15

உலக இரத்ததான தினம்

THEME: “Safe Blood Saves Lives”

உலக முதிவயார்

THEME: “Lifting up Voices”

துஷ்பிரவயாக
விழிப்புணர்வு நாள்
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ஜூன் 16

குடும்பத்திற்கு பணம்
அனுப்புபவர்களின்

THEME: “Building resilience in times
of crisis”

சர்வவதச நாள்
ஜூன் 17

பாடலவன மக்கள் மற்றும்
வறட்சி எதிர்த்து
ககாண்ைாடும் சர்வவதச

THEME: “Food, Feed Fibre - The
links between consumption and
land”

தினம்
ஜூன் 19

வமாதலில் பாலியல்
வன்முடறகடள
ஒழிப்பதற்கான சர்வவதச
நாள்

ஜூன் 20
ஜூன் 21
ஜூன் 23
ஜூன் 25

ஜூன் 26

உலக அகதிகள் தினம்

THEME: “Every Action Counts

சர்வவதச வயாகா தினம்

THEME: “Yoga for Health – Yoga at
Home”

சர்வவதச ஒலிம்பிக் தினம்
கைற்படையின் சர்வவதச

THEME: “Seafarers are Key Workers”

தினம்
வபாடதப்கபாருள் மற்றும்
சட்ைவிவராத கைத்தலுக்கு

THEME: “Better Knowledge for Better
Care”

எதிரான சர்வவதச நாள்
ஜூன் 29

ஜூன் 30

வதசிய புள்ளியியல் நாள்

THEME: “SDG - 3 (Ensure healthy
lives and promote well-being for all at
all ages) & SDG- 5 (Achieve gender
equality and empower all women and
girls)”

சர்வவதச சிறுவகாள் தினம்

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

