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ககாவிட் – 19  தொற்றிற்கு எதிராகப் கபாராட இந்தியாவிற்கு சரவ்கெச நாடுகளின் உெவி ............... 51 
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தொற்றுகநாய்களின் வரைாறு ....................................................................................................................................... 62 

பாை் கெநீர் கூடட்ணி ........................................................................................................................................................... 62 

ஐ.நா.வின் ஒருமிெ்ெ தீரம்ானம் ...................................................................................................................................... 63 

அதமரிக்க கசச்ா எண்தணய் ......................................................................................................................................... 63 

ஆை்ப்ஸ் மலையிை் இந்தியக் தகாடி ........................................................................................................................... 64 
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ககாவிட் – 19 தொற்று கநாய்க்கு ஆெரவாக ெளவாடெ் தொழிற்சாலைகள் .............................................. 105 

இந்தியாவிை் ககாவிட் – 19 கசாெலன உபகரணங்கள் ....................................................................................... 106 

நமஸ்கெ (NAMASTE) ெளம் ................................................................................................................................................ 107 

நுண்ணுயிரிகள் எதிரப்்புப் பூசச்ு ................................................................................................................................. 107 

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


                            

 

 

6 
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முெைாவது மாநிைம் ......................................................................................................................................................... 116 

விலரவு கநாய் எதிரப்்புப் தபாருள் கசாெலன ...................................................................................................... 117 

COVSACK ................................................................................................................................................................................... 117 

SCTIMST ெயாரிெ்ெ கசாெலனக் கருவி ....................................................................................................................... 118 

விலரவு கநாய் எதிரப்்தபாருள் கசாெலன .............................................................................................................. 118 

டிஜிடட்ை் மற்றும் மூைக்கூறுக் கண்காணிப்பு ....................................................................................................... 118 

சிஎஸ்ஐஆர் – தமாெ்ெ கமைங்கி ................................................................................................................................... 119 

ககாவிட் – 19னின் 3 புதிய மாற்றங்கள்...................................................................................................................... 119 

புதிய தவளிக்ககாள் .......................................................................................................................................................... 120 

TriboE முக உலற .................................................................................................................................................................. 121 

ககாவிட் 19 மருந்து – தசப்சிவாவக் ............................................................................................................................. 122 

விண்தவளியிை் லிெ்தியம் ............................................................................................................................................. 122 

அயனிமண்டைெ்தின் மின்னணு அடரெ்்தி .............................................................................................................. 123 

டிஆர்டிஓ.வின் நடமாடும் ககாவிட் – 19 கசாெலன ஆய்வகம் .......................................................................... 123 

சீனாவின் தசவ்வாய்ெ் திடட்ம் ...................................................................................................................................... 124 

ஒற்லற முலறயிை் அதிக அளவிைான குழு முலற தகாண்ட கசாெலன – கடட்ுப்பாடுகள் ............... 124 

லேட்ரஜன் எரிதபாருள் மின்கைன் .......................................................................................................................... 125 

மூலிலக மூக்கலடப்பு நீக்கி தெளிப்பு ...................................................................................................................... 125 

காற்றுப் பெனாக்கிகலளப் பயன்படுெ்துவெற்கான வழிகாடட்ுெை்கள்................................................... 125 

தகாரானா லவரஸின் மாற்றங்கள் ........................................................................................................................... 126 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் .................................................................................................................................................................... 126 

கபாக்குவரெ்து தநரிசை் மிக்க கநரங்களிை் மாசுபாடு ...................................................................................... 126 

ககாவிட் 19 – கரடி பிெ்ெ நீர ்............................................................................................................................................. 127 

புலகப்பனி எதிர்ப்பு வீசச்ுப் தபாறி (Guns) .............................................................................................................. 127 

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


                            

 

 

7 
 

COP 26 ....................................................................................................................................................................................... 128 

பிஎஸ் – VI எரிதபாருள் ...................................................................................................................................................... 128 

புலிக்கு ககாவிட் – 19 .......................................................................................................................................................... 128 

ஆசச்ரியக் ககாழி ............................................................................................................................................................... 129 

வன உரிலமகள் குழு ........................................................................................................................................................ 129 

உயிரி-தசறிவூடட்ப்பட்ட ககரடட்ுகள்.......................................................................................................................... 130 

இளஞ்சிவப்புச ்சந்திரன் (Super Pink Moon) ................................................................................................................ 131 

மும்லப – நாக்பூர் தநடுஞ்சாலை ................................................................................................................................. 131 

குடிநீரிை் யுகரனியம் ......................................................................................................................................................... 132 

வீழ்சச்ி பலடப்புழு (FAW) ................................................................................................................................................. 132 

சாசனிை் நிைக்கரிச ்சாம்பை் ........................................................................................................................................ 133 

புவியின் நிை அதிரவ்ு ஒலி .............................................................................................................................................. 133 

இந்தியாவிலுள்ள தவௌவாை்கள் ................................................................................................................................ 134 

இந்தியாவிை் நீர் கிலடப்பு ............................................................................................................................................. 134 

மியான்மரிை் தவளவாை்கள் ......................................................................................................................................... 135 
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TNPSC துளிகள் 

 மத்திய விமானப் பபாக்குவரத்துத் துறை அறமசச்கமானது அதத்ியாவசிய 

சரக்குகளின் உள்நாடட்ு மை்றும் வவளிநாடட்ு விநிபயாகத்திை்காக “வாழ்வாதார 

உடான்” (Lifeline Udan) என்ை ஒரு திட்டத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

o இது நாடு முழுவதும் மருத்துவ உபகரணங்களின் தறடயை்ை விநிபயாகத்றத 

உறுதி வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்திய விமானப் பறட விமானமான C – 1303 என்ை சரக்குப் பபாக்குவரத்து 

விமானமானது சமீபத்தில் சஞ்சீவனி நடவடிக்றகயின் கீழ் 6.2 டன் எறட வகாண்ட 

அத்தியாவசிய மருந்துகள் மை்றும் மருத்துவமறன உபகரணங்கறள மாலத் தீவிை்கு 

எடுத்துச ்வசன்ைது. 

 பதசிய சாரணர ்இயக்கமானது (NCC - National Cadet Corps) “NCC பயாக்தான் பயிை்சியின்” 

கீழ் சாரணர ் பசறவகறள நீட்டிப்பதன் மூலம் பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்கு எதிரான 

நாட்டின் பபாராட்டத்தில் குடிறமப் பணி அதிகாரிகளுக்கு உதவ முன் வந்துள்ளது. 

 பைக்கும் மகிழுந்றத உை்பத்தி வசய்யும் வநதரல்ாந்றதச ் பசரந்்த பால் – V என்ை 

நிறுவனமானது இந்தியாவில் உள்ள குஜராத்தில் பைக்கும் மகிழுந்து உை்பத்தி  

அலறகத் வதாடங்க இருக்கின்ைது. பால் – V (PAL - Personal Air Land Vehicle) என்பது 

தனிநபர ் காை்றில் பைந்து வசல்லும் மகிழுந்து வாகனம் என்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 நசச்ுயிரியல் வல்லுநர ் மினல் தகபவ பபாஸ்பல என்பவரால் இந்தியாவின் முதல் 

கபரானா றவரஸ் பசாதறனக் கருவிறய மதிப்பீட்டிை்காக வழங்க முடிந்தது. புபனவில் 

உள்ள றமலாப் டிஸ்கவரி என்ை நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடட்ுத ்

தறலவராக அவர ்உள்ளார.் 

 வட மாசிபடானியா நாடானது அதிகாரப் பூரவ்மாக பநட்படா (வடக்கு அடல்ாண்டிக் 

ஒப்பந்த அறமப்பு) இராணுவக் கூட்டணியில் 30வது உறுப்பினராக இறணந்தது. 2018 

ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், மாசிபடானியாவும் கிபரக்கமும் இறணந்து 

மாசிபடானியாறவ வடக்கு மாசிபடானியக்  குடியரசு என்று வபயர ் மாை்ை ஒப்புக் 

வகாண்டன. 

 நுபுர ் குல்ஸ்பரஸ்தா என்பவர ் இந்தியக் கடபலாரக் காவல் பறடயின் துறணப் வபாது 

ஆய்வாளராக பதவி உயரவ்ு வபை்ை முதலாவது வபண்மணியாக உருவவடுதத்ுள்ளார.் 

 மகராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காபாத் விமான நிறலயமானது சத்ரபதி சாம்பாஜி 

மகாராஜ் விமான நிறலயம் என்று வபயர ்மாை்ைப்படட்ுள்ளது. 

o சாம்பாஜி என்பவர ்மராத்தியப் பபரரசின் இரண்டாவது ஆட்சியாளர ்ஆவார.் 

o இவர ்மராத்தியப் பபரரறசத் பதாை்றுவித்தவரான சிவாஜி மை்றும் அவரது முதல் 

மறனவியான சாய்பாய் ஆகிபயாரின் மூத்த மகன் ஆவார.்  

 மாரச் ் 23 ஆம் பததியன்று, பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதும் எந்தவித விதிவிலக்கும் 

இல்லாமல் முழு ஊரடங்றக அம்மாநில அரசு அறிவித்தது. பகாவிட் – 19 பநாய்த் 

வதாை்றின் காரணமாக இந்தியாவில் முழு ஊரடங்றகப் பிைப்பிதத் முதலாவது 

மாநிலமாக பஞ்சாப் மாநிலம் உருவவடுதத்ுள்ளது.  

 பாரத ஸ்படட் வங்கியானது தனது வாடிக்றகயாளரக்ளின் வசதிக்காக பவலூரில் 

நடமாடும் பணவமடுப்பு இயந்திரத்றத  (ATM) அறமத்துள்ளது.  

 சமீபத்தில் ஒடிசா மாநில அரசு யுனிவசப் அறமப்புடன் இறணந்து (ஐக்கிய நாடுகள் 

குழந்றதகள் நிதியம் – UNICEF/ United Nations Children’s Funds) “பமா பிரதிவா” என்ை ஒரு 

திட்டத்றதத் வதாடங்கி உள்ளது. 

 ரூரக்்கியில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது “பிராண வாயு” என்று 
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அறழக்கப்படும் குறைந்த  வசலவுறடய மை்றும் றகயில் எடுத்துச ்வசல்லக்கூடிய ஒரு 

வசயை்றக சுவாசக் கருவிறய பமம்படுத்தி உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்திய உணவுக் கழகமானது (FCI - Food Corporation of India) 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 03 

அன்று ஒபர நாளில் 1.93 இலடச்ம் டன்கள் உணவு தானியங்கறள இடம் மாை்ைச ் வசய்து 

அதறன மாநிலங்களுக்கு வழங்கி சாதறன ஒன்றைப் பறடத்துள்ளது.  

 ஸ்வபயின் அரசானது கபரானா றவரசினால் ஏை்பட்ட வபாருளாதார  வநருக்கடிறயச ்

சமாளிப்பதை்காக நாடு தழுவிய அளவில் அறனவருக்குமான அடிப்பறட 

வருமானத்றத வழங்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது.  

o இந்த நடவடிக்றகறய பமை்வகாள்ள இருக்கும் முதலாவது ஐபராப்பிய நாடு 

இதுவாகும். 

 நகராட்சிகள் தை்வபாழுது “வபாலிவுறு நகரங்கள்” திட்டத்தின் கீழ் கடட்ப்படட்ுள்ள 

ஒருங்கிறணந்த கட்டறள மை்றும் கடட்ுப்பாடட்ு றமயங்கறள பகாவிட் – 19 பநாய்த் 

வதாை்றின் கடட்ுப்பாடட்ு அறைகளாக பயன்படுத்திக் வகாண்டிருக்கின்ைன. 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று, உலகின் மூன்ைாவது மிகப்வபரிய வபாருளாதார 

நாடான ஜப்பான் பகாவிட ்– 19 பநாய்த் வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக அவசர 

நிறலறய அறிவிதத்ுள்ளது. 

o ஜப்பான் நாடானது, அதன் அதிக எண்ணிக்றகயிலான மூத்த குடிமக்களுக்காக 

அறியப் படுகின்ைது.  

 பசப் (SAFE - SIDBI Assistance to Facilitate Emergency Response) திட்டம் என்பது கபரானா 

றவரஸிை்கு எதிரான அவசரகால எதிரவ்ிறனக்கு வழிவறக வசய்யும் SIDBI  வங்கியின் 

ஒரு நிதி உதவித் திட்டமாகும்.  

o இதன் கீழ், இந்திய சிறு வதாழிை்துறைகள் வளரச்ச்ி வங்கியானது (SIDBI - Small 

Industries Development Bank of India) சிறு மை்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு 

அவசரகாலச ்வசயல்பாடட்ு மூலதனமாக ரூ.1 பகாடிறய வழங்க உள்ளது. 

 இந்தியப் பழங்குடியினக் கூடட்ுைவுச ் சந்றதயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டறமப்பானது 

யுனிவசப் அறமப்புடன் பசரந்்து பழங்குடியின வாசிகள் கூட்டாக இறணந்து 

பாதுகாப்புடன் பணியாை்றுவதை்காக டிஜிட்டல் தகவல் வதாடரப்ு உத்திறயத் 

வதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்தத ் திட்டமானது சமூக விலகலின் முக்கியத்துவத்றத எடுதத்ுக் 

காடட்ுகின்ைது. 

 பதசிய தறலநகரப்் பகுதியின் கடட்ுப்பாடட்ுப் பகுதிகளில் ஷீல்ட் என்ை வபயரில் ஒரு 

பாதுகாப்பு நடவடிக்றகறய  ) Operations Shield) தில்லி முதலறமசச்ர ் அரவிந்த ்

வகஜ்ரிவால் வதாடங்கியுள்ளார.் 

o SHIELD என்பது முடக்குதல், வீடுகளில்  தனிறமப்படுதத்ுதல், 

தனிறமப்படுத்துதல் மை்றும் கண்காணித்தல், அத்தியாவசியப் வபாருடக்ள் 

விநிபயாகம், உள்ளூர ்சுகாதாரம் மை்றும் வீடுகளுக்பக வசன்று பசாதறனயிடல் 

என்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 பஞ்சாப் மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாய்க்கான 

முடக்கத்றத பம ஒன்ைாம் பததி வறர நீட்டித்துள்ளது. ஒடிசாவிை்குப் பிைகு ஊரடங்றக 

நீட்டித்த இரண்டாவது மாநிலம் பஞ்சாப் ஆகும். 

o பஞ்சாப் மாநிலம் குளிரக்ால – வசந்த காலப் பயிரக்றள அறுவறட 

வசய்வதை்காக முடக்கத்திலிருந்து சில மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 

விதிவிலக்கு அளித்துள்ளது. 
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 டாடா பவர ் நிறுவனத்தின் டாகா முன்வனடுப்பானது 1.2 இலடச்ம் முகமூடிகறள 

உை்பத்தி வசய்து மகாராஷ்டிரா மை்றும் ஜாரக்்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் 

விநிபயாகித்துள்ளது.  

o இந்தியாவில் எந்தவவாருப் வபரு நிறுவனத்தினாலும் பமை்வகாள்ளாத வறகயில் 

அதிக அளவில் முகமூடிகறள விநிபயாகிப்பது இதுபவ முதன்முறையாகும். 

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது நாடு முடக்கத்திலிருந்து மீன்பிடி மை்றும் மீன் 

வளரப்்புத் வதாழிை்சாறலகளுக்கு விலக்கு அளித்துள்ளது. 

o ஆரம்பத்தில் பவளாண்றம சாரந்்த நடவடிக்றககளுக்கும் விலக்கு அளிக்கப் 

பட்டது. 

 ஐபராப்பிய ஒன்றியமானது ஐபராப்பா முழுவதும் வகாரானா பநாய்த ் வதாை்றின் 

தாக்கத்றதக் றகயாளுவதை்காக €500 மில்லியன் என்ை அளவிை்கு ஒரு  வகாரானா 

மீட்பு நிதி ஒப்பந்தத்றத ஏை்படுத்தியுள்ளது. 

o யூபரா மண்டல கடன் வநருக்கடிப் பிரசச்றனயின் பபாது உருவாக்கப்பட்ட 

பிறண எடுப்பு நிதியான ஐபராப்பிய நிறலத் தன்றம வசயல்முறையின் கீழ் 

உள்ள வமாத்தம் €240 பில்லியன் நிதிறயப் வபறுவதை்கு ஐபராப்பிய 

அரசாங்கங்கள் பகாரலாம்.  

 இந்தியா விசாகப்பட்டினம் (1.3 மில்லியன் டன்கள்), படூர ்(2.5 மில்லயன் டன்கள்) மை்றும் 

மங்களூர ்(1.5 மில்லியன் டன்கள்) ஆகிய 3 இடங்களில் யுக்திசார ் வபட்பராலிய பசமிப்பு 

வசதிகறளக் வகாண்டுள்ளது. 

 மத்திய மனிதவள பமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்கமானது “பாரத் பபத நிகழ்பநரப் 

பிரசச்ாரம்” என்ை ஒரு வார கால அளவுள்ள பிரசச்ாரத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்தப் பிரசச்ாரமானது இந்தியாவில் நிகழ்பநர (ஆன்றலன்) கல்விறய 

பமம்படுத்துவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 மதராஸ் உயர ் நீதிமன்ைத்தின் ஓய்வு வபை்ை நீதிபதியான V. கனகராஜ் என்பவர ்

ஆந்திரப் பிரபதசத்தின் மாநிலத் பதரத்ல் ஆறணயராக நியமிக்கப் படட்ுள்ளார.்  ஒரு 

அவசரச ் சட்டத்தின் மூலம் N. ரபமஷ் குமார ் என்பவறர அப்பதவியிலிருந்து 

உடனடியாக நீக்கிய பின்பு இவர ்அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது ஏப்ரல் 7 ஆம் பததியன்று மயிலாடுதுறைறய (தறலநகர ்

– மயிலாடுதுறை) மாநிலத்தின் 38வது மாவட்டமாகக் அதிகாரப் பூரவ்மாகப் பிரித்து, 

அதை்கான ஒரு அரசாறணறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

o இந்தப் புதிய மாவட்டமானது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்றதப் பிரிதத்ு 

உருவாக்கப் பட்டதாகும்.  

 பதசிய கிராமப்புை வாழ்வாதாரத் திட்டத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் ஏைத்தாழ 690 

இலடச்த்திை்கும் பமை்படட் சுய உதவிக் குழுக்கள் பணியாை்றி வருகின்ைன. 

 மத்திய வரத்்தக மை்றும் வதாழிை்துறை அறமசச்கமானது முதலறமசச்ர ் நிவாரண 

நிதி மை்றும் மாநில நிவாரண நிதி ஆகியவை்றிை்கு வகாடுக்கப்படும் நன்வகாறடகள் 

வபருநிறுவன சமூகப் வபாறுப்புறடறமச ் வசலவினமாக (CSR - Corporate Social 

Responsibility) கருதப்பட மாட்டாது என்று கூறியுள்ளது. ஆனால் “PM CARES” நிதிக்கு 

வழங்கப்படும் நன்வகாறடகள் CSR ஆகக் கருதப்படும் என்று கூறியுள்ளது.  

 காதி மை்றும் கிராமத் வதாழிை்துறை ஆறணயமானது இரடற்ட அடுக்கு வகாண்ட 

காதி முகமூடிகறளத் தயாரித்துள்ளது. 

o இந்த முகமூடிகள் உத்தரப் பிரபதசம் மை்றும் ஹரியானா ஆகிய மாநிலங்களில் 

இருந்து உை்பத்தி வசய்யப்பட்ட பருத்தி மை்றும் கம்பளியால் மடட்ுபம தயாரிக்கப் 

படட்ுள்ளன. 
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 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது நாட்டில் உள்ள இடம்வபயரந்்த 

வதாழிலாளரக்ளுக்காக நலத்திட்ட நடவடிக்றககறள பமை்வகாள்ளுமாறு 

மாநிலங்கள் மை்றும் ஒன்றியப் பிரபதசங்கறளக் பகடட்ுக் வகாண்டுள்ளது. 

o 1979 ஆம் ஆண்டின் மாநிலங்களுக்கிறடபயயான இடப்வபயரவ்ுத் வதாழிலாளரக்ள் 

நலச ் சட்டமானது நாடட்ில் இடப்வபயரவ்ுத் வதாழிலாளரக்றளப் பாதுகாப்பறத 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றுப் பாதிப்பின் காரணமாக  முதன்முறையாக திருசச்ூர ்

பூரம் திருவிழாவானது இரத்து வசய்யப் படட்ுள்ளது. 

o இது பகரளாவில் “அறனத்துத் திருவிழாக்களின் தாய்” என்று அறழக்கப் 

படுகின்ைது. 

 தில்லி அரசானது மக்களின் வீடுகளுக்பகச ் வசன்று ஆய்றவ பமை்வகாள்வதை்காக 

“அவசஸ் வகாபரா னா” என்ை ஒரு வசயலிறயத ்வதாடங்கியுள்ளது. 

o இந்தச ் வசயலியானது பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்று கடட்ுப்படுதத்ும் 

மண்டலங்களில் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்திய அரசானது மண்டிகளுக்கு (சந்றதகளுக்கு) விவசாயிகளின் விவசாயப் 

வபாருடக்றளக் வகாண்டு வசல்வதை்கு உதவுவதை்காக “கிரிஷி ரத்” என்ை ஒரு 

வசயலிறயத ்வதாடங்கியுள்ளது.  

o வரத்்தகரக்ள் இந்தச ் வசயலியின் மூலம் பவளாண் உை்பத்திப் வபாருள்கள் 

குறித்து அறிந்து வகாள்ள முடியும். வரத்்தகரக்ள் பல்பவறு விவசாயிகளினால் 

அனுப்பப் படட்ுள்ள சரக்குகறள இதன் மூலம் ஒருங்கிறணக்க முடியும்.  

 ஆசியக் கட்டறமப்பு முதலீடட்ு வங்கியானது இந்தியாவின் சுகாதார நல 

அறமப்புகறள பமம்படுத்துவதை்கு உதவுவதை்காக நாட்டில் உள்ள திட்டங்களுக்கு 500 

மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்நிதிறய அளிக்க இருக்கின்ைது.  

o சமீபத்தில் ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது இந்தியாவிை்கு 2.2 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலர ்நிதிறய வழங்க உள்ளதாக அறிவித்தது. 

 காரீப் பருவகாலப் பயிரக்ள் வதாடரப்ான பதசியக் கருத்தரங்கு 2020-21 ஆம் 

ஆண்டிை்கான உணவு தானியங்களின் இலக்றக 298 மில்லியன் டன்களாக நிரண்யம் 

வசய்துள்ளது. 

o 2019-20 ஆம் ஆண்டில் 291 மில்லியன் டன்கள் இதன் இலக்காக இருந்தது. 

 இந்திய இராணுவமானது நபரலா தனிறமப்படுத்துதல் றமயத்திை்குத் தனது 

ஆதரவிறன நீட்டித்துள்ளது. 

o தில்லி அரசினால் ஏை்படுத்தப்பட்ட இந்த றமயமானது நாட்டின் மிகப்வபரிய 

தனிறமப்படுத்துதல் றமயமாக விளங்குகின்ைது. 

 சமுதாயச ் சறமயலறைகளுக்குப் புவியிடங் காட்டிக் குறியீடற்ட வழங்கிய 

முதலாவது மாநிலமாக உத்தரப் பிரபதசம் உருவவடுத்துள்ளது.  

o இது மாநிலத்தில் சமுதாயச ் சறமயலறைகளுக்குப் புவியிடங் காட்டிக் 

குறியீடற்ட வழங்குவதை்காக கூகுள் நிறுவனத்துடன் றக பகாரத்்துள்ளது. 

 அவமரிக்க அதிபரான வடனால்டு ட்ரம்ப் இந்திய – அவமரிக்கரான சுதரச்னம் பாபு 

என்பவறர அவமரிக்க பதசிய அறிவியல் வாரியத்தின் உறுப்பினராக நியமிதத்ு 

உள்ளார.் 

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது வகாரானா றவரஸ் பிரசச்ிறன உள்ளவரக்ளுக்கு 

உதவுவதை்காக தனது கடட்ுப்பாடட்ு அறையில் இரண்டு புதிய உதவி றமய எண்கறள 

அறிவித்துள்ளது. 
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o 1930 (அகில இந்திய அளவில் இலவச உதவி எண்) மை்றும் 1944 (வடகிழக்கு 

மாநிலங்களுக்கு என்று பிரத்திபயகமாக) ஆகியறவ இந்த 2 எண்களாகும். 

 உத்தரகாண்ட்டில் அறமந்துள்ள இந்தியாவின் மிகப் பழறமயான பதசியப் 

பூங்காவான ஜிம் காரவ்பட ் பதசியப் பூங்காவானது விலங்குகளுக்காக 

தனிறமப்படுத்துதல் வசதிகறளக் கட்டறமத்துள்ளது. 

o விலங்குகளுக்கான தனிறமப்படுதத்ுதல் வசதி அறமக்கப் படட்ுள்ள  

இந்தியாவின் முதலாவது பதசியப் பூங்கா இதுவாகும். 

 இந்தியாவின் மூன்ைாவது மிகப்வபரிய பமாடட்ார ் – றசக்கிள் உை்பதத்ியாளரான 

டிவிஎஸ் பமாட்டார ் நிறுவனமானது பிரிட்டறனச ் பசரந்்த நாரட்ான் பமாட்டார ்

றசக்கிள் நிறுவனத்றத வாங்குவதை்காக 20 மில்லியன் டாலர ் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

ஈடுபடட்ுள்ளது.  

o டாடா பமாட்டாரஸ்் நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறிய ஜாகுவார ்

நிறுவனத்திை்குப் பிைகு, புகழ்வபை்ை பிரிட்டறனச ் பசரந்்த நிறுவனத்தின் மீது 

ஆசிய நிறுவனத்தினால் பமை்வகாள்ளப்பட்ட சமீபத்திய ஒப்பந்தம் இதுவாகும். 

 சரவ்பதச நாணய நிதியத்தின் பமலாண் இயக்குநரான கிறிஸ்டலினா ஜாரஜ்ீவா 

என்பவர ் ஆரப்ிஐயின் முன்னாள் ஆளுநரான ரகுராம் ராஜன் மை்றும் இதர 11 

நபரக்றள தனது அயலக ஆபலாசறனக் குழுவின் உறுப்பினரக்ளாகத் 

பதரந்்வதடுத்துள்ளார.் 

o பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்கான எதிரவ்ிறனகள் உள்ளிட்ட உலகம் முழுவதும் 

நிகழும் வளரச்ச்ி மை்றும் முக்கியமான வகாள்றகப் பிரசச்றனகள் குறிதத்ு 

பல்பவறு பகாணங்கறள இது அளிக்கின்ைது.   

 பகாவா மாநிலத்திை்குப் பிைகு, பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாயை்ை மாநிலமாக மணிப்பூர ்

மாநிலம் உருவவடுத்துள்ளது. 

o இந்த வரிறசயில் இந்தியாவில் 2வது மாநிலம் இதுவாகும். 

 தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பகாவிட் – 19 பாதிப்புகளின் பரிபசாதறனகளுக்கு 

உதவுவதை்காக, அம்மாநிலத்திை்கு 8 பகாடிக்கும் பமல் மதிப்பு வகாண்ட 40,000 பிசிஆர ்

உபகரணங்கறள டாடா குழுமம் வழங்கியுள்ளது. 

 தமிழ்நாட்டில் மகாத்மா காந்தி பதசிய பவறலவாய்ப்பு  உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் 

பணியாளரக்ளின் தினக் கூலியானது 229 ரூபாயிலிருந்து 27 ரூபாய் அதிகரிக்கப் படட்ு, 

256 ரூபாயாக நிரண்யிக்கப் படட்ுள்ளது.  

 முன்னணியில் இருக்கும் 7 இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களான மும்றப, தில்லி, 

குவஹாத்தி, கான்பூர,் மதராஸ், ரூரக்்கி ஆகியறவ றடம்ஸ் உயர ் கல்வி (THE - Times 

Higher Education) நிறுவனம் பமை்வகாள்ளும் உலகத் தர வரிறசயில் பங்பகை்பதில்றல 

என்று முடிவு வசய்துள்ளன. 

o இறவ, THE தரவரிறசயின் வவளிப்பறடத் தன்றம குறித்து சந்பதகிக்கின்ைன. 

 குஜராத் மாநில அரசானது “சுஜாலம் சுபாலம் ஜல் சஞ்சய் அபியான்” என்ை திட்டத்தின் 

மூன்ைாவது பதிப்பிை்காக தனது ஒப்புதறல அளித்துள்ளது.  

o இது பருவமறழ காலத்திை்கு முன்னர ் அம்மாநிலத்தில் உள்ள நீர ் நிறலகறள 

பமம்படுத்துவதை்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நீரப்் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். 

 றசயம் என்பது வபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டத்தின் கீழ் புபன மாநகராட்சிக் 

கழகத்தினால் பமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு றகபபசிச ்வசயலியாகும். 

o இது வீடட்ுக் கண்காணிப்பில் உள்ள மக்கறளத் திைம்படக் 

கண்காணிப்பதை்காகவும் அவரக்ள் வீடுகளில் இருப்பறத உறுதி 

வசய்வதை்காகவும் பவண்டி உருவாக்கப் படட்ுள்ளது.  
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 “வித்யாதான் 2.0” என்பது மின்னணு கை்ைல் (e-learning) உள்ளடக்கப் பங்களிப்புகறள 

வரபவை்பதை்கான ஒரு பதசியத் திட்டமாகும். 

o இது மத்திய மனித வள பமம்பாடட்ுத ் துறை அறமசச்கத்தால் வதாடங்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 மத்திய மனித வள பமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்கமானது வதாடக்க நிறலக் கல்வி 

மை்றும் இறடநிறலக் கல்வி (8 ஆம் வகுப்பு வறர) வகுப்புகளுக்கான மாை்றுக் கல்வி 

ஆண்டு அட்டவறணறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 கரந்ாடக மாநில அரசனாது பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றை எதிரத்்துப் 

பபாராடுவதை்காக “ஆப்தமித்ரா” என்ை றகபபசிச ் வசயலி மை்றும் ஒரு உதவி 

எண்றணத ்வதாடங்கியுள்ளது.  

 கப்பல் பபாக்குவரத்தின் முன்னாள் வபாது இயக்குநரான மாலினி சங்கர ்அவரக்ளால் 

தறலறம தாங்கப்படும் வறகயில் பதசியக் கப்பல் பபாக்குவரத்து வாரியத்றத 

மாை்றி அறமப்பதை்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

o இந்தியக் கப்பல் பபாக்குவரத்து வதாடரப்ான விவகாரங்கள் குறிதத்ு 

ஆபலாசறன வழங்கும் உயரிய அறமப்பு இதுவாகும்.  

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ்வதாை்று வவடிப்பு வதாடங்கியதிலிருந்து, அதில்  பாதிக்கப்படாத 

ஒபர இந்திய மாநிலம் சிக்கிம் ஆகும். 

o பகாவா மை்றும் மணிப்பூர ்ஆகியவை்றிை்குப் பிைகு வகாரானா பநாய்த ்வதாை்று 

அை்ை 3வது மாநிலம் திரிபுரா ஆகும். 

 தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் முன்னாள் பதரத்ல் ஆறணயரான இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அதிகாரி  பசா.அய்யர ்சீர ்மரபினர ்(Denotified Community) நல வாரியத்தின் தறலவராக 

நியமிக்கப் படட்ுள்ளார.் 

 1891 ஆம் ஆண்டின் ஆங்கிபலய மணிப்பூர ்பபாரில் பபாரிட்ட வீரரக்ளுக்கு மரியாறத 

வசலுதத்ுவதை்காக மணிப்பூரில் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 அன்று வகாங்பஜாம் 

தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

o மணிப்பூரின் சுதந்திரத்றதப் பாதுகாப்பதை்கு பவண்டி பிரிட்டீஷாருக்கு 

எதிராக மணிப்பூரில் உள்ள வகாங்பஜாமின் பகபா மறலப் பகுதியில் ஏை்பட்ட 

பபாரில் இவரக்ள் உயிர ்நீத்தனர.் 

 தறட வசய்யப்பட்ட மருந்துக் கலறவயின் அளவு மடட்ுபம குை்ைவாளியின் 

தண்டறனறய முடிவு வசய்யும் என்றும் மருந்தின் தூய்றமத் தன்றமயானது 

தண்டறனறய முடிவு வசய்யாது என்றும் இந்திய உசச் நீதிமன்ைம் கூறியுள்ளது. 

o 1985 ஆம் ஆண்டின் பபாறத மருந்துகள் மை்றும் மபனாவியல் வபாருள்கள் 

சட்டம் என்பதின் கீழ் உசச் நீதிமன்ைத்தால் இது வதளிவுபடுத்தப் படட்ுள்ளது.  

 ஓய்வு வபை்ை இந்திய ஆடச்ிப் பணி அதிகாரியான சஞ்சய் பகாத்தாரி என்பவர ்மத்திய 

ஊழல் கண்காணிப்பு ஆறணயராக ராஷ்டிரபதி பவனில் வபாறுப்பபை்றுக் 

வகாண்டார.்  

o இவருக்கு இந்தியக் குடியரசுத் தறலவர ்ராம்நாத் பகாவிந்த் பதவிப் பிரமாணம் 

வசய்து றவத்தார.்  

 நாசா அறமப்பானது பிரத்திபயகமாக பகாவிட் – 19 பநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசற்ச 

அளிப்பதை்காக ஒரு புதிய வசயை்றக சுவாசக் கருவிறய வடிவறமத்துள்ளது. 

o இந்த சுவாசக் கருவியானது விட்டல் (VITAL - Ventilator Intervention Technology 

Accessible Locally) அல்லது “வசயை்றக சுவாசக் கருவி இறடமுகத் வதாழில்நுட்ப 

உள்ளக அணுகல்” என்று அறழக்கப் படுகின்ைது.  
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 வமாத்தமுள்ள 8 வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மணிப்பூர,் நாகாலாந்து, சிக்கிம், திரிபுரா 

மை்றும் அருணாசச்லப் பிரபதசம் ஆகிய மாநிலங்கள் பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாயை்ை 

மாநிலங்களாக உருவவடுத்துள்ளன. 

o பமகாலயா, அசாம் மை்றும் மிபசாரம் ஆகிய 3 இதர மாநிலங்களில் புதிய 

பாதிப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்றல. 

 சவுதி அபரபியாவானது குழந்றதகளின் மீதான குை்ைங்களுக்காக கறசயடிறய ஒரு 

மரண தண்டறனயாக அறிவிப்பறத ஒழித்துள்ளது. 

o தை்வபாழுது நீதிபதிகள் அதை்கான மாை்று வழி முறையாக அபராதங்கள், 

சிறைத் தண்டறனகள் மை்றும் பாதுகாவலை்ை சிறைத் தண்டறனகறளத் 

பதரந்்வதடுக்க பவண்டும். 

 நிலவின் ஒருங்கிறணந்த நிலப்பரப்பு வறரபடமானது வமய் நிகர ்வடிவில் (1:5,000,000 

என்ை அளவில்) அவமரிக்கப் புவியியல் ஆய்வு நிறுவனம் (USGS - United States Geological 

Survey), பதசிய விண்வவளிப் பயண மை்றும் விண்வவளி நிரவ்ாகம் (NASA - National 

Aeronautics and Space Administration) மை்றும் நிலவுக் பகாள் நிறுவனம் ஆகியவை்றினால் 

இறணந்து வவளியிடப் படட்ுள்ளது. 

o இது நிலவின் முதலாவது டிஜிட்டல், ஒருங்கிறணந்த, உலகளாவிய நிலப்பரப்பு 

வறரபடம் ஆகும். 

 புபனவில் உள்ள தடுப்பு மருந்து நிறுவனமான இந்தியக் குருதி ஊனீர ்நிறுவனமானது 

ஆக்ஸ்பபாரட்ு பல்கறலக் கழகத்தால் பமம்படுத்தப்பட்ட பகாவிட் – 19 தடுப்பு 

மருந்தின் உை்பத்திறயத் வதாடங்கத் திட்டமிடட்ுள்ளதாக அறிவித்து உள்ளது. 

o ஏை்வகனபவ இந்த நிறுவனம் இதை்கு முன்பு மபலரியா பநாய்த ்தடுப்பு மருந்து 

திட்டத்திை்காக, தடுப்பு மருந்றத உை்பத்தி வசய்யும் உலகளாவிய 7 

நிறுவனங்களில் ஒன்ைான ஆக்ஸ்பபாரட்ு பல்கறலக்கழகத்துடன் இறணந்து 

உள்ளது.  

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

மலைப் பகுதிகளுக்கான விதிகள், 2020 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது, மறலப் பகுதிகள் உள்பட நகரப்்புை மை்றும் கிராமப்புை 

பகுதிகளில் இருக்கும் அனுமதி வபைாத வாழ்விடங்கள் (அல்லது அறமவிடங்கள்) 

மை்றும் மறனகறள ஒழுங்குபடுத்த முடிவு வசய்துள்ளது. 

 தமிழ்நாடு அரசானது மறலப் பகுதிகளில் உள்ள அனுமதி வபைாத வாழ்விடங்கள் 

மை்றும் மறனகள் ஆகியவை்றுக்கான தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை என்ை ஒரு 

அறிவிப்பாறணறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 மறலப் பகுதி பாதுகாப்பு ஆறணயத்தின் (HACA - Hill Area Conservation Authority) 

கடட்ுப்பாட்டில் வரும் மறலப் பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்றகயிலான அனுமதி 

வபைாத வாழ்விடங்கள் அறமந்துள்ளன. 

 மாரச் ்30 அன்று வீடட்ு வசதி மை்றும் நகர வளரச்ச்ித் துறையினால் வழங்கப்பட்ட ஒரு 

அரசாறணயானது இது பபான்ை வாழ்விடங்களில் உள்ள மறனகளானது “ஏறழ 

மை்றும் அப்பாவி மக்களால்” வாங்கப் படட்ுள்ளது என்று கூறுகின்ைது. 

 இந்த அறமவிடங்கறள அவை்றின் முந்றதயப் பயன்பாட்டிை்கு மீண்டும் பயன்படுத்த 

முடியாது. 
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 இருப்பினும், இந்த அரசாறணயானது யாறனப் வபருவழித் தடங்கள் மை்றும் சில 

பகுதிகளின் கீழ் வராத பகுதிகளில் உள்ள அனுமதி வபைாத அறமவிடங்கறள 

மடட்ுபம உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இந்த அரசாறணயானது குடியிருப்புக் கட்டறமப்புகளுக்கு மடட்ுபம பயனளிக்கும் 

வறகயில் வவளியிடப் படட்ுள்ளது. இந்த ஆறணயானது வணிக ரீதியான 

கட்டறமப்புகளுக்குப் பயனளிக்காது. 

 மாநில அரசானது அறனத்து யாறனப் வபருவழித் தடங்கறள இனிபமல் தான் 

அறிவிக்க இருக்கின்ைது. இது வனவிலங்குச ்  சரணாலயங்கறளச ் சுை்றி இறடமுகப் 

பகுதிகறள (Buffer Zones) அறிவிக்க இருக்கின்ைது. 

 

தென்னம்பாலளயெ்திை் தொற்றுநீக்கிச ்சுரங்கம் 

 தமிழ்நாட்டின் திருப்பூரில் உள்ள வதன்னம்பாறளயம் சந்றதயில் இந்தியாவிபலபய 

முதன்முறையாக வதாை்றுநீக்கிச ்சுரங்கப்பாறத ஒன்று அறமக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த அறமப்பானது திருப்பூரில் ஒரு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிறுவனத்றத றவத்திருக்கும் 

டி.வவங்கபடசன் என்பவரது சிந்தறனயாகும். 

 

 

ெமிழ்நாடு முெைலமசச்ரின் சமீபெ்திய அறிவுப்புகள் 

 தமிழ்நாடு மாநில இந்து சமய அைநிறலயத் துறையானது “திருக்பகாவில்” என்ை ஒரு 

வதாறலக்காட்சி அறலவரிறசறயத ் வதாடங்க இருப்பதாக தமிழ்நாடு முதல்வர ்

எடப்பாடி பக. பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார.் 

 பாரம்பரிய வநல் வறககள் பாதுகாப்பு றமயமானது திருவாரூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள 

நீடாமங்கலத்தில் வதாடங்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 தமிழ்நாடு மாநில உயர ் கல்வி றமயத்தின் வளாகத்திை்கு டாக்டர ் வஜ. வஜயலலிதா 

வளாகம் என்று வபயர ் சூட்டப்பட இருக்கின்ைது. தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உயர ்

கல்வியில் மாணவரக்ளின் பசரக்்றகக்கு இவர ் ஆை்றியப் பங்களிப்பிை்காக அதை்கு 

இவரது வபயர ்சூட்டப்பட இருக்கின்ைது. 

 பமலும் இந்த வளாகத்தில் வஜயலலிதாவின் சிறலயும் அறமக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வல்லநாட்டில் உள்ள மணி மண்டபத்தில் வீரபாண்டிய 

கட்டவபாம்மனின் பறடத் தளபதியான வவள்றளயத் பதவனின் சிறல திைக்கப்படும் 

என்றும் முதலறமசச்ர ்அறிவித்துள்ளார.் 
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 திருவண்ணாமறல மாவட்டத்தின் வசய்யாறில் உள்ள வதாழிை்துறைப் பூங்காவில் ஒரு 

மருந்துப் பூங்கா அறமக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு முதலறமசச்ர ்அறிவிதத்ுள்ளார .் 

 வதாழிலாளரக்ளின் நீண்ட காலக் பகாரிக்றகறய ஏை்று துப்பரவுப் பணியாளரக்ள் 

(பாதுகாப்புப் பணியாளரக்ள்) இனி தூய்றமப் பணியாளரக்ள் என்று அறழக்கப்படுவர ்

எனத் தமிழக முதல்வர ்அறிவித்து உள்ளார.் 

 ஜப்பானிய முறையான மியாவாக்கி என்ை காடுகள் வளரப்்பு முறையானது 

தமிழ்நாட்டின் நகரப்்புைங்களில் இருக்கும் பயன்படுத்தப்படாத திைந்தவவளிப் 

பகுதிகளில் காடுகறள அதிகரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்ைது என்று முதல்வர ்

அறிவித்து உள்ளார.் 

  

ெமிழ்நாடு தபாதுச ்சுகாொரச ்சட்டம், 1939 

 இசச்ட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு மாநிலம் முழுவதும் கபரானா பாதிப்பு மண்டலமாக 

அறிவிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 அரசாங்கக் கட்டிடங்கள், தனியார ்கட்டிடங்கள், மருத்துவமறனகள், தங்கும் விடுதிகள் 

மை்றும் நிறுவனங்கள் பபான்ை இடங்கள் பாரற்வயாளரக்ளுக்குத் பதறவயான நீரக்் 

குழாய்கள், றக கழுவும் இடங்கள், றக கழுவும் திரவம் மை்றும் பசாப்புகள் 

ஆகியவை்றைக் வகாண்டிருக்க பவண்டும்.  

 பாரற்வயாளரக்ள், அவரக்ளது றககறளக் கழுவிய பின்னபர இந்தப் பகுதிகளுக்குள் 

நுறழயவும், வவளிபயைவும் அனுமதிக்கப் பட  பவண்டும்.  

 பகாவிட் – 19 பாதிப்பு குறித்து ஏபதனும் தகவல் இருப்பின் ஆய்வகங்கள், 

மருத்துவமறனகள் மை்றும் மருத்துவரக்ள் ஆகிபயார ் அது குறிதத்ு 24 மணி 

பநரத்திை்குள் வபாதுச ் சுகாதார மை்றும் தடுப்பு மருந்து இயக்குநரகத்திை்கு எழுத்து 

மூலமாகத் வதரிவிக்க பவண்டும். 

 அரசு மை்றும் தனியார ் மருத்துவமறனகள் தங்களது வளாகங்களில், பகாவிட் – 19 

பநாய்த் வதாை்றைத் தடுப்பதை்காக பநாய்த் வதாை்றுத் தடுப்பு நடவடிக்றககறள 

எடுக்க பவண்டும். 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றை தமிழ்நாடு வபாதுச ்

சுகாதாரச ்சட்டம், 1939ன் கீழ் “அறிவிக்கப்பட்ட பநாயாக” அறிவித்து உள்ளது. 

 இந்த ஒழுங்கு முறைகள் வதாை்று பநாய்கள் சட்டம், 1897-ன் கீழ் குறிப்பிடப் படட்ுள்ளன.  

 இந்த அறிவுறுத்தல்கறளக் கறடபிடிக்கத் தவறியவரக்ள் பமபல கூறிய இரண்டு 

சட்டங்களின் விதிமுறைகளின் கீழ் நடவடிக்றககறள எதிர ்வகாள்ள பநரிடும். 

 இது தவிர, இந்த விதிமுறைகறள மீறியவரக்ள் இந்திய தண்டறனச ் சடட்த்தின் பிரிவு 

188-ன் கீழ் 6 மாத சிறைத் தண்டறனறயபயா அல்லது அபராதத்றதபயா அல்லது 

இரண்றடயுபமா எதிரவ்காள்ள பநரிடுவர.்  

 பின்வரும் சட்டங்கள் வதாை்று பநாய்கள் மை்றும் வகாள்றள பநாய்களின் பபாது தடுப்பு 

நடவடிக்றககறள எடுக்க வழிவறக வசய்கின்ைது. 

o இந்தியத் தண்டறனச ் சட்டத்தின் பிரிவு 260 மை்றும் 270 (உயிருக்குத் தீங்கு 

விறளவிக்கும் ஆபத்தான பநாய்கறளப் பரப்பும் வறகயில் அலட்சியமாக 

அல்லது வகாடிய பநாய்கறளப் பரப்பும் வறகயில் வசயல்படுதல்) 

o தமிழ்நாடு வபாதுச ்சுகாதாரச ்சட்டம், 1939. 

o வதாை்று பநாய்கள் சட்டம், 1897 

o பபரிடர ்பமலாண்றமச ்சட்டம், 2005 
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வீடுகளுக்ககச ்தசன்று நிதி வழங்குெை் 

 ஊரடங்கின்பபாது வீடற்ட விடட்ு வவளிபயச ் வசல்ல முடியாத 

வாடிக்றகயாளரக்ளுக்காக, இந்திய அஞ்சலகப் பணவழங்கீடட்ு வங்கியானது (IPPB - 

Indian Postal Payments Bank) ஆதாரின் உதவியுடன் “வீடுகளுக்பகச ் வசன்று நிதி 

வழங்குதல்” எனும் திட்டத்றத வதாடங்கியுள்ளது.  

 இந்த முயை்சியின் கீழ் ஒருவர ்ரூ.10000 வறரயிலான பணத்றதப் வபை முடியும். 

 இந்த முயை்சியின் கீழ் ஒருவர ் ஆதாரால் வசயல்படுத்தப்பட்ட பணவழங்கீடட்ு 

முறையின் மூலம் ஆதாருடன் இறணக்கப்பட்ட எந்தவவாரு வங்கிக் கணக்கிலிருந்தும் 

அவரது பணத்றதப் வபை முடியும். 

 வாடிக்றகயாளரின் அறடயாளத்றத உறுதி வசய்வதை்காக தபால் அலுவலரிடம் 

உள்ள பபயாவமட்ரிக் (உயிரித் தரவு) சாதனத்தில் வாடிக்றகயாளர ் தனது றக 

விரல்கறள றவத்து உறுதி வசய்ய பவண்டும். 

 IPPB என்பது மத்திய வதாறலத்வதாடரப்ுத் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள அஞ்சல் 

துறையின் கீழ் வசயல்படுகின்ை முழுவதும் அரசாங்கத்தால் நிரவ்கிக்கப் படும் ஒரு 

வபாதுத் துறை வங்கியாகும். 

 2015 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19 அன்று இந்திய அஞ்சல் துறையானது பணவழங்கீடட்ு 

வங்கிறயச ்வசயல்படுதத்ுவதை்காக இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிடமிருந்து அனுமதிறயப் 

வபை்ைது. 

 IPPBன் இந்தத் தறலறமத் திட்டமானது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30 அன்று ராய்ப்பூர ்

மை்றும் ராஞ்சியில் வதாடங்கப்பட்டது. 

 இது 2019 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ் மாதத்தில் ஆதாரால் வசயல்படுத்தப்பட்ட 

பணவழங்கீடட்ு முறைச ்பசறவறயத் வதாடங்கியது. 

 

 

டிஎன்பிஎஸ்சியின் புதிய ெலைவர் 

 தமிழ்நாடு அரசானது மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரியான பக. பாலசச்ந்திரன் 

என்பவறர தமிழ்நாடு அரசுப் வபாதுப் பணியாளர ்பதரவ்ாறணயத்தின் (TNPSC- Tamil 

Nadu Public Service Commission) தறலவராக நியமித்து உள்ளது. 

o TNPSCயின் தை்பபாறதய தறலவர ்அருள்வமாழி ஆவார.் 

 

மாற்றுெ் ெடுப்பு மருந்து அறிவியை் 

 தமிழ்நாடு டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர ் மருத்துவப் பல்கறலக் கழகமானது மாை்றுத் தடுப்பு 

மருந்து அறிவியலின் மூலம் சாரஸ்் Cov – 2 வதாை்றிை்கு எதிராக ஒரு தடுப்பு மருந்றத 

உருவாக்கியுள்ளது. 
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 மாை்றுத ் தடுப்பு மருந்து அறிவியறலப் பயன்படுத்தி உலகம் முழுவதும் 

வமனிங்பகாகாக்கள் மை்றும் ஸ்டாறபபலாபகாக்கள் (meningococcal and staphylococcal) 

பபான்ை வதாை்றுகளுக்காக தடுப்பு மருந்துகள் உருவாக்கப்படட்ுள்ளன. 

 முதல் நிறலயில், இந்தப் பல்கறலக்கழகமானது றவரஸ் மரபணுறவ கடட்ுப்படுத்தக் 

கூடிய வசயை்றக பாலிவபப்றடடு என்ை ஒரு மூலக்கூறை உருவாக்கியுள்ளது. இது 

ஆராய்சச்ியின் இரண்டாம் கட்டத்திை்குச ்வசல்ல இருக்கின்ைது. 

 பல்கறலக்கழகமானது அந்த “பாலிவபப்றடடுக்கு” இன்னும் வபயர ்சூட்டவில்றல. 

 இதன் துறண பவந்தர ்சுதா பசஷய்யன் ஆவார.்  

 

ஆகராக்கியம் திட்டம் 

 தமிழ்நாடு மாநில அரசானது “ஆபராக்கியம்” என்ை ஒரு திட்டத்றதத் வதாடங்கி 

உள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சித்த மருந்தான கபசுரக் குடிநீர ் மை்றும் நிலபவம்புக் குடிநீர ்

கலக்கப்பட்ட வபாடி ஒன்றை அரசானது விநிபயாகிக்கத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது பகாவிட் – 19  பநாய்த் வதாை்றிை்கான சிகிசற்ச முறை அல்ல. இது பநாய் எதிரப்்புச ்

சக்திறய அதிகப்படுதத்ுவதை்காக மடட்ுபம வழங்கப்படுகின்ைது. 

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

இந்தியெ் ெண்டலனச ்சட்டெ்லெ தசயை்படுெ்துெை் 

 உயிருக்கு ஆபத்றத விறளவிக்கும் எந்தவவாரு பநாறயப் பரப்பும் எவ்விதமான 

நடவடிக்றகயிலும் தீவிரமாக ஈடுபடும் நபரக்ளுக்கு (malignantly) எதிராக இந்தியத் 

தண்டறனச ் சட்டத்தின் (IPC – Indian Penal Code) பிரிவு 269 மை்றும் பிரிவு 270 ஆனது 

வசயல்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 பிரிவு 269 ஆனது 6 மாத சிறைத் தண்டறன அல்லது அபராதம் விதிக்க வழிவறக 

வசய்கின்ைது. பிரிவு 270 ஆனது 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டறன அல்லது அபராதம் 

விதிக்க வழிவறக வசய்கின்ைது. 

 பிரிவு 270ல் “பகடு விறளவிக்கின்ை“ என்ை வசாை்வைாடரானது குை்ைம் சுமதத்ப்பட்டவர ்

பநாறயப் பரப்ப பவண்டும் என்ை எண்ணத்துடபனபயச ்  வசயல்பட்டார ் என்பறதக் 

குறிக்கின்ைது. 

 

இரயிை்கவயின் ெனிலமப்படுெ்ெப்பட்ட படுக்லககள் 

 இந்திய இரயில்பவ ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 31 ஆம் பததி வறர 3.2 இலடச்ம் 

மக்கள் சிகிசற்ச வபறும் வறகயில் 20,000 இரயில் வபட்டிகறள மாை்றியறமத்துள்ளது. 

 பகாவிட் – 19 பநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசற்ச அளிப்பதை்கான தனிறமப்படுத்துதல் 

பதறவகறளப் பூரத்்தி வசய்வதை்காக இந்திய இரயில் வபட்டிகள் 

தனிறமப்படுத்தப்பட்ட அறைகளாக மாை்ைப் படட்ுள்ளன. 

 ஓர ் இரயில் வபட்டியில் 16 தனிறமப்படுத்தப்பட்ட படுக்றககள் இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த இரயில் வபட்டிகள் வசவிலியர ்அறைகறளயும் வகாண்டுள்ளது. 
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 குளிரச்ாதன வசதியை்ை இரயில் வபட்டிகள் மடட்ுபம தனிறமப்படுத்தப் பட்ட 

அறைகளாக மாை்ைப்படுகின்ைன. 

 இந்தியாவில் 18 இரயில்பவ மண்டலங்கள் உள்ளன. 

 

 

‘’Stranded in India” என்ற இலணயெளம் 

 மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கமானது வவளிநாடட்ு சுை்றுலாப் பயணிகளுக்கு 

உதவுவதை்காக “Stranded in India” (இந்தியாவில் தவிப்பபார)் என்ை ஒரு இறணயத ்

தளத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாயின் அசச்ுறுத்தல் மை்றும் முடக்க நிறல 

காரணமாக தங்கள் தாயகத்தில் இருந்து வவகு தூரம் வறரயில் நம்நாட்டிை்குப் 

பயணித்து வந்துள்ள வவளிநாடட்ு சுை்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தகவல் அளிப்பறத 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

சமூக வன வளங்கள் 

 மத்தியப் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை அறமசச்கமானது சமூக வன வள 

உரிறமகள் குறித்த ஓர ்ஆய்றவ வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த ஆய்வின் படி, சமூக வன உரிறமகறளச ் வசயல்படுத்த விரிவான 

வழிகாடட்ுதல்கள் பதறவப்படுகின்ைன. 

 வன உரிறமகள் சட்டம் என்று அறழக்கப்படும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர ்

மை்றும் இதர பாரம்பரியமாக காடுகளில் வசிப்பவரக்ள் சட்டம், 2016 ஆனது சமூக வன 

வள உரிறமகறள வறரயறுக்கின்ைது. 

 பமலும் இது ஒரு கிராமம் தான் பாரம்பரியமாக றவத்திருக்கும் வனங்கறள அந்த 

கிராமபம வபறும் என்றும் கூறுகின்ைது. 

 இது வனங்கறளப் பாதுகாத்தல், அவை்றை மீண்டும் உருவாக்கல் பபான்ைறவகறள 

பமை்வகாள்ள கிராம சறபகளிடம் அதிகாரங்கறள வழங்குகின்ைது. 

 இந்திய அரசியலறமப்பின் 73வது அரசியலறமப்புத் திருத்தமானது சமூக 

வனங்கறள நிரவ்கிக்க கிராம சறபகளிடம் அதிகாரங்கறள வழங்குகின்ைது. 

 இருப்பினும் சமூக வன உரிறமகறளச ் வசயல்படுத்த இதுவறர எந்தவவாரு 

வழிகாடட்ுதலும் இல்றல. 

 உள்ளூர ் நிறலறம மை்றும் அவரக்ளின் (வனங்களில் வசிப்பவரக்ள்) 

பாரம்பரியத்றதப் வபாறுத்து மாநில அரசுகள் வழிகாடட்ுதல்கறள உருவாக்க 

பவண்டும். 
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PM Cares நிதி குறிெ்ெ அவசரச ்சட்டம் 

 PM Cares நிதிக்காக நிதியுதவி அளிக்கப்படும் நிதிக்கு 100 சதவிகிதம் வரி விலக்றக 

அனுமதிப்பதை்காக ஓர ்அவசரச ்சட்டத்றத மத்திய அரசு நிறைபவை்றியுள்ளது. 

 இந்த அவசரச ் சடட்மானது பநரடி வரி மை்றும் மறைமுக வரிறயத ் தாக்கல் 

வசய்வதை்கான கால வரம்றப 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் பததி வறர 

நீட்டித்துள்ளது. 

 

மருெ்துவச ்சாெனங்கள் மருந்துகளாக அறிவிப்பு 

 பதசிய மருந்துகள் விறல நிரண்ய ஆறணயமானது (NPPA - National Pharmaceutical Pricing 

Authority) பட்டியலிடப்பட்ட 883 மருந்துகளின் உசச் விறல வரம்றப 

மாை்றியறமதத்ுள்ளது.   

 NPPA ஆனது மருந்துகள் மை்றும் அழகுப் வபாருடக்ள் சட்டம், 1940ன் கீழ் மருத்துவ 

உபகரணங்களின் 24 பிரிவுகறள மருந்துகளாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த மருத்துவ உபகரணங்கள் தரக் கடட்ுப்பாடு மை்றும் விறலக் 

கண்காணிப்பிை்காக மருந்துகளாகக் கருதப்படட்ு, கண்காணிக்கப் படுகின்ைன. 

 

 

ககாவிட் – 19 குறிெ்ெ சரவ்கெச ஓவியப் கபாட்டி 

 கலாசச்ார உைவுகளுக்கான இந்திய ஆறணயமானது (ICCR - Indian Council for Cultural 

Relations) உலகளாவிய ஓவியப் பபாட்டிறயத ்வதாடங்கியுள்ளது. 

 இதன் தறலப்பு “கபரானாவிை்கு எதிராக ஒன்றிறணதல் - கறலயின் மூலம் 

வவளிப்படுத்துதல்” என்பதாகும். 

 ICCR ஆனது இந்தியாவின் முதலாவது கல்வி அறமசச்ரான வமௌலானா அபுல் கலாம் 

ஆசாத் என்பவரால் 1950 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. 
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ஆகராக்கிய கசது 

 மத்திய மின்னணு மை்றும் தகவல் வதாழில்நுட்பத் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் 

வசயல்படும் பதசியத ்தகவல் றமயமானது “ஆபராக்கிய பசது” என்ை ஒரு வசயலிறயத ்

வதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த வசயலியானது பகாவிட் – 19 வதாை்ைால் பாதிக்கப்பட்ட நபர ்பவறு ஒரு நபரிடம் 

இருந்து 6 அடி வரம்பிை்குள் இருக்கும் பபாது அந்த நபறர (பாதிக்கப்படாமல் 

இருப்பவறர) எசச்ரிக்கின்ைது. 

 இந்தச ்வசயலியானது பகாவிட் – 19 பநாயாளியின் தகவறலக் குறித்து ஆராயும் அபத 

சமயத்தில் பாதிக்கப்படட்வரின் தனியுரிறமறய எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. 

 

ககாவிட் – 19 குறிெ்ெ கெசியக் கண்காணிப்புெ் ெகவை் பைலக 

 மத்தியப் பணியாளர ் நலன் மை்றும் வபாது மக்கள் குறை தீரப்்பிை்கான 

இறணயறமசச்ரான டாக்டர.் ஜிபதந்திர சிங், பகாவிட் – 19 குறிதத் பதசியக் 

கண்காணிப்புத் தகவல் பலறகறயத் வதாடங்கியுள்ளார.் 

 இந்தத் தகவல் பலறகயானது நிரவ்ாகச ்சீரத்ிருத்தங்கள் மை்றும் வபாது மக்கள் குறை 

தீரப்்புத் துறையினால் (DARPG - Department of Administrative Reforms and Public Grievances) 

பமம்படுத்தப்படட்ுச ்வசயல்படுத்தப் படுகின்ைது.  

 இந்தத் தகவல் பலறகயின் முக்கியமான பநாக்கம் பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாய்க்கான 

எதிரவ்ிறன மை்றும் தடுப்பு நடவடிக்றககளின் விறரவான மை்றும் தக்க 

பநரத்திை்கான வசயல்பாடுகளாகும். 

 

மின்னணு முலறயிைான கெசிய கவளாண் சந்லெயின் புதிய அம்சங்கள் 

 மத்திய பவளாண் துறை அறமசச்ர ் நபரந்திர சிங் பதாமர ் மின்னணு முறையிலான 

பதசிய பவளாண் சந்றத (e-NAM/ Electronic National Agriculture Market) தளத்தின் புதிய 

அம்சங்கறள வவளியிடட்ுள்ளார.் 

 இறவ பவளாண் சந்றதறய வலுப்படுத்துவறதயும் விவசாயிகள் தங்களது பவளாண் 

வபாருடக்றள விை்பதை்காக பநரடியாக மண்டிக்கு வகாண்டு வருவறதக் 

குறைப்பறதயும் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 e-NAM என்பது பவளாண் வபாருடக்ளுக்கான ஒரு நிகழ்பநர வரத்்தகத் தளமாகும். இந்த 

நிகழ் பநர வரத்்தகத்தின் மூலம் விவசாயிகள், வரத்்தகரக்ள் மை்றும் பவளாண் 

வபாருடக்றளப் வபறுபவரக்ள் ஆகிபயாருக்கு உதவுவறதயும் எளிறமயான 

சந்றதயிடல் மூலம் சிைந்த விறலறயப் வபறுவறதயும் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது மத்திய அரசினால் 2015 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்டது. 

 மத்திய பவளாண் மை்றும் விவசாயிகள் நல அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள சிறு 

விவசாயிகள் பவளாண் வரத்்தக அறமப்பானது e-NAMஐச ்வசயல்படுத்தும் தறலறம 

அறமப்பாகும். 

 பவளாண் அறமசச்கத்தின் படி, தை்வபாழுது 16 மாநிலங்களில் உள்ள 585 மண்டிகள் 

(சந்றதகள்) e-NAM தளத்துடன் ஒருங்கிறணக்கப் படட்ுள்ளன. 

 

ஜிகயா – தபன்சிங் (பூககாள கவலி) 

 இது ஒரு இருப்பிடம் சாரந்்த பசறவயாகும். இதில் ஒரு  வசயலி அல்லது பிை சில 

வமன்வபாருள்களானது புவியிடங்காட்டி, வானறல அறடயாளம், கம்பியில்லாத் தகவல் 

பரிமாை்ை நுட்பம் அல்லது வசல்லிடப் பபசி மூலம் இறணய பசறவறயப் 
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பயன்படுத்துகிைது. 

 ஒரு வமாறபல் சாதனம் அல்லது வானறல அறடயாளக்  குறியானது புவியியல் 

இருப்பிடத்றதச ் சுை்றி அறமக்கப்பட்ட வமய்நிகர ் எல்றலக்குள் நுறழயும் பபாது 

அல்லது வவளிபயறும் பபாது, இது முன் வடிவறமக்கப் பட்ட ஒரு வசயறலச ் 

வசயலாை்றும்படி தூண்டுகிைது. இது ஜிபயா - வபன்சிங் என அறழக்கப் படுகிைது. 

 "ஜிபயா - வபன்சிங்" ஆனது 300 மீட்டர ்வறர துல்லியமாக பவறல புரிகிைது. 

 இந்தியத் தந்திச ் சட்டம், 1885 என்ை சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் மாநிலங்கள் தங்கள் 

உள்துறை வசயலாளரக்ளின் ஒப்புதறலப் வபறுமாறு பகடட்ுக் வகாள்ளப் படட்ுள்ளன. 

 "ஜிபயா - வபன்சிங்" வரம்பு மீைப்பட்டால் மின்னஞ்சல் அல்லது குறுந் தகவல் மூலம் சில 

குறிப்பிட்ட வதாறலபபசி எண்கள் பை்றிய தகவல்கறள வழங்குமாறு வதாறலத் 

வதாடரப்ுத் துறைறயக் பகாருவதை்கு இந்த ஒப்புதல்  உதவி புரிகின்ைது. 

 

 

5 ஆராய்சச்ிெ் திட்டங்கள் 

 பகாவிட்-19 பரவுவறதக் கடட்ுப்படுத்த இந்திய அரசானது 5 ஆராய்சச்ித் திட்டங்கறள 

அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

 இந்த திட்டங்கள் தடுப்பூசிகளிபலா அல்லது மருந்துகளிபலா கவனம் 

வசலுதத்ுவதில்றல. 

 இந்த திட்டங்கள் அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையால் பமை்பாரற்வயிட 

உள்ளது. 

 முதல் திட்டமானது றவரஸிை்கான வளரச்ிறத மாை்ை உயிரிசச்ுடட்ு  குறிப்புகறள 

(metabolite biomarker signature) பதடுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டு உள்ளது. 

 இரண்டாவது திட்டமானது அறுறவச ் சிகிசற்ச முகமூடியில் பயன்படுத்தப் படும் 

றவரஸிடல் (viricidal) பூசச்ுகறள உருவாக்குவதாகும். 

 மூன்ைாவது திட்டமானது பநாய்தவ்தாை்றுகள் பரவாமல் தடுக்க நசச்ுயிரம்ுறிவிை்கான 

பமை்பரப்புப் பூசச்ுகறள (antiviral surface coatings) உருவாக்குவதாகும். 

 நான்காவது திட்டமானது பமை்பரப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும்பபாது றவரஸ்கள் 

மை்றும் பாக்டீரியாக்கறள அகை்றும்  ஒரு வபாருறள உருவாக்குவதாகும். 

 ஐந்தாவது திட்டமானது பகாவிட்-19 இன் பநாய் எதிரப்்வபாருள் அடிப்பறடயிலான ஒரு 

பிடிப்றப உருவாக்கி அறதக்  வகாழுப்பு (லிப்பிட)் அடிப்பறடயிலான ஒரு கூழ்மத்றதப் 

பயன்படுத்தி வசயலிழக்கச ்வசய்வதாகும். 
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காருணா (CARUNA) 

 குடிறமப் பணியாளரக்ள் கூட்டறமப்பானது காருணா (CARUNA - Civil Services Associations 

Reach to Support Natural Disasters) என்ை ஒரு முன்வனடுப்றபத் வதாடங்கி உள்ளது. 

 CARUNA என்பது “இயை்றகப் பபரிடரக்ளுக்கு ஆதரவளிக்க முன்வரும்  குடிறமப் 

பணியாளரக்ள் கூட்டறமப்பு” என்பதாகும். 

 CARUNA என்பது ஒரு கூடட்ுத் தளமாகும்.  

 இது இந்திய ஆட்சிப் பணி மை்றும் இந்தியக் காவை் பணி அதிகாரிகள் ஆகிபயாறரக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் தளமானது குடிறமப் பணியாளரக்ளுடன் அரசு சாரா அறமப்பு, வதாழிை்துறைத ்

தறலவரக்ள், தகவல் வதாழில்நுட்ப நிபுணரக்ள் ஆகிபயாரால் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தப்படுகின்ைது. 

 இந்த முன்வனடுப்பானது கபரானா பநாய்த் வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடும் 

அரசாங்கத்தின் முயை்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை்காகத் வதாடங்கப்படட்ு இருக்கின்ைது. 

 இது இடப்வபயரவ்ு, மருத்துவ உபகரணங்கள், அதத்ியாவசியப் வபாருடக்ள், வசயை்றக 

சுவாசக் கருவிகள், றகயுறைகள் ஆகியறவ குறித்த ஒரு தகவல் தளத்றத உருவாக்க 

உதவுகின்ைது.  

 இந்த முன்வனடுப்பானது மாவட்ட அளவில் பமை்குறிப்பிடட்ுள்ளவை்றில் உள்ள 

பை்ைாக்குறைகறளக் கறளய உதவ இருக்கிைது. 

 

 

UberMEdic கசலவ 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்ைால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள பநாயாளிகளுக்கு சிகிசற்ச 

அளிக்கும் பணியில் ஈடுபடட்ுள்ள சுகாதார நலப் பணியாளரக்ளுக்குப் பபாக்குவரத்துச ்

பசறவகறள அளிப்பதை்காக பதசிய சுகாதார ஆறணயமானது (NHA – National Health 

Authority) ஊபர ்இந்தியாவுடன் இறணந்துள்ளது. 

 இந்த வசதியானது “UberMEdic பசறவ” என்ை வபயரின் கீழ் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 NHA என்பது ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்றதச ் வசயல்படுதத்ும் ஒரு தறலறம 

அறமப்பாகும்.  
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தநருக்கடி குறிெ்ெ கேக்கெ்ொன் – இந்தியா  

 மத்திய மின்னணு மை்றும் தகவல் வதாழில் நுட்பத் துறை மை்றும் மத்திய மனிதவள 

பமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்ரான சஞ்சய் பதாத்ரி என்பவர ் “வநருக்கடி குறித்த 

பஹக்கத்தான் – இந்தியா” என்ை ஒன்றைத் வதாடங்கி உள்ளார.் 

 இது பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்குத் தீரவ்ு காண பணியாை்றுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்ட 

ஒரு நிகழ்பநர (ஆன்றலன்) பஹக்கத்தான் ஆகும். 

 இந்த முன்வனடுப்பானது “FICCI மகளிர ் அறமப்பு” மை்றும் “பஹக் ஏ காஸ் – இந்தியா” 

ஆகியவை்றினால் இறணந்து ஒருங்கிறணக்கப் படுகின்ைது.  

 இது உலகளாவிய முன்வனடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இதன் முக்கிய பநாக்கம் பகாவிட் – 19 றவரறஸக் கடட்ுப்படுத்த உதவும் மருத்துவம் 

சாராத தீரவ்ுகறளக் காண்பதாகும்.  

 இது “எஸ்பதானியாவில்” வதாடங்கியது.  

 

 

அறிவியை் மற்றும் தொழிை்நுட்ப அதிகாரம் தபற்ற குழு 

 பகாவிட்-19 மீதான ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடு குறித்து விறரவான முடிவுகறள 

எடுக்க இந்திய அரசானது அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்ப அதிகாரம் வபை்ை குழு 

ஒன்றை அறமத்துள்ளது. 

 இந்தக் குழுவிை்கு நிதி ஆபயாக் உறுப்பினர ்விபனாத் பால் மை்றும் பக. விஜய் ராகவன் 

ஆகிபயார ்தறலறம தாங்க உள்ளனர.் 

 ராகவன் இந்திய அரசின் முதன்றம அறிவியல் ஆபலாசகர ்ஆவார.் 

 

அமிொப் காந்ெ் குழு  

 நிதி ஆபயாக் தறலறம நிரவ்ாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த்தின் தறலறமயில் இந்திய 

அரசானது ஓர ்அதிகாரம் வபை்ை குழுறவ அறமதத்ுள்ளது. 

 இந்தக் குழுவானது  தன்னாரவ்த் வதாண்டு நிறுவனங்கள், தனியார ் துறை மை்றும் 

சரவ்பதச அறமப்புகளுடன்  ஒருங்கிறணந்து பகாவிட்-19 வதாடரப்ான மீடப்ு 

நடவடிக்றககறள பமை்வகாள்ளும். 

 இந்தக் குழுவானது மூன்று பங்குதாரர ்அறமப்புகறளக் வகாண்டுள்ளது. 

 ஐ.நா. முகறமயகங்கள், ஆசிய பமம்பாடட்ு வங்கி மை்றும் உலக வங்கி ஆகிபயார ் முதல் 

குழுவின் பங்குதாரரக்ள் ஆவர.் 

 இரண்டாவது குழுவில் குடிறமச ் சமூக அறமப்புகளும், மூன்ைாவது குழுவில் FICCI, CII, 

NASSCOM, ASSSOCHAM பபான்ை தனியார ்நிறுவன அறமப்புகளும் உள்ளன. 
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மிகப்தபரிய கநாய் தவடிப்புகளுக்கான கட்டுப்படுெ்ெை் திட்டம் 

 மத்திய குடும்ப நலத்துறை அறமசச்கமானது “மிகப்வபரிய பநாய்ப் வபருக்கத்றதக் 

கடட்ுப்படுத்துதல் திட்டதற்த” வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் “பில்வாரா மாதிரிறய” பபான்ைதாகும். 

 

மருெ்துவ ஆக்ஸிஜன் 

 மத்திய அரசானது மருத்துவ ஆக்ஸிஜனன எளினமயான முனையிலும் தனையை்ை 

வனகயிலும் கினைப்பனத உறுதி சசய்ய வவண்டும் என்று மாநில அரசுகனளக் 

வகைட்ுக் சகாண்டுள்ளது. 

 மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் ஆனது அத்தியாவசிய மருந்துகளின் வதசியப் பைட்ியலிலும் 

(NLEM - National List of Essential medicines) உலகச ் சுகாதார அனமப்பின் (WHO) 

அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கான ஒரு மாதிரிப் பை்டியலிலும் உள்ளது.  

 மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் என்பது ஒரு தூய்னமயான ஆக்ஸிஜன் ஆகும். 

 இது 99.5% தூய்னமயான ஆக்ஸிஜனனக் சகாண்டுள்ளது. 

 சபாதுவாக, நாம் சுவாசிக்கும் காை்ைானது 21% ஆக்ஸிஜனனக் சகாண்டுள்ளது. 

 வளிமண்ைலத்தில் மாசுத் துகள்கள் அதிகரிக்கும்வபாது, ஆக்ஸிஜனின் சசறிவானது 

குனைகின்ைது. 

 NLEM என்பது WHO அனமப்பின் அத்தியாவசிய மருந்துப் பை்டியலின் ஒரு 

மாதிரியாகும். 

 அத்தியாவசிய மருந்துகள் என்பது உலகில் மக்களின் முன்னுரினம சுகாதாரச ்

வதனவகனளப் பூரத்்தி சசய்யக் கூடிய மருந்துகளாகும். 

 1970 ஆம் ஆண்டில் அத்தியாவசிய மருந்துகளின் பை்டியனலத் தயாரித்த உலகின் 

முதலாவது நாடு தான்சானியா ஆகும். 

 1977 ஆம் ஆண்டில் WHO ஆனது அத்தியாவசிய மருந்துகளின் பை்டியனல 

சவளியிை்ைது. 

 இந்தியாவின் முதலாவது NLEM ஆனது 1993 ஆம் ஆண்டில் சவளியிைப்பை்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தப் பை்டியலில் 851 மருந்துகள் வசரக்்கப்பைட்ு, புதுப்பிக்கப் 

பை்ைது. 
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சிறந்ெ சுற்றுைாெ் ெளங்களின் பட்டியை் 

 மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கமானது சிைந்த சுை்றுலாத் தளங்களாக 

பமம்படுத்துவதை்காக நாட்டின் 12 வதாகுப்புகளில் உள்ள 19 தளங்கறள அறடயாளம் 

கண்டுள்ளது. 

 சமீபத்தில், அந்த அறமசச்கம் இந்த சிைந்த சுை்றுலாத் தளங்களின் பட்டியலில் உலகப் 

புகழ்வபை்ை காசிரங்காறவயும் இறணதத்ுள்ளது. 

 காசிரங்கா பதசியப் பூங்காவானது 2200ை்கும் பமை்பட்ட இந்திய ஒை்றைக் வகாம்பு 

காண்டாமிருகங்களுக்கு வாழ்விடமாகத் திகழ்கின்ைது. 

 உலகின் வமாத்த எண்ணிக்றகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஒை்றைக் வகாம்பு 

காண்டாமிருகங்கள் இங்கு வாழ்கின்ைன. 

 பமலும், இது ஒடிசாவில் உள்ள உலகப் பாரம்பரியத் தளமான பகானாரக்் சூரிய 

ஆலயம் மை்றும் குஜராத்தில் உள்ள ஒை்றுறமக்கான சிறல ஆகியவை்றையும் இந்தப் 

பட்டியலில் இறணதத்ுள்ளது. 

இதர அங்கீகரிக்க ் ட்ட தளங்கள் பின்வருமாறு 

o தாஜ்மகால் & பபதக்பூர ்சிக்ரி (உத்தரப் பிரபதசம்) 

o அஜந்தா & எல்பலாரா (மகாராஷ்டிரா) 

o ஹூமாயூன் கல்லறை, வசங்பகாடற்ட & குதுப்மினார ்(தில்லி) 

o பகால்வா (பகாவா) 

o ஆஜ்மீர ்பகாடற்ட (இராஜஸ்தான்) 

o பசாம்நாத் மை்றும் பதாலவிரா (குஜராத்) 

o கஜுராபஹா (மத்தியப் பிரபதசம்) 

o ஹம்பி (கரந்ாடகா) 

o மகாபலிபுரம் (தமிழ்நாடு) 

o குமரகம் (பகரளா) 

o மகாபபாதி பகாவில் (பீகார)் 

 

ஜன் அவுசாதி சுகம் தசயலி 

 பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் அவுசாதி பரிபயாஜனா (PMBJAP - Pradhan Mantri Bharatiya 

Janaushadhi Pariyojana) என்பதின் கீழ் உருவாக்கப்படட்ுள்ள பிரதான் மந்திரி ஜன் 

அவுசாதி பகந்திராவின் மருந்தாளுநரக்ள் மூத்தக் குடிமக்கள் மை்றும் இதர 

பநாயாளிகள் ஆகிபயாரின் வீடுகளுக்குச ் வசன்று அத்தியாவசிய மருந்துப் 

வபாருடக்றள விநிபயாகித்து வருகின்ைனர.் 

 PMBJAP ஆனது நாட்டில் உள்ள குடிமக்களுக்கு குறைந்த விறலயில் மருந்துப் 

வபாருடக்றள விநிபயாகிக்கும்  பநாக்கத்துடன் வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இது மத்திய இரசாயனம் மை்றும் உரங்கள் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள மருந்துப் 

வபாருடக்ள் துறையினால் வதாடங்கப்படட்ுள்ள ஒரு பிரசச்ாரமாகும். 

 இந்திய மருந்துப் வபாதுத் துறை நிறுவனங்கள் அறமப்பானது, (BPPI - Bureau of Pharma 

PSUs of India) PMBJAPஐ வசயல்படுத்தும் அறமப்பாகும். 

 BPPI ஆனது மருந்துப் வபாருடக்ள் துறையின் கீழ் உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அேர் 2020 

 உணவு மை்றும் விருந்பதாம்பல் கண்காட்சியின் 35வது பதிப்பான “அஹர”் ஆனது 

சமீபத்தில் புது தில்லியில் வதாடங்கியது. 

 இது மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் வதாழில்துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள 

பவளாண் மை்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் வபாருடக்ள் பமம்பாடட்ு 

ஆறணயத்துடன் (APEDA - Agriculture and Processed Food Products Development Authority) 

இறணந்து இந்திய வரத்்தக ஊக்குவிப்பு அறமப்பால் (ITPO - India Trade Promotion 

Organization) நடத்தப் படுகின்ைது. 

. 

 

ககாவிட் – 19 பணிக் குழு 

 ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்கள், இதர நிறுவனங்கள், ஆராய்சச்ி மை்றும் வளரச்ச்ி 

ஆய்வகங்கள் மை்றும் வதாழிை்சாறலகள் ஆகியவை்றில் பகாவிட் – 19 வதாடரப்ான 

வதாழில்நுட்பத் திைன்கறள ஆராய்வதை்காக மத்திய அரசு “பகாவிட ்– 19 பணிக் குழு” 

ஒன்றை ஏை்படுத்தியுள்ளது.  

 இந்தத் திைன் கண்டறிதல் குழுவானது பின்வருவனவை்றிலிருந்து பிரதிநிதிகறளக் 

வகாண்டுள்ளது. 

o மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறை 

o உயிரித் வதாழில்நுட்பத் துறை 

o இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் 

o அறிவியல் மை்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ிக் கழகம் 

o அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் 

o மத்திய சிறு, குறு மை்றும் நடுத்தர வதாழிை்துறை நிறுவனங்கள் துறை 

அறமசச்கம் 

o ஸ்டாரட்் அப் இந்தியா 

o அகிய இந்தியத் வதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் 
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சமாென் 

 நாட்டில் பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாய் குறித்தப் பிரசச்ிறனறயக் கறளவதை்காக 

“சமாதன்” என்ை ஒரு பபாட்டிறய மத்திய மனிதவள பமம்பாடட்ுத ்துறை அறமசச்கம் 

(MHRD - Ministry of Human Resource Development) வதாடங்கியுள்ளது. 

 இந்த நிகழ்பநரப் பபாட்டியானது பபாரஜ்் அறமப்புடன் இறணந்து MHRD-ன் 

புத்தாக்கப் பிரிவு மை்றும் அகில இந்தியத ் வதாழில்நுட்பக் கல்விக் கழகம் 

ஆகியவை்றினால் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இது புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மை்றும் புதிய பசாதறனகறள பமை்வகாண்டு, பகாவிட் – 

19 வதாை்றிை்கு எதிரான தீரவ்ுகறளக் கண்டறிய மாணவரக்றள ஊக்கப் படுத்துவறத 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 

ககாவிட் – 19 குறிெ்ெ உசச்நீதிமன்ற உெ்ெரவு 

 பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்காக நடத்தப்படும் ஆய்விை்கு பநாயாளிகளிடமிருந்து 

கட்டணம் (ரூ. 4500) ஏதும் வசூலிக்கக் கூடாது என்று தனியார ் மருத்துவ 

ஆய்வகங்களுக்கு இந்திய உசச் நீதிமன்ைம் உத்தவிடட்ுள்ளது.  

 பமலும் கபரானா வதாை்று குறித்த பசாதறனயானது என்ஏபிஎல் (NABL - National 

Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) ஆய்வகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகங்கள் அல்லது உலகச ் சுகாதார அறமப்பு அல்லது இந்திய மருத்துவ 

ஆராய்சச்ிக் கழகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் மடட்ுபம நடத்தப்பட 

பவண்டும் என்று உசச்நீதிமன்ைம் கூறியுள்ளது. 

 தனியார ் நிறுவனங்கள் அதிகக் கட்டணம் வசூலிக்காமல் இருப்பறத அரசு உறுதி 

வசய்ய பவணடும் என்றும் இந்தத் பசாதறனக்காக வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்றத 

திருப்பிச ்வசலுத்துவதை்காக ஒரு நறடமுறைறய அரசு உருவாக்க பவண்டும் என்றும் 

இந்த அமரவ்ு கூறியுள்ளது. 

 

iGOT 

 மத்தியப் பணியாளர ் பயிை்சித் துறையானது பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றை 

எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக iGOT என்ை ஒரு நிகழ்பநர தளத்றதத் வதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது ஒருங்கிறணந்த அரசு நிகழ்பநர பயிை்சித் தளம் என்று அறழக்கப் 

படுகின்ைது. 

 இந்த தளமானது பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடும் 

பணியாளரக்ளின் பயிை்சி பதறவகறளப் பூரத்்தி வசய்ய இருக்கின்ைது. 

 இது மத்திய மனிதவள பமம்பாடட்ுத்துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் வசயல்படும் திக்சா 

என்ை இறணய தளத்தில் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 
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உைகளாவிய இந்திய மருெ்துவரக்ள் – ககாவிட் – 19  

 உலவகங்கிலும் உள்ள இந்திய வம்சாவளிறயச ்பசரந்்த மருத்துவரக்ள் “உலகளாவிய 

இந்திய மருத்துவரக்ள் – பகாவிட் - 19” என்பதின் கீழ்  ஒன்றிறணந்துள்ளனர.் 

 இந்த முன்வனடுப்பானது குறுக்குமுறை (எளிய முறை) கை்ைறல ஊக்குவிப்பறத 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்த முன்வனடுப்பானது பகாவிட் – 19ன் முன்னறிவிப்பு வழிமுறை, தடுப்பு மருந்து, 

றவரஸ் எதிரப்்பு சிகிசற்ச மை்றும் பிளாஸ்மா சிகிசற்ச ஆகியறவ குறித்துப் 

பணியாை்ை இருக்கின்ைது.  

 

 

டிஜிைாக்கர் 

 மத்திய மனித வள பமம்பாடட்ுத் துறை அறமசச்கமானது டிஜிலாக்கறர ஒரு தனித்த 

பதசியக் கல்விக் கருவூலமாகத் (NAD - National Academic Depository) பதரந்்வதடுத்துள்ளது. 

 இந்த அறமசச்கமானது NADஐ டிஜிலாக்கர ் என்ை திட்டத்தின் வரம்பிை்குள் ஒரு 

நிரந்தரத் திட்டமாகச ் வசயல்படுத்துவதை்காக பல்கறலக்கழக மானியக் குழுவிை்கு 

அறிவுறுத்தல்கறள வழங்கியுள்ளது. 

 NAD ஆனது மத்திய மின்னணு மை்றும் தகவல் வதாழில்நுட்பத் துறை அறமசச்கத்தின் 

மூலம் டிஜிலாக்கரினால் பயனரிடம்  எந்தவவாரு கட்டணத்றதப் வபைாமல் ஒரு 

நிரந்தரத் திட்டமாக வசயல்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 டிஜிலாக்கர ் என்பது டிஜிட்டல் இந்தியா என்ை முன்வனடுப்பின் கீழ் வதாடங்கப் 

படட்ுள்ள பமகச ்பசமிப்பு அல்லது கிளவுட ்என்பதறன அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட ஒரு 

பாதுகாப்பான நிகழ்பநர பசமிப்புச ் பசறவயாகும்.  

 இது ஆதார ்அடற்ட, பிைப்புச ்சான்றிதழ்கள், வாக்காளர ்அறடயாள அடற்டகள், பான் 

அல்லது நிரந்தர கணக்கு எண் அடற்டகள், ஓடட்ுநர ் உரிமம், வசாத்து வதாடரப்ான 

ஆவணங்கள் ஆகியவை்றின் மின்னணுப் பதிப்புகறளச ் பசமிதத்ு அவை்றைப் 

பயன்படுத்துவதை்குப் பயனரக்றள அனுமதிக்கின்ைது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூறல மாதத்தில் பிரதமரால் வதாடங்கி றவக்கப் பட்டது. 
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சிவப்பு, ஆரஞ்சு மற்றும் பசல்ச மண்டைங்கள் 

 இந்தியா தை்வபாழுது “திைன்மிகு முடக்கத்தில்” நுறழய இருப்பதாக அறிவிக்கப் படட்ு 

உள்ளது. 

 திைன்மிகு முடக்கத்தின் (Smart lockdown) கீழ், இந்தியாவானது சிவப்பு, ஆரஞ்சு மை்றும் 

பசற்ச மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 சிவப்பு மண்டலங்கள் முக்கியமான பகுதிகளாக (பநாய்த் வதாை்று அதிகம் 

காணப்படும்) அறிவிக்கப் படட்ுள்ள பகுதிகளாகும். 

 இங்கு எந்தவவாருப் வபாருளாதார நடவடிக்றகயும் அனுமதிக்கப் படுவதில்றல. 

 ஆரஞ்சு மண்டலங்கள் என்பது குறைவான வபாதுப் பபாக்குவரத்து அனுமதிக்கப் 

படட்ுள்ள பகுதிகளாகும். 

 இந்த மண்டலத்தில் பவளாண் உை்பத்திப் வபாருடக்ள் மீதான அறுவறட 

நடவடிக்றககளும்  அனுமதிக்கப் படுகின்ைன. 

 பசற்ச மண்டலத்தில், பவளாண் நடவடிக்றககளுடன் சிறு, குறு மை்றும் நடுத்தர 

வதாழிை்துறை  நிறுவனங்களும் தமது வசயல்பாடுகறளத் வதாடங்க இருக்கின்ைன. 

 இந்தத் வதாழிை்சாறலகள் பணியாளரக்ளுக்கு சமூக விலகல் வசதிகளுடன் விடுதி 

வசதிகறளயும் வழங்க இருக்கின்ைன. 

 

யுக்தி (YUKTI) ெளம் 

 மத்திய மனித வள பமம்பாடட்ுத ் துறை அறமசச்கமானது பல்பவறு 

முன்வனடுப்புகறளக் கண்காணிப்பதை்காக யுக்தி (YUKTI) என்ை ஒரு தளத்றதத் 

வதாடங்கியுள்ளது.  

 யுக்தி (YUKTI) என்பது “அறிவு, வதாழில்நுட்பம் மை்றும் கண்டுபிடிப்பு ஆகியவை்றைக் 

வகாண்ட இளம் இந்தியா பகாவிட் – 19 வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடி வருகின்ைது” 

என்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 இந்தத் தளமானது நாடட்ில் உள்ள பல்பவறு கல்வி நிறுவனங்கள் மை்றும் மத்திய 

மனிதவள பமம்பாடட்ு அறமசச்கம் ஆகியவை்றின் முன்வனடுப்புகறள உள்ளடக்கி, 

அவை்றைப் பதிவு வசய்து அவை்றைக் கண்காணிக்க இருக்கின்ைது.  

 

 

CollabCAD முன்தனடுப்பு 

 நிதி ஆபயாக், அடல் புத்தாக்கத் திட்டம் (AIM - Atal Innovation Mission), மை்றும் பதசியத் 

தகவல் றமயம் ஆகியறவ இறணந்து “CollabCAD” என்ை ஒரு முன்வனடுப்றபத ்

வதாடங்கியுள்ளன. 
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 இந்த முன்வனடுப்பானது இருபரிமாண வறரவு மை்றும் முப்பரிமாண வபாருள் 

வடிவங்களின் அடிப்பறடயில் தீரவ்ுகறளக் காண்பதை்கான ஒரு தளத்திறன 

வழங்குவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 இந்த முன்வனடுப்பானது முப்பரிமாண வடிவங்கறள உருவாக்கி, அவை்றை மாை்றி 

அறமப்பதை்காக அடல் பமம்படுத்து ஆய்வகங்கறளச ்பசரந்்த மாணவரக்ளுக்கு ஒரு 

தளத்திறன வழங்குவறத பநாக்கமாகக்  வகாண்டுள்ளது. 

 

நாடு முடக்கம் (ஊரடங்கு) நீட்டிப்பு 

 இந்தியப் பிரதமர ் வகாரானா றவரஸிை்கு எதிராகப் பபாராடுவதை்காக “சப்தபதி” 

என்ை  ஒன்றை அறிவித்துள்ளார.் 

 சப்தபதி என்பது வகாரானா றவரஸிை்கு எதிராகப் பபாராடுவதை்காக 

ஏை்படுத்தப்பட்ட 7 மந்திரங்களாகும். 

 தமிழ்நாடு, பஞ்சாப், வதலுங்கானா, ஒடிசா, பமை்கு வங்காளம் மை்றும் கரந்ாடகா 

ஆகிய மாநிலங்கள் தங்களது ஊரடங்றக 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30 ஆம் பததி வறர 

நீட்டித்துள்ளன.  

 அபத சமயத்தில், மத்திய அரசு 2020 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 3 ஆம் பததி வறர 

ஊரடங்றக நீட்டித்துள்ளது.  

 வபாது மக்களுக்கான சட்டம் ஒழுங்கானது மாநிலப் பட்டியலில் உள்ளது. இதறனச ்

வசயல்படுத்தும் அதிகாரம் மாநில அரசிடம் உள்ளது. 

 எனபவ, மாநில அரசுகள் ஊரடங்கிை்கு வவவ்பவறு பததிகறள அறிவித்துள்ளன. 

 இருப்பினும், மத்திய அரசானது 2005 ஆம் ஆண்டு பபரிடர ்பமலாண்றமச ்சட்டத்தின் 

கீழ் ஊரடங்றக அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இதறனச ் வசயல்படுதத்ுவதை்காக, மத்திய அரசானது பகாவிட் – 19 வதாை்றை 

“அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு பபரிடராக” அறிவித்துள்ளது. 

 

விலரவாகப் பரவிய தசயலி 

 குறைவான காலத்தில் 50 மில்லியன் பதிவிைக்கங்கறளக் கண்ட உலகின் முதலாவது 

றகபபசிச ்வசயலியாக “ஆராக்கிய பசது” என்ை வசயலி உருவவடுத்துள்ளது என்று நிதி 

ஆபயாக் அறிவித்துள்ளது. 

 இதன் மூலம், கூகுள் பிபளயில் இருந்து பதிவிைக்கம் வசய்யப்பட்ட நின்வடன்படாவின் 

புகழ்வபை்ை “பபாக்கிபமன் பகா” என்ை வசயலியின் சாதறனறய இது 

முறியடித்துள்ளது. 

 இந்தச ்வசயலியானது பநாய்த் வதாை்றினால் இருப்பவரக்ளுடன் (தடம் வதாடரப்ிறன 

அறிதல்) வதாடரப்ில் இருப்பவரக்றளக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 இந்தச ் வசயலியானது இந்திய அரசின்  மின்னணு மை்றும் தகவல் வதாடரப்ுத் துறை 

அறமசச்கத்தின் கீழ் இயங்கும் பதசியத ் தகவலியல் றமயத்தால் உருவாக்கப் பட்ட 

பகாவிட் – 19 பநாய்த ்வதாை்றைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசயலி ஆகும். 

 சிங்கப்பூர ் அரசானது இபத பபான்று ஒரு வசயலியான “டிபரஸ் டுபகதர”் என்ை ஒரு 

வசயலிறயத ்வதாடங்கியுள்ளது. 
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“கெககா அப்னா கெஷ்” 

 மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கமானது “பதபகா அப்னா பதஷ்” என்ை ஒரு 

திட்டத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இது நாட்டில் உள்ள முக்கியமான சுை்றுலா இடங்கள் குறித்த முக்கியமான 

தகவல்கறளக் வகாண்ட ஒரு இறணயவழிக் கருத்தரங்காகும். 

 இது இந்தியாவின் கலாசச்ாரம் மை்றும் பாரம்பரியம் குறித்தத் தகவல்கறள 

அளிக்கின்ைது. 

 முதலாவது இறணயவழிக் கருத்தரங்குத் வதாகுப்பானது வடல்லியின்  நீண்ட  வரலாறு 

குறித்து விளக்குகின்ைது.  

 இது “நகரங்களின் நகரம் – தில்லியின் சுயவிவரக் றகபயடு” என்ை தறலப்றபக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 இரண்டாவது வதாகுப்பானது “வகால்கத்தா - கலாசச்ாரங்களின் சங்கமம்” என்று 

வபயரிடப் படட்ுள்ளது.   

 

 

ஊரடங்கு 2.0விற்கான வழிகாட்டுெை்கள் 

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது ஊரடங்கு (முடக்கம்) 2..0விை்கான ஒரு திருத்தப் 

பட்ட வழிகாடட்ுதல்கறள வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த திைன்மிகு ஊரடங்கின் பபாது வபாதுப் பபாக்குவரத்துச ் பசறவகள், 

திறரயரங்குகள், வணிக வளாகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகிய அறனத்தும் 

மூடிபய இருக்கும். 

 இறுதிச ் சடங்கின் பபாது 20 நபரக்ளுக்கு பமல் பங்கு வகாள்ள அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டாரக்ள்.  

 இந்த வழிகாடட்ுதலானது பணியிடத்தில் முகமூடிகறள அணிவறதக் கட்டாயம் என்று 

ஆக்கியுள்ளது. 
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 பமலும், எசச்ில் துப்பினால் அபராதம் விதித்தல், றக காப்பான் திரவ வசதிகள் மை்றும் 

உடல் வவப்பநிறல அளவீடு பபான்ை சுகாதார நல நடவடிக்றககள் கட்டாயமாக்கப் 

படட்ுள்ளன.  

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது பதசியப் பபரிடர ் பமலாண்றமச ் சடட்ம், 2005ன் 

கீழ் வபாது இடங்களில் எசச்ில் துப்புவறதக் குை்ைமாக்கியுள்ளது.  

 சிைப்புப் வபாருளாதார மண்டலங்கள் மை்றும் வதாழிை்துறைப் பூங்காக்களில் 

வசயல்படும் வதாழிை்சாறலகள் வசயல்பட அனுமதிக்கப்படும். 

 நிலக்கரிச ்சுரங்கம் மை்றும் எண்வணய் உை்பதத்ி ஆகியவை்றிை்கு அனுமதி வழங்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 

நிறக் குறியீடு மூைம் நாட்லடப் பிரிெ்ெை் 

 பகாவிட்  - 19 பநாய்த் வதாை்றின் பமலாண்றமறயச ் சிைப்பாகக் றகயாளுவதை்கு 

உதவுவதை்காக நிைக் குறியீடு மூலம் நாடற்டப் பிரித்தலானது (சிவப்பு, ஆரஞ்சு, 

பசற்ச) மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத்துறையால் பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 இது நாடு முழுவதும் உள்ள அறனத்து மாவட்டங்கறளயும் முக்கியமான பகுதிகள் 

(சிவப்பு மண்டலம்), பநாய்த் வதாை்று குறைவாக உள்ள பகுதிகள் (வவள்றள / ஆரஞ்சு 

மண்டலம்) மை்றும்  பசற்ச மண்டலம் என்ைவாறு பிரிக்க முடிவு வசய்துள்ளது.  

 இது நாடு முழுவதிலும் 170 முக்கியமான மாவட்டங்கறளயும் (சிவப்பு மண்டலம்),  207 

பநாய்த் வதாை்று குறைவாக உள்ள மாவட்டங்கறளயும் (வவள்றள மண்டலம்) 353 மை்ை 

மாவட்டங்கறளயும் (பசற்ச மண்டலம்) அறடயாளம் கண்டுள்ளது. 

 அதிக எண்ணிக்றகயிலான பநாய்த் வதாை்று பாதிப்புகள் அல்லது பநாய்த ்வதாை்றின் 

அதிக வளரச்ச்ி விகிதத்றதக் வகாண்டுள்ள மாவட்டங்கள் முக்கியமான 

மாவட்டங்களாகக் குறிக்கப் படட்ுள்ளன. குறைந்த எண்ணிக்றகயிலான 

பாதிப்புகறளக் வகாண்டுள்ள மாவட்டங்கள் பநாய்த் வதாை்று குறைவான 

மாவட்டங்களாகக் குறிக்கப் படட்ுள்ளன. பநாய் பாதிப்பு எதுவும் பதிவாகாத 

மாவட்டங்கள் பசற்ச மண்டலங்களாகக் குறிக்கப் படட்ுள்ளன.  

 சிவப்பு மண்டல மாவடட்ங்கள் மிகப்வபரிய அளவில் பநாய் பாதிப்புள்ள பகுதிகள் 

அல்லது குழுக்களாக பநாய் பாதிப்புள்ள பகுதிகள் என்று பமலும் வறகப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளன. 

 தமிழ்நாடு, தனது 27 மாவட்டங்களில் 22 பநாய் பாதிப்பு மாவட்டங்களுடன் நாட்டில் 

அதிக எண்ணிக்றகயிலான பநாய் பாதிப்பு உள்ள மாவட்டங்கறளக் வகாண்ட  

மாநிலமாகத் பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இறதத் வதாடரந்்து மகராஷ்டிராவில் 14 மாவட்டங்களும் உத்திரப் பிரபதசத்தில் 13 

மாவட்டங்களும் ராஜஸ்தானில் 12 மாவட்டங்களும் ஆந்திரப் பிரபதசத்தில் 11 

மாவட்டங்களும் தில்லியில் 10 மாவட்டங்களும் அதிக பாதிப்புள்ள மாவட்டங்கறளக்  

வகாண்ட மாநிலங்களாகத் பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளன. 

 இந்த எண்ணிக்றகயானது வாராந்திர அடிப்பறடயில் வகாரானா றவரஸ் பநாய்த ்

வதாை்றின் புதிய பாதிப்புகளின் அடிப்பறடயில் குறையும் அல்லது அதிகரிக்கும். 

 மத்திய சுகாதார நலத்துறை அறமசச்கமானது பநாய் பாதிப்புகளின் இறுதி 

எண்ணிக்றக மை்றும் பநாய் பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் பவகம் என்ை காரணிகறள  

மாவட்டங்கறள முக்கியமான மாவட்டங்களாக வறகப்படுத்த பயன்படுதத்ுகின்ைது. 
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 முக்கியமான பநாய்த ் வதாை்றுள்ள மாவட்டங்கள் என்பறவ (hotspots) அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்று பதிவாகியுள்ள மாவட்டங்கள் 

மை்றும் பதிவாகியுள்ள பாதிப்புகள் தினசரியாக அதிகரித்துக் வகாண்டிருப்பறதக் 

குறிக்கின்ைது. 

 பநாய்த் வதாை்று குறைவாக உள்ள மாவட்டங்கள் என்பறவ அதிக 

எண்ணிக்றகயிலான பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றுள்ள மாவட்டங்கள் மை்றும் புதிய 

பாதிப்புகள் எதுவும் பதிவாகாத மாவட்டங்கறளக் குறிக்கின்ைது. 

 பசற்ச மண்டல மாவட்டங்கள் என்பறவ மிகவும் குறைந்த அளவிலான அல்லது 

பகாவிட் – 19 பாதிப்புகளை்ை மாவட்டங்கறளக் குறிக்கின்ைன. 

 சிவப்பு மண்டலத்தில் உள்ள மாவட்டத்தில் 14 நாடக்ளில் எந்தவவாரு புதிய பகாவிட ்– 

19 பநாய்த் வதாை்று பாதிப்பும் பதிவாகவில்றல எனில், அந்த மாவட்டம் அடுதத்ு 

ஆரஞ்சு மண்டலத்திை்கு மாை்ைப்படும். அடுத்த 28 நாடக்ளில் எந்தவவாரு புதிய 

பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றும் அந்த மாவட்டத்தில் பதிவாகவில்றல எனில், அது 

பசற்ச மண்டலத்திை்கு மாை்ைப்படும். 

 மாவட்டங்கறள வறகப்படுத்துவதை்கான வதாழில்நுட்ப வறரயறை என்பது 

எந்தவவாரு மாவட்டத்திலும் 6 பநாய்ப் பாதிப்புகளுக்கு  பமல் பதிவாகியிருந்தால், 

அந்த மாவட்டம் முக்கியமான மாவட்டம் அல்லது சிவப்பு மண்டலமாக 

வறகப்படுத்தப் படும். 

 15 பநாய்ப் பாதிப்புகளுக்கு பமலுள்ள எந்தவவாரு மாவட்டமும் திடீர ் பநாய்ப் 

வபருக்கத்றதக் கண்டுள்ள மாவட்டமாக வறகப்படுத்தப்படும். 

 முக்கியமாக பநாய்த் வதாை்றுள்ள மாவட்டங்களுக்கு அதிக முன்னுரிறம வழங்கப் 

படுகின்ைது.  

முக்கியமான மாவட்டத்திற்கான தகுதி நிளலகள் 

 இந்தியாவில் 80%ை்கும் பமல் பநாய்த் வதாை்றைக் வகாண்டுள்ள மாவட்டம் அல்லது 

 ஒவ்வவாரு மாநிலத்திை்கும் 80% பநாய்ப் பாதிப்புகளுக்குப் பங்கு வகிக்கும் 

மாவட்டங்கள் அல்லது 

 4 நாடக்ளுக்கும் குறைவான நாடக்ளில் இரட்டிப்பு விகிதத்தில் பநாய்த் வதாை்று 

விகிதத்றதக் வகாண்டுள்ள மாவட்டங்கள். 

 பசற்ச மண்டலம் : கறடசி 28 நாடக்ளில் எந்தவவாரு புதிய பநாய்த் வதாை்றும் 

பதான்ைாத மாவட்டங்கள். 

மண்டலங்களின் வளறயளறகள் 

 பநாய் பாதிப்புள்ள மண்டலம் அல்லது பநாய் பாதிப்புள்ள குழுறவக் வகாண்டுள்ள 

மண்டலம் என்பது பநாய்க் கடட்ுப்படுதத்ுதல் மண்டலத்தின் றமயமாகக் குறிக்கப் 

படுகின்ைது.  

 தாங்கியிருப்பு அல்லது இறடயக மண்டலம் (Buffer Zone) என்பது கடுறமயான மை்றும் 

வீரியமிக்க சுவாசப் பிரசச்ிறன வகாண்ட மக்கள் பசாதிக்கப்படட்ு கண்காணிக்கப் 

படுவறதக் குறிக்கின்ைது. 

 பநாய்த் வதாை்றின் உள்ளுர ் பரவறலக் கண்டறிவதை்காகவும் அந்த பரவுதலிலிருந்து 

பநாய்த் வதாை்றைக் தடுப்பதை்காகவும் கடட்ுப்படுத்தல் மண்டலமானது உருவாக்கப் 

படட்ுள்ளது. 
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சூம் தசயலி (Zoom App) 

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கமானது அவசரகால இந்தியக் கணினி மீட்புக் குழுவின் 

எசச்ரிக்றகறய பமை்பகாள்காட்டி “சூம் வசயலி” (Zoom App) எனும் வசயலி குறித்து 

எசச்ரித்துள்ளது. 

 மத்திய உள்துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் வசயல்படும் இறணயவழி ஒத்துறழப்பு 

றமயமானது (Cycord) சூம் வசயலியின் பயன்பாடு குறித்து எசச்ரித்துள்ளது.  

 சூம் வசயலி என்பது காவணாளி மை்றும் குரல் ஆகியவை்றின் மூலம் அதன் 

பயனரக்றளச ்சந்திக்க அனுமதிக்கும் இறணயதற்த அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட ஒரு 

காவணாளிக் கூைாகும். 

 அரசு அலுவலரக்ள், தங்களது அலுவலகப் பயன்பாட்டிை்கு சூம் வசயலிறயப் 

பயன்படுத்தக் கூடாது என்று மத்திய உள்துறை அறமசச்கம் கூறியுள்ளது. 

 Cycord  ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்படட்து. 

 இது இறணய வழிக்கான ஒரு ஒை்றை வழி தீரவ்ுத் தளமாக இறணய வழிக் 

குை்ைங்கறளக் றகயாளுவதை்கான தீரவ்ுகறளக் கண்டுபிடித்தல், அனுபவங்கறளப் 

பகிரந்்து வகாள்ளுதல், ஆராய்சச்ிகறள பமை்வகாள்ளுதல் பபான்ைவை்றுக்காக  

வதாடங்கப் படட்ுள்ளது.  
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துடிப்பான இந்தியா தசயலூக்கெ் தின  திட்டம் (Fit India Active Day Programme) 

 “ஃபிட் இந்தியா” அல்லது துடிப்பான இந்தியா என்ை ஒரு முதன்றம முயை்சியின் கீழ் 

இந்திய அரசானது துடிப்பான இந்தியா வசயலூக்கத் தின திட்டம் என்ை ஒரு திட்டத்றத 

அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது.  

 இத்திட்டத்றதச ் வசயல்படுத்த ஆயுஷ் அறமசச்கமானது சில வழிகாடட்ுதல்கறள 

வவளியிடட்ுள்ளது. 

 குழந்றதகள் வீட்டில் இருக்கும் பபாதும் கூட அவரக்ள் உடை்பயிை்சி வசய்வறத உறுதி 

வசய்வதை்காக பவண்டி இந்த திட்டமானது வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 விறளயாடட்ு மை்றும் உடல் பயிை்சிகள் மூலம் குடிமக்கள் ஆபராக்கியமாக 

இருப்பறத உறுதி வசய்வதை்காக ஃபிட் இந்தியா இயக்கமானது வதாடங்கப் பட்டது. 

 இந்த இயக்கமானது 2019 ஆம் ஆண்டு பதசிய விறளயாடட்ுத ்தினத்தின் (ஆகஸ்ட் 29) 

பபாது வதாடங்கப் பட்டது. 

 புகழ்வபை்ை ஹாக்கி வீரரான தயான் சந்தின் பிைந்த நாறள முன்னிடட்ு இந்த நாள் 

வகாண்டாடப் படுகிைது. 

 

 

சேகயாக் (SAHYOG) 

 அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையானது ஆபராக்கிய பசது வசயலிறய 

முழுறமயாக நிறைவு வசய்வதை்காகவும், பல்பவறு  முயை்சிகளின் தரவுகறள 

ஒருங்கிறணப்பதை்காகவும், ஒருங்கிறணந்த புவி சாரந்்த தளம் ஒன்றை அறிமுகப் 

படுத்தி உள்ளது. 

 இந்தத் தளமானது சஹபயாக் றகபபசி வசயலிப் பயன்பாட்டிலிருந்தும், இறணய 

வாயில் வழியான  இந்திய வறரபடங்களிலிருந்தும் தரவுகறளப் வபறும். 

 சமூக ஈடுபாடு மூலம் பகாவிட் -19 மீது குறிப்பிட்ட தரவுத் வதாகுப்புகள் பை்றிய 

தகவல்கறளச ் பசகரிக்க, இந்திய நில அளறவத் துறையானது “சஹபயாக்” என்ை 

வசயலிறய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 

கெசிய கபாலிகயா கண்காணிப்பு வலையலமப்பு 

 பதசிய பபாலிபயா கண்காணிப்பு வறலயறமப்றபச ் வசயல்படுத்தி பகாவிட்-19 

பரவறலத் தடுக்க உலகச ்சுகாதார நிறுவனத்துடன் இந்தியா றகபகாரத்்து உள்ளது. 

 பகாவிட்-19 உடன் பசரத்்து, காசபநாய் மை்றும் பிை பநாய்கறள அகை்றுவதிலும் இந்தக் 

குழுவானது ஈடுபடும்.  
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 பதசிய பபாலிபயா கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் மூலம், இந்தியா 2014 ஆம் ஆண்டில்  

பபாலிபயா பநாறய அகை்றியது. 

 இந்த திட்டமானது 1997 இல் வதாடங்கப் பட்டது. 

 இது இந்திய அரசாங்கத்திை்கும் உலகச ்சுகாதார அறமப்பிை்கும் இறடபயயான ஒரு 

கூடட்ு முயை்சியாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது நாட்டில்  பநாய்த் தடுப்பு மருந்துகறள 100% வசலுத்துவறத அதன் 

பநாக்கமாக வகாண்டுள்ளது. 

 

நம்பிக்லக வாக்தகடுப்பு - உசச் நீதிமன்றம் 

 22 காங்கிரஸ் சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் ராஜினாமா வசய்த பின்னர ்சட்டமன்ைத்தில் 

வபரும்பான்றமறய நிரூபிக்க கமல்நாத் தறலறமயிலான காங்கிரஸ் 

அரசாங்கத்றதக்  பகடட்ுக் வகாண்ட மத்தியப் பிரபதச ஆளுநர ்லால்ஜி டாண்டனின் 

மாரச் ்மாத உத்தரறவ உசச் நீதிமன்ைம் ஆதரித்து உள்ளது. 

 இசப்சாதறனக்கு அறழப்பு விடுக்கும் ஆளுநரின் அதிகாரமானது பதரத்ல்களுக்குப் 

பிைகு உடனடியாக ஒரு மாநில அரசாங்கம் வதாடங்கப்படுவதை்கு முன்பு மடட்ும் 

அல்லாது அந்த சட்டமன்ைத்தின் பதவிக் காலம் முழுவதும் வதாடரந்்து வசயல்படக் 

கூடியதாகும். 

 நம்பிக்றக வாக்வகடுப்பு முறைறயச ்வசயல்படுதத்ும் பபாது, ஆளுநர ்ஒரு குறிப்பிட்ட 

அரசியல் கட்சிக்குச ்சாதகமாக இருக்கக் கூடாது. 

 நம்பிக்றக வாக்வகடுப்புக்கு அறழப்பு விடுப்பதை்கு முன்பு, அதிருப்தி சடட்மன்ை 

உறுப்பினரக்ளின் ராஜினாமா குறித்த சபாநாயகரின் முடிவுக்காக ஆளுநர ்

காத்திருக்கத் பதறவயில்றல 

 

எண்தணய் விலெகள் மற்றும் பருப்புகள் தகாள்முெை் 

 இந்திய உணவுக் கழகம் (FCI - Food Corporation of India) மை்றும் இந்திய பதசிய பவளாண் 

மை்றும் கூடட்ுைவுச ் சந்றத (NAFED - National Agricultural Cooperative Marketing of India) 

ஆகியறவ விவசாயிகளிடமிருந்து எண்வணய் வித்துக்கள் மை்றும் பருப்புகள் 

ஆகியவை்றை பநரடியாகக் வகாள்முதல் வசய்கின்ைன. 

 தை்வபாழுது, ராபி காலப் பயிரினங்களுக்கான விறல ஆதரவுத் திட்டமானது ஆந்திரப் 

பிரபதசம், கரந்ாடகம், ராஜஸ்தான், வதலுங்கானா, உத்தரப் பிரபதசம், ஹரியானா 

மை்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 NAFED என்பது நாட்டில் உள்ள பவளாண் விறளவபாருடக்ளின் அறனத்துக் கூடட்ுைவுச ்

சந்றதயிடல் அறமப்புகளுக்கான ஒரு தறலறம அறமப்பாகும். 

 NAFED ஆனது பவளாண் விறள வபாருடக்றளத் தவிர, வனத்தில் விறளந்த 

வபாருடக்றளயும் வகாள்முதல் வசய்கின்ைது. 

 இது “பசுறம நடவடிக்றக” (Operation Greens) என்பதின் கீழ் நாட்டில் விறல நிறலத ்

தன்றமக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் ஒரு தறலறம நிறுவனமாக ஏை்படுத்தப் படட்ு உள்ளது.  

 “Operation Greens” ஆனது 2018-19 ஆம் ஆண்டின் நிதிநிறல அறிக்றகயில் அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. 

 இந்தத் திட்டமானது நாட்டில் தக்காளி, வவங்காயம் மை்றும் உருறளக் கிழங்கு 

ஆகியவை்றின் விநிபயாகத்றதச ் சமநிறலப்படுத்துவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டு 

உள்ளது.  
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தொட்டுணர முடியாெ கைாசச்ாரப் பாரம்பரியெ்தின் கெசியப் பட்டியை் 

 மத்தியக் கலாசச்ாரத் துறை அறமசச்கமானது வதாடட்ுணர முடியாத கலாசச்ாரப் 

பாரம்பரியத்தின் பதசியப் பட்டியறல வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது இந்தியா தனது வதாடட்ுணர முடியாத பாரம்பரியத்றதக் வகாண்டுள்ள இந்தியக் 

கலாசச்ாரத்தின் பன்முகத் தன்றமறய அங்கீகரிப்பதன் ஒரு முயை்சி ஆகும். 

 இந்த முன்வனடுப்பானது மத்தியக் கலாசச்ாரத் துறை அறமசச்கத்தின் 

வதாறலபநாக்குப் பாரற்வ – 2024 என்ை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இந்தப் பட்டியலானது ஏை்வகனபவ யுவனஸ்பகாவின் மனித பநயத்தின் வதாடட்ுணர 

முடியாத கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்தின் பிரதிநிதிதத்ுவப் பட்டியலில் 

பசரக்்கப்படட்ுள்ள 13 கூறுகறளயும் வகாண்டுள்ளது. 

 ICH ஆனது நம்பிக்றககள், நாடட்ுப் புைவியல், பாரம்பரியங்கள், பழக்க வழக்கங்கள் 

மை்றும் வமாழி பபான்ை வதாடட்ுணர முடியாத அறிவுசார ்வசாத்துரிறமகளில் பங்கு 

வகிக்கின்ைது. 

 வதாடட்ுணர முடியாத கலாசச்ாரப் பாரம்பரியதற்த (ICH - Intangible Cultural Heritage) 

பாதுகாப்பதை்கான யுவனஸ்பகாவின் ஒப்பந்தத்தின்படி, இந்தப் படட்ியலில் 5 

விரிவான வறகப்பாடுகள் உள்ளன. 

 இயை்றகயான மை்றும் பாரம்பரிய றகத்திைனுடன் கூடிய அறிவு மை்றும் 

நறடமுறைகள், சமூக நறடமுறைகள், சடங்குகள் & விழாக்கள், நிகழ்த்துக் கறலகள் 

ஆகியறவ இதில் அடங்கும். 
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இந்தியாவின் ICH  ட்டியல் 

o பவதம் ஓதும் பாரம்பரியம் 

o ராமாயணத்தின் பாரம்பரியச ்வசயல்திைன் - ராம்லீலா 

o குடியாட்டம் - சமஸ்கிருத நாடகக் கறல  

o ராமன் - காரவ்ால் இமயமறலப் பகுதியின் ஒரு மதம் சாரந்்த திருவிழா மை்றும் 

சடங்கு சாரந்்த கறல  

o முடிவயடட்ு -  பகரளாவின் ஒரு சடங்குக் கறல மை்றும் நடன நாடகம். 

o ராஜஸ்தானின் கல்வபலியா என்ை நாடட்ுப்புைப் பாடல் மை்றும் நடனம் 

o சாகு நடனம். 

o லடாக்கின் புத்த மதப் பாடல் பாடுதல் - ஜம்மு – காஷ்மீரில் லடாக்கின் 

இமயமறலப் பகுதிகளில் புனித புத்த நூல்களின் வரிகறள ஒப்பித்தல்.  

o மணிப்பூரின் சங்கீரத்்தனா - சடங்கு சாரந்்த பாடல், முரசு அறைதல் மை்றும் 

நடனம். 

o பஞ்சாப்பின் ஜண்டியாலா தாத்பரயா குருக்களிறடபய காணப்படும் 

பாரம்பரியப் பித்தறள மை்றும் வசம்புப் பாத்திரம் வசய்யும் கறல. 

o பயாகா 

o நவ்பராஸ் (பாரசீகப் புது வருடம்) 

o கும்ப பமளா 

 

 

மெ்திய அரசினாை் தகாண்டு வரப்பட்ட அவசரச ்சட்டம் 

 மருத்துவரக்ள் மை்றும் சுகாதார நலப் பணியாளரக்ளுக்கு எதிரான வன்முறைறய 

முடிவுக்குக் வகாண்டு வருவதை்காக ஓர ் அவசரச ் சட்டத்றத மத்திய அரசு வகாண்டு 

வந்துள்ளது.  

 இந்த அவசரச ்சட்டத்தின் படி, சுகாதார நலப் பணியாளரக்ள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் 

நபரக்ளுக்கு 6 மாதம் முதல் 7 ஆண்டுகள் வறர சிறைத் தண்டறன வழங்கப் படும். 

 இந்த அவசரச ்சட்டமானது வதாை்று பநாய்கள் சடட்ம், 1897 என்ை சட்டத்றதத் திருத்த 

இருக்கின்ைது. 

 பமலும் இது வதாை்று பநாய்ச ்சட்டத்றதப் வபாதுச ்சட்டமாக மாை்றியறமதத்ு உள்ளது. 

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


                            

 

 

42 
 

 இந்த நடவடிக்றகயானது மாநில அரசுகளும் அசச்ட்டத்தின் கீழ் பதறவயான 

நடவடிக்றககறள பமை்வகாள்ள அனுமதிக்கின்ைது. 

 

பழங்குடியின ஆசிரியரக்ளுக்கு 100% இட ஒதுக்கீடு இை்லை 

 நாடு முழுவதும் படட்ியலிடப்பட்ட பகுதிகளில் அறமந்துள்ள பள்ளிகளில் 

பழங்குடியின ஆசிரியரக்ளுக்காக 100% இட ஒதுக்கீடு அளிப்பது அரசியலறமப்பிை்கு 

எதிரானது என்று 5 நீதிபதிகறளக் வகாண்ட உசச் நீதிமன்ைத்தின் அரசியலறமப்பு 

அமரவ்ு கூறியுள்ளது.  

 100% இட ஒதுக்கீடானது பாகுபாடட்ுத் தன்றம உறடயதாகவும் அனுமதிக்க 

முடியாததாகவும் உள்ளது என்று  இந்த அமரவ்ு கூறியுள்ளது. 

 அரசு பவறலவாய்ப்பானது சிலருக்கு மடட்ுபம உள்ள ஒரு தனிசச்ிைப்பு சலுறக 

வகாண்டது அல்ல. 

 பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கான 100% இட ஒதுக்கீடானது பட்டியலிடப்பட்ட 

இனத்தவர ் மை்றும் இதர பிை்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் அடிப்பறட உரிறமறய 

மறுப்பதுடன் அவரக்ளின் பிரதிநிதித்துவத்றதயும் மறுக்கின்ைது. 

 பமலும் நீதிமன்ைமானது 50% என்ை அளவிை்கு இட ஒதுக்கீடு உசச் வரம்றப 

அனுமதிக்கும் இந்திரா சஹானி வழக்கின் தீரப்்றபயும் பமை்பகாள் காட்டியுள்ளது.  

 இந்த வழக்கானது 2000 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 10 அன்று உயர ் நீதிமன்ை அமரவ்ினால் 

வழங்கப்பட்ட தீரப்்பிறன எதிரத்்து பமல்முறையீடு வசய்யப்பட்ட ஒரு வழக்காகும். 

 முன்னதாக, அப்பபாறதய ஆந்திரப் பிரபதச அரசானது 2000 ஆம் ஆண்டில் 

அம்மாநிலத்தின் பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளில் அறமந்துள்ள பள்ளிகளில் இருக்கும் 

ஆசிரியரக்ளின் பணியிடத்திை்கு பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினருக்கு 100% இட 

ஒதுக்கீட்டிறன அளிப்பதை்காக ஒரு ஆறணறயப் பிைப்பித்திருந்தது. இதில் 33.1/3 % 

அளவிை்கு வபண்களும் உள்ளடங்குவர.்  

  

ககாவிட் நடவடிக்லககள் – ஒடிசா  

 ஒடிசா மாநில முதல்வரான நவீன் பட்நாயக் பின்வரும் நடவடிக்றககறள 

அறிவித்துள்ளார.் 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றுப் பபாராட்டத்தின் பபாது இைக்கும் மருத்துவரக்ள் 

உள்ளிட்ட அறனத்து சுகாதார நலப் பணியாளரக்ளுக்கும் “தியாகிகள்” அந்தஸ்து 

வழங்கப்படும் என்றும் அவரக்ளுக்கு அரசு மரியாறதயுடன் கூடிய இறுதிச ் சடங்கு 

வசய்யப் படும் என்றும் கூறியுள்ளார.் 

 பமலும் அவரக்ளுறடய குடும்பத்தினர ் ரூ.50 இலடச்ம் நிதிறய நிவாரணமாகப் 

வபறுவாரக்ள் என்றும் அவர ்கூறியுள்ளார.்  

 பமலும் அவர ்மருத்துவரக்ள் மை்றும் உதவிப் பணியாளரக்ள் மீது தாக்குதல் நடத்தும் 

நபரக்ளின் மீது பதசியப் பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்றக எடுக்கப் படும் 

என்றும் கூறியுள்ளார.்  

 

ககாவிட் நடவடிக்லககள் – ெமிழ்நாடு  

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றிை்கு எதிராகப் பபாராடும் முன்களப் பணியாளரக்ள் 

இைந்தால், அவரக்ளுக்கான இழப்பீடட்ுத் வதாறகயானது தை்வபாழுதுள்ள ரூ.10,00,000 

என்ை வதாறகயிலிருந்து ரூ.50,00,000 என்ை வதாறகயாக அதிகரிக்கப் படட்ுள்ளதாக 

தமிழ்நாடு முதல்வரான எடப்பாடி பக பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார.்  
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 இந்தக் கருறணத் வதாறகயானது சுகாதாரம், காவல்துறை மை்றும் உள்ளாட்சி 

நிரவ்ாகத் துறைகளுக்குப் வபாருந்தும். 

 பமலும் உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு நபருக்கு அரசு பவறல வழங்கப் 

படும். 

 மத்திய அரசானது பகாவிட் – 19 பநாய்த ்வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடும் மருத்துவப் 

பணியாளரக்ளுக்கான மருத்துவக் காப்பீடட்ுத் வதாறகறய ரூ.50,00,000 என 

நிரண்யித்துள்ளது.  

 

லேட்ராக்ஸிகுகளாகராகுயின் (HCQ) உற்பெ்தி 

 HCQ-ன் உை்பத்தியில் உலக அளவில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது. 

 இந்த மருந்றத உை்பத்தி வசய்வதில் இப்கா ஆய்வகம், றசடுஸ் பகடிலா மை்றும் 

வாபலஸ் மருந்து நிறுவனம் ஆகியறவ இந்தியாவில் முன்னிறலயில் உள்ளன. 

 இப்கா நிறுவனமானது உலக அளவில் இந்த மருந்றத உை்பத்தி வசய்வதில் 

முன்னணியில் உள்ளது.  

 இந்த மருந்றத உை்பத்தி வசய்வதை்கு இந்தியாவிை்குத் பதறவப்படும் வசயல்படும் 

திைன் வகாண்ட மருந்து மூலப்வபாருட்களில் வமாத்தத்தில் 70 சதவீதம் 

சீனாவிடமிருந்து வருகின்ைன. 

 உலகின் 70% HCQ விநிபயாகத்றத இந்தியா உை்பத்தி வசய்கின்ைது.  

 இந்த மருந்தின் மிகப்வபரிய  ஏை்றுமதியாளர ்நாடு இந்தியா ஆகும். 

 மபலரியா, பதால் அழிபநாய் மை்றும் சளி கீழ்வாதம் ஆகிய 3 பநாய்களுக்காக 

இந்தியாவிை்கு ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 24 மில்லியன்  என்ை அளவில் HCQ மருந்துகள் 

பதறவப்படுகின்ைன. 

 தை்வபாழுது, வகாரானா றவரஸ் பாதித்துள்ள 55 நாடுகளுக்கு இந்த மருந்திறன 

விநிபயாகிக்கும்  நறடமுறையில் இந்தியா இைங்கியுள்ளது. 

 இந்த மபலரியத் தடுப்பு மருந்தானது அவமரிக்க அதிபரினால் பகாவிட் – 19 பநாய்க்கு 

எதிராகப் பபாராடும் முறையில் ஒரு முக்கியத் தீரவ்ாக  இருக்கும் என்று 

கூைப்படட்ுள்ளது. 

 இந்த மருந்தானது மபலரியா இல்லாத காரணத்தினால் அவமரிக்கா பபான்ை வளரந்்த 

நாடுகளில் தயாரிக்கப் படுவதில்றல. 

 பிபரசிலின் பிரதமரான வஜய்ர ் பபால்ஸ்னபரா இந்தியாவிடமிருந்து HCQன் 

விநிபயாகத்றத இராமாயணத்தில் அனுமன் வகாண்டு வரும் “புனித மருந்து” அல்லது 

“சஞ்சீவினி” பபான்ைது என்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 இந்த ஆண்டின் 70வது குடியரசுத் தினத்தின் தறலறம விருந்தினர ் பபால்ஸ்னபரா 

ஆவார.்  
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தகாரானா மாதிரி மாவட்டங்கள் 

 சமீபத்தில் மத்திய அரசானது பகரளாவின் காசரப்காடு மாவட்டத்தின் வதாடரப்ுக் 

கண்காணிப்பு மை்றும் கடட்ுப்பாடட்ு மாதிரிறய எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. 

 இது கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்றககளில் மிகவும் வவை்றிகரமான மாதிரிகளில் 

ஒன்ைாகும். 

 ஆக்ரா (உத்தரப் பிரபதசம்), பில்வாரா (இராஜஸ்தான்) மை்றும் பத்தனம்திட்டா 

(பகரளா) ஆகியறவ இதர வவை்றிகரமான கடட்ுப்பாடட்ு மாதிரிகளாகும்.  

 

உைகளாவிய உெவி (WWH - World Wide Help) 

 கபரானா றவரஸ் (COVID-19) வதாை்றுபநாயால் பதறவப்படும் உடல் ரீதியான சமூக 

விலகல் பதறவகளுக்கு வபரிதும் உதவக்கூடிய ஒரு வமன்வபாருறள பம்பாய் 

இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த வமன்வபாருளுக்கு உலகளாவிய உதவி (WWH) என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது, இது 

மருத்துவ உதவி பதறவப்படும் நபரக்றள மருத்துவரக்ள் பபான்ை 

உதவியாளரக்ளுடன் இறணக்கப் பயன்படுகிைது. 

 

ககாவிட் இந்தியா கசவா 

 மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத்துறை அறமசச்ரான டாக்டர ் ஹரஷ்் வரத்ன் 

“பகாவிட் இந்தியா பசவா” எனும் இறணய தளத்றதத் வதாடங்கி றவத்தார.் 

 இது  குடிமக்களுக்கும் அரசாங்கத்திை்கும் இறடயிலான தகவல்வதாடரற்ப 

வழங்குவதை்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு ஊடகமாக அறமகிைது. 

 

சுவாமிெ்துவ கயாஜனா (உரிலமெ் திட்டம்) 

 ஏப்ரல் 24 ஆம் பததியன்று அனுசரிக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தின் பபாது 

பிரதமர ்இந்தத் திட்டத்றதத் வதாடங்கினார.் 

 இது கிராமங்களில் குடியிருப்பு நில உரிறமறயத் வறரபடமிடுவதை்காகத் 

வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இது பிரசச்ிறனகளை்ை ஒரு பதிபவடற்ட உருவாக்குவதை்காக ஆளில்லா குட்டி 

விமானங்கறளப் பயன்படுத்தி நிலங்கறள அளவிட இருக்கின்ைது. 

 கிராமங்களில் உள்ள அறனத்துச ் வசாத்துகளுக்கான வசாத்து அடற்டயானது 

அந்தந்த மாநிலங்களால் தயாரிக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 இந்தத் திட்டமானது இந்தியாவில் வசாத்துப் பதிபவடுப் பராமரிப்பில் மாை்ைத்றத 

ஏை்படுத்துவறத பநாக்கமாக வகாண்டுள்ளது. 

 இது ஆளில்லா குட்டி விமானங்கள் மை்றும் சமீபத்திய ஆய்வு முறைகள் 

ஆகியவை்றைப் பயன்படுத்தி கிராமப்புை வாழ்விட நிலங்கறள அளவிடுவதை்கு 

உதவுகின்ைது. 

 இந்தத் திட்டமானது மத்திய பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அறமசச்கத்தினால் தயாரிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது கரந்ாடகா, மகாராஷ்டிரா, உத்தரப் பிரபதசம், ஹரியானா, 

உத்தரகாண்ட் மை்றும் மத்தியப் பிரபதசம் ஆகிய 6 மாநிலங்களில் வதாடங்கப் 

படட்ுள்ளது. 
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மின்னணு கிராம் சுவராஜ் ெளம் மற்றும் லககபசிச ்தசயலி 

 இது பஞ்சாயதத்ு ராஜ் அறமசச்கத்தினால் வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இது கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கு அவரக்ளது கிராமப் பஞ்சாயத்து வளரச்ச்ித் 

திட்டத்றத உருவாக்கி அவை்றைச ் வசயல்படுத்துவதை்காக ஒரு ஒை்றை 

இறடமுகத்றத அளிக்க இருக்கின்ைது (GPDP - Gram Panchayat Development Plan). 

 

பிளாஸ்மா (ஊநீர்) சிகிசல்ச 

 உத்தரப் பிரபதசத்தில் உள்ள கிங் ஜாரஜ்் மருத்துவப் பல்கறலக்கழகமானது பகாவிட ்– 

19 பநாய்த் வதாை்று சிகிசற்சக்குப் பிளாஸ்மா சிகிசற்ச முறைறயத் வதாடங்கிய 

முதலாவது அரசு மருத்துவமறனயாக உருவவடுத்துள்ளது. 

 இந்தியாவில் பிளாஸ்மா சிகிசற்ச முறையானது கழுத்தில் ஏை்படும் வீக்க வியாதி, 

தட்டம்றம, பபாலிபயா மை்றும் சளிக் காய்சச்ல் பபான்ை பநாய்களுக்குச ் சிகிசற்ச 

அளிப்பதை்குப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது.  

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

சிவப்புக் தகாடி (Exercise Red Flag) பயிற்சி 

 அவமரிக்க விமானப் பறடயானது, “சிவப்புக் வகாடிப் பயிை்சி” எனும் தனது 

முதன்றமப் பலதரப்பு விமானப் பயிை்சியின் முதலாவது கட்டத்றத ரத்து 

வசய்துள்ளது. இந்தப் பயிை்சியானது ஏப்ரல் 30 ஆம் பததியிலிருந்து அலாஸ்காவில் 

நடக்க இருந்தது. 

 இந்தப் பயிை்சியில் இந்திய விமானப் பறடயானது தனது சுபகாய் சு – 30 என்ை வறக 

பபார ்விமானங்களுடன் கலந்து வகாள்ள இருந்தது. 

 அவமரிக்காவின் மிக வநருங்கிய நட்பு நாடுகள் மடட்ுபம இந்தப் பயிை்சியில் கலந்து 

வகாள்ளும். 

 

அணு ஆயுெக் கட்டுப்பாடுகள் 

 ஈரான் மீதான 4 அணு ஆயுதக் கடட்ுப்பாடுகறள அவமரிக்கா புதுப்பிதத்ு உள்ளது. 

 அணு ஆயுதத் திட்டதற்த ஈரான் பமம்படுதத்ுவறதத் தடுப்பதை்காக இந்தக் 

கடட்ுப்பாடுகள் அந்நாட்டின் மீது விதிக்கப்பட்டன. 

 ஈரான் மீது விதிக்கப்படட்ுள்ள வரத்்தகத் தறட மை்றும் கடட்ுப்பாடுகள் ஆகியறவ 

இந்தியாவின் எண்வணய் இைக்குமதிறய மிகப் வபரிய அளவில் பாதிக்கும். 

 இது ஈரானில் உள்ள சாபஹார ் துறைமுகத்றத பமம்படுத்துவதன் மூலம் மத்திய 

ஆசியாறவ அறடவதை்கான இந்தியாவின் திட்டதற்தப் பாதிக்கும். 

 2015 ஆம் ஆண்டில் அவமரிக்கா மை்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகள் ஈரானின் அணு ஆயுதத ்

திட்டத்றதத் தறட வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்ட ஒரு விரிவான கூடட்ுச ்

வசயல்திட்டத்தில் றகவயழுத்திட்டன. 

 இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஈரானில் உள்ள அதிக அளவிலான யுபரனியம் ஈரானிலிருந்து 

வவளிபயை்ைப்படும். 

 ஈரானில் பமை்வகாள்ளப்படட்ு வரும் பல்பவறு அணு ஆயுத நடவடிக்றககள் சரவ்பதசச ்

பசாதறன வறளயத்திை்குள் வகாண்டு வரப்படட்ுள்ளன. 
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மருெ்துவமலனகள் கெசியமயமாக்கை் 

 ஸ்வபயின் அரசானது கபரானா றவரஸ் பநாய்த ் வதாை்றை எதிரத்்துப் 

பபாராடுவதை்காக நாட்டில் உள்ள அறனத்துத் தனியார ் மருத்துவமறனகள் மை்றும் 

சுகாதார நலறன வழங்கும் அறமப்புகள் ஆகியவை்றைத் பதசிய மயமாக்கியுள்ளது. 

 “இந்த பநரத்தில் உலகளாவிய சுகாதாரப் பிரசச்ிறனறய வறரயறுத்தல்” என்று இந்தத ்

வதாை்று குறித்து உலகச ்சுகாதார அறமப்பு எசச்ரித்ததாலும் “பசாதறன, பசாதறன, 

பசாதறன” என்ை முறைறய பமை்வகாள்ள நாடுகறள அறிவுறுத்தியதாலும் இந்த 

நடவடிக்றகயானது எடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 

ககாவிட் – 19 மற்றும் உைக வங்கி 

 பகாவிட் – 19 அவசரக் கால எதிரவ்ிறன மை்றும் சுகாதார அறமப்புகளுக்கான 

தயாரந்ிறலத் திட்டத்றதச ்வசயல்படுத்துவதை்காக 1 பில்லியன் அவமரிக்க டாலறர 

இந்தியாவிை்கு வழங்க உலக வங்கி அறிவித்து ள்ளது. 

 இது பதசிய சுகாதார அறமப்றப வலுப்படுத்தவும் நாட்டின் சுகாதார நல 

அறமப்புகறளத் தயார ்நிறலயில் றவத்து இருக்கவும் உதவ இருக்கின்ைது. 

 

உைக வங்கி – வறுலம குறிெ்ெ ஆய்வு 

 பகாவிட் – 19 றவரஸ் வதாை்றின் காரணமாக பசிபிக் மை்றும் கிழக்கு ஆசியாவில் 

ஏைத்தாழ 11 மில்லியன் மக்கள் வறுறம நிறலக்குத் தள்ளப் படுவர ்என்று உலக வங்கி 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

 உலக வங்கியின்படி, பசிபிக் மை்றும் ஆசியா ஆகிய பிராந்தியங்களில் ஏைத்தாழ 35 

மில்லியன் மக்கள் வறுறமயிலிருந்துத் தப்பித்துக் வகாள்வர.் 

 சீனாவில் இருந்து மடட்ும் ஏைத்தாழ 25 மில்லியன் மக்கள் வறுறமயிலிருந்துத் 

தப்பித்துக் வகாள்வர.் 

 

70வது நிலனவு ஆண்டு 

 இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய இரண்டு நாடுகளும் தங்களது தூதரக உைவுகளின் 70வது 

நிறனவு ஆண்றட அனுசரித்தன. 

 இந்தியாவானது 1950 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் பததியன்று சீன மக்கள் குடியரசுடன் 

தூதரக உைறவ ஏை்படுதத்ியது. 

 ஆசியாவில் சீன மக்கள் குடியரசுடன் தூதரக உைறவ ஏை்படுத்திய முதலாவது 

கம்யூனிச ஆட்சி அை்ை நாடு இந்தியா ஆகும். 
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ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு ஆலணயம் - சந்திப்பு 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு அறமப்பின் (UNSC - United Nations Security Council) 

தை்பபாறதய தறலறம நாடான வடாமினியக் குடியரசானது பகாவிட் – 19 வதாடரப்ாக 

UNSC சந்திப்பு ஒன்று நறடவபை இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

 15 உறுப்பினரக்றளக் வகாண்ட இந்த அறமப்பின் சுழை்சி முறையிலான 

தறலறமயானது சீனாவிடமிருந்து (முந்றதய தறலறம நாடு) இந்த கரீபிய நாடால் 

வபை்றுக் வகாள்ளப் பட்டது. 

 புவிசார ் அரசியல் அறமதி மை்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவை்றைக் றகயாளுவபத இந்த 

அறமப்பின் முக்கியப் வபாறுப்பாகும். 

 வபாதுச ்சுகாதாரப் பாதுகாப்பானது இந்த அறமப்பிை்கான வரம்பின் கீழ் இல்றல. 

 

 

தீர்மானம் 2518 

 ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு மன்ைமானது அறமதி காப்புப் பறடயினரின் 

பாதுகாப்றப உறுதி வசய்வதை்காக “தீரம்ானம் 2518” என்ை ஒன்றை ஏை்றுக் 

வகாண்டது. 

 அறமதிப் பறடயினரின் பாதுகாப்பிை்காக ஒரு தீரம்ானம் நிறைபவை்ைப் படுவது 

இதுபவ முதல் முறையாகும். 

 இந்த தீரம்ானம் சீனாவால் முன்வனடுக்கப் பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு தனது 75வது நிறனவு ஆண்றடக் வகாண்டாடும் சமயத்தில் 

அறமதிப் பறடயினரின் பாதுகாப்பிை்கான ஒரு தீரம்ானமானது நிறைபவை்ைப் 

படுகின்ைது. 
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 அறமதிக்கான நடவடிக்றகறயச ்வசயல்படுத்துவதை்காக இந்த அறமப்பிை்கான ஒரு 

முக்கியமான ஆண்டு இந்த ஆண்டாகும். 

 “அறமதிக்கான நடவடிக்றக” என்ை முன்வனடுப்பானது அரசியல் பிரசச்ிறனகள், 

நீண்ட காலப் பிரசச்ிறனகள், ஆபத்துள்ள சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிறனகள், விரிவான 

மை்றும் சிக்கலான நடவடிக்றககள் பபான்ை பிரசச்ிறனகறளக் கறளவதை்கு பவண்டி 

உறுப்பு நாடுகளுக்கு உதவுவதை்காக ஐக்கிய நாடுகளினால் ஏை்படுத்தப்படட்து. 

 

பிசிஜி ெடுப்பு மருந்து மற்றும் ககாவிட் – 19  

 பிசிஜி அல்லது பபசில்லி கால்வமட்டி குரின் என்பது காச பநாய்க்கான ஒரு தடுப்பு 

மருந்தாகும். 

 பிசிஜி தடுப்பு மருந்தானது ஒரு வலுவான பநாய் எதிரப்்புச ் சக்திறய 

ஏை்படுத்துவதை்காக அறியப் படுகின்ைது. பமலும் இது வதாழுபநாய் மை்றும் உள்ளக 

சிறுநீரப்்றப புை்றுபநாய் ஆகியவை்றிை்கு எதிரான பாதுகாப்பிறன வழங்குவதை்காக 

அறியப் படுகின்ைது. 

 தங்களது சிறு வயதில் பிசிஜி தடுப்பூசிறயப் வபை்ை வயதான மக்கறளக் வகாண்ட 

நாடுகள் கபரானா றவரஸ் வதாை்றிை்கு எதிராக ஒரு சிைப்பான பாதுகாப்றபப் வபை்று 

இருக்கின்ைன என்று ஒரு சமீபத்திய அறிக்றக கூறுகின்ைது. 

 ஏவனனில் பகாவிட ்– 19 ஆனது குறிப்பாக முதிபயாரக்றள மிக எளிதில் தாக்கும் திைன் 

வகாண்டது. 

 ஸ்வபயின், பிரான்சு, அவமரிக்கா மை்றும் இத்தாலி பபான்ை நாடுகள் நாடு தழுவிய 

பிசிஜி வகாள்றகறயக் வகாண்டிராத காரணத்தினால் பகாவிட் – 19 வதாை்றினால் மிக 

அதிக அளவிலான இைப்றபச ்சந்தித்து வருகின்ைன. 

 பகாவிட் – 19 வதாை்ைால் அதிக அளவு இைப்றபக் கண்ட இத்தாலியானது இதுவறர 

நாடு தழுவிய பிசிஜி தடுப்பு மருந்றதச ்வசயல்படுத்தவில்றல. 

 இந்தியா 1948 ஆம் ஆண்டு முதல் வதாடர ்காச பநாய் தடுப்பு மருந்துக் வகாள்றகறயக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 ஜப்பான் 1947 ஆம் ஆண்டு முதல் பிசிஜி தடுப்பு மருந்துக் வகாள்றகறயக் வகாண்டு 

ள்ளது. 

 ஆரம்பக் கட்டத்தில் பகாவிட் – 19 வதாை்று பாதிப்றபக் கண்டுள்ள நாடுகளில் ஒன்ைாக 

ஜப்பான் இருந்துள்ளது. இது கடுறமயான சமூக விலகறல கறடபிடிக்காமல் இருந்த 

பபாதிலும் இதுவறரயில் குறைந்த எண்ணிக்றகயிலான இைப்றபபயக் கண்டுள்ளது. 

 ஈரான், தனது பிசிஜி வகாள்றகறய 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் தான் வசயல்படுத்தி 

வருகின்ைது. எனபவ அங்கு 36 வயதிை்கு பமல் உள்ளவர ் பாதிப்பிை்கு உள்ளாகக் 

கூடியவரக்ளாக உள்ளனர.் 
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ஐ.நா. தீர்மானம் 

 ஏப்ரல் 3, 2020 அன்று, பகாவிட் -19க்கு எதிராக பபாராட சரவ்பதச ஒத்துறழப்றபக் 

பகாரிய ஒரு தீரம்ானத்திை்கு ஐக்கிய நாடுகள் சறப ஒப்புதல் அளித்தது. 

 இந்த தீரம்ானம் அதன் உறுப்பு நாடுகள் பன்முகத் தன்றமறய (multilateralism) ஏை்றுக் 

வகாள்ள பவண்டும் என்றும் கூறுகிைது. 

அளமதியான முளறயில் தீர்மானம் 

 இந்த தீரம்ானத்றத நிறைபவை்ை எந்த கூட்டமும் நடத்தப்படவில்றல. 

 இந்த தீரம்ானம் அறமதியான முறையில் ஏை்றுக் வகாள்ளப்பட்டது. 

 உறுப்பு நாடுகள் இறத ஆட்பசபிக்க ஏப்ரல் 2 ஆம் பததி வறர வறரவுத் தீரம்ானம் 

பரிசீலறனயில் இருக்கும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சறபயானது அறிவித்து 

இருந்தது. 

 ஆட்பசபறண எதுவும் வதரிவிக்கப்படா விட்டால், இந்த அறமப்பு அதன் உறுப்பு 

நாடுகளிறடபய ஒரு உறுதிப்படுத்தல் கடிதத்றத அனுப்ப விருக்கிைது. 

 

சிங்கப்பூர் ஒப்பந்ெம் – நடுநிலை ஊடாட்டம் (மெ்தியஸ்ெம்) 

 நடுநிறல ஊடாட்டம் குறித்த சிங்கப்பூர ் ஒப்பந்தம் என்பது சிங்கப்பூர ் நாட்டின் 

வபயரால் ஏை்படுத்தப்படட் ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தமாகும். இது இந்த ஆண்டின் 

வசப்டம்பர ்மாதத்தில் நறடமுறைக்கு வர இருக்கின்ைது. 

 இது நடுநிறல ஊடாட்டதத்ின் மூலம் வபைப்படும் சரவ்பதசத் தீரவ்ுகள் ஒப்பந்தம் குறித்த 

ஐக்கிய நாடுகள் ஒப்பந்தம் என்றும் அறியப்படுகின்ைது. 

 கத்தார ்நாடு இந்த ஒப்பந்தத்திை்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த ஒப்பந்தத்திை்கு ஒப்புதல் அளித்த மூன்ைாவது நாடு கத்தார ் ஆகும். சிங்கப்பூர ்

மை்றும் பிஜி ஆகிய நாடுகள் ஏை்வகனபவ இந்த ஒப்பந்தத்திை்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளன. 

 இந்த ஒப்பந்தத்றத ஏை்றுக் வகாண்ட நாடுகளின் நீதிமன்ைங்களிடம் இந்த 

விவகாரங்கறள பநரடியாக எடுத்துச ் வசல்வதன் மூலம் சரவ்பதச மத்தியஸ்த தீரவ்ு 

ஒப்பந்தங்களின் அமலாக்கத்றதக் பகாரும் வணிக ரீதியான நிறுவனங்களின் 

பிரசச்றனகளுக்கு எளிதில் தீரவ்ு காண இது வழிவறக வசய்கின்ைது. 

 

 

வசந்ெ காைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்லக (ஸ்பிரிங் ஷீை்ட் ஆப்பகரசன்) 

 இது வடபமை்கு சிரியாவின் இடல்ிப் மாவட்டதத்ில் சிரியாவின் ஆயுதப்பறடகளுக்கு 

எதிராக துருக்கிய ஆயுதப்பறடகள் நடத்திய ஒரு எல்றல தாண்டிய இராணுவ 

நடவடிக்றகயாகும். 

 குறிப்பாக, ஹிஸ்புல்லா அறமப்பு சிரிய அரசாங்கத்தின் சாரப்ாக இத்தறன 

ஆண்டுகளாக பபாராடியதில் வரலாறு காணாத இழப்புகறளச ் இம்முறை சந்தித்து 

உள்ளது. 

 ஹிஸ்புல்லா அறமப்பு என்பது வலபனாறனத் தளமாகக் வகாண்ட ஒரு ஷியா 
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இஸ்லாமிய அரசியல் கட்சி மை்றும் பபாராளிகளின் குழுவாகும். 

 

 

தபண்கள் உரிலமகள் குறிெ்ெ அரசியை் பிரகடனம்  

 இந்த அரசியல் பிரகடனமானது, அவமரிக்காவின் நியூயாரக்் நகரில் நறடவபை்ை 

வபண்களின் நிறல குறித்த 64வது ஆறணயத்தின் முடிவாக ஏை்றுக் வகாள்ளப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது ஐ.நா.வில் நறடவபறும் பாலின சமத்துவம் மை்றும் வபண்களின் பமம்பாடு குறித்த 

ஒரு மிகப்வபரிய வருடாந்திரக் கூட்டமாகும். 

 வபண்கள் மீதான ஐ.நா.வின் பிரகடனத்திை்கு ஒவ்வவாரு ஐந்து வருடங்களுக்கும் 

ஒருமுறை ஒப்புதல் அளிக்கப் படுகிைது. 

 இது 1995 ஆம் ஆண்டில் வபய்ஜிங்கில் நறடவபை்ை வபண்கள் பை்றிய நான்காவது உலக 

மாநாட்டின் 25வது ஆண்டு நிறைறவ நிறனவு கூரக்ிைது. 

 வபய்ஜிங் உசச்ி மாநாடு நடந்து முடிந்த இந்த 25 ஆண்டுகளில், "எந்த நாடும் பாலின 

சமத்துவத்றத முழுறமயாக அறடய வில்றல" என்று அறிவிப்பில் குறிப்பிடப் 

படட்ுள்ளது. 

 1995 ஆம் ஆண்டிை்கான வபய்ஜிங் பிரகடனம் மை்றும் வசயல் இயங்குதளமானது 

உலவகங்கிலும் உள்ள வபண்களின் விடுதறலறயயும் முன்பனை்ைத்றதயும் 

ஊக்குவிக்க முயல்கிைது.  

 இது வபண்களின் உரிறமகள் குறித்த மிகவும் வதாறலபநாக்கு வகாண்ட ஒரு வசயல் 

திட்டமாகக் கருதப்படுகிைது. 
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உள்ளடக்கிய இலணயக் குறியீடு 2020 

 வபாருளாதாரப் புலனாய்வுப் பிரிவு வவளியிட்ட உள்ளடக்கிய இறணயக் குறியீடு 2020 

(Inclusive Internet Index) என்ை குறியீட்டில் இந்தியா 46வது இடத்றதப் பிடித்து உள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியல் உலகின் 100 நாடுகறளக் வகாண்டு உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில், ஸ்வீடன் முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து இரண்டாவது இடத்திலும், 

அவமரிக்கா மூன்ைாவது இடத்திலும் உள்ளன. 

 மிக பமாசமான நிறலயில், புருண்டி (100), றலபீரியா (99), மடகாஸ்கர ்(98), மலாவி (97), 

புரக்ினா பாபசா (96) ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 

 

தபாருளாொரச ்சுெந்திரக் குறியீடு 

 முதன்முறையாக உலகின் சுதந்திரப் வபாருளாதாரமாக சிங்கப்பூர ் நாடானது 

ஹாங்காங்றக முந்தி உள்ளது. 

 முதன்முதலில் 1995 ஆம் ஆண்டில் இந்தக் குறியீடு வவளியிடப் பட்டதிலிருந்பத இதில் 

ஹாங்காங் நாபட முதலிடத்தில் இருந்து வந்தது. 

 வஹரிபடஜ் ஃபவுண்படஷன் மை்றும் தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜரன்ல் ஆகியவை்ைால் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்த வருடாந்திரக் குறியீடானது உலக நாடுகளில் வபாருளாதாரச ்

சுதந்திரத்தின் அளறவ அளவிடுகிைது. 

 உலகப் வபாருளாதாரச ் சுதந்திரத்தின் குறியீடானது வசாத்துரிறம, நிதிச ் சுதந்திரம், 

அரசாங்கத்தின் பநரற்ம, வதாழிலாளர ் சுதந்திரம், வரத்்தகச ் சுதந்திரம், முதலீடட்ுச ்

சுதந்திரம் மை்றும் வணிகச ்சுதந்திரம் உள்ளிட்ட 12 சுதந்திரங்கறள உள்ளடக்கியது. 

 வமாத்தத்தில் இந்த ஆய்வு 186 நாடுகறள உள்ளடக்கி உள்ளது. 

 இந்த ஆய்வில் இந்தியா 120வது இடத்தில் உள்ளது. 

 

ககாவிட் – 19  தொற்றிற்கு எதிராகப் கபாராட இந்தியாவிற்கு சரவ்கெச 

நாடுகளின் உெவி 

 அவமரிக்கா பகாவிட் – 19 வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக தனது அவமரிக்க 

உலகளாவிய எதிரவ்ிறனத் வதாகுப்பின் கீழ் 2.9 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்

நிதியானது இந்தியாவிை்கு வழங்கப் படும் என்று அறிவித்துள்ளது. 

 சீனா இந்தியாவிை்கு 1,70,000ை்கும் பமை்பட்ட தனிநபர ் பாதுகாப்பு உபகரணங்கறள 

(PPE - Personal Protective Equipment) இலவசமாக வழங்கியுள்ளது.  

 

ஊொ வண்ண அறிவிப்பு 

 பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்கு எதிராகப் பபாராடி வரும் நிறுவனங்கள் மை்றும் 

மருத்துவமறனகள் ஆகியவை்றைக் குறி றவத்து பரன்சம்பவர ்மூலம் தாக்குதல் நடத்த 

(தகவல்கறள முடக்கிப் பணம் வபறுதல்) இறணயவழிக் குை்ைவாளிகள் முயை்சித்து 
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வருகின்ைனர ் என்று சரவ்பதசக் குை்ைவியல் தடுப்பு காவல்துறை அறமப்பானது 

(Interpol - International Criminal Police Organisation), தனது  உறுப்பு நாடுகறள 

எசச்ரித்துள்ளது. 

 இது வதாடரப்ாக, இந்த அறமப்பானது “ஊதா வண்ண அறிவிப்றப” வவளியிடட்ு 

உள்ளது. 

 இது 194 உறுப்பு நாடுகறளக் வகாண்ட அரசாங்கங்களுக்கிறடபயயான ஒரு 

அறமப்பாகும். 

 பிரான்சின் லிபயாறனத் தறலறமயிடமாகக் வகாண்ட இந்த அறமப்பானது 1923 ஆம் 

ஆண்டில் சரவ்பதசக் குை்ைவியல் தடுப்புக் காவல் துறை ஆறணயமாகத் வதாடங்கப் 

பட்டது. அதன் பின்னர ்1956 ஆம் ஆண்டில் இது தன்றனத் தாபன இன்டரப்பால் என்று 

அறழத்துக் வகாண்டது.  

 இந்தியா இந்த அறமப்பில் 1949 ஆம் ஆண்டில் இறணந்தது. 

 

 

நிழை் தொற்று 

 ஐக்கிய நாடுகள் வபண்கள் அறமப்பானது பகாவிட் – 19 குறித்த தனது உறுப்பு 

நாடுகளின் வசயல் திட்டங்களில் வபண்களுக்கு எதிரான வன்முறைத் தடுப்றபயும் 

இறணத்துக் வகாள்ள பவண்டும் என்று தனது உறுப்பு நாடுகறளக் பகடட்ுக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 இது பாலினத்றத அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட வன்முறை அதிகரிப்றப “நிழல் 

வதாை்று” என்று அறழக்கின்ைது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பினால் வதாகுக்கப்பட்ட தரவின்படி, பிரான்சில் மாரச் ்17 ஆம் 

பததி நாடு முடக்கப்பட்டதிலிருந்து அந்நாடு 30% குடும்ப வன்முறை அதிகரிப்றபக் 

கண்டுள்ளது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூறல மாதத்தில், ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சறபயானது பாலின 

சமத்துவம் மை்றும் வபண்கள் பமம்பாட்டிை்கான ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பான 

ஐக்கிய நாடுகள் வபண்கள் அறமப்றப உருவாக்கியுள்ளது.  

 

நீைெ் ெலைக் கவசங்களின் தசயை்பாடுகலள நிறுெ்தி லவெ்ெை் 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பானது தனது அறமதிப் பறடகளின் வசயல்பாடுகறள ஜுன் 

30 ஆம் பததி வறர  நிறுதத்ி றவப்பதாக அந்த அறமப்பு அறிவித்துள்ளது. 

 பகாவிட் – 19 றவரஸ் பரவறலத் தடுப்பதை்காக இந்த நடவடிக்றகயானது 

பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமதிப் பறடயானது 1945 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப் படட்தாகும். 

 சில பநரங்களில் இந்தப் பறடயானது “நீலத் வதாப்பி” அல்லது ”நீலத் தறலக் 

கவசங்கள்” என்று அறழக்கப் படுகின்ைது. 

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


                            

 

 

53 
 

 சரவ்பதச அறமதி மை்றும் பாதுகாப்றப உறுதி வசய்வது ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ்

சறபயின் பணியாகும். 

 

 

ககாவிட் – 19  மற்றும் உைகெ்திை் கவலைவாய்ப்பு 

 சரவ்பதசத் வதாழிலாளர ்அறமப்பானது (ILO - International Labour Organization) “பகாவிட் – 

19 மை்றும் உலகத்தில் பவறலவாய்ப்பு” என்ை தனது அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியாவில் ஏைத்தாழ 400 மில்லியன் மக்கள் வறுறம 

நிறலக்குச ்வசல்ல இருக்கின்ைனர.் 

 பவறலவாய்ப்புக் குறைப்பானது அரபு நாடுகள், ஆசியா மை்றும் பசிபிக் 

பிராந்தியங்களில் அதிக அளவில் காணப்பட இருக்கின்ைது. 

 

ஏமனிை் கபார் நிறுெ்ெம் 

 சவுதி அபரபியா தறலறமயிலான கூட்டறமப்பானது ஏமனில் பபார ் நிறுத்தத்றத 

அறிவித்துள்ளது. 

 ஏமனில் இந்தக் கூட்டறமப்பின் தறலயீடானது ஐக்கிய நாடுகள் பட்டயச ்சட்டத்தின் 

சரத்து 2 உடன் ஒன்றிப் வபாருந்துவதாக உள்ளது. 

 ஏமனில் இந்தக் கூட்டறமப்பின் தறலயீடானது “வலிறமயான புயல் நடவடிக்றக” 

(Operation Decisive Storm) என்று அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்தக் கூட்டறமப்பில் சவுதி அபரபியா, சூடான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பக்றரன், 

குறவத,் எகிப்து, பஜாரட்ான், வமாராக்பகா, வசனகல் ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

 இந்தக் கூட்டறமப்பானது அவமரிக்காவினால் ஆதரிக்கப் படுகின்ைது. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கிய ஒரு பிரசச்ிறனயினால் ஏமனானது சூறையாடப் 

பட்டது. 

 ஈரான் நாடட்ு இராணுவதத்ினால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஹவ்திஸ் பறடப் பிரிவானது ஏமன் 

நாட்டின் பமை்கு பகுதியில் முழுக் கடட்ுப்பாடற்டயும் எடுத்துக் வகாண்டது. 

 ஹவ்திஸ் தறலறமயிலான ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு நடவடிக்றகயானது ஏமன் நாட்டின் 

அதிபரான மன்சூர ்ஹாடி என்பவறர அந்நாடற்ட விடட்ு வவளிபயைச ்வசய்தது.  

 இந்தக் குழுவின் எழுசச்ிறயத் வதாடரந்்து சவுதி அபரபியா மை்றும் 8 இதர அரபு 

நாடுகள் ஹாடியின் தறலறமயிலான அரசாங்கத்றத மீண்டும் ஏை்படுதத் ராணுவ 

நடவடிக்றகயில் இைங்கின. 
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ககாவிட் -19 பற்றிய UNSC கூட்டம் 

 பகாவிட் -19 வதாை்றுபநாய் குறித்து விவாதிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்புக் 

குழுவானது (UNSC - United Nations Security Council) ஏப்ரல் 9, 2020 அன்று முதல் முறையாக 

கூடியது. 

 குழுவின் பத்து நிரந்தரமை்ை உறுப்பினரக்ளுள் ஒன்பது பபர ் தை்பபாறதய 

வநருக்கடிறயப் பை்றி விவாதிக்க பவண்டும் என்று பகாரியதனால் இந்தக் கூட்டம் 

நறடவபை்ைது. 

 களங்கம் விறளவிக்கக் கூடிய மை்றும் அரசியல்மயமாக்கல் பபான்ை எந்தவவாரு 

வசயறலயும் நிராகரிக்க, சீனா ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்புக் குழுறவ 

வலியுறுத்தியது. 

 கடந்த மாதம் கபரானா றவரறஸ "சீன றவரஸ்" என்று  அவமரிக்க ஜனாதிபதி 

வடானால்ட் டிரம்ப் கூறியதால் இறத சீனா வலியுறுத்தியது. 

 சரவ்பதச அறமதி மை்றும் பாதுகாப்றபப் பபணுவதை்கு ஐக்கிய நாடுகளின் 

பாதுகாப்புக் கவுன்சிலானது வபாறுப்பாகும். 

 இருப்பினும், பகாவிட் -19 வதாை்றுபநாயானது  ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்புக் 

குழுவின் ஆறணக்கு உட்பட்டதா இல்றலயா என்பதில் அதன் உறுப்பு நாடுகள் 

உடன்படவில்றல. 

 இந்த உலகளாவிய பநாறய "சரவ்பதச அறமதி மை்றும் பாதுகாப்புப் பிரசச்ிறன" 

என்று வஜரம்னி வறரயறுத்தாலும், சீனா, ரஷ்யா மை்றும் வதன்னாப்பிரிக்கா பபான்ை 

பல நாடுகள் பாதுகாப்பு குழுவின் கீழ் இந்த சுகாதார விஷயங்கள் வருவதில்றல 

என்பை கூறுகின்ைன. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்புக் குழுவுக்கு  

தறலறம வகித்திருந்த சீனா, பகாவிட் - 19 வதாை்றுபநாய் குறித்த அறனத்து 

விவாதங்கறளயும் நிராகரித்து, அது இக்குழுவின் கீழ் விவாதிக்க உட்பட்டது அல்ல 

என்று கூறியது. 

 

உைகச ்தசவிலிய நிலை 

 உலகச ் சுகாதார அறமப்பு, சரவ்பதச வசவிலியரக்் குழு மை்றும் தை்பபாறதய 

வசவிலியப் பிரசச்ாரம் (Nursing Now)  பபான்ைவை்றுடன் இறணந்து  “உலகச ்வசவிலிய 

நிறல” என்ை தறலப்பில் ஓர ்அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இதன் படி உலகளவில், 10,000 பபருக்கு சுமார ்36.9 வசவிலியரக்ள் உள்ளனர.் 

 ஆப்பிரிக்கப் பிராந்தியத்றத விட அவமரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு அதிகம் 

வசவிலியரக்ள் உள்ளனர.் 

 இவரக்ளின் மிகப்வபரிய பை்ைாக்குறையானது வதன்கிழக்கு ஆசியப் பிராந்தியத்தில் 

உள்ளது. 

 அவமரிக்கா மை்றும் ஐபராப்பாவில், வயதான வசவிலியப் பணியாளரக்ள் உள்ளதால் 

இந்த நாடுகள் பவறுவிதமான பிரசச்றனகறள எதிரவ்காள்கின்ைன. 

 வசவிலியரக்ளில் வபரும்பான்றமயானவரக்ள் வபண்கள் ஆவர ்  - இந்தியாவில் 88 

சதவீதம் வபண் வசவிலியரக்ள் ஆவர.் 
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தபரன்ி சாண்டரஸ்் – அதமரிக்கா  

 ஜனநாயகக் கட்சியின் சாரப்ாக 2020 ஆம் ஆண்டின்  ஜனாதிபதித் பதரத்லுக்கான  

பபாட்டியில் இருந்து வபரன்ி சாண்டரஸ்் வவளிபயறினார.் 

 இந்நிறலயில் ஜனநாயகக் கட்சிறயச ் பசரந்்த பஜா பிடன் 2020 ஜனாதிபதித் 

பதரத்லுக்கான அதிகாரப் பூரவ் பவட்பாளராக இருப்பார.் 

 குடியரசுக் கட்சியின் பவட்பாளரான வடானால்ட் டிரம்பிை்கு எதிராக இவர ்

பபாட்டியிடுவார.் 

 பஜா அவமரிக்காவின் 47வது துறண அதிபராக 2009 முதல் 2017 ஆம் ஆண்டு வறர 

பணியாை்றினார.் 

 

சீனாவிை் வுோன் 

 வுஹான் தனது 76 நாள் முடக்க நடவடிக்றககறள விலக்கியுள்ளது. 

 இது கடந்த டிசம்பர ்மாதத்தில் முதல் கபரானா றவரஸ் வதாை்றுப் பதிவு வசய்யப்படட் 

சீன நகரமாகும். 

 இது சீன மக்கள் குடியரசின் ஹூபப மாகாணத்தின் தறலநகரம் ஆகும். 

 

உைக உணவுெ் திட்ட அறிக்லக 

 உலக உணவுத் திட்டமானது தனது புதிய ஒரு அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது.  அது 

“பகாவிட்-19: உலகின் ஏழ்றமயான மக்கள் மீது சாத்தியமான தாக்கம்: 

வதாை்றுபநாயின் வபாருளாதார மை்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு தாக்கங்கள் பை்றிய 

உலக உணவுத் திட்டப் பகுப்பாய்வு” ஆகும். 

 இது பவகமாக பரவி வரும் கபரானா றவரஸ் வதாை்றுபநாயானது இதுவறர 

உலகளாவிய உணவு விநிபயாகச ் சங்கிலியில் சிறிதளவு தாக்கத்றத மடட்ுபம 

ஏை்படுத்தியுள்ளது என்று கூறியுள்ளது. 

 ஆனால் முக்கிய உணவு இைக்குமதியாளரக்ளின் பதட்டத்தால் உந்தப்படும் 

பீதியினால் ஒருபவறள இது விறரவில் மிக பமாசமானதாக மாறும். 

 உலக உணவுத் திட்டம் என்பது ஐக்கிய நாடுகள் சறபயின் உணவு உதவி புரியும் ஓர ்

கிறளயாகும். பமலும் இது பட்டினி மை்றும் உணவுப் பாதுகாப்றப பமம்படுத்தும் 

உலகின் மிகப்வபரிய ஒரு மனிதபநய அறமப்பாகும். 

 இதன் தறலறமயகம் பராமில் உள்ளது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் பமம்பாடட்ுக் குழுவில் ஓர ்உறுப்பினராக உள்ளது. 
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உைகச ்சுகாொர நிறுவனம் – ஆளுலக  

 அவமரிக்க அதிபரான வடானால்டு டிரம்ப் உலகச ் சுகாதார நிறுவனத்திை்கு 

அவமரிக்காவின் நிதியுதவிறய நிறுத்த முடிவு வசய்துள்ளார.் 

 டிரம்ப் உலகச ்சுகாதார நிறுவனத்திை்கு அவமரிக்காவின் நிதியுதவிப் பங்றக நிறுத்த 

முடிவு வசய்தால், இந்நிறுவனம் அவமரிக்காவின் வாக்களிப்பு உரிறமறய நீக்கி அதன் 

பசறவகறள அவமரிக்கா பயன்படுத்தத் தறட விதிக்கும். 

 உலகச ் சுகாதார நிறுவனத்தின் சறபயானது (அறனத்து உறுப்பு நாடுகறளயும் 

வகாண்ட சறப) இந்த அறமப்பின் வகாள்றககறளத் தீரம்ானிக்கின்ைது. 

உலகெ ்சுகாதார நிறுவனம்  ற்றி 

 உலகச ்சுகாதார நிறுவனம் ஆனது 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று வசயல்பாட்டிை்கு 

வந்தது. இந்தத் பததியானது தை்வபாழுது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் உலகச ் சுகாதார 

தினமாக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இதன் தறலறமயகம் சுவிடச்ரல்ாந்தில் உள்ள வஜனீவாவில் அறமந்துள்ளது. 

 தை்வபாழுது உலகச ் சுகாதார நிறுவனத்திை்கு மிக அதிக அளவில் நிதியுதவிறய 

அளிக்கும் நாடு அவமரிக்கா ஆகும். 

 இதை்கு அடுத்து உலகச ் சுகாதார நிறுவனத்திை்கு பில் &  வமலிண்டா பகடஸ்் 

அறமப்பால் அதிக அளவில் நிதியுதவி அளிக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்நிறுவனத்திை்கான மூன்ைாவது மிகப்வபரிய நிதியுதவிப் பங்காளர ் பகவி தடுப்பு 

மருந்துக் கூட்டறமப்பாகும். 

 இந்தியா வமாத்த நிதியில் 0.48% நிதிறயயும், சீனா 0.21% நிதிறயயும் 

இந்நிறுவனத்திை்கு அளிக்கின்ைன. 

 

எண்தணய் உற்பெ்திக் குலறப்பு 

 இது சவுதி அபரபியா மை்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளுக்கிறடபயயான ஒரு புதிய 

ஒப்பந்தமாகும். 

 வபட்பராலியம் ஏை்றுமதி வசய்யும் நாடுகறளக் வகாண்ட அறமப்பு (OPEC - Organization 

of Petroleum Exporting Countries) மை்றும் ரஷ்யா ஆகியறவ எண்வணய் உை்பத்திறய 10% 

என்ை அளவில் குறைக்க முடிவு வசய்துள்ளன. 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றினால் உலகம் முழுவதும் முடக்கப் பட்டதனால் ஏை்படும் 

எண்வணய் விறல வீழ்சச்ிறயக் கடட்ுப்படுதத்ுவதை்காக இந்த நடவடிக்றகயானது 

பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 இதை்கு முன்பு சவுதி அபரபியா எண்வணய் உை்பத்திக் குறைப்றபத் வதாடங்கிய 

பபாது இந்த ஒப்பந்தத்தில் றகவயழுத்திட இரஷ்யா மறுத்திருந்தது. 

 OPEC அறமப்பானது ரஷ்யாறவத் தனது உை்பத்தியில் ஒரு நாறளக்கு 3,00,000 

பீப்பாய்கள் என்ை அளவிை்கு உை்பத்திறயக் குறைத்துக் வகாள்ளுமாறுக் பகடட்ுக் 

வகாண்டது. 
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 இந்தப் புதிய ஒப்பந்தம் மிகப்வபரிய அளவில் உை்பத்திக் குறைப்புகறள ஏை்படுத்திய 

பபாதிலும் எண்வணய்த ் பதறவயானது எதிரப்ாரப்்பிை்கும் குறைவாக இருப்பதனால் 

எண்வணய் விறல மாை்ைத்தில் இது எந்தவவாரு வபரிய மாை்ைத்றதயும் ஏை்படுத்தாது. 

 இந்த ஒப்பந்தமானது அவமரிக்க அதிபர ்மை்றும் G20 ஆகியவை்றின் நடுநிறலறமயின் 

மூலம் ஏை்படுத்தப் பட்டதாகும். 

 OPEC+ என்பது 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் எண்வணய்ச ் சந்றதகளில் விநிபயாகத் 

திருத்தங்கறள பமை்வகாள்ளும் கசச்ா எண்வணய் உை்பத்தியாளரக்ளின் ஒரு 

கூட்டறமப்பு ஆகும். 

 OPEC+  ஆனது அசரற்பஜான், பக்றரன், புருபனய், கஜகஸ்தான், மபலசியா, வமக்சிபகா, 

ஓமன், இரஷ்யா, வதை்கு சூடான் மை்றும்  சூடான் ஆகிய நாடுகறளக் வகாண்டு 

உள்ளது. 

 

 

WHOவிற்கு நிதியளிெ்ெை் 

 அவமரிக்க நாடானது உலகச ் சுகாதார அறமப்பிை்கு (WHO - World Health Organization) 

தான் அளிக்கும் நிதிறய நிறுத்தி றவதத்ுள்ளது. 

 இந்நிறுவனத்திை்கு அவமரிக்கா ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 400-500 மில்லியன் அவமரிக்க 

டாலர ்நிதிறய அளித்து வருகின்ைது. 

 4 முக்கியமான நிதிப் பங்களிப்புகள் WHOவின் நிதிறய ஏை்படுத்துகின்ைன. 

 இதில் மதிப்பீடு வசய்யப்பட்ட பங்களிப்பு, தன்னாரவ்ப் பங்களிப்பு, முக்கியமான 

தன்னாரவ்ப் பங்களிப்புகள் மை்றும் பிஐபி பங்களிப்புகள் (PIP - Pandemic Influenza 

Preparedness) ஆகியறவ அடங்கும். 

 மதிப்பீடு வசய்யப்பட்ட பங்களிப்புகள் என்பது உறுப்பு நாடுகளால் வசலுத்தப்படும் 

நிதிறயக் குறிக்கின்ைது.  

 தன்னாரவ்ப் பங்களிப்புகள் என்பது தனியார ் அறமப்புகளின் மூலம் உறுப்பு 

நாடுகளால் வழங்கப்படும் நிதிறயக் குறிக்கின்ைது. 

 முக்கியமான தன்னாரவ்ப் பங்களிப்புகள் என்பது உடனடியாகத் பதறவப்படும் 

நிதிறயக் குறிக்கின்ைது. 

 பிஐபி பங்களிப்புகள் என்பது வளரும் நாடுகளால் தடுப்பு மருந்துகறள அணுகுவறத 

வலுப்படுத்துவதை்காக 2011 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்ட இன்புளூயன்சா வதாை்று 

பநாய்க்கான தயாரந்ிறல (PIP - Pandemic Influenza Preparedness) நிதிறயக் குறிக்கின்ைது.  
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இந்தியாவிற்கு ஏவுகலண விற்பலன 

 இந்தியாவிை்கு ஏவுகறணகறள விை்பறன வசய்வதை்கு அவமரிக்கா ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளது.  

 இலகுரக நீரம்ூழ்கி வறக ஏவுகறணகள் மை்றும் ஹாரப்ூன் என்ை வானிலிருந்து 

வசலுத்தப்படும் ஏவுகறணகள் இதில் அடங்கும். 

 இலகுரக நீரம்ூழ்கி வறக ஏவுகறணகள் நீரம்ூழ்கி எதிரப்்புப் பபார ்நடவடிக்றககளில் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைன. 

 ஹாரப்ூன் என்பது எதிரியின் கப்பல் மை்றும் படகுகள் ஆகியவை்றைத ்

தாக்குவதை்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கப்பல் எதிரப்்பு வறக ஏவுகறணகளாகும். 

 நீரம்ூழ்கி ஏவுகறணகள் என்பறவ நீருக்கு அடியில் அல்லது நீரின் பமை்பரப்பிலிருந்துச ்

வசலுத்தப்படும் நீருக்கடியிலான வறகறயச ்பசரந்்த ஏவுகறணயாகும்.   

 

சாரக்் நாடுகளுக்குப் பயிற்சி 

 இந்தியத் வதாழில்நுட்ப மை்றும் வபாருளாதார ஒத்துறழப்புத் திட்டமானது (ITEC - Indian 

Technical and Economic Cooperation Programme) சாரக்் நாடுகறளச ் சாரந்்த சுகாதார நல 

வல்லுனரக்ளுக்காக ஒரு பயிை்சித் திட்டத்றத அறிவித்துள்ளது.  

 இந்த திட்டமானது மத்திய வவளியுைவுத் துறை அறமசச்கத்தினால் நடத்தப்பட 

இருக்கின்ைது. 

 முன்னதாக இந்தியா சாரக்் பகாவிட் – 19 அவசரகால நிதி என்ை ஒரு நிதியிறன 

ஏை்படுத்தப் பரிந்துறரத்திருந்தது.  

 இந்தியா இந்த நிதிக்காக 10 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்நிதிறய ஒதுக்கியுள்ளது.  

 ITEC திட்டமானது 1964 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 ITEC ஆனது இருதரப்பு மை்றும் பலதரப்புத் தன்றம ஆகிய இரண்டு  நிறலறயயும் 

வகாண்டதாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது முழுவதும் இந்திய அரசினால் நிதியளிக்கப்படுகின்ைது. 

 இது வவளிநாடட்ு மாணவரக்ளுக்கு தனது  பயிை்சிறய வழங்குவதுடன், அவரக்ளது 

உயரக்ல்விறயத் வதாடரவும் அனுமதிக்கின்ைது. 

 

தென் தகாரியெ் கெரெ்ை் 

 ஆளும் ஜனநாயக் கட்சித் தறலவரான மூன் பஜ என்பவர ்வதன் வகாரியத் பதரத்லில் 

வவை்றி வபை்றுள்ளார.் 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றிை்கு மத்தியில் பதசியத் பதரத்றல நடத்திய முதலாவது 

நாடு வதன் வகாரியா ஆகும். 

 இந்தத் பதரத்லில் முதன்முறையாக 18 வயதிறன உறடயவரக்ள் வாக்களிக்க 

அனுமதிக்கப் பட்டனர.்  

 

கூகிள் பெ்திரிக்லக அவசர நிவாரண நிதி 

 கபரானா றவரஸ் வதாை்றுபநாறய எதிரவ்காண்டு, தமது வசயல்பாடுகறள 

பராமரிக்கப் பபாராடும் உள்ளூர ் வசய்தி நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதை்காக ஒரு 

அவசர நிவாரண நிதிறயத் வதாடங்க கூகிள் நிறுவனமானது திட்டமிடட்ுள்ளது. 
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 கூகிள் வசய்தி முயை்சியின் ஒரு பகுதியாக, பகாவிட் -19 வதாை்றுபநாயின் காரணமான 

வபாருளாதார வீழ்சச்ியால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள உள்ளூர ் வசய்தி அலுவலகங்களுக்கு 

இந்த நிதியானது உதவி புரியும். 

 

வணிக ரதீியிைான விண்தவளிப் பயணெ் திட்டம் 

 நாசாவானது, தனது விண்வவளி வீரரக்றளக் வகாண்ட விண்வவளிப் பயணத்றதச ்

வசலுத்த இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

 கடந்த 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நாசாவின் முதலாவது பயணம் இதுவாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது பால்கன்-9 விண்கலத்றத (ராக்வகட்) பயன்படுத்திச ் வசலுத்தப் 

பட  இருக்கின்ைது.  

 எபலான் மஸ்க் விண்வவளி நிறுவனத்தின் மூலம் விண்வவளிக்கு வீரரக்றளச ்

வசலுதத்ும் முதலாவது திட்டம் இதுவாகும். 

 தை்வபாழுது, ஸ்பபஸ் எக்ஸ் மை்றும் பபாயிங் ஆகியறவ நாசாவின் விண்வவளிப் 

பயணங்களுக்கு வாகனங்கறள வழங்கும் நிறுவனங்களாகும். 

 இத்திட்டத்தின்கீழ், தனியார ் நிறுவனங்கள் சரவ்பதச விண்வவளி நிறலயத்திை்கு 

விண்வவளி வீரரக்றளக் வகாண்டு வசல்வதை்காக, அவரக்றளத்  தாங்கிச ் வசல்லும் 

வாகனங்கறளச ்வசயல்படுத்த இருக்கின்ைன. 

 

 

அதமரிக்கக் குடிகயற்றெ் ெலட 

 அவமரிக்காவானது, தனது நாட்டிை்குள் பிை நாட்டினர ் குடிபயறுவதை்குத் தறட 

விதித்துள்ளது.  

 இத்தறடயானது 60 நாடக்ளுக்குப் வபாருந்தும். இத்தறடயானது நிரந்தரக் 

குடியிருப்பாளர ்தகுதிக்கான “பசற்ச அடற்டறய” பகாருபவரக்ளுக்கும் வபாருந்தும். 

 பசற்ச அடற்டயானது அலுவல் ரீதியாக நிரந்தரக் குடியிருப்பு அடற்ட என்று 

அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 பசற்ச அடற்டறய றவத்திருப்பவரக்ள் அவமரிக்கக் குடியுரிறமக்காக 

விண்ணப்பிப்பதை்குச ்சட்டப்பூரவ்மாகத் தகுதியுறடயவரக்ளாவர.்  

 

G 20 கவளாண் அலமசச்ரக்ள் சந்திப்பு 

 மத்திய பவளாண் துறை அறமசச்ரான நபரந்திர சிங் பதாமர ்காவணாலியின் மூலம் 

G20 நாடுகளின் பவளாண் அறமசச்ரக்ள் சந்திப்பில் கலந்து வகாண்டார.் 
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 இந்தச ்சந்திப்பானது சவுதி அபரபியாவினால் தறலறம தாங்கப்பட்டது.  

 G20 AMIS ஆனது (Agricultural Market Information System - பவளாண் சந்றதத் தகவல் 

அறமப்பு) வகாள்றக நடவடிக்றககளின் ஒருங்கிறணப்பிை்காக உதவ இருக்கின்ைது.  

 

உைகளாவிய வருடாந்திர அறிக்லக 

 சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பின் உலக உணவுத் திட்டமானது உணவுப் 

பிரசச்ிறன குறித்த தனது 4வது வருடாந்திர அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது.  

 இந்த அறிக்றகயின்படி, உலகில் உணவுப் பிரசச்ிறனயானது 10% என்ை அளவில் 

அதிகரித்துள்ளது.  

 இந்த அறிக்றகயானது ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மை்றும் பவளாண் அறமப்பாலும் 

உலக உணவுத் திட்டத்தாலும் இறணந்து ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச ் சறபயிடம் 

அளிக்கப் பட்டது. 

  

உைகப் பெ்திரிக்லகச ்சுெந்திரக் குறியீடு – 2020  

 இது “ரிப்பபாரட்்டரஸ்் வித் அவுட் பாரட்ரஸ்்” அல்லது எல்றலகறளக் கடந்த 

பத்திரிக்றகயாளரக்ள் (Reporters Without Borders) என்ை அறமப்பினால் வவளியிடப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது பாரறீசத் தறலறமயிடமாகக் வகாண்ட ஒரு அரசு சாரா அறமப்பாகும். 

 இந்தக் குறியீட்டில் ஏைத்தாழ 180 நாடுகள் தரவரிறசப் படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

 இந்தக் குறியீட்டில் நாரப்வ வதாடரந்்து 4வது ஆண்டாக முதலிடத்திலும் பின்லாந்து 

2வது இடத்திலும் வடன்மாரக்் 3வது இடத்திலும் உள்ளன. 

 இந்தியா 2018 ஆம் ஆண்டிலிருந்த இடத்திலிருந்து (140) 2 இடங்கள் பின்தங்கி 142வது 

இடத்தில் தரவரிறசப் படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 2018 (6 வகாறலகள்) ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடப்படும் பபாது 2019 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தியாவில் எந்தவவாருப் பத்திரிக்றகயாளரும் வகாறல வசய்யப்படவில்றல என்று 

இது கூறுகின்ைது. 

 சீனா, ஈரான் மை்றும் ஈராக் ஆகிய நாடுகள் வகாரானா றவரஸ் பாதிப்பின் வசய்திகள் 

மீதான தணிக்றக முறைக்காக விமரச்ிக்கப் படுகின்ைன.  

 இந்தக் குறியீட்டின் படி, உலகின் மை்ை இதர பிராந்தியங்கறளக் காட்டிலும் வதை்கு 

ஆசியா குறைந்த திைன் வகாண்டதாக உள்ளது. 

 இந்தக் குறியீட்டில் வடவகாரியா 180வது இடத்திலும் சீனா 177வது இடத்திலும் உள்ளன. 
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நூர ்(ஒளி) தசயற்லகக் ககாள் 

 ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் பறடயானது முதன்முறையாக விண்வவளியின் 

சுை்று வட்டப் பாறதக்குள் ஒரு இராணுவச ் வசயை்றகக்பகாறள வவை்றிகரமாகச ்

வசலுத்தியுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தச ்வசயை்றகக்பகாளானது நூர ்(ஒளி) என்று வபயரிடப் படட்ுள்ளது.  

 

 

இந்தியா மற்றும் மகைசியா 

 சமீபத்தில் இந்தியா HCQ (hydroxychloroquine) மருந்து ஏை்றுமதி நாடுகளின் பட்டியலில் 

மபலசியாறவச ்பசரத்்துள்ளது.  

 பறன எண்வணறய வாங்கும் உலகின் மிகப்வபரிய நாடாகவும் மபலசியாவிை்கான 

மிகப்வபரிய சந்றதயாகவும் இந்தியா  விளங்குகின்ைது. 

 இந்பதாபனசியாவிை்குப் பின்பு உலகில் இரண்டாவது மிகப்வபரிய பறன எண்வணய் 

உை்பத்தியாளர ்நாடு மபலசியா ஆகும்.  

 இந்தியாவானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இந்பதாபனசியா மை்றும் மபலசியா ஆகிய 

நாடுகளிடமிருந்து 9 மில்லியன் டன்கள் பறன எண்வணறய வாங்குகின்ைது. 

 உலகில் பறன எண்வணய் மை்றும் தாவர எண்வணயின் மிகப்வபரிய 

இைக்குமதியாளர ்நாடு இந்தியா ஆகும். 

 நாட்டின் வமாத்த தாவர எண்வணய் இைக்குமதியில் பறன எண்வணயின் பங்கு 

60%ை்கும் பமலாகும். 

பின்னணி 

 மாரச் ் மாதத்தில், மபலசியாவில் புதிய பிரதமராக முக்யுதின் யாசின் 

வபாறுப்பபை்ைார.்  

 முன்னதாக பிப்ரவரி மாதத்தில் மபலசியாவின் பிரதமர ் பதவியிலிருந்து மஹதிர ்

முகமது பதவி விலகினார.் 

 

சீனாவிற்கு எதிரான வழக்கு 

 அவமரிக்காவின் மிவசௌரி மாகாணம் சீனாவிை்கு எதிராக வழக்கு ஒன்று 

வதாடுத்துள்ளது.  

 வகாரானா றவரஸ் வதாை்றும் நிறலறய மறைத்தல், இடித்துறரப்பாளரக்றளக் 

றகது வசய்தல், தகவறல அளிக்காமல் இருத்தல் பபான்ை சீனாவின் நடவடிக்றககள் 

மை்ை நாடுகளுக்கு “தாங்கிக் வகாள்ள முடியாத ஒரு இழப்பிை்கு” வழி வகுத்துள்ளது 

என்று இந்த மாகாணம் குை்ைம் சாட்டியுள்ளது.  
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தொற்றுகநாய்களின் வரைாறு 

 பகாவிட்-19 ஆயிரக்கணக்கானவரக்றளக் வகான்ைது மடட்ும் அல்லாமல்  

வபாருளாதார வநருக்கடியின் பமாசமான மை்றும் ஆழமான வரலாை்றிை்கும் மக்கறள 

உட்படுத்தியுள்ளது. 

 இது உலகின் ஒவ்வவாரு வபரிய வபாருளாதாரச ்சக்திறயயும் முடங்கியுள்ளது. 

 வரலாை்றில் இதை்குச ் சமமான அளவில் வவகுவாக தாக்கங்கறள உருவாக்கிய பல 

வதாை்றுபநாய்கள் இடம் வபை்று உள்ளன. 

 அறவ ஜஸ்டினியன் பிபளக், பிளாக் வடத் மை்றும் ஸ்பானிஷ் காய்சச்ல் ஆகும். 

 ஜஸ்டினியன் பிபளக் 6 ஆம் நூை்ைாண்டில் தாக்கிய ஒரு வகாடிய வதாை்று பநாயாகும். 

 இது எகிப்திலிருந்து கான்ஸ்டான்டிபநாபிள் வறர பரவியிருந்தது. 

 பிளாக் வடத் பநாயானது 200 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவரக்றளக் வகான்ைது. 

 இது சீனா, சிரியா, இந்தியா மை்றும் எகிப்றதத் தாக்கியது. 

 இந்த பநாய் 1347 ஆம் ஆண்டில் ஐபராப்பாறவத் தாக்கியது. 

 முதலாம் உலகப் பபாரின் கறடசிக் கட்டத்தில் ஸ்பானிஷ் காய்சச்ல் ஆனது 

தாக்கியது. 

 இது முதலில் ஐபராப்பாவில் பதிவு வசய்யப்பட்டது. பின்னர ் ஆசியா மை்றும் 

அவமரிக்காவிலும் பரவியது. 

 இந்த பநாய் முதல் உலகப் பபாரில் வஜரம்ணியின் பறடப் பிரிவுகறளப் பலவீனப் 

படுத்தியது மை்றும் அந்தப் பபாரில் வஜரம்னியின் வீழ்சச்ிக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக 

கருதப் பட்டது. 

 

பாை் கெநீர் கூட்டணி 

 பால் பதநீர ் கூட்டணி (Milk tea Alliance) என்பது சீன அரசாங்கம் மை்றும் அதன் 

ஆதரவாளரக்ளின் சரவ்ாதிகாரத்திை்கு எதிராக சமூக வறலப் பின்னல்களில் 

தாய்லாந்து, றதவான் மை்றும் ஹாங்காங்கிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான 

இறணயதளப் பயனரக்ளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஜனநாயகச ் சாரப்ு 

முன்னணியாகும். 

 இந்த முறைசாரா இயக்கமானது தாய்லாந்திை்கு எதிரான சீன ஆதரவு டவ்ிட்டர ்

பயனரக்ளின் அவமதிப்புகளுக்கு எதிராக தன்றனத் தாபன தை்காத்துக் 

வகாள்வதை்காக வதாடங்கப் பட்டது. 
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ஐ.நா.வின் ஒருமிெ்ெ தீர்மானம் 

 ஐக்கிய நாடுகள் சறபயானது  ஒருமித்த தீரம்ானம் ஒன்றை நிறைபவை்றி உள்ளது. 

 இது பகாவிட்-19க்கு எதிராகப் பபாராடுவதை்காக எதிரக்ாலத்தில் உருவாக்கப்பட 

இருக்கும் தடுப்பூசிகறள நியாயமான, திைறமயான மை்றும் சரியான பநரத்தில் 

அணுகுவதை்கான மை்றும் பகிரந்்து வகாள்வதை்கான தீரம்ானமாகும். 

 பமலும் இந்த தீரம்ானம் வமக்சிபகாவால் உருவாக்கப் படட்ு, அவமரிக்காவால் 

ஆதரிக்கப் படுகிைது. 

 இத்தீரம்ானத்றத நிறைபவை்ை, ஐக்கிய நாடுகள் சறபக்கு சாதாரண வபரும்பான்றம 

பதறவப் பட்டது (அறனதத்ு வாக்குகளிலும் பசரத்்து 50%க்கும் அதிகமானறவ). 

 எப்வபாழுது ஒரு விவகாரம் வாக்களிப்பதை்கான முக்கியதத்ுவத்றதப் 

வபறுகின்ைபதா அப்பபாது அதை்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு வபரும்பான்றம 

பதறவப்படுகின்ைது. 

 

அதமரிக்க கசச்ா எண்தணய் 

 வடக்சாஸ் றலட் ஸ்வீட்  (Texas light sweet) என்று அறழக்கப்படும் பமை்கு வடக்சாஸ் 

இறடநிறலச ்சந்றதயானது  (WTI - West Texas intermediate), அவமரிக்காவில் எண்வணய் 

விறலயில் ஓர ் அளவுபகாலாகப் பயன்படுத்தப்படும் கசச்ா எண்வணயின் ஒரு தர 

வறகயாகும். 

 இது உலகளவில் கசச்ா எண்வணயின் ஒரு மிகச ்சிைந்த தர வறகயாகும். 

 இது தன் குறைந்த அடரத்்தி காரணமாக  றலட் அல்லது அடரக்ுறைவான கசச்ா 

எண்வணய் என அறழக்கப் படுகிைது.  

 பமலும் அதன்  குறைந்த கந்தக உள்ளடக்கத்தின்  காரணமாக அது இனிப்பான வறக 

என்றும் அறழக்கப் படுகிைது. 

 நியூயாரக்்கில் இயங்கும் பமை்கு வடக்சாஸ் இறடநிறலச ் சந்றதயில் கசச்ா 

எண்வணய் விறலயானது ஏப்ரல் 20 அன்று ஒரு பீப்பாய் றமனஸ் 40.32 டாலராக சரிந்து 

அவமரிக்க எண்வணய்ச ்சந்றதகளில் ஒரு வரலாை்றை உருவாக்கியுள்ளது. 

 இதுவறர அறிந்ததில் இதுபவ மிகக் குறைந்த கசச்ா எண்வணய் விறலயாகும். 

 இதை்கு முன் மிகக் குறைந்த விறலயானது இரண்டாம் உலகப் பபாருக்குப் பின் 

உடனடியாக ஏை்பட்டதாகும். 

 எண்வணய்ச ் சந்றதகளுக்கான மூன்று முக்கிய அளவீடுகளில் பிவரன்ட் கசச்ா 

(வடக்குக் கடல் பகுதியிலிருந்து) மை்றும் துபாய் கசச்ா ஆகியவை்றுடன் பசரத்்து 

இதுவும் ஒன்ைாகும். 

 இந்தியக் கசச்ா எண்வணயின் வகாள்முதலானது பமை்கு வடக்சாஸ் சந்றதறய 

உள்ளடக்கி யிருக்கவில்றல . 

 இந்தியா பிவரன்ட ் சந்றத மை்றும் சில வறளகுடா நாடுகள் ஆகியவை்றிடமிருந்து 

மடட்ுபம எண்வணறய வாங்குகின்ைது. அதனால் பநரடியான தாக்கம் எதுவும் 

இந்தியாவிை்குக் கிறடயாது.   

 ஒரு பீப்பாய் என்பது 157 லிட்டராகும். 

 ஆனால் வசயல்முறைக்குள்ளாக்கிய பிைகு இது 166 லிட்டருக்கு வருகிைது. 
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ஆை்ப்ஸ் மலையிை் இந்தியக் தகாடி 

 பகாவிட்-19க்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள அறனத்து இந்தியரக்ளுக்கும் 

பவண்டிய ஒரு வலுவான ஆதரறவ வவளிப்படுத்த 1,000 மீட்டருக்கும் அதிகமான 

அளவில் இந்தியக் வகாடியின் மூவரண்த்தின் ஒளியானது சுவிடச்ரல்ாந்தின் 

வஜரம்ாட்டில் உள்ள பமடட்ரஹ்ாரன்் சிகரத்தின் பமல் காட்சிப் படுத்தப்படட்து. 

 சுவிடச்ரல்ாந்றதச ்பசரந்்த ஒளிக் கறலஞர ்வஜரர்ி பஹாஃப்வசடட்ர ்மாரச் ்இறுதி முதல் 

பல்பவறு நாடுகளின் வகாடிகறள அங்கு காட்சிப்படுத்தி வருகிைார.் 

 பமட்டரஹ்ாரன்் (4478 மீட்டர)் என்பது ஆல்ப்ஸ் மறலத்வதாடரில் உள்ள ஒரு 

சிகரமாகும். 

 இது சுவிடச்ரல்ாந்திை்கும் இத்தாலிக்கும் இறடயில் உள்ளது. 

 சில பநரங்களில் இது மறலகளின் மறல என்றும் குறிப்பிடப்படுகிைது, வபாதுவாக 

பமட்டரஹ்ாரன்் சிகரமானது ஆல்ப்ஸின் மறலத் வதாடரின் ஒரு முக்கியச ்சின்னமாக 

மாறியுள்ளது. 

 

 

சீனா – உைக சுகாொர நிறுவனம் 

 உலக சுகாதார நிறுவனத்திை்கு (WHO) பமலும் 30 மில்லியன் அவமரிக்க டாலறர 

வழங்க இருப்பதாக சீனா அறிவித்துள்ளது.  

 இதை்கு முன்பு, சீனா 20 மில்லியன் அவமரிக்க டாலறர வழங்கியிருந்தது. 

 வடட்பராஸ் அதபனாம் வகப்ரிபயசுஸ் (Tedros Adhanom Ghebreyesus) என்பவர ்

எத்திபயாப்பியாறவச ் பசரந்்த நுண்ணுயிரியில் வல்லுநர ் மை்றும் சரவ்பதச அளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு மபலரிய பநாய் ஆராய்சச்ியாளர ்ஆவார.்  
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 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் இவர ்WHOவின் வபாது  இயக்குநராக உள்ளார.்  

 இந்தப் வபாறுப்றப வகிக்கும் முதலாவது மருத்துவரல்லாத நபர ் மை்றும் முதலாவது 

ஆப்பிரிக்கர ்இவராவார.்  

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 11 அன்று, WHO ஆனது பகாவிட் – 19ஐ “வகாள்றள பநாயாக” 

அறிவித்தது. 

 

தபஷாவரின் கிசா குவானி பசார் படுதகாலை 

 இந்தப் படுவகாறலயானது 1930 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 அன்று குறட கித்மத்கர ்

(இறைவனின் வதாண்டரக்ள்) இயக்கத்தின் அறமதிவழிப் பபாராட்டக்காரரக்ளுக்கு 

எதிராக ஆங்கிபலயப் பறடகளால் நடத்தப்பட்டது.  

 இந்தப் படுவகாறலயின் 90வது நிறனவு தினம் இந்த ஆண்டாகும் (2020). 

 குறட கித்மத்கர ் என்பது இந்தியத ் துறணக் கண்டத்தில் ஆட்சி வசய்த 

ஆங்கிபலயருக்கு எதிரான ஒரு வன்முறையை்ை இயக்கமாகும். 

 இது வடபமை்கு எல்றல மாகாணத்தில், ஒரு பஸ்தூன் விடுதறலப் பபாராட்ட வீரரான 

அப்துல் கபார ்கானால் தறலறம தாங்கப்பட்டது.  

 

 

உைக ராணுவச ்தசைவுகளின் கபாக்குகள் – 2019 அறிக்லக 

 ஸ்டாக்பஹாம் சரவ்பதச அறமதி ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (SIPRI - Stockholm 

International Peace Research Institute) உலகில் உள்ள பல்பவறு நாடுகளின் இராணுவச ்

வசலவினம் குறித்த தனது அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 அவமரிக்கா, சீனா மை்றும் இந்தியா ஆகியறவ 2019 ஆம் ஆண்டில் முன்னிறலயில் 

உள்ள மிகப்வபரிய இராணுவச ்வசலவின நாடுகளாகும். 

 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா தனது இராணுவத்திை்கு 71.1 பில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்

நிதிறய வசலவிடட்ுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில் அவமரிக்கா தனது இராணுவத்திை்காக 732 பில்லியன் அவமரிக்க 

டாலர ்நிதிறயச ்வசலவிடட்ுள்ளது.  

 உலகின் மிகப்வபரிய ஆயுத ஏை்றுமதி நாடுகளாக அவமரிக்கா, ரஷ்யா, பிரான்ஸ், 

வஜரம்னி மை்றும் சீனா ஆகியன வதாடரக்ின்ைன. 

 உலகின் மிகப்வபரிய ராணுவச ் வசலவின நாடுகளின் முதல் மூன்று நாடுகளின் 

மத்தியில் இந்தியா மை்றும் சீனா இடம் வபறுவது இதுபவ முதன் முறையாகும். 
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தைபனான் – கஞ்சாச ்சாகுபடி (Marijuana) 

 கஞ்சாச ்சாகுபடிறயச ்சட்டப்பூரவ்மாக்கிய முதலாவது அரபு நாடு வலபனான் ஆகும்.  

 கஞ்சாச ் வசடியானது வலபனானில் உள்ள வளமான பீக்கா பள்ளத்தாக்கில் சட்ட 

விபராதமாக பயிரிடப்படட்ு வந்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பின்படி, வமாராக்பகா மை்றும் ஆப்கானிஸ்தானிை்குப் பிைகு 

உலகின் 3வது மிகப்வபரிய கஞ்சா பிசின் விநிபயாக நாடு வலபனான் ஆகும். 

 வலபனான் நாடற்டத் தவிர, தங்க முக்பகாணப் பகுதி மை்றும் தங்கப் பிறைப் பகுதி 

ஆகியறவ இந்த அபினி (opium) உை்பத்தியில் பங்கு வகாண்டுள்ளன. 

 தங்கப் பிறைப் பகுதியானது ஈரான், பாகிஸ்தான் மை்றும்  ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய 

நாடுகறள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 வறரபடத்தில் இந்த நாடுகள் இறணந்து பிறை வடிவத்றத உருவாக்குவதனால், 

இதை்கு தங்கப் பிறை என்று வபயரிடப் படட்ுள்ளது. 

 தங்க முக்பகாணமானது தாய்லாந்து, மியான்மர,் லாபவாஸ் ஆகிய நாடுகறள 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 ருவாக் மை்றும் வமக்காங் ஆகிய நதிகள் சங்கமிக்கும் இடத்தில் இந்தப் பகுதிகள் 

சந்திப்பதால், இதை்கு தங்க முக்பகாணம் என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது.  
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சரவ்கெச நிதியியை் கசலவ லமய ஆலணயம் 

 இந்திய அரசு இந்த ஆறணயத்றத ஏை்படுத்தியுள்ளது- 

 இந்த ஆறணயத்தின் தறலறமயகமானது குஜராத்தில் உள்ள காந்தி நகரில் 

ஏை்படுத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

 இந்த ஆறணயத்தின் முக்கியமான பணி நிதியியல் நிறுவனங்களின் காப்பீடட்ு 

ஒப்பந்தங்கள், நிதி றவப்புகள், பங்குகள் பபான்ை நிதியியல் வபாருடக்றள 

முறைப்படுத்துவதாகும். 

 இந்த ஆறணயமானது இந்திய அரசினால் நியமிக்கப்படும் 9 உறுப்பினரக்றளக் 

வகாண்டிருக்கும். 

 இந்த உறுப்பினரக்ளின் பதவிக் காலம் 3 ஆண்டுகளாகும்.  

 இந்த உறுப்பினரக்ளில் ஒரு தறலவர,் மத்திய நிதித் துறை அறமசச்கத்தின் 2 

உறுப்பினரக்ள், ஆரப்ிஐ, வசபி, ஐஆரட்ிஏஐ மை்றும் பிஎப்ஆரட்ிஏ ஆகியவை்றிலிருந்து 

தலா 1 உறுப்பினர,் பதரவ்ுக் குழுவின் பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில் 2 உறுப்பினரக்ள் 

ஆகிபயார ்இருப்பர.் 

 

பிட்ச ்பிளாக் பயிற்சி  

 

 ஆஸ்திபரலியாவின் ராயல் வான் பறடயால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 

நடத்தப்படும் பபாரப்் பயிை்சியானது பகாவிட் – 19 அசச்ுறுத்தலின் காரணமாக ரத்து 

வசய்யப் படட்ுள்ளது. 

 இந்தப் பயிை்சியின் முக்கிய பநாக்கம் வான்வழிப் பபார ்எதிரப்்புப் பாதுகாப்பு மை்றும் 

வான்வழிப் பபார ்எதிரப்்புத் தாக்குதல் குறித்து பயிை்சி வபறுவதாகும். 

 2018 ஆம் ஆண்டில், இந்தப் பயிை்சியில் இந்தியா முதன்முறையாகக் கலந்து 

வகாண்டது. 
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ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

ககாவிட் – 19 தொற்றாை் வளரும் நாடுகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு 

 

 வரத்்தகம் மை்றும் பமம்பாடு குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பானது (UNCTAD - United 

Nations Conference on Trade and Development) இந்தப் புதிய ஆய்றவ வவளியிடட்ுள்ளது. 

 ஜி20 நாடுகள் 5 டிரில்லியன் அவமரிக்க டாலறர உலகப் வபாருளாதாரத்திை்குள் 

வசலுத்திய பபாதிலும் 2020 – 21ஆம் ஆண்டில் உலகப் வபாருளாதாரம் மந்த 

நிறலறயபய சந்திக்கும். 

 பமலும் இந்த அறிக்றகயானது இந்தியா மை்றும் சீனா ஆகிய நாடுகள் இந்த மந்த 

நிறலயிலிருந்துத் தப்பிதத்ு விடும் என்றும் கூறுகின்ைது. 

 

சிறு கசமிப்பு வட்டி விகிெம் 

 இந்திய அரசானது 2020-2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டிை்கான பல்பவறு சிறு 

பசமிப்புத் திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கறளக் குறைத்து உள்ளது. 

 சுகன்யா சம்ரிதி பயாஜனா, கிசான் விகாஸ் பத்திரம், பதசிய பசமிப்புப் பத்திரம் 

மை்றும் வபாது வருங்கால றவப்பு நிதி பபான்ை திட்டங்களின் வட்டி விகிதங்கள் 

குறைக்கப் படட்ுள்ளன. 
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பிரொன் மந்திரி கரீப் கை்யாண் கயாஜனா 

 கபரானா றவரஸ் வதாை்றிை்கு எதிரான நடவடிக்றககளின் பபாது ஏறழ மக்களுக்கு 

உதவுவதை்காக பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் பயாஜனா என்ை திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.70 

பகாடி மதிப்புள்ள நிவாரணத் வதாறகத் திட்டத்றத மத்திய நிதி மை்றும் வபரு 

நிறுவனங்கள் துறை அறமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 இது அரசு மருத்துவ மறனகள் மை்றும் சுகாதார நல றமயங்களில் பகாவிட் – 19 

வதாை்று எதிரப்்பு நடவடிக்றககளில் பணியாை்றும் சுகாதார நலப் 

பணியாளரக்ளுக்கான காப்பீடட்ுத் திட்டம் ஆகும். 

 துப்புரவுத் வதாழிலாளரக்ள், மருத்துவ அறைப் பணியாளரக்ள், வசவிலியரக்ள், ஆஷா 

திட்டப்  பணியாளரக்ள், மருத்துவப் பணியாளரக்ள், வதாழில்நுட்ப பணியாளரக்ள், 

மருத்துவரக்ள், வதாழில் நிபுணத்துவ மருத்துவரக்ள் மை்றும் பிை சுகாதாரப் 

பணியாளரக்ள் ஆகிபயார ்இந்த சிைப்புக் காப்பீடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளடங்குவர.் 

 பகாவிட் – 19 வதாை்று பநாய்க்குச ் சிகிசற்சயளிக்கும் எந்தவவாரு மருத்துவப் 

பணியாளரும் பாதிப்பிை்கு உள்ளாக பநரிட்டால், அவரக்ளுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் 

ரூ.50 இலடச்ம் நிவாரணத் வதாறக வழங்கப்படும். 

 விவசாயிகள் 2020 – 21 ஆம் ஆண்டிை்கான வருடாந்திர வருமான நிதியுதவியான 

ரூ.6,000 என்ை வதாறகயிலிருந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் முதல் தவறணயாக ரூ.2000 ஐப் 

வபை இருக்கின்ைனர.் 

 8.7 பகாடி விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.2000 நிதித் வதாறகயானது பிரதான் 

மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி என்ை திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப் படுகின்ைது. 

 

நாடு முடக்கெ்தின் கபாது சிறப்புப் தபாருளாொர மண்டைம் 

 நாடு முடக்கத்தின் பபாது நாட்டில் உள்ள ஏைதத்ாழ 280 சிைப்புப் வபாருளாதார 

மண்டலங்கள் (SEZ – Special Economic Zone) மருந்துகள், மருந்து சாதனங்கள் மை்றும் 

மருத்துவ உபகரணங்கள் ஆகியவை்றைத் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடட்ுள்ளன. 

 இந்தச ் சிைப்புப் வபாருளாதார மண்டலங்கள் நாட்டின் வமாத்த ஏை்றுமதியில் 18%  

என்ை அளவிை்குப் பங்களிக்கின்ைன.  

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் SEZன் ஏை்றுமதியானது அதிகரித்து, 110 பில்லியன் அவமரிக்க 

டாலறர எட்டியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 SEZகள் மத்திய வரத்்தக மை்றும் வதாழில்துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் 

வசயல்படுகின்ைது. 

 சிைப்புப் வபாருளாதார மண்டலங்கள் சட்டம், 2005ன் கீழ் SEZகறளச ் வசயல்படுத்த 

மாநிலங்கள் அனுமதிக்கப் படுகின்ைன. 

 இந்தச ் சட்டமானது ஏை்றுமதி ஊக்குவிப்பில் மாநில அரசுகளின் பங்றக வறரயறை 

வசய்கின்ைது. 

 

வழிவலகக்கான முன்பணம் 

 மத்திய வங்கியிடம் இருந்து அரசாங்கம் வபறும் குறுகிய காலக் கடனுக்கான வரம்றப 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கி உயரத்்தியுள்ளது. 

 “வழி வறகக்கான முன்பணம்” என்று அறியப்படும் கடன் வசதிக்கான வரம்பானது 

2020 – 21 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் ரூ.1.2 இலடச்ம் பகாடி என்ை அளவில் 

உயரத்்தப்பட்டது. 

 கபரானா றவரஸ் வதாை்றிை்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் அரசின் வசலவினம் 
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அதிகரிக்கும் என்பறதக் கருத்தில் வகாண்டு இந்த வரம்பு அதிகரிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த நிதியின் கிறடக்கும் தன்றமயானது அரசின் நீண்ட காலச ்சந்றதக் கடன்கறள 

மீறிய அளவில் குறுகிய காலச ் வசலவினத்றத பமை்வகாள்ள மத்திய அரசிை்கு 

வாய்ப்பிறன ஏை்படுத்திக் வகாடுக்கும். 

வழிவளகக்கான முன் ணம்  ற்றி (WMA – Ways and Means Advances) 

 இது வருமானம் மை்றும் வசலவினம் ஆகிய இரண்டிை்கும் இறடயிலான தை்காலிக 

பவறுபாடுகறளப் பூரத்்தி வசய்வதை்காக மத்திய அரசிை்கு இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியினால் வழங்கப்படும் தை்காலிகக் கடன் வசதியாகும். 

 இது மத்திய அரசின் நிதிப் பை்ைாக்குறைக்கு நிதியளிப்பதை்காக 40 ஆண்டுகள் 

பழறமயான தை்காலிகக் கருவூலப் பத்திரம் தறட வசய்யப்படட் பின்பு, 1999 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று அறிமுகப்படுத்தப் பட்டது. 

 பதறவ ஏை்படின், இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிடமிருந்து உடனடியாக வழங்கப் படும் இந்த 

நிதிறய அரசு பயன்படுதத்ிக் வகாள்ளலாம். 

 ஆனால், அரசு இந்த நிதிறய 90 நாடக்ளுக்குள் திருப்பிச ் வசலுத்த பவண்டும். 

இதை்கான வட்டியானது தை்வபாழுதுள்ள வரப்பபா விகிதத்றதக் வகாண்டு கணக்கிடப் 

படுகின்ைது. 

 WMA ஆனது வழக்கமான வழக்கமான WMA மை்றும் சிைப்பு WMA என இரண்டு 

வறககறளக் வகாண்டுள்ளது. 

 சிைப்பு WMA அல்லது சிைப்புக் கடன் வபறுதல் வசதியானது (SDF - Special Drawing Facility) 

மாநில அரசிடம் இருக்கும் மத்திய அரசுப் பத்திரங்களின் ஆதாரத்றதக் வகாண்டு 

வழங்கப் படுகின்ைது. 

 மாநிலத்தின் SDFன் வரம்பானது முழுவதும் தீரந்்த பின்னர ் வழக்கமான WMAஐ 

மாநிலம் பயன்படுத்திக் வகாள்ளும். 

 

 

எதிர் சுழற்சி மூைென இலடயகம் (CCyB)  

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது எதிர ் சுழை்சி மூலதன இறடயகத்தின் 

வசயல்படுத்துதறல ஒதத்ி றவத்துள்ளது. 

 CCyB (countercyclical capital buffers) ஆனது வபாருளாதாரத்தில் அதிகரித்து வரும் சுழை்சித ்

வதாடர ் அபாயங்களினால் ஏை்படும் இழப்புகளுக்கு எதிராக வங்கித் துறைறயப் 

பாதுகாப்பறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

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


                            

 

 

71 
 

 இந்த விதியானது முதன்முறையாக பபசல் – III என்ை விதிமுறைகளில் அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்டது. 

 பபசல் – III என்பது உலவகங்கிலும் உள்ள மத்திய வங்கிகளினால் ஒப்புக் 

வகாள்ளப்பட்ட ஒரு தன்னாரவ் நடவடிக்றககளின் வதாகுப்பாகும். 

 இந்த நடவடிக்றககள் 2007 – 09 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலக் கட்டத்தில் 

நிகழ்ந்த நிதியியல் வநருக்கடிகளுக்கு எதிரவ்ிறன ஆை்றும் விதமாக வங்கித் துறை 

ஒழுங்குமுறை குறித்த சரவ்பதச வங்கித ்  தீரவ்ுகள் அறமப்பின் “பபசல் குழுவினால்” 

ஏை்படுத்தப் பட்டது. இது வங்கிகளின் ஒழுங்குமுறைறய வலுப்படுதத்ுவறதயும் 

நிதியியல் அறமப்பிை்குள் இருக்கும் பிரசச்ிறனகறள எதிரத்்துப் பபாராடுவறதயும் 

பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

 

முழுவதும் அணுகக் கூடிய வழி 

 ஏப்ரல் 1 ஆம் பததியிலிருந்து குறிப்பிட்ட அரசாங்கப் பத்திரங்களின் மீது வவளிநாடு 

வாழ் இந்திய வம்சாவளியினறர முதலீடு வசய்ய அனுமதிக்கும் “முழுவதும் அணுகக் 

கூடிய வழி” என்ை வபயர ்வகாண்ட ஒரு தனிப்பட்ட வழிமுறைறய இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 அரசாங்கப் பிரிவுகளின் குறிப்பிட்ட பிரிவுகளில் வவளிநாடு வாழ் இந்திய 

வம்சாவளியினர ் எந்த விதக் கடட்ுப்பாடும் இன்றி முதலீடு வசய்ய அனுமதிக்கப் 

படுவர ்என்ை படவ்ஜட் அறிவிப்பிை்குப் பின்பு இந்த நடவடிக்றகயானது பமை்வகாள்ளப் 

படட்ுள்ளது. 

 

தவளிநாட்டு வரெ்்ெகக் தகாள்லக 

 மூலதனப் வபாருடக்ள் ஏை்றுமதி ஊக்குவிப்பு மை்றும் வரியை்ை இைக்குமதி அனுமதி 

பபான்ை ஏை்றுமதித் திட்டங்கள் அடுத்த ஓர ்ஆண்டுக் காலத்திை்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக 

இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 பமலும், இந்திய அரசானது வவளிநாடட்ு வரத்்தகக் வகாள்றக 2015 – 20 என்ை 

வகாள்றகறய அடுத்த ஒரு ஆண்டுக் காலத்திை்கு, அதாவது 2021 வறர நீட்டிக்கத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 இது 2020 ஆண்டு வவளிநாடட்ு விை்பறனறய 900 பில்லியன் டாலராக இருக்க 

பவண்டும் என்று இலக்கு நிரண்யித்துள்ளது. 

 இந்தக் வகாள்றகயானது 5 வவவ்பவறு திட்டங்கறளத் வதாடங்கியுள்ளது. 
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 வபாருடக்ள் குறித்த திடட்ம், சந்றத குறித்த திடட்ம், சந்றதயுடன் இறணக்கப்பட்ட 

வபாருடக்ள் குறித்த திட்டம் மை்றும் பவளாண் கட்டறமப்புச ் சலுறகத் திட்டம் 

ஆகியறவ இதில் அடங்கும். 

 கிராம உத்பயாக் பயாஜனா மை்றும் விபசஷ் கிரிஷ் ஆகியறவ ஒை்றை வழி வணிகச ்

சரக்கு ஏை்றுமதித் திட்டமான  இந்திய வணிகச ் சரக்கு ஏை்றுமதித் திட்டத்துடன் 

இறணக்கப் படட்ுள்ளது. 

 பமலும் இந்தக் வகாள்றகயானது நாட்டின் ஏை்றுமதித ் வதாகுப்றபப் பன்முகப் 

படுத்துவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 பமலும் இது வரத்்தகச ்சமநிறலயின்றமறயக் குறைப்பதை்காக வதாடர ்ஊக்குவிப்பு 

நறடமுறைறய வழங்குவறதயும் பநாக்கமாகக் வகாண்டு உள்ளது. 

 

நிறுவனங்கள் புதிய தொடக்கெ் திட்டம், 2020 

 மத்தியப் வபரு நிறுவனங்கள் துறை அறமசச்கமானது “நிறுவனங்கள் புதிய 

வதாடக்கத் திட்டம், 2020” என்ை ஒரு திட்டத்றத அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இது 

“வறரயறுக்கப்பட்ட வபாறுப்புறடறமப் பங்களிப்புத் திட்டம், 2020”  (LLP - Limited Liability 

Partnerships) என்ை திட்டதற்தப் புதுப்பித்துள்ளது. 

 இது பகாவிட் – 19 வதாை்றின் காரணமாகச ்சட்டதத்ின் படி வசயல்படும் நிறுவனங்கள் 

மை்றும் LLP ஆகியவை்றிை்கு நிவாரணம் அளிப்பறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்தத ்  திட்டங்கள் பகாவிட் – 19 வதாை்றினால் ஏை்பட்ட வபாதுச ்சுகாதார நிறலயின் 

பபாது முன்வனப்பபாதும் இல்லாத அளவில் ஏை்படட் அழுத்தத்றதக் குறைப்பறதயும் 

சலுறககறள அளிப்பறதயும் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 இந்தத் திட்டங்கள் நிறுவனங்கள் அல்லது LLPகளினால் தாமதமாகத் தாக்கல் 

வசய்யப்பட்டதை்கான மீண்டும் தாக்கல் வசய்யப்பட இருக்கும் கூடுதல் கட்டணத்றத 

ஒபர தவறணயால் தள்ளுபடி வசய்கின்ைன. 

இது  ற்றி 

 LLP என்பது வறரயறுக்கப்பட்ட வபாறுப்புறடறமறயக் வகாண்டுள்ள சில அல்லது 

அறனத்துப் பங்காளரக்றளயும் வகாண்ட ஒரு பங்காளர ்அறமப்பு ஆகும். 

 எனபவ இது பங்காளரக்ள் அல்லது நிறுவனங்களின் கூறுகறள வவளிக் 

வகாணரக்ின்ைது. 

 LLPல், ஒரு பங்காளர ் மை்வைாரு பங்காளரின் தவைான நடத்றத அல்லது தவைான 

வசயலுக்காகப் வபாறுப்பாக மாட்டார.் 

 

ககாவிட் தசயை் குழு 

 பகாவிட் வசயல் குழு ஒன்று இந்தியாவில் தனியார ் துறையின் முன்னனி நிதி 

பமலாளரக்ள் மை்றும் முன்னணி துணிகர மூலதன நிறுவனங்கள்  ஆகிபயார ்அடங்கிய 

குழு ஒன்ைால் வதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த வறகயில், இதுபவ உலகின்  முதல் பகாவிட் வசயல் குழுவாகும். 

 COVID-19 வதாடரப்ான தயாரிப்புகள் மை்றும் ஆராய்சச்ிகளில் பணியாை்ை இந்திய 

நிறுவனங்கள் மை்றும் வதாடக்க நிறுவனங்கறள ஊக்குவிப்பதை்காக இந்த குழு நிதி 

திரடட்ுகிைது. 

 றம லாப் நிறுவனமானது  ரூ .1 பகாடி நிதி உதவிறய இதன் மூலம் வபை்ைதன  பிைகு 

இந்தக் குழுவானது சமீபத்தில் பிரபலமறடந்துள்ளது. 
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 றமலாப் நிறுவனமானது இந்தியாவில் கபரானா பசாதறனச ் சாதனங்கறளத் 

தயாரிக்கவும் விை்கவும் அனுமதி வபை்ை முதல் இந்திய நிறுவனமாகும். 

 இந்தியா தை்பபாது உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கருவிகறளப் பயன்படுத்துவபதாடு 

மடட்ுமல்லாமல் அறதப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கவும் வசய்கிைது. 

 

ஆகராக்கிய சஞ்சீவனி காப்பீட்டுக் தகாள்லக 

 இந்தியக் காப்பீடட்ு ஒழுங்குமுறை மை்றும் பமம்பாடட்ு ஆறணயமானது சுகாதாரக் 

காப்பீடட்ு வழங்குநரக்ளுக்கு ஆபராக்கிய சஞ்சீவனி காப்பீடட்ுக் வகாள்றகறயச ்

வசயல்படுத்த சில வழிகாடட்ுதல்கறள வழங்கியுள்ளது. 

 பகாவிட்-19 பநாயாளிகறள மருத்துவமறனயில் அனுமதித்த பிைகு ஏை்படும் 

வசலவுகறள ஈடு வசய்யும் அடிப்பறடயில் இது வதாடங்கப் படட்ு உள்ளது.  

 இந்திய மக்கள்வதாறகயில் குறைந்தபடச்ம் 55% பபருக்கு அடிப்பறடக் காப்பீடட்ுப் 

பாதுகாப்பு வழங்குவதை்கான ஒரு வகாள்றகறயக் காப்பீடட்ு வழங்குநரக்ள் 

கட்டறமக்க பவண்டும் என்று கடட்ுப்பாடட்ாளர ் ஆறணயம்  ஏை்கனபவ 

அறிவுறுத்தியிருந்தது. 

 காப்பீட்டிை்கான கட்டணத் வதாறக ரூ.1000 முதல் ஒரு லடச்ம் வறர இருக்கும். 

 விருப்பமுள்ள வாடிக்றகயாளரக்ள் ரூ.5 லடச்ம் வறர காப்பீடட்ு வசதியிறனப்  வபை்றுக் 

வகாள்ளலாம். 

 இதறன 18 வயதுக்கு பமை்பட்ட மை்றும் 65 வயதுக்கு உடப்ட்ட குடிமக்களால் 

பயன்படுத்திக் வகாள்ள இயலும். 

 

என் காசு 

 நாட்டில் முதல் முறையாக, கரூர ் றவசியா வங்கியானது கரூரில் முன்பணம் 

வசலுத்தப்படட் ஒரு அடற்டயான “என் காசு” என்ை ஒரு திட்டத்றதத் வதாடங்கி உள்ளது. 

 இந்திய அரசின் டிஜிட்டல் முன்வனடுப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்த வங்கியானது கரூரில் 

“பணப் புழக்கத்றதக் குறைத்தல்” என்ை ஒரு முன்வனடுப்றபத் வதாடங்கியுள்ளது. இது 

கரூர ் மாவட்டத்தில் பணப் புழக்கத்தின் பயன்பாடற்டக் குறைப்பறத பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 கரூறரச ் பசரந்்த கரூர ்றவசியா வங்கியானது 104 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வதாடங்கப் 

பட்டதாகும். 

 

உைகப் தபாருளாொரம் குறிெ்து ஐக்கிய நாடுகள் 

 கபரானா றவரஸ் வதாை்றின் காரணமாக உலகப் வபாருளாதார வளரச்ச்ியானது 2020 

ஆம் ஆண்டில் 1 சதவிகிதம் அளவிை்குக் குறைய இருக்கின்ைது. 

 இந்த ஆய்வானது ஐக்கிய நாடுகள் வபாருளாதார மை்றும் சமூக விவகாரங்கள் 

துறையினால் பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது (DESA/ Department of Economic and Social Affairs). 

 இது UNDESAவின் உலகப் வபாருளாதார முன்கணிப்பு மாதிரியின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்று ஏை்படுவதை்கு முன்பு, உலகப் வபாருளாதார 

நிறலறமகள் மை்றும் வாய்ப்புகள் – 2020 என்ை அறிக்றகயில் கூைப்படட்ுள்ளவாறு, 2020 

ஆம் ஆண்டில் உலகப் வபாருளாதாரமானது 2.5 சதவிகிதம் என்ை மிதமான அளவில் 

வளரும் என்று கணிக்கப் பட்டதாக இந்த ஆய்வு கூறுகின்ைது. 
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ஊதியக் குலறப்பிற்கான அவசரச ்சட்டம்  

 பிரதமர ் மை்றும் இதர நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ள் ஆகிபயாரின் ஊதியத்தில் 30 

சதவிகித ஊதியக் குறைப்பிை்கு மத்திய அறமசச்ரறவ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இவரக்றளத் தவிர குடியரசுத் தறலவர,் ஆளுநர ்மை்றும் துறணக் குடியரசுத் தறலவர ்

ஆகிபயாரின் ஊதியங்களும் குறைக்கப்பட இருக்கின்ைன. 

 இது வதாடரப்ான ஒரு அவசரச ் சட்டத்திை்கு மத்திய அறமசச்ரறவயினால் ஒப்புதல் 

அளிக்கப் படட்ுள்ளது. இது நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளின் ஊதியங்கள், படிகள் 

மை்றும் ஓய்வூதியங்கள் சட்டம், 1954 என்ை சட்டத்றதத் திருத்துகின்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் திருத்தப்பட்ட இந்தச ்சட்டத்தின்படி, நாடாளுமன்ை 

உறுப்பினரக்ள் பல்பவறு படிகறள (சலுறககறள) தவிரத்்து மாதாந்திர ஊதியமாக ரூ.1 

இலடச்ம் வபறுகின்ைனர.் 

 நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளிடமிருந்து குறைக்கப்பட்ட ஊதியமானது இந்தியத ்

வதாகுப்பு நிதியில் வசலுத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

 நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளின் ஊதியம் மடட்ுபம குறைக்கப் படட்ுள்ளன. அவரக்ளின் 

படிகள் மை்றும் முன்னாள் உறுப்பினரக்ளின் ஓய்வூதியங்கள் குறைக்கப் படவில்றல. 

 பமலும் மத்திய அறமசச்ரறவயானது நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளின் உள்ளூரப்் 

பகுதி/ வதாகுதி பமம்பாடட்ு வளரச்ச்ித் திட்டத்திறன (MPLADS - Members of Parliament Local 

Area Development Scheme) 2 ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2020-21 மை்றும் 2021-22 ஆகிய 

காலத்திை்கு நிறுத்தி றவப்பதை்கு ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 MPLADS என்பது நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ளின் உள்ளூரப்் பகுதி வளரச்ச்ித் திட்டம் 

என்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 இது 1993 ஆம் ஆண்டு வதாடங்கப்படட்ுள்ளது. 

 இதன் வசயல்பாடுகறள மத்தியப் புள்ளியல் மை்றும் திட்ட அமலாக்கத் துறை  

பமை்பாரற்வயிடுகின்ைது.  
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 இது முழுவதும் இந்திய அரசால் நிதி அளிக்கப் படுகின்ைது. 

 2011-12 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வவாரு MPக்கும் ஆண்டிை்கு ரூ.5 பகாடி ரூபாய் நிதி 

ஒதுக்கப் படுகின்ைது . 

 இந்த நிதியானது காலாவதியாகாத (non lapsable) தன்றம வகாண்டதாகும். அதாவது, 

குறிப்பிட்ட ஆண்டில் இந்த நிதியானது வசலவு வசய்யப் படவில்றலவயனில் இந்த நிதி 

அடுதத் ஆண்டுக் கணக்கில் பசரக்்கப் படும். 

 

காப்பீட்டுெ் துலறயிை் இயற்லகப் கபரிடர் (Force Majeure)  

 பகாவிட் – 19 வதாை்றினால் ஏை்படும் இைப்புகளுக்கு “இயை்றகப் பபரிடர”் (Force Majeure) 

பிரிவு வபாருந்தாது என்று ஆயுள் காப்பீடட்ுக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. 

 அரசு மை்றும் தனியார ் என்று அறனத்து விதக் காப்பீடு வழங்கும் நிறுவனங்களும் 

பகாவிட் – 19 வதாை்ைால் ஏை்படும் இைப்புகள் குறித்த பகாரிக்றககள் மை்றும் 

நிவாரணங்கறளச ்வசயல்படுத்த  இருக்கின்ைன. 

 ஒரு ஒப்பந்த முறையில் இயை்றகப் பபரிடர ்பிரிவு என்பதறன தை்வபாழுது பகாவிட் – 19 

வதாை்றின் காரணமாக குறித்த காலத்திை்குள் அந்த ஒப்பந்தம் முடிக்கப் படவில்றல 

என்று குறிப்பிடட்ு வாதிட உபபயாகப்படுத்த முடியும். 

 “இயை்றக பபரிடர”் என்பது எதிரப்ாரக்்கப் படாத அல்லது கடட்ுப்படுத்தப்படாத ஒரு 

நிகழ்வு அல்லது தாக்கம் என்று வறரயறுக்கப் படுகின்ைது. 

 “இயை்றகப் பபரிடர ் பிரிவானது” எதிரப்ாரக்்கப் படாத அவசரச ் சூழ்நிறலகளின் 

காரணமாக அறிமுகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 இது இந்திய ஒப்பந்தச ்சட்டம், 1972ன் கீழ் றவக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

கபாஷான் அபியான் 

 ஆந்திரப் பிரபதச மாநிலமானது பபாஷான் அபியான் (முழுறமயான 

ஊட்டசச்த்திை்கான பிரதம அறமசச்ரின் விரிவான திட்டம்) திட்டத்தின் 

முழுறமயானச ் வசயல்படுத்துதலுக்காக முதலாவது இடத்தில் தரவரிறசப்படுத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்8 அன்று சரவ்பதசப் வபண்கள் தினக் வகாண்டாட்டத்தின் 

பபாது இந்தியப் பிரதமரால் இராஜஸ்தானின் ஜூன்ஜினு என்னுமிடத்தில் 

வதாடங்கப்பட்டது. 

 இது இதை்கு முன்பு 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் 18 ஆம் பததியிலிருந்து பதசிய 

ஊட்டசச்த்துத் திடட்ம் (NNM) என்று அறழக்கப்படுகின்ைது, 

 இந்தத் திட்டமானது ஒருங்கிறணத்தல் மை்றும் முடிவுகள் குறித்த அணுகுமுறை 

ஆகியவை்றை ஏை்றுக் வகாண்டு வாழ்க்றகச ் சுழை்சி குறித்த ஒரு அணுகுமுறையின் 

மூலம் படிப்படியாக நாட்டில் ஊட்டசச்த்துக் குறைபாடற்ட குறைப்பறத பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தில் பங்கு வபறுபவரக்ளின் எண்ணிக்றகறயக் வகாண்ட மாநிலங்களின் 

பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது. 

 இது நிதி ஆபயாக்கின் ஆய்வு அறிக்றகயான “இந்தியாவில் ஊட்டசச்தத்ு முறைறய 

மாை்றுதல் : பபாஷான் அபியான்” என்ை அறிக்றகயிறன அடிப்பறடயாகக் 

வகாண்டதாகும். 

 இது மத்தியப் வபண்கள் மை்றும் குழந்றதகள் நல அறமசச்கத்தின் கீழ் வருகின்ைது. 
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இந்திய மருந்து & இந்திய மருெ்துவச ்சாெனம் மாநாடு 2020 

 மத்திய இரசாயனங்கள் மை்றும் உரங்கள் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் உள்ள மருந்துப் 

வபாருடக்ள் துறையானது இந்திய  வரத்்தக மை்றும் வதாழில்துறைக் கூட்டறமப்புடன் 

இறணந்து இந்திய மருந்து 2020 & இந்திய மருத்துவச ் சாதனம் 2020 குறித்த ஒரு 

மாநாடு மை்றும் கண்காட்சிறயக் குஜராத்தில் உள்ள காந்தி நகரில் நடத்தியது. 

 இந்த நிகழ்வின் கருப்வபாருள், “இந்திய மருந்துத் துறை : விறல குறைந்த மை்றும் 

தரமான சுகாதார நலத்தின் மீதான சவால்கறள எதிர ் வகாள்ளுதல் மை்றும் இந்திய 

மருத்துவ உபகரணம்: நாடு தழுவிய அறனவருக்குமான சுகாதார நலத்திை்கான 

விறல குறைந்த வபாறுப்பு மிக்க மை்றும் தரமான மருத்துவச ் சாதனங்கறள 

ஊக்குவித்தல்” என்பதாகும். 

 இந்த ஆண்டில் (2020) நறடவபை்ை மாநாடு அதன் 5வது பதிப்பாகும். இந்த நிகழ்வானது 

முதன்முறையாக குஜராத் மாநிலத்தில் நடத்தப்படுகின்ைது. 

 இந்திய மருந்துப் வபாருடக்ள் சந்றதயானது வகாள்ளளவின் அடிப்பறடயில் 

மூன்ைாவது மிகப்வபரிய சந்றதயாகவும் தரத்தின் அடிப்பறடயில் 13 மிகப்வபரிய 

சந்றதயாகவும் விளங்குகின்ைது. 

 உலக அளவில் மரபு சாரந்்த மருந்துகளின் மிகப்வபரிய விநிபயாகஸ்தராக இந்தியா 

விளங்குகின்ைது.  

 

 

இந்தியாவிை் சலமயை் எண்தணய் இறக்குமதி குலறவு 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில் இந்தியாவில் சறமயல் எண்வணய் 

இைக்குமதியானது  32.44% என்ை அளவில் குறைந்துள்ளது. 

 உலகில் சறமயல் எண்வணய்றய அதிக அளவில் இைக்குமதி வசய்யும் நாடான 

இந்தியா பகாவிட் – 19 வதாை்றின் காரணமாக தனது இைக்குமதிறயக் குறைத்து 

உள்ளது. 

 இந்தியா, தனது குடிமக்களுக்கு 60% அளவிை்கு இைக்குமதி வசய்யப்பட்ட  சறமயல் 

எண்வணய்றய வழங்கி வருகின்ைது. 

 இந்தியா பறன எண்வணறய இந்பதாபனசியா மை்றும் மபலசியா ஆகிய 

நாடுகளிடமிருந்து அதிக அளவில் இைக்குமதி வசய்கின்ைது.  

 இந்தியா பசாயா அவறர எண்வணய்றய அரவ்ஜன்டினா நாட்டிடமிருந்தும் சூரிய 

காந்தி எண்வணய்றய உக்றரன் மை்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிடமிருந்தும் 

இைக்குமதி வசய்கின்ைது. 
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இந்தியாவிை் கவலைவாய்ப்பின்லம 

 சமீபத்தில் இந்தியப் வபாருளாதாரக் கண்காணிப்பு றமயமானது (CMIE - Centre for 

Monitoring Indian Economy) இந்தியாவில் தை்பபாறதய பவறலவாய்ப்பின்றம நிறலறம 

குறித்த ஒரு ஆய்றவ வவளியிடட்ுள்ளது. 

 நாடு முடக்கப்பட்டதிலிருந்து ஏைத்தாழ 20%ை்கும் பமை்பட்ட இந்தியப் 

வபாருளாதாரமானது தனது பவறலவாய்ப்றப இழந்துள்ளது.  

 மாரச் ்மாதத்திை்கான பவறலவாய்ப்பின்றம விகிதமானது 8.7% ஆக இருக்கும் என்று 

கணிக்கப் படட்ுள்ளது. இது பிப்ரவரி மாதத்தில் 7.8% ஆக இருந்தது. 

 இந்திய அரசு ஒவ்வவாரு ஆண்டும் பவறலவாய்ப்பின்றம அறிக்றகறய 

வவளியிடுகின்ைது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், பவறலவாய்ப்பின்றம விகிதமானது 6.1% ஆக இருந்தது. 

 இந்திய வரலாை்றில் கடந்த 45 ஆண்டுகளில் அதிக சதவிகிதம் இதுவாகும்.  

 

பாரெ்மாைா பரிகயாஜனா 

 இந்திய பதசிய வநடுஞ்சாறலகள் ஆறணயமானது 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் 3,979 

கிபலா மீட்டர ்வதாறலவு வகாண்ட பதசிய வநடுஞ்சாறலறயக் கட்டி முடிதத்ு உள்ளது. 

 இது இந்த அறமப்பு வதாடங்கப்படட்திலிருந்து ஒரு நிதியாண்டில் இந்த 

அறமப்பினால் மிக உயரிய இலக்றக அறடவது இதுபவ முதல்முறையாகும்.  

 இந்திய அரசானது பாரத்மாலா பரிபயாஜனா என்ை திட்டத்தின் கீழ் பதசிய 

வநடுஞ்சாறலறயக் கட்டறமக்கத் திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது மதத்ியச ்சாறலப் பபாக்குவரத்து மை்றும் வநடுஞ்சாறலத் துறை 

அறமசச்கத்தினால் வசயல்படுத்தப்படட்ு வருகின்ைது. 

 இது 2015 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப் பட்டதாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது 65,000 கிபலா மீட்டர ் வநடுஞ்சாறலறயக் கட்டி முடிப்பறத 

இலக்காகக் வகாண்டுள்ளது.  

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்லக 

 ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பானது ஆசியா மை்றும் பசிபிக் பிராந்தியத்தின் 

வபாருளாதார மை்றும் சமூக ஆய்வு – 2020 குறித்த ஓர ் அறிக்றகறய வவளியிடட்ு 

உள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தியாவின் வபாருளாதார வளரச்ச்ி வீதமானது 2019-20 ஆம் 

ஆண்டில் 5 சதவீதமாக உள்ளது. 

 2020-21 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின்  வபாருளாதார வளரச்ச்ி வீதமானது 4.8  

சதவீதமாகக் குறையும் என்று இது கணித்துள்ளது. பமலும் இந்தியப் வபாருளாதார 

வளரச்ச்ி வீதமானது 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பமம்படும் என்றும் இது கூறியுள்ளது. 
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 இந்த அறிக்றகயானது 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகப் வபாருளாதாரமானது 2.3% என்ை 

அளவில் வளரச்ச்ியறடயும் என்று கணித்துள்ளது. உலகப் வபாருளாதாரம் 2021 ஆம் 

ஆண்டில் படிப்படியாக வளரச்ச்ி அறடயும் என்றும் அது கணித்துள்ளது. 

 

CPI பணவீக்கம் 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நுகரப்வார ்விறலக் குறியீடற்ட (CPI - consumer Price Index) 

2020-21 நிதியாண்டின் முதலாவது காலாண்டில் 4.8 சதவீதத்திலிருந்து இரண்டாம் 

காலாண்டில் 4.4 சதவீதமாகக் குறையும் என்று கணித்துள்ளது. 

 நுகரப்வார ் விறலக் குறியீட்டின் குறைப்பானது வமாத்தத் பதறவ பமலும் 

வலுவிழப்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 தை்வபாழுது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது நாட்டில் இலக்காகக் வகாண்ட பணவீக்க  

விகிதத்றதப் பின்பை்றுகின்ைது. 

 பணவீக்க விகிதம் 4 சதவீதத்றத றமயமாகக் வகாண்டு +2 என்ை ஏறுமுகம் மை்றும் -2 

என்ை இைங்கு முகம் என்று இரண்டு நிறலயிலும் விகித வரம்பு வகாண்டு நிரண்யிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பணவீக்க விகிதத்றத இரண்டு மை்றும் ஆறு 

சதவீதத்திை்கு இறடப்பட்ட அளவில் றவத்திருக்க பவண்டும் என்பறதக் 

குறிக்கின்ைது. 

 பணவீக்க இலக்கானது 2015 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசினால் ஏை்றுக் வகாள்ளப் 

பட்டது.  

 

ககாவிட் – 19 நிதியுெவி 

 இந்திய அரசாங்கம் ரூபாய் 15 ஆயிரம் பகாடிறய ஒதுக்கியுள்ளது. 

 இது முன்னதாக அவசரகால எதிரவ்ிறன மை்றும் சுகாதார அறமப்புத் தயார ்

நிறலக்காக அறிவிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த நிதியின் முக்கிய பநாக்கம் பகாவிட் – 19 பரவறலக் கடட்ுப்படுத்துவதாகும். 

 இந்த நிதியானது முழுவதுமாக மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத் துறை 

அறமசச்கத்தால் றகயாளப் படுகின்ைது. 

 

நீண்ட காை தரப்கபா விகிெச ்தசயை்பாடு 

 இலக்கு றவக்கப்பட்ட நீண்ட கால வரப்பபா விகிதச ் வசயல்பாட்டில் ரூ.1.13 லடச்ம் 

பகாடி மதிப்புள்ள ஏலங்கறளப் வபை்றுள்ளதாக இந்திய ரிசரவ்் வங்கி வதரிவித்து 

உள்ளது. 

 நீண்ட கால வரப்பபா விகிதச ் வசயல்பாடு எனும் வசயல்பாட்டின் கீழ் மத்திய 

வங்கியானது  ஓராண்டில் இருந்து மூன்று ஆண்டு வறர பணத்றத வங்கிகளுக்கு 

நறடமுறையில் உள்ள வரப்பபா விகிதத்தில் வழங்குகிைது. இதை்குப் பிறணயமாக 

அதை்குப் வபாருந்தக் கூடிய காலகட்டத்தில் அல்லது அதை்கு அதிகமான காலத்துடன் 

இருக்கும் வறகயில் உள்ள அரசாங்கக் காப்பாவணங்கறள இது ஏை்றுக் வகாள்கிைது. 

 ரிசரவ்் வங்கியின் தை்பபாறதய பணப்புழக்க சரி வசய்தல் வசதி  மை்றும் விளிம்பு 

நிறல வசதி ஆகியறவ வங்கிகளின் உடனடித் பதறவகளுக்கு 1 முதல் 28 நாட்கள் கால 

அவகாசம் வறர பணத்றத வழங்குகின்ைன, நீண்ட கால வரப்பபா விகிதச ்வசயல்பாடு 

அவரக்ளுக்கு 1 முதல் 3 ஆண்டு வறரயுள்ள பதறவகளுக்கான  பணத்றத 

வழங்குகிைது. 
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 சந்றதயில் குறுகிய கால வட்டி விகிதங்கறள வரப்பபா விகிதம் எனும் வகாள்றக 

விகிதத்திலிருந்து அதிகம் விலகுவறதத் தடுப்பபத நீண்ட கால வரப்பபா விகிதச ்

வசயல்பாடட்ு நடவடிக்றகயின் பநாக்கமாகும். 

 

நாஸ்காமின் புதிய ெலைவர் 

 இன்பபாசிஸ் நிறுவனத்தின் தறலறமச ் வசயல் அதிகாரியான UB பிரவீன் ராவ் 

என்பவர ் 2020-21 ஆம் ஆண்டிை்கான வமன்வபாருள் மை்றும் பசறவகள் 

நிறுவனங்களுக்கான பதசியக் கூட்டறமப்பின் (Nasscom - National Association of Software 

and Services Companies) புதிய தறலவராக நியமிக்கப்படட்ுள்ளார.் 

 இந்தியாவில் உள்ள அசன்சர ் நிறுவனத்தின் தறலவர ் மை்றும் மூத்த பமலாண் 

இயக்குநரான பரகா எம் பமனன் என்பவர ் நாஸ்காமின் துறணத் தறலவராக 

நியமிக்கப்பட இருக்கின்ைார.் 

 இது இந்தியத ் தகவல் வதாழில்நுட்பம் மை்றும் வணிகச ் வசயல்பாடு வவளிப்புை 

ஒப்பறடப்புத ் துறை (Business Process Outsourcing industry) ஆகியவை்றுக்கான ஒரு  

வரத்்தக மன்ைமாகும். 

 1988 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்ட நாஸ்காம் கூட்டறமப்பானது ஒரு இலாப 

பநாக்கை்ை அறமப்பாகும். 

 

உைக வரெ்்ெக அலமப்பிை் வளரும் நாடுகள் 

 சீனாவின் வளரும் நாடு என்ை அங்கீகாரத்றத மாை்றுவதை்கு உலக வரத்்தக 

அறமப்பின் (WTO - World Trade Organization) விதிமுறைகறள மாை்ை பவண்டும் என்று 

அவமரிக்க அதிபர ்வடானால்டு டிரம்ப் பகடட்ுக் வகாண்டுள்ளார.் 

 “வளரந்்த” மை்றும் “வளரும்” நாடுகளுக்கான “WTO வறரயறைகள்” என்று எதுவும் 

தை்வபாழுது வறர நறடமுறையில் இல்றல. 

 உறுப்பு நாடுகள் தாங்களாகபவ “வளரந்்த” மை்றும் “வளரும்” நாடுகளாக அறிவித்துக் 

வகாள்கின்ைன. 

 வபாதுவாக நாடுகள் “வளரந்்த”, “வளரும்” மை்றும் “குறைவான வளரச்ச்ியறடந்த  

நாடுகளாக“ (LDCs - least developed countries) வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 இருப்பினும், வளரும் நாடுகளுக்கு இருக்கும் சலுறககறளப் பயன்படுத்துவதை்கான 

ஒரு உறுப்பு நாட்டின் முடிறவ இதர உறுப்பு நாடுகள் அந்த அறமப்பில் முறையீடு 

வசய்யலாம். 

 வளரும் நாடுகள் அங்கீகாரமானது சிைப்பு மை்றும் தனிப்பட்ட முறையில் நடத்தப் 

படுதறல உறுதி வசய்கின்ைது. 

 இது உறுப்பு நாடுகளுக்கு ஒப்பந்தங்கள் மை்றும் உறுதிப்பாடுகறளச ் வசயல்படுத்த 

அதிகக் காலத்றத வழங்குதல், உறுப்பு நாடுகளின் வரத்்தக நலன்கறளப் பாதுகாத்தல் 

மை்றும் வதாழில்நுட்ப விதிமுறைகறளச ் வசயல்படுத்துதல் ஆகியவை்றை 

அனுமதிக்கின்ைது. 

 சீனா 2001 ஆம் ஆண்டில் WTO அறமப்பில் உறுப்பு நாடாக பசரந்்தது. 

 2011 ஆம் ஆண்டுவாக்கில், வளரும் நாடுகளின் மத்தியில் வமாத்த உள்நாடட்ு 

உை்பத்தியில் இரண்டாவது மிகப்வபரிய வபாருளாதார நாடாகவும் முதலாவது 

மிகப்வபரிய விை்பறனப் வபாருள் ஏை்றுமதியாளர ் நாடாகவும் நான்காவது 

மிகப்வபரிய வணிகம்சார ் பசறவகள் ஏை்றுமதியாளர ் நாடாகவும் அந்நிய  பநரடி 

முதலீடற்ட ஈரப்்பதில் முதலிடத்தில் உள்ள நாடாகவும் உருவவடுத்துள்ளது. 
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MFP திட்டெ்திற்கான MSP 

 இந்தியப் பழங்குடியினக் கூடட்ுைவுச ் சந்றதயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டறமப்பானது 

காடுகளின் சிறு உை்பதத்ிப் வபாருடக்ள் (MFP - Minor Forest Produce) திடட்த்திை்கான 

“குறைந்தபடச் ஆதார விறலயின்” (MSP - Minimum Support Price) கீழ் உள்ள நிதியிலிருந்து 

வகாள்முதறலத் வதாடங்குமாறு மாநில அரசின் அனுமதித்  துறைகள் மை்றும் 

வசயல்படுத்தும் நிறுவனங்கறளக் பகடட்ுக் வகாண்டுள்ளது.   

 2013 ஆம் ஆண்டில் மத்திய அறமசச்ரறவயானது பதசியமயமாக்கப் படாத/ 

முை்றுரிறமயாக்கப் படாத MFPயின் சந்றதயிடல் மை்றும் MSPயின் மூலம் மதிப்புக் 

கூடட்ுத் வதாடறர பமம்படுத்துதல் ஆகியவை்றிை்காக மத்திய அரசினால் ஆதரவு 

அளிக்கப்படும் ஒரு திட்டத்திை்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. 

 மரங்கள் அல்லாத வன உை்பத்திப் வபாருள் (NTFP – Non Timber Forest Produce) என்றும் 

அறழக்கப்படும் MFP ஆனது பழங்குடியின மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தின் ஒரு 

முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகின்ைது. இது காடுகள் மை்றும் காடுகறளச ்சுை்றி வாழும் 

அதிக எண்ணிக்றகயிலான பழங்குடியின மக்களுக்கு பதறவயான உணவு, ஊட்டச ்

சத்து, மருத்துவத் பதறவகள் மை்றும் வருமானம் ஆகியவை்றை வழங்குகின்ைது. 

 

தேலிகாப்டர் பணம் 

 வஹலிகாப்டர ்பணம் ஆனது உலகம் முழுவதும் உள்ள வபாருளாதார வல்லுநரக்ளால் 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட ஒரு தீரவ்ாகும். 

 இந்த வசாை்கூைானது அவமரிக்கப் வபாருளாதார வல்லுநரான மில்டன் ப்றரட்பமன் 

என்பவரால் பதாை்றுவிக்கப் பட்டதாகும். 

 இது பணப்புழக்கத்றத எளிதாக்குவதை்காக (Quantative Easing) பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

நிதியியல் வகாள்றக கூைாகும். 

 இது பாதிப்பறடந்துக் வகாண்டிருக்கும் ஒரு வபாருளாதாரத்தில் வவகுமளவில் 

பணத்றத உடவ்சலுத்துவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது மத்திய வங்கியிடமிருந்து மாநில மை்றும் மத்திய அரசுகளால் வபைப்பட்ட 

திருப்பிச ்வசலுத்தப்படாத பணத்தின் நீட்டிப்பாகும். 

 இது மக்கள் வசலவிடுவறத அதிகப்படுத்துவதை்காக அவரக்ளுக்கு அதிக அளவு 

பணம் கிறடக்கச ்வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  
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இந்தியா குறிெ்து உைக வங்கி 

 1991 ஆம் ஆண்டு தாராளமயமாக்கத்திை்குப் பிைகு, தை்பபாறதய நிதியாண்டில் 

இந்தியா தனது பமாசமான வபாருளாதார வசயல்பாடற்டப் பதிவு வசய்யும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வபாருளாதாரமானது 1.5 சதவிகிதம் முதல் 2.8 

சதவிகிதம் வறரயில் வளரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த வமதுவான (குறைந்த) வபாருளாதார வளரச்ச்ி வீதமானது வகாரானா றவரஸ் 

பநாய்த் வதாை்றின் திடீரப்் வபருக்கத்தினால் ஏை்பட்டதாகும். 

 உலக வங்கியானது இது குறித்தத் தகவறலத்  தனது வதை்காசிய வபாருளாதாரக் 

கவன அறிக்றகயில் வதரிவித்துள்ளது. 

 இது 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியப் வபாருளாதாரமானது 4.8 சதவிகிதத்திலிருந்து 

5 சதவிகிதமாக உயரும் என்று கணித்துள்ளது.  

 

மின்னணுலவ அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட கெசிய கவளாண் சந்லெ 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று மின்னணுறவ அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட பதசிய 

பவளாண் சந்றதயானது (E-NAM - Electronic-National Agricultural Market) அதன் நான்கு 

ஆண்டு காலச ்வசயல்பாடுகறள நிறைவு வசய்துள்ளது. 

 இது “ஒரு பதசம் ஒரு சந்றத” என்ை கருத்தாக்கத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 இது சிறு விவசாயிகள் பவளாண் வரத்்தகக் கூட்டறமப்பினால் நிரவ்கிக்கப் 

படுகின்ைது. 

 இது பவளாண் உை்பத்திப் வபாருள் சந்றதயிடல் குழு (APMC - Agricultural Produce Marketing 

Committee)வதாடரப்ான அறனத்து நடவடிக்றககளுக்காகவும் பவண்டி ஒபர தளத்தில் 

தனது பசறவகறள அளிக்கின்ைது.  
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கசச்ா எண்தணயுடன் வந்ெ முெைாவது கப்பை் 

 ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து 1 மில்லியன் பீப்பாய்கறளக் வகாண்ட முதலாவது 

கசச்ா எண்வணய்க் கப்பலானது இந்தியாறவ அறடந்துள்ளது. 

 இந்தியா 5.33 மில்லியன் டன் கசச்ா எண்வணய் அளவிை்கு அவசர காலச ் பசமிப்பு 

வசதியிறனக்  வகாண்டுள்ளது. 

 இது 9.5 நாடக்ளுக்கு நாட்டின் எண்வணய்த் பதறவக்குப் பபாதுமானதாக இருக்கும். 

 எண்வணய்ச ் பசமிப்பு இருப்புகள் மங்களூர,் படூர ் மை்றும் விசாகப்பட்டினம் ஆகிய 

நகரங்களில் பசமித்து றவக்கப்படுகின்ைன. 

 படூர ் எண்வணய்ச ் பசகரிப்பு நிறலயமானது பமை்குறிப்பிடட்ுள்ள 3 நிறலயங்களில் 

மிகப் வபரியதாகும். 

 இந்தியா, தனது எண்வணய்த் பதறவயில் 83% எண்வணறய இைக்குமதி வசய்கின்ைது. 

 இந்தியாவின் மிகப்வபரிய கசச்ா எண்வணய் விநிபயாக நாடு ஈராக் ஆகும். இது 

நாட்டின் வமாத்த எண்வணய்த ்  பதறவயில் நான்கில் ஒரு பங்றகப் பூரத்்தி 

வசய்கின்ைது. 

 ஈராக் நாடற்டத் வதாடரந்்து சவுதி அபரபியா இந்தியாவிை்கான இரண்டாவது 

மிகப்வபரிய எண்வணய் விநிபயாக நாடாகும். 

 அவமரிக்கா இந்தியாவிை்கான ஆைாவது மிகப்வபரிய எண்வணய் விநிபயாக 

நாடாகும். 

 

பலன எண்தணய் இறக்குமதி 

 இந்தியா பறன எண்வணய் இைக்குமதி மீதான தறடறயக் கடுறமயாக்கியுள்ளது. 

 உலகின் மிகப்வபரிய தாவர எண்வணய் இைக்குமதியாளர ்நாடு இந்தியா ஆகும். இது 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 15 மில்லியன் டன் தாவர எண்வணய்றய வாங்குகின்ைது. 

 இந்தியாவானது இந்பதாபனசியா மை்றும் மபலசியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து தாவர 

எண்வணய்றய இைக்குமதி வசய்கின்ைது. 

 

ஊரடங்கிலிருந்து தவளிகயறுெை்  

 இந்தியத் வதாழிை்துறைக் கூட்டறமப்பானது சமீபத்தில் “ஊரடங்கிலிருந்து 

வவளிபயறுதல்” என்ை ஒரு அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, இந்தக் கூட்டறமப்பானது வதாழிை்சாறலகறள மீண்டும் 

திைப்பதை்கான வமதுவான மை்றும் படிப்படியான அணுகுமுறைறயப் பரிந்துறர 

வசய்துள்ளது. 

 இந்த அறமப்பானது புவியியல் பகுதிறயச ் சிவப்பு, ஆம்பர ் மை்றும் பசற்ச நிைமாக 

வறகப்படுத்த பரிந்துறரத்துள்ளது.  

 

உைகப் தபாருளாொரக் கண்கணாட்டம் 2020 

 சரவ்பதச நாணய நிதியமானது (IMF - International Monetary Fund) இந்தியாவின் வளரச்ச்ி 

விகிதத்றத 1.9% சதவீதமாக நிரண்யித்துள்ளது. 

 பமலும் 2021-22 ஆம் ஆண்டில்  இந்தியாவின் வளரச்ச்ி விகிதமானது 7.4 சதவீதமாக 

மீளும் என்றும் IMF கூறியுள்ளது. 
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 2020 ஆம் ஆண்டில் உலகப் வபாருளாதாரமானது 3 சதவீதமாகக் குறையும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப் படுகின்ைது.  

 இது 1929-1932 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த மந்த நிறலக்குப் பிைகு ஏை்படட்ுள்ள ஒரு 

மிகப்வபரிய வீழ்சச்ிறயக் குறிக்கின்ைது. 

 இந்தியா, சீனா, மபலசியா, இந்பதாபனசியா, தாய்லாந்து, பிலிப்றபன்ஸ் மை்றும் 

வியட்நாம் ஆகிய நாடுகள் மடட்ும் வளரச்ச்ிறயக் காணும் என்று IMF கணிதத்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, அவமரிக்கா, பிரான்சு, வஜரம்னி மை்றும் இத்தாலி ஆகிய இதர 

மிகப்வபரிய வபாருளாதார நாடுகள் குறைவான வளரச்ச்ி விகிதத்றதச ் சந்திக்க 

இருக்கின்ைன. 

 

 

இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் நடவடிக்லககள் 

 இது வராக்கத் தகவறமப்பு வசதியின் (LAF - liquidity adjustment facility) கீழ் பநரம்ாை்று 

மறுவகாள்முதல் விகிதத்றத (Reverse Prepo Rate) 25 புள்ளிகள் என்ை அளவில் குறைக்க 

முடிவு வசய்துள்ளது. 

 இது பநரம்ாை்று மறுவகாள்முதல் விகிதத்றத 4%லிருந்து 3.75% ஆகக் குறைத்து உள்ளது. 

 முன்னதாக மாரச் ் மாதத்தில், இது வரப்பபா அல்லது பநரம்ாை்று வகாள்முதல் 

விகிதத்றத 5.15%லிருந்து 4.4% ஆகக் குறைத்திருந்தது. 

 பமலும் நீண்ட கால வரப்பபா நடவடிக்றகக்காக (LTRO - Long Term Repo Operation) 

ரூ.50,000 பகாடி நிதிறயயும் மத்திய வங்கி அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த முறை LTRO ஆனது நுண் நிதியியல் மை்றும் வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்களின் 

வராக்கத் பதறவகளின் மீது கவனம் வசலுத்த இருக்கின்ைது. 

 முதலில் LTRO நிதியானது வபாதுத ் துறை நிறுவனங்கள் மை்றும் மிகப்வபரிய 

நிறுவனங்களுக்கு அதிக அளவில் வழங்கப் பட்டது. 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது பணப்புழக்கப் பரவு விகிதத்றத (LCR - Liquidity Coverage 

Ratio) 100%லிருந்து 80% ஆகக் குறைத்துள்ளது. 

 LCR என்பது வங்கிகளின் தை்பபாறதய திைனுடன் குறுகிய காலக் கடன்கறளப் பூரத்்தி 

வசய்வதை்காக வங்கிகளிடம் உள்ள வசாத்துகளாகும். 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது இந்திய சிறுவதாழில் வளரச்ச்ி வங்கி, நபாரட்ு மை்றும் 

பதசிய வீடட்ு வசதி வங்கி பபான்ை நிறுவனங்களுக்கு ரூ.50,000 பகாடி என்ை சிைப்பு 

நிதியுதவிறயயும் வழங்க இருக்கின்ைது. 
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OBICUS 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது “OBICUS” என்ை ஒன்றைத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 “OBICUS” என்பது “பதிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் வகாடுத்தல், றகயிருப்புகள் மை்றும் 

திைன் பயன்பாடட்ு ஆய்வு”  (Order Books, Inventories and Capacity Utilization Survey - OBICUS) 

என்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 இந்த ஆய்வானது இந்திய உை்பத்தித் துறையின் பதறவகளுக்கான ஒரு 

கண்பணாட்டத்றத வழங்குகின்ைது.  

 இந்த ஆய்வானது வபாதுத் துறை மை்றும் தனியார ் துறை என இரண்டிலும் பசரத்்து 

வமாத்தம் 2.500 நிறுவனங்கறள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 இந்த ஆய்வானது, காலாண்டுகளுக்கு (ஒரு வருடத்திை்கு 4 முறை) ஒரு முறை நடத்தப் 

படுகின்ைது. 

 இது 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்படட்ு வருகின்ைது.  

 

IMFC சந்திப்பு 

 சமீபத்தில் மத்திய நிதித்துறை மை்றும் வபரு நிறுவனங்கள் துறை அறமசச்ரான 

நிரம்லா சீதாராமன் காவணாலி மூலம் சரவ்பதச நாணய மை்றும் நிதியியல் குழுவின் 

(IMFC - International Monetary and Financial Committee) ஒரு முழுறமயான அமரவ்ில் கலந்து 

வகாண்டார.் 

 இந்தச ் சந்திப்பின் பபாது பமை்வகாள்ளப்பட்ட விவாதங்களானது IMF பமலாண் 

இயக்குநரின் உலகளாவிய வகாள்றகச ் வசயல்திட்டமான ”அபூரவ்மான பநரம் – 

அபூரவ்மான வசயல்” என்ை ஒன்றை அடிப்பறடயாகக் வகாண்டது.  

 இந்த குழுவானது உலகப் வபாருளாதாரத்றதப் பாதிக்கும் வபாதுப் பிரசச்ிறனகள் 

குறித்து விவாதித்தது. இது IMFன் பணி நடவடிக்றககள் குறித்து, அந்த அறமப்பிை்கு 

ஆபலாசறனகறள வழங்கியது. 
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 IMFC ஆனது 187 ஆளுநரக்றளக் வகாண்ட குழுவிலிருந்துப் வபைப்பட்ட 24 

உறுப்பினரக்றளக் வகாண்டுள்ளது. 

 எனபவ, IMFC ஆனது நிதியத்தின் அறனத்து உறுப்பு நாடுகறளயும் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துகின்ைது. 

 IMFC ஆனது ஆண்டிை்கு இருமுறை அதாவது வசந்த காலம் மை்றும் வருடாந்திர 

சந்திப்புகள் ஆகியவை்றில் கூடி விவாதிக்கின்ைது. 

 IMFC ஆனது எந்தவவாரு முறையான வாக்வகடுப்பு அடிப்பறடயிலும் இல்லாமல், 

ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்பறடயில் வசயல்படுகின்ைது.  

 

 

அகிை இந்திய கவளாண் கபாக்குவரெ்து ெகவை் அலழப்பு லமய வசதி  

 அகில இந்திய பவளாண் பபாக்குவரத்து தகவல் அறழப்பு றமய வசதிறய 

பவளாண்றம மை்றும் விவசாயிகள் நல அறமசச்கமானது  அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 இந்த வசதியானது மாநிலங்களுக்கு இறடயில் அழுகக் கூடிய வபாருடக்ளின் 

பபாக்குவரத்து இயக்கத்றத பமை்வகாள்ள உதவும். 

 இந்தத் தகவல் அறழப்பு றமயங்கறள IFFCO (இந்திய விவசாயிகள் உரங்கள் கூடட்ுைவு 

நிறுவனம்) கிசான் சஞ்சார ்லிமிவடட் நிறுவனமானது இயக்க உள்ளது. 

 IKSL நிறுவனமானது இந்திய விவசாயிகள் உரங்கள் கூடட்ுைவு லிமிவடட ்

நிறுவனத்துடன் பாரத்ி ஏரவ்டல் மை்றும் ஸ்டார ்குபளாபல் ரிபசாரஸ்் லிமிவடட் ஆகிய 

நிறுவனங்களால் இறணந்து ஊக்கமளிக்கப் படுகிைது. 

 இந்திய விவசாயிகள் உரங்கள் கூடட்ுைவு லிமிவடட ்நிறுவனமானது 1967 ஆம் ஆண்டில் 

நிறுவப்பட்ட நாட்டின் மிகப்வபரிய கூடட்ுைவுச ்சங்கமாகும். 

   

ககாதுலம தகாள்முெை் 

 பகாதுறம உை்பத்தியானது எப்பபாதும் இல்லாத அளவில் 106.21 மில்லியன் 

டன்களுக்கும் பமலாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப் படட்ுள்ளது. 

 பகாதுறமறய உை்பத்தி வசய்யும் மாநிலங்களின் விவசாய உை்பத்தியின் பரப்பளவு 

அதிகமாக இருப்பபத இதை்கு முக்கியக் காரணமாகும். 

 மத்தியப் பிரபதசம், பஞ்சாப் மை்றும் ஹரியானா ஆகிய மூன்று மாநிலங்கள்  நாட்டின்  

90% அளவிை்கு பகாதுறம உை்பத்திறய பமை்வகாள்கின்ைன. 
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MGNREGA 

 ஊரடங்கு முடக்கத்தின்  வழிகாடட்ுதலின் கீழ், கிராமப் புைங்களில் வதாழில்துறைப் 

பணிகள், சாறல கடட்ுமானப் பணிகள் மை்றும் MGNREGA (மகாத்மா காந்தி பதசிய 

ஊரக பவறலவாய்ப்பு உத்தரவாதச ்சட்டம்) ஆகியவை்றைத் வதாடங்க அரசு அனுமதி 

அளிக்க்கிைது. 

 அறமப்பு சாராத் துறையின் வதாழிலாளரக்ள் மை்றும் புலம்வபயரந்்பதார ்

ஆகிபயாருக்கு உதவுவபத இதன் பநாக்கமாகும். 

 மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக பவறலவாய்ப்பு உத்தரவாதச ் சட்டமானது  நாட்டில் 

அதிக பவறலவாய்ப்றப உருவாக்கும் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிைது. 

 2020-21 நிதியாண்டில் மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக பவறலவாய்ப்பு உத்தரவாதச ்

சட்டத்திை்கு மத்திய அரசானது ரூ.60,000 பகாடிறய ஒதுக்கி உள்ளது. 

 

 

அந்நிய கநரடி முெலீட்டுக் தகாள்லகயிை் திருெ்ெம் 

 இந்திய அரசானது அந்நிய பநரடி முதலீடட்ுக் வகாள்றக, 2017 என்ை வகாள்றகறயத ்

திருத்தியுள்ளது. 

 இந்தப் புதியத் திருத்தமானது, சில முதலீடுகள் பநரடி வழியின் கீழ் அல்லாமல் அரசு 

அனுமதி வபறும் வழியின் மூலம் மடட்ுபம வர பவண்டும் என்று கூறுகின்ைது. 

 தை்பபாறதய விதிமுறையின் கீழ், இந்தியாறவச ் சாராத நிறுவனங்கள் அரசாங்க 

வழியின் மூலம் மடட்ுபம இந்தியாவில் முதலீடுகறள பமை்வகாள்ள அனுமதிக்கப் 

படுகின்ைன. 

 இது இந்தியாவுடன் நில எல்றலறயப் பகிரந்்து வகாள்ளும் அறனத்து அண்றட 

நாடுகளுக்கும் வபாருந்தும்.  
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 பமலும், முதலீட்டின் மீதான உரிறமறய பவறு ஒருவருக்கு மாை்றும் பபாது, பயனாளர ்

நிறுவனம் இந்திய அரசிடமிருந்து அதை்கான அனுமதிறயப் வபை பவண்டும்.  

 இந்த நடவடிக்றகயானது இந்திய நிறுவனங்களின் கடட்ுப்பாடற்ட எடுத்துக் 

வகாள்ளும் சீன நிறுவனங்களால் பமை்வகாள்ளப்படும் எந்தவவாரு முயை்சிறயயும் 

தறட வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 முன்னதாக சீனாவின் மத்திய வங்கியான சீன மக்கள் வங்கியானது திைந்த வவளிச ்

சந்றதக் வகாள்முதலின் மூலம் எசட்ிஎப்சி வங்கியில் தனது பங்றக 0.8%லிருந்து 1.01% 

என்ை அளவிை்கு உயரத்்தியுள்ளது என்று வீடட்ுவசதி வளரச்ச்ி நிதியியல் கழகம் (HDFC - 

Housing Development Finance Corporation Ltd) அண்றமயில் அறிவித்துள்ளது. 

 

வளரச்ச்ிக் குழுவின் 101வது சந்திப்பு 

 உலக வங்கி – சரவ்பதச நாணய நிதியத்தின் வளரச்ச்ிக் குழுவின் சந்திப்பில் இந்திய 

நிதித்துறை அறமசச்ர ்காவணாளியின் மூலம் கலந்து வகாண்டார.் 

 மிகப்வபரிய கடன் முன்வனடுப்பு என்பது ஐடிஏ நாடுகளின் உதவியுடன் 

பமை்வகாள்ளப் படும் நடவடிக்றகக்கான ஒரு சரவ்பதச அறழப்பாகும். 

 ஐடிஏ நாடுகள் என்பது உலகில் உள்ள ஏறழ நாடுகளுக்கு கடன் மை்றும் 

நிதியுதவிகறள வழங்கும் சரவ்பதச வளரச்ச்ிக் கூட்டறமப்பு நாடுகளாகும். 

 இது உலக வங்கியின் திட்டமான “வறுறமறயக் குறைத்தலில்” பங்கு வபறுகின்ைது. 

 இந்த கூட்டறமப்பானது உலக வங்கியின் ஆளுநரக்றளக் வகாண்ட ஒரு 

வாரியத்தினால் நிரவ்கிக்கப் படுகின்ைது.  

 

சிறப்பு எடுப்பு உரிலமகள் உள்ளடக்கம்  

 சிைப்பு எடுப்பு உரிறமகள் உள்ளடக்கமானது (Special Drawing Rights basket)  5 

வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது பதறவப்படின் அதை்கு முன்பபா  மறு ஆய்வு 

வசய்யப் படுகின்ைது. 

 சரவ்பதச நாணய நிதியத்தினால் பமை்வகாள்ளப் படும் புதிய SDRன் வபாது 

ஒதுக்கீடற்ட இந்தியா ஆதரிக்கவில்றல. 

 புதிய SDR (Special Drawing Rights) ஒதுக்கீடானது எந்தவவாரு நிபந்தறனயும் இல்லாமல் 

புதிய அந்நியச ் வசலாவணி இருப்புகளுடன் அறனத்து 189 நாடுகளுக்கும் வழங்கப் 

படுகின்ைது. 

SDR  ற்றி 

 SDR என்பது சரவ்பதச நாணய நிதியத்தின் உறுப்பு நாடுகளின் அலுவல்பூரவ் நிதி 

இருப்புகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை்காக 1969 ஆம் ஆண்டில் சரவ்பதச நாணய 

நிதியத்தினால் உருவாக்கப் பட்ட ஒரு சரவ்பதச நிதி இருப்புச ்வசாத்தாகும். 

 SDRன் மதிப்பானது அவமரிக்க டாலர,் யூபரா, சீனாவின் வரன்மின்பி, ஜப்பானின் வயன் 

மை்றும் பிரிட்டனின் பவுண்டு ஸ்வடரல்ிங் ஆகிய 5 நாணயங்கறளக் வகாண்ட 

உள்ளடக்கத்றத அடிப்பறடயாகக் வகாண்டதாகும். 

 SDR ஆனது IMF-ன் சாரப்ாகவும் இதர சரவ்பதச அறமப்புகளின் சாரப்ாகவும் ஒரு 

அலகாகச ்வசயல்படுகின்ைது. 

 SDR என்பது ஒரு நாணயபமா அல்லது IMF மீதான உரிறமக் பகாரிக்றகபயா அல்ல. 

 ஆனால், IMF உறுப்பு நாடுகளால் தறடயின்றிப் பயன்படுத்தப்படும் நாணயங்கள் 

மீதான ஒரு சாத்தியமுள்ள உரிறமக் பகாரிக்றகயாகும். 
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வாராக் கடன் (NPA) குறிெ்து இந்திய ரிசரவ்் வங்கி 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, வாராக் கடன் வறகப்பாடட்ுக் 

கால அளவானது தை்வபாழுது அறனத்து வங்கிகளுக்கும் 90 நாட்களிலிருந்து 180 

நாடக்ளுக்கு மாை்ைப் படட்ுள்ளது. 

 90 நாடக்ள் கால அளவுள்ள NPA (Non Performing Asset) விதியானது கடன் தவறணத் 

தள்ளுபடிக் கால அளறவ விலக்கியுள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் 1 முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு பம 31 ஆம் பததி வறர அறனத்து 

வங்கிகளுக்கும் பசரத்்து ஒரு  வசயல்படாத வசாத்து வறகப்பாடட்ுச ் நிறலயானது 

பமை்வகாள்ளப்பட இருக்கின்ைது.  

 நில மறனத் திட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கறள திரும்பப் வபறுவறத உறுதி 

வசய்வதை்காக, இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது அக்கடன்கள்  NPA ஆக அங்கீகரிக்கப் 

படுவதை்கு முன்பு அதை்கு ஓராண்டு கால நீட்டிப்றப வழங்கியுள்ளது. 

NPA  ற்றி 

 வாராக் கடன் (NPA) என்பது  ஒரு குறிப்பிடட் கால அளவிை்குள் வசலுத்தப்படாத மை்றும் 

மீதமுள்ள கடன்கள் அல்லது நிதிகளுக்கான வறகப்பாடற்டக் குறிக்கின்ைது.  

 அசல் அல்லது அசலுக்கான வட்டித் வதாறக வசலுத்தப்படாமல் அல்லது காலம் 

தவறியதாக இருப்பின் அது கடன் நிலுறவத் வதாறக எனப்படுகின்ைது. 

 கடன் ஒப்பந்தம் முறிக்கப் பட பவண்டியதாக கடன் வகாடுத்தவர ்கருதினாலும் கடன் 

வபை்ைவர ் கடன் விதிமுறைகறளப் பூரத்்தி வசய்யத் தவறினாலும் அந்தக் கடன் 

வசலுத்தாக் கடனாக மாறும். 

 வபரும்பாலான நிறலகளில், கடனானது 90 நாடக்ளுக்குள் திருப்பிச ் வசலுத்தப் 

படாமல் இருந்தால், அது NPA ஆக வறகப்படுத்தப் படும். 

 NPA வசாத்துகள் ஒரு வங்கி அல்லது இதர நிதியியல் நிறுவனத்தின் இருப்பு நிறலப் 

பட்டியலில் பட்டியலிடப்படுகின்ைன. 

 இந்தக் கடன் நீண்ட காலத்திை்குச ் வசலுத்தப்படாமல் இருந்தால், கடன் வகாடுத்தவர ்

கடன் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பிறணயாக முன்வமாழியப் பட்ட எந்தவவாருச ்

வசாத்துக்கறளயும் விை்றுப் பணமாக மாை்ை கடன் வபை்ைவறர வை்புறுதத்ுவார.் 

 எந்தவவாருச ் வசாத்தும் பிறணயாக முன்வமாழியப் படவில்றல எனில், கடன் 

வகாடுத்தவர ் அந்தச ் வசாத்திறன வாராக் கடனாக எழுதி, வசூல் நிறுவனத்திை்கு 

தள்ளுபடி விறலயில் விை்று விடுவார.்  
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தபட்கராலியக் கரி இறக்குமதி 

 அயல்நாடட்ு வரத்்தகத்திை்கான வபாது இயக்குநரகமானது வபட்பராலியக் கரி 

இைக்குமதிக்கான விண்ணப்பங்கறள வரபவை்றுள்ளது. 

 இதை்கு முன்பு, அது வபடப்ராலியக் கரி இைக்குமதிக்குத் தறட விதித்திருந்தது. 

 வபட்பராலியக் கரி இைக்குமதியானது சுண்ணாம்புச ் சூறள, சிவமண்ட ்

வளிமயமாக்கல், கால்சியம் காரற்படு வதாழிை்சாறல ஆகியவை்றில் மடட்ுபம 

அனுமதிக்கப் படட்ு இருந்தது. 

 உலகில் வபட்பராலிய நிலக்கரிறய மிகப்வபரிய அளவில் நுகரும் நாடு இந்தியா 

ஆகும்.  

ச ட்தராலிய நிலக்கரி 

 வபட்பராலிய நிலக்கரியானது “PET COKE” என்று அறழக்கப்படுகின்ைது. 

 “PET COKE” ஆனது 80%ை்கும் அதிகமான காரப்றனக் வகாண்டுள்ளது. 

 “PET COKE” ஆனது நிலக்கரிறய விட 11% அதிகமான அளவில் பசுறம இல்ல வாயுவிறன 

உமிழ்கின்ைது. 

 இது அதிக அளவு காரப்ன் வசறிறவக் வகாண்டுள்ளது. பமலும் இது எண்வணய்ச ்

சுத்திகரித்தலில் இருந்து வபைப்படுகின்ைது.  

 “PET COKE” ஆனது அலுமினியத் வதாழிை்சாறலகளில் முக்கியமான மூலப் வபாருளாகப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 

 

மின்சார வாகனங்களின் விற்பலன 

 மின்சார வாகனங்களின் விை்பறனயாளர ்சங்கமானது (SMEV - Society of Manufacturers of 

Electric Vehicles) மின்சார வாகனங்களின் விை்பறன குறித்த தனது தரறவ 

வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்த அறிக்றகயின்படி, மின்சார வாகனங்களின் விை்பறனயானது 2019-20 ஆம் 

நிதியாண்டில் 20% அதிகரித்துள்ளது. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டிை்கான மின்சார வாகனங்களின் விை்பறனயானது 3400 காரக்ள், 

1,52,000 இரு சக்கர வாகனங்கள் மை்றும் 600 பபருந்துகள் ஆகியவை்றை உள்ளடக்கி 

உள்ளது. 
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 2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் ஏைத்தாழ 90,000 மின்சார ஆள் இழுப்பு  இரு சக்கர 

வாகனங்கள் விை்கப் படட்ுள்ளன. 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் விை்கப்படட்ுள்ள மின்சார வாகனங்களில், 97% 

விை்பறனயானறவ மின்சார பமாட்டார ் றசக்கிள் (Scooter) பபான்ை இரு சக்கர 

வாகனமாகும்.  

 

இந்தியாவின் ஆற்றை் மானியங்கலள வலரபடமிடை் – 2020  

 ஆை்ைல், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் நீர ் குறித்த ஆறணயம் (CCEW - Council on Energy, 

Environment and Water) மை்றும் வளம் குன்ைா வளரச்ச்ிக்கான சரவ்பதச நிறுவனம் (IISD - 

International Institute of Sustainable Development) ஆகியறவ சமீபத்தில் “இந்தியாவின் 

ஆை்ைல் மானியங்கறள வறரபடமிடல் - 2020” என்ை ஒரு அறிக்றகறய 

வவளியிடட்ுள்ளன- 

 2017 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடப்படும் வபாழுது 2019 ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க 

ஆை்ைலுக்கான இந்தியாவின் ஆை்ைல் மானியமானது 35% என்ை அளவிை்குக் 

குறைந்துள்ளது என்று இந்த அறிக்றக வதரிவிக்கின்ைது. 

 அபத சமயம், எண்வணய் மை்றும் எரிவாயு மானியங்கள் 65% என்ை அளவிை்கு 

அதிகரித்துள்ளன. 

 ஆனால் மின்சார வாகனங்கள் மை்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆை்ைலுக்கான 

மானியங்களானது 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்ைறர மடங்கு அளவிை்கு 

அதிகரித்துள்ளது.  

 

உபரி அரிசி – லக காப்பான் திரவம் 

 பதசிய உயிரி எரிவபாருள் ஒருங்கிறணப்புக் குழுவானது (NBCC - National Biofuel 

Coordination Committee) இந்திய  உணவுக் கழகத்திடம் (FCI - Food Corporation of India) 

இருக்கும் உபரி அரிசிறய எத்தனால் (Ethanol) தயாரிப்பில் பயன்படுத்துவதை்குத் 

திட்டமிடட்ுள்ளது. 

 எத்தனால் றக காப்பான் திரவத்தில் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது.  

 NBCCன் கீழ் உபரி அரிசியானது எத்தனால் கலந்த வபட்பரால் உை்பதத்ி வசய்யும் 

திட்டத்திை்குப் பயன்படுத்தவும் இது முடிவு வசய்துள்ளது. 

 இந்த முடிவானது பதசிய உயிரி எரிவபாருள் வகாள்றக, 2018 உடன் ஒன்றிப் 

வபாருந்தும் வறகயில் எடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இக்வகாள்றகயின் கீழ், ஒவ்வவாரு பயிர ் அறுவறடக் காலத்தின் பபாதும், மத்திய 

பவளாண் மை்றும் விவசாய நலத்துறை அறமசச்கத்தினால் எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 

அளறவ விட அதிக உபரியாக உள்ள உணவு தானியங்கள் எத்தனாறல உை்பத்தி 

வசய்வதை்குப் பயன்படுத்தப் படலாம்.  

 புறதபடிம எரிவபாருள் எரிப்பின் காரணமாக ஏை்படும் சுை்றுசச்ூழல் பிரசச்ிறனகள், 

விவசாயிகளுக்கு சரியான வருமானத்றத வழங்குதல், கசச்ா எண்வணய் 

இைக்குமதிகளுக்கு மானியம், அந்நியச ் வசலாவணி பசமிப்றப அதிகரிதத்ல் ஆகிய 

பிரசச்றனகளுக்குத் தீரவ்ுகறள வழங்கிட பவண்டி வபட்பராலில் எத்தனால் 

கலறவறய பமை்வகாள்வதை்காக இந்திய அரசு 2003 ஆம் ஆண்டில் எத்தனால் 

கலறவத் திட்டத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 99 சதவிதத்திை்கும் பமல் தூய்றமயான எத்தனால், வபட்பராலுடன் கலப்பதை்குப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 
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TIFAC 

 வதாழில்நுட்பத் தகவல் முன்கணிப்பு மை்றும் ஆய்வு ஆறணயத்றத (TIFAC - Technology 

Information Forecasting and Assessment Council) பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் பகாவிட் – 19 

முடக்கத்திை்குப் பிைகு இந்தியப் வபாருளாதாரத்தின் வளரச்ச்ிக்கு உதவுவதை்காக ஒரு 

மறுமலரச்ச்ி உத்திறயத் தயாரிக்க இருக்கின்ைனர.் 

இது  ற்றி 

 இது 1988 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப் பட்டது. 

 இது மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத ் துறையின் கீழ் வசயல்படும்  தனிச ்

சுதந்திரம் வகாண்ட ஒரு  அறமப்பாகும். 

 

ஜிகயா மற்றும் முகநூை் 

 முகநூல் நிறுவனமானது 5.7 மில்லியன் அவமரிக்க டாலருக்கு ரிறலயன்ஸ் ஜிபயாவின் 

9.4% பங்குகறள வாங்கியுள்ளது. 

 உலகிலுள்ள எந்தவவாரு நிறுவனத்தினாலும் பமை்வகாள்ளப் படாத வறகயில்  ஒரு 

வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால் சிறுபான்றம அளவிலான பங்கிை்காக 

பமை்வகாள்ளப்பட்ட மிகப்வபரிய முதலீடு இது என்று ரிறலயன்ஸ் நிறுவனம் 

கூறியுள்ளது. பமலும் இந்தியாவில் வதாழில்நுட்பத் துறையில் பமை்வகாள்ளப்பட்ட ஒரு 

மிகப்வபரிய அந்நிய பநரடி முதலீடு இதுவாகும்.  

 

15வது நிதி ஆலணயம் நிதி ஒதுக்கீடு 

 மத்திய நிதித்துறை அறமசச்கமானது மத்திய வரிகளில் மாநிலங்களுக்கு ஏப்ரல் 

மாதத்திை்கான அவை்றின் பங்கான ரூ.46,038 பகாடிறய விடுவித்துள்ளது. 

 இந்த வரி ஒதுக்கீடானது 15வது நிதி ஆறணயத்தின் பரிந்துறரயின் அடிப்பறடயில் 

பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது.   

 பங்கிடப்படும் வரிகளின் நிகர வருமானக் கணக்கீடானது 2020-21 படவ்ஜட ்

அறிக்றகயின்படி எதுவும் மாை்ைங்கள் பமை்வகாள்ளப் படாமல் வதாடரப் படட்ு 

உள்ளது.  

 நிதி ஆண்டு 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான தனது இறடக்கால அறிக்றகயில், நிதி 

ஆறணயமானது மாநிலங்களுக்கான மத்திய வரிகளின் ஒதுக்கீடட்ுப் பங்றக 1% 

என்ை அளவில் குறைத்து 41% ஆக நிரண்யித்துள்ளது.  

 அப்பபாறதய ஜம்மு காஷ்மீர ் 2 ஒன்றியப் பிரபதசங்களாக மாை்ைப்படட்ுள்ளதன் 

காரணமாக இவ்வாறு குறைக்கப் படட்ுள்ளது. 

 நிதி ஆறணயமானது ஒரு மாநிலத்தின் மக்கள் வதாறகக்கு 15 சதவீதம் என்ை 

அளவுபகாறல நிரண்யித்துள்ளது. இதறன 14வது நிதி ஆறணயத்தினால் 

நிரண்யிக்கப் பட்டிருந்த 17.5% என்ை அளவிலிருந்து அது குறைத்துள்ளது. 

 ஆனால் இது மக்கள் வதாறகக் காரணிகளின் மீதான அளவுபகாறல 10%லிருந்து 12.5% 

ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

 ஏப்ரல் மாதத்திை்கான மத்திய வரிகளின் பங்கில் மிக அதிக அளவானது உத்தரப் 

பிரபதசத்திை்கும், அதை்கு அடுத்து பீகார ்மாநிலத்திை்கும் வசல்ல இருக்கின்ைன. 

 பகாவா மை்றும் சிக்கிம் ஆகியறவ மத்திய வரிகளின் குறைந்த அளறவப் 

வபை்றுள்ளன. 
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கவளாண் கமம்பாட்டுக்கான சரவ்கெச நிதி 

 பவளாண் பமம்பாடட்ுக்கான சரவ்பதச நிதியானது (IFAD - International Fund for Agricultural 

Development)  பல நன்வகாறடயாளரக்றளக் வகாண்ட பகாவிட்-19 கிராமப்புை 

ஏறழகளுக்கான ஊக்க வசதிறய (Rural Poor Stimulus Facility - RPSF) 

அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

 ஏறழ மை்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய கிராமப்புை மக்கறள பகாவிட்-19 

வநருக்கடியிலிருந்து மீட்பறதத் துரிதப்படுத்துவபத RPSFஇன் ஒரு இறுதியான 

குறிக்பகாளாகும்.  

 பவளாண் பமம்பாடட்ுக்கான சரவ்பதச நிதியானது ஒரு சரவ்பதச நிதி  மை்றும் ஐக்கிய 

நாடுகள் சறபயின் ஒரு சிைப்பு நிறுவனமாகும். இது வளரும் நாடுகளின் 

கிராமப்புைங்களில் உள்ள  வறுறம மை்றும் பசிறய நிவரத்்தி வசய்வறத பநாக்கிப் 

பணியாை்றுகின்ைது. 

 

விலெக்கப்பட்ட பயிர் பகுதி 

 பகாறடக் கால பயிரக்ளின் விறதக்கப்பட்ட பயிர ் பரப்பானது (Sown Crop Area) 36% 

அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய பவளாண்றம மை்றும் உழவர ் நல அறமசச்கம் 

அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்த உயரவ்ு முக்கியமாக வநல் சாகுபடியில் காணப் படுகிைது. 

 அறுவறடப் பரப்றப மத்தியப் பிரபதசம் 95 சதவீதமும், ராஜஸ்தான் 85 சதவீதமும் 

உத்தரப்  பிரபதசம் 65 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது. 

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


                            

 

 

93 
 

புதிய வளரச்ச்ி வங்கி 

 நிதியறமசச்ரான நிரம்லா சீதாராமன் புதிய வளரச்ச்ி வங்கியின் ஆளுநர ் குழுவின் 

ஐந்தாவது ஆண்டுக் கூட்டத்தில் காவணாலிக் கலந்துறரயாடல் மூலம் கலந்து 

வகாண்டார.் 

 பகாவிட்-19 நிதியில் இருந்து ஒரு பில்லியன் அவமரிக்க டாலர ்நிதிறய இந்தியாவிை்கு 

வழங்குவதாக புதிய வளரச்ச்ி வங்கியானது உறுதியளித்து உள்ளது. 

 இந்த வங்கி 2014 ஆம் ஆண்டில் பிரிக்ஸ் உறுப்பு நாடுகளால் (பிபரசில், ரஷ்யா, 

இந்தியா, சீனா மை்றும் வதன்னாப்பிரிக்கா) நிறுவப்பட்டது. 

 இது வபாது மை்றும் தனியார ்திட்டங்கறள ஆதரிக்கிைது. 

 வங்கியின் ஆரம்பக்கால அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனமானது 100 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 

அகவிலைப் படி (DA) 

 2021 ஆம் ஆண்டிை்கான (2021 ஜூறல மாதம் வறர) அகவிறலப்படி உயரற்வ மத்திய 

அரசு நிறுத்தி றவதத்ுள்ளது. 

 தை்வபாழுது, மத்திய அரசு ஊழியரக்ள் தங்களது ஊதியத்தில் 17%ஐ அகவிறலப் 

படியாகப் வபறுகின்ைனர.் 

 இந்தப் படித் வதாறகயானது பணவீக்கத்திை்கு இழப்பீடாக பணியாளரக்ள் மை்றும் 

ஓய்வூதியதாரரக்ளுக்கு வழங்கப் படுகின்ைது. 

 இது நுகரப்வார ்விறலக் குறியீடட்ுப் பணவீக்க எண்ணுடன் இறணக்கப்படட்ு உள்ளது. 

 DA (dearness allowance) ஆனது ஓய்வூதியதாரரக்ள் மை்றும் அரசு ஊழியரக்ளால் வபைப் 

படுகின்ைது. 

 DA ஆனது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இருமுறை, அதாவது ஜூறல மை்றும் ஜனவரி 

மாதங்களில் திருத்தியறமக்கப் படுகின்ைது.  

 

உைக அளவிை் ொய் நாட்டிற்குப் பணம் அனுப்பும் தசைவு   

 உலக அளவில் தாய் நாட்டிை்குப் பணம் அனுப்பும் வசலவு என்பது உலக வங்கிக் 

குழுவால் வழங்கப்படும் ஒரு வளம் சாரந்்த அறிக்றகயாகும். 

 இது பணம் அனுப்பும் 48 நாடுகள் மை்றும் பணத்றதப் வபறும் 105 நாடுகள் 

ஆகியவை்றின் வசலவினம் குறித்த தரறவத் தருகின்ைது. 

 தை்பபாறதய அறிக்றகயின்படி, பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்று மை்றும் ஊரடங்கினால் 

ஏை்பட்ட வபாருளாதார வநருக்கடி காரணமாக, தாய் நாட்டிை்குப் அனுப்பப் படும் 

வதாறகயானது 2020 ஆம் ஆண்டில் (110 மில்லியன் அவமரிக்க டாலர)் 20% அளவிை்குக் 

குறையும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 2019 ஆம் ஆண்டில், தாய் நாட்டிை்குப் பணம் அனுப்புதல் ஆனது எப்வபாழுதும் இல்லாத 

வறகயில் 554 பில்லியன் அவமரிக்க டாலராக உயரந்்துள்ளது. 

 இந்தியாவிை்குப் பணம் அனுப்புதல் ஆனது 23% என்ை அளவில், அதாவது 64 பில்லியன் 

அவமரிக்க டாலராகக் குறையும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது. இது வசன்ை ஆண்டில் 83 

மில்லியன் அவமரிக்க டாலராக இருந்தது. 

 தாய் நாட்டிை்குப் பணத்றத அனுப்பிப் வபறுதலில் உலகின் மிகப்வபரிய நாடு இந்தியா 

ஆகும். 
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 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா வவளிநாடுகளில் பணியாை்றும் தன் மக்களிடமிருந்து 83.1 

பில்லியன் அவமரிக்க டாலறர தாய் நாட்டிை்கு அனுப்பும் பணமாகப் வபை்றுள்ளது. 

இது வமாத்த உலகளாவிய பணம் அனுப்புதலில் 12% ஆகும். 

 

 

வங்கிெ் தொழிை் 

 மத்திய அரசானது அக்படாபர ் 21 ஆம் பததி வறர வங்கித் வதாழிை்துறைறயப் ஒரு 

வபாதுப் பயன்பாடட்ுச ்பசறவயாக அறிவித்துள்ளது. 

 இந்த உத்தரவானது வதாழிை் தகராறுச ்சட்டம், 1947 என்ை சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் 

பிைப்பிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்தச ் சட்டத்தின் முக்கிய பநாக்கம் இந்தியத் வதாழிை்துறையின் பணிக் 

கலாசச்ாரத்தில் நல்லிணக்கம் மை்றும் அறமதிறயக் காப்பதாகும். 

 இந்தச ்சட்டமானது அறமப்புசார ்துறைக்கு மடட்ுபம வபாருந்தும். 

 இந்த உத்தரவானது மத்திய நிதித்துறை அறமசச்கத்தினால் பிைப்பிக்கப்படட்ு, அதன் 

பிைகு அது குறித்த ஒரு வதளிவிை்காக இந்திய ரிசரவ்் வங்கிக்குச ்வசல்ல இருக்கின்ைது. 

 இந்த உத்தரவானது மத்தியத ் வதாழிலாளர ் துறை அறமசக்த்தினால் 

நிறைபவை்ைப்படட்ுச ்வசயல்படுத்தப் படுகின்ைது.  

 

மாநிைங்கள் மற்றும் FRBM 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்கு கூடுதல் வளங்கறள 

திரடட்ுவதை்காக நிதியியல் வபாறுப்புறடறமச ்சடட்த்தின் (FRBM - The Fiscal Responsibility 

and Budget Management Act) சில பிரிவுகறளப் பயன்படுத்துமாறு மாநில அரசுகளுக்கு 

நிதி ஆறணயம் அறிவுறர வழங்கியுள்ளது. 

 மாநிலங்கள் தங்களுக்பக உரிய FRBM சட்டத்றதக் வகாண்டுள்ளன. 

 மத்திய மை்றும் மாநிலங்கள் ஆகிய இரண்டிை்குமான நிதிப் பை்ைாக்குறையானது 3% 

ஆக உள்ளது. மாநில அரசுகள் இந்த நிதிப் பை்ைாக்குறைறய 50 அடிப்பறடப் புள்ளிகள் 

அளவிை்கு உயரத்்த முடியும். 
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தபாருட்களுக்கான சந்லெக் கண்கணாட்டம் 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திை்கான உலக வங்கியின் வபாருடக்ளுக்கான சந்றதக் 

கண்பணாட்ட அறிக்றகயானது வவளியிடப் படட்ுள்ளது. 

 இது ஆை்ைல், உபலாகம், விவசாயம், விறல மதிப்பை்ை உபலாகங்கள் மை்றும் உரங்கள் 

பபான்ை முக்கியப் வபாருள் குழுக்களுக்கான சந்றதப் பகுப்பாய்றவ வழங்குகின்ைது. 

 இது ஏப்ரல் மை்றும் அக்படாபர ்மாதங்களில் வவளியிடப் படுகின்ைது. 

 

வரெ்்ெகம் மற்றும் வளரச்ச்ி அறிக்லக 

 வரத்்தகம் மை்றும் வளரச்ச்ி மீதான ஐக்கிய நாடுகள் கருத்தரங்கு அறமப்பானது 

(UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development) தனது சமீபத்திய வரத்்தகம் 

மை்றும் வளரச்ச்ி அறிக்றகறய வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது வளரும் நாடுகளால் வபைப்பட்ட 1 டிரில்லியன் அவமரிக்க டாலர ் கடறன ரத்து 

வசய்வதாக அறிவித்துள்ளது. 

 UNCTAD என்பது 1964 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சறபயால் 

உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கங்களுக்கிறடபயயான ஒரு நிரந்தர அறமப்பாகும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சறப மை்றும் வபாருளாதார & சமூக ஆறணயத்திை்கு 

கடட்ுப்படுகின்ைது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் வசயலகத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 இது ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ிக் குழுவின் ஒரு பகுதியாகவும் விளங்குகின்ைது. 

 

உணவுப் பிரசச்ிலன குறிெ்ெ உைக அறிக்லக 

 உணவுப் பிரசச்ிறன குறித்த வருடாந்திர உலக அறிக்றகயின் ஒரு புதிய பதிப்பானது 

உணவுப் பிரசச்ிறனக்கு எதிரான உலகளாவிய அறமப்பினால் வவளியிடப் 

படட்ுள்ளது.  

 இந்த அறிக்றகயானது பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றுப் பிரசச்ிறனயானது ஆபத்தில் 

இருக்கும் நாடுகளுக்கு புதிய இடரக்ளாக “உணவுப் பிரசச்ிறனறய” ஏை்படுத்தும் 

என்று கூறுகின்ைது. 

 இது 2016 ஆம் ஆண்டில் உலக மனிதாபிமான மாநாட்டின் பபாது ஐபராப்பிய ஒன்றியம், 

உணவு & பவளாண் அறமப்பு மை்றும் உலக உணவுத ் திட்டம் ஆகியவை்றினால் 

இறணந்து வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 

நீதிக்கான கை்வி  

 நீதிக்கான கல்வி (E4J - Education for Justice) என்ை ஒரு முன்வனடுப்பானது சட்டங்களின் 

கீழ்  குை்ைங்கறளக் கறளதல் மை்றும் குை்ைங்கறளத் தடுத்தல் குறித்து அடுத்தத் 

தறலமுறையினருக்கு விழிப்புணரவ்ிறனக்  கை்பிப்பதை்காக பபாறத மருந்துகள் 

மை்றும் குை்ைங்கள் குறிதத் ஐக்கிய நாடுகள்  அலுவலகத்தினால் (UNODC - United Nations 

Office on Drugs and Crimes) வதாடங்கப்படட்ு உள்ளது. 

 இந்த அறமப்பானது E4J என்பதின் கீழ் “ஊரடங்கின் பபாது கை்கும் வதாடறரத்” 

வதாடங்கியுள்ளது. 

 E4J ஆனது பதாஹா பிரகடனத்தின் திட்டங்கறளச ் வசயல்படுதத்ுதலுக்காக ஒரு 

உலகளாவியத ்திட்டத்தின் கீழ் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 
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உைகளாவிய கடன் ஒப்பந்ெம் 

 G20 குழுவானது “உலகளாவிய கடன் ஒப்பந்தத்திை்கு” அறழப்பு விடுத்துள்ளது. 

 இது ஓர ்ஆண்டு கால வசலுத்தப்படாதக் கடறன அளிக்க வழிவறக வசய்கின்ைது. 

 ஒரு ஆண்டிை்குப் பின்னர,் வளரும் நாடுகளானது இந்தக் கடறன வட்டியுடன் வசலுத்த 

பவண்டும். 

 

தசயை்படும் மருந்துப் தபாருட்கள் (API) 

 இந்திய பவதியியல் வதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது (IICT - Indian Institute of Chemical 

Technology) இந்தியாவிை்குள் வசயல்படும் மருந்துப் வபாருடக்றளத் (API - Active 

Pharmaceutical Ingredients) தயாரிப்பதை்காக லாக்றஸ வாழ்க்றக அறிவியல் 

நிறுவனத்துடன் இறணந்துள்ளது. 

 இது மருந்துத் துறையில் சீனாவின் இைக்குமதிறயச ்சாரந்்திருப்பறதக் குறைப்பதை்கு 

உதவ இருக்கின்ைது. 

 APIகள் வமாத்த மருந்துகள் என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இது உளங்வகால் (பநாக்கம் வகாண்டுள்ள) விறளவுகறள உருவாக்கும் மருந்துகளின் 

ஒரு முக்கியப் பகுதியாக விளங்குகின்ைது. 

 உலகில் APIயின் உை்பத்தியில் 3வது மிகப்வபரிய நாடு இந்தியா ஆகும். 

 இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் APIயில் மூன்றில் 2 மடங்கு சீனாவிலிருந்து 

இைக்குமதி வசய்யப் படுகின்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ் மாதத்தில், இந்திய அரசு API வதாழிை்துறைறயப் 

புதுப்பிப்பதை்காக பவண்டி மத்திய மருந்துகள் தரக் கடட்ுப்பாடட்ு அறமப்பின் 

இயக்குநரின் தறலறமயில் ஒரு குழுறவ அறமத்திருந்தது.  

 

டிவிஸ்ட் நடவடிக்லக 

 இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI - Reserve bank of India) தனது பத்திர மாை்றுத ்திட்டத்றத 

மீண்டும் வகாண்டு வர முடிவு வசய்துள்ளது. 

 இந்தியாவின் டிவிஸ்ட் நடவடிக்றகயாக என்ைறியப்படும் இது நிதி மாை்ைம் 

வசய்தலுக்கு உதவுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 10,000 பகாடி ரூபாய்க்காக திைந்தவவளிச ்சந்றத நடவடிக்றககளின் கீழ் (OMO - open 

market operations) அரசாங்கப் பத்திரங்களின் வாங்குதல் மை்றும் விை்ைல் 

நடவடிக்றககறள இதன்மூலம் பமை்வகாள்ள இருப்பதாக RBI கூறியுள்ளது. 

 “டிவிஸ்ட் நடவடிக்றக” என்பது OMOவின் மூலம் ஒபர பநரத்தில் RBIயின் குறுகிய காலப் 

பத்திரங்கறள விை்ைல் மை்றும் நீண்டகாலப் பதத்ிரங்கறள வாங்குதல் வதாடரப்ான 

ஒரு நடவடிக்றகயாகும். 
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 இந்த நறடமுறையின் கீழ், குறுகிய காலப் பத்திரங்கள் நீண்ட காலப் பத்திரங்களாக 

மாை்ைமறடகின்ைன. 

 RBI ஆனது OMO என்று அறழக்கப்படும் நிதியியல் கூறின்படி, அரசாங்கப் 

பத்திரங்களின் வாங்குதல் மை்றும் விை்ைல் நடவடிக்றககளின் மூலம் பணப் புழக்கம், 

ரூபாயின் மதிப்பு மை்றும் நிதியியல் பமலாண்றமறயக் கடட்ுப்படுத்தி, அவை்றை 

நிரவ்கிக்கின்ைது. 
 

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

NIDHI (நிதி) திட்டம் 

 பகாவிட் – 19 வதாை்றை எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக மகாராஷ்டிர மாநில 

மருத்துவமறனகளினால் ஒரு புதிய வதாழில்நுட்பமானது ஏை்றுக் வகாள்ளப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பமானது புபனவில் உள்ள ஒரு ஸ்டாரட்் அப் அறமப்பினால் 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தப் வபாருளானது “றசவடக் ஏபரான்” (Scitech Airon) என்று வபயரிடப் படட்ுள்ளது. 

 இது ஒரு எதிர ்அயனி ஆக்கி (உை்பத்தி) ஆகும். 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பமானது மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத ்துறையினால் 

வதாடங்கப்படட்ுள்ள நிதி பிரயாஸ் என்ை திட்டத்தின் கீழ் பமம்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த றசவடக் ஏபரான் அயனியாக்க இயந்திரமானது 8 வினாடிகளுக்கு ஏைத்தாழ 100 

மில்லியன் (1 வினாடிக்கு 10 அயனிகள்) எதிர ் மின்னூடட்ம் வபை்ை அயனிகறள 

உை்பத்தி வசய்கின்ைது. 

 இந்த அயனியாக்கத்தினால் உை்பத்தி வசய்யப்படும் எதிர ் மின்னூடட்ம் வபை்ை 

அயனிகள் காை்றில் பரவும் துகள்கள், வகாரானா அல்லது இன்புளூயன்சா றவரஸ், 

சிலந்தி ஒவ்வாறம, பாக்டீரியா, மகரந்தம், மாசுக்கள் பபான்ை நுண்துகள்கறளச ்சுை்றி 

ஒரு வதாகுப்றப உருவாக்குகின்ைன. 

 இந்த எதிர ்மின்னூட்டம் வபை்ை அயனிகள் “றஹட்ராக்ஸில் பரடிக்கல்ஸ் மை்றும் எச ்ஓ” 

என்று அறழக்கப்படும் ஒரு சிைப்பாக எதிரவ்ிறனயாை்றும் OH என்ை குழுறவ 

உருவாக்குவதன் மூலம் நிகழும் இரசாயன எதிரவ்ிறனயின் மூலம் அவை்றிை்குச ்

வசயல்படாத ஒரு தன்றமறய வழங்குகின்ைன. 

 இறவ ஒரு சிைந்த எதிரவ்ிறனயாை்றி ஆகும். இது வளிமண்டல தூய்றமப் வபாருள் 

என்று அறழக்கப்படுகின்ைது. 

 அயனியாக்கியால் உை்பத்தி வசய்யப்பட்ட இந்தத் தூய்றம வசய்யும் பண்பானது 

ஒவ்வாறம, றவரஸ், பாக்டீரியா ஆகியவை்றின் வவளிப்புை புரதத்றத உறடக்க 
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உதவுகின்ைது. இறவ காை்றில் பரவும் பநாறயக் கடட்ுப்படுத்த உதவுகின்ைன. 

 இது வதாை்று பநாய் மை்றும் தீங்கு விறளவிக்கக் கூடிய சுை்றுசச்ூழல் 

காரணிகளிடமிருந்து உடலின் எதிரப்்புச ்சக்திறய அதிகரிக்கும். 

 இந்த எதிரப்்புச ் சக்தியானது அயனி இல்லாத சூழ்நிறலயில் அடுத்த 20 – 30 

நாடக்ளுக்கு உதவியாக  இருக்கக் கூடும். 

 பமலும் இது காரப்ன் பமானாக்றசடு (காரப்ன்-றட-ஆக்றஸறட விட 1000 மடங்கு 

தீங்கு ஏை்படுத்தக் கூடியது), றநட்ரஜன் றட ஆக்றஸடு, எளிதில் ஆவியாகின்ை கரிம 

பவதிப் வபாருடக்ள் பபான்ை காை்று மாசுபாடுகறள பபாக்குகின்ைது. 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பமானது சுை்றுப்புைத்தில் உள்ள றவரஸ், பாக்டீரியா மை்றும் 

பூஞ்றசத் வதாை்றுகறள கடட்ுப்படுத்த உதவுகின்ைது. இது காை்றைத் தூய்றமயாக்கி, 

பகாவிட் – 19 பாதிப்புக்குள்ளானவரக்ள் மை்றும் அறிகுறி உள்ளவரக்ளின் வசிப்பிடப் 

பகுதிகறளத் தூய்றமயாக்க உதவுகின்ைது. 

இது  ற்றி  

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத ் துறையானது புத்தாக்கவியலாளரக்ள் 

மை்றும் வதாழில்முறனபவாரக்ளுக்காக காப்பக றமயங்கறள அறமத்தல், நிதிறயத ்

திரடட்ுதல், வசயல்படுத்துபவரக்ள் மை்றும் கருத்தாக்கத்திை்கான ஆதாரம் 

ஆகியவை்றிை்கு நிதியளிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் நிதி (NIDHI/National Initiative for Developing 

and Harnessing Innovations – புத்தாக்கங்கறள பமம்படுத்துதல் மை்றும் திரடட்ுதலுக்கான 

பதசிய முன்வனடுப்பு) என்ை திட்டமானது வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 NIDHI திட்டத்தின் கீழ், பிரயாஸ் (PRAYAS/Promoting and Accelerating Young and Aspiring 

innovators & Startupsஇளம் மை்றும் ஆரவ்முள்ள புத்தாக்காக்கவியலாளரக்ள் மை்றும் 

ஸ்டாரட்் அப்கறள ஊக்குவித்தல் மை்றும் பமம்படுத்துதல்) என்ை திட்டமானது 

வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 

 

சூரிய கரடிகயா அலை குறுக்கீட்டுமானி விண்தவளிச ் கசாெலன (SUNRISE Sun 

Radio Interferometer Space Experiment) திட்டம் 

 சூரியன் எவ்வாறு மிகப்வபரிய சூரிய ஒளி நுண்துகள் காை்றை (சூைாவளி) 

ஏை்படுத்துகின்ைது என்பறத ஆய்வு வசய்வதை்காக “SUNRISE” (சன்றரஸ்) என்ை ஒரு 

திட்டத்றத நாசா அறிவித்துள்ளது. 

 சூரிய ஒளிச ்சூைாவளிறய ஆய்வு வசய்யும் இந்தத ்திட்டமானது சூரியக் குடும்பத்தின் 

வசயல்பாடுகறளப் புரிந்து வகாள்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  
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 இது சூரியன் எவ்வாறு “சூரிய ஒளித் துகள் சூைாவளி” என்று அறழக்கப் படும் சூரிய 

ஒளிக் காை்றை உருவாக்கி அறத பகாள்கறளக் வகாண்ட விண்வவளியில் எவ்வாறு 

வவளியிடுகின்ைது என்பறத ஆய்வு வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆய்வானது வருங்காலத்தில் வசவ்வாய்க் கிரகத்திை்குச ் வசல்லும் விண்வவளி 

வீரரக்ளுக்கு அவரக்றள சூரிய ஒளிச ் சூைாவளியிலிருந்துப் பாதுகாக்க உதவ 

இருக்கின்ைது.. 

 இது சூரியனின் நிைமாறலறய ஆய்வு வசய்ய இருக்கின்ைது. 

 அயனி மண்டலத்தின் காரணமாக புவியிலிருந்து சூரிய நிைமாறலறய ஆய்வு வசய்ய 

முடியாததால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப் படுகின்ைது. 

 இது ஒரு மிகப்வபரிய பரடிபயா அறலத்  வதாறலபநாக்கியாகச ் வசயல்படும் ஆறு 

கூயுப்சாட் என்ை ஒரு வசயை்றகக் பகாள்களின் வதாகுப்றபக் வகாண்டுள்ளது. 

 

 

ககாவிட் – 19 லவரஸ் கபான்ற கொற்றெ்லெக் தகாண்ட 3 துலண இனங்கள் 

 நாட்டில் பகாவிட் – 19 என்ை றவரஸ் பபான்ை பதாை்ைத்றதக் வகாண்ட 3 துறண 

றவரஸ் இனங்கள் உலவி வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICMR - Indian 

Council of Medical Research) அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தக் கழகத்தின் படி, இறவ வவளிநாடட்ிலிருந்துப் பரவி வந்த றவரஸ் 

வறககளாகும். 

 இந்தியாவில், பகாவிட் – 19 றவரஸ் வதாை்ைானது வவளிநாட்டிை்குப் பயணம் வசய்த 

(வவளிநாட்டிலிருந்து வந்த) மக்களிடமிருந்து வந்துள்ளது. 

 எனபவ, இந்த றவரஸ் இந்தியாவிை்கு வவளிபய இருந்து வகாண்டு வரப் படட்தாகும். 

 இதுவறர, உலகின் மை்ை பகுதிகளில் இந்த றவரஸ் எவ்வாறு வசயல்படுகிைது என்பது 

பை்றிய ஒரு அறிவியல் பூரவ்ச ்சான்று எதுவும் இல்றல. 

 இருப்பினும், நாட்டின் உள் மை்றும் வவளிக் காரணிகள், உயிரியல் காரணங்கள் 

மை்றும் நாட்டில் உள்ள மக்கள் ஆகிய காரணிகளின் காரணமாக இந்த றவரசானது 

அதன் வவவ்பவறு வடிவங்கறள உருவாக்கியுள்ளது என்பறத ICMR உறுதி 

வசய்துள்ளது. 
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பிராணா திட்டம் 

 வபங்களுருவில் உள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்றதச ்பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

மை்றும் மாணவரக்ள் பிராணா என்ை திட்டத்தின் கீழ் உள்நாடட்ு சுவாசக் கருவிகறள 

பமம்படுத்தியுள்ளனர.் 

 இந்த சுவாசக் கருவிகள் தானியங்கி வாகனத் வதாழிை்துறையில் வபரிதும் பயன்பாடு 

வகாண்ட அழுத்த உணரவ்ிகறளப் பயன்படுத்தித ்தயாரிக்கப் படட்ுள்ளன. 

 இந்த சுவாசக் கருவிகள் ஆக்ஸிஜறன அழுத்தப்பட்ட வாயுவுடன் கலக்கின்ைது. 

 சமீபத்தில் இந்தியக் கப்பல் கடட்ும் நிறுவன அறமப்பானது தனது பல பயன்பாடட்ு 

ஆக்ஸிஜன் அறமப்பு (MOM - Multi-feed Oxygen Manifold) வகாண்ட சுவாசக் கருவிகறள 

ஆந்திர அரசிை்கு வழங்கியுள்ளது. 

 MOM சுவாசக் கருவியானது எடுத்துச ் வசல்ல கூடியதாகவும் ஒபர பநரத்தில் 6 

பநாயாளிகளுக்குப் பயன் தரும் திைன் வகாண்டதாகவும் உள்ளது. 

 

ைான்தசட் தொற்று கநாய்கள் அறிக்லக 

 கபரானா பநாய்க்கானத் வதாை்று அறிகுறிகள் வதரிந்த பின்பு இைப்பு வறரயிலான 

காலகட்டம் 18 நாட்கள் எனவும் மருத்துவமறனயிலிருந்து வீடு திரும்பும் காலம் 25 

நாடக்ள் எனவும் லான்வசட் வதாை்று பநாய்கள் ஆய்வு கணித்துள்ளது. 

 பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்கான இைப்பு விகிதமானது சமீபத்தில் ஏை்பட்ட இன்புளூயன்சா 

(2009 ஆம் ஆண்டில் ஏை்பட்ட எச1்என்1 இன்புளூயன்சா) வதாை்றின் இைப்பு விகிதத்றத 

விட அதிகமாக உள்ளது. 

 

GRACE-FO திட்டம் 

 அவமரிக்காவின் பதசிய வானூரத்ியியல் மை்றும் விண்வவளி நிரவ்ாகம் (நாசா) மை்றும் 

வநப்ராஸ்கா-லிங்கன் பல்கறலக்கழகம் ஆகிபயாரால் ஒரு புதிய வசயை்றகக்பகாள் 

அடிப்பறடயிலான,  மண்ணின் ஈரப்பதம் மை்றும் நிலத்தடி நீர ் ஈரப்பத நிறலகறளக் 

காடட்ும் வாராந்திர உலகளாவிய வறரபடங்கள் உருவாக்கப் படட்ுள்ளன. 

 புவி ஈரப்்பு விறச மீட்பு மை்றும் காலநிறல பரிபசாதறன பின்வதாடரத்ல் (The Gravity 

Recovery and Climate Experiment Follow-on/GRACE-FO) என்ை திட்டமானது நாசா மை்றும் 

வஜரம்னியின் புவியியலுக்கான ஆராய்சச்ி றமயம் ஆகியவை்றின் ஒரு கூடட்ு முயை்சித ்

திட்டமாகும். 

 இது பூமியின் பமை்பரப்பில் ஏை்படும் ஈரப்்பு விறசயின் மாறுபாடுகறள 

அளவிடுகின்ைது. பமலும் இது ஒவ்வவாரு 30 நாடக்ளுக்கும் ஈரப்்புப் புலத்தின் ஒரு புதிய 

வறரபடத்றத உருவாக்குகின்ைது. 
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ககரானா கவாச ்தசயலி  

 புவியிடங்காட்டி மூலம் ஒரு பகாவிட் -19 பநாயாளியின் இருப்பிடத்றத இடம் காண 

இந்திய அரசானது கபரானா கவாச ்என்ை ஒரு வசயலிறய அறிமுகப் படுத்தி உள்ளது. 

 இது ஒவ்வவாரு மணி பநரமும் ஒரு பயனாளரின் இருப்பிடம் பை்றிய தரறவக் 

கண்காணிக்கின்ைது.  

 ஒருபவறள ஒரு கபரானா பநாயாளிறய அவர ் கடந்திருந்தால் அது அவறர 

எசச்ரிக்கிைது. 

 இசவ்சயலிறய மின்னணு மை்றும் தகவல் வதாழில்நுட்ப அறமசச்கம் மை்றும் சுகாதார 

மை்றும் குடும்ப நல அறமசச்கம் இறணந்து உருவாக்கியுள்ளது. 

 பமலும் ஆயுஷ் அறமசச்கம் “கபசுர சூரணத்றத" ஒரு தடுப்பு மருந்தாக பரிந்துறர 

வசய்துள்ளது.  

 

 

ொனியங்கி தவன்டிகைட்டரக்ள் 

 அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறை மை்றும் விப்பரா 3D அறமப்பு ஆகிய இரண்டும் 

இறணந்து தானியங்கி சுவாசக் கருவிகளின் (வவன்டிபலட்டரக்ள்) முன்மாதிரிகறள 

உருவாக்க உள்ளன. 

 பகாவிட் -19 வநருக்கடியின் அவசரத் பதறவறயப் பூரத்்தி வசய்ய இந்த 

வவன்டிபலட்டரக்ள் உதவும். 

 வவன்டிபலட்டரக்ள் றகயால் இயக்கப்படும் வசயை்றகயான சுவாசக் கருவிகள் (AMBU - 

Artificial Manual Breathing Unit) என்று அறழக்கப் படுகின்ைது.  

 சுவாசிக்காத அல்லது சுவாசிப்பதில் தீவிர சிரமங்கறள எதிரவ்காள்ளும் 

பநாயாளிகளுக்கு றகயால் பிடித்து இயக்கக் கூடிய இந்தச ்சாதனமானது, தானியங்கி 

முறையில் அழுத்தப்பட்ட சுவாசத்றத வழங்கும். 

 AMBU ஒரு றகயடக்கச ் சாதனமானதால், இரயில் வபட்டிகளில் அறமக்கப்பட்ட 

தை்காலிக மருத்துவப் படுக்றககளுக்கு ஏை்ைதாக அது இருக்கும். 

 பமலும் இது அழுத்தத்றதத் தக்க றவக்க பநரம்றையான வவளிசுவாச அழுத்தத்றத 

(PEEP - positive end expiratory pressure) அதில் ஒரு கூடுதல் அங்கமாகச ்பசரத்்துள்ளது. 
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உயிரி அங்கி (Bio - Suit) 

 COVID-19 பநாறய எதிரத்்துப் பணிபுரியும் மருத்துவ நிபுணரக்றளப் பாதுகாப்பாக 

றவத்திருக்க பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடட்ு அறமப்பானது ஒரு உயிரி 

அங்கிறய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த அங்கியானது வசயை்றக இரத்தத்திை்கு ஏதுவாக இருக்கும்படியான உடல் 

அங்கிகளின் பாதுகாப்பிை்கு என்று சுகாதார மை்றும் குடும்ப நல அறமசச்கம் 

நிரண்யித்த அளவுபகால்கறளப் பூரத்்தி வசய்கின்ைது. 

 இந்தச ் வசயை்றகயாக தயாரிக்கப்பட்ட இரத்தமானது, பாதிக்கப்பட்ட ஒரு 

பநாயாளிறய 48 மணி பநரம் வறர அவசரச ் சிகிசற்ச நிறலயில் உயிபராடு 

றவத்திருக்க உதவும். 

 வசயை்றக இரத்தம் வபரஃ்ப்ளூபரா காரப்ன்களிலிருந்து (Perfluorocarbons) தயாரிக்கப் 

படுகிைது. 

 

குலறந்ெ விலை தவப்பநிலை வீசச்ுப் தபாறி 

 மும்றப கப்பல் கடட்ும் நிறுவனமானது  குறைந்த விறல வகாண்ட ஒரு அகச ் சிவப்பு 

(Infra Red) அடிப்பறடயிலான வவப்பநிறல உணரிறய வடிவறமத்து உள்ளது. 

 நிறுவனத்தின் முை்ைத்தில் இருக்கும் வாயில்களில் நுறழயும் பணியாளரக்றளச ்

பசாதிக்க இந்த உணரி பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 இந்த கருவியானது ரூபாய் ஆயிரத்திை்கும் குறைவான விறலயில் தயாரிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

தவளல செய்யும் ச ாறிமுளற 

 இந்த வவப்பநிறல வீசச்ுப் வபாறியின்  துல்லிறம (accuracy) 0.2 டிகிரி வசல்சியஸ் ஆகும் 

 இந்த வவப்பநிறல வீசச்ுப் வபாறியானது ஒரு இருமுறனய ஒளி உமிழ்வுப் 

பலறகறயயும்  ஒரு அகசச்ிவப்பு உணரவ்ிறயயும் வகாண்டு உள்ளது. 

 அகசச்ிவப்பு வவப்பமானியானது அகசச்ிவப்பு ஒளிறய குவிக்க ஒரு ஒளிவில்றலறயப் 

பயன்படுத்துகிைது. 

 இது கரும்வபாருள் கதிரவ்ீசச்ு என்ை பகாட்பாட்டின் படி வசயல்படுகிைது. 

 0 டிகிரி வசல்சியஸுக்கு பமல் வவப்பநிறலயில் உள்ள எந்தவவாரு வபாருளும் அதில் 

தன்றனச ்சுை்றி நகரும் மூலக்கூறுகறளக் வகாண்டு இருக்கும். 

 வவப்பநிறலயின் அதிகரிப்பிை்பகை்ப இந்த மூலக்கூறுகளின் பவகம் அதிகரிக்கும். 

 இவ்வாறு நகரும்பபாது, இந்த மூலக்கூறுகள் அகசச்ிவப்புக் கதிரக்றள 

வவளியிடுகின்ைன. 

 அகசச்ிவப்பு வவப்பமானியில் உள்ள  கண்டறிவி (Detector) ஒரு வவப்பப் வபாருளில் (Hot 

body) இருந்து வரும் அகசச்ிவப்புக் கதிரக்றளக்  குவிக்கிைது. 

 கதிரக்ள் அதிகமாக இருந்தால், அந்தக் கண்டறிவி அதிக மின்பனாட்டத்றத 

உருவாக்குகிைது. 

 மின்பனாட்டம் அதிகமாக இருந்தால் வபாருளின் வவப்பநிறலயும் அதிகமாக இருக்கும். 

 

ககாவிட் – 19 சுகாொரப் பிரசச்ிலனக்கான விரிவான கபார் லமயம் (CAWACH) 

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத ் துறையானது  (Department of Science & 

Technology - DST) உலகளாவிய பநாய்த ்வதாை்ைான பகாவிட் – 19ை்கு எதிரவ்ிறனயாை்றும் 
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விதமாக CAWACH (Centre for Augmenting WAR with COVID-19 Health Crisis) என்ை ஒரு 

றமயத்திை்கு ஒப்புதல் அளித்து உள்ளது. 

 DSTயினால் ஆதரிக்கப்படும் பம்பாய் இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் உள்ள 

வதாழில்நுட்ப வணிகக் காப்பகமான “புத்தாக்கம் மை்றும் வதாழில் முறனவிை்கானச ்

சமூகமானது” (SINE - Society for Innovation and Entrepreneurship) CAWACH என்ை றமயத்றதச ்

வசயல்படுத்தும் நிறுவனமாகும். 

 CAWACH ஆனது பகாவிட் – 19 வதாை்றுபநாயிை்கான சவால்கறளக் கறளயும் 

புத்தாக்கங்கள் மை்றும் புத்தாக்க (ஸ்டாரட்் –அப்) நிறுவனங்கறள ஆராய்ந்து, மதிப்பீடு 

வசய்து ஆதரிக்கின்ைது. 

 

ககாகராப்ளு 

 பாரத் பபயாவடக் என்ை நிறுவனமானது விஸ்கான்சின் மை்றும் பமடிசன் ஆகிய 

பல்கறலக்கழகங்கறளச ்பசரந்்த நசச்ுயிரியியல் வல்லுநரக்ளுடன் இறணந்து பகாவிட் 

– 19 வதாை்றிை்காக “பகாபராப்ளு” என்ை ஒரு புதிய மருந்றத பமம்படுத்திச ் பசாதறன 

வசய்து வருகின்ைது. 

 இந்த மருந்தானது M2SR என்ை மருந்றத முக்கியக் கூைாகக் வகாண்டு பமம்படுத்தப்பட 

இருக்கின்ைது. 

 M2SR தடுப்பு மருந்தானது காய்சச்லிை்கு எதிராகப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது.  

 M2SR என்பது இன்பளூயன்சா றவரஸின் தன்றனத் தாபன கடட்ுப்படுத்தும் ஒரு 

பதிப்பாகும். 

 இந்த மருந்தானது நாசி வழியாக வசலுத்தப் படுகின்ைது.  

 

 

ஜுவன் (JEEVAN) 

 இது பஞ்சாபின் கபூரத்லாவில் உள்ள இரயில்வபட்டித் வதாழிை்சாறலயினால் 

தயாரிக்கப்பட்ட ஆை்ைல் திைனுள்ள, குறைந்த வசலவு வகாண்ட ஒரு வசயை்றக சுவாசக் 

கருவியாகும்.  

 இந்த உபகரணத்தின் மதிப்பானது அசல் உபகரண மதிப்பின் விகிதத்தில் மிகவும் 

குறைந்த ஒரு விகிதத்றதக் வகாண்டதாகும். 

 இந்தச ்சுவாசக் கருவியானது இந்தக் கருவியின் முக்கியப் பகுதியாகக் கருதப்படும் ஒரு 

காை்று வகாள்கலறனக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்த உபகரணம் முழுவதும் அறமதியாகச ்வசயல்படும் திைன் வகாண்டதாகும். 
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 இது இறணப்புச ் வசயல்முறை, வசரப்வா இயந்திரம் மை்றும் பிஸ்டன் வசயல்முறை 

ஆகியவை்றைக் வகாண்டிருக்கவில்றல. 

 இந்த வடிவமானது நுண்வசயலிறய அடிப்பறடயாகக் வகாண்டதாகும். இது வஜரம்ன் 

நாடட்ு வடிவறமப்பிறனக் வகாண்ட லிங்பக ஹாப்பமன் ரயில் வபட்டிகறளத் 

தயாரிக்கும் இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 

காசகநாய் சாெனங்கள் 

 காசபநாய் சாதனங்கறள பகாவிட் – 19 பசாதறனகளுக்குப் பயன்படுத்த இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICMR - Indian Council of Medical Research) ஒப்புதல் 

வழங்கியுள்ளது. 

 தை்வபாழுது, இந்தியா அவமரிக்காவின் உணவு மை்றும் மருந்து நிரவ்ாகத்தினால் 

ஒப்புதல் அளிக்கப்படட்ுப் பரிந்துறரக்கப்பட்ட, நிகழ்பநர வநாதித் வதாடர ் விறனறய 

(RT-PCR - Real Time-Polymerase Chain Reaction) பயன்படுத்துகின்ைது.  

 இதனுடன், ICMR ஆனது டர்ூவநட் என்ை பசாதறனறயப் பயன்படுத்தப் பரிந்துறர 

வசய்துள்ளது.” 

 “டர்ூவநட் பசாதறனயானது” தை்வபாழுது மருந்து எதிரப்்பு காசபநாறயக் கண்டறியப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 “டர்ூவநட்” என்பது மின்கலத்தினால் இயங்கும் ஒரு சாதனமாகும். 

 இந்தச ் சாதனமானது சில்லுத் வதாழில்நுட்பத்றத அடிப்பறடயாகக் வகாண்டதாகும். 

இது ஒரு பசாதறனக்குக் குறைந்தபடச்ம் 60 நிமிடங்கள் வறர  எடுத்துக் வகாள்ளும். 

 தை்வபாழுது இந்தியாவில் 800 டர்ூவநட் சாதனங்கள் உள்ளன.  

 இதில் 457 சாதனங்கள் ஆந்திரப் பிரபதசத்தில் உள்ளன. 

 தை்வபாழுது, இந்தியா இந்தச ் சாதனங்கறள இைக்குமதி வசய்கின்ைது. இந்தச ்

சாதனங்கள் இந்தியாவில்  தயாரிக்கப் படுவதில்றல. 

 

 

ஐவரத்மக்டின் 

 ஆஸ்திபரலியாறவச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சாரஸ்் – பகாவ்2 றவரறஸக் 

வகால்லும் ஒரு வபாது ஒடட்ுண்ணி எதிரப்்பு மருந்தான “ஐவரவ்மக்டின்” என்ை ஒன்றைக் 

கண்டறிந்துள்ளனர.் 

 இந்த ஆராய்சச்ியாளர ் குழுவானது ஆஸ்திபரலியாவில் உள்ள பமானாஸ் 

பல்கறலக்கழகத்தின் உயிரிமருந்து கண்டுபிடிப்பு நிறுவனம் மை்றும் பீடட்ர ்படாரத்தி 
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வதாை்றுபநாய் மை்றும் பநாய் எதிரப்்பு நிறுவனம் ஆகியவை்றைச ் பசரந்்த 

ஆராய்சச்ியாளரக்றளக் வகாண்டு உருவாக்கப் பட்டதாகும்.  

 இது ஒரு ஓடட்ுண்ணி எதிரப்்பு மருந்தாகும். இது எசஐ்வி, வடங்கு, இன்புளூயன்சா மை்றும் 

ஜிகா றவரஸ் பபான்ை றவரஸ்களுக்கு எதிராகவும் வசயல்படும் திைன் வகாண்டதாகும். 

 இது தை்வபாழுது உருறளப்புழுக்களால் ஏை்படும் ஒரு ஓடட்ுண்ணி பநாயான 

ஸ்ட்ரான்கிலாய்டியாஸிஸ் என்ை பநாய்க்குச ்சிகிசற்சயளிப்பதை்காகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்ைது. 

 இது றவரஸ் எதிரப்்பு ஆராய்சச்ி என்ை பத்திரிக்றகயில் பிரசுரிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இது முதன்முதலில் 1975 ஆம் ஆண்டு பமம்படுத்தப்படட்ு, 1981 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவப் 

பயன்பாட்டிை்கு வந்தது. 

 இது உலகச ்சுகாதார அறமப்பின் அத்தியாவசிய மருந்துகள் பட்டியலில் உள்ளது. 

 

முெைாவது வீட்டுச ்கசாெலன 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது பகாவிட் – 19 வீடட்ுச ் பசாதறனச ்

சாதனத்திை்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 

 இது றபபயான் என்ை ஒரு ஸ்டாரட்்-அப் நிறுவனத்தினால் வடிவறமக்கப் 

படட்ுள்ளதாகும்.  

 இந்த உபகரணமானது பசகரித்து றவத்த இரத்தத்றத ஆய்வு வசய்து, அந்த ஆய்வு 

முடிவுகறள 5 முதல் 10 நிமிடங்களுக்குள் அளிக்கும். 

 

ெனிலமப்படுெ்துெலுக்கான வழிகாட்டுெை்கள் 

 இறத மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத் துறை வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த வழிகாடட்ுதல்களின்படி, தனிறமப்படுதத்ுதல் என்பது தனிறமப்படுத்தப் 

படுவதாகவும் நடமாட்டத்றதத் தறட வசய்வதாகவும் உள்ளது. 

 இது தனிநபரக்ள் அல்லது ஒரு குழுவினருக்குப் வபாருந்தக் கூடியதாக உள்ளது. 

 இவரக்ள் 14 நாடக்ளுக்குத் தனிறமப்படுத்தப் படுவர.் அதன் பிைகு இறுதிச ்பசாதறன 

வசய்யப்பட்ட பிைபக இவரக்ள் அதிலிருந்து விடுவிக்கப் படுவர.் 

 பசகரிப்புத ் தளத்தில் (பசாதறன) பயன்படுத்தப்படும் உயிரி மருந்துக் கழிவுகள் 1% 

றஹப்பபா-குபளாறரட் திரவத்றதக் வகாண்டு அகை்ைப்பட பவண்டும். 

 

ககாவிட் – 19 தொற்று கநாய்க்கு ஆெரவாக ெளவாடெ் தொழிற்சாலைகள் 

 நாடு முழுவதும் உள்ள பாதுகாப்புப் வபாருடக்ள் உை்பத்திறய நிரவ்கிக்கும் தளவாடத் 

வதாழிை்சாறல வாரியமானது தனிறமப்படுத்துதல் அறைகறள அறமப்பதை்காக 

“மாை்றியறமக்கப்பட்ட கூடாரங்கறள” அறமக்க இருக்கின்ைது. 

 “மாை்றியறமக்கப்பட்ட கூடாரங்கள்” என்ை கருத்தாக்கமானது கான்பூரில் உள்ள 

தளவாடப் வபாருடக்ள் வதாழிை்சாறலயினால் வகாண்டு வரப்பட்டதாகும். 

 இந்தக் கூடாரமானது பாலி விஸ்காஸ் (மரக்கூழ்) எனும் ஒன்றினால் வசய்யப் 

பட்டதாகும். இது நீர ்புகாத தன்றம வகாண்டதாகவும் விளங்குகின்ைது. 

 தளவாடத் வதாழிை்சாறலகள் றக காப்பான் திரவங்கறளத் தயாரிக்கும் பணியிலும் 

ஈடுபடட்ு வருகின்ைன. 
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 தமிழ்நாட்டின் அரவங்காட்டில் உள்ள தளவாடத் வதாழிை்சாறலயானது றக காப்பான் 

திரவங்கறள உை்பத்தி வசய்து வழங்கியுள்ளது. 

 மத்தியப் பிரபதசத்தின் இட்டாரச்ியில் உள்ள தளவாடத் வதாழிை்சாறல மை்றும் 

மகாராஷ்டிராவின் பாந்த்ராவில் உள்ள தளவாடத் வதாழிை்சாறல ஆகியறவ 

தினசரியாக றக காப்பான் திரவங்கறள வழங்குகின்ைன.  

 

 

இந்தியாவிை் ககாவிட் – 19 கசாெலன உபகரணங்கள் 

 பகாவிட் – 19 பசாதறன உபகரணங்கறள இந்தியாவில் உள்ள அரசு மை்றும் தனியார ்

பசாதறன ஆய்வகங்களுக்கு வழங்குவதை்கு பவண்டி இந்திய நிறுவனமான றமபலப் 

மை்றும் வஜரம்றனச ் பசரந்்த நிறுவனமான அல்படானா றடனாஸ்டிக்ஸ் ஆகிய 

இரண்டு தனியார ்நிறுவனத்திை்கும் மத்திய அரசு சமீபத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.  

 சீஜீன் (Seegene) மை்றும் எஸ்டி பபயா வசன்சார ் (SD Biosensor) ஆகிய இரண்டு 

வதன்வகாரிய நிறுவனங்களும் ஆரட்ி-பிசிஆர ் என்ை முறையிறன அடிப்பறடயாகக் 

வகாண்ட கபரானா றவரஸ் பநாய் கண்டறிதல் உபகரணங்கறள இந்தியாவில் 

வழங்குவதை்காக மத்திய அரசிடமிருந்து ஒப்புதறலப் வபை்றுள்ளன. 

செயல்முளற 

 ஆரட்ி-பிசிஆர ் (RT-PCR/ Reverse transcription polymerase chain reaction) என்பது நிகழ்பநர 

தறலகீழ் குறிமுறைப் பல்படிம வநாதித் வதாடரவ்ிறன என்பறதக் குறிக்கிைது. 

 இது பல்படிம வநாதித் வதாடர ்விறனறயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆரஎ்ன்ஏவின் 

தறலகீழ் குறிமுறைறய டிஎன்ஏ உடன் ஒன்றிறணக்கும் ஒரு ஆய்வகத ்

வதாழில்நுட்பமாகும். 

 இது உயிரணுவில் உள்ள குறிப்பிட்ட ஆரஎ்ன்ஏவின் எண்ணிக்றகறய அளவிடப் 

பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 றவரசின் ஆரஎ்ன்ஏக்கறள அளவிடும் இந்தத் வதாழில்நுட்பமானது றவரஸ் 

திரள்கறள அறடயாளம் காணும் மிகவும் வபாதுவான முறைகளில் ஒன்ைாகும். 

மற்ற நிறுவனங்கள் 

 பகாவிட் – 19 பநாய்க் கண்டறிதலுக்காக 12 விறரவு பநாய் எதிரப்்புச ் பசாதறன 

உபகரணங்களுக்கும் மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.  

 பநாய் எதிரப்்பு விறரவுச ் பசாதறனயின் பயன் என்னவவனில் பசாதறனயின் 

முடிவுகள் 30 நிமிடங்களுக்குள் கிறடக்கப் வபை்று விடும். 

 பநாய்த் வதாை்று ஏை்படட்ு 7 முதல் 10 நாடக்ளுக்குப் பின் இந்தச ் பசாதறனயானது 

பநாய்த் வதாை்றைக் காண்பிக்கும். 
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 இந்தச ் பசாதறனயின் பபாது முடிவு பநரம்றையாக வருவது பகாவிட் – 19 வதாை்று 

இருப்பறத உறுதி வசய்தாலும், முடிவு எதிரம்றையாக வருவது பநாய்த் வதாை்று 

இல்றல என்பறத உறுதி வசய்யாது. 

 தயாசடக் நிறுவனம் 

 மத்தியப் பிரபதசத்தின் பபாபாலில் உள்ள பபயாவடக் நிறுவனமானது பகாவிட் – 19 

பசாதறன உபகரணத்றதத் தயாரிக்கும் இரண்டாவது இந்திய நிறுவனமாகும். 

 இது RT-PCR முறையிலான பசாதறனக் கருவிகறள உை்பத்தி வசய்ய இருக்கின்ைது. 

 இந்த நிறுவனம் இதை்கு முன்பு பன்றிக் காய்சச்ல் என்று வபாதுவாக அறழக்கப்படும் 

H1N1 என்ை மை்வைாரு பநாய்த் வதாை்றிை்காக இந்தியாவின் முதலாவது 

உள்நாட்டிபலபய உருவாக்கப்பட்ட பசாதறன முறைறய அறிமுகப் படுதத்ியது. 

 தனது பகாவிட ் – 19 பநாய்க் கண்டறிதல் பசாதறனக்காக இந்திய மருத்துவ 

ஆராய்சச்ிக் கழகத்தால் மதிப்பீடு வசய்யப்படட்ு, மத்திய மருந்துகள் தரக் 

கடட்ுப்பாடட்ு அறமப்பிடமிருந்து (CDSCO/ Central Drugs Standard Control Organization) 

வணிக ரீதியிலான ஒப்புதறலப் வபை்ை முதலாவது இந்திய நிறுவனம் றமபலப் 

டிஸ்கவரி வசால்யூசன்ஸ் ஆகும்.  

 “றமபலப் பபத்பதா டிவடக்ட் பகாவிட் – 19 தர PCR சாதனம்” என்ை வபயர ் வகாண்ட 

இந்தச ்சாதனமானது 6 வார காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டதாகும். 

 இந்தத் திட்டமானது றமபலப் நிறுவனத்தின் ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடட்ுத் துறைத ்

தறலவரான “மினால் தகபவ பபான்ஸ்பல” அவரக்ளால் தறலறம தாங்கப் பட்டதாகும். 

 

நமஸ்கெ (NAMASTE) ெளம் 

 இது மத்திய ஆயுஷ் துறை அறமசச்கத்தினால் உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

 ஆயுரப்வதம், பயாகா & இயை்றக மருத்துவம், யுனானி, சித்தா மை்றும் பஹமிபயாபதி 

என்பபத ஆயுஷ் என்பதின் விரிவாக்கமாகும். 

 சமீபத்தில், இந்த அறமசச்கமானது ஆயுரப்வதம் மை்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட ஆயுரப்வத 

வசால்லாக்கங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பநாய்களின் விரிவான வறகப்பாடான 

பதசிய ஆயுரப்வத பநாயுை்ை அளவு குறிகள் (NAMC - National Ayurveda Morbidity Codes) 

என்ை ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது. 

 பதசிய ஆயுஷ் பநாயுை்ை அளவு மை்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட வசால்லாக்கல் மின்னணு 

தளமானது (NAMASTE Portal) 2017 ஆம் ஆண்டு அக்படாபர ் மாதம் 17 ஆம் பததியன்று 

(2வது ஆயுரப்வத தினம்) வதாடங்கப்பட்டது.  

 பதசிய ஆயுரப்வத தினமானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் தன்வந்திரி வஜயந்தியின் பபாது 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.  

 

நுண்ணுயிரிகள் எதிர்ப்புப் பூசச்ு 

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி 

நிறுவனமான ஜவஹரல்ால் பநரு பமம்படுத்தப்பட்ட அறிவியல் ஆராய்சச்ி 

றமயமானது ஒபர சீரான குணப்படுத்தக் கூடிய நுண்ணுயிரிகள் எதிரப்்புப் பூசச்ு என்ை 

ஒன்றை ஏை்படுத்தியுள்ளது. 

 இந்தப் பூசச்ானது இன்புளூயன்சா றவரறஸ முை்றிலும் வகால்லும் திைன் 

வகாண்டதாகவும் வமத்திலிசின் எதிரப்்பு ஸ்படறபபலாகாக்கஸ் அரூஸ், 

ப்ளூகபனாபசால் எதிரப்்பு காண்டிடா அல்பிகன்ஸ் வறக மை்றும் கபரானா றவரஸ் – 2 

உள்ளிட்ட பாக்டீரியா மை்றும் பூஞ்றச (பநாய் உண்டாக்கும்) ஆகியவை்றைக் 
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வகால்லும் எதிரப்்புத் திைன் வகாண்டதாகவும் உள்ளது. 

 இறத ஜவுளிகள், வநகிழிகள் பபான்ை பமை்பரப்பிை்குள் றவக்க அல்லது வபாருத்த 

முடியும். 

 இந்தப் பூசச்ு பூசப்பட்ட பமை்பரப்பின் மீது நுண்ணுயிரிகள் வசயல்பட இந்தப் பூசச்ு 

அனுமதிக்காது என்ை காரணத்தினால் இது  தனிதத்ுவம் மிக்கதாக விளங்குகின்ைது. 

 இந்தப் பூசச்ானது அதனுடன் வதாடரப்ு ஏை்பட்ட 30 நிமிடங்களுக்குள் 

நுண்ணுயிரிகறளக் வகான்று விடும். 

 இந்தப் பூசச்ானது வநகிழிகள், ஜவுளிகள், பிவிசி, பாலிஸ்டிரின் மை்றும் 

பாலியூபரத்பதன் பபான்ை பல்பவறு கறரயக் கூடிய கறரசல் வகாண்ட 

வதாழில்நுட்பத்தின் மூலம் பமம்படுத்தப் பட்டதாகும். 

 பகாவிட் – 19 வதாை்று திடீரப்் வபருக்கத்தின் பபாது, இந்தப் பூசச்ானது சுகாதாரப் 

பணியாளரக்ளின் தனிநபர ் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், உறடகள் மை்றும் 

சாதனங்கள் ஆகியவை்றைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.  

 

இன்புளூயன்சா தொடர்பான அலனெ்துெ் ெரவுகலளயும் பகிரெ்ை் குறிெ்ெ உைகளாவிய 

முன்தனப்பு 

 இன்புளூயன்சா வதாடரப்ான அறனத்துத் தரவுகறளயும் பகிரத்ல் குறித்த 

உலகளாவிய முன்வனடுப்புடன் (GISAID - Global Initiative on Sharing All Influenza Data) 

கபரானா றவரஸின் 9 முழுவதுமான மரபணுத் வதாடரக்றளயும் இந்தியா 

பகிரந்்துள்ளது. 

 இது புபனவில் உள்ள பதசிய நசச்ுயிரியல் நிறுவனத்தினால் பகிரப் பட்டதாகும். 

 மாரச் ் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில், கபரானா றவரஸ் அல்லது பகாவிட் – 19ன் 

மரபணுறவத் வதாடராக்கம் வசய்த உலகின் 5வது நாடாக இந்தியா உருவவடுத்து 

உள்ளது.  

 இதில் 621 என்ை அளவில் அவமரிக்கா அதிக எண்ணிறகறயப் பகிரந்்து உள்ளது. 

அறதத் வதாடரந்்து ஐக்கியப் பபரரசு (350), வபல்ஜியம் (253), மை்றும் சீனா (242) ஆகியன 

உள்ளன. 

 உயிரணு மை்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் றமயம் (Centre for Cellular and Molecular Biology), 

அறிவியல்சார ் மை்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ிக் கழகம் (Council of Scientific and Industrial 

Research) மை்றும் மரபியல் மை்றும் ஒருங்கிறணந்த உயிரியல் நிறுவனம் (Institute of 

Genomics and Integrative Biology) ஆகியறவ பகாவிட் – 19ன் மரபணு வரிறச 

முறையாக்கலில் பணியாை்றுகின்ைன. 

 மரபணு வரிறச முறையாக்கம் என்பது டிஎன்ஏ அல்லது ஆரஎ்ன்ஏ ஆகியவை்றிை்குள் 

காணப்படும் மரபணுத ் தகவல்கறள படிக்க மை்றும் விளக்கமளிக்க நமக்கு உதவும் 

ஒரு வதாழில்நுட்பமாகும். 

 இது றவரஸின் பரிணாமம் குறித்து அறிந்து வகாள்வதை்காக பமை்வகாள்ளப் 

படுகின்ைது. 

 சாரஸ்் பகாவிட் றவரறச மரபணு வரிறச முறையாக்கம் வசய்வது கீழ்க்கண்ட 

பலன்கறள அளிக்கும் 

o றவரஸ் எங்கிருந்து வந்தது? 

o இந்தியாவில் வித்தியாசமான வறககள் பரவுகின்ைனவா? 

o எவ்வாறு றவரஸ் பரவுகின்ைது? 

 

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


                            

 

 

109 
 

 GISAID என்பது பல்பவறு நாடுகளுக்காக மரபணு வரிறச முறை குறித்து பகிரந்்து 

வகாள்வதை்காக 2008 ஆம் ஆண்டில் உலகச ்சுகாதார அறமப்பினால் வதாடங்கப்படட் 

ஒரு வபாதுத் தளமாகும். 

 2010 ஆம் ஆண்டில் GISAID தளத்றத அதிகாரப் பூரவ்மாக ஏை்படுத்திய நாடு 

வஜரம்னியக் கூட்டாட்சிக் குடியரசு ஆகும்.  

 

மூன்று வலகயான சுகாொர நை வசதிகள் 

 நாட்டின் பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றின் பாதிப்புகறளக் றகயாளுவதை்காக 

மருத்துவமறனகள் மை்றும் சுகாதார நல அறமப்புகள் வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளதாக 

மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப நலத் துறை அறமசச்கம் அறிவித்துள்ளது. 

 ஒருவர ் சமூகப் விலகல் வழிகாடட்ுதல்கறள மிகக் கடுறமயாகப் 

பின்பை்ைவில்றலவயனில் அவர ் 3 நாடக்ளில் 406 மக்களுக்கு பநாய்த் வதாை்றை 

ஏை்படுத்துவார ்என்று இந்த அறமசக்ம் அறிவித்துள்ளது. 

 நாட்டில் 3 வறகயான பகாவிட் – 19 சுகாதார நல றமயங்கள் அறமக்கப்பட 

இருக்கின்ைன. 

 இந்த 3 வறககள் பின்வருமாறு: 

o பகாவிட் நல றமயம் 

o பிரத்திபயக பகாவிட் சுகாதார றமயம் 

o பிரத்திபயக பகாவிட் மருத்துவமறன 

தகாவிட் நல ளமயம் 

 இந்த றமயமானது மிகவும் குறைவான பாதிப்புக்கு உள்ளானவரக்றளக் றகயாள 

இருக்கின்ைது. 

 இறவ விடுதிகள், அரங்குகள், பள்ளிகள், தங்கும் விடுதிகள் பபான்ைறவயாகக் கூட 

இருக்கலாம். 

பிரத்திதயக தகாவிட் சுகாதார நல ளமயம் 

 இந்த றமயங்கள் மிதமான பாதிப்பிை்கு உள்ளான நபரக்றளக் றகயாள 

இருக்கின்ைது. 

 இந்த றமயங்கள் அதன் அறனத்துப் படுக்றககளிலும் கண்டிப்பாக ஆக்ஸிஜன் 

உபகரணத்றதக் வகாண்டிருக்க பவண்டும். 

 பமலும், இந்த றமயங்கள் பபாதுமான ஆக்ஸிஜன் உபகரணத்துடன் பிரத்திபயக 

அவசர கால ஊரத்ிறயக் வகாண்டிருக்க பவண்டும். 

பிரத்திதயக தகாவிட் மருத்துமளன 

 இந்த மருத்துவமறன “மிகவும் கடுறமயான” பாதிப்பிை்கு உள்ளான நபரக்றளக் 

றகயாளுகின்ைது. 

 இறவ முை்றிலும் மருத்துவமறனயாகபவா அல்லது மருத்துவமறனயின் ஒரு 

பகுதியாகபவா இருக்கலாம். 

 தனியார ்மருத்துவமறனகளும் இந்த வறகயின் கீழ் பதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 இந்த மருத்துவமறனகள் தீவிர சிகிசற்சப்பிரிவு, ஆக்ஸிஜன் உபகரணத்துடன் கூடிய 

படுக்றக வசதி மை்றும் சுவாச உபகரணங்கள் ஆகியவை்றைக் வகாண்டிருக்க 

பவண்டும்.  
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ககாவிட் – 19 தொற்றிற்காக நாசி வழியாக தசலுெ்ெப்படும் அலரெ் திண்மக் கலரசை் (Gel) 

 உயிரி அறிவியல் & உயிரிப் வபாறியியல் துறை மை்றும் மதராசில் உள்ள இந்தியத ்

வதாழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆகியறவ இறணந்து நாசி வழியாக வசலுத்தப் படும் 

அறரத் திண்மக் கறரசறல உருவாக்கியுள்ளன. இது பகாவிட் – 19 றவரறச 

வசயலிழக்கச ்வசய்கின்ைன. 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பத்திை்கான நிதியுதவியானது மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில் 

நுட்பத் துறையின் கீழ் வசயல்படும் ஒரு சட்டப்பூரவ் அறமப்பான அறிவியல் மை்றும் 

வபாறியியல் ஆராய்சச்ி வாரியத்தினால் (SERB - Science and Engineering Research Board) 

வழங்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த ஒை்றை அணுகுமுறையின் கீழ், ஓர ்உயிரணுவிலிருந்து மை்வைாரு உயிரணுவிை்கு 

இந்த றவரஸ் வசல்வறதத் தடுப்பதை்காக ஒரு காரணச ் வசயல்பாடு வகாண்ட ஒரு 

கூைானது உருவாக்கப் படுகின்ைது. 

 மை்வைாரு அணுகுமுறை றவரஸ்கறளப் பிடித்து றவத்துக் வகாள்வதன் மூலம் 

றவரஸ்கறள வசயலிழக்கச ்வசய்வதாகும். 

 

nCoVSENSE தொகுதி 

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறை ஆனது பகாவிட் – 19 பசாதறன 

உபகரணத்றத பமம்படுத்துவதை்காக சுகாதார நல புத்தாக்க (ஸ்டாரட்் அப்) 

நிறுவனமான புத்தாக்க வதாகுதிகள் என்ை நிறுவனத்திை்கு நிதியுதவி அளித்து 

உள்ளது. 

 இந்தச ்பசாதறன உபகரணத்தின் முக்கிய பநாக்கம் பசாதறனறய மிக விறரவாக 10 

முதல் 15 நிமிடங்களுக்குள் பமை்வகாள்வதாகும். 

 இந்த சாதனமானது மனித உடலில் பகாவிட ்– 19 பநாய்த் வதாை்றுக்கு எதிராக உை்பத்தி 

வசய்யப்பட்ட பநாய் எதிரப்்புச ் சக்திகளுக்காக பமை்வகாள்ளப்படும் ஒரு 

பசாதறனயாகும். 

 மனித உடலானது பநாய் எதிரப்்புப் புரதம் ஜி மை்றும் பநாய் எதிரப்்புப் புரதம் எம் 

ஆகியவை்றை உை்பத்தி வசய்கின்ைது. இங்கு றவரஸ் ஆனது தனது வதாை்றைத் 

வதாடங்குகின்ைது. 

 இந்த பநாய் எதிரப்்புச ்சக்திகள் றவரஸின் முள் புரதங்களுக்கு (spike proteins) எதிராக 

தாக்குதறல வதாடங்குகின்ைன. 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றின் தை்பபாறதய பசாதறன முறையான நிகழ்பநர 

தறலகீழ் பல்படிமத் வதாடர ் விறனச ் பசாதறனக்கு அதிகப்படியான மனித ஆை்ைல் 

பதறவப்படுகின்ைது. இசப்சாதறனயானது அதிக காலம் எடுத்துக் வகாள்ளக் 

கூடியதாகவும் உள்ளது.  
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சுவசெ்ா தசயலி 

 மத்திய வீடட்ு வசதி மை்றும் நகரப்்புை விவகாரங்கள் துறை அறமசச்கமானது சுவசத்ா 

வசயலியின் ஒரு திருத்தப்பட்ட பதிப்றப வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இது சுவச ் பாரத் (தூய்றம இந்தியா) திட்டத்தின் குறைகறளக் கறளவதை்காக ஒரு 

தனிப்பட்ட குறைதீர ்அறமப்றபக் வகாண்டுள்ளது. 

 

தபருந்திரள் உற்பெ்திெ் தொழிை்நுட்பங்கள் 

 அறிவியல் மை்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ிக் கழகமானது வபருந்திரள் உை்பத்தித ்

வதாழில்நுட்பங்கறள (வமன்வபாருள் மை்றும் வன்வபாருள்) பமம்படுதத்ுவதை்காக 

பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்துடன் இறணந்துள்ளது. 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பங்கள் மருத்துவ சாதனங்கள் உை்பத்தியின் மீது கவனம் 

வசலுதத்ுகின்ைது. 

 இந்தத் வதாழில்நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னர ் அறவ நிறுவனங்களுக்கு 

இலவசமாக  வழங்கப்பட இருக்கின்ைன. 

 இந்தக் கூட்டிறணவானது தனது சமீபத்திய இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளின் மூலம் 

பகாவிட் – 19 வதாை்றைத் தடுக்க உதவுகின்ைது.  

 இறவ டிஜிட்டல் அகசச்ிவப்பு (ஐஆர)் வவப்பமானி மை்றும் ஆக்ஸிஜன் வசறிவூட்டல் 

அலகு ஆகும். 

 

பிளாஸ்மா சிகிசல்ச 

 பமாசமான நிறலயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பகாவிட் - 19 பநாயாளிகளுக்குச ்

சிகிசற்சயளிப்பதை்காக அவரக்ளது நலத்திறன மீடக்ும் வறகயில் பிளாஸ்மா 

சிகிசற்சறய பமை்வகாள்ள, 'பமாசமான நிறலயில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பகாவிட் - 

19 பநாயாளிகளுக்கு' ஒரு மருத்துவச ் பசாதறன வநறிமுறைறய நிரவ்கிக்க இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் குழுவானது ஒப்புதல் அளிதத்ுள்ளது. 

 இந்த பிளாஸ்மா சிகிசற்சயின் பசாதறனக்கு பகரள மாநிலமானது ஒப்புதல் 

வபை்றுள்ளது. 

 பகரளாவில் உள்ள புகழ்வபை்ை ஸ்ரீ சித்ரா திருநாள் அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பக் 

கல்வி நிறுவனம் வதாடங்கிய இந்த முதல் வறகயான திட்டத்திை்காக இந்திய 

மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் குழுவானது அதை்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

 இந்தச ் சிகிசற்சறய நிரவ்கிப்பதை்கு முன்னர ் மருந்துகள் கடட்ுப்பாடட்ு 

ஆறணயத்தின் ஒப்புதல் மை்றும் நிறுவன வநறிமுறைக் குழுவின் ஒப்புதல் 

ஆகியவை்றை அது வபை்றிருக்க பவண்டும். 

 இந்தச ் சிகிசற்சயானது றவரஸ் வதாை்றிலிருந்து மீண்ட ஒரு நபரின் 

இரத்தத்திலிருந்து எதிரம்ங்கறள (Antibody) பசகரித்துக் வகாள்கிைது. 

 இந்த எதிரம்ங்கள் அபத றவரஸால் பாதிக்கப்பட்ட மை்வைாருவருக்கு வசலுத்தப் 

படுகிைது. 

 பி-லிம்பபாறசடட்ுகள் எனப்படும் பநாவயதிரப்்பு உயிரணுக்களால் சுரக்கப்படும் இந்த 

எதிரம்ங்கள், பிளாஸ்மா அல்லது இரத்தத்தின் திரவப் பகுதியில் காணப்படுகின்ைன. 

இறவ பதறவப்படும் பபாது இரத்தம் உறைவதை்கும் பநாய் எதிரப்்புச ் சக்திறய 

வலுப்படுத்துவதை்கும் உதவுகிைது. 

 ஒருவர ்றவரஸ் வதாை்றிலிருந்து குணமறடந்தவுடன், அவர ்உருவாக்கிய எதிரம்ங்கள், 

அபத றவரஸ் திரும்பி வந்தால் அதபனாடு எதிரத்்துப் பபாராட அவரது  இரத்தத்தில் 

காத்திருக்கும். 
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 இந்த பநாயால் பாதிக்கப்பட்ட மை்வைாருவருக்கு இது வசலுத்தப்படும் பபாது, அந்த 

உடலில் இருக்கும் றவரறஸ தாக்க பவண்டிய ஒன்ைாக இது அதறனக் 

கண்டுணரக்ிைது. 

 எதிரம்ங்கள் றவரஸின் வவளிப்புைத்தில் உள்ள கூரம்ுறனகறளத் தாக்கி, அவ்றவரஸ் 

மனித உயிரணுக்களுக்குள் ஊடுருவாமல் தடுக்கின்ைன என விஞ்ஞானிகள் 

கூறுகின்ைனர.் 

 நலம் மீடக்ும் பிளாஸ்மா சிகிசற்சயானது  வசயலை்ை எதிரம்ச ் சிகிசற்ச என்றும் 

அறழக்கப் படுகிைது. அதாவது ஒருவருக்கு றவரறஸ எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்கு 

எதிரம்ங்கறள  உடனடியாக வழங்க முடியும் என்ைாலும், அந்த எதிரம்ங்கள் அறதப் 

வபறுபவரின் உடலில் குறுகிய காலத்திை்கு மடட்ுபம நீடிக்கும். 

 

 

லேட்ராக்ஸி குகளாகராகுயின் 

 இந்த மருந்து மீதான ஏை்றுமதி தறடறய நீக்க இந்தியா ஒப்புக் வகாண்டுள்ள 

நிறலயில் அவமரிக்க ஜனாதிபதியான வடானால்ட் டிரம்ப், கபரானா றவரஸுக்கு 

எதிரான பபாராட்டத்தில் இறத ஒரு "பகம் பசஞ்சர"் அல்லது மிக முக்கிய 

திருப்புமுறன என்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.் 

 உலகில் றஹட்ராக்ஸி குபளாபராகுயினின் மிகப்வபரிய உை்பத்தியாளரக்ளுள் 

இந்தியாவும் ஒன்ைாகும். 

 பழறமயான மை்றும் நன்கு அறியப்பட்ட மபலரியா எதிரப்்பு மருந்துகளில் ஒன்ைான 

குபளாபராகுயினுடன் இது மிகவும் ஒத்திருக்கிைது. 

 தை்பபாது பல தசாப்தங்களாக அதிகம் நாடப்படும் ஒரு மபலரியா எதிரப்்பு மருந்தான 

இந்த 'குபளாபராகுயின் பாஸ்பபட்’ மருந்றத இந்தியாவில் தயாரிக்கும் ஒபர 

வபாதுத்துறை நிறுவனமாக வங்காள பவதிம மை்றும் மருந்துகள் நிறுவனமானது  (BCPL 

- Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited)  உருவவடுத்துள்ளது. 

 வங்காள பவதிம மை்றும் மருந்துகள் நிறுவனமானது 1901 ஆம் ஆண்டில் ஆசச்ாரய்ா 

பிரபுல்லா சந்திர பர அவரக்ளால் நிறுவப்பட்டது. 

 இதுபவ இந்தியாவின் முதல் மருந்து உை்பத்தி நிறுவனமாகும். 

 பிரபுல்லா சந்திர பர "இந்திய பவதியியலின் தந்றத" என்று அறழக்கப் படுகிைார.் 
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தொலைதூரெ்திை் இருந்து கநாயாளிலயக் கண்காணிக்கும் சுகாொரக் 

கண்காணிப்பு அலமப்பு 

 சமீபத்தில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் மை்றும் ரிஷிபகஷில் உள்ள அகில 

இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் ஆகியறவ இறணந்து வதாறலதூரத்தில் 

இருந்து பநாயாளிறயக் கண்காணிக்கும் சுகாதாரக் கண்காணிப்பு அறமப்றப 

உருவாக்கி உள்ளன. 

 இந்த அறமப்பானது பகாவிட் – 19 வதாை்றின் காரணமாக தனிறமப்படுத்துதலில் 

உள்ள பநாயாளிகறளக் றகயாளும் சுகாதார நலப் பணியாளரக்ளுக்கு இருக்கும் 

ஆபத்றதக் குறைப்பதை்காக பநாயாளியின் வீடுகள் அல்லது மருத்துவமறனகளில் 

வபாருத்தப்பட இருக்கின்ைது.  

 இந்த அறமப்பானது தனிநபர ் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் மை்றும் பாதுகாப்பு 

உபகரணங்களின் அதிகரித்து வரும் பதறவறயக் குறைக்கும் என்று கணிக்கப் 

படட்ுள்ளது.  

 

தசயை்பாடு தகாண்ட லவகராகசாம் ெடுப்பு மருந்து உற்பெ்தி 

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் வசயல்படும் 

மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையானது பகாவிட்-19 வதாை்று 

பநாய்க்காக வசயல்பாடு வகாண்ட றவபராபசாம் தடுப்பு மருந்துகள் மை்றும் பநாய் 

எதிரப்்பு சக்திக் கண்டறிதல் உபகரணங்கறள பமம்படுத்துவதை்காக சீகல் பபயா 

வசால்யூசன்ஸ் என்ை நிறுவனத்திை்கு நிதியுதவி அளிக்க இருக்கின்ைது. 

 இந்த றவபராபசாம் என்பது யுனிலாவமல்லர ் பாஸ்பபாலிபிடு சவ்றவ (unilamellar 

phospholipid membrane) வகாண்ட ஒரு மருந்தாகும். 

 இந்த சவ்வானது இலக்காகக் வகாண்ட வசல்களுடன் இறணய மருந்றத 

அனுமதிக்கின்ைது. 

 

கவார்மிதபட் 

 இந்திய பதசியப் புத்தாக்க அறமப்பானது உள்நாட்டிபலபய தயாரிக்கப்பட்ட 

பவாரம்ிவவட் (Wormiret) என்ை ஒரு மூலிறக மருந்றதத் தயாரித்துள்ளது. 

 இது தை்வபாழுது புழுக்களுக்கு சிகிசற்சயளிப்பதை்காகப் பயன்படுத்தப்படட்ு வரும் 

இரசாயன முறைகளுக்கு மாை்ைாக விளங்குகின்ைது. 

 இது கால்நறடகளில் உள்ள உடலக ஒடட்ுண்ணிப் புழுக்களுக்கு சிகிசற்ச 

அளிப்பதை்காகப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 

 பதசியப் புத்தாக்க அறமப்பானது மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத ்

துறையின் கீழ் வசயல்படுகின்ைது. 

 இது கறடமட்ட நிறலயிலான புத்தாக்கக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஆதரவு 

அளிப்பதை்காகப் பணியாை்றுகின்ைது. 
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குலறந்ெ தசைவு தகாண்ட PPE 

 கான்பூரில் உள்ள இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது குறைந்த வசலவு வகாண்ட 

தனிநபர ்பாதுகாப்பு உபகரணத்றத (personal protective equipment) உருவாக்கி உள்ளது. 

 இறத ரூ.100 ரூபாய்க்குக் கீபழ உை்பத்தி வசய்ய முடியும். 

 இது வபாதிகடட்ுதல் மை்றும் வநகிழிப் றபகறள உை்பதத்ி வசய்யும் 

வதாழிை்சாறலகளில் வபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பாலித்தீனின் வமல்லிய 

உருறளகறள அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட உபகரணத்றத வடிவறமத்துள்ளது.  

 

திறன்மிகு (SMART) இெயெ் துடிப்பளவி 

 பம்பாய் – இந்தியத ் வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்றதச ் பசரந்்த ஒரு ஆராய்சச்ியாளர ்

குழுவானது “டிஜிட்டல் இதயத் துடிப்பளவிறய” உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது வதாறலதூரத்திலிருந்து பநாயாளியின் இதயத் துடிப்றபக் கண்டறிந்து 

அவை்றைப் பதிவு வசய்து வகாள்ளும். இதன் மூலம் வகாரானா றவரஸ் பாதித்துள்ள 

பநாயாளியிடமிருந்து சுகாதாரப் பணியாளரக்ளுக்கு ஏை்படும் அபாயங்கறளக்  

குறைக்க முடியும். 

 இது பம்பாய் இந்தியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் வதாழில்நுட்ப வணிக 

றமயத்திலிருந்து “ஆயுடிறவஸ்” (AyuDevice) என்ை ஒரு ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனத்தினால் 

வடிவறமக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்தப் வபாருளானது ரிறலயன்ஸ் மருத்துவமறன மை்றும் PD இந்துஜா 

மருத்துவமறன ஆகியவை்றைச ்பசரந்்த மருத்துவரக்ளிடமிருந்து ஆபலாசறனகறளப் 

வபை்று வடிவறமக்கப் படட்ுள்ளது. 

 

கநாய்வாய்ப் பட்டவரக்லளக் (தொடர்பிை் இருந்ெவரக்லள) கண்காணிெ்ெை் 

 உலகளாவியத் வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களான ஆப்பிள் மை்றும் கூகுள் ஆகியறவ 

வகாரானா றவரஸ் பநாய்த் வதாை்றை றகயாளுவதை்கு பவண்டி அரசாங்கங்கள் 

மை்றும் மருத்துவப் பணியாளரக்ளுக்கு உதவுவதை்காக பநாய்வாய்ப் பட்டவரக்றளக் 

கண்காணித்தல் என்ை வதாழில்நுட்பத்றத பமம்படுத்துவதை்காக இறணந்துள்ளதாக 

அறிவித்துள்ளன. 

 உலகச ் சுகாதார அறமப்பானது பநாய்வாய்ப் பட்டவரக்றளக் கண்காணித்தல் 

என்பதறன சமூகப் பரவறலத் தடுப்பதை்காக பநாய்வாய்ப் பட்டவரக்றளக் 

அறடயாளம் கண்டு, ஆய்வு வசய்து, அவரக்ளுக்குச ் சிகிசற்ச அளிக்கும்  ஒரு 

வசயல்முறை என்று வறரயறை வசய்து உள்ளது. 

 

ஆதி காைெ்திை் இருந்து இருக்கின்ற கருந்துலள (PBH) 

 ஆதி காலத்தில் இருந்து இருக்கின்ை கருந்துறள (PBH - Primordial Black Hole) குறித்த ஒரு 

சமீபத்திய ஆய்வானது, குறைந்த அளவிலான உள்ளூர ஆை்ைலின் அதிகரிப்பானது 

பல்பவறு PBHகளின் உருவாக்கத்திை்கு வழி வகுத்துள்ளது என்பறதயும் PBH ஆனது 

மிகவும் வலிறமயான ஈரப்்பு அறலகறள வவளியிடட்ுள்ளது என்பறதயும் 

உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.  

 PBH ஆனது வபருவவடிப்புக் காலக்கட்டத்தின் பபாது உருவானதாகும். 

 PBH ஆனது 3000 கிபலா மீட்டரக்ள் அளவு மிகப் வபரியதாகபவா அல்லது ஒரு அணுவின் 

உடக்ருறவப் பபான்று மிகச ்சிறியதாகபவா உள்ளது. 
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 மிகப்வபரிய நடச்த்திரங்கள் பமாதிக் வகாள்வதனால் இறவ உருவாகி விடும் 

என்பதை்கு மாைாக, பிை எந்தவவாரு கருந்துறளகறளப் பபான்பை இறவயும் 

கதிரவ்ீசச்ுகள் ஒன்பைாவடான்று கலந்ததன் விறளவாக உருவாகியுள்ளது என்று நம்பப் 

படுகின்ைது. 

 பிரபஞ்சம் பவகமாக விரிவறடந்து வகாண்டிருந்த சமயத்தின் பபாது  பிரபஞ்சத்தின் 

உள்ளூர ஆை்ைல் நிறலயில் ஏை்பட்ட சிறிய பமாதலின் விறளவாக PBHகள் ஆனறவ 

உருவாக்கப் பட்டன. 

 வபருவவடிப்பிை்குப் பிைகு பிரபஞ்சமானது தனது அசல் அளறவ விட 10^27  மடங்கு 

என்ை அளவில் விரிவறடந்துள்ளது.  

 இது அண்ட விரிவறடந்த நிறல நிறைவு வபை்ை பிைகான 1 வினாடிக்குள் 

நிகழ்கின்ைது. 

 இதன் பிைகு, ஈரப்்பு விறசயினால் வகாள்ளப் படட்ுள்ள மீதியுள்ள ஆை்ைலானது 

புபராட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான் மை்றும் இதர துகள்கறளத் தவிர 

பபாட்டான்களாகவும் (எறட குறைந்த) மாை்ைம் வபறுகின்ைன. 

 அண்ட விரிவறட நிறலயின் பபாது பிரபஞ்சம் அதிபவகமாக விரிவறடந்துக் 

வகாண்டிருக்கும் சமயதத்ில், இது சிறிய குவாண்டம் அதிரவ்ுகளுக்கிறடபய வசலுத்தப் 

படுகின்ைது. 

 ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் வவளியிடப் படுகின்ை இந்த அதிரவ்ுகள் விண்மீன் திரள்கள் 

மை்றும் நடச்த்திரங்கறள வமதுவாக அபத சமயம் கூடுமானவறர மிகப்வபரிய 

அளவில் உருவாக்குகின்ைன. எனபவ ஆை்ைலில் வவகுவாக அதிகரிப்பு ஏை்படுகின்ைது.  

 அறவகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மிகப்வபரியதாக உள்ளறவ PBHகள் உருவாக 

உதவுகின்ைன. 

 ஆை்ைல் அதிகரிப்பானது பின்பு மிகவும் வலிறமயான ஈரப்்பு அறலகறளத் தவிர 

PBHகறளயும்  உருவாக்குகின்ைது.  

 

 

தரம்தடஸ்விர ்மருந்து 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது “வரம்வடஸ்விர”் என்ை றவரஸ் எதிரப்்பு 

மருந்தானது பகாவிட் – 19 றவரஸ் வபருக்கத்றதத் தடுப்பதில் அதிகத் திைனுடன் 

வசயல்படுகின்ைது என்று கூறியுள்ளது. 

 “வரம்வடஸ்விர”் என்ை மருந்தின் திைன் குறித்த ஆராய்சச்ியானது உலகச ் சுகாதார 

அறமப்பின் “வபாறுப்புமிக்க பசாதறனயின்” ஒரு பகுதியாகும். 

 இந்த மருந்து ”எபபாலா றவரஸிை்கு” எதிராகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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ஒற்லற முலறயிை் அதிக அளவிைான குழு முலற தகாண்ட கசாெலனலயெ் 

தொடங்கிய முெைாவது மாநிைம் 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகமானது (ICMR - Indian Council of Medical Research) 

ஒை்றை முறையில் அதிக அளவிலான குழு முறை வகாண்ட பகாவிட் – 19 

பசாதறனறயத் வதாடங்க உத்தரப் பிரபதச மாநிலத்திை்கு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. 

 இதன்மூலம் ஒை்றை முறையில் அதிக அளவிலான குழு முறைச ் பசாதறனறயத ்

வதாடங்கும் மாநிலமாக உத்தரப் பிரபதசம் உருவவடுத்துள்ளது. 

 பசாதறனயின் எண்ணிக்றகறய அதிகரிப்பதை்காக மாநிலத்தில் ஒை்றை முறை 

அதிக அளவு வகாண்ட குழு முறையிலான பசாதறனயானது (Pool testing) நடத்தப் 

படுகின்ைது 

 ஒை்றை முறை அதிக அளவு குழு வகாண்ட முறைச ் பசாதறனயின் கீழ், மாதிரிகள் 

ஒன்றுடன் ஒன்ைாகக் கலக்கப்படட்ுச ்பசாதறன வசய்யப்பட இருக்கின்ைன. 

 ஒை்றை முறை அதிக அளவு வகாண்ட குழு முறைச ் பசாதறன வழிமுறையானது 

பல்பவறு தனிப்பட்ட பநாயாளிகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியின் கலறவறயக் 

வகாண்டு பல்படிம வநாதி வதாடர ்விறனச ்பசாதறன முறையில் ஈடுபடுகின்ைது.  

 இதில் குழு முறைச ்பசாதறன பநரம்றையாக இருந்தால் மடட்ும் தனிநபர ்பசாதறன 

பமை்வகாள்ளப் படுகின்ைது.  

 பசாதறன எதிரம்றையாக உள்ள அறனத்துத் தனிநபர ் மாதிரிகளும் 

எதிரம்றையாகக் கருதப் படுகின்ைன. குழு முறைச ்பசாதறனயானது எதிரம்றையாக 

இருந்தால் பமை்கண்ட நடவடிக்றகயின் மூலம் பணமானது பசமிக்கப் படுகின்ைது. 

ஒற்ளற முளற அதிக அளவு குழு முளறெ ்தொதளனக்கான ததளவ 

 இது பநாயாளிகறளச ் பசாதறனயிடுவதை்கான மை்றும் அவரக்ளுக்குச ் சிகிசற்ச 

அளிப்பதை்குப் பயன்படுத்தப்படும் வமாத்தச ் பசாதறன உபகரணங்களின் 

பதறவகறளக் குறைக்கின்ைது. 

 இது மாநிலத்தின் பசாதறனத் திைறன அதிகரிக்கின்ைது. 

 இது குறிப்பாக குறைவான வளங்கறளக் வகாண்ட நாடுகளுக்குச ் வசலவு 

குறைந்ததாக உள்ளது. 

 இது பநாயின் சமூகப் பரவறலத் தடுக்கப் பயன்படுத்தப் படுகின்ைது. 
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விலரவு கநாய் எதிர்ப்புப் தபாருள் கசாெலன 

 விறரவு பநாய் எதிரப்்புப் வபாருள் பசாதறனயானது கண்டிப்பாக கண்காணிப்புப் 

பசாதறனயாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்று இந்திய  அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 சமீபத்தில் இந்தியா சீனாவிலிருந்து 5 இலடச்ம் விறரவு பநாய் எதிரப்்புப் வபாருள் 

பசாதறன உபகரணங்கறள இைக்குமதி வசய்துள்ளது.  

 இந்தியா பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றை கண்டறிவதை்காக டிஎன்ஏறவ 

அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட தறலகீழ் குறிமுறையாக்க பல்படிம வநாதித் வதாடர ்

விறனச ் (Reverse transcription polymerase chain reaction) பசாதறனறயத் வதாடரந்்து 

பமை்வகாள்கின்ைது. 

 இது வதாண்றடச ்சளிறயப் பயன்படுத்தி பமை்வகாள்ளப் படுகின்ைது. 

 இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகத்தின்படி (ICMR - Indian Council of Medical Research), 

இன்புளூயன்சா பபான்ை அறிகுறிகள் மை்றும் சளி ஒழுகுதல் & வதாண்றட வலி உள்ள 

பநாயாளிகள் தறலகீழ் குறிமுறையாக்க பல்படிம வநாதி வதாடர ் விறனச ்

பசாதறனறயக் கண்டிப்பாக பமை்வகாள்ள பவண்டும். 

 இசப்சாதறனயின் முடிவானது எதிரம்றையாக இருப்பின், அவரக்ள் 7 நாட்களுக்குப் 

பின் பநாய் எதிரப்்புப் வபாருள் பசாதறனறய பமை்வகாள்ள பவண்டும்.  

 பநாய் பாதிப்பு ஏை்படட்ுள்ள ஒருவர ்மீது அடுத்த 8 நாடக்ளுக்குப் பின் அவரது உடலில் 

உருவாகியுள்ள பநாய் எதிரப்்புப் வபாருறளக் கண்டறிவதை்காக இந்தச ்

பசாதறனயானது பமை்வகாள்ளப் படுகின்ைது.  

 

COVSACK 

 பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடட்ு அறமப்பானது பகாவிட் - 19 பநாயால் 

பாதிக்கப்பட்ட பநாயாளிகளிடமிருந்து மாதிரிகறளப் வபை COVSACK என்ை அறமப்றப 

உருவாக்கி உள்ளது. 

 COVSACK என்பது பகாவிட-்19 மாதிரிச ்பசகரிப்பு கிபயாஸ்க் (றமயம்) ஆகும். 

 அரசுத் வதாழிலாளர ் காப்பீடட்ுக் கழகத்தின் மருத்துவரக்பளாடு கலந்தாய்வு வசய்த 

பின் COVSACK ஆனது உருவாக்கப் படட்ுள்ளது.  

 இதன் ஒடட்ு வமாத்த வதாை்று நீக்கச ்  வசயல்பாட்டில் மனித ஈடுபாடு துளியளவும் 

இல்றல. 
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 பமலும், இந்த அறையானது தண்ணீர ் மை்றும் புை ஊதா ஒளியால் சுதத்ப்படுத்தப் 

படுகிைது. 

 எனபவ இது பயன்படுதத்ப் படுவதை்கு ஒரு பாதுகாப்பான அறமப்பு முறையாக 

அறமந்து உள்ளது. 

 

SCTIMST ெயாரிெ்ெ கசாெலனக் கருவி 

 பதசிய முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமான ஸ்ரீ சித்திரத்  திருநாள் 

மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (SCTIMST - Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science) ஒரு 

பநாயறிதல் கருவிறய உருவாக்கி உள்ளது. 

 தறலகீழ் குறிமுறையாக்க பல்படிம வநாதித் வதாடரவ்ிறன (Reverse transcription 

polymerase chain reaction) பசாதறனக் கருவிகள் ஒரு பசாதறன வசய்ய எடுக்கும் 

பநரத்தில் பாதிறயக் வகாண்பட இது மாதிரிகறள  ஆய்வு வசய்கிைது. 

 இந்தச ் பசாதறனக் கருவியானது றவரஸின் N மரபணுறவ அறடயாளம் காண RT-

LAMP (Reverse Transcriptase Loop Mediated Isothermal Amplification technique) எனும் 

வதாழில்நுட்பத்றதப் பயன்படுத்துகிைது. 

 இதன் விறரவுத்தன்றம, எளிறம, உணரத்ிைன் மை்றும் தனிதத்ுவத்தின் மூலம், இந்தத ்

வதாழில்நுட்பம் தறலகீழ் குறிமுறையாக்க பல்படிம வநாதித் வதாடரவ்ிறன 

பசாதறனக் கருவிகளுக்குப் பதிலாக பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்ைது. 

 

விலரவு கநாய் எதிர்ப்தபாருள் கசாெலன 

 இந்தியா, சீனாவிலிருந்து றரபபா நியூக்ளிக் அமிலத்றத (Ribo Nucleic Acid)   

பிரிதவ்தடுக்கும் கருவிகறளயும் பநாய் எதிரப்்வபாருள் பசாதறனக் கருவிகறளயும் 

வாங்குகிைது. 

 இந்தியா சீனாவிலிருந்து தனிநபர ்பாதுகாப்பு உபகரணங்கறளயும் (Personal Protective 

Equipment) இைக்குமதி வசய்ய உள்ளது. 

 விறரவு  பநாய் எதிரப்்வபாருள் பசாதறனயானது பல்படிம வநாதி வதாடரவ்ிறனச ்

பசாதறனறய விடவும் விறரவானதாகும். 

 இது பசாதறன முடிவுகறள 15 முதல் 30 நிமிடங்களில் வழங்குகிைது. 

 இது ஒரு நபரின் விரலில் குத்துவதை்கு என்று ஓர ் அறுறவக் கத்திறயப் 

பயன்படுத்துகிைது. பமலும் அவரின் பநாய் எதிரப்்வபாருள்கறளப்  பரிபசாதிக்க 

அவரின் இரத்தத்றதச ்பசகரிக்கிைது 

 இசப்சாதறன எம்-எதிரப்்புப் புரதங்கள் (IgM - Immunoglobulin M) மை்றும் ஜி-எதிரப்்புப் 

புரதங்கறளச ்(IgG - Immunoglobulin G) சரிபாரக்்கிைது. 

 

டிஜிட்டை் மற்றும் மூைக்கூறுக் கண்காணிப்பு 

 மத்திய மருந்து ஆராய்சச்ி நிறுவனமானது (CDRI - Central Drug Research Institute) பல்பவறு  

பநாயாளிகளிடமிருந்துப் வபைப்பட்ட பகாவிட் – 19 றவரஸ் மாதிரிகளின் திரிபு  

வரிறசகறள முறைப்படுத்துவதை்காக கிங் ஜாரஜ்் மருத்துவப் பல்கறலக் 

கழகத்துடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் றகவயழுத்திடட்ுள்ளது.  

 இது “டிஜிட்டல் மை்றும் மூலக்கூறு கண்காணிப்பு” என்பதின் கீழ் பமை்வகாள்ளப் 

படட்ுள்ளது. 

 

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


                            

 

 

119 
 

 தை்வபாழுது மூலக்கூறுக் கண்காணிப்பானது எசஐ்வி மருந்து பசாதறன, உணவு 

மூலம் பரவும் வதாை்று பநாய்கள் மை்றும் காசபநாய் ஆகியவை்றில் பயன்படுத்தப் 

படட்ு வருகின்ைது. 

 CDRI ஆனது பகாவிட் – 19ஐ எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக மருந்துகளின் மறுபயன்பாடு 

குறித்துச ்வசயல்படட்ு வருகின்ைது. 

 மருந்துகளின் மறுபயன்பாடு என்பது புதிய மருந்துகறளக் கண்டுபிடிப்பதை்குப் 

பதிலாக இந்த றவரஸிை்குத்  தீரவ்ுகறளக் கண்டறிவதை்கான ஒரு விறரவான 

வழியாகும். 

 மருந்துகளின் மறுபயன்பாடு என்பது சிகிசற்சப் பயன்பாடுகளுக்கு உதவாத 

தை்வபாழுதுள்ள மருந்துகள் குறித்து ஆய்வு வசய்யும் ஓர ் உத்தியாகும். 

 

 

சிஎஸ்ஐஆர் – தமாெ்ெ கமைங்கி 

 அறிவியல் மை்றும்  வதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைத்தின் (CSIR - Council of Scientific and 

Industrial Research)  கீழ்  இயங்கும் பதசிய வான்வவளி ஆய்வகமானது ஒரு சுய பாதுகாப்பு 

வகாண்ட பமலங்கிறய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இந்த அங்கியானது பாலிபுவரப்பிலீன் வகாண்டு நூை்கப்பட்ட பல அடுக்கு உறடய ஒரு 

வநய்யப்படாத துணிறயக் வகாண்டு உருவாக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த அங்கியின் முக்கியமான பயன் என்னவவனில் இைக்குமதி வசய்யப்பட்ட மை்ை 

அங்கிகளுடன் ஒப்பிடப்படும் வபாழுது இது விறல குறைந்ததாக உள்ளது.  

 

ககாவிட் – 19னின் 3 புதிய மாற்றங்கள் 

 குஜராத் உயிரித் வதாழில்நுட்ப ஆராய்சச்ி றமயத்றதச ்பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

(GBRC - Gujarat Biotechnology Research Centre) பகாவிட் – 19 றவரஸின் 3 புதிய 

மாை்ைங்கறளக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

 இதன் மூலம், பகாவிட் – 19னின் முழு மரபணுறவயும் குறிமுறையாக்கம் வசய்த 

நாட்டின் முதலாவது அரசு ஆய்வகமாக GBRC உருவவடுத்துள்ளது. 

 மரபணுக் குறிமுறையாக்கம் என்பது ஓர ் உயிரினத்தில் உள்ள மரபணுவின் டிஎன்ஏ 

வரிறசமுறைறயக் கண்டறிவதை்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும். 
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புதிய தவளிக்ககாள் 

 நாசாறவச ் பசரந்்த விஞ்ஞானிகறளக் வகாண்ட ஒரு குழுவானது “வகப்ளர ் – 1649சி” 

என்ை ஒரு வவளிக் பகாறளக் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

 இது, தனது நடச்த்திரத்தின் (வகப்ளர ்சிவப்புக் குள்ள நடச்த்திரம் – 1649) வாழ்விட (உயிர ்

வாழத் தகுந்த) மண்டலத்றதச ்சுை்றி வருகின்ைது.  

 உயிர ்வாழத் தகுந்த மண்டலம் என்பது திரவ நீருக்குச ்சாதகமாகவுள்ள ஒரு வசந்நிைக் 

பகாளின் ஒரு நடச்த்திரத்றதச ்சுை்றியுள்ள பகுதியாகும். 

 இது பூமியிலிருந்து 300 ஒளி ஆண்டுகள் வதாறலவில் அறமந்துள்ளது.  

 இது அளவு மை்றும் மதிப்பிடப்பட்ட வவப்பநிறல ஆகியவை்றில் வபரும்பாலும் 

பூமிறயப் பபான்பை உள்ளது.  

 இந்தப் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகமானது நமது பூமிறய விட 1.06 மடங்கு 

மடட்ுபம வபரியதாகும். 

 பமலும், அதன் வசாந்த நடச்த்திரத்திலிருந்து அது வபறும் நடச்த்திர ஒளியின் 

அளவானது சூரியனிலிருந்து பூமி வபறும் ஒளியில் 75 சதவிகிதம் ஆகும். 

 இது அந்த வவளிக் பகாளின் வவப்பநிறலயானது நமது பகாளிறனப் பபான்பை 

இருப்பறதக் குறிக்கின்ைது. 

 ஆனால் பூமிறயப் பபால் அல்லாமல், அது ஒரு சிவப்புக் குள்ள நடச்த்திரத்றதச ்சுை்றி 

வருகின்ைது. 

 

 வகப்ளர ்– 1649Cன் ஒரு வருடமானது 19.5 புவி நாட்கள் மடட்ுபம ஆகும். 

 இந்த வறக நடச்த்திரமானது நடச்த்திரம் சாரந்்த ஒளிக்காக அறியப் படுகின்ைது. அந்த 

நிகழ்வானது பகாளின் சுை்றுசச்ூழறல உயிரக்ளின்  எந்தவவாரு சாத்தியமான 

வாழ்க்றகக்கும் ஒரு சவாலானதாக மாை்ை முயலலாம்.  

 இது எதிரக்ாலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட இருக்கும் நடச்த்திரங்களிறடபய காணப்படும் 

இரண்டாவது பூமியாக இருக்கும் என்று நம்பப் படுகின்ைது. 

 வகப்ளர ்திட்டம் மை்றும் வவளிக்பகாள்கறள கண்டறிவதை்கான ஆய்வுச ்வசயை்றகக் 

பகாள் திட்டம் பபான்ை திட்டங்களால் பசகரிக்கப்பட்ட தரவானது அை்புதமான 

கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவறதத்   வதாடரும். 

 அளவில் பூமிக்கு அருகிலுள்ள இதர வவளிக்பகாள்கள் டிராப்பிஸ்ட் – 1F மை்றும் 

டீகாரட்ன் – சி (Teegarden c) ஆகியறவ ஆகும். 

 வவப்பநிறலயில் பூமிக்கு அருகிலுள்ள இதர வவளிக்பகாள்கள் டிராப்பிஸ்ட் – 1d 

மை்றும் TOI 700d ஆகியறவயாகும். 

 ஆனால் தனது வாழ்விட மண்டலத்தில் அறமந்துள்ள எந்தவவாரு இதர 

வவளிக்பகாளும் இந்த இரண்டு மதிப்புகளிலும் பூமிக்கு மிக அருகில் ஒத்து 

இருப்பதாகக் கண்டறியப் படவில்றல. 

 வகப்ளர ் விண்வவளித் வதாறலபநாக்கியானது வவளிக்பகாள்கறளக் 

கண்டறிவதை்காக நாசாவினால் வசலுத்தப்படட் ஓர ் காலாவதியான வதாறல 

பநாக்கியாகும். 
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 பஜாகன்ஸ் வகப்ளர ் என்ை வானியலாளரின் நிறனவாக வபயரிடப்பட்ட இந்த 

விண்கலமானது பூமி கதிரவறன றமயமாகக் வகாண்ட சுை்றுவட்டப் பாறதக்குள் 2009 

ஆம் ஆண்டில் வசலுத்தப் பட்டது. 

 நாசா இதன் ஓய்றவ 2018 ஆம் ஆண்டில் அறிவித்தது.  

 இது வாழ்விட மண்டலத்திை்கு உள்பளபயா அல்லது அதன் அருகிபலபயா பூமி பபான்ை 

இருக்கும் வவளிக் பகாள்கறளக் கண்டறிவதை்காக பால்வழி அண்டத்தின் பூமியின் 

ஒரு பகுதிறய ஆய்வு வசய்வதை்காக வடிவறமக்கப் படட்ுள்ளது. 

 பால்வழி அண்டத்தில் எத்தறன மில்லியன் கணக்கான நடச்த்திரங்கள் இது பபான்ை 

பகாள்கறளக் வகாண்டிருக்கின்ைன என்று மதிப்பிடப்பட இது வசலுத்தப் பட்டது.  

 

 

TriboE முக உலற 

 மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் வசயல்படும் ஒரு தன்னாட்சி 

நிறுவனமான வபங்களூருவில் உள்ள நாபனா மை்றும் வமன்வபாருள் 

அறிவியலுக்கான றமயத்றதச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளர ் குழுவானது “TriboE முக 

உறை” என்று அறழக்கப்படும் முக உறைறயத் தயாரிப்பதை்கான ஒரு 

வசய்முறைறய உருவாக்கியுள்ளது. 

 இது ஆசச்ரியப் படத்தக்க வறகயில் எந்தவவாரு வவளிப்புை ஆை்ைலும் இல்லாமல் 

பநாய்த் வதாை்றின் நுறழறவத் தடுப்பதை்காக மின் அயனிகறள தாங்கிக் வகாள்ளும் 

திைன் வகாண்டது.  

 இது மின்னியறலச ்சாரந்்துள்ளது.  

 இந்த டிறரபபா மின் விறளவானது டற்ரபபா மின் அயனியாக்கம் என்று அறழக்கப் 

படுகின்ைது.  

 இது ஒரு வபாருள் மை்வைாரு வபாருளுடன் தான் வகாண்டிருந்த வதாடரற்பப் பிரித்த 

பின்னர ் அதன் சில வபாருள்கள் மின்னூட்டம் வபை்ைதாக மாை்ைப் படும் வறகயில் 

ஏை்படும் வதாடரப்ு மின்மயமாக்கலின் ஒரு வறகயாகும். 
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ககாவிட் 19 மருந்து – தசப்சிவாவக் 

 இந்தியாவின் மருந்துக் கடட்ுப்பாட்டாளர ் வபாது அதிகாரி அலுவலகமானது (DCGI - 

Drugs Controller General of India) பகாவிட் – 19 பநாயாளிகளின் இைப்பு விகிதத்றதக்  

குறைப்பதை்காக இந்த மருந்தின் பசாதறனக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.  

 இது அறிவியல் மை்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ி நிறுவனத்துடன் (CSIR - Council of Scientific 

and Industrial Research) இறணந்து பகடிலா மருந்து நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்த மருந்தானது கிராம் எதிரம்றை பாக்டீரியச ்சீழ்பிடிப்பினால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள 

தீவிரத் தன்றமயுள்ள பநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசற்ச அளிப்பதை்காக பயன்படுத்தப் 

படுகின்ைது. 

 சீழ்பிடிப்புடன் கூடிய கிராம் எதிரம்றை பாக்டீரியா என்பது நுண்ணுயிரிகளால் 

ஏை்படும் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட பநாயாகும். 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்றினால் பாதிக்கப்படட்ுள்ள பநாயாளிகள் மை்றும் கிராம் 

எதிரம்றை பாக்டீரிய சீழ்பிடிப்பு பநாயாளிகள் இருவரும் ஒத்தத் தன்றமயுறடயதாக 

உள்ளனர.் 

 சீழ்பிடிப்பு என்பது உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு நிறலயாகும். 

 இரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள இரசாயனங்கள் சமநிறலயை்றுப் பபாகும் பபாது, சீழ்பிடிப்பு 

ஏை்படுகின்ைது. 

 

விண்தவளியிை் லிெ்தியம் 

 இந்திய வானியை்பியல் றமயத்தின் (IIA - Indian Institute of Astrophysics) விஞ்ஞானிகள் 

குழு லித்தியம் நிறைந்த வசம்வபரு வீண்மீன்கறள (red giants) கண்டுபிடிதத்ுள்ளது. 

 இறவ விண்மீனிறடயில் இருக்கும் இறடவவளியில் (interstellar space) உள்ள லித்தியம் 

மை்றும் வசம்வபரு வீண்மீன்களில் உள்ள லித்தியம் ஆகியவை்றுக்கு இறடபய ஒரு 

வதாடரற்ப உருவாக்கியுள்ளது. 

 லித்தியம் நிறைந்த ஹீலியம் வாயு வகாண்ட எரியும் நடச்த்திரங்களுக்கும் வசம்வபரு 

வீண்மீன்களுக்கும் இறடபயயும் வதாடரப்ு உள்ளது. 

 இந்த கண்டுபிடிப்பானது, லித்தியம் நடச்த்திரங்களில் உை்பத்தியாவறதக் குறிக்கிைது 

மை்றும் விண்மீனிறடயில் இருக்கும் இறடவவளியில் லித்தியமானது ஏராளமாக 

இருப்பறதயும் இது குறிக்கிைது. 

 பபரண்டத்தில் தை்பபாது காணப்படும் லித்தியத்தின் அளவானது ஆதிகாலத்தில் 

இருந்த அளறவ விட நான்கு மடங்கு அதிகம் என்று ஆய்வு கூறுகிைது. 

 றஹட்ரஜன் மை்றும் ஹீலியம் தவிர, வமாத்தமுள்ள மூன்று ஆதிகாலக் கூறுகளில் 

லித்தியமும் ஒன்ைாகும். இது வபருவவடிப்பின் அண்ட அணுக்கருத் வதாகுப்பின் 

(bigbang nucleosynthesis) பபாது உருவானது. 

 வபருவவடிப்பின் அண்ட அணுக்கருத் வதாகுப்பின் பகாட்பாடுகறள உறுதி வசய்ய 

இந்தப் பபரண்டத்தில் உள்ள லித்தியம் வசறிவூடட்லின் ஆதாரங்கறள அறடயாளம் 

காண்பது ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு மிகுந்த ஆரவ்மூடட்ும் வறகயில் இருக்கின்ைது. 

 பபரண்டமானது பதாராயமாக 25% ஹீலியத்றதக் வகாண்டுள்ளது என இக்பகாட்பாடு 

கணித்துள்ளது. 

 இந்திய வானியை்பியல் றமயமானது அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையின் 

கீழ் வரும் ஒரு தன்னாட்சி நிறுவனமாகும். 
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அயனிமண்டைெ்தின் மின்னணு அடரெ்்தி 

 அயனிமண்டலத்தின் மின்னணு அடரத்்திறயக் கணிக்கும் ஒரு மாதிரிறய இந்தியப் 

புவிக் காந்த நிறுவன ஆராய்சச்ியாளரக்ள் உருவாக்கியுள்ளனர.் 

 இது  ஒரு வசயை்றக நரம்புசார ் வறலப் பின்னல் (ANN - Artificial Neural Networks) 

அடிப்பறடயிலான உலகளாவிய அயனிமண்டலத்தின் மாதிரியாகும். 

 வசயை்றக நரம்புசார ் வறலப் பின்னல்கள் மனித மூறளயின் வசயல்பாடற்டப் 

பிரதிபலிக்கின்ைன. 

 பூமியில் வதாடரப்ு மை்றும் வழிகாடட்ுதலிை்கு இது மிகவும் முக்கியமானது. 

 அயனிமண்டலத்தில் ஏை்படும் மாை்ைங்கறளப் படிக்க இது மிகவும் உதவியாக 

இருக்கும். 

 சூரியனில் இருந்து பதான்றும் காந்த பமகங்களால் ஏை்படும் புவி காந்தப் புயல்கறளப் 

பை்றியும் அறிய இது உதவுகிைது. 

 பூமியின் காந்த மண்டலத்தில் உருவாகும் காந்தப் புயல்கள், சூரியக் காை்றினால் 

ஏை்படுகிைது. 

 

டிஆர்டிஓ.வின் நடமாடும் ககாவிட் – 19 கசாெலன ஆய்வகம் 

 இந்த ஆய்வகத்றத மத்தியப் பாதுகாப்புத் துறை அறமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் வதாடங்கி 

றவத்தார.் 

 இந்த வசதியானது ஒரு நாளில் 1000 மாதிரிகறளச ் பசாதறன வசய்யும் திைன் 

வகாண்டது. 

 நடமாடும் நசச்ுயிரியியல் ஆராய்சச்ி மை்றும் பநாய் கண்டறிதல் ஆய்வகமானது 

(MVRDL - Mobile Virology Research and Diagnostics Laboratory) றஹதராபாத்தில் உள்ள ESIC 

(Employee State Insurance Corpration) எனப்படும் அரசு வதாழிலாளர ்காப்பீடட்ுறுதிக் கழக 

மருத்துவமறனயுடன் இறணந்து பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மை்றும் பமம்பாடட்ு 

நிறுவனத்தினால் (DRDO – Defence Research and Development Organization) ஏை்படுத்தப் 

பட்டதாகும். 

 இந்த ஆய்வகமானது உயிரிப் பாதுகாப்பு நிறல 2 மை்றும் உயிரிப் பாதுகாப்பு நிறல 3 

என்ை நிறலகறளக் வகாண்டுள்ளது.  
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சீனாவின் தசவ்வாய்ெ் திட்டம் 

 சீனத் பதசிய விண்வவளி நிரவ்ாகமானது (CNSA - Chinese National Space Administration) 

தனது முதலாவது வசவ்வாய்த் திட்டத்திை்கு “டியான்வவன் 1” என்று வபயரிடட்ு உள்ளது. 

 இந்த அறிவிப்பானது சீனாவால் 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் வகாண்டாடப்படட்ு வரும் 

பதசிய விண்வவளி தினமான ஏப்ரல் 24 அன்று வவளியிடப் படட்ுள்ளது.  

 1970 ஆம் ஆண்டில் தனது முதலாவது வசயை்றகக் பகாளான “படாங்பாங்காங்” என்ை 

வசயை்றகக்பகாள் வசலுத்தப்பட்டறதக் குறிப்பதை்காக தனது பதசிய விண்வவளி 

தினத்றத சீனா அனுசரிக்கின்ைது.  

 “டியான்வவன்” என்ைால் வசாரக்்கபலாகக் பகள்விகள் என்று வபாருள்படும். 

 இதுவறர இந்தியா, ரஷ்யா, ஐபராப்பிய ஒன்றியம் மை்றும் அவமரிக்கா ஆகியறவ 

வசவ்வாய்க்குச ்வசயை்றகக் பகாள்கறளச ்வசலுதத்ுவதில் வவை்றி வபை்றுள்ளன. 

 ரஷ்யா, அவமரிக்கா மை்றும் ஐபராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவை்றிை்குப் பின்பு 

வசவ்வாய்க் கிரகத்றத அறடந்த உலகின் 4வது நாடு இந்தியா ஆகும். 

 இந்தியாவின் வசவ்வாய்த் திட்டமானது “மங்கல்யான்" என்று வபயரிடப்படட்ு இருந்தது.  

 இது 2013 ஆம் ஆண்டில் இஸ்பராவினால் வசலுத்தப்பட்டது. 

 

ஒற்லற முலறயிை் அதிக அளவிைான குழு முலற தகாண்ட கசாெலன – 

கட்டுப்பாடுகள்  

 பகாவிட் – 19 வதாை்றுப் பரவல் 5%ை்கும் கீழ் உள்ள பகுதிகளில் மடட்ுபம ஒை்றை 

முறையில் அதிக அளவிலான குழு முறை வகாண்ட பசாதறன நடத்தப்படும் (Pooled 

Testing) என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கழகம் (ICMR - Indian Council of Medical 

Research) அறிவித்துள்ளது. 

 பமலும் ICMR ஆனது இந்தச ் பசாதறன முறையில் 5 மாதிரிகளுக்கு பமல் ஒன்ைாக 

கலக்கப்படட்ு பமை்வகாள்ளப் படாது என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

 இந்தியாவில் இதுவறர Pooled Testing முறையானது அந்தமான் நிக்பகாபர ் தீவுகள், 

உத்தரப் பிரபதசம் மை்றும் ஹரியானாவில் ஏை்றுக் வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 Pooled Testing முறைறய ஏை்றுக் வகாண்ட முதலாவது ஒன்றியப் பிரபதசம் அந்தமான் 

நிக்பகாபர ்தீவாகும்.  இந்த முறைறய ஏை்றுக் வகாண்ட முதலாவது மாநிலம் உத்தரப் 

பிரபதசம் ஆகும். 

 இந்த முறையானது இஸ்பரல் மை்றும் வஜரம்னியில் வவை்றி வபை்றுள்ளது.  
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லேட்ரஜன் எரிதபாருள் மின்கைன் 

 சமீபத்தில் பதசிய அனல் மின் கழகமானது 10 றஹட்ரஜன் எரிவபாருள் மின்கலப் 

பபருந்துகள் மை்றும் அபத பபான்ை 10 மின்சார மகிழுந்துகள் ஆகியவை்றை 

வாங்குவதை்கான விருப்பக் கடிதங்கறள வரபவை்றுள்ளது. 

 சுை்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த இந்த வாகனங்கள் தில்லி மை்றும் பலஹ் நகரில் 

பயன்படுத்தப்பட இருக்கின்ைன. 

 இபத வறகறயச ்பசரந்்த நாட்டின் முதலாவது திடட்ம் இதுவாகும். 

 இது நாட்டில் கரிம நீக்கத்றத பமை்வகாள்ளும் பபாக்குவரத்து முறையாக 

இருக்கின்ைது. 

 றஹட்ரஜன் எரிவபாருள் மின்கலமானது வசறிவு மிக்க றஹட்ரஜன் எரிவபாருறள 

மின்சாரமாக மாை்ை பவதியியல் முறைறயப் பயன்படுத்துகின்ைது. 

 இந்த எரிவபாருள் மின்கலனின் முக்கியமான நன்றம, இறவ அடிக்கடி 

மின்பனை்ைப்பட பவண்டியதில்றல. 

 இது எரிவபாருள் இருக்கும் வறர மின்சாரத்றத உை்பத்தி வசய்கின்ைது. 

 அதிகத் திைன், குறைந்த – சுழிய உமிழ்வுகள், எரிவபாருள் வநகிழ்வுத் தன்றம, 

அறமதியான வசயல்பாடு, நீடித்தத் தன்றம மை்றும் ஆை்ைல் (எரிவபாருள்) பாதுகாப்பு 

ஆகியறவ றஹட்ரஜன் எரிவபாருள் மின்கலனின் மிக முக்கியமான பயன்களாகும். 

 றஹட்ரஜன் எரிவபாருள் என்பது ஆக்ஸிஜனுடன் பசரத்்து எரிக்கப்படும் சுழிய உமிழ்வு 

வகாண்ட எரிவபாருளாகும். 

 இது எரிவபாருள் மின்கலன்கள் மை்றும் உள்ளக எரிப்பு எஞ்சின்களில் பயன்படுத்தப் 

படுகின்ைது. 

 இது விண்வவளி இயந்திரத்தின் உந்து விறசக்கான எரிவபாருளாகவும் பயன்படுத்தப் 

படுகின்ைது.  

 

மூலிலக மூக்கலடப்பு நீக்கி தெளிப்பு 

 அறிவியல்சார ் மை்றும் வதாழிலக ஆராய்சச்ி மன்ைம் (CSIR - Council of Scientific and 

Industrial Research) – பதசியத் தாவரவியல் ஆராய்சச்ி நிறுவனம் (National Botanical Research 

Institute – NBRI) மூலிறக மூக்கறடப்பு நீக்கி வதளிப்றப வடிவறமத்துள்ளது.  

 இந்தத் வதளிப்பானது, பகாவிட் – 19 வதாை்றைத் தடுப்பதை்காகவும் முகவுறைகறள 

அணிவறத எளிறமப் படுத்துவதை்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 NBRI என்பது தாவரவியல் ஆராய்சச்ிப் பணிகளின் மீது கவனத்றதச ் வசலுத்தும் 

லக்பனாவில் உள்ள ஓர ்ஆய்வகமாகும். 

 

காற்றுப் பெனாக்கிகலளப் பயன்படுெ்துவெற்கான வழிகாட்டுெை்கள்  

 மத்தியப் வபாதுப் பணித ்துறையானது பகாவிட் – 19 பநாய் வதாை்றின் பபாது காை்றுப் 

பதனாக்கிகறளப் பயன்படுத்துவதை்கான வழிகாடட்ுதல்கறள வவளியிடட்ு உள்ளது. 

 இந்த வழிகாடட்ுதல்கள் சூடாக்கும், உறை பதனம் வசய்யும் மை்றும் காை்றுப் 

பதனாக்கிப் வபாறியாளரக்ளின் இந்தியச ் சமூகத்தினால் (ISHRAE -  Indian Society of 

Heating, Refrigerating and Air Conditioner Engineers) தயாரிக்கப் படட்ுள்ளது.  

 இந்த வழிகாடட்ுதல்களின் முக்கிய பநாக்கம் காை்றுப் பதனாக்கிகறளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்றுப் பரவல் அதிகரிப்பறத 

தடுப்பதாகும். 
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 சீரற்ம வவப்ப நிறலயானது 24 டிகிரி வசல்சியஸ் மை்றும் 30 டிகிரி வசல்சியஷிை்கு 

இறடப்பட்ட அளவில் இருக்க பவண்டும். 

 ஒப்பு ஈரப்பதமானது 40% மை்றும் 70%ை்கு இறடப்பட்ட அளவில் இருக்க பவண்டும். 

 காை்றுவவளியில் பநரம்றை அழுத்தத்றதப் பராமரிக்கும் வபாருடட்ு, இயந்திர 

வவளிபயை்ைக் காை்ைானது தூய்றமக் காை்று அளவில் 70% - 80% அளவில் இருக்க 

பவண்டும். 

 இந்திய அரசானது ஒவ்வவாரு காை்றுப் பதனாக்கிகளுக்கும் அதன் குறைந்தபடச் 

வவப்பநிறலயானது வதாடக்க நிறல அளவான 24 டிகிரி வசல்சியஸ் என்ை அளவில் 

இருக்க பவண்டும் என்று ஏை்வகனபவ ஒரு உத்தரவிறனப் பிைப்பித்திருந்தது. 

 

தகாரானா லவரஸின் மாற்றங்கள் 

 பமை்கு வங்கத்தின் கல்யாணியில் உள்ள பதசிய உயிரி மருத்துவ மரபியல் 

நிறுவனமானது 10 பல்பவறு வறகயான மாை்ைம் வபை்ை வகாரானா றவரஸ் உள்ளது 

என்று ஒரு ஆய்வு முடிறவ வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இவை்றில், A2a ஆனது அறனத்துப் புவியியல் பகுதிகளிலும் ஆதிக்கம் வசலுதத்ும் 

தன்றம வகாண்டதாக உள்ளது. 

 A2a றவரஸ் மாை்ைமானது அதிக எண்ணிக்றகயில் மனித நுறரயீரலில் நுறழயும் 

அதிகத் திைன் வகாண்டதாக உள்ளது. 

 இந்த றவரசானது O, A2, A2a, A3, B, B1 மை்றும் அதன் பல்பவறு இதர வடிவங்களாக 

வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 தை்வபாழுது O வறக உள்ளிட்ட 11 றவரஸ் வறககள் அறடயாளம் காணப் படட்ுள்ளன. 

 இது வூகானில் உருவான றவரசின் மரபு வழி வந்த வறகறயச ்சாரந்்ததாகும்.  

 

சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

கபாக்குவரெ்து தநரிசை் மிக்க கநரங்களிை் மாசுபாடு 

 இந்தியப் வபரு நகரங்களில் நாடு முடக்கப்பட்டதின் காரணமாக காறல மை்றும் 

மாறல ஆகிய பபாக்குவரத்து வநரிசல் மிக்க பநரங்களில் ஏை்படும் மாசுபாடானது 

குறைந்துள்ளது. 

 இது 2.5 றமக்ரானுக்கும் குறைவாக உள்ள நுண்மத் துகள் மாசுபாடற்ட வவகுவாகக் 

குறைத்துள்ளது. 

 மத்திய மாசுக் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தின் படி, நாட்டில் உள்ள 92 நகரங்கள் 

“திருப்திகரமான” நிறலயிலிருந்துச ்“சிைந்த” (Good) நிறலறயப் பதிவு வசய்துள்ளன. 

காற்றுத் தரக் குறியீடு (AQI) 

 AQI (Air Quality Index) ஆனது 0 முதல் 50 ஆக இருக்கும் பபாது காை்று மாசுபாடட்ு 

நிறலயானது “சிைந்ததாக” வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

 பமாசமான நிறல (201 – 300), மிகவும் பமாசமான நிறல (301 – 400) மை்றும் கடுறமயான 

நிறல (401 – 500) ஆகியறவ பிை வறகப்பாடுகளாகும். 
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ககாவிட் 19 – கரடி பிெ்ெ நீர் 

 பகாவிட் – 19 றவரஸ் வதாை்றிை்குச ் சிகிசற்ச அளிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 

மருந்துகளின் பட்டியறல சீன அரசு வவளியிடட்ுள்ளது. 

 இந்தப் பட்டியலில் சீனப் பாரம்பரிய மருந்துகளும் பமை்கத்திய மருந்துகளும் உள்ளன. 

 இவை்றில் “தான் ரீ குயிங்” என்ை மருந்து சிைப்பாகச ் வசயலாை்றும் மருந்தாக 

அறடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தப் பாரம்பரிய மருந்தானது கரடியின் பித்த நீறரக் வகாண்டுள்ளது. 

 கரடியின் பித்த நீரில் உள்ள உரப்சாடி ஆக்ஸிகாலிக் அமிலமானது (Ursodeoxycholic acid) 

பகாவிட் – 19 வதாை்றைச ்சரி வசய்யும் ஒரு கூைாகும். 

 பமலும் இது உரப்சாடிபயால் (Ursodiol) என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 

புலகப்பனி எதிர்ப்பு வீசச்ுப் தபாறி (Guns) 

 புறகப் பனி எதிரப்்பு வீசச்ுப் வபாறியானது தில்லியில் அறமக்கப்படட்ு உள்ளது. 

 மத்திய அல்லது மாநில அரசிடமிருந்து சுை்றுச ் சூழல் அனுமதிறயப் வபறும் 

திட்டங்கள் கட்டாயம் புறகப்பனி எதிரப்்பு வீசச்ுப் வபாறிறய அறமக்க பவண்டும் 

என்று இந்திய உசச் நீதிமன்ைம் கூறியிருந்தது. 

 புறகப்பனி எதிரப்்பு வீசச்ுப் வபாறி என்பது காை்று மாசுபாடற்டக் குறைப்பதை்காக 

துகள்களாக உள்ள நீரத்்துளிகறள காை்று  வளிமண்டலத்தில் வதளிக்கும் ஒரு 

சாதனமாகும். 
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COP 26 

 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் ஸ்காடல்ாந்தின் கிளாஸ்பகாவில் நறடவபை 

இருந்த உறுப்பினரக்ள் மாநாடு – 26 (COP 26 - Conference of Parties 26) 2021 ஆம் 

ஆண்டிை்குத ் தள்ளி றவக்கப் படட்ுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு 

அறிவித்துள்ளது. 

 COP 26 என்பது காலநிறல மாை்ைம் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் கட்டறமப்பு ஒப்பந்தத்தின் 

(UNFCCC - UN Framework Convention on Climate Change) சந்திப்பாகும். 

 

 

பிஎஸ் – VI எரிதபாருள் 

 இந்தியாவின் மிகப்வபரிய எண்வணய் நிறுவனமான இந்திய எண்வணய்க் கழகமானது    

உலகின் தூய்றமயான வபட்பரால் மை்றும் டீசறல நாடு முழுவதும் விநிபயாகிக்கத் 

வதாடங்கியுள்ளது. 

 நாடு முழுவதும் பிஎஸ் – IV எரிவபாருள்கறள விநிபயாகிக்கும் முதலாவது நிறுவனம்  

இதுவாகும். 

 இதர எரிவபாருள் விை்பறனயாளரக்ளான பாரத் வபட்பராலியக் கழகம் மை்றும் 

இந்துஸ்தான் வபட்பராலியக் கழகம் ஆகியறவ படிப்படியாக பிஎஸ் - VI 

எரிவபாருள்கறள விநிபயாகிக்க இருக்கின்ைன. 

 யூபரா – VI உமிழ்வு விதிமுறைகறள அடிப்பறடயாகக் வகாண்ட இந்த  

எரிவபாருள்களின் விநிபயாகத்றதத் வதாடங்குவதை்கான கால வரம்றப ஏப்ரல் 01 

என்று மத்திய அரசு நிரண்யித்திருந்தது.  

 

புலிக்கு ககாவிட் – 19  

 அவமரிக்காவின் நியூயாரக்்கில் உள்ள பிரான்ஸ்க் விலங்கியல் பூங்காவில் இருக்கும் 

நான்கு வயது நிரம்பிய ஒரு மபலசியப் புலிக்கு பகாவிட் – 19 பநாய்த ்வதாை்று ஏை்படட்ு 

உள்ளது. 

 விலங்குகளில் பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்று ஏை்படுவது இதுபவ முதல்முறை ஆகும். 

 இந்திய மருந்து ஆராய்சச்ிக் கழகமானது பகாவிட் – 19 பநாய்த் வதாை்று காை்று மூலம்  

பரவும் பநாய்த் வதாை்று என்பதை்கான ஆதாரம் ஏதும் இல்றல என்று உறுதியாக கூறி 

உள்ளது. 

 இது நீரத்்துளிகள் மூலம் மடட்ுபம பரவும் என்பதை்கான ஆதாரங்கள் மடட்ுபம உள்ளன.  
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ஆசச்ரியக் ககாழி 

 றடபனாசரஸ் காலத்றதச ்பசரந்்த ஒரு நவீன காலப் பைறவயின் மிகப் பழறமயான 

புறதபடிவம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இந்தச ்சிறிய புறதபடிவமானது “ஆசச்ரியக் பகாழி” என்று வபயரிடப்படட்ுள்ளது. 

 இது வநதரல்ாந்தின் மாஸ்ட்டிரிசச்ிை்கு அருகிலுள்ள சிண்ட்-பீட்டரஸ்்வபரக்ின் 

சுண்ணாம்புக் கல்லில் காணப் பட்டது.  

 இது 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முை்பட்டதாகும். 

 இது எந்தவவாரு காலத்திலும் இல்லாத வறகயில் சிைந்த முறையில் பாதுகாக்கப் பட்ட 

புறதபடிவ பைறவ மண்றடபயாடுகளில் ஒன்ைாக உள்ளது. 

 இந்தப் புறதபடிவமானது தை்காலத்தியப் பைறவகளின் முந்றதய இனங்கள் 

எப்பபாது மை்றும் எப்படி உருவானது என்பறதக் கண்டறிய ஒரு சிைந்த ஆதாரமாக 

விளங்குகின்ைது.  

 மாஸ்ட்டிரிடச் ் நகரமானது மாஸ்ட்டிரிடச் ் ஒப்பந்தத்திை்காகவும் 1992 ஆம் ஆண்டில் 

உருவாக்கப்பட்ட யூபரா நாணயத்தின் பிைப்பிடமாகவும் புகழ்வபை்று விளங்குகின்ைது.  

 

  

வன உரிலமகள் குழு 

 சமீபத்தில் மத்தியப் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை அறமசச்கமானது (MoTA - 

Ministry of Tribal Affairs) வன உரிறமகள் சட்டம், 2006ன் (FRA - Forest Rights Act) கீழ் சமூக 

வனவளங்கள் (CFR - Community Forest Resources) குறிதத் ஒரு குழுறவ அறமத்துள்ளது.  

 இந்த அறமசச்கமானது அந்தக் குழுறவ இந்தியத் திட்டக் குழுவின் முன்னாள் 

தறலவர ்மை்றும் பதசிய ஆபலாசறனக் குழுவின் முன்னாள் தறலவரான NC சக்பசனா 

என்பவரின் கீழ் அறமதத்ுள்ளது. 

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


                            

 

 

130 
 

 FRA-ன் கீழ் உள்ள CFR உரிறமயானது பழங்குடியினரின் வனத்றதப் பாதுகாக்க மை்றும் 

நிரவ்கிக்க கிராம சறபக்கு அதிகாரம் வழங்குகின்ைது.   

 2016 ஆம் ஆண்டில், CFR வழிகாடட்ுதல்களானது மத்திய சுை்றுசச்ுழல், வனம் மை்றும் 

காலநிறல மாை்ை அறமசச்கத்தின் ஆபலாசறனயுடன் MoTAயினால் தயாரிக்கப் 

படட்ுள்ளது.  

 இதை்கு முன்பு மத்தியப் பழங்குடியின விவகாரங்கள் துறை அறமசச்கமானது 

குறிப்பாக எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடியினக் குழுக்களுக்கு (PVTG - 

Particularly Vulnerable Tribal Groups) ஒரு சடட்ப்பூரவ் அங்கீகாரத்றத வழங்குவதை்காக ஒரு 

குழுறவ ஏை்படுத்தியிருந்தது. 

 இது MoTA-ன் முன்னாள் வசயலாளரான ருசிபகஷ் பண்டா என்பவரால் தறலறம 

தாங்கப் பட்டது. 

 இந்தக் குழுவின் உறுப்பினரக்ள் ஜம்மு காஷ்மீர,் ஒடிசா, மத்தியப் பிரபதசம் மை்றும் 

உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்குச ்வசல்ல முடிவு வசய்திருந்தனர.் 

 FRA-ன் கீழ், வாழ்விட உரிறமகள் ஆனது PVTGகள் மை்றும் முந்றதய அல்லது மரபுசார ்

பவளாண் சமூகங்களுக்கு வழங்கப் படட்ுள்ளது. இது அவரக்ளது வாழ்விடங்களாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வனங்கறள அணுகுவதை்கான அனுமதிறய 

அவரக்ளுக்கு வழங்குகின்ைது.  

 

உயிரி-தசறிவூட்டப்பட்ட ககரட்டுகள் 

 குஜராத்தின் ஜுனாகத் மாவட்டத்றதச ் பசரந்்த ஒரு விவசாய விஞ்ஞானியான  

வல்லபாய் வஸ்தம்பாய் மரவ்ன்யா என்பவர ் உயிரி-வசறிவூட்டப்பட்ட பகரடட்ுகறள 

உருவாக்கியுள்ளார.் 

 இந்தக் பகரடட்ுகள் வபாதுவாக “மதுபன் கஜர”் என்று அறழக்கப் படுகின்ைன. 

 இது 277.75 மி.கி/கி.கி அளவு வகாண்ட β – கபராட்டீன் மை்றும் 276.7 மி.கி/கி.கி அளவு 

வகாண்ட இரும்புச ்சத்றதக் வகாண்டுள்ளது. 

 பகரடட்ுகளின் சரிபாரத்்தல் பசாதறனயானது பதசியப் புத்தாக்க அறமப்பினால் (NIF 

- National Innovation Foundation) பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 இது இந்திய அரசின் மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு தன்னாட்சி அறமப்பாகும். 

 இது நாடு முழுவதும் கறடமட்ட நிறலயிலான புத்தாக்கங்களுக்கு நிறுவன 

நிறலயிலான ஆதரறவ அளிப்பதை்காக குஜராத்திலுள்ள அகமதாபாத்தில் 2000 ஆம் 

ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் ஏை்படுத்தப் பட்டது. 
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இளஞ்சிவப்புச ்சந்திரன் (Super Pink Moon) 

 இளஞ்சிவப்புச ் சந்திரன் ஆனது 2020 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக 

நிகழ்ந்தது. 

 “சூப்பர ்மூன்” என்ை நிகழ்வானது, நிலவானது முழு நிலவாகவும் அண்றம நிறலயில் 

இருக்கும் பபாதும் நிகழ்கின்ைது. 

 அண்றம நிறல என்பது  நிலவானது புவிக்கு அருகில் இருக்கும் பபாது நிலவின் சுை்று 

வட்டப்பாறதயின் புள்ளிறயக் குறிக்கின்ைது. 

 இதன் புவிக்கான சுை்று வட்டப்பாறதயானது நீள்வட்ட வடிறவக் வகாண்டதாகும். 

 எனபவ, முழு நிலவு பூமிக்கு அருகில் இருக்கும்பபாது, சூப்பர ்நிலவு நிகழ்கின்ைது. 

 இந்த நிலவானது முழு நிலவின் சராசரிறயவிட 14% வபரியதாகவும் 30% 

பிரகாசமாகவும் காணப்படுகின்ைது. 

 ஏப்ரல் சூப்பர ் நிலவானது இளஞ்சிவப்புச ் சந்திரன் என்று அறழக்கப் படுகின்ைது. 

கிழக்கு வட அவமரிக்காவிை்குச ் வசாந்தமான இளஞ்சிவப்பு மலரின் நிறனவாக 

இதை்கு இப்வபயர ்இடப்படட்ுள்ளது. 

 எனபவ, ஏப்ரல் மாதத்தில் சூப்பர ் நிலவானது இந்த மலரிலிருந்து இப்வபயறரப் 

வபை்றுள்ளது. 

 இது மலரின் நிைத்றதக் குறிக்கின்ைபத தவிர, நிலவின் நிைத்றதக் குறிக்க வில்றல. 

 

 

மும்லப – நாக்பூர் தநடுஞ்சாலை 

 பதசிய வனவிலங்கு வாரியமானது (NBWL - National Wildlife Board) மும்றப-நாக்பூர ்

வநடுஞ்சாறலக்கான இறுதி அனுமதிறய வழங்கியுள்ளது. 

 இந்த வநடுஞ்சாறலயானது கபதபூரண்ா மை்றும் கரன்ஜா பசாஹல் கறலமான் 

வனவிலங்குச ்சரணாலயங்களின் 10 கிபலா மீட்டர ்வதாறலவு வகாண்ட சுை்றுசச்ூழல் 

பாதுகாப்பு  மண்டலத்தின் வழியாகச ்வசல்கின்ைது.  

NBWL  ற்றி 

 NBWL என்பது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப்பூரவ் அறமப்பாகும். 

 இது பிரதம அறமசச்ரால் தறலறம தாங்கப்படுகின்ைது. 

 NBWL-ன் அனுமதி இல்லாமல் பதசியப் பூங்காக்கள் மை்றும் வனவிலங்குச ்

சரணாலயங்களின் எல்றலகறள மாை்றியறமக்க முடியாது.  
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 இது பிரதம மந்திரி உள்பட 47 உறுப்பினரக்றளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது 3 நாடாளுமன்ை உறுப்பினரக்ள் (2 மக்களறவ உறுப்பினரக்ள் மை்றும் 1 

மாநிலங்களறவ உறுப்பினர)், அரசு சாரா அறமப்புகறளச ்பசரந்்த 5 உறுப்பினரக்ள், 

சூழலியல், சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு வல்லுநரக்ள் மை்றும் சுை்றுசச்ுழல் 

அறமப்புகறளச ்பசரந்்த 10 உறுப்பினரக்ள் ஆகிபயாறரயும் வகாண்டுள்ளது.  

 

 

குடிநீரிை் யுகரனியம் 

 இங்கிலாந்தின் மான்வசஸ்டர ் பல்கறலக்கழகம் மை்றும் பாடன்ாவின் 

புல்வாரிஷரிப்பில் உள்ள மகாவீர ் புை்றுபநாய் நிறுவனம் மை்றும் ஆராய்சச்ி றமயம் 

நடத்திய புதிய ஆய்வில், பீகார ் மாநிலத்தின் 10 மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீறர 

யுபரனியம் மாசுபடுத்துகிைது என்று கண்டறியப் படட்ுள்ளது. 

 குடிநீர ்விவரக் குறிப்பிை்கான “இந்திய தர நிரண்யம் ஐஎஸ் 10500: 2012” ஆனது ஆல்பா 

மை்றும் பீட்டா உமிழ்ப்பான் பபான்ை கதிரியக்க எசச்ங்களின் ஏை்றுக் வகாள்ளக் கூடிய 

ஒரு அதிகபடச் வரம்பிறன வறரயறை வசய்கின்ைது. 

 இந்தியத் தரநிறல நிறுவனத்தின் படி, அறனத்துக் குடிநீர ் தரங்களிலும் 

யுபரனியத்தின் அதிகபடச் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புவானது 0.03 மி.கி / லிட்டர ்(உலகச ்

சுகாதார அறமப்பின் தை்காலிக வழிகாடட்ுதலின்படி) ஆகும். 

 அவமரிக்காவின் டியூக் பல்கறலக்கழகமானது மத்திய நிலத்தடி நீர ்வாரியம் மை்றும் 

மாநில நிலத்தடி நீர ் துறைகளுடன் இறணந்து வவளியிடட்ுள்ள அறிக்றகயில், 

இந்தியாவில் வபரும்பான்றம மாநிலங்களில் யுபரனியம் வசறிவு ஏை்படட்ுள்ளது என்று 

கூைப்படட்ுள்ளது. 

  

வீழ்சச்ி பலடப்புழு (FAW) 

 உணவு மை்றும் விவசாய அறமப்பானது (Food and Agriculture Organization)  

பறடப்புழுக்களால் ஏை்படும் சரவ்பதச அசச்ுறுத்தல்களுக்கு எதிரவ்ிறன ஆை்றும் 

விதமாக FAW (Fall Armyworm) கடட்ுப்பாட்டிை்கான சரவ்பதச நடவடிக்றக என்ை 

ஒன்றைத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 வீழ்சச்ி பறடப்புழு (FAW) என்பது சரவ்பதச வரத்்தகத்தினால் தனது இயை்றகயான 

பரவும் திைன் மை்றும் வாய்ப்புகளின் காரணமாக பவகமாகப் பரவும் திைன் வகாண்ட 

அபாயகரமான எல்றல தாண்டிய (எல்றலகறளத் தாண்டி பரவும்) ஒரு பூசச்ியாகும். 

 பறடப்புழு வறகயிலான கம்பளிப்புழு என்பது பல்பவறு அத்திப்பூசச்ி வறககளின் 

லாரவ்ா நிறலயாகும். 
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 FAW ஆனது  சகாராறவச ் சுை்றியுள்ள ஆப்பிரிக்க நாடுகள், ஆசியா மை்றும் அதன் 

கிழக்கு நாடுகள் முழுவதும் பரவிக் காணப்படுவதன் மூலம் மில்லியன் கணக்கிலான 

சிறுநில விவசாயிகளின் உணவுப் பாதுகாப்பு மை்றும் வாழ்வாதாரம் ஆகியவை்றிை்கு 

மிகப்வபரிய அசச்ுறுத்தலாக விளங்குகின்ைது. 

 FAWஐ ஒழிக்க முடியாது. 

 ஒருங்கிறணந்த பநாய்ப்பூசச்ி பமலாண்றம நடவடிக்றககளின் மூலம் 

விவசாயிகளின் விவசாயப் பயிரம்ுறைகளில் FAWஐ ஒரு நீடித்த அளவில் 

கடட்ுப்படுத்துவதை்காக விவசாயிகளுக்கு அதிக அளவு உதவி பதறவப்படுகின்ைது. 

 

சாசனிை் நிைக்கரிச ்சாம்பை் 

 மத்தியப் பிரபதசத்தில் சிங்வரௌலியின் சாசன் பகுதியில் உள்ள ரிறலயன்ஸ் பவர ்

நிறுவனத்தின் மிகப்வபரும் மின்சாரத் திட்டத்தின் நிலக்கரிச ் சாம்பல் கழிவுகறளத்  

தடுக்கும் சுவர ்சமீபத்தில் பசதமறடந்தது. 

 புறக நிலக்கரி அல்லது வபாடியாக்கப்பட்ட எரிவபாருள் நிலக்கரி என்று 

அறழக்கப்படும் இது, நிலக்கரி எரிக்கப் படுதலின் பபாது கிறடக்கும் ஒரு 

வபாருளாகும். 

 இது புறக வாயுக்களுடன் இறணந்து நிலக்கரியின் மூலம் எரிக்கப்படும் 

வகாதிகலனில் இருந்து வவளிவரும் நுண் துகள்கறளக் வகாண்டுள்ளது.  

 

 

புவியின் நிை அதிரவ்ு ஒலி 

 பிரிட்டிஷ் புவியியல் ஆய்வு நிறுவனத்றதச ் பசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் வகாரானா  

றவரஸ் முடக்கத்தினிறடபய புவியின் நில அதிரவ்ு ஒலி மை்றும் அதிரவ்ுகள் மாை்ைம் 

வபை்றுள்ளதாகக் கூறியுள்ளனர.் 

 புவியியலில், நில அதிரவ்ு ஒலி என்பது பல்பவறு நில அதிரவ்ுகளின் காரணமாக 

நிலமானது வதாடரச்ச்ியாக அதிரவ்றதக் குறிக்கின்ைது. 

 இந்த ஒலியானது பபாக்குவரத்து மை்றும் வதாழிை்சாறல உை்பத்தி பபான்ை மனித 

நடவடிக்றககளினால் ஏை்படும்  அதிரவ்ுகறளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது சீஸ்பமா மீட்டர ் அல்லது நிலநடுக்க மானியினால் பதிவு வசய்யப்பட்ட 

சமிக்றஞகளின் பதறவயை்ை கூைாகும். 

  சீஸ்பமா மீட்டரானது நிலநடுக்கம், எரிமறல வவடிப்பு மை்றும் எரிமறல சிதறுதல் 

ஆகியவை்றினால் ஏை்படும் நில நடுக்க இயக்கங்கறளப் பதிவு வசய்கின்ைது. 
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 நில அதிரவ்ு வசயல்பாடுகறளத் துல்லியமாகப் பதிவு வசய்வதை்காக, 

புவியியலாளரக்ள் தங்களது கண்டறிதல் சாதனங்கறள புவியின் பமை்பரப்பிை்குக் கீழ் 

100 மீட்டர ்ஆழத்தில் வபாருத்துகின்ைனர.் 

 நாடு முடக்கத்திலிருந்து இதுவறர, புவியின் பமை்புைப் பதிவுகளிலிருந்பத இயை்றக 

அதிரவ்ுகறள  ஆராய்சச்ியாளரக்ள் ஆய்வு வசய்ய சாத்தியப் படட்ுள்ளது. 

 

இந்தியாவிலுள்ள தவௌவாை்கள் 

 ICMR-னினால் (Indian Council of Medical Research) பமை்வகாள்ளப்பட்ட ஓர ் ஆய்வின்படி, 

இந்தியாவில் உள்ள இரண்டு வவௌவால் இனங்களில் பல்பவறு வறகயான வகாரானா 

றவரஸ்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த 2 வவௌவால் இனங்கள் பகரளா, இமாசச்லப் பிரபதசம், புதுசப்சரி மை்றும் 

தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் காணப்படுகின்ைன. 

 ஆனால் இந்த வகாரானா றவரஸ்கள் மனிதரக்ளிறடபய பநாறய ஏை்படுத்தும் 

என்பதை்கான எந்தவவாரு ஆதாரபமா, ஆராய்சச்ிபயா இல்றல. 

 இதை்கு முன்பு பகரளாவில் 2018 மை்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் வராவடபஸ் வவௌவால் 

இனமானது நிபா றவரஸ் பாதிப்பிை்குக் காரணமாக இருந்தது. 

 வவௌவால்கள் சாத்தியமான அளவில் மனித பநாய்க் கிருமிகளாக உள்ள பல்பவறு 

றவரஸ்களுக்கான இயை்றகயான இருப்பிடமாகக் கருதப் படுகின்ைது. 

 இந்த ஆய்வானது “மருத்துவ ஆராய்சச்ி” என்ை இந்தியப் பத்திரிக்றகயில் வவளியிடப் 

படட்ுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவிை் நீர் கிலடப்பு  

 இந்தியாவில் சராசரி வருடாந்திர தலா நீர ் கிறடப்பானது 2001 ஆம் ஆண்டில் 

பமை்வகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் 1820 கன மீட்டரிலிருந்து 2011 ஆம் ஆண்டில் 

பமை்வகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில் 1545 கன மீட்டராகக் குறைந்துள்ளது. 

 இது பமலும் 2025 ஆம் ஆண்டில் 1341 அளவாகவும் 2050 ஆம் ஆண்டில் 1140 என்ை 

அளவாகவும் குறைய இருக்கின்ைது.  

 தனது 2018 ஆம் ஆண்டு அறிக்றகயில், நீர ் மை்றும் துப்புரவு ஆரவ்லக் குழுவான 

“வாட்டர ் எய்டு” என்ை அறமப்பானது வீடுகளுக்குச ் வசன்று தூய்றமயான நீறர 

வழங்குவதில் மிகவும் பமாசமாகச ் வசயல்படும் முதல் 10 நாடுகளில் இந்தியாறவ 

முதலிடத்தில் தரவரிறசப் படுத்தியுள்ளது.  

 1700 கன மீட்டரக்ளுக்குக் குறைவான வருடாந்திர தலா நீர ் கிறடப்பானது நீரப்் 

பிரசச்ிறன உள்ள நிறலயாகக் கருதப்படுகின்ைது. 

 1000 கன மீட்டரக்ளுக்குக் குறைவான வருடாந்திர தலா நீர ் இருப்பானது நீரப்் 

பை்ைாக்குறை உள்ள நிறலயாகக் கருதப்படுகின்ைது.  
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மியான்மரிை் தவளவாை்கள் 

 மியான்மரின் வவளவால்களில் ஆறு புதிய கபரானா றவரஸ்கறள விஞ்ஞானிகள் 

கண்டுபிடித்துள்ளனர.் 

 இந்த வறகயான றவரஸ்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவது இதுபவ முதல் முறையாகும். 

 இறவ பகாவிட் -19 றவரசிடபமா, சாரஸ்் அல்லது வமரஸ்் எனும் மை்ை இரண்டு வறக 

கபரானா றவரஸ்களிடபமா வநருங்கிய வதாடரப்ுறடயறவயாக காணப்பட வில்றல. 

 வவளவால்களில் ஆயிரக்கணக்கான வகாபரானா றவரஸ்கள் இருப்பதாக நிபுணரக்ள் 

மதிப்பிடுகின்ைனர.் 

 விலங்குகள் மை்றும் மக்களிறடபய உள்ள உயிரியல் சூழலில் கண்காணிப்பு நடத்தப் 

படும் பபாது ஆராய்சச்ியாளரக்ள் இந்த புதிய றவரஸ்கறளக் கண்டறிந்து உள்ளனர.் 

 பநாய்த் வதாை்று பரவுதலுக்கான சூழ்நிறலகறள நன்கு புரிந்து வகாள்ள இது நடத்தப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது PREDICT (கணிப்பு) எனப்படும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். 

 ஸ்மித்பசானியனின் உலகளாவிய சுகாதாரத் திட்டத்தால் இந்த குழு உருவாக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் ப்வளாஸ் ஒன் (PLOS ONE) என்ை அறிவியல் இதழில் 

வவளியிடப் படட்ுள்ளன. 

 

 

சுற்றுசச்ூழை் ொக்க மதிப்பீடு 

 இந்தியாவில் சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடானது சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புச ்சட்டம், 1986 

என்ை சட்டத்தால் சட்டப்பூரவ்மாக ஆதரிக்கப் படுகிைது. 

 சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு முறை மை்றும் வசயல்முறை குறித்த பல்பவறு விதிகள் 

இதில் உள்ளன. 

 பகாவிட்-19 சூழலிருந்து எழும் திடீரச் ் சூழ்நிறலறய எதிரவ்காள்ள, பல்பவறு 

மருந்துகளின் கிறடக்கும் தன்றம அல்லது உை்பத்திறய அதிகரிப்பதை்காக 

சுை்றுசச்ூழல் அறமசச்கமானது சுை்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிவிப்பு - 2006 என்ை 

அறிவிக்றகயில் ஒரு திருத்தத்றதச ்வசய்துள்ளது. 

 பல்பவறு பநாய்கறள எதிரவ்காள்ள  தயாரிக்கப்படும் வமாத்த மருந்துகள் மை்றும் 

அதை்கான பல்பவறு இறடநிறல உை்பத்திப் வபாருள்கள் வதாடரப்ான அறனத்துத் 

திட்டங்களும் வசயல்பாடுகளும் தை்பபாதுள்ள வறக ‘ஏ’ என்ை நிறலயிலிருந்து வறக 

‘பி 2’ என்ை நிறலக்கு மறுவறக வசய்யப் படட்ுள்ளன. 
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பருவமலழ முன்னறிவிப்பு 

 இந்தியாவில், 2020 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மை்றும் வசப்டம்பர ் மாதங்களில் 

'இயல்பானறத விட' அதிகமாக மறழ வபய்யக் கூடிய வறகயில்   பருவமறழ 

அறமயும் என்று இந்திய வானிறல ஆய்வுத் துறையானது கணித்துள்ளது. 

 ‘இயல்பான’ மறழப் வபாழிவு எது என்பதை்கான வறரயறைறயயும் இது அதிகாரப் 

பூரவ்மாக மறுவறரயறை வசய்துள்ளது. அறத 89 வச.மீ இல் இருந்து 88 வச.மீ ஆக ஒரு 

வச.மீ அளவிை்கு இந்நிறுவனம் குறைத்துள்ளது. 

 ஜூன் முதல் வசப்டம்பர ் மாதம் வறர வபய்யும் மறழப் வபாழிவானது நாட்டின் 

ஓராண்டில் வபய்யும் மறழயின் 75% அளறவ உள்ளடக்கும். 

 இந்திய வானிறல ஆய்வுத் துறையானது இரண்டு கட்ட முன்னறிவிப்றப 

வவளியிடுகிைது. முதலில் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு முன்னறிவிப்றபயும் பிைகு பம 

மாதத்தின் கறடசி வாரத்தில் இன்னும் விரிவான ஒரு முன்னறிவிப்றபயும் 

வவளியிடட்ு, பருவமறழ எவ்வாறு நாடு முழுவதும் பரவுகிைது என்பறதயும் 

இந்நிறுவனம் விளக்குகின்ைது. 

 இந்திய வானிறல ஆய்வுத் துறையானது கணித ரீதியில் கடல் மை்றும் 

வளிமண்டலத்றத ஒத்த  மாதிரியிலான இயை்பியறல அறிய  மீத்திைன் கணினிகறள 

நம்பியுள்ளது.  

 

கொை் முதுகு ஆலம (அ) கபராலம 

 பதால் முதுகு ஆறமகள் ஆனது உலகின் மிகப்வபரிய கடல் ஆறமகளாக 

விளங்குகின்ைன. 

 இந்த இனத்தின் அதிக எண்ணிக்றகயிலான கூடுகளானது சமீபத்தில் தாய்லாந்து 

நாட்டில் கண்டறியப் படட்ுள்ளது. 

 இது பன்னாடட்ு இயை்றகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் (IUCN - International Union for 

Conservation of Nature)  சிவப்புப் பட்டியலில் “பாதிக்கப்படக் கூடிய இனமாகப்” 

பட்டியலிடப் படட்ுள்ளது. 
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ட்லரதமருசுரஸ் சாைசர் 

 இது சமீப காலத்தில் (ஓராண்டு காலத்திை்கும் பமலாக) அருணாசச்லப் பிரபதசத்தில் 

கண்டுபிடிக்கப் படட்ுள்ள ஊரவ்ன இனத்தின் 5வது வறகயாகும். 

 இது பக்பக-பகசாங் மாவட்டத்தில் உள்ள பக்பக புலிகள் காப்பகத்தில் கண்டறியப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவிலிருந்து கண்டறியப்படட் இனங்களில், சாலசரின் விரியன் பாம்பு (Salazar’s 

pit viper) கண்டுபிடிப்பிை்கு முன்னர ்வடகிழக்கில் 7 வறக பாம்பு இனங்கள் கண்டறியப் 

படட்ுள்ளன. 

 சாலசரின் விரியன் பாம்பானது உருவ மை்றும் சூழலியல் பன்முகத் தன்றமகளுடன் 

கவரந்்திழுக்கும் நசச்ுத் தன்றமறயக் வகாண்ட  பாம்பு வறககளான 

டற்ரவமவமருசுரஸ் வலஸிப்பீட் என்ை வறகயின் மரபணுறவச ்சாரந்்ததாகும். 

 விரியன் பாம்புகளானது கண் மை்றும் நாசிக்கு இறடப்பட்ட அதன் வவப்பம் உணர ்

உறுப்புகளினால் நசச்ுத்தன்றம வகாண்ட பாம்புகளாக வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளன. 

 

பூலனகளுக்கு தகாரானா 

 நியூயாரக்்கில் 2 வளரப்்புப் பூறனகளுக்கு வகாரானா பநாய்ப் பாதிப்பு உறுதி வசய்யப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது அவமரிக்காவில் வளரப்்பு விலங்குகளில் உறுதி வசய்யப்பட்ட முதலாவது பாதிப்பு 

ஆகும். 

 ஆனால் வபாதுச ் சுகாதார அதிகாரிகள் விலங்குகள் இந்த றவரறச மனிதனுக்குப் 

பரப்பிட எந்தவவாரு ஆதாரமும் இல்றல என்று கூறியுள்ளனர.்  

 அவமரிக்காறவத் தவிரத்்து, ஹாங்காங்கில் 2 நாய்கள் மை்றும் 1 பூறனக்கும் 

வபல்ஜியத்தில் 1 பூறனக்கும் என்று குறைந்த அளவிலான வளரப்்பு மிருகங்கள் 

வகாரானா பாதிப்றப உறுதி வசய்திருக்கின்ைன. 

 

அந்தூரியம் 

 பகரளாவின் திருவனந்தபுரத்றதச ் பசரந்்த ஒரு வபண் கண்டுபிடிப்பாளரான, டி. 

லாசினி பாய் என்பவர ்அந்தூரியத்தின் 10 வறககறள உருவாக்கியுள்ளார.் 

 அந்தூரியம் என்பது உலகில் சிைந்த வறகயிலான உள்ளூரில் பூக்கும் தாவரங்களில் 

ஒன்ைாக விளங்குகின்ைது. 

 நாசா இதறன காை்றுத் தூய்றமயாக்கித் தாவரங்களின் பட்டியலில் றவத்துள்ளது. 
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தடஹிங் பட்காய் யாலனகள் காப்பகம் 

 சமீபத்தில் பதசிய வனவிலங்கு வாரியமானது (NBWL - National Board for Wild Life) அசாமில் 

உள்ள வடஹிங் படக்ாய் யாறனகள் காப்பகத்தின் ஒரு பகுதியில் ஒரு நிலக்கரிச ்

சுரங்கத்றத அறமக்கப் பரிந்துறரத்துள்ளது.  

 NBWL ஆனது வனவிலங்குப் பாதுகாப்புச ் சட்டம், 1972ன் கீழ் அறமக்கப்பட்ட ஒரு 

சட்டப்பூரவ் அறமப்பாகும். 

 இது வனவிலங்குகள் வதாடரப்ான அறனத்து விவகாரங்கறளயும் ஆய்வு 

வசய்வதை்காகவும் பதசியப் பூங்காக்கள் மை்றும் சரணாலயங்களிலும் 

(பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்) அதறனச ் சுை்றிலும் அறமக்கப் படும் திடட்ங்களுக்கு 

ஒப்புதல் அளிப்பதை்காகவும் வதாடங்கப் பட்ட ஒரு தறலறம அறமப்பாகும். 

 இது பிரதமரால் தறலறம தாங்கப் படுகின்ைது.  

 இது ஆண்டிை்கு ஒரு முறை கூடும் வறகயில் 47 உறுப்பினரக்றள (ஒரு தறலவர ்

உள்பட) வகாண்ட ஒரு வாரியமாகும்.  

 

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

FRBM சட்டம் மற்றும் ககரளா 

 நிதியியல் வபாறுப்புறடறம மை்றும் நிதிநிறல பமலாண்றம (FRBM - Fiscal Responsibility 

and Budget Management) சட்டத்தின் கீழ் பகரளாவிை்குச ் சலுறக வழங்குமாறு மத்திய 

அரசிடம் அம்மாநில முதல்வர ்பவண்டுபகாள் விடுத்துள்ளார.் 

 இது ஏப்ரல் 1 ஆம் பததியில் இருந்து வதாடங்கும் அடுத்த நிதியாண்டில் மாநிலத்தின் 

நிதிநிறலறமயானது மிகப்வபரிய அளவில் பாதிப்பு ஏதும் அறடயாமல் இருப்பறத 

உறுதி வசய்வறத பநாக்கமாகக் வகாண்டு உள்ளது. 

 அவசர கால நிவாரணத் திட்டத்திை்கு நிதியளித்து உதவுவதை்காக, ஏப்ரல் 

மாதத்திபலபய சந்றதயிலிருந்து ரூ.12,500 பகாடி கடறனப் வபை பகரளா 

பரிந்துறரத்துள்ளது. 

 இந்தச ் சட்டமானது வபாதுவாக அறியப்படும் “விடுபடு பிரிவு” (escape clause) என்ை 

ஒன்றைக் வகாண்டுள்ளது. 

FRBM  ற்றி 

 FRBM சட்டம், 2003 ஆனது நிதிப் பை்ைாக்குறைறயக் குறைப்பதை்காக நிதியியல் 

ஒழுங்குமுறைகறள ஏை்படுத்தியுள்ளது. 
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 இந்தச ்சட்டத்தின் நீண்ட கால பநாக்கம் என்பது இந்தியாவிை்கான நிதியியல் நிறலத் 

தன்றமறய அறடவது மை்றும் இந்தியாவில் பணவீக்கத்றதக் றகயாளுவதை்காக 

ரிசரவ்் வங்கிக்குத் பதறவயான அதிகாரங்கறள வழங்குவது ஆகியவனவாகும். 

 இந்தச ் சட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசானது சிலபல காரணங்கறளக் காரணம் காட்டி 

வருடாந்திர நிதிப்பை்ைாக்குறை இலக்றக மீைலாம். 

 பதசியப் பாதுகாப்பு, பபார,் பதசியப் பபரிடர,் விவசாய நிறல சீரக்ுறலதல், 

அடிப்பறடக் கட்டறமப்புச ்  சீரத்ிருத்தங்கள் மை்றும் முந்றதய 4 காலாண்டுகளின் 

சராசரி விகிதத்றத விட குறைந்தது 3 புள்ளிகள் குறைவாக தை்பபாறதய 

காலாண்டின் பநரடி வளரச்ச்ிக் குறைவு ஆகியறவ அதை்கான காரணங்களாகும். 

 

விலரவான கசாெலன 

 அறர மணி பநரத்தில் முடிவுகறள அறிவிக்கும் வறகயில் விறரவான 

பசாதறனகறளக் றகயாள பகரள அரசு அறிவித்துள்ளது. 

 இது சமுதாயத்தில் கபரானா வதாை்று பரவியுள்ளதா என்பறதக் கண்டறிந்து, 

அவை்றைக் றகயாளுவதை்காக பமை்வகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 

 விறரவான பசாதறன என்பது ஒரு மனிதனின் உடலில் சமீபத்தில் ஏபதனும் றவரஸ் 

ஏை்படட்ுள்ளதா என்பறதக் கண்டறிவதை்காக நடத்தப்படும் ஒரு பசாதறனயாகும். 

 நுண்ணுயிரி ஒரு மனிதனின் உடலில் நுறழயும் பபாது, குறிப்பிட்ட பிை பநாய் 

எதிரப்்புப் வபாருள்கள் இந்த நுண்ணுயிரிறய எதிரத்்துப் பபாராடுவதை்காக 

வவளியிடப் படுகின்ைன. 

 இந்த விறரவுச ்பசாதறனயானது இரத்தம், வசரம் அல்லது பிளாஸ்மா ஆகியவை்றின் 

மாதிரிகளில் இது பபான்ை பிை பநாய் எதிரப்்புப் வபாருள்கறளக் கண்டறிந்து, றவரஸ் 

வதாை்று இருப்பறத விறரவாக அறிவிக்கும். 

 பநாய்த் வதாை்றின் பபாது றவரஸின் சமூகப் பரவறலக் கண்காணிப்பதை்காக 

பவண்டி  வபரும்பாலும் இந்தச ்பசாதறனயானது பமை்வகாள்ளப்படுகின்ைது. 

 இது மனிதரக்ளின் இரத்த மாதிரிகறளக் வகாண்டு பமை்வகாள்ளப்படும் ஒரு எளிய 

முறையாகும். இது 10 முதல் 30 நிமிடங்களுக்குள் முடிவுகறள அறிவிக்கும். 

 இது குறைந்த வசலறவக் வகாண்ட ஒரு பசாதறனயாகும். 

 

ஊதியக் குலறப்பு 

 பகாவிட் – 19 பநாய்த ் வதாை்று பரவலின் காரணமாக மகாராஷ்டிரா மை்றும் 

வதலுங்கானா ஆகிய மாநில அரசுகள் வபருமளவிலான ஊதியக் குறைப்றப 

அறிவித்துள்ளன. 

 மகாராஷ்டிர மாநில அரசானது முதலறமசச்ர,் இதர சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் (கீழ் 

சறப), சட்ட பமல்சறப உறுப்பினரக்ள் (பமல் சறப) மை்றும் இதர உள்ளூர ்

அறமப்புகறளச ் பசரந்்த பிரதிநிதிகள் ஆகிபயாரின் வமாத்த ஊதியத்திலிருந்து 60 

சதவிகித ஊதியத்றதக் குறைத்துள்ளது. 

 வதலுங்கானா அரசானது முதல்வர,் சட்டமன்ை உறுப்பினரக்ள் மை்றும் மாநில 

அறமசச்ரக்ளின் ஊதியத்திலிருந்து 75% சம்பளத்றத குறைக்க உள்ளது. 
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“அலனெ்து ஏலழ மக்களுக்கான வீடுகள்” என்ற திட்டம் 

 ஆந்திரப் பிரபதச மாநில அரசானது “நவரத்னாலு வபடலண்டரிக்கி இல்லு” என்ை 

திட்டத்தின் வழிகாடட்ுதல்கறளப் புதுப்பித்துள்ளது. 

 இந்தத் திட்டமானது “அறனத்து ஏறழ மக்களுக்கான வீடுகள்” என்று அறழக்கப் 

படுகின்ைது. 

 இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வீடட்ு நிலங்கள் வவள்றள நிைக் குடும்ப அடற்டறயக் 

வகாண்டுள்ள ஏறழ மக்களுக்கு ரூ.1 என்ை கட்டணத்துடன் அளிக்கப்பட இருக்கின்ைன. 

 “நவரத்னாலு” என்பது ஆந்திரப் பிரபதச அரசின் ஒரு முதன்றமத் திட்டம் ஆகும். 

 இதில் 9 (நவரத்தினங்கள்) நலத் திட்டங்கள் உள்ளன. 

 

 

பஞ்சாப் கிராம மற்றும் சிறு நகரங்கள் சட்டம் 

 இந்தச ் சட்டமானது சமீபத்தில் ஊரடங்கின் பபாது மக்களின் இயக்கத்றதக் 

கடட்ுப்படுத்துவதை்காக ஹரியானாவின் பஞ்சகுலாவில் வசயல்படுத்தப் பட்டது. 

 இந்தச ் சட்டமானது முதன்முறையாக 1918 ஆம் ஆண்டில் அப்பபாறதய பஞ்சாப்பில் 

அவசர நிறலயின் பபாது சிறு கிராமங்கள் மை்றும் நகரங்களில் வசிக்கும் மக்கறள 

இரவு பநரத்தில் பராந்துப் பணியில் ஈடுபடும் வறகயில் ஏை்படுத்தப் பட்டது. 

 இந்தச ் சட்டத்தின் கீழ், பஞ்சாப் அல்லது ஹரியானாவில் உள்ள ஏபதனும் 

மாவட்டங்களின் ஒரு துறண ஆறணயர ் கிராமத்தில் வபாதுப் பாதுகாப்றப நிறல 

நிறுத்துவதை்கான சிைப்பு நடவடிக்றககள் எடுக்கப்பட பவண்டும் என்று கருதினால், 

“அந்தக் கிராமத்தில் வாழும் தகுதியுள்ள ஆண் மக்கள் அறனவறரயும்” அந்தக் 

கிராமத்தில் பராந்துப் பணியில் ஈடுபடுதத்ும் ஆறணறயப் பிைப்பிக்கும் 

அதிகாரத்றதக் வகாண்டிருக்கிைார.் 

 

விலைக் கண்காணிப்பு மற்றும் வள அைகு (PMRU - Price Monitoring & Resource Unit) 

 பதசிய மருந்து விறல நிரண்ய ஆறணயத்தினால் (NPPA - National Pharmaceutical Pricing 

Authority) அறமக்கப்படும் விறலக் கண்காணிப்பு மை்றும் வள அலறகக் வகாண்ட 

12வது மாநிலமாக ஜம்மு காஷ்மீர ்ஒன்றியப் பிரபதசம் உருவவடுதத்ுள்ளது. 

 இது பதிவு வசய்யப்பட்ட ஒரு சமுதாய அறமப்பாகும். இது அந்தந்த மாநிலங்களின் 

மாநில மருந்துக் கடட்ுப்பாட்டாளரின் பநரடிக் கடட்ுப்பாட்டிலும் பமை்பாரற்வயிலும் 

வசயல்படுகின்ைது.  
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ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டப்பூரவ் வாழ்விட விதிகள் 

 நாவடங்கிலும் உள்ள மக்கள் ஜம்மு காஷ்மீரின் பல்பவறு அரசுப் பணிகளில் நியமனம் 

வபறும் வறகயில் ஜம்மு காஷ்மீர ் சட்டப்பூரவ் வாழ்விட விதிகறள மத்திய அரசு 

மறுவறரயறை வசய்துள்ளது. 

 இந்த ஆறணயானது ஜம்மு காஷ்மீர ் குடிறமப் பணிகள் (அதிகாரப் பரவல் மை்றும் 

ஆள்பசரப்்பு) என்பதின் கீழ் வறரயறுக்கப்படுகின்ைது. 

 இசச்ட்டத்தின் படி, சடட்ப்பூரவ் வாழ்வகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் 

சட்டப்பூரவ்மாக நிரந்தரமாக வாழும் ஒரு நபரிை்கான இயை்பண்பு அல்லது 

அங்கீகாரம் என்பதாகும். 

 இதை்கு முன்பு, பிரிவு 35A ஆனது நீக்கப்பட்ட சிைப்புத் தகுதிநிறலயான சரத்து 370 

உடன் இறணந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் குடியிருப்பவறர வறரயறை வசய்வதை்கான 

அதிகாரத்றத அம்மாநிலச ்சட்டமன்ைத்திை்கு வழங்கியது. 

 

 

ரஜ்கனஷ் ஒஸ்வாை் – ஜம்மு காஷ்மீர் உயர் நீதிமன்றெ்தின் நிரந்ெர நீதிபதி 

 ஜம்மு காஷ்மீர ் மை்றும் லடாக் வபாது உயர ் நீதிமன்ைத்தின் நிரந்தர நீதிபதியாக 

ரஜ்பனஷ் ஒஸ்வால் வபாறுப்பபை்றுள்ளார.் 

 ஜம்மு காஷ்மீர ்உயர ்நீதிமன்ைத்தின் தறலறம நீதிபதியான கீதா மிட்டல் அவரக்ளால் 

இவருக்கு ஜம்முவில் பதவிப் பிரமாணம் வசய்து றவக்கப்பட்டது. 

 இந்திய அரசியலறமப்பின்படி அந்நீதிமன்ைத்தில் வபாறுப்பபை்கும் முதலாவது நீதிபதி 

இவராவார.் 

 இதை்கு முந்றதய நீதிபதிகள், 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5 ஆம் பததியன்று நீக்கப்பட்ட 

ஜம்மு காஷ்மீர ்அரசியலறமப்பின் படி பதவிப் பிரமாணம் எடுதத்ுக் வகாண்டனர.்  

 நீதிபதி ஒஸ்வால் அவரக்ளின் நியமனத்திை்குப் பின்பு, அந்நீதிமன்ைத்தின் 

எண்ணிக்றகயானது 8லிருந்து 9 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
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மெ்தியப் பிரகெச முெை்வர் 

 பாஜக கட்சிறயச ் பசரந்்த சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் மத்தியப் பிரபதச முதல்வராக 

பதவிபயை்ைார.் 

 சிவராஜ் சிங் சவுகான் முதல்வராக பதவிபயை்பது இது நான்காவது முறையாகும் 

 சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் இந்த மாநிலத்தின் 32வது முதல்வர ்ஆவர.் 

 முன்னதாக, இந்திய பதசிய காங்கிரஸ் கட்சிறயச ் பசரந்்த கமல்நாத் தனது  முதல்வர ்

பதவிறய ராஜினாமா வசய்தார.் 

 

உெ்ெரகாண்ட் மாநிைெ்தின் ககாலடகாைெ் ெலைநகரம் 

 வகயிரற்சன்,  உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பகாறடகாலத் தறலநகரமாக அறிவிக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இதன் குளிரக்ாலத் தறலநகரம் படராடூன் ஆகும். 

 நவம்பர ் 9, 2000 அன்று, உத்தரகாண்ட் மாநிலமானது, இந்தியக் குடியரசின் 27வது 

மாநிலமாக உத்தரப் பிரபதசத்தில் இருந்து பிரிக்கப் பட்டது. 

 இது வபரும்பாலும் "பதவபூமி" என்று குறிப்பிடப் படுகிைது. 

 

 

லநகா  தமாலபை் தசயலி 

 உள்ளாட்சி அறமப்பிை்கான பதரத்ல் முறைபகடுகறளத் தடுக்க ஆந்திர மாநில அரசு 

றநகா (NIGHA) என்ை றகபபசிச ்வசயலிறய அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. 

 இது சட்டவிபராதமாக பணம் மை்றும் மதுபானம் ஆகியவை்றின் விநிபயாகத்றதப் 

பை்றிப் புகாரளிக்க குடிமக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிைது. பமலும் இது 

புறகப்படங்கறளயும் காவணாளிப் பதிவுகறளயும் பதிபவை்றுவதை்கான 

வசதிகறளயும் வகாண்டுள்ளது. 

 

வீடுகளுக்ககச ்தசன்று மீன்கலள விநிகயாகிக்கும் திட்டம் 

 மத்தியக் கடல் மீன்கள் ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கும் கிரிஷி விக்யான் 

பகந்திரா ஆனது பகரளாவில் வீடுகளுக்பகச ் வசன்று மீன்கறள விநிபயாகிக்கும் 

திட்டத்றதத் வதாடங்கியுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ், இது வகாசச்ி நகரில் உள்ள பல்பவறு வீடுகளுக்குச ் வசன்று 

மீன்கறள விநிபயாகம் வசய்து வருகின்ைது. 
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ககாவிட் – 19 தொற்லறக் கட்டுப்படுெ்ெ 5டி திட்டம் 

 தில்லி ஒன்றியப் பிரபதசத்தில் பகாவிட் – 19 வதாை்றைக் கடட்ுப்படுத்த தில்லி அரசு 5டி 

(5T) என்ை ஒரு திட்டத்றத அறிவித்துள்ளது. 

 5T திட்டமானது பசாதறன, கண்காணிப்பு அல்லது தடமறிதல், குழுபவறல, சிகிசற்ச 

மை்றும் வதாடர ்கண்காணிப்பு ஆகியவை்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 இந்தச ்பசாதறனத் திட்டத்தின் கீழ், தில்லி அரசானது தில்லியில் இந்த பநாய் பரவிக் 

காணப்படும் முக்கியமானப் பகுதிகளில் 1 இலடச்ம் விறரவுச ் பசாதறனகறள 

பமை்வகாள்ள இருக்கின்ைது. 

 

 

ஒடிசாவிை் ஊரடங்கு  

 ஏப்ரல் 30 ஆம் பததி வறர பகாவிட் – 19 முடக்கத்றத நீட்டித்த முதலாவது இந்திய 

மாநிலம் ஒடிசா ஆகும். 

 பவளாண்றம, கால்நறட வளரப்்பு மை்றும் மகாத்மா காந்தி பதசிய ஊரக 

பவறலவாய்ப்பு உறுதிதத்ிட்டம் வதாடரப்ான நடவடிக்றககள் ஒடிசாவில் இந்த முடக்க 

காலத்தில் பபாதிய சமூக இறடவவளியுடன் பமை்வகாள்ளப்பட இருக்கின்ைன.  

 

ககமாசா (Gamosa) 

 சமீபத்தில் ஏை்பட்ட பகாவிட் – 19 பநாய்த ்வதாை்ைானது ஒரு அலங்கார பருத்தி வறகக் 

றகக்குடற்டயான எங்கும் பரவி இருக்கும் கபமாசா (Gamosa) வறகக் றகக்குடற்டக்கு 

வழிவகுத்துள்ளது. ஞாபகாரத்்தமானப் வபாருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட இது தை்பபாது 

ஒரு முகமூடியாக உருவவடுத்துள்ளது. 

 கபமாசா என்பது அசாம் மாநில மக்களுக்கான ஒரு முக்கியப் வபாருளாக 

விளங்குகின்ைது. 

 இது மூன்று புைங்களில் சிவப்பு நிைத்திலும் நான்காவது புைத்தில் வநய்த சிவப்பு நிைக் 

கருக்களுடன் காணப்படும் ஒரு வவள்றளநிை வசவ்வக வடிவத் துணியாகும்.  
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ககாவிட் – 19 மருெ்துவமலன 

 பிரத்திபயக பகாவிட் – 19 மருத்துவமறனயானது ஒடிசாவின் புவபனஸ்வரில் உள்ள 

கலிங்கா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் திைந்து றவக்கப் படட்ுள்ளது. 

 பகாவிட் – 19 பநாயாளிகளுக்கு மடட்ும் சிகிசற்சயளிப்பதை்காக இந்தியாவில் 

வதாடங்கப்பட்ட முதலாவது மருத்துவமறன இதுவாகும். 

 ஒடிசா சுரங்கக் கழகம் மை்றும் மகாநதி நிலக்கரிப் பகுதி நிறுவனம் ஆகியறவ இந்தத ்

திட்டத்திை்காக தனது வபருநிறுவன சமூகப் வபாறுப்புறடறமயின் கீழ் நிதியுதவி 

அளிக்கின்ைன. 

 இது 1000 படுக்றக வசதிகறளக் வகாண்டு நாட்டில் மிகப்வபரிய ஒரு வகாரானா 

றவரஸ் மருத்துவமறனயாக உருவவடுத்துள்ளது.  

 

தகாரானா லவரஸ் வலளவு 

 பகரளா மாநிலத்தின் வகாரானா றவரஸின் வறளவானது சமநிறலயாக மாைத் 

வதாடங்கியுள்ளது. 

 பநாய்த் வதாை்றினால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளில் குணமறடந்தவரக்ளின் வறளவானது 

(பசற்ச வறளவு) மஞ்சள் வறளறவ விறரவில் கடக்க இருக்கின்ைது. 

 இந்த வறரபடமானது 3 வண்ணங்கறளக் வகாண்டுள்ளது. 

o பதிவு வசய்யப்படட்ுள்ள வமாத்த பாதிப்புகள் - சிவப்புக் பகாடு 

o தை்வபாழுதுள்ள பாதிப்புகள் – மஞ்சள் பகாடு 

o குணமறடந்தவரக்ள் – பசற்சக் பகாடு 

 

முெைாவது பசுலம மாநிைம் 

 கறடசியாக ஏை்பட்ட 7 பகாவிட் பாதிப்புகளும் எதிரம்றையாக மாறி வரும் நிறலயில் 

(பாதிப்பு குணமாகி வரும் நிறலயில்) சமீபத்தில் நாட்டில் முதலாவது சுழிய பகாவிட் – 

19 வகாண்ட மாநிலமாக பகாவா மாநிலம் உருவவடுத்துள்ளது. 

 ஏப்ரல் 3 ஆம் பததிக்குப் பிைகு எந்தவவாரு வகாரானா றவரஸ் பாதிப்பும் அங்கு 

பதிவாகாததால் இது நாட்டில் முதலாவது பசுறம மாநிலமாக பகாவா மாநிலத்றத 

மாை்றியுள்ளது,  

 28 நாட்களில் எந்தவவாரு புதிய வகாரானா றவரஸ் பாதிப்பும் பதிவாகாத எந்தவவாரு 

மாவட்டமும் “பசுறம மண்டலமாக” வறகப்படுத்தப் படும். 
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டகபாரிகஜா பாைம் 

 இது அருணாசச்லப் பிரபதசத்தில் உள்ள  சுபன்சிரி ஆை்றின் குறுக்பக திைக்கப் பட்டது. 

 இந்தப் பாலத்றத எல்றலப்புைச ்சாறலகள் அறமப்பானது வவறும் 27 நாடக்ளிபலபய 

கட்டி முடித்துள்ளது. 

 சுபன்சிரி நதி பிரம்மபுத்ரா நதியின் மிகப்வபரிய துறண நதியாகும். 

 இது திவபத் பிராந்தியம், அஸ்ஸாம் மை்றும் அருணாசச்லப் பிரபதசம் ஆகியப் 

பகுதிகள் வழியாக பாய்கின்ைது. 

 இந்த நதி சீனாவில் உருவாகிைது. 

 இது அசாமில் பிரம்மபுத்ராவுடன் இறணகிைது. 

 

 

ககாவிட் -19 கயாொ கை்யாண் கயாஜனா 

 மத்தியப் பிரபதச மாநில அரசானது சமீபத்தில் முதலறமசச்ர ் பகாவிட் -19 பயாதா 

கல்யாண் பயாஜனாறவ அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

 இத்திட்டத்தின் கீழ் மழறலயர ்பள்ளி (அங்கன்வாடி) வதாழிலாளரக்ள் ரூ.50 லடச்த்றத 

சிைப்பு சுகாதாரக் காப்பீடாக வபை உள்ளனர.் 

 

ககசாவாை் பாைம் 

 இது ராவி நதியின் மீது அறமந்த மிக நீண்ட நிரந்தரப் பாலம் ஆகும். 

 இது பாகிஸ்தானின் எல்றலப் பகுதியில் இருக்கும் பஞ்சாப்பின் கபசாவால் நிலப் 

பகுதிறயயும் நமது நாட்டின் பிை பகுதிறயயும் இறணக்க இருக்கின்ைது. 

 இது “பசதக்” என்ை திட்டத்தின் கீழ் எல்றலச ்சாறலகள் அறமப்பினால் கட்டறமக்கப் 

படட்ுள்ளது.  
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நம்ம ஊரு 

 வபங்களூருவில் உள்ள வகம்பவகளடா சரவ்பதச விமான நிறலயத்தின் 

வசயல்பாட்டாளரக்ள், தங்களது வபருநிறுவன சமூகப் வபாறுப்புறடறமத் திட்டமான 

“நம்ம ஊரு” என்ை ஒரு தறலறமத்துவத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, அப்பகுதியில் மரம் 

நடும் ஒரு இயக்கத்றதத் வதாடங்கியுள்ளனர.் 

 இது அழிந்துவரும் சிட்ரஸ் பழமான “பதவனாஹல்லி பபாமிபலா” என்பதறன 

மீடவ்டடுத்தல் மை்றும் பாதுகாப்பறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்தப் பழமானது தனது இனிறமயான சுறவக்காக “புவிசார ் குறியீடற்ட”  

வகாண்டுள்ளது. 

 

பசவா தஜயந்தி 

 

 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக பசவா வஜயந்தி ஆனது ஏப்ரல் 26 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 பசவா வஜயந்தியானது 12வது நூை்ைாண்றடச ் பசரந்்த கவிஞர ் – தத்துவவியலாளர,் 

மை்றும் லிங்காயத ் நம்பிக்றகறய நிறுவியத ் துைவியான பசவண்ணாவின் பிைந்த 

தினத்றதக் குறிக்கின்ைது.  

 இவர ் கரந்ாடகாவில் காலசச்ூரிப் பபரரசின் பிஜாலா – 1 என்ை அரசரின் ஆட்சிக் 

காலத்தில் வாழ்ந்தவராவார.் 

 இவர ் தனது புகழ்வபை்ைப் பறடப்பான வசச்ானங்களின் மூலம் சமூக 

விழிப்புணரற்வப் பரப்பினார.் 

 

அம்புபாசச்ி கமளா – அசாம்  

 இது பகாவிட் – 19ன் காரணமாக இந்த ஆண்டு ரதத்ு வசய்யப் படட்ுள்ளது. 

 இது அசாமில் உள்ள காமாக்கியா என்ை வபண் கடவுளுக்கான கருவுறுதல் 

வதாடரப்ான சமய வழிபாடற்டக் குறிக்கின்ைது. 

 பமலும் இந்தத் திருவிழாவானது “கிழக்கின் மகா கும்பம்” என்றும் அறழக்கப் 

படுகின்ைது. 

 அம்புபாசச்ி பமளாவானது மாத விடாய் விலக்குக்குரிய சுகாதாரம் மீதான 

விழிப்புணரற்வ அதிகரிப்பதை்கான ஒரு நிகழ்வாக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

பிரிட்ஸ்கர் கட்டிடக்கலை விருது 2020 

 அனுபவம் வாய்ந்த கடட்ிடக் கறலஞரக்ளான யுபவான் ஃபாவரல் மை்றும் வஷல்லி 

வமக்னமாரா (Yvonne Farrell and Shelley McNamara) ஆகிபயார ் சமீபத்தில் 2020 பிரிடஸ்்கர ்

பரிசிை்கான  விருதாளரக்ளாகத் பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளனர.் 

 டப்ளிறனச ்சாரந்்த கட்டடக் கறல நிபுணரக்ளான இவரக்ள் உலகளாவிய மதிப்புமிக்க 

இவ்விருறதப் பகிரந்்து வகாண்ட முதல் இரண்டு வபண்கள் ஆவர.்  

 அவரக்ளின் குறிப்பிடத்தக்கத் திட்டங்களில் வபருவின் லிமாவில் உள்ள வபாறியியல் 

மை்றும் வதாழில்நுட்ப பல்கறலக்கழகமும் அடங்கும். இது ரிபா என்ை சரவ்பதசப் 

பரிறசயும் வவன்றுயுள்ளது. 

 இது “நவீனக்கால மசச்ு பிசச்ு” (modern-day Machu Picchu) என்றும் குறிப்பிடப் படுகிைது. 

 பிரிடஸ்்கர ் கட்டிடக் கறலப்  பரிசானது  ஆண்டுபதாறும் "வாழும் கட்டிடக் கறலஞர ்

அல்லது கட்டிடக் கறலஞரக்றளக் வகளரவிப்பதை்காக" வழங்கப் படுகிைது. 

 இது வபரும்பாலும் கட்டிடக்கறலக்கான பநாபல் பரிசு என்று குறிப்பிடப் படுகிைது. 

 1979 ஆம் ஆண்டில் பஜ ஏ. பிரிடஸ்்கர ் மை்றும் அவரது மறனவி சிண்டி ஆகிபயாரால் 

நிறுவப்பட்ட இந்த விருதிை்கு பிரிடஸ்்கர ் குடும்பத்தினராலும் றஹயாட ்

அைக்கட்டறளயினாலும் நிதியுதவி அளிக்கப் படுகிைது. 

 

 

காமன்தவை்ெ்தின் பாயிண்ட்ஸ் ஆப் லைட் விருது 

 இந்தியாவின் ‘வன நாயகன்’ என்றும் அறழக்கப்படும் சுை்றுசச்ூழல் ஆரவ்லர ் ஜாதவ் 

பாவயங், 128வது காமன்வவல்த் பாயிண்டஸ்் ஆப் றலட் என்ை விருறத வவன்று   

உள்ளார.்  

 இந்த விருது 53 காமன்வவல்த் நாடுகளில் வசிக்கும் மக்களில் சமூகத்திை்குச ்சிைப்பான 

பங்கிறன அளிக்கும் மக்கறள அங்கீகரிக்கிைது. 

 அசாறமச ்பசரந்்த பாவயங், பிரம்மபுத்திரா ஆை்ைங்கறரயில் ஒரு மரம் கூட இல்லாமல் 

இருந்த ஒரு மணை்திடற்ட ஒரு பரந்த வனவிலங்குகள் வகாண்ட இடமாக மாை்றி 

உள்ளார.் 

 அவர ் அசாறமச ் பசரந்்த றமசிங் என்ை ஒரு பூரவ்ீகப் பழங்குடி இனத்தில் பிைந்தவர ்

ஆவார.் 
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இந்தியாவின் 10 பணக்கார ககாடீஸ்வரரக்ள் 2019 

 இது ஆண்டுபதாறும் ஃபபாரப்்ஸ் இதழ் வதாகுக்கும் ஒரு பட்டியலாகும். 

 106 ஆக இருந்த வமாத்த இந்தியக் பகாடீஸ்வரரக்ளின் எண்ணிக்றக 2019 ஆம் 

ஆண்டில் 102 ஆக குறைந்துள்ளது. 

 36.8 பில்லியன் டாலர ் வசாத்து மதிப்புள்ள முபகஷ் அம்பானி, இந்தியாவின் முதல் 

பணக்காராக தனது பட்டத்றதத் தக்க றவத்துக் வகாண்டுள்ளார.் 

 அவர ்வதாடரந்்து 12வது ஆண்டாக இந்தியாவின் முதல் பணக்காரராக திகழ்கிைார.் 

 

 

WWF இந்தியாவின் தூெர் 

 வசஸ் வீரரான விஸ்வநாதன் ஆனந்த் “உலகளாவிய நிதி – இந்தியா: என்ை அறமப்பின் 

(WWF – World Wide Fund India) தூதராகப் வபயரிடப் படட்ுள்ளார.் 

 இந்தியாவிலிருந்து பதரவ்ான முதலாவது வசஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர ்இவராவார.் 
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 இவர ் 2000 மை்றும் 2002 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இறடப்பட்ட காலகட்டத்தில் 

வதாடரச்ச்ியாக FIDE உலக வசஸ் சாம்பியன்ஷிப்றப வவன்றுள்ளார.் 

இசச்ாதறனறயப் புரிந்த முதலாவது  ஆசிய வீரர ்இவராவார.்  

 WWF என்பது 1961 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்ட ஒரு சரவ்பதச அரசு சாரா 

அறமப்பாகும். 

 இது உலகில் ஒரு மிகப்வபரிய இயை்றகப் பபணுறக அறமப்பாக விளங்குகின்ைது.  

 

தஜனி தடய்ட்ச ்

 ஆஸ்கர ் விருது வபை்ை திறரக்கறதயாளர ் மை்றும் உயிரப்்பூடட்ுக் கறல (Animator) 

வித்தகரான வஜனி வடய்டச் ்என்பவர ்சமீபத்தில் வசக் குடியரசில் காலமானார.் 

 வடய்டச் ் முன்பைா, பிம்வடரிபிக் மை்றும் நுடன்ிக் பபான்ை உயிரப்்பூட்டப் பட்ட வறக 

பகலிச ் சித்திரங்களுக்காகவும் பபாப்பபயி மை்றும் டாம் & வசரர்ி வதாடர ் குறித்த 

அவரது பணிகளுக்காகவும் வவகு சிைப்பாக அறியப் படுகின்ைார.்  

 

 

நான் ஒரு பூப்பந்ொட்ட வீரர் 

 உலக சாம்பியனான P.V. சிந்து என்பவர ் “நான் ஒரு பூப்பந்தாட்ட வீரர”்  என்ை 

பிரசச்ாரத்தின் தூதராக நியமிக்கப் படட்ுள்ளார.் 

 இந்தப் பிரசச்ாரமானது, “பூப்பந்தாட்டத்திை்கான உலகக் கூட்டறமப்பினால்” 

வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 P.V. சிந்துறவத் தவிர, இதில் இதர தூதுவரக்ளும் உள்ளனர.் 

 உலகப் பூப்பந்துச ்சாம்பியனான முதலாவது இந்தியர ்P.V. சிந்து ஆவார.் 

 கனடாவின் மிசச்லி லி, சீனாவின் ஹவங் யா குபயாங் மை்றும் வசங் சி வவய், 

வஜரம்னியின் வபலஸ்கா பநாபளாச,் ஹாங் காங்கின் சன் பஹா வயன் ஆகிபயார ்

இதன் மை்ை தூதுவரக்ளாவர.்  
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விளளயாடட்ுெ ்செய்திகள்  

விம்பிள்டன் 2020 

 கபரானா றவரஸ் அசச்ுறுத்தலால் விம்பிள்டன் பபாட்டித் வதாடரானது ரத்து வசய்யப் 

படட்ுள்ளது. 

 இரண்டாம் உலகப் பபாரிை்குப் பின்பு இந்தப் பபாடட்ித் வதாடர ்ரத்து வசய்யப் படுவது 

இதுபவ முதன்முறையாகும். 

 விம்பிள்டன் வடன்னிஸ் வதாடரானது முதன்முதலில் 1877 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப் 

பட்டது. 

 அன்றிலிருந்து இது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இலண்டன் நகரில் நடத்தப் படுகின்ைது. 

 இருப்பினும், இது இரண்டு நிகழ்வுகளின் பபாது ரத்து வசய்யப்பட்டது. 

 1915 ஆம் ஆண்டு முதல் 1918 ஆம் ஆண்டு வறர முதலாவது உலகப் பபாரின் 

காரணமாக முதன் முறையாக ரத்து வசய்யப்படட்து. 

 1940 ஆம் ஆண்டு முதல் 1945 ஆம் ஆண்டு வறர இரண்டாவது உலகப் பபாரின் 

காரணமாக இது ரத்து வசய்யப்பட்டது. 

 இது உலகின் மிகப் பழறமயான வடன்னிஸ் வதாடராகும். 

 இது நான்கு கிராண்ட் ஸ்லாம் வடன்னிஸ் வதாடரக்ளில் ஒன்ைாகும். 

 பிவரஞ்சு ஓபன், அவமரிக்க ஓபன் மை்றும் ஆஸ்திபரலிய ஓபன் ஆகியறவ இதரத ்

வதாடரக்ளாகும். 

 இதுவறரயில் புல் தறரயின் மீது விறளயாடப்படும் ஒபர வதாடர ்விம்பிள்டன் ஆகும்.

  

 

2021 உைக விலளயாட்டுகள் 

 அவமரிக்காவின் அலபாமாவில் உள்ள  பிரம்ிங்ஹாமில் நறடவபை இருந்த 2021 உலக 

விறளயாடட்ுகள் பபாட்டியானது 2022 ஆம் ஆண்டிை்குத் தள்ளி றவக்கப் படட்ுள்ளன. 

 படாக்கிபயா ஒலிம்பிக் பபாட்டியுடன் ஏை்படும் முரண்பாடற்டத் தவிரப்்பதை்காக இந்த 

நடவடிக்றகயானது பமை்வகாள்ளப் படட்ுள்ளது. 

 உலக விறளயாடட்ுகள் 4 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நறடவபறுகின்ைன. 

 இது ஒலிம்பிக் பபாட்டியின் ஒரு பகுதியாக இல்லாத 32 விறளயாடட்ுகறளக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 உலக விறளயாடட்ுகள் ஆனது முதன்முதலில் 1981 ஆம் ஆண்டில் நறடவபை்ைன.  

 இதுவறர, உலக விறளயாடட்ுகள் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் நறடவபை்ைது இல்றல. 
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2020 இந்தியன் சூப்பர் லீக் 

 இரண்டு முறை சாம்பியன்ஸ் பட்டம் வவன்றுள்ள ஏ.டி.பக  அணியானது பகாவாவில் 

நறடவபை்ை இறுதிப் பபாட்டியில் வசன்றன அணிறய வீழ்த்தி உள்ளது. 

 இது இந்தியன் சூப்பர ்லீக்கின் ஆைாவது பதிப்பாகும். 

 இந்தப் பபாட்டியின் வரலாை்றில் மூன்று முறை படட்த்றத வவன்ை ஒரு வவை்றிகரமான 

அணியாக ATK அணி திகழ்கிைது. 

 ATK என்பது பமை்கு வங்காளத்தின் வகால்கத்தாறவச ்பசரந்்த இந்தியத ்வதாழில்நுட்பக் 

கால்பந்து வீரரக்றளக் வகாண்ட ஒர ்கால்பந்து அணியாகும். 

 

FIFA - 17 வயதுக்குட்பட்ட தபண்கள் உைகக் ககாப்லப 

 சரவ்பதச கால்பந்து சம்பமளனக் கூட்டறமப்பானது (FIFA - International Federation of 

Association Football) 17 வயதுக்குட்பட்ட வபண்கள் உலகக் பகாப்றபறய 2020 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர ் மாதத்திை்கு ஒதத்ி றவத்துள்ளது. 

 17 வயதுக்குட்பட்படார ் மை்றும் 20 வயதுக்குட்பட்படார ் ஆகிபயாருக்கான   வபண்கள் 

உலகக் பகாப்றபப் பபாட்டிகறள ஒத்தி றவக்க சரவ்பதச கால்பந்து சம்பமளனக் 

கூட்டறமப்பானது முடிவு வசய்துள்ளது. 

 20 வயதுக்குட்பட்ட வபண்களின் FIFA உலகக் பகாப்றபயானது பனாமா நாடட்ில் உள்ள 

பகாஸ்டாரிகாவில் நடத்த திட்டமிடப் படட்ிருந்தது. 

 17 வயதுக்குட்பட்ட மகளிர ்FIFA உலகக் பகாப்றபயானது இந்தியாவின் குவஹாத்தி, நவி 

மும்றப, அகமதாபாத், புவபனஸ்வர ் மை்றும் வகால்கத்தா ஆகிய நகரங்களில் நடத்த 

திட்டமிடப் பட்டிருந்தது. 

 

ஆசிய இலளஞர் விலளயாட்டு கபாட்டிகள் 

 மூன்ைாவது ஆசிய இறளஞர ் விறளயாடட்ுக்கள் 2021 ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் 

சீனாவில் நடத்தப்பட இருப்பதாக ஆசிய ஒலிம்பிக் குழுவானது அறிவித்துள்ளது. 

 ஆசிய இறளஞர ் விறளயாடட்ுப் பபாட்டியானது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை 

நடத்தப் படுகிைது. 

 இது ஆசிய ஒலிம்பிக் குழுவால் நடத்தப் படுகிைது. 

 இது ஆசிய விறளயாடட்ுப் பபாட்டிகளுக்கு அடுத்தபடியாக நடத்தப்படும் இரண்டாவது 

மிகப்வபரிய விறளயாடட்ுப் பபாட்டியாகும். 
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ஆசியக் குெ்துச ்சண்லட சாம்பியன்ஷிப் 

 சமீபத்தில் இந்திய பதசிய விறளயாடட்ுகள் கூட்டறமப்பானது ஆசியக் குத்துச ்

சண்றட சாம்பியன்ஷிப் பபாட்டி 2020 ஆம் ஆண்டில் நவம்பர ்– டிசம்பர ்மாதங்களில் 

நடத்தப் படும் என்று அறிவித்துள்ளது. 

 இந்தப் பபாட்டிறய நடத்தும் நகரமானது இந்தியக் குத்துச ் சண்றடக் 

கூட்டறமப்பினால் (BFI - Boxing Federation of India) பதரந்்வதடுக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 இந்தப் பபாட்டியானது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப் படுகின்ைது. 

ஆனால் ஆரம்பத்தில் இது வதாடரச்ச்ியான ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்டது. 

 BFI என்பது இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் குத்துச ்சண்றடக்கான நிரவ்ாக அறமப்பாகும். 

 இது சரவ்பதசக் குதத்ுச ் சண்றடக் கூட்டறமப்பில் இந்தியாறவப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுதத்ுகின்ைது.  

 

முகவுலற அணிப் பலட 

 இது இந்தியக் கிரிக்வகட் கடட்ுப்பாடட்ு வாரியத்தினால் (BCCI - Board of Control for Cricket 

in India) ஏை்படுத்தப் பட்டதாகும்.  

 இது சசச்ின் வடண்டுல்கர,் விராட் பகாலி, சவுரவ் கங்குலி மை்றும் ராகுல் டிராவிட ்

பபான்ை இந்தியாவின் மிகவும் புகழ்வபை்ை கிரிக்வகட் வீரரக்றளக் வகாண்டுள்ளது. 

 இது வபாது இடங்களில் முகவுறை அணிவதன் முக்கியதத்ுவம் குறித்து 

விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  
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முக்கிய தினங்கள் 

உெ்கை் திவாஸ் – ஏப்ரை் 01 

 இது ஒடிசா தினம் என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இது 1936 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 அன்று பீகார,் வங்காளம், ஒடிசா ஆகிய 

மாகாணங்களிலிருந்து ஒரு தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்படட்ு அபதாடு  மதராஸ் 

மாகாணத்தின் பகாராபுட் மை்றும் கஞ்ஜம் ஆகிய பகுதிகள் பசரக்்கப்படட்ு ஒடிசா 

மாநிலமாக உருவாக்கப் பட்டறத நிறனவு கூரக்ின்ைது. 

 2010 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்9 அன்று, இந்தியப் பாராளுமன்ைமானது ஒரிசாறவ ஒடிசா 

எனவும் ஒரியா வமாழிறய ஒடியா எனவும் வபயர ்மாை்ைம் வசய்தது. 

 பண்றடய காலத்தின் பபாது இருந்த கலிங்கப் பபரரசிை்காக வரலாை்றில் இது வவகு 

சிைப்பாக அறியப்படுகின்ைது. 

 கி.மு. 250ல், இது அபசாகரால் றகப்பை்ைப்பட்டது. இதன் விறளவாக இந்த மாநிலம் 

வமௌரியப் பபரரசு ஆட்சியின் கீழ் ஒரு நூை்ைாண்டு காலம் வசழிப்புடன் ஆளப்பட்டது. 

 

உைக மன இறுக்க கநாய் விழிப்புணரவ்ு தினம் – ஏப்ரை் 02 

 இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பினால் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இது உடல் நலம் வதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் அதிகாரப் பூரவ்மான 7 தினங்களில் 

ஒன்ைாகும். 

 இது 2007 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ் சறபயினால் பதரந்்வதடுக்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இது மன இறுக்கப் பிரசச்றன குறித்த விழிப்புணரற்வ அதிகரிப்பதை்கான 

நடவடிக்றககறள எடுப்பறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “முதிரவ்யது நிறலறயக் கவனித்தல்” 

(The Transition to Adulthood) என்பதாகும். 

 மன இறுக்க பநாயுடன் உள்ள மக்கறள அங்கீகரிப்பதை்காக “நீல நிை ஒளியிறன” 

ஏை்படுத்துவதை்காக உலகம் ஒன்றிறணகின்ைது. 

 

 

சரவ்கெசக் குழந்லெகளின் புெ்ெக தினம் – ஏப்ரை் 2 

 இது ஒரு சரவ்பதச அரசு சாரா அறமப்பான இறளயவரக்ளுக்கான புத்தகங்கள் 

குறித்த சரவ்பதச வாரியத்தினால் (International Board on Books for Young People - IBBY) 

அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாகும். 

 1967 ஆம் ஆண்டில் ஏை்படுத்தப்பட்ட இத்தினமானது ஹன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டரச்ன் 
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என்பவரின் பிைந்த தினமான ஏப்ரல் 2 ஆம் பததிறய ஒட்டியுள்ள நாடக்ளில் 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இது வாசிப்பின் மீதான பநசிப்றப ஈரப்்பதை்காகவும் குழந்றதகளின் புத்தகங்கள் 

குறித்த தகவறலப் பரப்புவதை்காகவும் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் சரவ்பதசக் குழந்றதகளுக்கான புத்தகத் தினத்றத ஆதரிக்கும் 

நிறுவனம் IBBY ஸ்பலாபவனியா ஆகும். 

 

 

கண்ணிதவடி நடவடிக்லககளிை் கண்ணிதவடி விழிப்புணரவ்ு மற்றும் 

உெவிக்கான சரவ்கெச நாள் - ஏப்ரை் 4 

 2005 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுச ் சறப இந்த நாறளக் கண்ணிவவடி 

விழிப்புணரவ்ு நாளாக கறடபிடிப்பதாக அறிவித்தது. 

 இது ஏப்ரல் 4, 2006 அன்று முதன்முறையாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், சரவ்பதசச ் சமூகத்தின் ஆயிரத்திை்கும் பமை்பட்ட 

அரசு மை்றும் அரசு சாராப் பிரதிநிதிகள் மாபுபடாவில் (வமாசாம்பிக்) ஒன்றுகூடி, 

“மாபுபடா + 15 பிரகடனம்” மூலம் 2025 ஆம் ஆண்டிை்குள் உலகத்றத கண்ணிவவடி 

இல்லாத ஒரு உலகாக மாை்ை பவண்டும் என்ை ஒரு இலக்றக நிரண்யித்தனர.்  

 

 

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


                            

 

 

155 
 

சரவ்கெச மனசாட்சி தினம் – ஏப்ரை் 05 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 ஆம் பததியானது சரவ்பதச மனசாட்சி தினத்றதக் 

குறிக்கின்ைது.  

 இது ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பின் தினமாகும். 

 இத்தினமானது சுய பிரதிபலிப்பு, அவரக்ளின் மனசாட்சிப்படி நடத்தல் மை்றும் நல்ல 

வசயல்கறள பமை்வகாள்ளுதல் ஆகியறவ குறித்து மக்களுக்கு நிறனவுபடுத்த 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.  

 

 

கெசியக் கடை்சார் கபாக்குவரெ்து தினம் – ஏப்ரை் 05  

 இத்தினமானது முதன்முறையாக 1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 இது உலவகங்கிலும் உள்ள கண்டங்களுக்கிறடபயயான பாதுகாப்பான மை்றும் 

சுை்றுசச்ுழலுக்கு உகந்த முறையிலான வணிகத்திை்கு உதவுதல் குறித்த ஒரு 

விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

 2018 ஆம் ஆண்டு முதல், இந்தியக் கடல்சார ் பபாக்குவரத்துத் துறையில் சிைப்பாகப் 

பங்காை்றியவரக்ளுக்கு “வருணா” என்ை விருதானது வழங்கப் படுகின்ைது. 

 மும்றபயிலிருந்து ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திை்கு (இலண்டன்) பயணம் பமை்வகாண்ட 

சிந்தியா நீராவிப் பபாக்குவரத்து நிறுவனத்தின் முதலாவது கப்பலான SS லாயல்டி 

கப்பல் தனது பயணத்றத ஆரம்பித்த 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 05 ஆம் பததி அன்று 

இந்தியக் கப்பல் பபாக்குவரத்தானது முதன்முறையாகத் வதாடங்கப் பட்டது. 

 உலகக் கடல்சார ் பபாக்குவரத்து தினமானது 2020 ஆம் ஆண்டு வசப்டம்பர ் 24 அன்று 

அனுசரிக்கப்பட இருக்கின்ைது. 

 சரவ்பதசக் கடல்சார ்பபாக்குவரத்து அறமப்பின்படி, “நீடித்த பூமிக்கான நீடித்த கப்பல் 

பபாக்குவரத்தானது” 2020 ஆம் ஆண்டின் உலகக் கடல்சார ் பபாக்குவரத்து தினத்தின் 

கருத்துருவாகத் பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளது. 
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வளரச்ச்ி மற்றும் அலமதிக்காக விலளயாட்டிற்கா ன சரவ்கெச தினம் - ஏப்ரை் 06  

 இது சமூக மாை்ைம், சமுதாய வளரச்ச்ி, அறமதி மை்றும் புரிதறல ஏை்படுத்துதல் 

ஆகியவை்றை ஏை்படுத்த பவண்டி விறளயாட்டின் வலிறம குறித்து அனுசரிக்கப் படும் 

ஒரு வருடாந்திர அனுசரிப்பாகும். 

 “#BEActive” என்ை ஒரு பிரசச்ாரமானது இந்த ஆண்டில் சரவ்பதசக் கால்பந்து சம்பமளனம் 

என்ை அறமப்பினால் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இத்தினமானது 2013 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுச ்சறபயினால் ஏை்படுத்தப் 

படட்ு, 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06 அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. இது சரவ்பதச ஒலிம்பிக் 

குழுவினால் ஆதரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்தத் தினமானது 1896 ஆம் ஆண்டில் ஏவதன்ஸில் நவீன காலத்தில் முதலாவது 

ஒலிம்பிக் விறளயாடட்ுகள் வதாடங்கப் பட்டறதக் குறிக்கின்ைது.  

 

 

இராணுவ மருெ்துவப் பலட தினம் - ஏப்ரை் 03 

 ஏப்ரல் 3, 2020 அன்று, “சரவ் சாந்து நிரம்யா” என்ை குறிக்பகாளின் கீழ் இராணுவ 

மருத்துவப் பறட நிறுவன தினம் வகாண்டாடப் பட்டது. 

 “எல்லா மனிதரக்ளும் குறைபாடுகள் மை்றும் பநாய்களிலிருந்து விடுபடடட்ும்” என்பபத 

“சரவ் சாந்து நிரம்யா” என்பதன் வபாருளாகும். 

 இராணுவ மருத்துவப் பறடயின் முக்கிய பங்களிப்பாளராக இந்திய மருத்துவச ்பசறவ 

இருந்தது. 

 இது 1612 ஆம் ஆண்டில் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்ட பபாது நிறுவப் பட்டது. 

 இந்திய மருத்துவச ் பசறவகள், இந்திய மருத்துவமறன மை்றும் வசவிலியர ் பறட 

மை்றும் இந்திய மருத்துவத் துறைறய இறணத்து 1943 ஆம் ஆண்டில் இராணுவ 

மருத்துவப் பறடகள் நிறுவப் பட்டன. 

 

உைக சுகாொர தினம் - ஏப்ரை் 7 

 உலகப் பாதுகாப்றபயும் ஆபராக்கியத்றதயும் பராமரிப்பதில் மருத்துவத் தாதிகள் 

மை்றும் வசவிலியரக்ளின் பங்களிப்றபக் வகாண்டாடும் நாளாக இது குறிக்கப் 

படுகிைது. 

 "வசவிலியரக்ள் மை்றும் மருத்துவத் தாதிகள் ஆகிபயாருக்கான ஆதரவு" என்பது 

இத்தினத்தின் இந்த ஆண்டிை்கான கருப்வபாருளாகும். 

 புபளாரன்ஸ் றநட்டிங்பகலின் 200வது பிைந்த நாறள முன்னிடட்ு 2020 ஆம் ஆண்றட 

“வசவிலியர ் மை்றும் மருத்துவத் தாதிகளின் ஆண்டு” என்று உலக சுகாதார அறமப்பு 

பதரவ்ு வசய்துள்ளது. 
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 உலக சுகாதார நாளில், 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான முதல் உலக வசவிலியர ்

அறிக்றகயானது வவளியிடப்பட உள்ளது. 

 உலக சுகாதார அறமப்பானது 1948 ஆம் ஆண்டின் இந்த நாளில் (ஏப்ரல் 7) தனது முதல் 

உலக சுகாதார மாநாடற்ட நடத்தியது. 

 

 

1994 ஆம் ஆண்டு ருவாண்டா இனப் படுதகாலை மீொன பிரதிபலிப்பிற்கான 

சரவ்கெச தினம் – ஏப்ரை் 07 

 2004 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்புகளால் இது ஒரு  சரவ்பதச 

அனுசரிப்பாக அங்கீகரிக்கப் பட்டது. 

 8,00,000ை்கும் பமை்பட்ட டுட்சி இன மக்கள் ருவாண்டாவில் ஹுடட்ு இனத்தின்  

தறலறமயிலான ஒரு தீவிரவாத அறமப்பு அரசினால் பமை்வகாள்ளப்பட்ட இனப் 

படுவகாறலயில் வகால்லப் பட்டனர.் 

 டுட்சி இனமானது ருவாண்டா மை்றும் புருண்டியில் உள்ள 3 மிகப்வபரிய குழுக்களில் 

இரண்டாவது மிகப்வபரிய மக்கடவ்தாறகப் பிரிவாக விளங்குகின்ைது. மை்ை இரண்டு 

குழுக்கள் ஹுடட்ு (மிகப் வபரியது) மை்றும் துவா (சிறியது) ஆகும். 

 டுட்சி என்பது ஆப்பிரிக்கப் வபரு ஏரிகள் நிலப் பகுதியில் உள்ள ஒரு சமூகப் பிரிவு 

அல்லது இனக் குழுவாகும். 

 ஆப்பிரிக்கப் வபரு ஏரிகள் நிலப்பகுதி என்பது கிழக்கு ஆப்பிரிக்கப் பிளவுப் 

பள்ளத்தாக்கில் உள்ள மை்றும் அதறனச ் சுை்றியுள்ள பிளவுப் பள்ளத்தாக்கின் ஒரு 

பகுதியாக விளங்கும் ஏரிகளின் ஒரு வதாடர ்வரிறசயாகும். 

 இது பரப்பில் உலகின் மூன்ைாவது மிகப்வபரிய நன்னீர ் ஏரியான விக்படாரியா ஏரி, 

வகாள்ளளவு மை்றும் ஆழத்தில் உலகின் இரண்டாவது மிகப்வபரிய ஏரியான 

தங்கநாயகா ஏரி மை்றும் பரப்பில் உலகில் எட்டாவது மிகப்வபரிய நன்னீர ் ஏரியான 

மலாவி ஏரி ஆகியவை்றை உள்ளடக்கியுள்ளது.  

 புரூண்டி, காங்பகா மக்களாட்சிக் குடியரசு, வகன்யா, மலாவி, ருவாண்டா, 

தான்சானியா மை்றும் உகாண்டா ஆகியறவ ஆப்பிரிக்கப் வபரு ஏரிகள் நிலப் 

பகுதியில் உள்ள நாடுகளாகும்.  
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வீரமிகு தினம் – ஏப்ரை் 9 

 மத்திய ரிசரவ்் காவல் பறடயானது (CRPF - Central Reserve Police Force) தனது வீரமிக்க 

தினத்றத (சவுரிய திவாஸ்) ஏப்ரல் 9 அன்று வகாண்டாடியது. 

 1965 ஆம் ஆண்டு இத்தினத்தன்று, குஜராத்தின் ரான் ஆப் கடச்ச்ில் உள்ள சரத்ார ்

பசாதறனச ்சாவடியில் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தின் தாக்குதல் முயை்சிகளின் பபாது 

CRPF ஆனது தனது 6 வீரமிக்க வீரரக்றள இழந்தது. 

 பாகிஸ்தான் ராணுவத்திை்கு எதிராக தறரப்பறடறயச ் பசரந்்த ஒரு முழுறமயான 

பறடப்பிரிவு தீவிரமாக பபாரிடட்ு வவை்றி வபை்ைது இதுபவ முதன்முறையாகும். 

 

இந்தியக் கைாசச்ார உறவுகள் கழகம் (ICCR) ஏப்ரை் 09 

 ICCR (Indian Council for Cultural Relations) ஆனது ஏப்ரல் 09 ஆம் பததியன்று தனது வதாடக்க 

தினத்றதக் வகாண்டாடியது. 

 ICCR ஆனது சுதந்திர இந்தியாவின் முதலாவது கல்வி அறமசச்ரான வமௌலானா அபுல் 

கலாம் ஆசாத் அவரக்ளால் 1950 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப் படட்ுள்ளது. 

 இது ஒரு தன்னாட்சி அறமப்பாகும். 

 இது மத்திய வவளியுைவுத் துறை அறமசச்கத்தின் கீழ் வசயல்படுகின்ைது.  

 

உைக கோமிகயாபதி தினம் – ஏப்ரை் 10  

 இது பஹாமிபயாபதியின் நிறுவனரான டாக்டர ் ஹாகினிமான் அவரக்ளின் பிைந்த 

தினத்றதக் வகாண்டாடுவதை்காக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 டாக்டர ் கிறிஸ்டியன் வபரிட்ரிக் சாமுவவல் ஹாகினிமான் என்பவர ் வஜரம்னிறயச ்

பசரந்்த மருத்துவர ்ஆவார.் 

 இவர ்பஹாமிபயாபதியின் கண்டுபிடிப்பிை்காக சிைப்பாக அறியப் படுகின்ைார.் 

 இந்த ஆண்டின் இதத்ினத்திை்கான கருத்துரு, “கல்வி மை்றும் மருத்துவ 

நறடமுறையுடன் ஆராய்சச்ிறய இறணத்தல் : பமம்படுத்தப்பட்ட அறிவியல் 

கூட்டிறணவுகள்” என்பதாகும்.  

 உலக பஹாமிபயாபதி விழிப்புணரவ்ு வாரமானது ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 10 

மை்றும் ஏப்ரல் 16 ஆகியவை்றுக்கு இறடப்பட்ட காலகட்டத்தில் அனுசரிக்கப் 

படுகின்ைது. 
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 பஹாமிபயாபதி என்பது இந்தியாவில் மிகவும் புகழ்வபை்ை மருத்துவ முறைகளில் 

ஒன்ைாக விளங்குகின்ைது. 

 இது ஒரு மாை்று மருத்துவ வடிவமாக விளங்குகின்ைது. 

 இது மனித உடல் தாபன பநாய் குணமாதறல ஊக்குவிக்கும் வகாள்றகயின் 

அடிப்பறடயில் வசயல்படும் ஒரு மருத்துவ முறையாகும். 

 ஆயுஷ் ஆனது ஆயுர ் பவதம், பயாகா மை்றும் இயை்றக மருத்துவம், யுனானி, சித்தா 

மை்றும் பஹாமிபயாபதி ஆகியவை்றின் மருத்துவ பசறவகறளக் வகாண்டு உள்ளது. 

 பஹாமிபயாபதியில் மிகப்வபரிய மருந்து உை்பதத்ியாளர ் மை்றும் வரத்்தகரக்றளக் 

வகாண்ட நாடாக இந்தியா விளங்குகின்ைது. 

 ஆயுஷ் அறமசச்கத்தால் பதரந்்வதடுக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டிை்கான அதிகாரப்பூரவ்க் 

கருத்துரு, “வபாதுச ் சுகாதாரத்தில் பஹாமிபயாபதியின் நிறலறய பமம்படுத்துதல்” 

என்பதாகும். 

 

 

கெசிய நிை அளலவ தினம் – ஏப்ரை் 10 

 நில அளறவ வரலாை்றில் இந்தத் தினமானது முக்கியமான தினமாக விளங்குகின்ைது. 

 இத்தினத்தில் பமஜர ்வில்லியம் லம்ப்படான் என்பவர ்1802 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 10 ஆம் 

பததியன்று வசன்றனயில் உள்ள வசயின்ட் தாமஸ் மறலயிலிருந்து இமயமறல 

வறரயிலான சிைந்த வறளறவக் கணக்கிடுவதை்கான பணியான GTS (மிகப்வபரும் 

முக்பகாணவியல் ஆய்வு) என்ை ஒரு ஆய்றவத் வதாடங்கினார.் 

 GTS (Great Trigonometrical Survey) என்பது அறிவியல்  பூரவ் அணுகுமுறையுடன் இந்தியத் 

துறணக் கண்டம் முழுவறதயும் அளவிடுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்ட ஒரு 

திட்டமாகும். 

 இந்தியக் கள ஆய்வு நிறுவனம் என்பது இந்தியாவில் வறரபடமிடல் மை்றும் வறரபட 

ஆய்றவ பமை்வகாள்ளும் ஒரு மத்தியப் வபாறியியல் நிறுவனமாகும். 

 ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் நிலப் பகுதிகறள ஒருங்கிறணப்பதை்கு 

உதவுவதை்காக 1767 ஆம் ஆண்டில் வதாடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனமானது இந்திய 

அரசின் பழறமயான வபாறியியல் துறைகளில் ஒன்ைாக விளங்குகின்ைது. 

 இதன் தறலறமயகம் படராடூனில் அறமந்துள்ளது.  

 இது மத்திய அறிவியல் மை்றும் வதாழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் வசயல்படுகின்ைது. 

 இந்த நிறுவனத்தின் முழக்கம், “பதசத்தின் ஒவ்வவாரு அங்குலத்றதயும் நாம் 

அறிபவாம் ஏவனனில் பதசத்தின் ஒவ்வவாரு அங்குலத்றதயும் நாம் அளந்துள்பளாம்” 

என்பதாகும்.  
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பாதுகாப்பான ொய்லமக்கான கெசிய தினம் – ஏப்ரை் 11 

 இது வபண்களுக்கான சரியான சுகாதார நலம் மை்றும் கரப்்பிணி & பாலூடட்ும் 

தாய்மாரக்ளுக்கான மகப்பபறு வசதிகள் ஆகியறவ குறித்து ஒரு விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவதை்காக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இது இந்திய வவள்றள நாடாக் கூட்டிறணவின் (WRAI -   White Ribbon Alliance India) ஒரு 

முன்வனடுப்பாகும். 

 2003 ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசானது ஏப்ரல் 11 ஆம் பததிறய பாதுகாப்பான 

தாய்றமக்கான பதசிய  தினமாக அறிவித்தது. 

 சமூக அளவில் பாதுகாப்பான தாய்றமக்கான பதசிய தினத்றதக் வகாண்ட உலகின் 

முதலாவது நாடு இந்தியா ஆகும்.  

 குழந்றதப் பிைப்பில் மிகவும் அபாயமுள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்ைாகும். உலக 

அளவில் வமாத்த தாய்மாரக்ள் இைப்பில் 15% இைப்புகள் இங்கு நிகழ்கின்ைன. 

 கஸ்தூரிபா காந்தியின் பிைந்த தினத்றத முன்னிடட்ு, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

பாதுகாப்பான தாய்றமக்கான பதசிய தினமானது அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 கஸ்தூரிபா காந்தி நமது பதசத ் தந்றதயான பமாகன் தாஸ் கரம் சந்த் காந்தியின் 

மறனவி ஆவார.்  

 

 

மனிெ விண்தவளிப் பயணெ்திற்கான சரவ்கெச தினம் - ஏப்ரை் 12 

 1961 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12 ஆம் பததியில் யூரி காகரின் என்ை பசாவியத்றதச ்பசரந்்த 

நபரால் முதலாவது மனித விண்வவளிப் பயணமானது பமை்வகாள்ளப் பட்டது. 

 மனித விண்வவளிப் பயணத்தின் 50வது நிறனவு தினக் வகாண்டாட்டங்களுக்கு சில 

தினங்களுக்கு முன்னதாக, 2011 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 07 ஆம் பததியன்று ஐக்கிய 

நாடுகள் வபாதுச ்சறபயின் 65வது அமரவ்ில் இத்தினமானது பதரந்்வதடுக்கப் பட்டது. 

 யூரி காகரின் என்பவர ் பூமிறயச ் சுை்றி வலம் வந்த முதலாவது மனிதராக 

உருவவடுத்துள்ளார.் இவர ் மனித விண்வவளிப் பயணம் என்ை ஒரு புதிய 

அத்தியாயத்றதத் வதாடங்கி றவத்தார.் 

 ஏப்ரல் 12 ஆம் பததியானது 1981 ஆம் ஆண்டில் வகாலம்பியாவில் STS – 1 என்ை 

முதலாவது விண்வவளி விண்கலம் ஏவப்பட்டறதக் குறிக்கின்ைது. இத்தினத்தன்று 

இந்த ஏவுதலும் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 
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ஜாலியன் வாைாபாக் படுதகாலை – ஏப்ரை் 13  

 இந்திய அரசானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 ஆம் பததியன்று ஜாலியன் வாலாபாக் 

படுவகாறலயின் நிறனவு தினத்றத அனுசரித்தது. 

 இது அமிரத்சரஸ் படுவகாறல என்றும் அறழக்கப்படுகின்ைது. 

 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 அன்று, (றபசாகி தினம்) பஞ்சாப்பின் அமிரத்சரஸில் உள்ள 

ஜாலியன் வாலாபாக்கில் மக்களால் அறமதியான கூட்டம் ஒன்று கூட்டப்படட்து. 

 வரௌலட ்சட்டத்திை்கு எதிராக அறமதியாகப் பபாராட மக்கள் அப்பூங்காவில் கூடினர.் 

 சத்யபால் மை்றும் றசய்ப்புதின் கிசல்ு ஆகிய 2 பதசியத ் தறலவரக்ளின் றகறத 

எதிரத்்தும் மக்கள் ஒன்று கூடினர.் 

 வஜனரல் டயர ்இந்தக் கூட்டத்தின் மீது துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்த உத்தரவிட்டார.் இதில் 

ஆயிரக்கணக்கான வபாது மக்கள் இைந்தனர.் 

 

 

சியாசச்ின் தினம் - ஏப்ரை் 13 

 இந்திய இராணுவம் சியாசச்ின் தினத்றத அனுசரித்தது. 

 “பமகதூத் நடவடிக்றகயின்” கீழ் இந்திய இராணுவத்தின் வீரத்றதப் பபாை்றுவதை்காக 

இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 பமகதூத் நடவடிக்றகயானது 1984 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13 அன்று வதாடங்கப்பட்டது. 

 இந்த நடவடிக்றகயின் கீழ், இந்தியத ் துருப்புகள் காஷ்மீரில் உள்ள சியாசச்ின் 

பிரபதசம் முழுவறதயும் வவை்றிகரமாக தங்கள் கடட்ுப்பாட்டிை்குள் வகாண்டு 

வந்தனர.் 

 

உைக இரெ்ெ ஒட்டுண்ணி (Chagas disease) கநாய் தினம் – ஏப்ரை் 14 

 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று உலகச ்சமூகமானது முதன்முறையாக உலக இரத்த 

ஒடட்ுண்ணி பநாய் தினத்றத அனுசரித்தது. 

 பமலும் இந்த பநாய் “அவமரிக்க டிரப்பபனாபசாமியாசிஸ்” (American trypanosomiasis) 

என்றும் அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த பநாயானது மிகவும் அறமதியான மை்றும் அறமதியாக்கப் பட்ட பநாயாகக் 

குறிப்பிடப் படுகின்ைது. 

 இது வமதுவாக வசயல்படும் திைன் வகாண்டதாக உள்ளது. இது வறுறமயில் வாழும் 

மக்கறள மிக அதிக அளவில் பாதிக்கின்ைது.  
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 இது மிக முக்கியமாக இலத்தீன் அவமரிக்காவில் உள்ள வறுறமயில் வாடும் 

மக்கறளப் பாதிக்கின்ைது. 

 இது அவமரிக்கா, பமை்கு பசிபிக், ஐபராப்பா, கனடா ஆகியவை்றில் மிகப் பரவலாகக் 

காணப்படுகின்ைது. 

 இத்தினமானது உலகச ்சுகாதார அறமப்பால் குறிக்கப்படுகின்ைது.  

 இது டி குரூஸி (T cruzi) ஒடட்ுண்ணி பபான்ை பநாய்க் கடத்தியால் கடத்தப்படுகின்ைது. 

 பமலும் இது இரத்தத்றத உறிஞ்சும் வண்டுகளின் சிறுநீர ் மை்றும் மலம் 

ஆகியவை்றுடன் ஏை்படும் வதாடரப்ின் மூலமும் பரவுகின்ைது. 

 ஆனால் இது ஒரு மனிதரிடமிருந்து மை்வைாரு மனிதருக்குப் பரவாது. 

 இருப்பினும், இது பாதிக்கப்பட்டவரின் இரத்தத்றத பவறு ஒருவருக்குச ்வசலுத்துவதின் 

மூலம் பரவும் திைன் வகாண்டது. 

 1909 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று பிபரசிலில் இந்த பநாய் கண்டறியப்படட் 

பநாயாளியான டாக்டர ்காரப்லாஸ் ரிபபரிபயா ஜஸ்டிபனபனா  சாகாஸ்  என்பவரின் 

நிறனவாக இதை்கு இப்வபயர ்இடப்படட்ுள்ளது. 

 இது புைக்கணிக்கப்பட்ட வவப்ப மண்டல பநாய்களாக வறகப்படுத்தப் படட்ுள்ளது. 

இது உலகம் முழுவதும் வளரும் நாடுகளில் உள்ள குறைந்த வருமானம் வகாண்ட 

மக்கறளப் பாதிக்கின்ைது என்று அதை்கு வபாருள். 

 

அம்கபெ்கர் தஜயந்தி – ஏப்ரை் 14  

 இந்தியா பீமாராவ் ராம்ஜி அம்பபத்கரின் 129வது பிைந்த தினத்றதக் வகாண்டாடியது. 

 அம்பபத்கர ்மத்தியப் பிரபதசத்தின், மபஹாவ் நகரில் பிைந்தார.் 

 இந்த நகரானது 2003 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர ் அம்பபத்கர ் நகர ் என்று வபயர ் மாை்ைப் 

பட்டது. 

 

 இந்திய அரசியலறமப்பானது அம்பபத்கரின் தறலறமயின் கீழ் உருவாக்க 

பட்டதாகும். 

 இந்திய அரசு டாக்டர ் அம்பபத்கரின் நிறனவாக பஞ்ச தீரத்்தத்றத (5 இடங்கள்) 

அறமத்துள்ளது. 

 பஞ்ச தீரத்்தம் என்பது  பின்வருவனவை்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. 

o அம்பபத்கரின் பிைப்பிடமான மபஹா 

o ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் இலண்டனில் படித்துக் வகாண்டிருக்கும் பபாது அவர ்

தங்கிய இடம். 

o அவர ்கல்வி கை்ை நாக்பூரில் உள்ள தீடற்ச பூமி. 
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o தில்லியில் உள்ள மகாபரிநிரவ்ாண் தலம். 

o மும்றபயில் உள்ள றசத்திய பூமி. 

 

இமாசச்ை் தினம் – ஏப்ரை் 15 

 இந்திய விடுதறலக்குப் பின்பு, இமாசச்லப் பிரபதசத்தின் தறலறம ஆறணயரக 

மாகாணமானது 1948 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 அன்று ஒருங்கிறணக்கப்பட்டது. 

 இது பமை்கு இமயமறலப் பகுதிகளில் உள்ள 28 சிறிய சுபதச அரசுகளின் 

(நிலப்பிரபுத்துவ மை்றும் வஜயில்தாரக்ள் உள்ளிட்ட) ஒருங்கிறணப்பின் விறளவாக 

உருவானதாகும். 

 இந்திய ஒன்றியத்தின் 18வது மாநிலம் இமாசச்லப் பிரபதசமாகும். 

 1971 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று இமாசச்லப் பிரபதசமானது மாநில அந்தஸ்றதப் 

வபை்ைது.  

 

உைகக் கலை தினம் – ஏப்ரை் 15 

 இது யுவனஸ்பகாவினால் அனுசரிக்கப்படும் நுண்கறலகளுக்கான ஒரு சரவ்பதச 

அனுசரிப்பாகும். 

 இது உலகம் முழுவதும் ஆக்கப்பூரவ் மை்றும் பறடப்பு வதாடரப்ான நடவடிக்றககள் 

குறித்த விழிப்புணரற்வ அதிகப்படுத்துவதை்காக யுவனஸ்பகாவின் ஒரு பங்காளரான 

சரவ்பதசக் கறலக் கூட்டறமப்பினால் (IAA - International Association of Art) 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

 இது கூகுள் கறலத் திட்டத்தினால் நிகழ்பநரத்திலும் ஆதரிக்கப்படுகின்ைது. 

 முதலாவது உலகக் கறல தினமானது 2012 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 15 அன்று அனுசரிக்கப் 

பட்டது.  

 லிபயானாரப்டா டாவின்சி என்பவரின் பிைந்த தினத்தின் நிறனவாக இத்தினமானது 

பதரந்்வதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 இவர ்இத்தாலிறயச ்பசரந்்த ஓர ்ஓவியராக அறியப் படுகின்ைார.் 

 இவர ் வதால்லுயிரியல், புறதபடிவத் தடயவியல் மை்றும் கட்டிடக் கறலயின் 

தந்றதயாகக் கருதப்படுகின்ைார.் 

 இவர ் உலக அறமதி, சுதந்திரமான சிந்தறனயின் வவளிப்பாடு, சகிப்புத் தன்றம 

மை்றும் சபகாதரத்துவம் ஆகியவை்றின் அறடயாளமாகக் கருதப்படுகின்ைார.் 

இவரது  ணிகள் 

 பமானா லிசா என்பது இவரது பணிகளில் மிகவும் புகழ்வபை்ைது மை்றும் இதுவறர 

பமை்வகாள்ளப்படாத மிகப் புகழ்வபை்ை ஒரு சித்திரப் பிரதி ஓவியமாகக் கருதப் 

படுகின்ைது.  

 இவரது “லாஸ்ட் சப்பர”் என்பது வரலாை்றில் அதிக அளவில் மறுபதிப்பு வசய்யப்பட்ட  

ஓவியமாகும். 

 இவரின் “விடர்ுவியன் பமன் ஓவியம்” ஒரு கலாசச்ாரச ் சின்னமாகக் கருதப் 

படுகின்ைது. 

 இவரின் “சல்வாபடார ் முன்டி” என்பது கறலப் பணிக்காக இதுவறர அளிக்கப்படாத 

அதிக விறலறயக் வகாண்ட ஒரு ஓவியமாகும். 
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 இது 2017 ஆம் ஆண்டில் நியூயாரக்்கில் கிறிஸ்டியின் ஏலத்தின் பபாது உலகச ்சாதறன 

விறலயாக $450.3 மில்லியனுக்கு விை்கப் பட்டது. 

 

 

உைக இரெ்ெப் கபாக்கு கநாய் தினம் – ஏப்ரை் 17 

 இத்தினமானது உலக இரத்தப் பபாக்கு பநாய்க் கூட்டறமப்பினால் அனுசரிக்கப் 

படுகின்ைது. 

 இது மரபுவழி இரத்தப் பபாக்கு பநாய் குறித்து விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவதை்காக 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இரத்தப் பபாக்கு பநாய் என்பது இரத்தம் சரியாக உறையாகாமல் இருக்கும் ஒரு 

மரபுவழி இரத்தப் பபாக்கு பநாயாகும். 

 இந்த ஆண்டின் இத்தினத்தின் கருத்துரு “Get + Involved Virtually and Stay Safe”  (கிட்டத்தட்ட 

இறணந்தும் பாதுகாப்பாகவும் இருத்தல்) என்பதாகும். 

 ஏப்ரல் 17 என்ை பததியானது உலக இரத்தப் பபாக்கு பநாய்க் கூடட்றமப்பின் 

நிறுவனரான, கடுறமயான இரத்தப் பபாக்கு பநாயுடன் பிைந்த கனடா நாடட்ு 

வணிகரான பிரான்க் ஸ்னாவபலின் பிைந்த தினமாகும். 

 

 

உைகப் பாரம்பரிய தினம் – ஏப்ரை் 18  

 இது நிறனவுச ் சின்னங்கள் மை்றும் தளங்களுக்கான சரவ்பதச தினம் என்றும் 

அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இத்தினத்றத அனுசரிப்பதன் பநாக்கம் சரவ்பதச நிறனவுச ் சின்னங்கள் மை்றும் 

தளங்கள் ஆறணயத்தினால் (ICOMOS - International Council on Monuments and Sites) 

பமை்வகாள்ளப்படும் நடவடிக்றககளின் மூலம் கலாசச்ாரப் பாரம்பரியத்றத 

ஊக்குவிப்பதாகும். 
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 ஏப்ரல் 18 ஆம் பததியானது நிறனவுச ் சின்னங்கள் மை்றும் தளங்களுக்கான 

சரவ்பதசத் தினமாக அனுசரிக்கப்பட பவண்டும் என்று ICOMOS பரிந்துறரத்தது. 

 இதை்கு 1983 ஆம் ஆண்டில் யுவனஸ்பகாவின் வபாதுச ்சறபயினால் ஒப்புதல் அளிக்கப் 

பட்டது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினத்தின் கருத்துரு, “பகிரப்பட்ட கலாசச்ாரம்; பகிரப்பட்ட 

பாரம்பரியம் மை்றும் பகிரப்பட்டப் வபாறுப்புறடறம” என்பதாகும். 

 மத்திய சுை்றுலாத் துறை அறமசச்கம் 2020 ஆண்டின் உலகக் கலாசச்ாரத் தினத்றத 

மாமல்லபுரம்  மை்றும் வடல்லி ஹுமாயுன் கல்லறை ஆகியவை்றின் மீதான ஒரு 

இறணய தளக் கருத்தரங்குடன் அனுசரித்தது 

 யுவனஸ்பகா அறமப்பானது உலகப் பாரம்பரியத் தளத்றத சிைப்புப் பாதுகாப்பு 

பதறவப்படுகின்ை இடம் மை்றும் சரவ்பதச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறமப்பு அல்லது 

இயை்றகயாக (அ) மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி என்று வறரயறுக்கப் 

படுகின்ைது.  

 இந்தியாவில் வமாத்தம் 38 உலகப் பாரம்பரியத் தளங்கள் உள்ளன. 

 இதில் 30 கலாசச்ாரத் தளங்கள், 7 இயை்றகத் தளங்கள் மை்றும் 1 கலப்புத் தளம் 

ஆகியறவ உள்ளடங்கும். 

 உலகில் அதிக எண்ணிக்றகயிலான பாரம்பரியத் தளங்கறளக் வகாண்ட 6வது நாடு 

இந்தியா ஆகும். 

 

உைகக் கை்லீரை் தினம் – ஏப்ரை் 19 

 இது கல்லீரல் வதாடரப்ான பநாய்கள் குறித்து விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவதை்காக 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.  

 மூறளறய அடுதத்ு, உடலில் உள்ள மிகவும் சிக்கலான உறுப்பு மை்றும் இரண்டாவது 

மிகப்வபரிய உறுப்பு கல்லீரல் ஆகும். 

 இது நமது உடலின் வசரிமான அறமப்பில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்ைது. 

 வஹப்பறடடிஸ் என்ை கூைானது கல்லீரலின் வீக்கத்றதக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்ைது.  

 இது மது பபான்ை தீங்கு விறளவிக்கக் கூடிய வபாருள்களுக்கு கல்லீரல் 

உட்படுத்தப்படும் வபாழுது அல்லது றவரஸ் வதாை்று ஆகியவை்றினால் 

ஏை்படுகின்ைது. 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூறல 28 அன்று, இந்திய அரசின் மத்திய சுகாதார மை்றும் குடும்ப 

நலத ் துறை அறமசச்கமானது பதசிய றவரஸ் வஹப்பறடடிஸ் கடட்ுப்பாடட்ுத ்

திட்டத்றதத ்வதாடங்கியுள்ளது. 
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 இந்தத ் திட்டமானது 2030 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் வளம் குன்ைா வளரச்ச்ி இலக்கு 3.3 

என்ை இலக்றக அறடயும் வபாருடட்ு இந்தியாவில் வஹப்பறடடிஸ் றவரஸ் 

பரவுவறதக் கடட்ுப்படுத்துவது மை்றும் அறதத் தடுப்பது ஆகியவை்றை பநாக்கமாகக் 

வகாண்டு உள்ளது.  

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் சீன தமாழி தினம் – ஏப்ரை் 20  

 இது முதன்முதலில் 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இது பகன்ஜி என்பதை்கு மரியாறத வசலுதத்ுவதை்காக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 பகன்ஜி என்பவர ்சீன எழுத்துக்கறளக் கண்டறிந்த ஒரு புராணக் காலம் சாரந்்த நபர ்

ஆவார.் 

 சீன வமாழியானது 1946 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் (UN - United Nations) 

அலுவல்பூரவ் வமாழிகளில் ஒன்ைாகத் பதரந்்வதடுக்கப்பட்டது. 

 ஐக்கிய நாடுகளின் அறமப்பில் 7 அலுவல்பூரவ் வமாழிகள் உள்ளன.  

 அறவயாவன: அரபி, ஆங்கிலம், சீனம், ரஷ்யா, ஸ்பானியம் மை்றும் பிவரஞ்சு ஆகும். 

 ஐக்கிய நாடுகளின் வசயலகத்தின் பணிக்கான வமாழிகள் ஆங்கிலம் மை்றும் 

பிவரஞ்சு ஆகும்.  

 

 

குடிலமப் பணிகள் தினம் – ஏப்ரை் 21 

 1947 ஆம் ஆண்டின் இதத்ினத்தன்று சரத்ார ் வல்லபாய் பபடல் சுதந்திர இந்தியாவில் 

தில்லியில் உள்ள வமடக்ால்ப்  இல்லத்தில் முதல் பிரிவு குடிறமப் பணியாளரக்ளிடம் 

உறரயாை்றினார.் 

 இவர ்குடிறமப் பணியாளரக்றள “இந்தியாவின் எஃகுச ்சட்டகம்” என்று குறிப்பிட்டார.் 

 நிரவ்ாகச ் சீரத்ிருத்தங்கள் மை்றும் வபாது மக்கள் குறை தீரப்்புத் துறையானது 

இத்தினத்றத அனுசரிக்கின்ைது. 
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 இத்தினத்தின் முதலாவது அனுசரிப்பானது 2006 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்த்தப் பட்டது.  

 

 

உைகப் பலடப்பாற்றை் மற்றும் புெ்ொக்கெ் தினம் – ஏப்ரை் 21 

 இத்தினமானது ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பினால்  அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இது ஐக்கிய நாடுகளின் வளம் குன்ைா வளரச்ச்ி இலக்குகறள அறடவதை்காக 

பறடப்பாை்ைல் மை்றும்  புத்தாக்கத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவதை்காக அனுசரிக்கப்படுகின்ைது. 

 பமலும் உலகமானது ஏப்ரல் 15 முதல் ஏப்ரல் 21 வறர உலகப் பறடப்பாை்ைல் புத்தாக்க 

வாரத்றதயும் அனுசரிக்கின்ைது. 

 இது முதன்முறையாக 2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 
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சரவ்கெச அன்லனப் புவிெ் தினம் – ஏப்ரை் 22 

 இது 1970 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்ைது.  

 இது சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பிை்கான ஆதரறவ ஏை்படுத்துவதை்காக அனுசரிக்கப் 

படுகின்ைது. 

 இத்தினமானது இந்த ஆண்டில் “காலநிறல நடவடிக்றக” என்ை கருப்வபாருளுடன் 

அனுசரிக்கப் பட்டது.  

 இது உலகப் புவித் தின வறலயறமப்பினால் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 புவித் தின வறலயறமப்பு என்பது ஒரு லாப பநாக்கை்ை அறமப்பாகும். 

 இந்த ஆண்டானது உலகப் புவித் தினத்தின் 50வது நிறைவு ஆண்டாகும். 

 புவித் தினமானது அதன் 50வது நிறைவு தினத்தில் 8 மில்லியன் மக்கறள “பூமியின் 

சவால் 2020” என்ை நிகழ்வில் பங்கு வகாள்ள றவப்பதை்காக மக்கள்சார ் அறிவியல் 

மை்றும் வளரந்்து வரும் வதாழில்நுட்பங்கறள வழங்குகின்ைது. 

 2016 ஆம் ஆண்டு புவித் தினத்தன்று, புகழ்வபை்ை பாரிஸ் ஒப்பந்தமானது அவமரிக்கா, 

சீனா மை்றும் இதர 120 நாடுகளினால் றகவயழுத்திடப்பட்டது.  

 புவித் தினம் சுை்றுசச்ூழல் விழிப்புணரவ்ுக்காக அவமரிக்க பமல்சறப உறுப்பினரான 

பகலாரட்் வநல்சன் என்பவரால் துவக்கி றவக்கப் பட்டது. 

 

 

ெகவை் தொடர்பு தொழிை்நுட்பெ்திை் (ICT) தபண்களுக்கான சரவ்கெச தினம் – 

ஏப்ரை் 23 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட சரவ்பதசத் வதாறலத்வதாடரப்ு 

ஒன்றியத்தின் (ITU - International Telecommunication Union) ஒரு முன்வனடுப்பாகும். 

 இது ICTல் (Information and Communication Technologies) ஆய்வுகள் மை்றும் வாழ்க்றகப் 

பபாக்கு ஆகியறவ குறித்து கருத்தில் வகாள்வதை்காக வபண்கள் மை்றும் இளம் வபண் 

குழந்றதகறள பமம்படுத்துதல் மை்றும் ஊக்குவித்தல் குறித்து விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவதை்கான ஒரு உலகளாவிய முயை்சியாகும். 

 ITU என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பின் ஒரு சிைப்புமிகு வதாறலத் வதாடரப்ு 

நிறுவனமாகும். 
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உைக புெ்ெக தினம் – ஏப்ரை் 23  

 இது வாசித்தல், பிரசுரித்தல் மை்றும் காப்புரிறம ஆகியறவ  குறித்து 

ஊக்குவிப்பதை்காக யுவனஸ்பகாவினால் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வருடாந்திர 

நிகழ்வாகும். 

 இது உலக புத்தக காப்புரிறம தினம் அல்லது சரவ்பதச புத்தக தினம் என்றும் 

அறழக்கப் படுகின்ைது. 

 இது 1995 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 23 அன்று முதன்முறையாக அனுசரிக்கப்பட்டது. 

 இந்த ஆண்டானது இத்தினத்தின் 25வது பதிப்பாகும்.  

 மபலசியாவின் பகாலாலம்பூர ் நகரமானது 2020 ஆம் ஆண்டிை்கான உலக புத்தகத் 

தறலநகரமாகத் பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளது. 

 இந்த ஆண்டிை்கான இதத்ினத்தின் முழக்கம் “பகஎல் பாகா – வாசித்தல் மூலம் நலம் 

வபறுதல்” என்பதாகும்.  

 இத்தினத்தன்று வில்லியம் பஷக்ஸ்பியர,் மிகுல் வசரவ்ன்டிஸ் மை்றும் இன்கா 

பகரச்ிலபசா டி லா பவகா பபான்ை சில பிரபலமான புத்தக ஆசிரியரக்ள் இைந்ததால், 

ஏப்ரல் 23 ஆனது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வபை்று விளங்குகின்ைது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் ஆங்கிை தமாழி தினம் – ஏப்ரை் 23 

 வில்லியம் பஷக்ஸ்பியரின் பிைப்பு மை்றும் இைப்பு தினமாக ஏப்ரல் 23 என்ை 

பததியானது பாரம்பரியமாக அனுசரிக்கப் படுவதன் காரணமாக இத்தினமானது 

பதரந்்வதடுக்கப் படட்ுள்ளது.  

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் வபாதுத் தகவல் துறையினால் ஏை்படுத்தப் 

பட்டது. 

 சீன வமாழியான மாண்டரின் மை்றும் ஸ்பானிஷ் ஆகியவை்றிை்கு அடுத்து உலகின் 

அதிகம் பபசப்படும் மூன்ைாவது வமாழி ஆங்கிலம் ஆகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்பானிஷ் வமாழி தினமானதும் ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 23 அன்று 

அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இது 2010 ஆம் ஆண்டில் யுவனஸ்பகாவினால் ஏை்படுத்தப் பட்டது.  

 இது பன்வமாழித்துவம் மை்றும் கலாசச்ாரப் பன்முகத் தன்றமறய 

அனுசரிப்பதை்காகவும் இந்த அறமப்பு முழுவதும் 6 அலுவல்பூரவ் வமாழிகளின் 

சமமான பயன்பாடற்ட ஊக்குவிப்பதை்காகவும் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 வமாழிகளுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் தினங்கள் பின்வருமாறு 

o அரபி (டிசம்பர ்18) 

o சீன வமாழி (ஏப்ரல் 20) 

o ஆங்கிலம் (ஏப்ரல் 23) 
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o பிவரஞ்சு வமாழி (மாரச் ்20) 

o ரஷ்ய வமாழி (ஜுன் 06) 

o ஸ்பானிஷ் வமாழி (ஏப்ரல் 23) 

 

கெசியப் பஞ்சாயெ்து ராஜ் தினம் – ஏப்ரை் 24 

 முதலாவது பதசியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப் 

பட்டது. 

 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பஞ்சாயத்து அறமப்பில் நிகழ்ந்த மிகப்வபரிய 

மாை்ைமானது பஞ்சாயதத்ு ராஜ் சட்டத்தின் (73 வது திருத்தம்) வடிவில் ஏை்பட்டதாகும். 

 இந்தச ்சட்டமானது 1993 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அன்று நறடமுறைக்கு வந்தது. 

 ஒவ்வவாரு ஆண்டும் இதத்ினத்தில், மத்தியப் பஞ்சாயத்து ராஜ் அறமசச்கமானது ஒரு 

பதசியக் கருத்தரங்றக நடத்துகின்ைது. 

 இந்த அறமசச்கமானது சிைப்பாக வசயல்படும் கிராமப் பஞ்சாயதத்ுகளுக்கு 

“பஞ்சாயதத்ு சசாக்திக்கரன் புரஸ்கர/்ராஷ்டிரிய கவுரவ் கிராம் சறப புரஸ்கர”் என்ை 

விருதிறன வழங்குகின்ைது. 

 பமலும், இந்த அறமசச்கமானது சிைப்பாகச ் வசயல்படும் பஞ்சாயத்துகளுக்கு 

பின்வரும் விருதுகறளயும் வழங்குகின்ைது. 

o மின்னணு – பஞ்சாயத்து புரஸ்கர ்

o நானாஜி பதஷ்முக் ராஷ்டிரிய கவுரவ் கிராம சறப புரஸ்கர ்

o கிராமப் பஞ்சாயத்து வளரச்ச்ித் திட்ட விருது 

o தீன தயாள் உபாத்யாய பஞ்சாயத்து சசாக்திக்கரன் புரஸ்கர ்

o குழந்றதகளுக்கு உகந்த கிராமப் பஞ்சாயத்து விருது 

 இந்தியப் பிரதமர ் ஒருங்கிறணந்த மின்னணு கிராம சுவராஜ் என்ை இறணய 

தளத்றதயும் மை்றும் அதை்கான ஒரு றகபபசிச ்வசயலிறயயும் வதாடங்கியுள்ளார.்  

 பமலும் இவர,் நிலங்கறள ஒருங்கிறணப்பதை்காகவும் நிலப் பிரசச்ிறனகறளக் 

குறைப்பதை்காகவும் சுவாமித்வா என்ை ஒரு திட்டத்றதயும் வதாடங்கியுள்ளார.் 

 இந்தத் திட்டமானது கரந்ாடகா, மகாராஷ்டிரா, உத்திரப் பிரபதசம், ஹரியானா, 

உத்தரகண்ட் மை்றும் மத்தியப் பிரபதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் வதாடங்கப் 

படட்ுள்ளது. 

 இந்தத் திட்டத்திை்காக, இந்த அறமசச்கமானது மாநில வருவாய்த் துறை, பஞ்சாயதத்ு 

ராஜ் துறை, இந்திய நில அளறவ ஆய்வு நிறுவனம் ஆகியவை்றுடன் இறணந்துள்ளது.  

 

அலமதிக்கான பன்னாட்டு முலறலம மற்றும் அரசியை் தசயைாண்லம 

திறனுக்கான சரவ்கெச தினம் – ஏப்ரை் 24 

 இது ஐக்கிய நாடுகளால் முதன்முறையாக 2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 அன்று 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

 பமலும், இது ஐக்கிய நாடுகளின் மூன்று தூண்கறள ஆதரிப்பதை்காகவும் 

ஊக்குவிப்பதை்காகவும் அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

 அறமதி & பாதுகாப்பு, மனித உரிறமகள் மை்றும் வளரச்ச்ி ஆகியறவ இந்த 3 

தூண்களாகும். 

 பகாவிட் – 19 வதாை்றிை்கு எதிரான பபாராட்டத்தில் வவை்றி வபறுவதை்காக பவண்டி  
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பன்னாடட்ு முறைறமயின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணரற்வ 

ஏை்படுத்துவதை்காக இந்த ஆண்டில் இத்தினமானது அனுசரிக்கப் படுகின்ைது.  

 

 

உைக மகைரியா தினம் – ஏப்ரை் 25 

 இது உலக சுகாதார அறமப்பினால் அனுசரிக்கப்படட்ு வருகின்ைது.  

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “என்னிலிருந்து சுழிய மபலரியா வதாடங்குகின்ைது”    ஆகும்.  

 இது உலக சுகாதார சறபயின் 60வது அமரவ்ின் பபாது 2007 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 

அன்று ஏை்றுக் வகாள்ளப் பட்டது. 

 மனிதரக்ளின் பநாயுை்ை தன்றம மை்றும் இைப்பிை்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் 

மபலரியா ஆகும். 

 இதன் மிகப் வபரும்பான்றமயான பாதிப்புகள் (80%) மை்றும் இைப்புகள் (90%) சஹாரா 

ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்ைன. 

 2015 ஆம் ஆண்டில் நறடவபை்ை கிழக்கு ஆசிய மாநாட்டில், இந்தியா 2030 ஆம் 

ஆண்டிை்குள் மலரியாறவ ஒழிக்க உறுதிவமாழி எடுத்தது. 

 இந்தியா மபலரியா ஒழிப்பிை்காக 5 ஆண்டு கால பதசிய உத்திகள் திட்டத்றதத ்

வதாடங்கியுள்ளது. 

 

உைக கநாய்ெ் ெடுப்பு வாரம் 

 ஒவ்வவாரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தின் கறடசி வாரமானது உலக பநாய்த் தடுப்பு 

வாரமாக அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு “பநாய்த் தடுப்பானது அறனவருக்கும்  உதவும்” என்பது 

ஆகும். 

 ஒரு பநாய்க்கு எதிரான பநாய்த ்தடுப்பு ஆை்ைலுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதலாவது 

தடுப்பு மருந்து “வபரியம்றம பநாய்த ்தடுப்பூசியாகும்” 

 இது 1796 ஆம் ஆண்டில் ஆங்கில மருத்துவரான எடவ்ரட்ு வஜன்னர ் என்பவரால் 

உருவாக்கப் பட்டது. 
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சரவ்கெசப் பிரதிநிதிகள் தினம் – ஏப்ரை் 25 

 முதன்முறையாக, ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு சரவ்பதசப் பிரதிநிதிகள் தினத்றத 

அனுசரித்தது. 

 ஐக்கிய நாடுகள் நிறுவதலுக்கு காரணமான ஒரு நிகழ்வான சான் பிரான்சிஸ்பகா 

கருத்தரங்கின் 75வது நிறனவு தினத்றத அனுசரிப்பதை்காக இத்தினமானது 

வகாண்டாடப் படுகின்ைது.  

 1945 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25 அன்று, முதன்முறையாக 50 நாடுகறளச ் பசரந்்த 

பிரதிநிதிகள் அவமரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்பகாவில் ஒன்று கூடினர.் 

 இது சரவ்பதச அறமப்பு மீதான ஐக்கிய நாடுகள் கருத்தரங்கு என்று அறழக்கப் 

படுகின்ைது.  

 இக்கருத்தரங்கின் முக்கிய பநாக்கம் உலகப் பபாரிை்குப் பின் உலக அறமதிறய 

மீடவ்டடுத்தல் மை்றும் சரவ்பதச விதிகறள விதித்தலுக்காக ஒன்றிறணதல் 

என்பதாகும். 

 ஐக்கிய நாடுகள் சாசனமானது இக்கருத்தரங்கு நறடவபை்று 2 மாதங்களுக்கு பின்பு 

(1945, ஜுன் 25) வடிவறமக்கப் பட்டது. 

 

 

உைக அறிவுசார் தசாெ்துரிலம தினம் – ஏப்ரை் 26 

 இது 2000 ஆம் ஆண்டில் உலக அறிவுசார ் வசாத்துரிறம அறமப்பால் (WIPO - World 

Intellectual Property Organization) ஏை்படுத்தப் பட்டது. 

 இத்தினமானது 1970 ஆம் ஆண்டில் WIPO ஒப்பந்தம் நறடமுறைக்கு வந்த தினத்துடன் 

ஒன்றிப் வபாருந்துகின்ைது. 

 இது காப்புரிறமகள், பதிப்புரிறம, முத்திறரகள் மை்றும் வடிவங்கள் ஆகியறவ 

அன்ைாட வாழ்வில் எவ்வாறு தாக்கத்றத ஏை்படுத்துகின்ைது என்பது குறித்து 

விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவதை்காகவும் உலகம் முழுவதும் உள்ள சமூகத்தின் 

வளரச்ச்ிக்காக பறடப்பாளரக்ள் மை்றும் கண்டுபிடிப்பாளரக்ளால் 

பமை்வகாள்ளப்பட்ட பங்களிப்புகள் மை்றும் ஆக்கப்பூரவ்ங்கள் குறித்து 

அனுசரிப்பதை்காகவும் வகாண்டாடப் படுகின்ைது.  

 2020 ஆம் ஆண்டின் கருத்துரு, “பசுறமயான மை்றும் வளமான எதிரக்ாலத்திை்காக 

புதுறமறய பமை்வகாள்தல்” என்பதாகும். 

 

சரவ்கெச தசர்கனாபிை் கபரழிவு நிலனவு தினம் – ஏப்ரை் 26 

 இத்தினமானது வசரப்னாபில் பபரழிவின் விறளவுகள் குறித்தும் வபாதுவாக அணு 

ஆை்ைலின் அபாயங்கள் குறித்தும் விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்துவறத பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது. 

 இத்தினத்றத அனுசரிப்பதை்காக 2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய 

நாடுகள் வபாதுச ்சறப ஒரு தீரம்ானத்றத ஏை்றுக் வகாண்டது. 

 உக்றரனில் உள்ள பிரிபயாட் நகரில் 1986 ஆம் ஆண்டில் வசரப்னாபில் அணுக்கரு 

ஆை்ைல் ஆறலயில் ஒரு வவடி விபத்தானது ஏை்பட்டது. 

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


                            

 

 

173 
 

 இது அப்பபாறதய பசாவியத் ஒன்றியத்தின் வபரும்பாலான பகுதிகளில், அதாவது 

தை்பபாது உள்ள வபலாரஸ், உக்றரன் மை்றும் ரஷ்யா ஆகிய பகுதிகள் முழுவதும் 

கதிரவ்ீசச்ிறனப் பரவச ்வசய்தது.  

 

 

பணியிடெ்திை் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாொரெ்திற்கான உைக தினம் – ஏப்ரை் 28  

 சரவ்பதசத ் வதாழிலாளர ் அறமப்பானது (ILO - International Labour Organization) 

பணியிடங்களில் பாதுகாப்பு நறடமுறைகறள ஏை்றுக் வகாள்வது குறித்தும் 

வதாழில்சார ் பாதுகாப்பு மை்றும் சுகாதாரச ் பசறவயின் பங்கு குறித்தும் 

விழிப்புணரற்வ ஏை்படுதத்ுவதை்காக இந்த தினத்றதப் பயன்படுதத்ுகின்ைது.  

 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் ஏை்றுக் வகாள்ளப்பட்ட ILO நூை்ைாண்டுப் 

பிரகடனமானது “பாதுகாப்பான மை்றும் சுகாதாரமான பணி நிறலறமகள் என்பறவ 

கண்ணியமான பணிக்கு அடிப்பறட” என்று அறிவித்துள்ளது. 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இத்தினத்திை்கான கருத்துரு, “வதாை்றை நிறுத்து: பணியிடங்களில் 

பாதுகாப்பு மை்றும் சுகாதாரம் உயிரக்றளக் காக்கும்” என்பதாகும். 

 இது 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 சரவ்பதச வதாழிலாளர ் அறமப்பு 1996 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஏப்ரல் 28 ஆம் பததிறய 

இைந்தவரக்ள் மை்றும் காயம்பட்ட வதாழிலாளரக்ள் ஆகிபயாருக்கான சரவ்பதச 

அனுசரிப்பு தினமாகவும் அனுசரிக்கின்ைது. 

 

 

உைகக் காை்நலட மருெ்துவ தினம் – ஏப்ரை் 27 

 இது ஏப்ரல் மாதத்தின் கறடசி சனிக் கிழறமயன்று அனுசரிக்கப் படுகின்ைது. 

 இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “விலங்குகள் மை்றும் மனித சுகாதாரத்றத 

பமம்படுத்துவதை்காக பவண்டி சுை்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு” என்பதாகும். 

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


                            

 

 

174 
 

 உலகக் கால்நறட மருத்துவக் கூட்டறமப்பானது (WVA - World Veterinary Association) 

ஒவ்வவாரு ஆண்டும் கால்நறட மருத்துவரக்றளக் வகாண்டாடுவதை்காக 2000 ஆம் 

ஆண்டில் இத்தினத்றதத் வதாடங்கியது.  

 

இரசாயனப் கபாரினாை் பாதிப்பிற்கு உள்ளான அலனவருக்குமான நிலனவு 

தினம் – ஏப்ரை் 29  

 2005 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பு இத்தினத்றத 

அனுசரிக்க முடிவு வசய்தது. 

 இரசாயன ஆயுத ஒப்பந்தம் நறடமுறைக்கு வந்த தினத்தின் (ஏப்ரல் 29) காரணமாக 

இத்தினத்தின் அனுசரிப்பிை்காக ஏப்ரல் 29 என்ை பததியானது பதரந்்வதடுக்கப்படட்ு 

உள்ளது. 

 இரசாயன ஆயுதங்கறளத் தறட வசய்வதை்கான அறமப்பு (OPCW - Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons) என்பது 1997 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29 அன்று நறடமுறைக்கு 

வந்த இரசாயன ஆயுத ஒப்பந்தத்திை்கான வசயல்முறைப்படுத்தும் அறமப்பு மை்றும் 

அரசாங்கங்களுக்கிறடபயயான ஒரு அறமப்பாகும்.   

 193 உறுப்பு நாடுகறளக் வகாண்ட OPCW ஆனது வநதரல்ாந்தின் தி பஹக்கில் 

தறலறமயிடத்றதக் வகாண்டுள்ளது. 

 இந்த அறமப்பிை்கு 2013 ஆம் ஆண்டில் அறமதிக்கான பநாபல் பரிசு வழங்கப் பட்டது.  

 

 

சரவ்கெச நடன தினம் – ஏப்ரை் 29 

 இது யுவனஸ்பகாவின் நிகழ்த்துக் கறலயின் முக்கியப் பங்காளரான சரவ்பதச 

அரங்பகை்ை நிறுவனத்தின் நடனக் குழுவினால் ஏை்படுத்தப்பட்ட, நடனத்தின் மீதான 

உலகளாவிய ஒரு அனுசரிப்பாகும். 

 இது பிவரஞ்சு நடனக் கறலஞர ் மை்றும் நவீனக் கூடட்ு நடன வறகறய 

உருவாக்கியவரான ஜீன் – ஜாரஜ்ன் பநாவ்ரி (1727 – 1810) என்பவரின் பிைந்த தின 

நிறனவு தினமாகும். 
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சரவ்கெச ஜாஸ் தினம் – ஏப்ரை் 30 

 2011 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் யுவனஸ்பகா அறமப்பானது ஏப்ரல் 30 ஆம் 

பததிறய சரவ்பதச ஜாஸ் தினமாகத் பதரந்்வதடுத்துள்ளது. 

 இது உலகின் அறனத்து மூறலகளிலும் இருக்கும் மக்கறள ஒருங்கிறணப்பதில் 

ஜாஸின் ராஜதந்திரப் பங்கு மை்றும் ஜாஸின் சிைப்பு ஆகியன குறிதத்ு எடுதத்ுக் 

காடட்ுவறத பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 

ஆயுஷ்மான் பாரெ் திவாஸ் – ஏப்ரை் 30 

 இது ஒரு பதசிய சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும். 

 இது 2018 ஆம் ஆண்டில் பிரதமரது சுதந்திர தின உறரயின் பபாது அவரால் அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 இந்தத் திட்டமானது ஒரு ஆண்டிை்கு ஒரு குடும்பத்திை்கு ரூ.5 லடச்ம் வறரயிலான 

சுகாதாரப் பாதுகாப்றப வழங்குகின்ைது. 
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