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செப்டம்பர் – 2020
க ோவிட் – 19 செய்தி ள்
COVID-19 ந ோய்த்தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட உலகின் ‘சிறந்த
சிந்தனையோளரோக’ நகரள சுகோதோர அனைச்சர் நக.நக.னைலோஜோ

K.K ஷைலஜா

அவர்கனள

இங்கிலோந்து இதழ் ஒன்று போரோட்டியுள்ளது

டாட்டா CRISPR ச ாதஷை

டாடா குழுமம் மற்றும் CSIR-IGIB ஆகிய ாரால் உருவாக்கப்பட்ட
இந்தி ாவின் முதல் CRISPR யகாவிட் -19 ய ாதனை இந்தி ாவில்
ப ன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில
நிதியம்

யகாவிட்-19 ய ாய்க்காக மா ில யபரிடர் தணிப்பு
ிதின ப்
ப ன்படுத்துவதற்காை வரம்பாைது
35% முதல் 50% வனர
உ ர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் யரந்திர யமாடி அறிவித்துள்ளார்.

சேரிடர்

தணிப்பு

ேிரதம
அஷமச் ர்
கரிப்
கல்யாண்
காப்ேீட்டுத்
ததாகுப்புத் திட்டம்

COVID-19

இந்தியாவின்
முதல்
தகாசராைா
ஷவரஸ்
ச ாதஷை வ தி தகாண்ட
விமாை நிஷலயம்

டடல்லி ின்
இந்திரா
காந்தி
ர்வயத
ிறுவைத்தில் (DIAL) இல் டதாடங்கப்பட்டது

Association
Of
World
Election Bodies (A-WEB)

2020 சசப்டம்பர் 21 அன்று
இந்திய நதர்தல் ஆனணயைோைது
உலகத் நதர்தல் கழகத்தின் (A-WEB) தனலனைப் சபோறுப்பு வகித்த
ஓரோண்டு ினறனவ அடுத்து
‘‘Issues, Challenges and Protocols
for Conducting Elections during COVID-19: Sharing Country
Experiences” என்ற கருத்துருவின் கீ ழ் ஒரு சர்வநதச கோசணோளிக்

ந ோயுடன்
நபோரோடும்
சுகோதோர
ஊழியர்களுக்கோக
இத்திட்டைோைது நைலும் 180 ோட்களுக்கு ீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது

கோட்சி ைோ ோட்டினை

விமாை

ினல

டத்தியது.

ரக்ஷக் சராசோ எந்திரம்

யகாவிட் 19 டதாற்றுய ாய் பரவுவதற்கு எதிராை யபாராட்டத்தில்,
இந்தி
இர ில்யவ ாைது ரக்ஷக் என்ற யராயபா எந்திரத்னத
வடிவனமத்துள்ளது,
இது
மருத்துவருக்கும்
ய ா ாளிக்கும்
இனட ில் மூக இனடடவளியுடன் டதாடர்பு டகாள்ள வழிவனக
ட ய்கிறது.

MEDBOT

COVID-19 ய ா ாளிகளுக்கு உணவு மற்றும் மருந்துகனள வழங்க
உதவும் வனக ில் இந்தி
ர ில்யவ ‘டமட்யபாட்’ (MEDBOT) என்ற
டதானலக்
கட்டுப்பாட்டு
உருவாக்கியுள்ளது.

ஸ்ோட்
சராசோ
எந்திரம்(Spot Robot)

சகள்வி
சநரம்
பூச் ிய சநரம்

மற்றும்

மருத்துவ

தள்ளுவண்டின

மா சூட ட்ஸ் டதாழில்நுட்ப பல்கனலக்கழகத்தின் (MIT - USA)
பாஸ்டன் னடைமிக்ஸ் பிரிவு ஆராய்ச் ி ாளர்கள் ‘ஸ்பாட்’ என்ற
யராயபானவ உருவாக்கியுள்ளைர். யகாவிட்-19 அறிகுறிகள் உள்ள
ய ா ாளிகளுக்கு இனதப் ப ன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளைர்.
யகாவிட்-19 ய ாய்த்டதாற்னறக் கருத்தில் டகாண்டு யகள்வி ய ரம்
மற்றும் பூச் ி
ய ரம் ஆகி வற்னற
ிறுத்தி னவக்க மத்தி
அர ாைது முடிவு ட ய்துள்ளது.
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நிஷை நிைமாஷலமாைிஷயப்
ேயன்ேடுத்தி சகாவிட் -19
சநாய்த்ததாற்ஷைக்
கண்டைிதல்

ஜீநைோைியல்
ைற்றும்
ஒருங்கினணந்த
உயிரியல்
ஆரோய்ச்சி
ிறுவைம் (IGIB) ைற்றும் நதசிய ந ோய்களுக்கோை கட்டுப்போட்டு
னையம் (NCDC) ஆகியனவ இனணந்து
ோவல் சகோநரோைோ
னவரஸ் (SARS-CoV-2) ஐக் கண்டறிய ினற ிறைோனலைோைினயப்
பயன்படுத்தும் ஒரு சதோழில்நுட்பத்னத உருவோக்கியுள்ளை.

ேிராடிகிைின்

நகோவிட் -19 ந ோய்த்சதோற்று போதித்த ந ோயோளிகளின் ைோதிரிகனள
பகுப்போய்வு சசய்யும்நபோது அதில்
‘பிரோடிகிைின் ஸ்டோர்ம்‘
எைப்படும் ஒரு ிகழ்வோைது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

(Bradykinin storm)

ஸ்டார்ம்

IIT

Chakr DeCoV

24x7
மைநல
வழங்கும்

KIRAN

சடல்லி பல்கனலக்கழகைோைது
தூய்னைப்படுத்த
‘‘Chakr
DeCoV’’
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

கட்டணமில்லா
மறுவாழ்வு
உதவிஷமயம் -

N 95 முகக்கவசங்கனள
என்ற

கருவினய

COVID-19

டதாற்றுய ான த்
டதாடர்ந்து
மைய ா ால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
ிவாரணம் மற்றும் ஆதரனவ வழங்க
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள
24x7 கட்டணமில்லா உதவினம
எண்: (1800-500-0019)

‘எைது குடும்ேம், எைது
தோறுப்பு’ ேிரச் ாரம்

COVID-19 ய ான க்

STOP Covid

ஆராய்ச் ி

Swasner

IIIT

கட்டுப்படுத்த மகாராஷ்டிரா அரசு ‘எைது
குடும்பம், எைது டபாறுப்பு’ என்ற பிரச் ாரத்னதத் டதாடங்கியுள்ளது.
ாளர்கள் உருவாக்கியுள்ள புதி

யகாவிட்-19 ய ாதனை

புவயைஸ்வர் பல்கனலக்கழகமாைது
‘Swasner’ என்ற
சுவா த்னத எளிதாக்கும் வனக ிலாை, தனலக்கவ ம்
யபான்ற
காற்யறாட்ட
வ தி ினை
வழங்கும்
ாதைத்னத
உருவாக்கியுள்ளது.

தமிழ்நோடு

1)

விருது கர் மாவட்டத்தில் ஏராளமாை
இருப்பதால்
ட ய்

2)

“முழு

ப்பட்டுள்ளது,

இ- ஞ் ீவாைி

OPD

மா ிலத்தியலய

3)

ாட்டியலய

ன பர்

டிஜிட்டல்

பதிவு

டபாருளாதார

ட ய்தலில்

டுத்தர டதாழில்

மாவட்டமாக”

ாகப்பட்டிைம்

முதலிடம் வகிக்கிறது.

அறம் ார்ந்த ட

பாதுகாப்பு

ிறு மற்றும்

ிறுவைங்கள்
அது

யதர்வு

மாவட்டமாைது

ற்னக நுண்ணறிவு, டதாடர் ங்கிலித் டதாழில்நுட்பம்,

டகாள்னககனள

டவளி

ிடும்

முதல்

மா ிலமாக

தமிழகம்

(தமிழ் ாடு பாதுகாப்பாை மற்றும் ட றிமுனற
ார்ந்த ட
ற்னக
நுண்ணறிவு டகாள்னக 2020) & (தமிழ் ாடு டதாடர் ங்கிலித் டதாழில்நுட்ப
டகாள்னக 2020) & (தமிழ் ாடு ன பர் பாதுகாப்பு டகாள்னக 2020)
திகழ்கிறது.
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4)

மா ிலத்தின்

அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மற்றும்

மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகளில்

ீட் யதர்வில் யதர்ச் ி டபற்றுள்ள

7.5 விழுக்காடு

இடஒதுக்கீ டு வழங்க

தமிழக அர ாைது உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

5)

காவிரி - னவனக – குண்டாறு
இத்திட்டத்னத தமிழ் ாட்டில்

தி இனணப்புத் திட்டம்:

ட

ல்படுத்த

259 கி.மீ

ீளம் டகாண்ட

டவடிக்னக எடுக்கப்பட்டு வருவதாக

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி யக பழைி ாமி டதரிவித்துள்ளார்.

6)

தமிழக

அர ாைது

3501 “அம்மா

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

7)

கன்ைி

ி

ாமக்கலின்

ந்திரய கரபுரத்தில்

அண்னம

கல்வி டகாள்னக

இராஜீவ் காந்தி

ானல

ில் இரண்டு

மிக்க

இந்தி

13)

ிறி

2000
14)

(NEP) 2020-ஐ அமல்படுத்துவதற்காக

“U” வடிவ யமம்பாலங்கனளக் கட்டுவதற்கு
ாட்டிைார்.

ாவின் முதல் டபண் ஆம்புலன்ஸ் டினரவர்: எம் வரலட்சுமி
ீ
தைி மருத்துவமனைகள்: தமிழக அர ாைது மா ிலம் முழுவதும் கிட்டத்தட்ட
ிறி

தைி மருத்துவமனைகனளத் திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

டபண்கள் அதிகாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்னப உறுதி ட ய்யும் மு
ஒரு பகுதி

13

வனக

டகாடி

15)

வினளடபாருட்கனள

ிட்டார்.

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி யக பழைி ாமி அடிக்கல்

12)

கனடகனள”

ர்க்கப்பட்ட பதிடைன் கீ ழ்க்கணக்கு

ில் தமிழக முதல்வர் டவளி

தீரஜ் குமார் குழு: யத ி

வினலக்

ா கவுரி உதவி ட ாலி ிட்டர்

பூங்காவாைது அனமக்கப்பட உள்ளது.

அனமக்கப்பட்டது.

11)

ஊட்டச் த்து

டஜர்மன் மற்றும் பிரஞ்சு டமாழிகளில் டமாழிடப
நூல்கனள

10)

ா

மிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வினளவிக்கும்

9)

ி

ாகுமரி மாவட்டத்னதச் ய ர்ந்த எல் விக்யடாரி

டஜைரலாக

8)

டமாடும்

ாக, டபண்களால் இ
ாை

க்கப்படும் சூரி

ஆட்யடாக்கனள

தமிழக

ன த்துத் டதாடங்கினவத்தார்.

ட ன்ைிமனல

ஒன்றி

த்தில்

உள்ள

ற் ி

மற்றும் மின் ாரத்தால் இ

முதல்வர்

டகாடுமைல்

எடப்பாடி

கிராமத்தில்

யக
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ங்கும்

பழைி ாமி

அகழ்வாராய்ச் ி

ட ய்யும் இடத்தில் டபருங்கற்காலத்னதச் ய ர்ந்த ய ர்ந்த ஒரு டபரி
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ின்

புனதகுழி

4

கதெம்

1)

மத்தி

சுகாதார

அறிக்னக

மற்றும்

ின்படி இந்தி

ீக்கப்பட்டு

குடும்ப

அதற்குப்

பதிலாக

யத ி

ஆகி

3)

கர்மய

ாகி திட்டம் எனும் குடினமப் பணி

கர் ாடக

திட்டத்துக்கு மத்தி

மா ிலத்தின்

யகாப்பல்

டபங்களூரின்

ஜக்கூர்

விமாை

விமாைத்

டதாடங்கி னவத்தார்.
கர் ாடகாவின்

ாளர்களுக்காை திறன் யமம்பாட்டுக்கு

இடத்தில்

மாைது

இந்தி

இந்தி

ாவின்

இந்தி

ய னவன

ாவின்

ாவின்

கர் ாடக

முதலாவது

மாமி கங்கா திட்டத்தின் கீ ழ் பிரதம அனமச் ர்

மா ில

கல்விக்

ாட்டியலய

ாட்டிைார்.

ிகழ்வாைது டகாண்டாடப்பட்டது.
ாக திருவைந்தபுரத்தில்

உத்தரகாண்ட் மா ில

அர ாைது

மா ிலம்

புனக

முழுவதும்

ினல நுகர்வினைக் குனறக்கும் டபாருட்டும்

டபாருட்கள்
ிகடரட்

ட்டம்

மற்றும்

ஹரித்வாரின்

ாள் வனர

ாட்டியுள்ளது.

' மஸ்கிருத கிராமங்கள்'

ிகடரட் மற்றும் பிற புனக

ினல

(COTPA) 2003-ன் விதிகனள கனடபிடிக்கும் டபாருட்டும்,

பீடி

ஆகி

னவ

உதிரி

மகாராஷ்டிரா அர ாைது தனட ட ய்துள்ளது.

12)

அதற்காக

MedSpark என்னும் மருத்துவ

என்னும் முன்டைடுப்னப டதாடங்க முடிடவடுத்துள்ளது.

11)

காவல்

யரந்திர யமாடிஉத்தரகாண்ட்

டகாள்னக

முதன்முனற

முதல்வர்

கடயலார

ாதைங்களுக்காை பூங்கானவ அனமக்க யகரள அர ாைது அடிக்கல்

10)

முதலாவது

2020-ஐ முன்டைடுத்துச் ட ல்லவும்
ஆ ிரி ர்கனள த ார் படுத்தவும் 2020 ட ப்டம்பர் 8 முதல் 25 ஆம்
புதி

ஷிக்ஷக் பர்வ் என்ற

9)

முதலாவது

ிறுவப்பட உள்ளது.

தளத்திலிருந்து

ஆம்புலன்ஸ்

மங்களூரில்

ிட்டார்.

மா ிலத்தில் ஆறு மாடபரும் வளர்ச் ி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்

8)

யரந்திர யமாடி

ீர் யமலாண்னம குழுக்கள்

பாதுகாப்புக்காை அகாடமி டதாடங்கப்பட உள்ளது.

7)

அரசு

அனமச் ரனவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

எனும்

ாரிக்கும் டதாழில் னம

ஒருங்கினணந்த

6)

ின்ைத்னத பிரதம அனமச் ர்

வற்றுக்காை வழிகாட்டு ட றிமுனறகனளயும் அவர் டவளி

டபாம்னம த

5)

ிட்டுள்ள

(Medical Council of India -MCI)
மருத்துவ குழு
(National Medical

ிட்டார். யமலும் கிராம ஊராட் ிகள் மற்றும்

வித்திடும் யத ி

4)

டவளி

அனமப்பாைது டகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

ஜல் ஜீவன் திட்டத்துக்காை புதி
டவளி

அனமச் கம்

மருத்துவ குழுவாைது

Commission - NMC) என்ற புதி
2)

ல

ாந்தி காட் பகுதி

ாக

விற்பனை

ில், கங்னக ஆற்றில் பிரதமர்

ட ய்

ப்படுவனத

யரந்திர யமாடி

'கங்கா அவயலாகன்' என்னும் அருங்காட் ி கத்னத டதாடங்கி னவத்துள்ளார்.
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13)

FAME இந்தி ா திட்டம்

ினல

II: இத்திட்டத்தின்கீ ழ் இந்தி

மகாராஷ்டிரா, யகாவா மற்றும் குஜராத் ஆகி
இ

இந்தி

ினல

ாவின்

யமகால

ங்கனள அனமத்துள்ளது.

மிகப்டபரி

பன்றித்

டதாழுவம்

ாவின் டதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

உலகின்

முதலாவது

முனை

உள்ளது.

16)

மா ிலங்களில் மின் ாரம் மூலம்

670 யபருந்துகனள டதாடங்கி னவத்துள்ளது. யமலும் யபார்ட் பியளர்,
பிரயத ம், தமிழ் ாடு, யகரளம் மற்றும் குஜராத் ஆகி
மா ிலங்களில் 241

மின்யைற்றும்

15)

மாைது

அழுத்தப்பட்ட

குஜராத்

னவக்யகானல னக
ஆற்றல்

இ

மா ிலத்தின்

ற்னக

பாவ் கர்

ாளும் விதத்தினை மாற்றி

யமம்பாட்டு

உற்பத்தி

ினல

துனண குடி
லம்

மற்றும்

டவடிக்னககள்

மை லம்

ஆகி

மற்றும்

இந்தி

ாவின்

'ரிது ர்

புதுதில்லி

19)

இனண

முதலாவது

ர்வயத

விமாை

தைி

பின்பற்ற

ார்

ினல

ய னவகனள வழங்கும்

Neutrality)

ா

வற்னறப்
ா'

யமற்டகாள்ள வலியுறுத்தியுள்ளார்.

18)

(CNG)

இனணந்து

ல்படும் உ

டபற

எனும்

'திைச் ர்

பருவகால

ா'

டதாடர்புத்துனற

ிர்க்கூள ஆற்றல்

னவ அடங்கும்.

முனை

மாைது

டவடிக்னககனள

(DoT)

உறுப்பிைர்கள் டகாண்ட அனமப்னப உருவாக்க யவண்டும் என்று இந்தி
டதாடர்பு ஒழுங்குமுனற ஆனண

20)

(TRAI) அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மாைது

அர ால் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பாம்புகனளக் னக
முதல்

மா ிலமாக

யகரளா

மாை உடல்

ப்'

(Net

ஒரு

பல

டு ினலனமன
ாைது

டதானலத்

ாளுபவர்கனளக் டகாண்ட

உருடவடுத்துள்ளது.

மைித

ல்பட

திை ரி

விமாைத்துக்காை

ிறுவைங்கள் 'இனண

ட

என்னும்

த்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

டதானலத்

அனமக்கப்பட

ாயுடு அவர்கள் ஆயராக்கி

டஜட்

எடுக்கும்

னமக்க பஞ் ாப் அர ாைது பஞ் ாப்

ிரி CNG உற்பத்தி ட ய்தல் ஆகி

ரசுத் தனலவர் டவங்னக

திட்டமாைது

துனறமுகத்தில்

(PEDA)

முகனமயுடன்

ங்கள் மற்றும் உ

அனமக்கும்

எரிவாயு

முடிடவடுத்துள்ளது. இதில் னவக்யகால் மூலம் ட

17)

ண்டிகர்,

ங்கக்கூடி

மத்தி

14)

அர ாைது

ாட்டின்

வாழ்விடங்களில்

புகுந்துவிடும் பாம்புகனள மீ ட்டு மக்கள் வ ிக்காத பகுதிகளில் விடுவிப்பதற்காை
வழிகாட்டுதல்கனள யகரள வைத்துனற
அர ாைது

21)

இந்தி
ப

22)

ைர்

ர

பாம்புகனளக்

னக

ில்யவ அதன் வி ிய

ாைது அறிவித்துள்ளது. இவ்வாறு யகரள

ாளுதனல
ாகச்

ிறுவைம

ங்கிலின

மாக்கியுள்ளது.

முழுனம

ாக டிஜிட்டல்ம

மாக்க

User Depot Module (UDM) என்ற முன்டைடுப்னபத் டதாடங்கியுள்ளது.

ம்யவத்ைா

(SAMVEDNA):

COVID-19

ய ாய்த்டதாற்று

பாதிக்கப்பட்ட குழந்னதகளுக்காை ஆயலா னை மற்றும் உளவி
ஆதரனவ வழங்குவதற்காக

காலகட்டத்தில்
ல் ரீதி

ிலாை

1800-121-2930 என்ற கட்டணமில்லா டதானலயப ி
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ஆயலா னை
ஆனண

23)

எண்னண

யத ி

குழந்னத

(NCPCR) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. .

மாைது

உடல்திறன் இந்தி

ா

ட றிமுனறகனள’

அறிமுகப்படுத்திைார்..

யரந்திர

24)

உதவினம

யமாடி

‘வ

இ

க்கத்தின் முதல் ஆண்டு

துக்கு

ஏற்றவாறு

மதிப்பீட்டிற்காை

பின்பற்றப்படயவண்டி

தர ினலகனள

‘ ானலப்

உலகின்

மிக

ீளமாை

பிரயத த்தின்

எல்னல

உ

ரமாை

13.5கி.மீ

ில்

அனமக்கப்படவுள்ளது..

சுரங்கப்பானத:
ீளம்

உடற்தகுதி

க்கப்படும் வாகைங்களின்
யபாக்குவரத்து

ட டுஞ் ானல அனமச் கமாைது’ அறிவித்துள்ளது.

25)

பாதுகாப்பு

ினறனவ முன்ைிட்டு பிரதமர்

னஹட்ரஜன் எரிடபாருள் டகாண்ட மின்கலங்களால் இ
பாதுகாப்பு

உரினமகள்

லடாக்

டகாண்ட

மற்றும்

சுரங்கப்

மற்றும்

இமாச் லப்

பானத

ாைது

26)

பீகாரில் யகா ி இர

ில் டபரும்பாலத்னத பிரதமர்

27)

இந்தி

2023-ம் ஆண்டுக்குள் அதன் பிராட்யகஜ் அகலப்பானதகனள

ர

ில்யவ

யரந்திர யமாடி திறந்து னவத்தார்.

100% மின்ம மாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
28)

உலகின் மிக

ீளமாை கான்கிரீட் டகாண்டு கட்டப்படும் கம்பிவட

டதலுங்காைாவின் னஹதராபாத்தில் திறக்கப்பட்டது.

29)

டதாற்றுய ாய்கள்
டதாற்று
பணி

ய ாய்கனள

1897 ஆைது

தடுக்க மத்தி

இந்தி

ா டிஜிபவுத்தி

ஹரி

ாைா

வழி
இர

33)

எதிர்த்துப்

’ தினரப்பட

ிறுவப்பட உள்ளது.

சுகாதாரப்

து:

பாதுகாப்புப்

அனமப்பில்

ாக

சுற்று

கரமாைது

பார்னவ
இர

ில்

ாளராக இனணந்துள்ளது.

பானதத்

திட்டம்:

பல்வால் முதல் ய ாைிபட் வனர ட

ில்பானதத் திட்டத்திற்கு அனமச் ரனவ

ராஜஸ்தாைின் டஜய்ப்பூரில் பிரதமர்

ஜம்மு-காஷ்மீ ர்
அனமச் ரனவ

அதிகாரப்பூர்வ

ாைது

உத்தரபிரயத த்தின் கவுதம்புத்தர்

டத்னத விதிமுனற / டஜட்டா திருத்தம் (DCOC/JA) என்ற

னவத்தார்.

34)

யபாராடும்

ினறயவற்றி

அர ின் அதிகாரங்கள் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளை.

ாவின் ‘மிகப்டபரி

ர்வயத

32)

2020ஐ பாராளுமன்றம்

திருத்தப்படுகிறது; யமலும் இதுயபான்ற ய ாய்கள் பரவாமல்

இந்தி

கரில்

31)

மய ாதா,

ாளர்களுக்காை பாதுகாப்புகனள உள்ளடக்குவதற்காக டதாற்றுய ாய்கள் ய ாய்

ட்டம்

30)

(திருத்த)

பாலமாைது

ாைது

ய ாஹ்ைா-மாயை ர்-கார்கவுடா

ல்பட உள்ள ஹரி

ாைா சுற்று

ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

யரந்திர யமாடி “பத்ரிகா யகட்”–ஐத் திறந்து

டமாழி

மய ாதா,

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. யமலும்

2020க்கு

மத்தி

காஷ்மீ ரி, யடாக்ரி, இந்தி
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மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகி
டமாழிகளாகவும்

35)

இந்தி

ாவின்

டமாழிகனள அந்த ஒன்றி

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளை

இனற

ாண்னம

மற்றும்

உள்ளதாகக் கருதி பிரபலமாை வினள
னகயப ி ட

36)

டடல்லி

லிகனள இந்தி

யமம்பாட்டு

டடல்லி

முழுனம

ஆனண

ட

PUBG உட்பட 118

லிகளாை

அடுத்த

அச்சுறுத்தலாக

இரண்டு

த ாப்தங்களில்

2041-க்காை

ின் வளர்ச் ிக்காை டதானலய ாக்கு ஆவணமாை டடல்லி
ாை

திட்டத்னதத்

த

உள்துனற அனமச் கமாைது
அளிக்கப்படும்

38)

ாட்டு

(DDA)

ம்

ின் அதிகாரப்பூர்வ

ஒருனமப்பாட்டிற்கு

அர ாைது தனட ட ய்துள்ளது.

முடிவு ட ய்துள்ளது.

37)

ப்பகுதி

ாரிப்பதற்காை

தினரப்பட

டபாது

ஆயலா னைகனள

டினக ஒருவருக்கு

Y-பிளஸ் வனக பாதுகாப்னப வழங்கியுள்ளது.

ாடு முழுவதிலும்

CRPF பனட ால்

10 ட கிழிப் பூங்காக்கள் அனமக்க யவதிப்டபாருட்கள்

உரங்கள் அனமச் கமாைது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அஸ்ஸாம், மத்தி
ஒடி ா,

தமிழ் ாடு,

ஜார்க்கண்ட்,

உத்தரகண்ட்

39)

உத்தரபிரயத
அருங்காட் ி

முதல்வர்

ஆக்ரா

த்தீஸ்கர்

கத்துக்கு

த்ரபதி

கம் என்று மறுடப

அருங்காட் ி

ரிட்டுள்ளார்.

மற்றும்

பிரயத ம்,

மற்றும்

மா ிலங்களில் ட கிழிப் பூங்காக்கள் அனமக்கப்பட் உள்ளை.

டத்த

ஆகி

ிவாஜி

ெர்வகதெம்

1)

காலமாை இந்தி
அனு ரிக்கும்

முன்ைாள் குடி

வனக

அறிவித்துள்ளது.

2)

ய ாமாலி
ினல

3)

இந்தி
இரு

ில்

ரசுத்தனலவர் பிரணாப் முகர்ஜி

வங்கயத

அரசு

யத ி

அளவிலாை

ாவின் தனல கர் டமாகதிசுவில் உள்ள ஏடன் ஆயட

த்தில் ஒரு

ரக்கு விமாைமாைது விபத்துக்குள்ளாைது.

ாவும் ஜப்பானும் தளவாட ஒப்பந்தம் ஒன்றில்
தரப்பு

ஆயுதப்பனடகனளயும்

ஒருங்கினணந்து ட

இராணுவ

ின்

னகட

ர்வயத

ினைனவ

துக்கத்னத

விமாை

ழுத்திட்டுள்ளை. இது

ய னவகளில்

ல்பட அனுமதிக்கும். இந்த ஒப்பந்தமாைது

ட ருக்கமாக

Cross-Servicing

Agreement (ACSA) எை அனழக்கப்படுகிறது.
4)

இந்தி

ாவிற்கும்

உள் ாட்டு

தவுத்கண்டி

வங்கயத த்துக்கும்

ீர்வழிப்பானத

ாைது

ட

இனட

ிலாை

ல்பாட்டுக்குக்

வங்கயத த்திலும், ய ாைாமுரா இந்தி

ய ாைாமுரா-தவுத்கண்டி

டகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

ாவின் திரிபுராவிலும் உள்ளை.
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5)

கில்கிட்-பல்டிஸ்தான் பகுதின

முழு மாகாண அந்தஸ்துக்கு உ

முடிவு ட ய்துள்ளது.

6)

7)

இந்தி

ாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இனட

ட ய்

ப்பட்டு

ிந்து தி

2020 ட ப்டம்பர் 19 அன்று 60 ஆண்டுகள்

ாயகார்யைா-கராபாக்

இனட

ிலாை

ிலாை

டவடித்துள்ளை.

பகுதி

டதாடர்பாக

எல்னலப்பிரச் ினைகள்

ஆர்மீ ைி

மீ ண்டும்

ர்த்த பாகிஸ்தான்

ீர் ஒப்பந்தம்

(IWT)

ினறவனடகின்றை.

ாவிற்கும்

கடுனம

அஜர்னபஜானுக்கும்

ாை

யமாதல்களுடன்

சபோருளோதோரம்

1)

CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO): வங்கித் துனற முழுவதும் இணக்கமாை
சூழ் ினலன

அணுகுமுனறன
அலுவலனர
டவளி

2)

யபணுதல்

(CCO)’

மற்றும்

உறுதி
ி

இடர்

ட ய்வதற்காக

யமலாண்னம

வங்கிகளில்

னடட்டன் மற்றும் எஸ்பிஐ ஆகி

வாடிக்னக

‘வாடிக்னக

னவ இனணந்து இந்தி

ாளர்கள்

யமா டி

ட ய்பவர்களால்

ாளர் விழிப்புணர்வு பிரச் ாரத்திற்காக’

பச் னை ஒப்பந்தம் ட ய்துள்ளது.
முதல்
வழ்ச்
ீ
ி

ீராை

இணக்க

ரி ர்வ் வங்கி

ிட்டுள்ளது.

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளை.

4)

‘தனலனம

மிப்பதற்காை வழிகாட்டுதல்கனள இந்தி

இல்லாத கட்டண ய னவகனள யமற்டகாள்ளும்

3)

டதாடர்பாை

காலாண்டில்
னடந்துள்ளது:

டமாத்த
யத ி

ாவின் முதல் டதாடர்பு

கடிகாரங்களாை

Titan Pay-ஐ

ஏமாற்றப்படுவனதத்

இந்தி

உள் ாட்டு

தடுக்க

ரி ர்வ் வங்கி அமிதாப்

உற்பத்தி

புள்ளிவிவர அலுவலகத்தின்

ாைது

23.9%

(NSO) தரவுகளின்படி,

(GDP) வளர்ச் ி ாைது 2019 முதல்
காலாண்டாை ஏப்ரல்-ஜூன் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்யபாது 2020 முதல் காலாண்டில்
(ஏப்ரல்-ஜூன்) 23.9% வழ்ச்
ீ
ி னடந்துள்ளது. .
இந்தி

5)

ாவின் டமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி

புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அனமச் கம் ‘இந்தி
என்ற தனலப்பில் ஒரு கணக்டகடுப்பின் அறிக்னகன
முக்கி

ய ாக்கம் இந்தி

ய கரிப்பதாகும்.

6)

டவளி

தவதத்திலிருந்து
ீ

உறுதிபூண்டுள்ளது
டதரிவித்துள்ளார்.

ிட்டுள்ளது, இதன்

ாவின் சுகாதாரத் துனற குறித்த அடிப்பனட தகவல்கனள

டபாது சுகாதார ட லவிைங்கனள டமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி

1.15

ாவில் சுகாதாரம்’

2025 ஆண்டுக்குள் 2.5

என்று

மத்தி

சுகாதார

தவதமாக
ீ
உ
அனமச் ர்

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

ில் தற்யபாதுள்ள
ர்த்த அர ாங்கம்

ஹர்ஷ்

வர்தன்

9

7)

EASE வங்கிகள்
‘ ிறந்த ட

ீர்திருத்த அட்டவனண:

EASE 2.0 குறி ட்
ீ டு முடிவுகளின்படி,

ல்திறன் டகாண்ட வங்கிகள்’ பிரிவில் முதல் பாங்க் ஆப் பயராடா, பாரத

ஸ்யடட் வங்கி மற்றும் முந்னத

ஓரி

ண்டல் பாங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆகி

முதல் மூன்று இடங்கனளப் பிடித்துள்ளை.

8)

டபாருளாதார

விவகாரங்களுக்காை

ஆண்டிற்காை ஆறு ராபி பருவகால

ப

அனமச் ரனவக்

குழு

ிர்களின் குனறந்தபட்

(MSP) குறிப்பிட்ட அளவு அதிகரித்துள்ளது.

2021-22

னவ

ஆம்

ஆதரவு வினலன

விளளயோட்டு செய்தி ள்

1)

மத்தி
னம

2)

ப்

பிரயத த்தின்

த்துக்காை

குவாலி

அடிக்கல்

யபார்ச்சுகலின் கிறிஸ்டி

ரில்

மாற்றுத்திறைாளிகளுக்காை

ாட்டப்பட்டது.

வினள

ாட்டு

ாயைா டராைால்யடா அலி யடய்க்குப் பிறகு கால்பந்தில்

100 ர்வயத யகால்கனள அடித்த ஆண்கள் பிரினவச் ய ர்ந்த இரண்டாவது வரர்
ீ
ஆைார். (சுைில் ய த்ரி - இந்தி ா (72))

மோநோடு ள் மற்றும்
மோநோடு ள் /
ருத்தரங்கு ள்

இலக் கு
2020

ருத்தரங்கு ள்

கநோக் ம் /

வடகிழக்கு

-

கருத்துரு :
இடங் கள் ”

“வளர்ந்து

ருத்துரு / முடிவு

வரும்

மகிழ் சசி
் கரமான

இந்தியோ
–
இலங்ள
இருதரப்பு சமய்நி ர் உச்ெி
மோநோடு

இந்தியோவிற்கும் இலங்னகக்கும் இனடயிலோை புத்த
சைய உறவுகனள நைம்படுத்துவதற்கோக இலங்னகக்கு
15 ைில்லியன் டோலர் ைோைிய உதவினய பிரதைர் நைோடி
அறிவித்தோர்.

முதலோவது உல
சதோழில்நுட்ப
மோநோடு

இந்த
உச்சிைோ ோட்டின்
சதோழில்நுட்ப
இதழோக
சதோடங்கப்பட்டது

சூரிய
உச்ெி

8-வது

நபோது
நசோலோர்

ஐஎஸ்ஏ-வின்
கோம்பஸ்
360

ிழக் ோெிய உச்ெி
மோநோடு
சபோருளோதோர
அளமச்ெர் ள்
கூட்டம்

இந்த கூட்டத்தில் இந்தியோ, அசைரிக்கோ ைற்றும் சீைோ
உட்பட 10 ஆசியோன் உறுப்பு ோடுகள் ைற்றும் இதர 8
ோடுகள் கலந்து சகோண்டை

இந்தியோ-பெிபிக் முத்தரப்பு
கபச்சு வோர்த்ளத

இந்தியோ, ஆஸ்திநரலியோ ைற்றும் பிரோன்ஸ்

(EAS-EMM)
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இடம் /
நி ழ்த்தியவர்

10
ஜி 4 சவளியுறவுத் துளற
அளமச்ெர் ள் கூட்டம்

இந்தியோ, பிநரசில், ஜப்போன் ைற்றும் சஜர்ைைி ஆகிய 4
ோடுகனள உள்ளடக்கிய (ஜி 4) குழுவின் சவளியுறவு
அனைச்சர்கள் சைய் ிகர் கூட்டத்தில் பங்நகற்றைர்

4-வது

கருத்துரு:
“சதோற்று
ந ோய்களின்
நபோது
ஆயுர்நவதத்திற்கோை வளர்ந்து வரும் வோய்ப்புகள்”

உல ளோவிய
ஆயுர்கவத உச்ெி மோநோடு
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திட்டங் ள் / கயோஜனோக் ள்
திட்டங் ள் /
கயோஜனோக் ள்

கநோக் ங் ள் / ஏன் செய்தியில்?

ரிமோ திட்டம்

அளமச்ெ ம் /
அளமச்ெரளவ/மோநிலம்

துப்புரவுத் சதோழிலோளர்கள் தங்கள் போதுகோப்னப
உறுதி சசய்ய

ஒடிசோ

சுச்ெி திட்டம் (மோதவிடோய்
சு ோதோர திட்டம்)

பள்ளி ைற்றும் கல்லூரி ைோணவர்களுக்கோை
சுகோதோர ோப்கின் வழங்கும் திட்டம்

கர் ோடகோ

ஒய்.எஸ்.ஆர்
கபோஷனோ

ெம்பூர்ணோ

குழந்னதகளுடன் கர்ப்பிணிப் சபண்கள் ைற்றும்
போலூட்டும் தோய்ைோர்களுக்கு சத்தோை உணனவ
வழங்குவது

ஆந்திரப்பிரநதசம்

ஒய்.எஸ்.ஆர்
திட்டம்

ஆெரோ

கிரோைப்புற
ைற்றும்
ஒழித்தல்
ைற்றும்
நைம்படுத்துதல்

ஆந்திரப்பிரநதசம்

கர்ப்புற
வறுனைனய
உற்பத்தித்திறனை

முக் ிய மந்திரி மஹிலோ
உத் ர்ஷ் கயோஜனோ

இந்த திட்டம் ைோ ிலத்தில் உள்ள ைகளிர்
குழுக்களுக்கு வட்டி இல்லோத கடன் வழங்கும்

குஜரோத்

முக் ிய மந்திரி
ிெோன்
ல்யோண் கயோஜனோ

விவசோயிகளுக்கோை

ைத்தியப்பிரநதசம்

கமோக்ஷ
கயோஜனோ

இறந்தவர்களின்
குடும்பத்னதச்
சோர்ந்த
இருவருக்கு ஹரித்வோரில் உள்ள கங்னகயில்
தங்களது
அன்புக்குரியவர்களின்
அஸ்தினய
கனரக்க இலவச நபருந்து பயண நசனவனய
வழங்குதல்

இரோஜஸ்தோன்

முக் ிய மந்திரி
ிரோமிய
பரிபஷோன்
அச்கெோனி
கயோஜனோ

இத்திட்டத்தின்
வோகைங்கனள
வி ிநயோகித்தல்

அசோம்

பர்யோதன்
திட்டம்

சதோழில்முனைநவோருக்கு கடன் வழங்க

லோஷ்

ெஞ்ஜீவனி

கீ ழ்

ிதி உதவித் திட்டம்

இலகுரக
நைோட்டோர்
பயைோளிகளுக்கு
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போது ோப்பு மற்றும் விண்சவளித்துளற
போது ோப்பு மற்றும்
விண்சவளித்துளற

கநோக் ம்

நோடு / மோநிலம் /
அளமப்பு

ரஃகபல் கபோர்
விமோனங் ள்

அம்போலோ
விைோைப்பனடத்
தளத்தில்
னடசபற்ற
விழோவில்
ரஃநபல்
நபோர்
விைோைங்கள்
இந்திய
விைோைப் பனடயில் முனறப்படி இனணக்கப்பட்டது

ஐசடக்ஸ் (iDEX)

புதுசடல்லியில் னடசபற்ற ஐசடக்ஸ் ிகழ்வின்நபோது
போதுகோப்பு அனைச்சர் ரோஜ் ோத் சிங் போதுகோப்பு இந்தியோ
ஸ்டோர்ட்
அப்
சவோலினை
(DISC4)
அறிமுகப்படுத்திைோர். இது புதுனைகளுக்கோை போதுகோப்பு
நைம்போடு (ஐசடக்ஸ்) சூழலனைப்பின் எல்னலகனள
விரிவோக்குவனத ந ோக்கைோகக் சகோண்டது.

போது ோப்பு
உப ரணங் ள்
ச ோள்முதல்
நளடமுளற

போதுகோப்பு
அனைச்சர்
ரோஜ் ோத்
சிங்
போதுகோப்பு
உபகரணங்கள் னகயகப்படுத்தும்
னடமுனற (DAP)
2020ஐ சவளியிட்டோர். இது அக்நடோபர் 01, 2020 முதல்
னடமுனறக்கு வரும். முதல் போதுகோப்பு உபகரணங்கள்
சகோள்முதல்
னடமுனற
(DPP)
2002-ல்
அறிவிக்கப்பட்டது.

கலெரோல்
வழி ோட்டப்படும்
பீரங் ி எதிர்ப்பு
ஏவு ளண (ATGM)

நலசரோல் வழிகோட்டப்படும் பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகனண
(ATGM) சவற்றிகரைோக நசோதனை சசய்யப்பட்டது.

அகைது கர்

அபியோஸ்

ஒடிசோவின் போலநசோரில் உள்ள போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி
ைற்றும் நைம்போட்டு அனைப்பின் இனடக்கோல நசோதனை
ஏவுதளத்திலிருந்து
வோைில்
உள்ள
இலக்குகனள
அதிகநவகத்தில்
சசன்று
தோக்கக்கூடிய
ஏவுகனண
சவற்றிகரைோக நசோதிக்கப்பட்டது.

ஒடிசா

ஐ.என்.எஸ் விரோட்

உலகிநலநய
ைிக
ீண்ட
கோலம்
பணியோற்றிய
இக்கப்பலோைது மும்னபயிலிருந்து குஜரோத்திற்கு தைது
இறுதிப் பயணத்னத நைற்சகோண்டது. குஜரோத்திலுள்ள
ஆலங்துனற முகத்தில் உனடக்கப்பட்டு அதன் இரும்பு
போகங்கள் பிரித்சதடுக்கப்பட்டு விற்கப்பட உள்ளது.

சூர்ய சுழற்ெி 25

ோசோ ைற்றும் நதசிய சபருங்கடல் ைற்றும் வளிைண்டல
ிர்வோகத்தின் (NOAA) விஞ்ஞோைிகள் சூரிய சூழற்சி 25
என்று அனழக்கப்படு புதிய சூரிய சுழற்சி பற்றிய தங்கள்
கணிப்புகனள அறிவித்தைர். நைலும் இது ஏற்கைநவ
சதோடங்கி விட்டதோகவும் சதரிவித்தைர்.

சவள்ளி ிர த்தின்
வளிமண்டலத்தில்
போஸ்ளபன் வோயு

சவள்ளி கிரகத்தின் வளிைண்டலத்தில் போஸ்னபன்
வோயுனவக்
கண்டுபிடித்தது
அண்னட
கிரகத்தில்
உயிரிைங்கள்
இருப்பதற்கோை
சோத்தியம்
குறித்த
உலகளோவிய அளவில் உற்சோகத்னத தூண்டியுள்ளது.

வோைியலோளர்களின்
சர்வநதச குழு

வோனில் உள்ள
இலக்கு ளள அதி

போதுகோப்பு ஆரோய்ச்சி ைற்றும் நைம்போட்டு அனைப்பு
ஒடிசோவின்
போலநசோரில்
உள் ோட்டில்

போலநசோர், ஒடிசோ

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in

இந்திய விைோைப்
பனட

ோசோ ைற்றும்
சபருங்கடல்
ைற்றும்
வளிைண்டல
ிர்வோகம் (NOAA)

13
கவ த்தில் சென்று
தோக்கும் (HEAT)
அபியோஸ்

வடிவனைக்கப்பட்ட அபியோஸ் என்ற அதிநவகத்தில்
வோன்சவளி இலக்குகனள தோக்கும் (HEAT) ஏவுகனண
நசோதனைனய சவற்றிகரைோக டத்தியது.

மோடர்ன் ிரோண்ட்
கெோலோர் மினிமம்

சூரியைின் சூரிய சசயல்போட்டின் அளவு குனறந்து
வருகிறது. சூரிய சசயல்போடு குனறந்து வரும் இந்த
கோலம் ைோடர்ன் கிரோண்ட் நசோலோர் ைிைிைம் என்று
அனழக்கப்படுகிறது. இது 2020 முதல் 2053 வனர
ீடிக்கும்

தரவு
கெோனிஃபிக ஷன்

சந்திர
எக்ஸ்
கதிர்
னையம்
(CXC)
வோைியல்
படங்களிலிருந்து தரனவ ஆடிநயோவோக ைோற்றும் புதிய
“நசோைிஃபிநகைன்” திட்டத்னத சவளியிட்டுள்ளது.

ோசோ

அறிவியல் மற்றும் சதோழில்நுட்பம்
உயிரினங் ள் / புதிய
ண்டுபிடிப்பு ள்

வள

/ கநோக் ம்

இடம் / தயோரிப்பு

பிரோந்திய
விளரவு
ரயில்
கபோக்குவரத்து
அளமப்பு (RRTS)

நதசிய தனல கர பிரோந்திய நபோக்குவரத்துக் கழகம்
(NCRTC) இந்தியோவின் முதல் RRTS ரயிலின் முதல்
நதோற்றத்னத சவளியிட்டது

ளஹட்ரஜன்
–
அழுத்தப்பட்ட
இயற்ள
எரிவோயு (H-

நபோக்குவரத்துக்கு சுத்தைோை ைோற்று எரிசபோருனள
இனணத்துக் சகோள்வதற்கோை ஒரு முக்கிய படியோக,
சோனல
நபோக்குவரத்து
ைற்றும்
ச டுஞ்சோனல
அனைச்சகம் CNG H-CNGனய (18% னஹட்ரஜன்
கலனவ) பயன்படுத்த அனுைதித்துள்ளது.

சமௌெிக் (MOUSHIK)

உள் ோட்டில் தயோரிக்கப்பட்ட ஒரு னைக்நரோ பிரோசசர்

ஐஐடி சைட்ரோஸ்

I-ATS

“i-ATS”

என்பது
சைட்நரோவிற்கோக
உள் ோட்டில்
கட்டனைக்கப்பட்ட தகவல் சதோடர்பு சோர்ந்த ரயில்
கட்டுப்போட்டு சைிக்னஞ சதோழில்நுட்பைோகும்.

சடல்லி
சைட்நரோ
ரயில் கழகம் (DMRC)

உல ின்
மி ப்சபரிய
சூரிய ெக்தி மரம்

சிஎஸ்ஐஆர்-சிஎம்இஆர்ஐ
உலகின்
ைிகப்சபரிய
சூரியசக்தி ைரத்னத உருவோக்கியுள்ளது. ிறுவப்பட்ட
இந்த சூரிய சக்தி ைரத்தின் திறன் 11.5KWPக்கும்
அதிகைோகும். தூய்னையோை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த
12,000 முதல் 15,000 அலகுகள் ைின்சக்தினய
இதைோல் ஆண்சடோன்றுக்கு தயோரிக்க முடியும்

துர்கோபூர்,
வங்கம்

ரியல் கமங்க ோ : ஒரு
ெட்டவிகரோத
சமன்சபோருள்

ரயில்நவ போதுகோப்பு பனட (RPF) “ரியல் நைங்நகோ”
என்ற சட்டவிநரோத சைன்சபோருள் சசயல்போட்னட
ீக்கி
உள்ளது.
இது
தட்கல்
டிக்சகட்டுகனள
முன்பதிவு சசய்வதற்கோக உருவோக்கப்பட்ட ஒரு
சட்டவிநரோத சைன்சபோருள்

CNG)

ரயில்

(தோனியங்கு
ண் ோணிப்பு)
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புருசெல்லர்
அபோர்ட்டஸ் எஸ் 19Δ
சபர் தடுப்பூெி

இந்திய
ஆரோய்ச்சி
இந்திய
ஆரோய்ச்சி

புதிய புருசசல்நலோசிஸ் தடுப்பூசி

(ICAR-IVRI)
பூெோ
ெிளதப்பளவ
(டி ம்கபோெர்)

நவளோண்
கழகம் கோல் னட
ிறுவைம்

பயிர்
எச்சங்கனள
உரைோக்குவதற்கு
“பூசோ
டிகம்நபோசர்”
எைப்படும்
உயிரி
டிகம்நபோசர்
சதோழில்நுட்பம்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்
உயிரினங் ள் / சுற்றுச்
சூழல்

வள

இடம் /
நி ழ்த்தியவர் ள்

ள் / கநோக் ம்

சீைோவில் கியூலக்ஸ் சகோசுக்களிலும் வியட் ோைில்
பன்றிகளிலும் சபருைளவில் பதிவோகியுள்ளது

சீைோ & வியட் ோம்

ளடபஸ்
ோய்ச்ெல்

ஸ்க்ரப் னடபஸ் என்ற போக்டீரிய ந ோய் சபரியளவு
போதிப்னப ஏற்படுத்தியது

ோகோலோந்து
ந ோக்லோக்
ைோவட்டம்

ெந்தன துணர் (ஸ்ளபக்)
கநோய்

றுைண
ைரங்களின்
இயற்னகயோை
வோழ்விடங்களில்
இத்சதோற்று
ைீ ண்டும்
நதோன்றியுள்ளது

கர் ோடகோ
நகரளோ

சயன

சயநைோபோக்டீரியோவோல்
சசய்யப்படும்
ச்சுகள்
யோனைகனளக் சகோன்றை

நபோட்ஸ்வோைோ
சதன்ைோப்பிரிக்கோ

க ட்

ியூளவரஸ் (CQV)

ஸ்க்ரப்
அல்லது புதர்

ோபோக்டீரியோ

ீரில்

300க்கும்

உற்பத்தி
நைற்பட்ட

-

ைற்றும்

மோ வோ

“உயிர்கோக்கும்

பணிக்கோ”
பி.டி.எஸ்.ஏ
தங்கப்
பதக்கம் ைோகவோ என்ற எலிக்கு வழங்கப்பட்டது

கம்நபோடியோ

புருசெல்கலோெிஸ்

3000-க்கும் நைற்பட்நடோர் போதிக்கப்பட்டுள்ளைர்.

சீைோ

டீப்
வீ ்
த்னரோம் னபோசிஸ் (DVT)

ரம்பில் ஏற்படும் இரத்த உனறனவத் தடுக்க ஒரு
சோதைம் உருவோக்கப்பட்டுள்ளது

ஸ்ரீ சித்ரோ திருைல்
ைருத்துவ அறிவியல்
&
சதோழில்நுட்ப
ிறுவைம்,
திருவைந்தபுரம்

ஆப்பிரிக்
மரம்

ஆப்பிரிக்க
போநவோபோப்
ைரத்தில்
168
குநரோநைோநசோம்கள்
இருப்பதோக
அறிவியல்
அறிக்னககள்
இதழில்
சைீ பத்தில்
சவளியோை
ஆய்வில்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
முந்னதய
ஆய்வுகளில் இந்த ைரத்தில் 96 முதல் 166
குநரோநைோநசோம்கள்
இருப்பதோக
ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது

போகவோபோப்
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லிங் ோ
ிரிக்ச ட்
தவளள (புதர்த் தவளள)

இந்திய
விலங்கியல்
ஆரோய்ச்சி
கணக்சகடுப்பு
ிறுவைத்தில் உள்ள இந்திய விஞ்ஞோைிகள்

நீலச ோடி
ெோன்றிதழ்
(உல ின் தூய்ளமயோன
டற் ளர ள்)

எட்டு கடற்கனரகள் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளை

➢

சிவரோஜ்பூர் – குஜரோத்

➢

நகோக்லோ – டோைன் & னடயூ

➢

கோசர்நகோடு & பதுபித்ரி – கர் ோடகோ

➢

கப்போடு – நகரளோ

➢

ருைிசகோண்டோ – ஆந்திரப்பிரநதசம்

➢

நகோல்டன் கடற்கனர – ஒடிசோ

➢

ரோதோ கர் கடற்கனர – அந்தைோன்

ிநகோபோர்
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அறிக்ள

ள் / குறியீடு ள்

கநோக் ம் /
சவளியிடுகவோர்

குறியீடு ள்

இந்தியோ /
தமிழ த்தின்
தரநிளல

யுைிசசப்

1990-ல்

உல ளோவிய
பல
பரிமோண
வறுளமக்
குறியீடு, 2020

ஆக்ஸ்நபோர்டு வறுனை &
ைைித நைம்போட்டு முயற்சி

62வது இடம்

உல ளோவிய
புதுளம
ண்டுபிடிப்பு குறியீட்டு
தரவரிளெ 2020

உலக
அறிவுசோர்
சசோத்துரினை அனைப்பு

48வது இடம்

இந்தியோவில்
குழந்ளத ள்
குறித்த அறிக்ள

சைோனபல் கிசரச்சஸ்

குழந்ளத ள்
வி ிதம்

இறப்பு

இளம்
நிளல

முதல் தரநிளல

126-ல்
இருந்த
இந்தியோ
2019-ல் குனறந்து
34வது
இடத்னத
சபற்றது.

(OPHI)

சுவிட்சர்லோந்து

நகரளோ

4வது எளிதோ

சதோழில்
சதோடங்
உ ந்த
மோநிலங் ள் தரவரிளெ

வர்த்தக ைற்றும் சதோழில்
துனற
அனைச்சகத்தின்,
சதோழில் ைற்றும் உள் ோட்டு
வர்த்தகத்னத
நைம்படுத்துவதற்கோை
துனற (DPIIT)

தைிழ் ோடு = 14வது
இடம்

ஆந்திரப்பிரநதசம்

மனித மூலதன குறியீடு

உலக வங்கி

116வது இடம்

சிங்கப்பூர்

உல

ஐக்கிய
ோடுகள் பல்கனலக்
கழகத்தின்
சுற்றுச்சூழல்
ைற்றும் ைைிதப் போதுகோப்பு
ிறுவைம்
(UNU-EHS),
பண்ட்ைிஸ்
என்ட்விக்லங்ைில்ஃப்ட்
&
சஜர்ைைியின்
ஸ்டட்கர்ட்
பல்கனலக்கழகம்

89வது இடம்

வனுவோட்டு

2020

அபோய

2020 (WRI)

குறியீடு

இரோணுவப் பயிற்ெி ள்
ஜிசமக்ஸ்

(JIMEX)

2020

இந்திய கடற்பனட ைற்றும் ஜப்போைிய கடல்சோர் தற்கோப்பு பனட
(JMSDF) இனடநய ஈரோண்டிற்கு ஒரு முனற னடசபறும் பயிற்சி
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போசெக்ஸ்
பயிற்ெி

இந்திய ைற்றும் ஆஸ்திநரலிய கடற்பனடகள்

இந்திரோ கநவி -

இந்திய
கடற்பனட
ைற்றும்
ரஷ்ய
கடற்பனட
இனடநய
ஈரோண்டிற்கு ஒருமுனற னடசபறும் கடற்பனட பயிற்சி

(PASSEX)
2020

புயல் ள்
நோனோ சூறோவளி

சபலிஸ், ைத்திய அசைரிக்கோ

கமெக் புயல் மற்றும் ளஹசஷன் புயல்

ஜப்போன்

செயலி ள் மற்றும் இளணயவோயில் ள்
SPICe+ இளணயவோயில்

ைத்திய ிதி ைற்றும் சபரு ிறுவை விவகோரங்கள் துனற அனைச்சர்
ைக்களனவயில் SIPCe+ இனணயவோயில் குறித்து சதரிவித்தோர்.

e-Gopala செயலி

கோல் னட உரினையோளர்களுக்கு நைம்பட்ட கோல் னடகனளத் நதர்வு
சசய்ய உதவும் ஒரு டிஜிட்டல் ஊடகைோக e-Gopala சசயலி
இருக்கும். இது விவசோயிகளின் ந ரடி பயன்போட்டிற்கோை ஒரு
விரிவோை
இைநைம்போட்டு
சந்னத
ைற்றும்
தகவல்
இனணயவோயிலோகும்.

I Rakhwali செயலி

ைோ ிலத்தின்
பசுனைத்
சதோகுப்னப
உறுதி
ைோ ிலத்தின்
சுற்றுச்சூழனல
போதுகோப்பதற்கும்
இச்சசயலினய உருவோக்கியுள்ளது.

iRAD செயலி

இந்த
சசயலி
உருவோக்கப்பட்டு
சசயல்போட்டிற்கு
வந்தோல்
கோவல்துனற, நபோக்குவரத்து, சுகோதோரம் நபோன்ற பங்குதோரர்கள்
தங்கள் னகநபசிகனளப் பயன்படுத்தி விபத்துத் தரவுகனள அந்த
இடங்களிநலநய நசகரிக்க உதவும்.

AIR SCANNER செயலி

பிரதைரின் “ஆத்ை ிர்பர் போரத்” அனழப்பிற்கு உந்துதல் அளிக்கும்
விதைோக, இந்த அரசோல் தனடசசய்யப்பட்ட ஆவணங்கனள ஸ்நகன்
சசய்ய பயன்படும் நகம்ஸ்நகைர் என்ற சீைோவின் சசயலிக்கு
ைோற்றோக மும்னப ஐஐடி-யோல் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

YuWaah இயங்குதளம்

இந்தியோவில் சஜைநரைன் அன்லிைிசடட்னட (Genu) ஏற்படுத்த
இனளஞர் விவகோரங்கள் ைற்றும் வினளயோட்டு அனைச்சம் ைற்றும்
ஐக்கிய
ோடுகள் குழந்னதகள்
ிதியம் (யுைிசசஃப்) ஒரு “விருப்ப
அறிக்னகயில்” னகசயழுத்திட்டை.

EnglishPro செயலி

இது
ஆசிரியர்கள்,
ைோணவர்கள்
ைற்றும்
பின்ைைியிலிருந்து
வரும்
ைக்களுக்கோை
கல்வி
சசயல்படும்.
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சசய்வதற்கும்,
பஞ்சோப்
அரசு

பல்நவறு
வளைோக
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e-Gram

SWARAJ

இளணய வோயில்

ோடு முழுவதுமுள்ள பஞ்சோயத்து ரோஜ் ிறுவைங்களில் (PRIS) ைின்
ஆளுனைனய வலுப்படுத்த, பஞ்சோயத்துரோஜ் அனைச்சகம் (MoPR)
பயைோளிகளுக்கு எளிதில் பயன்படுத்தும் வனகயிலோை இ-கிரோைி
ஸ்வரோஜ்
இனணயவோயிலினை
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
பரவலோக்கப்பட்ட திட்டைிடல், முன்நைற்ற அறிக்னக ைற்றும் பணி
அடிப்பனடயிலோை
கணக்கியல்
ஆகியவற்றில்
சவளிப்பனடத்
தன்னைனய
சிறப்போக
சகோண்டு
வருவனத
ந ோக்கைோகக்
சகோண்டுள்ளது.

செய்தி ளில் இடம்சபற்ற சபண் ள்
ெோருெின்ஹோ

கோஷ்ைீ ர் பள்ளத்தோக்கில் ைத்திய ரிசர்வ் கோவல் பனட (சிஆர்பிஎஃப்)
அனைப்பிற்கு தனலனை தோங்கிய முதல் சபண் தளபதி

கஜோஹ்ரோ செ ல்

சர்வநதச அரங்கில் உண்னையிநலநய அங்கீ கோரத்னதப் சபற்ற
ோட்டின்
முதல்
சபண்
டிகர்களில்
ஒருவரோை
நஜோஷ்ரோ
சசகலுக்கு ஒரு டூடுனல கூகுள் அர்ப்பணித்தது

விவோங் ி ெிங்

சலஃப்டிைண்ட்
ைிவோங்கி
சிங்
ரஃநபல்
விைோைங்கனள
இயக்கவுள்ள இந்தியோவின் முதல் சபண் நபோர் விைோைியோவோர்.

ஆரத்தி ெஹோ

ீச்சல் வரோங்கனை
ீ
ஆரத்தி சஹோவின்
கூகுள் ஒரு டூடுனல அர்ப்பணித்தது

எஸ்.எஸ். ல்பனோ ெோவ்லோ
ெரக்கு விண் லம்

ைனறந்த
ோசோ விண்சவளி வரோங்கனை
ீ
கல்பைோ சோவ்லோவின்
சபயரில் சர்வநதச விண்சவளி ினலயத்திற்கு (ISS) ஒரு வணிக
சரக்கு விண்கலம் ஏவப்பட்டது.

உஷோ பதீ

உள் ோட்டு விைோை நபோக்குவரத்து போதுகோப்பு பணியகத்தின் முதல்
சபண் இயக்குைர் சஜைரல் (டிஜி)

குஷி ெிந்தோலியோ 17 வயது
ெிறுமி

யுஎன்இபி பிரோந்திய தூதர்

80வது பிறந்த ோளில்

செய்தி ளில் இடம்சபற்ற நியமனங் ள் மற்றும் முக் ிய நபர் ள்
நபர் ள்

நிளல / பதவி

மோநிலங் ளளவ துளணத்
தளலவர்

ஹரிவன்ைீ

ோரோயண் சிங்

முன்னோள்
குடியரசுத்
தளலவர் பரணோப் மு ர்ஜி

2012

ஜஸ்வந்த் ெிங்

முன்ைோள் ைத்திய அனைச்சர் ஜஸ்வந்த் சிங் கோலைோைோர்

முதல் 2017 வனர
இந்தியோவின்
13வது குடியரசுத்
தனலவரோக பணியோற்றிய முன்ைோள் குடியரசுத் தனலவர் பிரணோப்
முகர்ஜி 2020, ஆகஸ்ட் 31 அன்று கோலைோைோர்.
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எஸ்.பி.
போலசுப்பிரமணியம்

இவர் சசப்டம்பர் 25, 2020 அன்று கோலைோைோர். இவர் 16 இந்திய
சைோழிகளில் 40,000 போடல்கனள போடியுள்ளோர். இவர் இந்திய
அரசிடைிருந்து பத்ைஸ்ரீ (2001) ைற்றும் பத்ை பூைன் (2011)
விருதுகனளப் சபற்றுள்ளோர்.

ளடம் இதழின் 2020-ல்
மி வும் செல்வோக்குமிக்
100 நபர் ளின் பட்டியல்

பட்டியலில் இடம்சபற்ற 5 இந்தியர் ள்:

➢

பிரதைர்

➢

ஆல்ஃபசபட் ைற்றும் கூகுள் தனலனை
பிச்னச

➢

நபரோசிரியர் ரவந்திரகுப்தோ
ீ

➢

ஆயுஷ்ைோன் குர்ரோைோ

நரந்திர நைோடி

➢ 82

வயது பில்கிஸ்போநை
அறியப்படுபவர்

உல வங் ியின் நிர்வோ
இயகுனர்

ிர்வோக அதிகோரி சுந்தர்

“ைோஹீன்

பக்கின்

போட்டியோக”

ரோநஜஷ் குல்லோ

புதிதோ

நியமிக் ப்பட்ட மோநில ஆளுநர் ள்

கயோஷீஹிகட சு ோ

ஜப்போைின் புதிய பிரதைர்

விருது ள்
விருது ள்

விருது சபரும் நபர் ள் / அளமப்பு ள்

55வது ஞோனபீட விருது

அக்கித்தம் அச்சுதன்

ரோஷ்ட்ரிய க லப்கரோட்க்ஷன் புரஸ் ோர் 2020

விைோைப்பனட வினளயோட்டு கட்டுப்போட்டு
வோரியம்

யோமின் ஹெோரி ோ விருது

ரோணோ சஃப்வி

இந்திரோ

ோந்தி அளமதி விருது 2019

ம்பூதிரி

சர் நடவிட் அட்டன்பநரோ

பரவோத் தன்ளமயற்ற கநோய் ள் சதோடர்போன
நீடித்த கமம்போட்டு இலக்கு ளள கநோக் ி
“ெிறந்த பங் ளிப்பு” செய்ததற் ோ
ஐக் ிய
நோடு ள் ெளப விருது

நகரளோ

லதோமங்க ஷ் ர் விருது 2020-21

சடைோ ைங்நகஷ்கர்

PATA

நகரளோ சுற்றுலோத்துனற

ிரோண்ட் விருது 2020
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விழோ
ஓணம் விழோ

க ரளோ

GI புவிெோர் குறியீடு
பலரோமபுரம், கெந்தமங் லம் மற்றும் கூத்தம் பள்ளி

நகரளோ

குழுக் ள்
க .என். தீக்ஷித் குழு

இந்திய கலோச்சோரத்தின் நதோற்றம் ைற்றும் பரிணோை வளர்ச்சி பற்றிய
முழுனையோை ஆய்வு

ரோஜீவ் சமஹரிஷி குழு

வங்கி
கடன்
வோங்குபவர்களுக்கு
ிவோரணம்
ைதிப்பீடு
சசய்ய
உதவுவதற்கோக மூன்று உறுப்பிைர்கனளக் சகோண்ட
ிபுணர் குழுனவ
அரசு அனைத்துள்ளது.

புத்த ங் ள் மற்றும் ஆெிரியர் ள்
புத்த ங் ள்

ஆெிரியர் ள்

“The Commonwealth of Cricket: A Lifelong Love Affair
with the Most Subtle and Sophisticated Game Known
to Humankind”

ரோைசந்திரகுப்தோ

“Azadi: Freedom. Fascism. Fiction”

அருந்ததிரோம்

முக் ிய தினங் ள்
நோள்

நி ழ்வு ள்

செப்டம்பர் 02

உலக நதங்கோய் திைம்

செப்டம்பர் 08

சர்வநதச எழுத்தறிவு திைம்

செப்டம்பர் 09

தோக்குதலில் இருந்து கல்வினய
போதுகோப்பதற்கோை சர்வநதச ோள்

செப்டம்பர் 10

உலக தற்சகோனல தடுப்பு திைம்

ருத்துரு / முக் ியத்துவம்
கருத்துரு:
“உலனகக்
கோப்போற்ற
நதங்கோயில் முதலீடு சசய்யுங்கள்”

கருத்துரு:
“ஒரு
தனலமுனறனய
கோப்பற்ற, கல்வினய போதுகோக்கவும்”
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செப்டம்பர் 15

நதசிய சபோறியோளர்கள் திைம்
சர்வநதச ைக்களோட்சி திைம்

செப்டம்பர் 16

ஓநசோன் படலத்னத
போதுகோப்பதற்கோை சர்வநதச திைம் /
உலக ஓநசோன் திைம்

கருத்துரு: “வோழ்க்னகக்கு ஓநசோன் : 35
ஆண்டுகள் ஓநசோன் படல போதுகோப்பு”

செப்டம்பர் 17

உலக ந ோயோளிகள் போதுகோப்பு திைம்

கருத்துரு: “சுகோதோரப்
பணியோளர்களின்
போதுகோப்பு
:
ந ோயோளிகளின்
போதுகோப்பிற்கோை முன்னுரினை”

செப்டம்பர் 18

உலக மூங்கில் திைம்

கருத்துரு: “Bamboo Now”

செப்டம்பர் 19

சர்வநதச கடநலோர தூய்னைபடுத்தல்
திைம்

செப்டம்பர் 21

சர்வநதச அனைதி திைம்

செப்டம்பர் 22

உலக கோண்டோைிருக திைம்

செப்டம்பர் 23

உலக னசனக சைோழிகள் திைம்

செப்டம்பர் 24

உலக கடல்சோர் நபோக்குவரத்து திைம்

செப்டம்பர் 26

அணு ஆயுதங்கனள முழுவதும்
ஒழிப்பதற்கோை சர்வநதச திைம்

செப்டம்பர் 27

உலக சுற்றுலோ திைம்

செப்டம்பர் 28

உலகளோவிய தகவல் அணுகலுக்கோை
சர்வநதச திைம்

செப்டம்பர் 29

சர்வநதச உணவு வணோவது
ீ
ைற்றும்
உணவு
கழிவு
குனறப்பு
குறித்த
விழிப்புணர்வு திைம்

செப்டம்பர் 30

சர்வநதச சைோழிசபயர்ப்பு திைம்

கருத்துரு:
“இனணந்து
வடிவனைப்நபோம்”

அனைதினய

கருத்துரு: “ஒரு ீடித்த கிரகத்திற்கு
கப்பல் நபோக்குவரத்து”

கருத்துரு: “சுற்றுலோ ைற்றும் ஊரக
நைம்போடு”
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