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1. நாவல் க ாரனா வவரஸ் (nCOVID -19) 

 

க ாரனா கவடிப்பு 

க ொரனொவைரஸ் ந ொய்த் க ொற்வை உல  சு ொ ொர  ிறுைனம் (WHO) உல  சு ொ ொர 
அைசர ிவலயொ  அைிைித்துள்ளது.

உல  சு ொ ொர  ிறுைனமொனது க ொரனொ வைரஸ் ந ொய்த் க ொற்றுக்குCOVID -19என்ை 
அ ி ொரப்பூர்ை கெயவர அளித்துள்ளது.

WHO இந்ந ொவய உல ம் முழுைதும் ெரைிய க ொள்வள ந ொயொ  அைிைித்துள்ளது. 

 2019 டிசம்ெர் 31 அன்று சீனொைின் வு ொன்   ரில் மு ன் மு லில் க ொற்று ஏற்ெட்டது. 

 USAமற்றும் இத் ொலி ஆ ிய இரண்டு  ொடு ளும் ெடுநமொசமொ  இத்க ொற்றுந ொயொல் 
ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ளன. 

2020 ஜனைரி 30 அன்று இந் ியொைில் மு ல் க ொரனொ க ொற்று ந ரளத் ின்  ிருச்சூரில் 
 ண்டைியப்ெட்டது. 

2020 ஜனைரி 30 அன்று உல  சு ொ ொர அவமப்ெொல் சர்ைந ச சு ொ ொர ஒழுங்குமுவை 
அைசரக் குழு இந்ந ொய் க ொற்வை சர்ைந ச அக் வையின் கெொது சு ொ ொர அைசர ிவல என்று 
அைிைித் து. 

இது  ீழ் ண்டைற்ைின் மூலம் ெரவு ிைது : 

 ெொ ிக் ப்ெட்டைர் இருமும்நெொந ொ அல்லது தும்மும் நெொந ொ கைளிநயறும் உமிழ் ீர்த் 
துளி ள் மூலம். 

 க ொடு ல், வ குலுக்கு ல் நெொன்ை க ருங் ிய க ொடர்பு 

COVID-19 – க ொற்வைத்  டுக் வும், ெரவுைவ  குவைப்ெ ற் ொன ைழி ள் : 
 வ  வள அடிக் டி நசொப்பு மற்றும்  ண்ணவீரக் க ொண்டு சுத் மொ க்  ழுவு ல் அல்லது 

ஆல் ஹொல் க ொண்ட வ துவடப்ெொல் துவடத் ல். 
 இருமல் அல்லது தும்மல் உள்ளைர் ளுக்கும் உங் ளுக்கும் குவைந் து 1 மீட்டர் 

இவடகைளி நமற்க ொளல். 
 மு த்வ த் க ொடுைவ   டுக் வும் 

 இருமல் அல்லது தும்மல் ைரும்கெொழுது உங் ளுவடய ைொய் மற்றும் மூக்வ  மூடு ல். 
 உடல் ிவல சரியில்லொமல் இருந் ொல் ைடீ்டிநலநய இருங் ள். 
 புவ ெிடித் ல் நெொன்ை நுவரயரீவலப் ெய்ன்ெடுத்தும் கசயல் வள ைிட்டுைிடுங் ல். 
 ந வையற்ை ெயணங் வள நமற்க ொள்ளொமல் இருத் ல் மற்றும் கெரிய 

குழுக் ளிடமிருந்து ைில ி இருத் ல் மூலமும் ெிைரிடமிருந்து உங் வள ைிலக் ி 
வைத்துக் க ொள்ளுங் ள். 

அறிகுறி ள் : 

  ாய்ச்சல் 

 சசார்வு 

 மூச்சுவிடுவதில் சிரமம் 

 ைலி 

 க ொண்வட ைலி 

 மி ச் சிலருக்ந  ையிற்றுப் நெொக்கு, 
குமட்டல் அல்லது முக்கு ஒழுகு ல் 
நெொன்ைவை ஏற்ெடும். 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/
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க ாரனா வவரஸ் 

 

க ாரனா வவரஸ் என்ற கெயர் இலத்தனீ் வார்த்வதயிலிருந்து எடுக் ப்ெட்டது. இதற்கு  ிரீடம் 
அல்லது மாவல என்று கொருள். 

க ாசரானா வவரஸின் அறிவியல் கெயர் ஆர்சதா க ாசரானாவவரிசன அல்லது 
க ாசரானாவவரிசன. 

க ாசரானாவிரிசட என்ற குடும்ெத்வதச் சசர்ந்தது. 

க ாசரானா வவரஸ் ளின் உருவ ம் –  ிளப் வடிவ வவரஸ் ஸ்வெ  கெப்சளாமர் ள், சிவப்பு 
நிற வவரஸ் – இவவ விரியவனச் சுற்றியுள்ள க ாரானா வவரஸ் சதாற்றத்வத 
ஏற்ெடுத்து ிறது. 

சநர்மவறயான – ஒற்வற உணர்வு – தனிவமப்ெடுத்தப்ெட்ட ஆர்.என்.ஏ. மரெணு மற்றும் திருகு 
சுழல் வடிவ சமச்சரீான நியூக்ளிசயா ாப்சிட் க ாண்ட மூடிய வவரஸ் ளாகும்.  

இது ஒரு தனிவமப்ெடுத்தப்ெட்ட ஆர்.என்.ஏ. வவரஸாகும். 

இவ்வவரஸின் அளவு சுமார் 120 nm ஆகும். 

இவ்வவரஸின் மரெணு அளவானது ஏறக்குவறய 27 முதல் 34  ிசலா ொசஸ் ஆகும். 

இவ்வவரஸின் வடிவானது ஒரு லிப்ெிடு இரட்வட அடுக்வ க் க ாண்டுள்ளது. அங்கு சவ்வு. 
உவற மற்றும் ஸ்வெக்  ட்டவமப்பு புரதங் ள்  ாணப்ெடு ின்றன. க ாசரானா வவரஸ் ள் 
சேமக்ளுட்டினின் எஸ்கடசரஸ் எனப்ெடும். குறு ிய ஸ்வெக் சொன்ற சமற்ெரப்புப் புரதத்வதக் 
க ாண்டுள்ளன. 

கதாற்றுசநாயின் 
4 நிவல ள்: 

நிவல 1: 

ெொ ிக் ப்ெட்ட 
 ொடு ளிலிருந்து 
ெரவு ல் 

நிவல 2: 

ெொ ிக் ப்ெட்டைர் ளிடமிருந்து 
அக் ம் ெக் த் ினருக்குப் 
ெரவு ல் 

நிவல 3: 

சமூ ப் 
ெரைல், 
அ ி ப் 
ெகு ி ளில் 
ெரவு ல். 

நிவல 4: 

ந ொய் 
க ளிைொன 
இறு ிப்புள்ளி 
இல்லொமல் 
ஒரு க ொற்று 
ந ொயின் 
ைடிைத்வ  
எடுக் ிைது. 
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ஆத்மநிர்ொர் 
ொரத் சராஜ் ர் 
சயாஜனா 

மத் ிய  ி ி அவமச்சர் அைர் ள் ந ொைிட்-19க்கு ெின்னொன இயல்பு  ிவல 
 ிரும்ெம்  ொல  ட்டத் ில் நைவல ைொய்ப்பு உருைொக் த்வ  ஊக் ப்ெடுத்தும் 
ைி மொ  பு ிய  ிட்டம் ஒன்வை அைிைித்துள்ளொர்.  

ச ாவிட் சுரக்ஷா 
திட்டம் 

இந் ிய அரசொங் மொனது ந ொைிட் சுரக்ஷொ  ிட்டத் ிற் ொ  (இந் ிய ந ொைிட்-19 
 டுப்பூசி நமம்ெொட்டு  ிட்டம்)3ைது முவையொ  ரூ.900 ந ொடி  ி ியு ைிவய 
அைிைித்துள்ளது. 

சரீாக்கும் 
ெிறகொருகளதிரி
 ள் 

புநனைில் நமற்க ொள்ளப்ெட்ட பு ிய ஆய்ைொனது முன்பு  டத் ப்ெட்ட 
க ளியைியல் ஆய்ைில்  ொைல்  நரொனொ வைரஸொல் ெொ ிக் ப்ெட்நடொர் என்று 
அைியப்ெட்ட 85 ச ை ீ மக் ளில் சீரொக்கும் ெிை கெொருகள ிரி ள் 
உருைொ ியுள்ளவ  கைளிக்க ொண்டுைந்துள்ளது. 

கடலிரியம் ந ொைிட்-19ன் ெிை கெொதுைொன அைிகுைி ள்  ொட்டொ  ைய ொன ந ொயொளி ளில் 
 நரொனொ வைரஸ் க ொற்வை கடலிரியம்  ணிக்  முடியும் என்ெ ற் ொன 
ஆ ொரத்வ  இப்பு ிய ஆய்ைொனது ஏற் ின்ைது. 

டிவர ஸ்வாப்-
சநரடி ஆர்டி-ெிசி 
ஆர் முவற 
(சநரடி  ாய்ந்த 
மூக்கு திரவம்) 

ந ொைிட்-19 நசொ வனவய அ ி ப் ெடுத்துை ற் ொ  இந் ிய மருத்துை 
ஆரொய்ச்சிக் குழுைொனது ந ரடி  ொய்ந்  மூக்கு  ிரைம் ஆர்டி-ெிசிஆர் 
நசொ வனக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இது கசல் ள் மற்றும் மூலக்கூறு 
உயிரியல் வமயத் ொல் உருைொக் ப்ெட்ட ொகும்.  

ச ாவிட்-19 ஸ்ரீ 
சக்தி சாவல் 

ஆறு கெண் ள்  வலவமயிலொன ஸ்டொர்ட்அப்  ிறுைனங் ளொனது ஐ ொ 
கெண் ள் அவமப்புடன் இந் ிய அரசு இவணந்து  டத் ிய ந ொைிட்-19 ஸ்ரீ சக் ி 
சைொல் ைிருவ  கைன்றுள்ளது.  

ெிவெசர் தடுப்பூசி ெிவெசர் மற்றும் ெநயொஎன்கடக் இவணந்து உருைொக் ிய  டுப்பு மருந் ொனது 
( வடகெற்றுக் க ொண்டிருக் ின்ை 3ம்  ட்ட நசொ வனயில்) ந ொைிட்-19 ந ொய்த் 
க ொற்று  டுப்ெ ில் 90%  ிைம்ெட கசயல்ெடு ின்ைது.  

iGOT மின்னணு 
 ற்றல் தளம் 

 னித்துைமொ  ைடிைவமக் ப்ெட்ட ஒருங் ிவணக் ப்ெட்ட அரசு ஆன்வலன் 
ெயிற்சியொன iGOT  ளமொனது 56 க ொகு ி ள், 196  ொகணொலி ள் மற்றும் 133 
ெயிற்சி ஆைணங் ள் அடங் ிய, ந ொைிட்-19 நெொரொளி ளுக் ொன 
 ன்னிவைைொன ெயிற்சி ஆைணத்வ  ைழங்கு ின்ைது. 

குலியன் – ொர்ரி – 
சிண்ட்சராம் 

ஒரு அரி ொன சிக் லில், ந ொைிட்-19ஆல் ெொ ிக் ப்ெட்ட சில ந ொயொளி ள், 
குலியன் ெொர்ரி சிண்ட்நரொம் மூலமொ வும் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ளனர் என்று 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது.  
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 வாச ி சநாய் இந் ியொைில், அரி ொன  ைொச ி ந ொயுடன் ஒத்  அைிகுைி வளக் க ொண்ட ஒரு  
பு ிய ைவ  ந ொயொனது ந ொைிட்-19ஆல் ெொ ிக் ப்ெட்ட குழந்வ  வள ெொ ித்து 
ைரு ின்ைது.  

ச ாவிட்-19ம் 
குழந்வத ளும்  

ஐக் ிய  ொடு ள் குழந்வ  ள்  ி ியமொனது (யுனிகசஃப்) ந ொைிட் மூலமொன 
 வலமுவை இழப்வெத்  ைிர்த் ல் என்ை அைிக்வ வய கைளியிட்டுள்ளது. அது 
ந ொைிட் ந ொய்த் க ொற்ைினொல் குழந்வ  ளுக் ொன அ ி ரித்து ைரும் 
நமொசமொன ைிவளவு வள சுட்டிக்  ொட்டு ின்ைது.  

நாவல் 
க ாசரானா 
வவரஸ் 
ெிரதிெலிப்பு 
கொறிமுவறயின் 
முப்ெரிமாண(3D)

அணு வவரெடம் 

க ொநரொனொ வைரஸில் உள்ள ெிர ொன புநரொட்டீஸ் எனப்ெடும் SARS-CoV-2 
க ொ ிப்கெொருளொனது மனி  உயிரணுக் வள ெொ ித் வுடன் உயிரி   கலடுக் த் 
க ொடங்கு ிைது. இந்  க ொ ியின் மூலக்கூைில் உள்ள ஒவ்கைொரு அணுைின் 
இருப்ெிடத்வ யும் கைளிப்ெடுத்தும் முப்ெரிமொண ைவரெடத்வ  
மு ல்முவையொ  அைிைியலொளர் ள்  யொரித்துள்ளனர். 

ANTISERA Biological E என்னும் நிறுவனமானது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் 
குழுவுடன் இவணந்து, COVID-19 சநாய்த்தடுப்பு மற்றும் சி ிச்வசயில் 
ெயன்ெடுத்தக்கூடிய ஆன்டிகசரா(ANTISERA) என்னும் உயர்தர 
மருந்துப்கொருவள உருவாக் ியுள்ளது. 

AZD7442 ந ொைிட் -19 சி ிச்வசக் ொ  உருைொக் ப்ெட்ட ஆன்டிெொடி மருந் ிவன 
 வடசிக் ட்ட மனி  நசொ வன ள் கசய்ை ற்கு உத்ந சித்துள்ள ொ  ஸ்ைடீன்-
ெிரிட்டிஷ் மருந்து  ிறுைனமொன அஸ்ட்ரொகசகன ொ(AstraZeneca) 
க ரிைித்துள்ளது. 

மஸ்லின் துணி   ர் மற்றும்  ிரொம க ொழில்துவை ஆவணயமொனது(KVIC) தூய மஸ்லின் 
துணியொல் கசய்யப்ெட்ட இரண்டு அடுக்கு ள் க ொண்ட  “ ீெொைளி ைொழ்த்து ள்”  
என்று அச்சிடப்ெட்ட மு க் ைசங் வள அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது, இது நமற்கு 
ைங் த் ின் ெொரம்ெரிய   ர் உற்ெத் ி கசய்யும் வ ைிவனக்  வலஞர் ளொல் 
வ  ளொநலநய க ய்யப்ெட்ட உயர் ர மற்றும் அ ி ைனீ ெருத் ி துணி ஆகும். 

United Against 

CORONA- Express 

through 

Art:உல ளாவிய 
 வலப் சொட்டி 

இந் ிய  லொச்சொர உைவு ள் குழுைொனது (ICCR) ஏற்ெொடு கசய்  உல ளொைிய 
 வலப் நெொட்டியில் ஆறு ையந   ிரம்ெிய ைங் ந ச  சிறுைன் அன்சொர் 
முஸ் ீன் அலி  னது  வலப்ெவடப்புக் ொ  1000அகமரிக்  டொலர் சிைப்பு ெரிசு 
கைன்ைொர். 
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COVIRAP  ரக்பூரில் உள்ள இந்திய கதாழில்நுட்ெ நிறுவனம் (ஐ.ஐ.டி) உருவாக் ிய 
ச ாவிராப் என்ற புதிய குவறந்த விவல ச ாவிட் -19 சநாய்த்கதாற்றிவனக் 
 ண்டறியும் முவறக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் குழு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 

TOCILIZUMAB சமீெத்திய ஆய்வில் TOCILIZUMAB என்ற மருந்தானது  ச ாவிட் -19 
சநாயாளி ளில் இறப்வெத் தடுப்ெதில்வல என்று  ண்டறியப்ெட்டுள்ளது. 

ச ாவிட்- 

19க் ான 
சமாசனாக்சளா
னல் 
ஆன்டிொடி ள் 

புநனைின் சர்ைந ச எய்ட்ஸ்  டுப்பூசி முயற்சி அவமப்பு (IAVI)மற்றும் சீரம் 
இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந் ியொ (SII)ஆ ியவை இவணந்து SARS-CoV-2 ந ொவய 
அழிக்கும் நமொநனொக்நளொனல் ஆன்டிெொடி வள (mAbs)உருைொக்  கமர்க் என்ை 
அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெ  ிறுைனத்துடன் ஒப்ெந் த் ம் கசய்துள்ளது . 
இது ந ொைிட் -19க ொற்றுந ொய் ஒழிப்ெில் முக் ிய ெங்குை ிக்கும். 

வடீ்டிலிருந்சத 
சவவல கசய்யும் 
நவடமுவற 
மற்றும்  ாற்று 
மாசுொட்டின் 
தாக் ம் 

எரிசக் ி மற்றும்  ொல ிவலக் ொன  புலனொய்வு ெிரிைொனது (ECIU), இந்  
குளிர் ொல ெருைத் ில் க ொற்றுந ொயொல் ைடீ்டிலிருந்து அ ி  
எண்ணிக்வ யிலொன மக் ள் நைவல கசய்ை ொல் இங் ிலொந் ின் சில ெகு ி ள் 
அ ி  அளைில்  ொற்று மொசுெொட்வட எ ிர்க ொள்ளக்கூடும் என்று கூைினொர். 

K.K வைலஜா COVID-19 ந ொய்த் டுப்பு ெணியில் ஈடுெட்ட உல ின் ‘சிைந்  
சிந் வனயொளரொ ’ ந ரள சு ொ ொர அவமச்சர் ந .ந .வைலொஜொ அைர் வள  
இங் ிலொந்து இ ழ் ஒன்று ெொரொட்டியுள்ளது 

டாட்டாCRISPRசசாத
வன 

டொடொ குழுமம் மற்றும் CSIR-IGIBஆ ிநயொரொல் உருைொக் ப்ெட்ட 
இந் ியொைின் மு ல் CRISPR ந ொைிட் -19 நசொ வன இந் ியொைில் 
ெயன்ெடுத்  அனும ிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

மாநில செரிடர் 
தணிப்பு  நிதியம் 

ந ொைிட்-19 ந ொய்க் ொ  மொ ில நெரிடர்  ணிப்பு   ி ிவயப் 
ெயன்ெடுத்துை ற் ொன ைரம்ெொனது  35%மு ல் 50% ைவர 
உயர்த் ப்ெட்டுள்ள ொ  ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி அைிைித்துள்ளொர். 

ெிரதம அவமச்சர் 
 ரிப்  ல்யாண் 
 ாப்ெீட்டுத் 
கதாகுப்புத் திட்டம் 

COVID-19 சநாயுடன் சொராடும் சு ாதார ஊழியர் ளுக் ா   
இத்திட்டமானது சமலும் 180 நாட் ளுக்கு நீட்டிக் ப்ெட்டுள்ளது 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


7 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

இந்தியாவின் முதல் 
க ாசரானா வவரஸ் 
சசாதவன வசதி 
க ாண்ட விமான 
நிவலயம் 

கடல்லியின் இந் ிரொ  ொந் ி சர்ைந ச ைிமொன  ிவலய  ிறுைனத் ில் 
(DIAL) இல் க ொடங் ப்ெட்டது 

Association Of World 

Election Bodies (A-

WEB) 

2020 கசப்டம்ெர் 21 அன்று  இந்திய சதர்தல் ஆவணயமானது உல த் 
சதர்தல்  ழ த்தின் (A-WEB) தவலவமப் கொறுப்பு வ ித்த ஓராண்டு 
நிவறவவ அடுத்து    ‘‘Issues, Challenges and Protocols for Conducting 

Elections during COVID-19: Sharing Country Experiences” என்ற  ருத்துருவின் 
 ீழ் ஒரு சர்வசதச  ாகணாளிக்  ாட்சி மாநாட்டிவன  நடத்தியது. 

ரக்ஷக் சராசொ 
எந்திரம் 

ந ொைிட் 19க ொற்றுந ொய் ெரவுை ற்கு எ ிரொன நெொரொட்டத் ில், இந் ிய 
இரயில்நையொனது ரக்ஷக் என்ை நரொநெொ எந் ிரத்வ  ைடிைவமத்துள்ளது, 
இது மருத்துைருக்கும் ந ொயொளிக்கும் இவடயில் சமூ  இவடகைளியுடன்  
க ொடர்பு க ொள்ள ைழிைவ  கசய் ிைது. 

MEDBOT COVID-19ந ொயொளி ளுக்கு உணவு மற்றும் மருந்து வள ைழங்  உ வும் 
ைவ யில் இந் ிய ரயில்நை ‘கமட்நெொட்’(MEDBOT) என்ை க ொவலக் 
 ட்டுப்ெொட்டு மருத்துை  ள்ளுைண்டிவய உருைொக் ியுள்ளது. 

ஸ்ொட் சராசொ 
எந்திரம்(Spot Robot) 

மொசசூகசட்ஸ் க ொழில்நுட்ெ ெல் வலக் ழ த் ின் (MIT - USA) ெொஸ்டன் 
வடனமிக்ஸ் ெிரிவு ஆரொய்ச்சியொளர் ள் ‘ஸ்ெொட்’ என்ை நரொநெொவை 
உருைொக் ியுள்ளனர். ந ொைிட்-19அைிகுைி ள் உள்ள ந ொயொளி ளுக்கு 
இவ ப் ெயன்ெடுத்   ிட்டமிட்டுள்ளனர். 

ச ள்வி சநரம் 
மற்றும் பூச்சிய 
சநரம் 

ந ொைிட்-19ந ொய்த்க ொற்வைக்  ருத் ில் க ொண்டு ந ள்ைி ந ரம் மற்றும் 
பூச்சிய ந ரம் ஆ ியைற்வை  ிறுத் ி வைக்  மத் ிய அரசொனது  முடிவு 
கசய்துள்ளது.   

நிவற 
நிறமாவலமானிவய
ப் ெயன்ெடுத்தி 
ச ாவிட் -
19சநாய்த்கதாற்வறக் 
 ண்டறிதல் 

ஜசீனாமியல் மற்றும் ஒருங் ிவணந்த உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 
(IGIB) மற்றும் சதசிய சநாய் ளுக் ான  ட்டுப்ொட்டு வமயம் (NCDC) 
ஆ ியவவ இவணந்து  நாவல் க ாசரானா வவரஸ் (SARS-CoV-2) ஐக் 
 ண்டறிய நிவற நிறமாவலமானிவயப் ெயன்ெடுத்தும் ஒரு 
கதாழில்நுட்ெத்வத உருவாக் ியுள்ளன. 
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ெிராடி ினின் 
ஸ்டொர்ம்(Bradykinin 

storm) 

ச ாவிட் -19 சநாய்த்கதாற்று ொதித்த  சநாயாளி ளின் மாதிரி வள  
ெகுப்ொய்வு கசய்யும்சொது அதில்  ‘ெிராடி ினின் ஸ்டார்ம்‘ எனப்ெடும் 
ஒரு நி ழ்வானது   ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

Chakr DeCoV IIT  கடல்லி ெல் வலக் ழ மானது  N 95 மு க் வசங் வள 
தூய்வமப்ெடுத்த ‘‘Chakr DeCoV’’  என்ற  ருவிவய 
அறிமு ப்ெடுத்தியுள்ளது 

24x7 ட்டணமில்லா 
மனநல மறுவாழ்வு 
வழங்கும் 
உதவிவமயம் - 
KIRAN 

COVID-19க ொற்றுந ொவயத் க ொடர்ந்து மனந ொயொல் 
ெொ ிக் ப்ெட்டைர் ளுக்கு  ிைொரணம் மற்றும் ஆ ரவை ைழங்  
அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ள 24x7 ட்டணமில்லொ உ ைிவமய  எண்: (1800-

500-0019) 

‘எனது குடும்ெம், 

எனது கொறுப்பு’ 
ெிரச்சாரம்  

COVID-19ந ொவயக்  ட்டுப்ெடுத்  ம ொரொஷ்டிரொ அரசு ‘எனது குடும்ெம், 
எனது கெொறுப்பு’ என்ை ெிரச்சொரத்வ த் க ொடங் ியுள்ளது. 

STOPCovid ஆரொய்ச்சியொளர் ள் உருைொக் ியுள்ள பு ிய ந ொைிட்-19 நசொ வன 

Swasner IIITபுைநனஸ்ைர் ெல் வலக் ழ மொனது ‘Swasner’ என்ை  சுைொசத்வ  
எளி ொக்கும் ைவ யிலொன,  வலக் ைசம்  நெொன்ை  ொற்நைொட்ட 
ைச ியிவன ைழங்கும்  சொ னத்வ  உருைொக் ியுள்ளது. 

கெங் ளூரில் 
இந்தியாவின் முதல் RT-

PCR ஆய்வ ம் 

  ர் ொட ொ மொ ில அரசு இந் ியொைின் மு ல்  டமொடும் RT-PCR 
ஆய்ை த்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியது. இந்  ஆய்ை த்வ  கெங் ளூரு 
இந் ிய அைிைியல்  ிறுைனம் உருைொக் ியுள்ளது. 

 இந்  ஆய்ை த் ிற்கு  டமொடும் க ொற்று ெரிநசொ ித் ல் மற்றும் 
அைிைித் ல் (MITR) ஆய்ை ம் என கெயரிடப்ெட்டுள்ளது. இது 
மொ த் ிற்கு 9000 ெரிநசொ வன வள  டத்தும்  ிைன் க ொண்டது. 

ஸ்புட்னிக் V ந ொைிட் – 19  டுப்பூசி “ஸ்புட்னிக்–V”-ற்கு ஒழுங்குமுவை ஒப்பு ல் 
ைழங் ிய உல ின் மு ல்  ொடொ  ரஷ்யொ உருைொ ியுள்ளது என ரஷ்ய 
ஜனொ ிெ ி ைிளொடிமிர் புடின் அைிைித் ொர். 
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அக்சடாெர் 
மாதத்திற்குள் ச ாவிட்-

19க்கு எதிரான 
கவகுஜன தடுப்பூசி 
சொட ரஷ்யா 
திட்டமிட்டுள்ளது. 

ஜூவல மொ ம் ந ொைிட்  டுப்பூசிவய மனி ரிடம் ெரிநசொ வன 
கசய் வல கைற்ைி ரமொ  முடித்  உல ின் மு ல்  ொடு என்ை 
கெருவமவய ரஷ்யொ கெற்ைது. மு ல் ிவல முடிவு ளின்ெடி, 
ரஷ்யொைின் ந ொைிட்  டுப்பூசி ெயனுள்ளது என  ிரூெிக் ப்ெட்டுள்ளது.  

DG14G சமீெத் ில் மநலசியொ ஒரு பு ிய ந ொைிட்-19 ைவ வய 
 ண்டைிந்துள்ளது. இது 10 மடங்கு அ ி  க ொற்றுத் ன்வம 
க ொண்ட ொகும். வைரசில் ஏற்ெடும் சடு ிமொற்ைத் ொல் DG14G 
என்ைவழக் ப்ெடு ிைது. 

ஆெசரைன் ப்ரீத்திங் 
ஸ்செஸ் 

ந ொைிட்-19 ொன ெல்முவன ெணியில் இந் ிய அ ி ொரி ளுடன் 
இவணந்து ெணியொற்ை ஆெநரைன் ப்ரீத் ிங் ஸ்நெஸ் என்ை குைியடீ்டு 
கெயரில் ஒரு இஸ்நரலிய குழு இந் ியொ ைந்து நசர்ந் து.  

MEDBOT ந ொைிட்-19 ந ொயொளி ளுக்கு உணவு, மருந்து வள ைழங்  இந் ிய 
இரயில்நை “கமட்நெொட்” என்ை க ொவல  ட்டுப்ெொட்டு மருத்துை 
 ள்ளுைண்டிவய உருைொக் ியது. 

AVIPTADIL RLF-100 என்ை ெவழய மருந் ொனது ஆரம்ெ ஆய்வு ளில் நுவரயரீலில் 
 வடகெறும் SARS-CoV-2 கெருக் மவட வல  ிறுத் முடியும் என 
 ண்டைிந்துள்ளது. அடுத்து ந ொைிட்-19 ந ொயொளி ளுக்கு இவ  
ெயன்ெடுத்  ஆய்வு கசய்யப்ெடு ிைது. 

அடுத்த தவலமுவற 
கதாடர் வரிவசயாக்  
இயந்திரங் ள் (NGS) 

ந ொைிட்-19க் ொன நசொ வனவய ைவரவுெடுத்துை ற்கும், துல்லியத் 
 ன்வமவய நமம்ெடுத்துை ற்கும் “கம ொ ஆய்ை ங் வள” 
உருைொக்குை ில் அைிைியல் மற்றும் க ொழில் ஆரொய்ச்சி  ழ ம் (CSIR) 
ஈடுெட்டு ைரு ிைது. 

க ாசரானா 
சொராளி ள் 

மத் ிய சு ொ ொரத்துவை அவமச்சர் மு ல்முவையொ  ஒரு ஊடொடும் 
ந ொைிட்-19ற் ொன க ொநரொனொ நெொரொளி ள் என்ை ைிவளயொட்வட 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர். ந ொைிட்-19க ொற்று ந ொவய எ ிர்த்துப் 
நெொரொடுை ற் ொன சரியொன  ருைி ள் மற்றும்  டத்வ  வள மக் ளுக்கு 
 ற்ெிப்ெ ற் ொன பு ிய மற்றும் மி வும் ஆக் ப்பூர்ைமொன ைழிவய 
இவ்ைிவளயொட்டு ைழங்கு ிைது.  
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 ாதியின் ெட்டு 
மு க் வச ெரிசுப் 
கெட்டி 

மத் ிய குறு, சிறு மற்றும்  டுத் ர  ிறுைனங் ளுக் ொன (MSME) 
அவமச்சர் ஸ்ரீ  ி ின் ட் ரி  ொ ியின் ெட்டு மு க் ைச ெரிசுப் கெட்டிவய 
அைிமு ப்ெடுத் ினொர். இப்கெட்டிவய   ர் மற்றும்  ிரொம க ொழில் 
ஆவணயம் (KVIC) உருைொக் ியுள்ளது. 

சாவ்னி ச ாவிட் : 
சயாதா சன்ரக்ஷன் 
சயாஜனா 

மத் ிய ெொது ொப்புத் துவை அவமச்ச ம் “சொவ்னி ந ொைிட் : நயொ ொ 
சன்ரக்ஷன் நயொஜனொவை” அைிமு ப்ெடுத் ி உள்ளது. இது ஆயுள் 
 ொப்ெடீ்டுக்  ழ ம் (LTC)மூலம் கசயல்ெடுத் ப்ெடும் ஒரு குழு ஆயுள் 
 ொப்ெடீ்டுத்  ிட்டமொகும்.  

உமிழ்நீர் சநரடி 
ெரிசசாதவன 

ஒரு பு ிய, ைிவரைொன ந ொயைி ல் நசொ வனக் ொ  அகமரிக்  உணவு 
மற்றும் மருந்து  ிர்ைொ  அவமப்பு (FDA) பு ிய க ொநரொனொ வைரசிற் ொன 
ந ொயைி ல் நசொ வனயில் உமிழ் ீர் மொ ிரி வளப் ெயன்ெடுத்  
அைசர ொல ெயன்ெொட்டு அங் ீ ொரம் ைழங் ியுள்ளது.  

சொண்டா ஒடிசொைின் மல் ங் ிரி மொைட்டத் ின் மவலத் க ொடர் ளில் ைசிக்கும் 
ெழங்குடி சமூ மொன நெொண்டொக் ளுக்கு ந ொைிட் – 19 க ொற்று 
ஏற்ெட்டுள்ளது. இச்சமூ த்வ ச் சொர்ந்   ொன்கு  ெர் ளுக்கு ந ொைிட் – 19 
க ொற்று உறு ிகசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

ச ாவாக்ஸ் 
கசயல்திட்டம் 

உல  சு ொ ொர அவமப்பு பு ிய க ொநரொனொ வைரஸ்  டுப்பூசி ளின் 
நமம்ெொடு மற்றும் உற்ெத் ிவய ைிவரவுெடுத்துைவ யும், 
அவனைருக்கும் சமமொன அணு வல உறு ி கசய்ைவ யும் ந ொக் மொ க் 
க ொண்ட சர்ைந ச கூட்டணியொன ந ொைொக்ஸ் அவமப்பு முவையில் 
நசர்ை ற் ொன அவனத்து  ொடு ளுக்குமொன அவழப்வெ புதுப்ெித்துள்ளது.  

வெசராவலசிஸ் ெயன்ெடுத் ப்ெட்ட சுய ெொது ொப்பு உெ ரணங் ளிலுள்ள (PPE)க  ிழி வள 
புதுப்ெிக் த் க்   ிரை எரிகெொருளொ  மொற்ைலொம் என உயிரி எரிகெொருள் 
என்ை இ ழில் கைளியிடப்ெட்ட பு ிய ஆய்ைில் க ரிைிக் ப்ெட்டுள்ளது.  

ஒரு மு மூடி - ெல 
உயிர் ள் (ஏக்மாஸ்க் – 
அகனக் ஜிந்த ி) 

மத் ிய ெிரந ச மொ ிலம் ஆ ஸ்ட் 15 ைவர “ஒரு மு மூடி ெல 
உயிர் ள்” என்ை கெொது மக் ளுக் ொன ைிழிப்புணர்வு ெிரச்சொரத்வ  
க ொடங் ியுள்ளது. இத் ிட்டமொனது ந ொைிட் – 19 ந ொய்த் க ொற்வை 
 டுப்ெ ற்கு மு மூடி ள் அணிைது குைித்து ைிழிப்புணர்வை 
ஏற்ெடுத்து ிைது.  

மின்னணு தடுப்பூசி 
புலனாய்வு 
வவலயவமப்பு (eVIN) 

ந ொைிட்-ற்கு ெயன்ெடுத் ப்ெடும் கெொருட் ளின் ைி ிநயொ ச் சங் ிலிவயக் 
 ண் ொணிக்  இந் ியொைிலுள்ள மொ ில / யூனியன் ெிரந ச 
அரசொங் ங் ளொல் (eVIN) ெயன்ெடுத் ப்ெடு ிைது. 
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ெவித்ரெதி & ஆைாதா 
தாரா 

நமம்ெடுத் ப்ெட்ட ெொது ொப்பு க ொழில்நுட்ெ  ிறுைனம் [DIAT (DU)] 
ந ொைிட்–19க்கு எ ிரொ  நெொரொட “ெைித்ரெ ி” மற்றும் “ஆைொ ொ  ொரொ” 
என்ை இரண்டு  யொரிப்பு வள அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது.  

ெைித்ரெ ி = உயிரிைழி சிவ ைவடயும் மு க் ைசம் 

ஆைொ ொ  ொரொ = நுண்ணுயிகர ிர்ப்பு உடல் ஆவட 

வ சுத்தி ரிப்ொனில் 
நச்சு 

அகமரிக்  உணவு மற்றும் மருந்து  ிர்ைொ  அவமப்பு வ  
சுத் ி ரிப்ெொனிலுள்ள புகரொப்ெனொல் – 1 ஆனது மத் ிய  ரம்பு 
மண்டலத்வ  சிவ த்து உயிருக்கு ஆெத்வ  ைிவளைிக்கும் என 
அைிைித் து. 

G4 EA H1N1 (கொதுவா  
ஜி4 வவரஸ் என்று 
அவழக் ப்ெடு ிறது. 

 சீன ைிஞ்ஞொனி ள் சீனப் ென்ைி வளப் ெொ ிக்கும் ஒரு “பு ி ொ  
உருைொ ியுள்ள” இன்புளுயன்ஸொ வைரவஸக்  ண்டைிந்துள்ளனர். 
நமலும் இது உல ளொைிய க ொற்றுந ொவயத் தூண்டும் ஆற்ைவலக் 
க ொண்டுள்ளது. 

இந்தியாவின் AI – 
இயக் ப்ெட்ட MyGov 
க ாசரானா 
சசவவவமயம் CogX 

2020இல் இரண்டு 
விருது வளப் கெற்றது. 

 ந ொைிட் – 19 சமு ொயம் சிைந்   ண்டுெிடிப்பு 
 மக் ள் ைிருப்ெம் ந ொைிட் – 19 ஒட்டு கமொத்  கைற்ைியொளர் 

ேமாரா  ர் – ேமாரா 
வித்யாலயா  

ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொயொல் லொக்டவுன்  ொலத் ில் மொணைர் ளின் 
 ல்ைி முவைவய  ைனித்துக் க ொள்ை ற் ொ  மத் ிய ெிரந சம் ஒரு 
கமய் ி ர்  ளத் ின் மூலம் “ஹமொரொ  ர் – ஹமொரொ ைித்யொலயொ” ஐ 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

 னவு ச ரள திட்டம் ந ொைிட் – 19க ொற்றுந ொயொல் நைவல இழந்து கைளி ொடு மற்றும் ெிை 
மொ ிலங் ளில் இருந்து  ிரும்ெி ைருெைர் ளுக்கு “ னவு ந ரள  ிட்டம்” 
என்று ந ரள அரசு அைிைித்துள்ளது. 

சர்தார் ெட்சடல் 
ச ாவிட் ெராமரிப்பு 
வமயம் மற்றும் 
மருத்துவமவன 
(SPCCCH) 

உல ின் மி ப்கெரிய ந ொைிட் – 19சி ிச்வச ைச ி  ிட்டத் ட்ட 10,000 
ெடுக்வ க் ளுடன் 2020 ஜூவல 5ஆம் ந  ி புது ில்லியில் 
 ிைக் ப்ெட்டது. 
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இந்திய இராணுவ 
வரீர் ளின் கெயரில் 
வார்டு ள் 

புது  ில்லியில் 12  ொட் ளில் ந ொைிட் – 19ந ொயொளி ளக்கு 
சி ிச்வசயளிக்  1000 ெடுக்வ  க ொண்ட மருத்துைமவனவய டிஆர்டிஓ 
உருைொக் ியுள்ளது. 2020 ஜூன் 15ஆம் ந  ி சீனர் ளுட்ன்  ொல்ைொன் 
ெள்ளத் ொக் ில்  டந்  ைன்முவை நமொ லின் நெொது உயிர் இழந்  
இந் ிய ரொணுை ைரீர் ளின் கெயரில் ைொர்டு ள் கெயரிடப்ெட்டன. 

யுனிசசவியர் ஐ.ஐ.டி. ரூர்க் ி ஆரொய்ச்சியொளர் ள் “யுனிநசைியர்”  ிருமி ொசினி 
கெட்டிவய உருைொக் ியுள்ளனர். 

சிறப்பு கசயல் திட்டம்  வரநயொரப் ெகு ி ளில் ந ொைிட் அ ி ெடியொன ெரைவலக்  ட்டுப்ெடுத்  
சிைப்பு கசயல்  ிட்டத்வ  ந ரளொ  யொரிக் ிைது. 

உல ின் முதல் 
மறுெயன்ொட்டு ெிெிஇ 
 ருவி ள் 

லொயல் துணி ஆவல உல ின் மு ல் வைரஸ் ஊடுருைலற்ை 
மறுெயன்ெொட்டுக்குரிய ெிெிஇ  ருைி ள், மீண்டும் ெயன்ெடுத் க்கூடிய 
ஆவட ள், மு மூடிவய (மு க் ைசம்) அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

இசடாலிசுமாப் ஊசி மி மொன மு ல்  டுவமயொன சுைொசக் ந ொளொறு ந ொய்குைி (ARDS) 
ந ொயொளி ளுக்கு மட்டுநம  வடச்கசய்யப்ெட்ட அைசர  ொல 
ெயன்ெொட்வடக் க ொண்ட ந ொைிட் – 19ந ொயொளி ளுக்கு சி ிச்வசயளிக்  
‘இநடொலிசுமொப்’ ஊசிக்கு டி.சி.ஜி.ஐ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

ச ாவிட் – 

19சி ிச்வசக்கு 
கரம்கடசிவர், 
சடாசிலிசுமாய் 
ஆ ியவற்வற 
எச்சரிக்வ யுடன் 
ெயன்ெடுத்த அரசு 
அறிவுறுத்து ிறது. 

ந ொைிட் – 19க் ொன மருத்துை நமலொண்வம க ைிமுவையில் 
கரம்கடசிைர்,  ன்கைலகசன்ட் ெிளொஸ்மொ, நடொசிலிசுமொப் ஆ ியவை 
ைிசொரவண சி ிச்வசயின்  ீழ் வைக் ப்ெட்டுள்ளன. 

ரஷ்ய தடுப்பூசி மனித 
மருத்துவ சசாதவனவய 
நிவறவு கசய் ிறது. 

ரஷ்யொைின்  மநல  ிறுைத் ின் ந ொைிட் – 19 டுப்பூசி மனி  மருத்துை 
ெரிநசொ வன வள  ிவைவு கசய்  மு ல்  டுப்பூசியொ  உள்ளது. 

சராச ா – சடாச ா 
ெிரச்சாரம் 

மு க் ைசம் அணியொ ைர் ளுக்கு மத் ியப் ெிரந ச அரசு ‘நரொந ொ – 
நடொந ொ’ ெிரச்சொரத்வ  அைிைித்துள்ளது. 

‘க ாசரானா  வாச்’ 
சு ாதார  ாப்ெீட்டுத் 
திட்டம்  

IRDAI‘க ொநரொனொ  ைொச்’  ொப்ெடீ்டுத்  ிட்டத்வ  க ொடங்  
அனும ித்துள்ளது. 
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ச ாவிட் – 19எதிர்மவற 
சான்றிதழ் 

கைளி ொடு கசல்ல ந ொைிட் – 19எ ிர்மவை சொன்ைி வழ ைங் ொளந சம் 
 ட்டொயமொக்கு ிைது. 

SHVDH ஐ.ஐ.டி.  ொன்பூர் ஸ்மொர்ட்நெொனில் இயக் ப்ெடும் நஹண்டி புை ஊ ொ 
 ிருமி ீக் ம் உ ைி (SHVDH) என்ை புை ஊ ொ (யு.ைி) சுத் ி ரிப்பு 
சொ னத்வ  உருைொக் ியுள்ளது. 

ச ாவிட் ெிந்வதய 
இரயில் கெட்டி 

ந ொைிட் – 19வைரஸ் க ொற்று ெரைொமல்  டுக்கும் முயற்சியில் இந் ிய 
ரயில்நை ஒரு பு ிய அ ி ைனீ ‘ந ொைிட் ெிந்வ ய இரயில் கெட்டிவய’ 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

நிசமாச ா ல் 
ொலிசாக் வரடு 
 ான்ஜூச ட் தடுப்பூசி 

இந் ிய மருந்துக்  ட்டுப்ெொட்டு ைொரியம் (DCGI) உள் ொட்டில் உருைொக் ிய 
மு ல்  ொன்ஜூந ட்  டுப்பூசிக்கு ஒப்பு ல் அளித் து. 

COROSURE மத் ிய மனி ைள மற்றும் நமம்ெொட்டுத் துவை அவமச்சர் ரநமஷ் 
நெொக்ரியொல்  ிஷ்னக் உல ின் மி  மலிவு ைிவலயில் ந ொைிட் – 

19 ருைி (COROSURE) ஒன்வை அைிமு ப்ெடுத் ினொர்.  ருைி ஐ.ஐ.டி. 
கடல்லி உருைொக் ியது. 

இந் ியொைின் மு ல் 
க ொடர்பு இல்லொ   ொர் 
 ிறுத்துமிடம் 

ஜி.எம்.ஆர் வஹ ரொெொத் சர்ைந ச ைிமொன  ிவலயம் (GHIAL)ந ொைிட் – 

19க்கு இவடயில் ெொது ொப்ெொன ைிமொன  ிவலயத்வ  ைழங்  
இந் ியொைின் மு ல் முழுவமயொன க ொடர்பு இல்லொ  ைிமொன  ிவலய 
 ொர்  ிறுத்துமிடத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

MEDICAB இந் ியன் இன்ஸ்டிடியடீ் ஆப் கடக்னொலஜி கமட்ரொஸ் (IIT – M) MEDICAB 
என்ை சிைிய மருத்துைமவன இந்  ெிரிவு அனுப்ெப்ெடு ிைது. 

ZyCov - D ந ொைிட் – 19 டுப்பூசியின் மருத்துை ெரிநசொ வன வள  ட்டம் I/II 
என்று இந் ியொ க ொடங் ியுள்ளது – ZyCoV – D, உயிரி க ொழில்நுட்ெத் 
துவையின் (DBT) ஆ ரநைொடு வசடஸ் (மருந்து  ிறுைனம்) ைடிைவமத்து 
உருைொக் ியுள்ளது. 

ஆக்ஸ்சொர்டு தடுப்பூசி 
AZD1222 

ஆக்ஸ்நெொர்டு  டுப்பூசி ந ொைிட் – 19க்கு எ ிரொ  ‘இரட்வட ெொது ொப்வெ’ 
ைழங் க்கூடும் என்று இங் ிலொந்து ந ொைிட் – 19நசொ வன ள் 
 ொட்டு ின்ைன. 
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COVIND – 19 
சி ிச்வசயளிப்ெ ில் BCG 
 டுப்பூசியின் 
கசயல் ிைன் குைித்  
ஆய்வு 

ந ொைிட் – 19ைய ொன  ெர் ளின் ந ொயுற்ை  ன்வம மற்றும் இைப்வெத் 
 டுக்  BCG  டுப்பூசியின் கசயல் ிைவன ம ிப்ெிடுை ற் ொன ஆய்வை 
ICMR நமற்க ொள்ள உள்ளது. 

USRDA மு ல் 
முவையொ  ச ாவிட் – 
19கூட்டு சசாதவனக்கு 
ஒப்புதல் அளித்தது. 

ந ொைிட் – 19ஐ நசொ ிக்   ொன்கு  ெர் ளிடமிருந்து கூட்டு மொ ிரிவய 
நசொ ித்து அனும ிக்  அகமரிக் ொைின் உணவு மற்றும் மருந்து 
 ிர்ைொ ம் அைசர ொல ெயன்ெொடு அங் ீ ொரத்வ  கைளியிட்டது. 

கடக்சொகம ொநசொன் கடக்சொகம ொநசொவன ந ொைிட் – 19சி ிச்வசயொ  ஜப்ெொன் 
அங் ீ ரிக் ிைது. 

DRDUச ாவிட் – 
19சசாதவன வசதிவய 
டிோர், சலவில் 
நிறுவு ிறது. 

 ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி நமம்ெொட்டு அவமப்பு நலைில் ஒரு ந ொைிட் – 19 
நசொ வன ைச ிவய  ிறுைியுள்ளது. 

 ெொது ொப்பு ைச ி உயர் உயர ஆரொய்ச்சி  ிறுைனத் ில் (DIHAR) இந்  
ஆரொய்ச்சி ைச ி அவமக் ப்ெட்டது. 

ரொஜஸ் ொன் மொ ிலத் ின் 
மு ல் ெிளொஸ்மொ 
ைங் ிவய 
அைிமு ப்ெடுத்து ிைது. 

ரொஜஸ் ொன் அரசு மொ ிலத் ின் மு ல் ெிளொஸ்மொ ைங் ிவய கஜய்பூரில் 
அவமக்  உள்ளது. இந் ியொைின் மு ல் ெிளொஸ்மொ ைங் ி கடல்லியில் 
 ிறுைப்ெட்டது. 

2 ஆண்டு சிவைத் 
 ண்டவன, மு க் ைசம் 
அணியொ  ற்கு `1 
லட்சம் அெரொ ம் 

ந ொைிட் க ைிமுவை வள மீறும் ைவ யில் மு க் ைசம் 
அணியொ  ற்கு ஜொர்க் ண்ட் 2 ஆண்டு சிவைத்  ண்டவன, `1லட்சம் 
அெரொ ம் அைிைித்துள்ளது. 

Veli Band ஐ.ஐ.ம் ந ொழிக்ந ொடு சமூ  இவடகைளிவய உறு ி கசய்ை ற் ொ  ‘Veli 

Band’ஐ உருைொக் ியுள்ளது. 

COVISHIELD ஆக்ஸ்நெொர்டு ெல் வலக் ழ ம் மற்றும் அஸ்ட்ரொகஜகன ொ உருைொக் ிய 
ந ொைிட் – 19 டுப்பூசி COVISHIELD ஆ ியைற்ைின் மருத்துை 
ெரிநசொ வன வள நமற்க ொள்ளப் நெொை ொ  மத் ிய மருந்து ள்  ரக் 
 ட்டுப்ெொட்டு அவமப்பு அைிைித் து. 
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மூன்று பு ிய உயர் – 
ICMRச ாவிட் – 
19சசாதவன 
ஆய்வ ங் ள் 

மும்வெ, க ொய்டொ, க ொல் த் ொைில் 3 உயர் ிவல ந ொைிட் நசொ வன 
ஆய்ை ங் வள ெிர மர் நமொடி  ிைந்து வைத் ொர். 

மூன்று பு ிய உயர் ிவல ICMR ஆய்ை ங் ள் ைிரிைொக் ப்ெட்டு 
எ ிர் ொலத் ில் கடங்கு, கஹெவடடில்ெிசி, மற்றும் எச்.ஐ.ைி நெொன்ை ெல 
ந ொய் வள ெரிநசொ ிக்  ெயன்ெடுத் ப்ெடும். 

BeIyo   ொட்டின் மு லொைது ந ொைிட் – 19 ெிளொக்கசயின் இயங்கு ளம். 
 மக் ளின் ந ொைிட் – 19 மருத்துை மற்றும்  டுப்பூசி  ரவு ள் எழுத்து 

ெடிைத் ிலிருந்து டிஜிட்டல் ம ிப்ெடீு ளொ  மொற்ைப்ெட்டது. 
 IIT கெங் ளூரொல் உருைொக் ப்ெட்டது. 

ச ாவிட் – 
19 ழிவு வள ெிரித்தல் 

கெொது சு ொ ொரத்வ  ெொ ிக்கும் மொசுெொடு ஏற்ெடுைவ   ண்டிப்ெொ  
 டுக்  ந ொைிட் – 19மருத்துை  ழிவு வள கெொது குப்வெக் ளிலிருந்து 
ெிரிப்ெது அைசியம் என ந சிய ெசுவம  ீர்ப்ெொயம் (NGT)கூைியுள்ளது. 

ஆெநரைன் ெிரித் ிங் 
ஸ்நெஸ் 

இஸ்நரலிய குழு ந ொைிட் – 19க் ொன ைிவரைொன நசொ வன ளின் 
நசொ வன வள க ொடங் ியது. 

வைெொஸ் ந ொைிட் 
ஸ்ந ொர் 

டிஎஸ்டி “வலெொஸ் ந ொைிட் ஸ்ந ொவர” உருைொக்  அக்குலி நலப்வஸத் 
ந ர்ந்க டுக் ிைது. 

ெந் ி கூட் சொக் வட வள சுத் ம் கசய்ை ற்கு குவைந் ெட்ச மனி  ஈடுெொட்வட 
உறு ி கசய்ை ற் ொ  குைஹொத் ி நமம்ெொட்டுத் துவை அவமச்ச ம் 
மு ல் நமன்நஹொல் துப்புரவு நரொநெொ ‘ெந் ிகூட்’ ஐ  ிைந்து 
வைத்துள்ளது. 

ச ாவிட் – 19எதிர்த்து 
சொராட இந்தியாவுக்கு 
3 மில்லியன் அகமரிக்  
டாலர் மானியம் 
வழங்  ADB ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளது. 

ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொய்க்கு அரசொங் த் ின் அைசர ொல கசயலுக்கு 
நமலும் ஆ ரவு கசய்ய ஆசிய ைளர்ச்சி ைங் ி (ADB)  னது ஆசிய 
ெசிெிக் நெரிடர் மீட்பு  ி ியிலிருந்து இந் ியொைிற்கு 3 மில்லியன் 
அகமரிக்  டொலர் (சுமொர் 22 ந ொடி) மொனியம் ைழங் ியுள்ளது. 

ச ாவிட் – 
19சநாயாளி ளின் 
சதசிய மருத்துவ ெதிவு 

AIIMS உடன் இவணந்து ஐசிஎம்ஆர், ந ொைிட் – 19 ந ொயொளி ளின் பு ிய 
க ளிைொன  ரவுத் ளத்வ  உருைொக்கு ிைது. 
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ஆஷ்நர வைரஸ் ெரவு வலத்  டுப்ெ ன் மூலம் அல்லது குவைப்ெ ன் மூலம் 
ந ொைிட் – 19ஐ எ ிர்த்துப் நெொரொடுை ற் ொன மருத்துை ெடுக்வ  
 னிவமப்ெடுத்தும் அவமப்ெொன ‘ஆஷ்நர’ஐ ெொது ொப்பு க ொழில்நுட்ெ 
 ிறுைனம் (DIAT) உருைொக் ியுள்ளது. 

ச ாவிட் – 19இன் 
கசங்குத்து ெரிமாற்றம் 

 ொட்டின் மு ல் ந ொைிட் – 19 ொய் – நசய் கசங்குத்து ெரிமொற்ைம் 
ம ொரொஷ்டிரொைில் ெ ிவு கசய்யப்ெட்டது. 

க ாசரானாவவரஸ்வ
வ (A3i) 

 பு ி ொ அவடயொளம் ொணப்ெட்டுள்ளA3iஅல்லது ிளொட்I/A3iைவ 41%

மொ உள்ளது. 
எனநைஇந் ியொைில்இதுஇரண்டொைதுஅ ி மொ  ொணப்ெடும்வைரஸ்ை
வ யொ உள்ளது. 

 A2aக ொநரொனொவைரஸ்ைவ இந் ியொைில்மி அ ி மொ  ொணப்ெடும்
வைரஸ்ைவ யொகும். 

ச ாவிட்– 

19இல்லாதநாடு 
 ியூசிலொந்து ன்வனக ொநரொனொவைரஸ்அல்லொ  ொடொ அைிைித்துள்ளது. 

இந்தியசதசியவடிவம் டிஎஸ்டிஎ ிர் ொலந ொைிட்– 

19க ொற்றுெரைவல ண் ொணிக் இந் ியந சியைடிைத்வ க ொடங் ியுள்ள
து. 

அல்ட்ராஸ்வச் டிஆர்டிஓெிெிஇ(PPE),மின்னணுசொ னங் ள், 
துணி ளில்இருந்து ிருமி ீக் ம்கசய்ய “அல்ட்ரொஸ்ைச்”ஐஉருைொக்கு ிைது. 

ச ாவிட்– 

19கதாழில்நுட்ெஅணு 
ல் 

WHO (உல சு ொ ொரவமயம்) உயிர்க் ொக்கும்க ொழில்நுட்ெக்குழுமத் ிற்கு(C 

– TAP)சமமொனஅணு லுக் ொ ‘C – TAP’ஐஅைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

கடல்லிக ாசரானாகசய
லி 

கடல்லிமு ல்ைர்அரைிந்த்க ஜ்ரிைொல்மருத்துைமவனெடுக்வ  ள், 
கைன்டிநலட்டர் வள ண் ொணிக் கடல்லிக ொநரொனொகசயலிவயஅைிமு 
ப்ெடுத் ினொர். 

குவறந்தவிவலச ாவிட்
– 19சசாதவன 

ஐ.ஐ.டி. வஹ ரொெொத்குவைந் ைிவலந ொைிட்– 

19நசொ வன ருைிவயஉருைொக் ியுள்ளது. 
இந்  ருைி20 ிமிடங் ளுக்குள்முடிவு வளைழங்கு ிைது. 

இந்தியாவில்ச ாவிட்– 

19கதாற்றுசநாய் 
 ொடுஇன்னும்ஆெத் ில் ொன்உள்ளதுஎன்றுWHO ிபுணர் ள்– 

WHO வலவமைிஞ்ஞொனிகசௌமியொசுைொமி ொ ன்மற்றும்WHOசு ொ ொரஅை
சர ொல ிட்டத் ின் ிர்ைொ இயக்குனர்வமக்ந ல்ரியொன்.  
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மக் ள்கதாவ  ணக்க 
டுப்புஎன்.ெி.ஆர். 
2021க்குதள்ளப்ெடலாம். 
க ாசரானாகதாற்றுசநா
யால் 

ந ொைிட்– 19க ொற்றுந ொய் ொரணமொ  2020 ஏப்ரல் – 
கசப்டம்ெர்மொ ங் ளில் டத்  ிட்டமிடப்ெட்டைடீ்டுைச ி ணக்க டுப்புமற்
றும்என்.ெி.ஆர்.  டைடிக்வ  வளஏப்ரல்2021க்கு ள்ளப்ெடலொம். 

UVC – 

அடிப்ெவடயிலான ிருமி
நீக் ம் 

uvc –அடிப்ெவடயிலொன ிருமி ொசினிகெட்ட ம் ARCI 
&Mekinsஆல்உருைொக் ப்ெட்டது. 

ச ாசரா - சொட்  ொநனவைச்நசர்ந் ஒருகெொைியியலொளர்இவணய ட்டுப்ெொட்டுநரொநெொவை
உருைொக் ியுள்ளொர். இதுஇந் ைவ யில்மு லொைதுநெொட்ஆகும். ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளுக்குசி ிச்வசயளிக்கும்மருத்துைமவன ளின்ந வை வள
இந் நரொெொ ிைர்த் ிகசய் ிைது. 

ச ாவிட்ெீப் இந் ியமத் ியஅவமச்சர்ஸ்ரீஜிந ந் ிரசிங்சமீெத் ில்ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளுக் ொனமு ல்உடலியல்அளவுரு ண் ொணிப்புஅவமப்ெொன
ந ொைிட்ெபீ்ஐஅைிமு ப்ெடுத் ினொர். 

தனிவமப்ெடுத்தப்ெட்ட
சொக்குவரத்துக்குவான்
வழிமீட்புொட்(ARPIT) 

 இந் ியொைிமொனப்ெவட னிவமப்ெடுத் ப்ெட்டநெொக்குைரத்துைொன்ைழிமீ
ட்புெொட்வடஉருைொக் ியுள்ளது(ARPIT). 

 ந ொைிட்– 

19ந ொயொல்ெொ ிக் ப்ெட்டந ொயொளி வளகைளிநயற்ைஇந் ெொட்ெயன்ெடு
த் ப்ெடஉள்ளது. 

Flyzy கசயலி IITகுைஹொத் ிந ொைிட்– 

19க ொற்றுந ொய் ளின்நெொது ிவலயொனமற்றும்க ொடர்ெில்லொைிமொனெய
ணத் ிற் ொனகசயலிவயஉருைொக் ியுள்ளது. 

அனன்யா ிருமிநாசினி உயர் ரக ொழில்நுட்ெெொது ொப்பு ிறுைனம் (DIAT) “அனன்யொ” 
என்ை ீர்சொர்ந்  ிருமி ொசிவய ொநனொக ொழில்நுட்ெஉ ைியுடன்உருைொக் ி
யுள்ளது. 

BIN – 19மற்றும்UV SPOT ெயன்ெடுத் ப்ெட்டமு க் ைசம்அ ற்றும்சொ னம்“BIN – 19”மற்றும்“UV 

SPOT”ந ரளொைில்க ொடங் ப்ெட்டது. 

RT – nPCRசசாதவன சி.சி.எம்.ெி ொைல்க ொநரொனொவைரஸ் ண்டைிய 
‘ரிைர்ஸ்டிரொன்ஸ் ிரிப்ைன்க ஸ்டட்ெொலிகமநரஸ்கசயின்ரியொக்ஷன்(RT – 

nPCR)நசொ வனவயஒருபு ியநசொ வனயொ உருைொக் ியுள்ளது. 
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சைாசோசஜாதா ந ொைிட்– 

19சி ிச்வசயிலிருந்துமீண்டுைந் ந ொயொளி ளுக்குஇவடநயெிளொஸ்மொெரி
மொற்ைத்வ எளிவமப்ெடுத்துை ற் ொ ைங் ொளந சம் ‘நைொநஹொநஜொ ொ’ 
என்ைஇவணயைழிைவலயவமப்வெஅைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

TruNatஇயந்திரங் ள் ந ொைிட்– 19ஐநசொ ிக் உத் ிரெிரந சஅரசு TruNat 
இயந் ிரங் வளஅைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

UGermiclean ெொது ொப்புமற்றும்நெொலீஸ்ெணியொளர் ளின்சீருவட வளசுத் ப்ெடுத்தும்Ge

rmikleanஎன்ைசுத் ி ரிப்புஅவைவயடிஆர்டிஓஉருைொக் ியது. 

GermiBAN மத் ியஉள்துவைஅவமச்சர்GermiBANஐஅைிமு ப்ெடுத் ினொர், 
இது99.9%நமற்ெரப்புமற்றும் ொற்றுநுண்ணுயிரி வளக ொல்லும் ிைவனக்
க ொண்டுள்ளது. 

க ாசரானாவரீர் ள் மத் ியெிரந சஅரசு ‘மொற்றுத் ிைனொளி’ அங் ன்ைொடிக ொழிலொளர் ளுக்கு 
‘க ொநரொனொநெொர்ைரீர் ள்’ அந் ஸ்வ அளிக் ிைது. 

 ர் ர்நிக்ரானிகசயலி ந ொைிட்– 

19க ொற்றுந ொவயஅ ற்ைைடீுைடீொ  ண் ொணிப்புநமற்க ொள்ள“ ர் ர் ிக்ரொ
னி”என்ைகமொவெல்கசயலிவயெஞ்சொப்அரசுஅைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

ந ப்டன்அர்ஜூன்நரொெொ சமூ ைிநரொ கூறு வள ண் ொணிக் ெயணி வளநசொ வனயிடுைதுமற்று
ம் ண் ொணிப்ெிற் ொ கசயற்வ நுண்ணைிவுக்க ொண்டுகசயல்ெடுத் ப்ெட்ட
நரொநெொ“ந ப்டன்அர்ஜூன்நரொநெொவை”மத் ியஇரயில்நைஅைிமு ப்ெடுத் ி
யுள்ளது. 

மு ல்ஆன்டிகஜன்அடிப்ெ
வடயிலொனநசொ வன 

ந ொைிட்– 

19ஐைிவரைொ க் ண்டைியஉ வும்மு ல்ஆன்டிகஜன்அடிப்ெவடயிலொன
நசொ வனக் ருைிவயப்ெயன்ெடுத் ஐசிஎம்ஆர்ெரிந்துவரத்துள்ளது. 

கடக்ஸொகம ொநசொன்மரு
ந்து 

உல சு ொ ொரஅவமப்ெின்மீட்புெரிநசொ வனவய ிர்ை ிக்கும்ைிஞ்ஞொனி ள்
கடக்ஸொகம ொநசொன்ஒருமலிைொனமற்றும்ெரைலொ  ிவடக் க்கூடியஸ்டீ
ரொய்டுமருந்து. 

ெர்ஸ்ட்கெல் ந ரளொ ‘ெர்ஸ்ட்கெல்’ 
என்ைகமய் ி ர்ைகுப்புமுன்முயற்சிவயக ொடங் ியுள்ளது. ந ொைிட்– 

19க ருக் டிக்குமத் ியில் ல்ைிைழங் ப்ெடும்ைவ யில்மொ ிலெள்ளிமொண
ைர் ளுக் ொனகமய் ி ர்ைகுப்பு ள்ஏற்ெொடுகசய்யப்ெட்டுள்ளன.  
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 ர்மபூமிஇவணயைொயில் ந ொைிட்– 

19க ொற்றுந ொய்க்குமத் ியில்மொ ிலத் ிற்கு ிரும்ெிய  ைல்க ொழில்நுட்ெ
ைல்லு ர் ளுக் ொ நமற்குைங் ம், 
‘ ர்மபூமி’என்ைஇவணயைொயிவலஅைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

வஹட்ரொக்ஸிகுநளொநரொ
குயின்ெரிநசொ வன ிறுத்
 ம் 

ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளுக்குசி ிச்வசயளிப்ெ ற் ொ வஹட்ரொக்ஸிகுநளொநரொகுயின்
ெரிநசொ வனவய WHO (உல சு ொ ொரஅவமப்பு)  ிறுத் ியுள்ளது. 

க ொற்றுந ொய் ண்டைியும்
ஆய்ை ம் (ஐ – நலப்) 

 வடக்ந ொடி ிரொமந ொைிட்– 

19நசொ வனஅணு லுக் ொ  ொட்டின்மு ல் டமொடும்ஐ – நலப் 
(க ொற்றுந ொய் ண்டைியும்ஆய்ை ம்)ஐஅரசொங் ம்அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது
. 

வைரஸ்எ ிர்மருந்துஉமி
கெநனொைிர் 

லக்நனொைின்மத் ியமருந்துஆரொய்ச்சி ிறுைனம்(CRDI)ந ொைிட்– 

19க்குஎ ிரொ உமிகெநனொைிர்ெயன்ெடுத் மூன்ைொம் ட்டநசொ வன வளநம
ற்க ொள்ளஅனும ிகெற்றுள்ளது. 

மு க் ைச ினம்  ர் ொட அரசு2020ஜூன்18அன்று“மு க் ைச ினத்வ ”அனுசரித் து. 
மொ ிலத் ில்ந ொைிட்– 19ெரவு வலக் ட்டுப்ெடுத் மு க் ைசம், 
சொனிவடசர் ள், 
நசொப்ெொல்வ  ழுவு ல்நெொன்ைைற்வைப்ெற்ைிமக் ளுக்குைிழிப்புணர்வுஏற்
ெடுத் மு க் ைசத் ினம்அனுசரிக் ப்ெட்டது. 

ஏர்-கைன்டிகசயலி ஐ.சி.யூ. ெடுக்வ  ள், 
கைன்டிநலட்டர் ள்ெற்ைிய  ைல் வளைழங் மும்வெமொ  ரொட்சிக்கு‘ஏர்-
கைன்டி’கசயலிஉருைொக் ப்ெட்டுள்ளது. 

உல ின்மி ப்கெரியந ொ
ைிட் ற் ொலி மருத்துைம
வன 

க ற்குகடல்லியில்ெரந் கூடொரத் ின் ீழ்ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளக் சி ிச்வசயளிப்ெ ற் ொ 10,000ெடுக்வ  ள்க ொண்ட ற் ொ
லி மருத்துைமவனவயகடல்லிஅரசுஉருைொக் ியுள்ளது. 
இதுஉல ின்மி ப்கெரியந ொைிட்– 19ைச ியொ இருக்கும், 
ஏகனனில்இது22க்கும்நமற்ெட்ட ொல்ெந்துவம ொனங் வளைிடகெரிய ொகு
ம். 

 வ்ரொக்ஷக் ருைி ஐசிஎம்ஆர்ெயனர் ட்புெிெிஇ ருைி ‘ வ்ரொக்ஷக்’ ஐஅங் ீ ரித் து. 

சிப்நரமி இந் ியொைில்ந ொைிட்– 19ந ொயொளி ளுக்குசி ிச்வ யளிக் சிப்லொைின் 
‘சிப்நரமி’ ஒப்பு ல்கெற்றுள்ளது. 
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மொனுடைியல் ொலம் ஆரொய்ச்சியொளர் ள்ந ொைிட்– 

19தூண்டப்ெட்டபூட்டு ல் ொலத்வ க்குைிக் ‘மொனுடம்’என்ைைொர்த்வ வய
உருைொக் ியுள்ளனர், 
நமலும்அவைெிைஉயிரினங் ளில்அ னின் ொக் த்வ ஆய்வுநமற்க ொள்ள
வும். 

சுரக்ஷித் ொ ொ –  ொ ி, 
 ொனொ –  ொனிஅெியொன் 

ந ொைிட்– 

19க ொற்றுந ொய்க்குமத் ியில்மூத் குடிமக் ளின் ல்ைொழ்வைஉறு ிகசய்ை
 ற்  ‘சுரக்ஷித் ொ ொ –  ொ ி,  ொனொ – 
 ொனிஅெியொன்’அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

மு ல்ெிளொஸ்மொைங் ி - 
இந் ியொ 

ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளுக்குசி ிச்வசயளிப்ெ ற் ொனந சிய வல  ரில்‘கடல்லிஅர
சு’ ‘ெிளொஸ்மொைங் ிவய’ க ொடங் முடிவுகசய்துள்ளது. 

 ில்க ொநரொனொ மொ ிலத் ில்உள்ளஅவனத்துைடீு வளயும்நசொ வனயிடும்கெொருட்டுஜூ
வல1மு ல்‘ ில்க ொநரொனொ’ெிரச்சொரத்வ க ொடங் ப்நெொை ொ மத் ியெிர
ந சஅரசுஅைிைித்துள்ளது. 

கடக்ஸொகம ொநசொன்மரு
ந்து 

ந ொைிட்– 

19ந ொயொளி ளக்குசி ிச்வசயளிக் கடக்ஸொகம ொநசொன்மருந்வ ப்ெயன்ெ
டுத் சு ொ ொரஅவமச்ச ம்ெரிந்துவரத்துள்ளது. 

ந ொைொக்சின் மனி மருத்துைெரிநசொ வன ளுக்குஅங் ீ ரிக் ப்ெட்டமு ல்உள் ொட்டில்
உருைொக் ப்ெட்டந ொைிட்– 19 டுப்பூசிந ொைொக்சின்ஆகும். 

ெிளொட்டினொ ிட்டம் ‘ெிளொட்டினொ’ ிட்டத் ின் ீழ்உல ின்மி ப்கெரியெிளொஸ்மொசி ிச்வசநசொ 
வனம ொரொஷ்டிரொைொல்க ொடங் ப்ெட்டது. 

ஜிசனாஃசொெியா மு ம் க ரியொ   ெர் வள அணு  அச்சமவட ல் 

COVID – 19 : HCARD முன்னணி சு ொ ொர ெரொமரிப்பு ளுக்கு உ வுை ற்கு உருைொக் ப்ெட்ட 
நரொநெொ 

ஃொவிெிராவிர் வவரஸ் 
எதிர்ப்பு மாத்திவர ள் 

க்களன்மொர்க் ெொர்மொ – COVID 19 ந ொயொளி ளுக்கு 
 ி ிச்வசயளிப்ெ ற்கு மருத்துை ெரிநசொ வன ளுக் ொ  DCGI – 
இலிருந்து அனும ி கெற்ை மு ல்  ிறுைனம் 
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அதுல்யா புநனவைச் நசர்ந்  ெொது ொப்பு க ொழில்நுட்ெ  ிறுைனம் 30  
ைினொடி ளுக்குள் (50-60 டி ிரி கசல்சியஸ்) கைப்ெ ிவலயில் 
க ொநரொனொ வைரவஸ அழிப்ெ ற் ொன நுண்ணவல நுண்ணுயிர்க் 
க ொல்லிவய (Microwave sterilizer) உருைொக் ியுள்ளது.  

 டுவமயான 
என்கசொலிடிஸ் 
சநாய்க்குறி 

க ொநரொனொ வைரஸ் ந ொயின் ஊரடங்கு  ொரணமொ  ெ ீொரின் 
முசொப்பூர் மற்றும் அண்வட மொைட்டங் ளின்  ிரொம ைொசி ள் மற்றும் 
சு ொ ொர அ ி ொரி ள் மத் ியில் அச்சம்  ிலவு ைரு ிைது.  

CSIR – CSIO CSIR – CSIO  ிருமி ொசினிவய அழிப்ெ ற் ொ   ிவலமின்னியில்  ிருமி 
 ீக்  இயந் ிரத்வ  உருைொக்கு ிைது.  

REMDESIVIR DRUG COVID – 19 ந ொயொளி ளுக்கு சி ிச்வசயளிப்ெ ற் ொ  நசொ வன 
மருந்து REMDESIVIR ெயன்ெடுத்  அகமரிக் ொவும் ஜப்ெொனும் 
அங் ீ ரித்  ெிைகு இந் ியொவும் ெயன்ெடுத்   ிட்டமிட்டுள்ளது.  

COVID – 19-க் ான புதிய 
அறிகுறி ள் 

COVID TOE – என்ெது ஒரு ைவ யொன கசொைி, சிரங்கு COVID–19 ஆல் 
ெொ க் ப்ெட்டுள்ள ந ொயொளி ளில்  ொணப்ெடு ிைது. இது 
க ொநரொனொைில் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ளைர் ளில் 19 ச ை ீத் ினரிடம் 
 ொணப்ெடு ிைது.  

eCovSens உமிழ் ீர் மொ ிரி ளில் க ொநரொனொ வைரவஸக்  ண்டைியும் உயிரி 
உணரிவய வஹ ரொெொத் ின் ந சிய ைிலங்கு உயிர்க ொழில்நுட்ெ 
 ிறுைனம் உருைொக் ியுள்ளது. 

UV blaster COVID – 19ஐ அழிப்ெ ற் ொ  ஒரு புைஊ ொ  ிருமி ொசினி ந ொபுரத்வ  
ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்ெொட்டு  ிறுைனம் 
உருைொக் ியுள்ளது. 

A2a வவ  வவரஸ் 
க ாசரானா 

நமற்கு ைங் ொளத் ிலுள்ள ந சிய ெநயொகமடிக் ல் கஜநனொமிக்ஸ் 
 ிறுைனம் க ொநரொனொ வைரஸ் 10 கைவ்நைறு ைவ யொன 
சடு ிமொற்ைத்துக்கு உட்ெட்டுள்ளது என்ெவ   ண்டைிந்துள்ளது.  

‘O’ ைவ  வைரஸ் – சீனொ 

A2a ைவ  வைரஸ் – இந் ியொ 

IIT குவோத்தி – அசாம்   க ொநரொனொ வைரஸினொல் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ள ந ொயொளி வள 
அவடயொளம்  ொண ஒரு சொ னத்வ  உருைொக் ியது. எந் கைொரு 
மனி   வலயடீும் இல்லொமல் ஒரு குழுைினரின் கைப்ெத்வ  
 ண்டைிய அ ச்சிைப்பு ந மரொ கெொருத் ப்ெட்ட ஒரு ட்நரொவன 
ைடிைவமத்துள்ளனர்.  
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IITசராெர் – ெஞ்சாப்  மளிவ ,  ொணயத் ொள் ள் நெொன்ைைற்வை சுத் ப்ெடுத்  புை ஊ ொ 
 ிருமி  ொசினி ள்   ிர்ைசீ்சு க ொழில்நுட்ெத்துடன் கெொருத் ப்ெட்ட 
ஒரு  ண்டு ைடிை சொ னத்வ  உருைொக் ியுள்ளது. 

IITரூர் ி – உத்ர ண்ட் ெிரொண ைொயு : COVID – 19 ந ொயொளி ளுக்கு ெயனுள்ள ொ  இருக்கும் 
ைவ யில் குவைந்  ைிவலயில் சிைிய கசயற்வ  உயிர்ப்பு 
அவமப்வெ உருைொக் ியுள்ளது.  

IIT கமட்ராஸ் – தமிழ்நாடு மருத்துைமவன ள்,  ிளினிக்கு ள் மற்றும்  னிவமப்ெடுத் ப்ெட்ட 
மண்டெங் ளில் உருைொக் ப்ெடும்  ழிவு ள் மூலம் COVID – 19 

ெரவுைவ த்  டுக்  ஸ்மொர்ட் ெின் அவமப்வெ உருைொக் ியுள்ளது. 

சிறப்பு க ாசரானா 
 ட்டணம் 

கடல்லி அரசு மது ைிற்ெவனயில் சிைப்பு க ொநரொனொ  ட்டணத்வ  
ைசூலிக் வுள்ளது.  

COVID சமல்வரி ஹரியொனொ அரசு அவனத்து ைவ யொன மதுெொனங் ளுக்கும் COVID 
நமல் ைரிவய ைி ித்துள்ளது. 

க ாசரானாவுக்கு 
ெிளாஸ்மா சி ிச்வச 

கமட்ரொஸ் மருத்துைக்  ல்லூரியில் அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டது. 

 

ல்கெஸ்டா சசாதவன 
 ருவிப்கெட்டி 

 CSIR – குவைந்  ைிவல,  ொ ி  அடிப்ெவடயிலொன 30  ிமிட 
நசொ வனக்  ருைி ஃகெலுடொவை உருைொக்கு ிைது. 

 சத்யஜித் நரயின் துப்ெைியும்  ிவரப்ெடமொன ஃகெலுடொைின் 
 ற்ெவன   ொெொத் ிரத் ின் கெயர் நசொ வன  ருைிப் கெட்டிக்கு 
ைழங் ப்ெெட்டுள்ளது.  

CHDCOVID கசயலி – 
சண்டி ர் 

COVID – 19 ெற்ைிய   ைல் வள ைழங்குை ற்கு 
உருைொக் ப்ெட்டுள்ளது.  

ஆயுஸ்  வாச் COVID 
கசயலி -  உத்திரப்ெிரசதசம் 

மக் ளுக்கு ஆயுர்நை  மருந்து ள் ெற்ைிய   ைல் வள 
ைழங்கு ிைது. 

COVID KATHA-COVID-19யின் 
ஒரு ெல் ஊட  
வழி ாட்டியாகும். 

அைிைியல் மத் ிய அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெத்துவை 
அவமச்சர் சு ொ ொர மற்றும் குடும்ெ  லத்துவை அவமச்சர் மற்றும் 
மத் ிய புைி அைிைியல் அவமச்சர் ஆ ிநயொரொல் க ொடங் ப்ெட்டது. 

சுறக்ஷிட் தாதா - தாதி & 
நானா- நானி அெியான் 
ெிரச்சாரம் 

COVID-19-யின் கெொழுது மூத்  குடிமக் வள ெொது ொப்ெந  
ந ொக் மொகும். 
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ChAdOx1 nCoV-19 – COVID 

19 க் ான தடுப்பூசி  

ஆக்ஸ்நெொர்ட் ெல் வலக்  ழ ம் க ொநரொனொ வைரஸ்க்கு எ ிரொன 
அ ன் மு ல் மனி  மருத்துை  டுப்பூசிப் ெரிநசொ வனயின் மு ல் 
 ட்டத்வ  க ொடங் ியது. 

ஆயுஷ் சஞ்சவீனி கசயலி ஆயிஷ் அவமச்ச த் ினொல் கைளியிடப்ெட்டது. 

ஆயுஸ் மருந்து ள் 
அஸ்வ ந்தா யஸ்டீமாது 
மற்றும் குடுச்சி ெிப்ொலி 

COVID-19 சி ிச்வசக் ொ  ஆயுஸ் மருத்து ளின் மருத்துை 
ெரிநசொ வன ளின் ஆரம்ெம் குைித்து மத் ிய சு ொ ொர அவமச்ச ம் 
அைிைித் து. 

வேெர் ாப்னியா அல்லது 
வேெர் ார்ெியா 

அ ி மொ  மு மூடிவய ெயன்ெடுத்தும்நெொது உங் ள் ரத்  ஓட்டத் ில் 
அ ி ப்ெடியொன  ொர்ென் வட ஆக்வசடு  லந்து வஹெர் ொப்னியொவை 
ஏற்ெடுத்து ிைது. 

Hytopharmaceutical & 

favipiravir 
CSIR - இந்  இரண்டு மருந்து ளின் மருத்துை ெரிநசொ வனக்கு 
ஒப்பு ல் கெற்றுள்ளது. 

மூன்று சசர்க்வ  மருந்து COVID-19 ந ொயொளி ளுக்கு சி ிச்வச அளிப்ெ ற் ொ  இன்டர்கெரொன் 
ெடீ்டொ 1b, நலொெினொைிர் மற்றும் ரிெொைிரின் ஆ ியைற்ைின் 
 லவைவய ஹொங் ொங் க ொண்டுள்ளது. 

ச ாவிட்  வாச் எலிசா க ொரநனொ ைிற் ொன மு ல் இந் ிய எ ிர்ப்கெொருள் நசொ வன  ருைிப் 
கெட்டியொகும். 

ொது ாப்பு ஆராய்ச்சி 
புறஊதாக் திர் 
சுத்தி ரிப்ொன்(DRUVS) 

ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்ெொட்டு  ிறுைனம் மின்னணு 
ந கஜட்டு ள் ஆைணங் ள்  ொணயத் ொள் வள சுத் ப்ெடுத்  
ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி புை ஊ ொக்  ிர் சுத் ி ரிப்ெொவன 
உருைொக் ியுள்ளது. 

சுவஸ்த் வாயு COVID-19 ந ொயொளி ளுக் ொன NAL&CSIR கசயற்வ  உயிர்ப்பு 
அவமப்பு ள் ைழங் ப்ெடு ிைது. 

புற ஊதாக்  திர் ள் 
 ிருமிநாசினி  திர்வசீ்சு 

(UVGI) 

ெள்ளி ள் உணை ங் ள் மற்றும் ெிை கெொது இடங் ளில் க ொநரொனொ 
வைரவஸ  ண்டைிய புை ஊ ொ  ிருமி ொசினி   ிர்ைசீ்சு 
ெயன்ெொட்வட ைிஞ்ஞொனி ள் ஆய்வு கசய்து ைரு ின்ைனர். 

ஸ்வெருலினா 
நிலக் டவல சிக் ி-
வசயசனா ொக்டீரியா 
(நீலப்ெச்வசப் ொசி) 

இந்  க ொற்று ந ொயின் ெொ ிப்வெ எ ிர்க்  CFTRI நுண்ணூட்டச் 
சத்துக் வள ைழங்குைந ொடு மக் ளின் ந ொய் எ ிர்ப்பு சக் ிவய 
அ ி ரிக்கும் 
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hmAbs ஆனது SARS-CoV-2ஐ 
நடுநிவலயாக் க் கூடியது 

ந ொயொளி ளில் SARS-COV-2வை  டு ிவலயொக் க்கூடிய "hmAbs"ஐ 
உருைொக்கும்  ிட்டத் ிற்கு CSIR ஒப்பு ல் அளிக் ிைது. 

ெிரதமர்  வனிப்பு நிதி COVID-19 ந ொவய  ட்டுப்ெடுத்துை ற் ொ  ரூெொய் 3100 ந ொடிவய 
ஒதுக் ியுள்ளது. 

ச ாொஸ்-6800 COVID-19 ந ொயொளி வள ெரிநசொ ிப்ெ ற் ொ  இந் ியொைில் மு ல் 
நசொ வன இயந் ிரமொன ந ொெொஸ்-6800 இயந் ிரத் ிவன மத் ிய 
சு ொ ொர அவமச்சர்  ொட்டிற்கு அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர். 

எலிசா சசாதவன  ருவிப் 
கெட்டி 

ICMR-NIV புநன உள் ொட்டிநலநய COVID-19 எ ிர்ப்கெொருள் 
 ண்டைிை ற் ொன எலிசொ நசொ வன  ருைிப் கெட்டிவய 
உருைொக்கு ிைது. 

மிைன்  ிராண்ட் ச ர் ந ரளொ- மு ிநயொர் வள ெொது ொக்  நைண்டும் என்ை கசய் ிவய 
ெரப்பு ிைது 

ஆசராக் ியா திட்டம் ெொரம்ெரிய மருந்து ள் மூலம் ந ொகய ிர்ப்பு சக் ிவய 
அ ி ரிப்ெ ற் ொன ஆயுஷ் அவமச்ச ம்  ிட்டங் வள  மிழ  அரசின் 
ஆநரொக் ியொத்  ிட்டம்  ிவைவு கசய் ிைது 

வட்டார சநாய் உல  சு ொ ொர அவமப்ெொனது க ொநரொனொ வைரஸ் உல ின் ஒரு 
ைட்டொர ந ொயொ  மொை ைொய்ப்புள்ள ொ   ணித்துள்ளது. 

1 ெில்லியன் டாலர்  டன் BRICS ைொங் ொய்  ளமொ க் க ொண்ட பு ிய நமம்ெொட்டு ைங் ியொனது 
COVID-19வய  ட்டுப்ெடுத்துை ற்கு இந் ியொவுக்கு ஒரு ெில்லியன் 
டொலர்  டனு ைி ைழங் ியுள்ளது. 

NIPER க ௌோத்தி COVID-19வய  ட்டுப்ெடுத்துை ற் ொ  NIPER க ௌஹொத் ியின் 
இரண்டு  யொரிப்பு வள அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

MIR AHD Covid-19 

மு ப்ெலவ -IIT  ாந்திந ர் 

க ருக் டி  ிவலயின்நெொது ஆரொய்ச்சி முடிவு வள எடுக்  
ெங்கு ொரர் ளுக்கும் கெொதுமக் ளுக்கும் முக் ிய   ைல் வள 
ைழங்கு ிைது 

Thermal Corona Combat 

Headgear 
கடல்லி  ொைல்துவை "Thermal corona combat headgear" என்ை 
 ருைிவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

BPDS & POMID 

கதளிப்ொவன CSIR-CMERI 
உருவாக் ியுள்ளது. 

 BPDS என்ெது மின் லன் ஆற்ைல்மிக்   ிருமி ொசினி 
க ளிப்ெொனொகும் 

 POMID என்ெது pneumatically operated mobile Indore disinfection unit. 
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IIT-கடல்லி ஆயுர்நை  மூலிவ யொன அஸ்ை ந் ொ COVID-19 ந ொய் க ொற்றுக்கு 
எ ிரொ  சி ிச்வச மற்றும் ந ொய் ைரொமல்  டுக்கும் எ ிர்ப்வெக் 
க ொண்டுள்ளது. 

ரயில்-ொட் ந ொைிட் ந ொயொளி ளுக்கு சிைந்  சு ொ ொர நசவைவய ைழங்  
க ற்கு மத் ிய ரயில்நை மண்டலம் "ரயில் ெொட்"ஐ உருைொக்கு ிைது. 

COVID-19 தரீ்மானம் COVID-19ஐ வ யொள்ை ில் உல  சு ொ ொர அவமப்பு சுயொ ீன 
ைிசொரவணவய க ொடங்கும் ைவ யில் ந ொைிட்-19  ீர்மொனத்வ  
க ொடங்கு ிைொர் ள். 

Malicious Software Cerberus  

“SUKOON – COVID-19 Beat 

the Stress” – J & K 
க ொநரொனொ ஊரடங் ினொல் உளைியல்  ொக் ம் மற்றும் அைற்வைக் 
 டக்  எடுக்  நைண்டிய  டைடிக்வ  ள் குைித்து ைிழிப்புணர்வை 
ெரப்பு ல். 

அ ப்செ சித்ரா மாக்னா COVID – 19   ண்டைிை ற் ொன நசொ வனயின் நெொது  ெயன்ெடுத்  
 ொந்   ொநனொ து ள் ள் சொர்ந்  RNA ெிரித்க டுத் ல் நசொ வன 
 ருைிப் கெட்டி. 

 ாங்க்ரா சதனரீ் எச்.ஐ.ைி மருந்து வளைிட  ொங்க்ரொ ந  ீர் க ொநரொனொ வைரஸ் ளின் 
கசயல்ெொட்வடக் குவைக் க் கூடும் என்று இந் ிய மருத்துை 
ஆரொய்ச்சி  வுன்சில் க ரிைித்துள்ளது. 

PiCoVacc  "PiCoVacc" என்ை க ொநரொனொ வைரஸ்  டுப்பு ஊசிவய சீனொ 
உருைொக் ியுள்ளது. 

 குரங்கு ளுக்கு இந்  மருந்து மி வும் ெயனளித்துள்ள ொ  சீனொ 
 ிரூெித்துள்ளது. 

நவனீ க ாசரானா வவரஸ் 
தடுப்பூசி - mRNA-1273 

SARS-COV-2 வைரஸிற்கு எ ிரொ  எ ிர்ப்பு கெொருவள உருைொக் ி 
ந ர்மவையொன முடிவு வளத்  ந்  மு ல் க ொநரொனொ வைரஸ் 
 டுப்பூசி. 

அ ப்செ சித்ரா ஆமா 
மாக்மா நாசனா து ள் ள் 
சார்ந்த RNA ெிரித்கதடுத்தல் 
சசாதவன  ருவிப் கெட்டி 

COVID-19  ண்டைிய SCTIMIST ஆல் அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 
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Banana Covid / fusarium wilt 

TR4 
இந்  ஆண்டு உல ம் முழுைதும் ந ொட்டப் ெயிர் ளில் நெரழிவு 
ஏற்ெடுத் ிய ஒரு பூச்சி ைவ யொகும் இது உல ின் மி ப்கெரிய 
ைொவழப் ெழங் வள உற்ெத் ி கசய்யும்  ொடொன இந் ியொைில் 
உற்ெத் ியில் பு ிய அச்சுறுத் வல ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

ெஞ்ச வ்யா -ஆயுர்சவத 
மருத்துவம் 

குஜரொத் ின் ரொஜ்ந ொட்டில் க ொடங் ப்ெட்ட ெஞ்ச வ்யொைிலிருந்து 
கெைப்ெட்ட COVID-19-க் ொன ஆயுர்நை  மருத்துைத் ின் மருத்துை 
நசொ வன 

Operation Warp Speed COVID-19  டுப்பூசி ள் சி ிச்வச முவை ள் மற்றும் ந ொய் ளின் 
ைளர்ச்சிவய எழுதுை ற்கும் ைிரிவுெடுத்துை ற்கு அகமரிக் ொைின் 
மத் ிய அரசொல் க ொடங் ப்ெட்ட ஒரு கெொது  னியொர் கூட்டொண்வம 
ஆகும். 

ொண்சட உத் லா ஜனனி COVID-19 எ ிர்த்து நெொரொடும் நெொரொளி ளுக் ொ  ஒடிசொ மொ ிலம் 
ெொண்நட உட் லொ ஜனனிவய ைழங்கு ிைது. 

இந்தியாவில் COVID-19க்கு 
எதிரா  
ெரிசசாதவனக் ான 
ெயன்ெடுத்த 
மறுெயன்ொட்டு மருந்து ள் 

ந ொய் ள் மருந்து ள் 

எச்.ஐ.வி  நலொெினொைிர் / ரிட்நடொ 

கதாழுசநாய் வமக்நரொெொக்டிரியம் 

சதால் குவறொடு ள் இட்நடொலிசுமொப் 

மூட்டு வகீ் ம் நடொசிலிசுமொப் 

வயிற்றுப்சொக்கு நலொகெரொகமய்ட் 

எசொலா கரம்கடசிைிர் 

டிசுல்ெிரம் ஆல் ஹொல் சொர்பு சி ிச்வச 

ஆசராக் ிய சசது 
கசயலி 

ந ொைிட்-19 ந ொய்த்க ொற்று ெரைவல க ொடர்ச்சியொ   ண் ொணிப்ெ ற் ொ  
இந் ிய அரசொல் கைளியிடப்ெட்ட,  ெல்நைறு கமொழி ளில் 
கசயல்ெடக்கூடிய வ நெசி கசயலி 

ஜூன் அல்கமய்டா 

 

மனி ர் ளில்  நரொனொ வைரவஸ மு ன்மு லொ   ொட்சிப்ெடுத் ிய 
வைரஸ் அைிைியலொளர் 

தப்லீக் ஜமாத் 

 

 ப்லிக் ஜமொஅத் அவமப்ெின்  வலவம இடமொன கடல்லியின் மொர்க் ஸ் 
 ிஜொமு ீன் ெகு ியில் கூடிய 4000க்கும் அ ி மொன  ெர் ளில் 200க்கும் 
நமற்ெட்ட  ெர் ளுக்கு ந ொைிட்-19 ந ொய் அைிகுைி  ண்டுெிடிக் ப்ெட்டது. 
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சஹ்சயாக் கசயலி 
 

ந ொைிட்-19 ந ொய் க ொற்றுக்கு எ ிரொ  அரசும் கெொதுசு ொ ொர 
அவமப்பு ளும் ைலுைொன முடிவு வள எடுப்ெ ற் ொ  இந் ிய 
ஆய்ைைிக்வ  அவமப்ெொனது கைளியிட்டுள்ள கசயலி 

 சரானா  வச் கசயலி 
 

GPS க ொழில்நுட்ெம் மூலமொ  ந ொைிட்-19 ந ொய்க ொற்று உறு ி 
கசய்யப்ெட்டைர் ள் ைசிக்கும் இடத்வ   ண்டைிய இந் ிய அரசொல் 
அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்ட கசயலி. 

Assess Koro Naகசயலி க ொநரொனொ ந ொய் ெற்ைிய   ைல் வளப் கெை ைடீு ைடீொ  கசன்று 
ஆய்ைைிக்வ  கசய்ை ற் ொ  கடல்லி அரசு உருைொக் ிய கசயலி. 

ஜான் அவுைாதி சு ம் 
கசயலி  
 

ையது மு ிர்ந் ைர் ள் மற்றும் ெிை ந ொயொளி ளுக்கு முக் ியமொன 
மருந்து வள ைடீ்டுக்ந  கசன்று ைழங்குை ற் ொன இந்  
முன்கனடுப்ெிவன  ெிர ம மந் ிரி ஜன் அவுைொ ி ந ந் ிரங் ளில் 
ெணிபுரியும்  மருந் ியலொளர் ள் ெிர ம மந் ிரி ஜன் அவுை ி 
ெரிநயொஜனொ  ிட்டத் ின்  ீழ் க ொடங் ியுள்ளனர். 

CoroFlu for COVID-19 ைிஸ் ொன்சின் மற்றும் நமடிசொன் ெல் வலக் ழ த் ின் வைரஸ் ெற்ைிய 
அைிைியலொளர் ள் உடன் ெொரத் ெநயொகடக்  ிறுைனம் இவணந்து CoroFlu 

for COVID-19 என்ை  டுப்பு மருந்வ   ண்டைிந்துள்ளது. 

Cytokine storm 

குவறொடு 

ந ொைிட்-19 ந ொய்த்க ொற்று உள்ள  ெர் ளிடம்  ொணப்ெடும் இந் க் 
குவைெொடொனது அ ி  அளைிலொன இைப்பு ைி ி த்துக்கு இட்டுச்கசல் ிைது. 

CARUNA ந ொைிட்-19 ந ொய்க்கு எ ிரொ  நெொரொடுை ற் ொ  குடிவமப் ெணியொளர் ள் 
க ொடங் ிய முன்கனடுப்பு. 

JEEVAN இந் ிய ரயில்நையொல் உருைொக் ப்ெட்ட குவைந்  ைிவல க ொண்ட மூச்சு 
ைிடுை ற்கு உ வும்  ருைி; ICMR  ிறுைனம் இ வன நசொ ிக்  உள்ளது. 

சப்தெதி  
 

ந ொைிட்-19 ந ொய்த் க ொற்றுக்கு எ ிரொ  நெொரொடுை ற் ொ  ெிர ம 
அவமச்சர் "சப் ெ ி" என்ெ வன க ொடங் ி வைத் ொர். சப் ெ ி என்ெது 
 நரொனொ வைரஸ் ந ொய்த் க ொற்றுக்கு எ ிரொ  நெொரொடுை ற் ொன 7 
மந் ிரங் ளொகும். 

ெிரானா திட்டம் 

 

இத் ிட்டத் ின் ீழ் கெங் ளூரு IISc அவமப்ெின் மொணைர் ள் மற்றும் 
அைிைியலொளர் ளொல் மூச்சு ைிடுை ற்கு உ வும்  ருைி ள் 
உள் ொட்டிநலநய உற்ெத் ி கசய்யப்ெடு ின்ைன. 
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உயிரி உவட 

 

ந ொைிட்-19 ந ொய்க்கு எ ிரொ  நெொரொடும் மருத்துை ெணியொளர் ளுக்கு 
ந ொய்த்க ொற்று ஏற்ெடொ  உயிரி உவட வள ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் 
நமம்ெொட்டு  ிறுைனமொனது(DRDO)  யொரித்துள்ளது. 

ெிராணவாயு 

 

ஐஐடி ரூர்க் ியொல்  யொரிக் ப்ெட்ட குவைந்  ைிவல க ொண்ட, எடுத்துச் 
கசல்லும் ைவ யிலொன மூச்சுைிட உ வும்  ருைி 

5T திட்டம் கடல்லி அரசொனது  நரொனொ வைரஸ் ந ொய் க ொற்ைிவனக்   
 ட்டுப்ெடுத்  இத் ிட்டத் ிவன அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

Testing, Tracing, Teamwork, Treatment மற்றும் Tracking ஆ ியவை இந்  5T 
 ிட்டத் ின் குைிக்ந ொள் ள் ஆகும். 
 

nCoVSENSE Module Kit அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெத்துவை ஆனது 
இந் நை மொனெரிநசொ வனக் ருைிவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 10 
மு ல் 15  ிமிடங் ளுக்குள் நசொ வனவய முடித்து ைிடுைது இந் க் 
 ருைியின் ந ொக் மொகும். 

COVSACK இது ந ொைிட்-19 ந ொய்த் க ொற்று உள்ள  ெர் ளிடமிருந்து ெரிநசொ வன 
மொ ிரி ளில் கெைக்கூடிய ைவ யில் ைடிைவமக் ப்ெட்ட ஒரு 
 ருைியொகும். இ வன ெொது ொப்பு ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்ெொட்டு 
 ிறுைனமொனது (DRDO) ைடிைவமத்துள்ளது. 

 

Cytokine Storm 

குவறொடு (CSS) 

 ந ொைிட்-19 ந ொயினொல் ெொ ிக் ப்ெட்டைர் ளில் ஒரு குைிப்ெிட்ட 
ெிரிைினருக்கு Cytokine storm குவைெொடு உள்ளது 
 ண்டைியப்ெட்டுள்ளது. 

 இந் க் குவைெொடொனது வைரஸ் க ொற்ைின் நெொது ஏற்ெடக்கூடிய 
உடனடி ந ொய் எ ிர்ப்பு கசயல்ெொடொகும். 

ஆெசரைன் சஞ்சவீினி 
 

இத் ிட்டத் ின்  ீழ் ந ொைிட்-19 ந ொய் க ொற்ைிவன எ ிர்த்து நெொரொடும் 
ைவ யிலொன மி வும் அைசியமொன 6.2 டன் ள் அளைிலொன மருந்து 
கெொருட் வள இந் ியொ மொலத் ீவு ளுக்கு ைழங் ியது. 

ஆெசரைன் SHIELD இந்  முன்கனடுப்ெொனது கடல்லி அரசொல் க ொடங் ப்ெட்ட  ொகும். SHIELD 

என்ெ ன் ைிரிைொக் ம் Sealing, Home quarantine, Isolation and tracing, 

Essential supply, Local sanitation மற்றும்  Door-to-Door checks என்ெ ொகும். 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


29 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

 

 

 

ச ரளாவின் 
 ாசர்ச ாடு மாதிரி 

ந ரளொைின்  ொசர்ந ொடு மொைட்டத் ில் ெின்ெற்ைப்ெட்ட, ந ொய்த்க ொற்று 
உள்ள  ெர் ளுடன் க ொடர்ெில் இருந் ைர் வள  ண்டைி ல் மற்றும் 
ந ொய்க்  ட்டுப்ெொட்டு மொ ிரிவய மத் ிய அரசொனது இந் ியொைின் மி  
முக் ிய ந ொய்த்க ொற்றுக்  ட்டுப்ெொட்டு மொ ிரியொ  அைிைித்துள்ளது. 

 இந்  மொ ிரியொனது  ீைிர ெரிநசொ வன, க ொழில்நுட்ெம், 
ந ொய்த்க ொற்று உள்ள  ெர் ளிடம் க ொடர்ெில் இருந் ைர் வள 
 ண்டைி ல் மற்றும் கெொது ைிழிப்புணர்வு ஆ ியைற்வை உள்ளடக் ியது. 

 

 மொைட்ட  ிர்ைொ த் ின் கசயல்ெொட்டுக்கும்  ள அளைில் ெல்நைறு 
அவமப்பு ளுக்கு இவடயிலொன ஒருங் ிவணப்புக்கும் ஒரு சிைப்பு 
அ ி ொரி  ியமிக் ப்ெட்டிருந் ொர். 

 144  வட உத் ரவு ெிைப்ெிக் ப்ெட்டு மொைட்டம் முழுைதும் 7 
ஆளில்லொ ைிமொனங் ள்  ண் ொணிப்ெில் ஈடுெடுத் ப்ெட்டன. 

  ொசர்ந ொடு ந ொய் ெரொமரிப்பு முன்கனடுப்ெின்  ீழ் ஒரு க ளிைொன 
கசயல் ிட்டம் மற்றும் கெொதுைொன ஒருங் ிவணக் ப்ெட்ட கசயல் 
 ிட்டம் ஆ ியவை  ீட்டப்ெட்டு ந ொைிட்-19 ந ொயிவன 
 ட்டுப்ெடுத்துை ில் அவனத்து மக் ளின் ெங்ந ற்வெ உறு ி கசய் து. 

ச ாவிட்-19 
சநாய்க் ான இலவச 
ெரிசசாதவன 

 

ஆயுஷ்மொன் ெொரத் ெிர ம மந் ிரி ஜன் ஆநரொக் ிய நயொஜனொ  ிட்டத் ின் 
 ீழ் உள்ள ஏழ்வம  ிவலயில் ைசிக்கும் மக் ளுக்கு  நரொனொ ந ொயிவனக் 
 ண்டைியும் இலைச நசொ வனவய நமற்க ொள்ள ைழிைவ  
கசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

(PM-CARES) நிதியம் 

 

இந்   ி ியத்துக்கு அவனத்து  ொடு ளிலிருந்தும்  ி ியிவனப் கெற்றுக் 
க ொள்ள மத் ிய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 
(PM- CARES - Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency 

Situations) 

 

 

மாநில செரிடர் மீட்பு 
நிதியம் (SDRF) 

 மத் ிய உள்துவை அவமச்சமொனது அவனத்து மொ ிலங் ளும் இந்  
 ி ியத் ிவனப் ெயன்ெடுத் ிக்க ொள்ள உத் ரவு ெிைப்ெித்துள்ளது. 

 ைடீற்ை மக் ளுக்கும் புலம்கெயர் க ொழிலொளர் ளுக்கும்  ற் ொலி மொ  
 ங்குமிடம், உணவு, உவட மற்றும் மருத்துை உ ைி ள் 
நெொன்ைைற்வை ைழங்குை ற் ொ  இந்   ி ிவய ெயன்ெடுத் லொம். 

 ந ொைிட்-19 ந ொயிவன அரசொனது"Notified disaster" ஆ  
அைிைித்துள்ளது. 
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2020 ஏப்ரல் 3 

 

ெிர ம அவமச்சர் நமொடி இரவு ஒன்ெது மணிக்கு ஒன்ெது  ிமிடங் ளுக்கு 
அவனத்து ைிளக்கு வளயும் அவணத்து வைக்குமொறு கூைினொர்.  நரொனொ 
வைரஸ் ந ொய் க ொற்றுக்கு எ ிரொ   ொட்டின் ஒருங் ிவணந்  
ைலிவமவய ெவைசொற்றும் ைி மொ  இந்   ி ழ்ைொனது 
அனுசரிக் ப்ெட்டது. 

யூடியூப், ஜூம் கசயலி 
மற்றும் 
கூகுள்வகுப்ெவற ள் 

மின்ைழி  ற்ைலுக் ொ  நமற் ண்ட க ொழில் நுட்ெங் வள  ல்ைி 
 ிறுைனங் ள் ெயன்ெடுத் ிக் க ொண்டன. 

சு ாதார 
நிறுவனங் ள் வசெர் 
குற்றங் வள 
எதிர்க ாண்டன 

சர்ைந ச  ிரிமினல் குற்ைங் ளுக் ொன  ொைல் அவமப்ெொனது (Interpol) 
ந ொைில்-19 ந ொய்த்க ொற்று உள்ள சமயத் ில், ெிவணயத் க ொவ வய 
எ ிர்ெொர்த்து வசெர் குற்ைைொளி ள் மி ப் கெரிய மருத்துைமவன ள் 
மற்றும் சு ொ ொர  ிறுைனங் வள குைிவைத்து வசெர் குற்ைங் வள 
 ி ழ்த்   ிட்டமிட்டுள்ள ொ  எச்சரித்துள்ளது. 

SATYAM: வவரஸ் 
கதாற்றுக்கு எதிரா  
சயா ா 

அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெத்துவை ஆனது ந ொைிட்-19 ந ொய்க்கு 
எ ிரொன நெொரொட்டத் ில் Science and Technology of Yoga and Meditation 

(SATYAM) என்ை முன்கனடுப்வெ க ொடங் ியுள்ளது. 

புலிவய ொதித்த 
ச ாவிட்-19 

 ியூயொர்க்   ரத் ில் உள்ள ெிரொங்க்ஸ் உயிரியல் பூங் ொைில் உள்ள புலி 
ஒன்றுக்கு ந ொைிட்-19 ந ொய்க ொற்று  ண்டைியப்ெட்டது. இ னொல் 
அவனத்து ந சிய பூங் ொக் ள்,சரணொலயங் ள் மற்றும் புலி ள் 
 ொப்ெ ங் வளயும் ந ொைிட்-19 ந ொய் க ொற்ைிலிருந்து ெொது ொக்  மத் ிய 
சுற்றுச்சூழல்,  ொடு ள் மற்றும் ெருை ிவல மொறுெொடு அவமச்ச ம் ஆனது 
அைிவுவர வள ைழங் ியுள்ளது. 

ச ாவிட்-19 சமூ ப் 
ெரவல் அறிக்வ  

 

இ வன கூகுள்  ிறுைனமொனது கைளியிட்டுள்ளது. இது ந ொைிட்-19 
ந ொய் க ொற்று  ொரணமொ  கைளியிடப்ெட்ட க ொள்வ  முடிவு ள் 
எத் வ ய மொற்ைத்வ   ி ழ்த் ியுள்ளன என்ெவ  ைிைரிக் ின்ைது. 

Multi-feed Oxygen 

Manifold (MOM) 
 நரொனொ ந ொய் க ொற்ைினொல் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ள ந ொயொளி ளுக்கு 
ஆக்சிஜன் ைழங்குை ற் ொ  இந் ியக்  டற்ெவடயொல்(ைிசொ ப்ெட்டினம்) 
ைடிைவமக் ப்ெட்ட இந்   ருைிவய ஆந் ிரப் ெிரந ச மொ ில அரசு 
ைொங் ியுள்ளது.  

ொரத் ெசத ஆன்வலன் 
ெிரச்சாரம்  
 

இந் ியொைில் இவணய ைழிக்  ல்ைி  ற்ைவல நமம்ெடுத்துை ற் ொன 
இந் ப் ெிரச்சொரமொனது மத் ிய மனி ைள நமம்ெொட்டு அவமச்ச த் ொல் 
க ொடங் ப் ெட்ட ொகும். 
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கதாவலநிவல 
சு ாதார  ண் ாணிப்பு 
அவமப்பு 

இந் ியொைின் மு ல் க ொவல ிவல சு ொ ொர  ண் ொணிப்பு அவமப்பு 
உத் ர ொண்டில் ரிைிந ைில் அவமக் ப்ெட்டுள்ளது. 

NCC Yogdan ெயிற்சி COVID-19க்கு எ ிரொ ப் நெொரொடும் அ ி ொரி ளுக்கு உ ைிக் ரம்  ீட்டும் 
ைவ யில் ந சிய மொணைர் ெவடயொனது NCC Yogdan ெயிற்சிவய 
 டத் ியது. 

சுய முன் சசவவ முன்னொள் ெவட ைரீர் ள் சுய முன் நசவை என்ை குைிக்ந ொளுடன் 
COVID-19 க்கு எ ிரொ ப் நெொரொடு ின்ைனர். 

செசில்லஸ்  ால்கமட் 
- குய்ரின் தடுப்பூசி 

ஐக் ிய அகமரிக் ொவைச் சொர்ந்  ஒரு ஆரொய்ச்சியின் ெடி குவைந்  
ந ொயற்ை  ன்வம மற்றும் இைப்பு ஆ ியைற்ைின்  லவையொனது 
நெசில்லஸ்  ொல்நமட் குயிரின் என்ை மி  முக் ியமொன க ொநரொனொ 
வைரஸுக்கு எ ிரொன  டுப்பூசிவய உருைொக்கு ிைது. 

 

சநாய் எதிர்ப்பு 
ொஸ்சொட் 

 சில  ொடு ள் ந ொய் எ ிர்ப்பு சக் ி ெொஸ்நெொர்ட் அல்லதுCOVID-19க்கு 
எ ிரொ  ந ொய் எ ிர்ப்பு சக் ிக ொன்ை  ெர் வள குைிக்கும் ைவ யில் 
சிலைவ யொன சொன்ைி ழ் வள ைழங்  ஆரம்ெித்துைிட்டன. 

 இருந் நெொ ிலும் உல  சு ொ ொர  ிறுைனமொனது இவ்ைவ யொன 
ெொஸ்நெொட்டிற்கு  ண்டனம் க ரிைித்துள்ளது. 

 

நிழல் கதாற்று 

 ஐக் ிய  ொடு ளின் கெண் ள் அ ன் உறுப்பு  ொடு ளுக்குCOVID-19 க்கு 
எ ிரொன கசயல்  ிட்டங் ளின் நெொது கெண் ளுக்கு எ ிரொன 
ைன்முவையில் இருந்து ெொது ொப்பு அளிக் க்ந ொரி ைலியுறுத் ியது. 

 இது நமலும்  ிழல் ந ொற்று என்ை அ ி ரிக்கும் ெொலினம் க ொடர்ெொன 
ைன்முவை என்று அவழக் ப்ெடு ிைது. 

 

சித்ரா Gene LAMP - N 

 இது குவைந்  கசலைில் இரண்டு மணி ந ரத் ிற்குள் COVID-19 ki 

இருப்ெவ  உறு ிகசய்யும் நசொ வன  ருைியொகும். 

 இச்நசொ வன  ருைியொனது  ிருைனந் புரத் ிலுள்ள மருத்துை 
அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெத் ிற் ொன ஸ்ரீ சித்ரொ  ிரு ல் ல்ைி 
 ிறுைனத் ொல் உருைொக் ப்ெட்டது. இது அைிைியல் துவை மற்றும் 
க ொழில்நுட்ெத் ிற் ொன ந சிய முக் ியத்துைம் ைொய்ந்   ல்ைி 
 ிறுைனமொகும். 
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 ரடியின் ெித்தநீர்  நமொசமொன மற்றும் சிக் லொன COVID-19 ந ொயொளி ளுக்கு சி ிச்வச 
அளிப்ெ ற் ொ  சீனு அரசொனது  ரடியின் ெித்   ீர் க ொண்ட Tan Re 

Qing என்ை ஊசியிவன ெரிந்துவரத்துள்ளது. 

  ரடியிலிருந்து எடுக் ப்ெடும்ெித்  ீர் 
உங்நசொடியொக்சிந ொலிக்அமிலத்வ  அ ி ரிக் ச் கசய் ிைது. இது 
உர்நசொடியொல் எனப்ெடு ிைது. இது  ல்லீரல் மற்றும் ெித் ப்வெ 
ந ொய் ளுக்கு சி ிச்வசயளிக்  ெயன்ெடு ிைது. 

ஆசராக் ிய சஞ்சவீனி 
 ாப்ெீட்டு திட்டம் 

COVID-19க் ொன சொர்ெில் கசலவு ள் அவனத்தும் ஆநரொக் ிய சஞ்சீைனி 
 ொப்ெடீ்டுத்  ிட்டத் ில் அடங்கும் என மத் ிய அரசு அைிைித்துள்ளது. 

 
 சரானா வவரஸ் கொது முடுக் த்தின் சொது இந்தியாவில் இயற்றப்ெட்ட சட்டங் ள் 

இந்திய 
தண்டவனச் 
சட்டம்- ெிரிவு 188 

அரசு ஊழியர் ெிறப்ெித்த உத்தரவுக்கு  ீழ்ப்ெடவர் ளுக்கு ஒன்று 
முதல் ஆறு மாதங் ள் வவர சிவற தண்டவன அளிக் ப்ெடும். 
கதாற்றுசநாய் சட்டத்தின் ெடி இந்திய தண்டவனச் சட்டம் ெிரிவு 
188 ன்  ீழ் விதி மீறுெவர் ளுக்கு தண்டவன வழங் ப்ெடும். 

இந்திய தண்டவன 
சட்டம் - ெிரிவு 505 

மக் ளுக்கு ெயம் ஏற்ெடும் ைவ யில் கசய் ி வள ெரப்ெநைொ 
அல்லது கைளியிடவும் கசய்ெைர் ளுக்கு மூன்று ைருடம் சிவை 
 ண்டவன அல்லது அெரொ ம் அல்லது இரண்டும் ைி ிக் ப்ெடும். 
நெரிடர் மற்றும் அ ன்  ீைிரம் ெற்ைிய  ைைொன கசய் ி வள 
ெரப்புநைொருக்கு ஒரு ைருடம் ைவர  ண்டவன ைி ிக் லொம் 
என்று நெரிடர் நமலொண்வம சட்டத் ின் 54ைது ெிரிவு கூறு ிைது. 

செரிடர் 
சமலாண்வம 
சட்டம் 2005 51வது 
ெிரிவு 

 

இரண்டு ைவ யொன குற்ைங் ளுக்கு  ண்டவன அளிக் ிைது: 
எந் கைொரு அ ி ொரி அல்லது அரசு ஊழியர் அல்லது எந் கைொரு 
நமலொண்வம குழுைின் அ ி ொரியின் நைவலவய கசய்ய 
ைிடொமல்    டுப்ெைர் மற்றும் இந்  சட்டத் ின்ெடி அ ி ொரி ள் 
 ொட்டும் ைழிவய ெின்ெற்ை  ைறுெைர் ளுக்கு  ண்டவன 
அளிக் ப்ெடும். இது உடனடி ஆெத்து அல்லது உயிரிழப்பு 
ஏற்ெடுத் ினொல் அைர் ளுக்கு ஒரு ைருடம் அல்லது இரண்டு 
ைருடங் ள் சிவை  ண்டவன ைழங் ப்ெடும். 

செரிடர் 
சமலாண்வம 
சட்டம் ெிரிவு 

நெரிடர் ஏற்ெட்ட ெின்னர் ெழுதுெொர்ப்பு புனரவமப்பு அல்லது ெிை 
சலுவ  வள கெறுை ற்கு கெொய்யொன   ைல் வள சமர்ப்ெிக்கும் 
இைருக்கும் அ ி ெட்சமொ  இரண்டு ைருட சிவை  ண்டவன 
மற்றும் அெரொ ம் ைி ிக் ப்ெடும். 
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2. தமிழ்நாடு 

 

1) சதர்வாய்  ண்டிவ  நீர்த்சதக் ம்: 

  ிருைள்ளுைர் மொைட்டத் ில் அவமந் ிருக் ின்ை பூண்டி, நசொழைரம், கசங்குன்ைம் மற்றும் 
கசம்ெரம் ெொக் த் ிற்கு ெிைகு கசன்வனயின் முக் ிய  ீர்த்ந க் மொகும்.  

 இது மத் ிய உள்துவை அவமச்சர் அைர் ளின் கசன்வன ைருவ யின் நெொது 
 ிைந்துவைக் ப்ெட்டது. 

 76 ைருடங் ள் இவடகைளிக்குப் ெிைகு குடி ீர் ைி ிநயொ த் ிற்க ன ஒரு ெிரத்நய  
 ீர்த்ந க் த்வ  இ ன்மூலம் கசன்வன கெைவுள்ளது.  

2) ெள்ளி மொணைர் ளுக் ொ   வலஞர்  ருணொ ி ி  ொவல உணவுத்  ிட்டமொனது புதுச்சரியில் 
க ொடங் ப்ெட்டது. 

3)  ொட்டிநலநய உறுப்பு  ொனத் ில் சிைந்  மொ ிலமொ  க ொடர்ந்து 6 முவையொ   மிழ் ொடு 
 ரைரிவசப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது.  

4)  ீர் நமலொண்வமயில் 2019ம் ஆண்டிற் ொன சிைந்  மொ ில ைிருவ   மிழ் ொடு 
கைன்றுள்ளது.  

5)  மிழ் ொடு மீன் ைளர்ச்சி  ழ மொனது, மீன்ைள துவையில் 2019-20ம் ஆண்டிற் ொன சிைந்  
 ிறுைனங் ளுக் ொன ைிருவ  கைன்றுள்ளது. 

6) கெொது மக் ள்,  ீ ைிெத்துக் ள், கைள்ளம்,  ிணறு ளில் எ ிர்ெொரொ  ைிெத்துக் ள், இரசொயன 
அல்லது ைொயு  சிவு மற்றும் ெிை ைிெத்துக் ள் நெொன்ை சூழ் ிவல ளில்  மிழ் ொடு 
 ீயவணப்பு மற்றும் மீட்புச் நசவைவய அணுகுை ற்கு  மிழ  மு ல்ைர் அைர் ள் “ ீ” 
கசயலிவய க ொடங் ி வைத் ொர்.  

7)  ிருைண்ணொமவலவயச் நசர்ந்  ைினிைொ உமொசங் ர் என் ிை 14 ையது சிறுமி,  ிலக் ரி 
ெயன்ெடுத் ப்ெடும் இஸ் ிரி கெட்டிக்கு மொற்ைொ  சூரியஒளி   டு வள ெயன்ெடுத் ி 
 டமொடும் இஸ் ிரி ைண்டிவய ைடிைவமத்  ற் ொ ,  வுரைமிக் “மொணைர் ெருை ிவல 
ைிருவ ” கைன்றுள்ளொர்.  

8) கூத் ன்குளத் ின் “ெைவை மனி ன்” என்று அவழக் ப்ெடும் ெொல்ெொண்டி “இயற்வ  
ெொது ொைலர்” ைிருவ  கைன்றுள்ளொர். 

9)  மிழ  ஆளு ர் அைர் ள் மொ ிலத் ில் ஆன்வலன் ைிவளயொட்டுக் வள, 5000 ைவர 
அெரொ ம் மற்றும் 6 மொ ங் ள் ைவரயிலொன சிவை  ண்டவன என்ை ைி ி ளுடன் அவ  
 வட கசய்யும் ைி மொ  அைசரச் சட்டத்வ  ெிர டனப்ெடுத் ியுள்ளொர்.  
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10) சர்ைந ச ைொனியல்  ொங் ிரஸ் )IAC (ைழங்கும் ஆலன் D. எமில்  ிவனவு ைிரு ொனது)2020( 
இஸ்நரொ  வலைர் வ லொசைடிவு சிைன் அைர் ளுக்கு ைழங் ப்ெட்டது. 

11) ந ொப்பூரில்  ிறுைப்ெடவுள்ள அ ில இந் ிய மருத்துை அைிைியல்  ழ த் ின் )எய்ம்ஸ் (

 வலைரொ  புதுச்நசரியில் உள்ள ஜிப்மர்)JIPMER( மருத்துைமவனயின்  வலைர் 
ைி .எம். நடொச்வச  ியமிக்   மத் ிய அரசு ெரிந்துவரத்துள்ளது.  

12) மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந .ெழனிசொமி ' மது -அரசு 'என்னும் இவணயைொயிவலத்  க ொடங் ினொர் .
இந்  இவணயைொயிலொனது  இந் ிய அரசின் ந சிய மின்-ஆளுவ  ெிரிைின் உ ைி யுடன் 

உருைொக் ப்ெட்டுள்ளது. 

13) மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந .ெழனிசொமி ைிரொலிமவலயில் உள்ள  ொமரொசர்   ரில் ஜல்லிக் ட்டு 
சிவலவய )ஏறு ழுவு வல சித் ரிக்கும் ( ிைந்துவைத் ொர்.  

14) மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந .ெழனிசொமி  மிழ த் ில் “ஒநர  ொடு ஒநர நரைன் அட்வட”   
 ிட்டத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ினொர். 

15) மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந .ெழனிசொமி கசன்வன மொ  ருக்குப் பு ிய  ிடக் ழிவு நமலொண்வம 
முவைவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர்.  

16)  ிருச்சிரொப்ெள்ளிமொைட்டத் ில் உள்ள அவனத்து நரைன் அட்வட வைத் ிருப்ெைர் ளுக்கும் 
அக்நடொெர் 1 மு ல் ஊட்டச்சத்து கசைிவூட்டப்ெட்ட அரிசி ைழங்கும்   ிட்டமொனது 
கசயல்ெடுத் ப்ெடு ிைது  .இந்  அரிசியொனது  இரும்பு , ஃநெொலிக் அமிலம் மற்றும் வைட்டமின் 
ெி12 ஆ ியைற்வைக் க ொண்டு ஊட்டச்சத்து மிக்  அரிசியொ  உருைொக் ப்ெட்டுள்ளது. 

17) இரத்   ொனம் கசய்ை ில் மு ல் மொ ிலமொ    மிழ ம்  உருகைடுத்துள்ளது. 

18) மன்னொர் ைவளகுடொைில்  டற்புற் வள மீண்டும் க ொண்டுைரும் கசயல்முவைவய   மிழ  
அரசொனது  முன்கனடுத்துள்ளது. 

19) ஆளு ர் ென்ைரிலொல் புநரொஹித் மருத்துைக்  ல்லூரி ளில் அரசுப்ெள்ளி ளில் ெடித்  
மொணைர் ளுக்கு 7.5 ச ை ீ இடஒதுக் ீடு ைழங்  உத் ரவு ெிைப்ெித் ொர். 

20) ைிருது  ர் மொைட்டத் ில் ஏரொளமொன சிறு மற்றும்  டுத் ர க ொழில்  ிறுைனங் ள் 
இருப்ெ ொல்“முழு டிஜிட்டல் கெொருளொ ொர மொைட்டமொ ” அது ந ர்வு கசய்யப்ெட்டுள்ளது,  

21) இ-சஞ்சீைொனி OPD ெ ிவு கசய் லில்  ொ ப்ெட்டினம் மொைட்டமொனது  மொ ிலத் ிநலநய  
மு லிடம் ை ிக் ிைது. 
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22)  ொட்டிநலநய அைம்சொர்ந்  கசயற்வ  நுண்ணைிவு, க ொடர்சங் ிலித் க ொழில்நுட்ெம், வசெர் 
ெொது ொப்பு க ொள்வ  வள கைளியிடும் மு ல் மொ ிலமொ   மிழ ம்  ி ழ் ிைது. ( மிழ் ொடு 
ெொது ொப்ெொன மற்றும் க ைிமுவை சொர்ந்  கசயற்வ  நுண்ணைிவு க ொள்வ  2020) & 

( மிழ் ொடு க ொடர்சங் ிலித் க ொழில்நுட்ெ க ொள்வ  2020) & ( மிழ் ொடு வசெர் ெொது ொப்பு 
க ொள்வ  2020) 

23) மொ ிலத் ின்  அரசுப் ெள்ளி ளில் ெடித்  மற்றும்  ீட் ந ர்ைில் ந ர்ச்சி கெற்றுள்ள 
மொணைர் ளுக்கு மருத்துைக்  ல்லூரி ளில் 7.5 ைிழுக் ொடு  இடஒதுக் ீடு ைழங்   மிழ  
அரசொனது உத் ரவு ெிைப்ெித்துள்ளது. 

24)  ொைிரி - வைவ  – குண்டொறு    ி இவணப்புத்  ிட்டம்: 259  ி.மீ  ீளம் க ொண்ட  
இத் ிட்டத்வ   மிழ் ொட்டில்  கசயல்ெடுத்   டைடிக்வ  எடுக் ப்ெட்டு ைருை ொ   மிழ  
மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந  ெழனிசொமி க ரிைித்துள்ளொர். 

25)  மிழ  அரசொனது 3501 “அம்மொ  டமொடும்   ியொய ைிவலக் 
 வட வள”அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

26)  ன்னியொகுமரி மொைட்டத்வ ச் நசர்ந்  எல் ைிக்நடொரியொ  வுரி உ ைி கசொலிசிட்டர் 
கஜனரலொ   ியமிக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

27)  ொமக் லின் சந் ிரநச ரபுரத் ில் ஊட்டச்சத்து மிக்  ைிவளகெொருட் வள ைிவளைிக்கும்  
பூங் ொைொனது அவமக் ப்ெட உள்ளது. 

28) கஜர்மன் மற்றும் ெிரஞ்சு கமொழி ளில் கமொழிகெயர்க் ப்ெட்ட ெ ிகனன்  ீழ்க் ணக்கு 
நூல் வள  அண்வமயில்  மிழ  மு ல்ைர் கைளியிட்டொர். 

29)  ீரஜ் குமொர் குழு: ந சிய  ல்ைி க ொள்வ  (NEP) 2020-ஐ அமல்ெடுத்துை ற் ொ  
அவமக் ப்ெட்டது. 

30) இரொஜவீ்  ொந் ி சொவலயில் இரண்டு “U”ைடிை நமம்ெொலங் வளக்  ட்டுை ற்கு  மிழ  
மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந  ெழனிசொமி அடிக் ல்  ொட்டினொர். 

31) இந் ியொைின் மு ல் கெண் ஆம்புலன்ஸ் டிவரைர்: எம் ைரீலட்சுமி 

32) சிைிய  னி மருத்துைமவன ள்:  மிழ  அரசொனது மொ ிலம் முழுைதும்  ிட்டத் ட்ட 2000 
சிைிய  னி மருத்துைமவன வளத்  ிைக்   ிட்டமிட்டுள்ளது. 

33) கெண் ள் அ ி ொரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ெொது ொப்வெ உறு ி கசய்யும் முயற்சியின் ஒரு 
ெகு ியொ , கெண் ளொல் இயக் ப்ெடும் சூரிய மற்றும் மின்சொரத் ொல் இயங்கும் 13 ைவ யொன 
ஆட்நடொக் வள  மிழ  மு ல்ைர் எடப்ெொடி ந  ெழனிசொமி க ொடியவசத்துத் 
க ொடங் ிவைத் ொர். 
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34) கசன்னிமவல ஒன்ைியத் ில் உள்ள க ொடுமனல்  ிரொமத் ில் அ ழ்ைொரொய்ச்சி கசய்யும் 
இடத் ில் கெருங் ற் ொலத்வ ச் நசர்ந்  நசர்ந்  ஒரு கெரிய புவ குழி 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

35) தமிழ  அரசின் சுதந்திர தின நாள் விருது ள்2020: 

விருது ந ர்/அவமப்பு 

ந ொைிட்–19 ஒழிப்புப் ெணிக் ொன 
மு லவமச்சரின் சிைப்பு ைிருது 

உல  சு ொ ொர  ிறுைனத் ின் மு ன்வம 
ஆரொய்ச்சியொளர் கசௌமியா சுவாமிநாதன் 

 ல்ெனொ சொவ்லொ ைிருது கசந் மிழ்ச் கசல்ைி, முத் ம்மொள் மற்றும் 
ஆனந் ைள்ளி 

அப்துல்  லொம் ைிருது எஸ். கசல்ைகுமொர் 

சிைந்  மொ  ரொட்சி நைலூர் 

சிைந்  மொ  ரொட்சி ள் முதலிடம் - விழுப்புரம் 

இரண்டாமிடம் -  ரூர்  

மூன்றாமிடம் - கூத்தநல்லூர் 

சிைந்  நெரூரொட்சி ள் முதலிடம் – வனவாசி (சசலம்) 

இரண்டாமிடம் – வரீொண்டி (சதனி) 

மூன்றாமிடம் – மதுக் வர (ச ாவவ) 
 

36) குடியரசு தினத்தில் குடியரசுத் தவலவரின் சொலீஸ் ெதக் ம்: ஆர். ஆண்டனி ஜொன்சொன் 
கஜயெொல் மற்றும் ெி. ரைிச்சந் ிரன். 

37) கசன்வன ந ர சொக்குவரத்து  ாவல்துவற: கமரீனொ  டற் வர சொவலயிலுள்ள நெொலீஸ் 
இயக்கு ர் கஜனரல் அலுைல த் ிற்கு அரு ிலுள்ள நெொக்குைரத்து சிக்னலில் “எல்.ஈ.டி. 
சமிக்வஞ  ம்ெங் ள்”  ிறுைப்ெட்டுள்ளது.  

38)  மிழ  அரசொங் ம் மத் ிய அரசொங் த் ின் மூன்று கமொழிக் க ொள்வ வய ஏற் ைில்வல. 

39)  மிழ  மு லவமச்சரொல் ரூ.2,500 மதிப்புள்ள அம்மா ச ாவிட்–19 வடீ்டு ெராமரிப்பு 
கெட்ட ம் அறிமு ப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இந்  கெட்ட ம் ஒரு ெல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர், ஒரு 
டிஜிட்டல் க ர்நமொமீட்டர், “அ ிமதுரம்” மற்றும் “ ெசுரகுடி ீர்” நெொன்ை மூலிவ  ந ொய் 
எ ிர்ப்பு சக் ி ஊக்குைிப்பு க ொகுப்ெிவனயும் க ொண்டுள்ளது.  
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40) அம்மா ெிளாட்டினம் ெிளஸ் உடல்நல ெரிசசாதவன கதாகுப்பு அறிமு ப்ெடுத்தப்ெட்டது: 

அம்மொ ந ொல்டு ரூ. 1000 

அம்மொ வடயமண்ட் ரூ. 2000 

அம்மொ ெிளொட்டினம் ரூ. 3000 

அம்மொ ெிளொட்டினம் ெிளஸ் ரூ. 4000 

 

41) 2020 ஏற்றும ி  யொர் ிவல குைியடீ்டில்  மிழ ம் மூன்ைொைது இடத் ில் உள்ளது. 

42) முத்ரொ  டன்  ிட்டத் ின் ெட்டியலில்  மிழ  கெண் ள் மு லிடம் ை ிக் ின்ைனர். 

43) வமக்சராசாஃப்ட் நிறுவனத்தால் சிறந்த ெள்ளியா  சதர்வு கசய்யப்ெட்டது (Microsoft 

Showcase School):  ொரொணொபுரம் அரசு நமல் ிவலப்ெள்ளி, ைிருது  ர் மொைட்டம். 

சர்வசதச அளவில் வமக்சராசாஃப்ட்டின் சிறந்த  ல்வியாளர்:  ருவண ொஸ்,  னி  
ஆசிரியர் –  ொரணொபுரம் அரசு நமல் ிவலப் ெள்ளி ைிருது  ர் மொைட்டம்.  

44) ChAdOx1 nCov-19:  மிழ் ொடின் ரொஜவீ்  ொந் ி அரசு மருத்துைமவன மற்றும் நெொரூர் 
ரொமச்சந் ிரொ மருத்துைமவன ஆ ியைற்ைில் ஆக்ஸ்நெொர்டு ெல் வலக் ழ த் ினொல் 
ந ொைிைீட்டு என கெயரிடப்ெட்ட  டுப்பூசி ெரிநசொ வன க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது.  

45) கசன்வன துவைமு த் ிலிருந்து மதுரைொயல் ைவரயுள்ள உயர்த் ப்ெட்ட  வடெொவ  
 ிட்டத் ில்  டநலொர ஒழுங்குமுவை மண்டலத்வ  (CRZ) அனும ிக்  சுற்றுச்சூழல் 
அவமச்ச த் ின்  ிபுணர் ம ிப்ெடீ்டுக் குழு ெரிந்துவரத்துள்ளது.  

46) இந் ிய க ொல்கெொருள் ஆய்ைின் பு ிய ைட்டங் ளொ  ஜெல்பூர், ஜொன்சி, மீரட், ைம்ெி, 
ரொய் ஞ்ச், மற்றும் ரொஜ்ந ொட், நமலும்  மிழ த் ின்  ிருச்சி ஆ ியவை  ிவனவுச் 
சின்னங் வள சிைந்  அளைில் ெரொமரிக்  உருைொக் ப்ெட்டுள்ளன. 

47) 2019-ற் ான ஜவீன் ரக்ஷா ெதக் ம்:  ஞ்சொவூவரச் நசர்ந்  ஆர்.ஸ்ரீ ருக்கு ைழங் ப்ெட்டது. 
ஒரத்  ொட்டிலுள்ள கைள்வளயன் ஏரியில்  ீரில் மூழ் ிய ஆறு நெவர இைர்  ொப்ெொற்ைினொர்.  

48)  

ஸ்ைச் சர்நைக்ஷன் ைிருது ள் 2020 < மக் ள் க ொவ  10 இலட்சம்: 

 ந ொயம்புத்தூர் – 40ைது இடம்  

 மதுவர - 42ைது இடம் 

 கசன்வன - 45ைது இடம் & புதுவம மற்றும் 
சிைந்   வடமுவை ளில் சிைந்  கெரிய   ரம் 
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<மக் ள் க ொவ  1 இலட்சம்: 

  ிருச்சி - 102ைது இடம் 

  ிருக ல்நைலி -159ைது இடம் 

தூய்வம சுந் ர் சமு ொயிக் சவு சொசல்யொ 
(SSSS) ெிரச்சொர இயக் ம் 

சிைந்  மொைட்டம் –  ிருக ல்நைலி 

சிைந்   ிரொம ெஞ்சொயத்து – சின்னொவூர், நசலம் 

 

49) ஆர்த்தி ஆேூஜா குழு :  மிழ த் ின் க ொற்று  ிவல குைித்து ஆய்வு கசய்ய ஐந்து நெர் 
க ொண்ட மத் ிய குழு  ியமிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

50) ொல் ோரில் விருது :சி ொந ொவை  வலவமயிடமொ  க ொண்டு கசயல்ெடும் நரொட்டரி 
இன்டர்ந ைனலின் நரொட்டரி அைக் ட்டவள, மு லவமச்சர் எடப்ெொடி ந .ெழனிசொமிக்கு ெொல் 
ஹொரிஸ் ைிருது அங் ீ ொரம் க ொடுத்து க ௌரைித் து. 

51) புவிசார் குறியீடு :நசலம்  ம்மம்ெட்டி வ ைிவனப் கெொருட் ள் 

52) புதுச்நசரி மு ல்ைர் ெள்ளி மொணைர் ளுக்கு “ வலஞர்  ருணொ ி ி இலைச  ொவல உணவு 
 ிட்டத்வ ” அைிைித்துள்ளொர். 

53) ஆப்ெிள்  ிறுைனம் கசன்வனயின் ஃெொக்ஸ் ொன் ஆவலயில் மு ன்வமயொன ஐநெொன் 11 
அவலநெசிவய உற்ெத் ி கசய்யத் க ொடங் ியது. 

54) இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ியின் (RBI)  ரவு ளின் ெடி, 2020-21  ி ியொண்டில்  மிழ ம் 30,500 
ந ொடிவய  ிரட்டியுள்ளதுடன்,  ொட்டில் மொ ிலங் ளிவடநய சந்வ க்  டன் ளில் 
மு லிடத்வ ப் ெிடித்துள்ளது. 

55) எஸ்.ஆர்.எம் மருத்துைக்  ல்லூரி மருத்துைமவன மற்றும் ஆரொய்ச்சி வமயம் இந் ியொைின் 
1ைது உள் ொட்டு ந ொைிட் – 19  டுப்பூசிக்கு (BBV152 ந ொைிட்  டுப்பூசி) ஐசிஎம்ஆரொல் 
மருத்துை நசொ வன  ளமொ  ந ர்வு கசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

56) கமட்ரொஸ் உயர் ீ ிமன்ை உத் ரைின்ெடி,  மிழ  ைரலொற்ைில் மு ல் முவையொ , “ைருைொய் 
துவை” சொத் ொன்குளம்  ொைல்  ிவலயத்வ  கெொறுப்நெற்றுள்ளது. 

57) சித் ரைவ க்கு எ ிரொன  னி சட்டம் :  மிழ த் ில் சொத் ொன் குளத் ில்  ந்வ  – ம ன் 
சித் ிரைவ  கசய்யப்ெட்டு க ொல்லப்ெட்ட ன் எ ிகரொலியொ  சித் ிரைவ க்கு எ ிரொ   னி 
சட்டம் நைண்டும் என்ை ந ொரிக்வ வய ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

58)  மிழ த் ில் ெிரண்ட்ஸ் ஆப் நெொலீஸ் (FOP) நசவை ள்  ிறுத் ி வைக் ப்ெட்டுள்ளன. 

59) அரசுப்ெள்ளி மாணவர் ளுக் ான ஒதுக் ீடு : மருத்துைக்  ல்லூரி ளில் உள்ள அரசு ெள்ளி 
மொணைர் ளுக்கு 7.5% இடஒதுக் ீட்வட  மிழ  அவமச்சரவை அங் ீ ரிக் ிைது (NEET). 
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60) அதுல்யா மிஸ்ராவின் குழு அைிக்வ யின்ப்டி  ிய்யொ மற்றும் எழைொ சமூ ங் ளுக்கு  மிழ  
அரசு ெிற்ெடுத் ப்ெட்நடொர் அந் ஸ்வ  அளித் து. 

61) சிை ங்வ  மொைட்டத் ில் உள்ள  ீழடியில் கைவ்நைறு அளைிலொன ந ொள எவடயுள்ள 
 ற் ள்  ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளன. 

62) “இந் ியொைின் 2-ைது ெிளொஸ்மொ ைங் ி” ைிவரைில் கசன்வன ரொஜூவ்  ொந் ி அரசு 
மருத்துைமவனயில்  ிைக் ப்ெடும். 

63) மு லொம் ைகுப்பு ென்னிகரண்டொம் ைகுப்பு ைவரயிலொன மொணைர் ளுக் ொன ெொடங் வள 
ஒளிப்ெரப்ெ 5 க ொவலக் ொட்சி நசனல் ள்  ல்ைி க ொவலக் ொட்சி, டி.டி.கெொ ிவ , ெொலிமர் 
டிைி, பு ிய வலமுவை மற்றும்  ந் ி டிைி ஆ ியவை ெயன்ெடுத் ப்ெடும். 

64) எம்.தணி ாச்சலம் குழு :  மிழ  அரசு இைரது  வலவமயில் பு ிய ஏழு உறுப்ெினர் ள் 
க ொண்ட ெிற்ெடுத் ப்ெட்ட ைகுப்ெினர் குழுவை அவமத்துள்ளது. 

65) மதுவரவய சசர்ந்த ெி தியா ராஜன் தமிழ த்தில் 2-ைது ெிரொமணர் அல்லொ  பூசொரி 
ஆனொர். 

66) தாரா, ஒரு கமய்நி ர் குரல் ஆசிரியர் : கசன்வனயில் உள்ள மொ  ரொட்சி ெள்ளி 
மொணைர் ள் கமொழி  ிைன் வள நமம்ெடுத்  கமய் ி ர் குரல் ஆசிரியவரப் ெயன்ெடுத் த் 
க ொடங் ியுள்ளர். 

67) ஐஐடி கமட்ராஸ் :உல ின் மு ல ஆன்வலன் B.Sc. Programming & Data Science ெட்டம்  

68) டாக்டர் எஸ்.விசனாத் குமார் : இந் ிய நைளொண் ஆரொய்ச்சி குழுைிடமிருந்து ஜைஹர்லொல் 
ந ரு ைிருது கெற்ைொர். 

69) ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி, ஜூவல 26, 2020 அன்று  னது ‘மொன்  ி ெொத்’  ி ழ்ச்சியில் 
ென்னிகரண்டொம் ைகுப்பு ந ர்ைில் சிைந்து ைிளங் ிய  ொமக் ல்வலச் நசர்ந்  என். னி ொ 
என்ை மொணைியுடன் உவரயொடினொர். 

70) 3 கமட்நரொ  ிவலயங் ள் மறுகெயரிடப்ெட்டது : 

ஆலந்தூர் கமட்சரா  : அைிஞர் அண்ணொ ஆலந்தூர் கமட்நரொ 

மத்திய கமட்சரா : புரட்சி  வலைர் டொக்டர்.எம்.ஜி.ஆர். மத் ிய கமட்நரொ 

71) சிஎம்ெிடி கமட்சரா : புரட்சி  வலைி டொக்டர் கஜ.கஜயலலி ொ சிஎம்ெிடி கமட்நரொ 

72) திமு  எம்.எல்.ஏ சஜ.அன்ெழ ன் :இைர் நசப்ெொக் ம் –  ிருைல்லிக்ந ணி க ொகு ிவய 
ெிர ி ி ிப்ெடுத் ினொர். இந் ியொைில்ந ொைிட்– 19ஆல் இைந்  மு ல் சட்டமன்ை உறுப்ெினர் 
இைர். 
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73) மு ல்ைர் எடப்ெொடி ெழனிசொமி ந ொைிட்– 19க் ொன ைிரிைொன ைழி ொட்டு ல் புத்  த்வ  
கைளியிட்டொர். 

74) www.tnprivatejobs.tn.gov.in: மிழ அரசு னியொர்துவையில்நைவல ளுக் ொனஇவணயைொ
யிவலஅைிமு ப்ெடுத் ியது. 

75) சஜ.ராதா ிருஷ்ணன்,ெலீொஇரொநஜைூக்குெ ிலொ  மிழ த் ின்பு ியசு ொ ொரகசயலொளரொ  ியமி
க் ப்ெட்டொர். 

76) 17ஆம்நூற்ைொண்வடச்நசர்ந் 2கச.மீ.  ங்  ொணயம் (ைரீரயன்ெணம்) 
 ீழடிஅ ழ்ைொரொய்ச்சிக்குஅரு ிலுள்ளஅ ரம்ெகு ிக்குஅரு ில் ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

77)  ீழடிஅ ழ்ைொரொய்ச்சி ளமொனந ொந் வ  ிரொமத் ில்ஒருகுழந்வ யின்எலும்புஎச்சங் ள் ண்கட
டுக் ப்ெட்டுள்ளன. 

78) கசன்வனமொ ிலக ொல்கெொருள்துவை, 
 மிழ த் ில்ஈநரொடுமொைட்டத் ில்உள்ளக ொடுமனல்அ ழ்ைொரொய்ச்சிஇடத் ிலிருந்து250கசயற்
வ குன்றுைட்டங் வளஅவடயொளம் ண்டுள்ளது. 

79) ந ொைிட்– 19அைசர ிவலக் ொனகசன்வனயில்பு ியஅைசரஉ ைிஎண்044-

40067108க ொடங் ப்ெட்டது. 

80) ஸ் ார்கெசனாப்சிஸ்கநக்கலட்டா : 
மத் ிய டல்மீன்ைளஆரொய்ச்சி ிறுைனம்(CMRRI)மன்னொர்ைவளகுடொைில்உள்ளநசதுக் வர டற்
 வரயிலிருந்துஒருஅரியைவ ஸ் ொர்ெியன்மீவன(Scorpaenopsis 

neglecta) ண்டுெிடித்துள்ளது. 

81) 9மற்றும்10ஆம்நூற்ைொண்வடச்நசர்ந் ைிஷ்ணுமற்றும்சமணசிற்ெங் ள் ஞ்சொவூர்அருந பூ லூரி
ல்உள்ள ன்னிமொரத்ந ொப்ெில் ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

82)  மிழ மு ல்ைர்எடப்ெொடிந .ெழனிசொமி ொமக் ல்லில்அழுத் உயிரிஎரிைொயு(CBG)ஆவலவயத்
 ிைந்துவைத்துள்ளொர். 

83) நம்ம கசன்வன க ாசரானா தடுப்புத் திட்டம்:கசன்வனயில் ைடீு ைடீொ ச் கசன்று 
கெொதுமக் ளுக்கு க ொநரொனொத் க ொற்று நசொ வனவய  டத்துைந  இத் ிட்டத் ின் 
ந ொக் மொகும். 

84) அர்கசனிக் ம் ஆல்ெம் 30 – சோமிசயாெதி மருந்து: க ொநரொனொ ெொ ிக் ப்ெட்ட  ெருக்கு 
நஹொமிநயொெ ி மருத்துைத்வ ப் ெயன்ெடுத்   மிழ் ொடு அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

85) முரசு, நீர்: சர்ைந ச ைொனிவல அவமப்ெினொல் கைப்ெமண்டல சூைொைளிக்கு  மிழ்ப் கெயர் 
ைழங் ப்ெட்டுள்ளது. 
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86) சிலப்ெதி ாரப் பூங் ா:  மிழ்  ொைியமொன சிலப்ெ ி ொரத் ில் குைிப்ெிடப்ெட்டுள்ள மரங் வள 
மீண்டும் க ொண்டு ைருைவ  இத் ிட்டம் ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

87) COVID-19 க ொடர்ெொன கசயல்ெொடு வள ஒருங் ிவணக்  கசன்வன மொ  ரத் ின் 
 ண் ொணிப்பு அ ி ொரியொ  முன்னொள் சு ொ ொர துவைச் கசயலொளரொன சஜ. 
இராதா ிருஷ்ணன்  ியமிக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

88)  ிநரட்டர் கசன்வன  ொைல் துவையினர் மயிலொப்பூரில் (Robot Cop LD v5.0) என்ை 
நரொநெொவை அைிமு ப்ெடுத் ினர் இது க ொநரொனொ ந ொற்று ெொ ிக் ப்ெட்ட ெகு ி ளில் 
ைசிப்ெைர் வள  ண் ொணிப்ெ ற் ொ  க ொண்டுைரப்ெட்டுள்ளது. 

89) சிறப்பு முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக் ான ெணிக்குழு: COVID 19 உல ளொைிய ந ொய் 
ெொ ிப்ெிற்கு ெிைகு ெல்நைறு  ொடு ள்  ங் ளது  ொட்டின் இைக்கும ி க ொடர்ெொன ைி ிநயொ ச் 
சங் ிலி முவைவய இந் ியொைில் கசயல்ெடுத்  இருப்ெவ த் க ொடர்ந்து அ வன 
 மிழ் ொட்டுக்கு ஈர்க்   மிழ  அரசொனது 14 உறுப்ெினர் ள் க ொண்ட குழுைிவன 
 ியமித்துள்ளது. 

90) டாக்டர். கசல்வவிநாய ம் கெொது சு ொ ொரம் மற்றும்  டுப்பு மருத்துைத் ின் இயக்குனரொ  
 ியமிக் ப்ெட்டொர். 

91) சொர் ெதக் ங் ள்: 500 ஆண்டு ளுக்கு முன்னர் ைரீர் ள் ெயன்ெடுத் ிய நெொர் ெ க் ங் ள் 
 ரூரில்  ண்கடடுக் ப்ெட்டுள்ளது. 

92) அம்மா திருமண மண்டெம்: மொ ிலம் முழுைதும் அம்மொ  ிருமண மண்டெம்  ட்ட  மிழ  
ைடீ்டு ைச ி ைொரியம்  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

93) அதுல்யா மிஸ்ரா:  ற்நெொதுள்ள COVID-19 சூழலில் மொ ிலத் ில் புலம்கெயர்ந்  
க ொழிலொளர் ள் உட்ெட சிக் ித் ைிக்கும் அவனத்து  ெர் ளின்  டமொட்டத்வ  
ஒழுங் வமப்ெ ற் ொ   மிழ த்வ ச் நசர்ந்  அதுல்யொ மிஸ்ரொ  ண் ொணிப்பு அ ி ொரியொ  
 ியமிக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

94)  வசம் கசயலி:COVID-19னால் ொதிக் ப்ெட்டுள்ள நெர் ளுக்கு உதவும் வவ யில் 
கசன்வனவய நசர்ந்  நெொர் ஊர் ி ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்ெொட்டு  ிறுைனம் இந்  
கசயலிவய உருைொக் ியுள்ளது. 

95) அண்ணா ெல் வலக் ழ ம்institution of eminence என்ை  கு ிவயப் கெற்றுள்ளது. 

96) கஜயலலிதா சவத நிவலயம்:மவைந்  முன்னொள் மு லவமச்சர் கஜ கஜயலலி ொ 
அைர் ளின் நை   ிவலயம் கசன்வனயில் அவமந்துள்ளது. இது  ற்நெொது அைர் ளின் 
 ிவனைிடமொ  மொற்ைப்ெடவுள்ளது. 
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97) ஓய்வூதிய வயது:  மிழ  அரசு ஓய்வூ ிய ையது 58 லிருந்து 59 ஆ  உயர்த் ியுள்ளது. 

98) GCC Vidmed App:  ிநரட்டர் கசன்வன  ொர்ப்ெநரைனொனது கசன்வன மக் ளுக்கு இலைச 
க ொவலநெசி மருத்துை உ ைி ஆநலொசவன வள ைழங்  இச்கசயலிவய க ொடங் ியுள்ளது. 

99) மதுவர ரயில்சவ நிவலயமானதுISO சொன்ைி ழ் கெற்றுள்ளது. 

100)  

சிவ வலயில் 
அ ழ்வாராய்ச்சி 
கதாடங் ப்ெட்டுள்ளது 

 ிட்டமிட்டெடி க ொல்கெொருள் அ ழ்ைொரொய்ச்சி 
 ிறுைனம் ஆைொைது அ ழ்ைொரொய்ச்சி ெணிவய 
தூத்துக்குடி மொைட்டத் ிலுள்ள சிை வள என்ை 
இடத் ில் க ொடங் ியுள்ளது. 

 ீழடியில் அ ழ்வாராய்ச்சி 
கதாடங் ப்ெட்டுள்ளது. 

6-ைது அ ழ்ைொரொய்ச்சிப் ெணி சிை ங்வ  
மொைட்டத் ிலுள்ள மணலூரில் 
க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது. 

 

101)  ொைிரி   ி ீர் நமலொண்வம ைொரியமொனது ஜல்சக் ி அவமச்ச த் ின் ீழ் க ொண்டுைரப்ெட்டது 
இது முன்னர்  ீர்ைள அவமச்ச த் ின் ீழ் இருந் து. 

102) 2020 ஏப்ரல் 7 அன்று மயிலொடுதுவை ஆண்டது  மிழ் ொட்டின் 38ைது மொ ிலமொ  
 ொ ப்ெட்டினத் ிலிருந்து ெிரிக் ப்ெட்டது. 

103) க ொரனொ க ொற்றுக்கு எ ிரொ  ந ொய் எ ிர்ப்பு சக் ிவய ஊக் ப்ெடுத்தும் ைி மொ  ஆநரொக் ியம் 
 ிட்டத்வ  மு ல்ைர் எடப்ெொடி அைிமு ப்ெடுத் ினொர். 

104) www.ethottam.com:  ொய் ைி மற்றும் ெழங் வள இவணயம் மூலமொ  கெற்றுக்க ொள்ை ற் ொ  
 மிழ  அரசொனது இந்  இவணய  ளத்வ  ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. இவை 72 மணி 
ந ரத் ிற்குள்ைடீ்டிற்கு ந ரடியொ  கசன்று அளிக் ப்ெடும். 

105)  ொள்ெட்ட  ண் ொணிப்பு நுவரயரீல் ந ொவய  டமொடும் X -   ிர் ைண்டிவய மு லவமச்சர் 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர். 

106) COVID-19 க ொற்று  ொரணமொ  அம்மொ உணை த் ில் ந வையொன மக் ளுக்கு இலைசமொ  
உணவு ைழங் ப்ெடு ிைது. 

107) ெிர ம மந் ிரி  ிரிைி சின்சொயி  ிட்டத் ின் ெடி அவனத் ிந் ிய கசொட்டு  ீர் ெொசனத் ில் 
 மிழ ம் மு லிடத் ில் உள்ளது. 
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108) COVID-19 க ொற்றுக்கு எ ிரொ  நெரழிவு நமலொண்வம  ரவு ெகுப்ெொய்வு வமயமொனது 
மொ ிலத் ின் நெரிடர் நமலொண்வம முயற்சி வள ைலுைொக்கும் முயற்சியில் ஈடுெட்டுள்ளது. 

109) கசன்வன ஸ்டொன்லி மருத்துைமவனயில் குவைைொல் ெொ ிக் ப்ெட்ட ந ொயொளி ளுக்கு உ ைி 
கசய்யும் ைி மொ  மூன்று நரொநெொக் வள சு ொ ொர அவமச்சர் அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர். 

110) கொன். வலயரசன் குழு:  மிழ த் ில் அரசு ெள்ளி ளில் ெயின்ை மொணைர் ளுக்கு 
மருத்துை  ல்லூரி ளில் இட ஒதுக் ீடு கசய்ைவ  ம ிப்ெொய்வு கசய்யும் குழு. 

111) இலவச உதவி எண் ள். 181, 1091, 112: குடும்ெ ைன்முவை ளுக்கு எ ிரொ  கெண் ளுக்கு 
ெொது ொப்பு அளிக்கும் ைவ யில்  மிழ  அரசொனது இலைச உ ைி எண் வள 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

112) தமிழ்நாடுெட்கஜட்டின் சிறப்ெம்சங் ள் 2020-2021: 

 

வழங் ியவர்:  துவண மு லவமச்சர்  ிரு. ஓ. ென்னரீ்கசல்ைம் 

வழங் ிய நாள்: 14 – 02 – 2020 

ஒவ்கைொரு ைருடமும்ெிப்ரவரி 24ஆம் நாள், மவைந்  முன்னொள் மு லவமச்சர் 
கஜ.கஜயலலி ொ அைர் ளின்  ிவனைில் “மொ ில கெண்குழந்வ  ள் ெொது ொப்பு 
 ொளொ க்” க ொண்டொடப்ெடும் 

  மிழ் ொட்டின் கெொருளொ ொரம் 2018-19 ஆம்  ி ியொண்டில் 8.17 ச ைி ி மொ  
உயர்ந்துள்ளது. 

 2019-20ல் இவ்ைளர்ச்சி 7.27 ச ை ீமொ  இருக்கும் என  னிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

 இது  ணிக் ப்ெட்ட ஒட்டுகமொத்  இந் ியொைின் 5 ச ைி ி  ைளர்ச்சிவயக் 
 ொட்டிலும் அ ி மொன ொகும். 

 மிழ் ொடு எரிசக் ி நமம்ெொட்டு  ிறுைனம் (TEDA) 5 

கம ொைொட் ிைன்க ொண்டசிறு ிரொமப்புைபுதுப்ெிக் த் க் எரிசக் ிபூங் ொக் வளக்க ொண்ட,
 ிவலயொனஆற்ைல் ிரொமங் ளொன'அம்மாெசுவம ிராமம்'  ிட்டம் மூலம்  ிறுை 
உள்ளது. 

மொண்புமிகுமு லவமச்சரொல்சமீெத் ில்கைளியிடப்ெட்டதமிழ்நாடுசூரியஆற்றல்க ாள்
வ  2019, 2023 க்குள்மொ ிலத் ின்சூரியமின்உற்ெத் ித் ிைவன9,000 

கம ாவாட்டா உயர்த்தும். 

ரூ. 2,350 ச ாடி மதிப்ெில் 500 கம ொைொட்  ிைன் க ொண்ட  டலொடி அல்ட்ரொ கம ொ 
சூரிய ஒளிமின்னழுத்  பூங் ொ  ிட்டம். 

பு ிய மிழ் ொடுமாநிலக்குழந்வதக்க ாள்வ ைகுக் ப்ெட்டுைிவரைில்க ொடங் ப்ெடும். 
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 ீழடியில்உல த் ரம்ைொய்ந் பு ியதளஅருங் ாட்சிய த்வத ிறுைமு லவமச்சர்ரூ.12.2

1 ச ாடிவயஒதுக் ி அனும ித்துள்ளொர் 

 ொைிரிகடல்டொெிரொந் ியத்வ “ொது ாக் ப்ெட்டசிறப்புவிவசாயமண்டலம்”என்றுமு ல்
ைர்அைிைித் ொர்- ெொது ொக் ப்ெட்டமண்டலத் ில் ஞ்சொவூர்,  ிருைொரூர், 

 ொ ப்ெட்டினம்மொைட்டங் ள்மற்றும் ிருச்சி, அரியலூர், 

 டலூர்மற்றும்புதுக்ந ொட்வடகடல்டொெகு ி ள்அடங்கும் 

டிசம்ெர் 25, 2019 அன்றுஇந் ியஅரசுகைளியிட்டுள்ளநல்லாட்சிகுறியீட்டில் 18 

கெரியமொ ிலங் ளின்கூட்டுத் ரைரிவசயில்முதல்இடத்வதப்தமிழ்நாடு கெற்றுள்ளது. 

துவைசொர் அலுைலர் ளுக்கும் ைிைசொயி ளுக்கும் நமம்ெட்ட க ொடர்வெ உறு ியளிக்கும் 
ைவ யில் ‘உழவர்-அலுவலர் கதாடர்புத் திட்டம்’ அரசொல் க ொண்டுைரப்ெடும். 

 ‘சாவலவிெத்துஇல்லாததமிழ்நாடு’இலக்வ அவடயெல்நைறுதுவை ள்மற்றும்மு 
ைர் ிறுைனங் ளின்முயற்சி வளஒருங் ிவணக் , 

தமிழ்நாடுசாவலொது ாப்புதிட்டத்வத அரசுக ொடங்கும்.  

 கசன்வன, மதுவரமற்றும்ச ாயம்புத்தூர்மொ  ரொட்சி ளில் 
சொவலெொது ொப்பு லங் ள்உருைொக் ப்ெடும். 

மு லவமச்சர்ஒருமக் ள்இயக் மொ தமிழ்நாடுநீர்வளப்ொது ாப்புமற்றும்நீர்வளப் 
கெருக் த்திட்டத்வதக ொடங் ினொர். 

அத்திக் டவு - 

அவினாசிநீர்ப்ொசனதிட்டத்திற் ானசுற்றுச்சூழல்அனும ிவயஅரசுகெற்றுள்ளது. 

இந்  ிட்டத் ிற் ொன2020-21 ெட்கஜட்ம ிப்ெடீு ளில்ரூ.500 ச ாடிைழங் ப்ெட்டுள்ளது. 

 ிரொமப்புைநமம்ெொட்டுக் ொ அரசொங் ம்பு ியஐந்தாண்டு 

‘முதலவமச்சரின் ிராமப்புறதன்னிவறவுசமம்ொட்டுத்திட்டத்வத’க ொடங்கும் 

ஈசராட், சவலூர்மற்றும்ஓசூர்ஆ ியவை 

"தமிழ்நாடுநிவலயானந ரசமம்ொட்டுத்திட்டத்திற்கு" ந ர்வுகசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

 

113) மு லவமச்சர் னதுமூன்ைொண்டு  ொல ஆட்சியின் சொ வன வளப் ெற்ைிபுத்  த்வ “Coffee 

Table Book” என்ை நூவல கைளியிட்டுள்ளொர். 

114) உழைர் லனுக் ொ ,  ொைிரி  ிமற்றும்அ ன்துவண  ிவயமீட்கடடுப்ெ ற் ொ  “ டந் ொய் 
ைொழி ொநைரித் ிட்டம்” க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது 

115)  மிழ் கமொழிகெயர்ப்புக் ொன சொ ித் ிய அ ொக மி ைிருது 2019: 

 

ந .ைி.கஜயஸ்ரீ ெணி: “நிலம் பூத்து மலர்ந்த நாள்” 
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116) கெண் குழந்வ  ள் ெொது ொப்புத்  ிட்டம், 2020 – மு லவமச்சரொ 2020 ெிப்ரைரி 26 அன்று 
க ொடங் ப்ெட்டது.  

117) கசன்வனயின் இரண்டொைது சர்ைந ச ைிமொன  ிவலயமொனது  ொஞ்சிபுரம் மொைட்டம் 
ெொரொத்தூரில் க ொடங் ப்ெட உள்ளது. 

118)  மிழ் ொடுெொலிமர்க ொழில் 
பூங் ொைொனது ிருைள்ளூர்மொைட்டம்கெொன்நனரியில்க ொடங் ப்ெட உள்ளது. 

119) 1,010 ஆண்டு ள்ெழவமயொனெிரஹ ீஸ்ைரர்ந ொயில்அல்லது ஞ்வச கெரியந ொயிலின் 

‘கும்ெொெிநை ம்’ (குடமுழுக்கு)  ஞ்சொவூரில் வடகெற்ைது. 

120) ந ொயம்புத்தூவரச்நசர்ந் சமூ  லத்க ொழில்முவனெைரொனஅருணாசலம்முரு ானந்தம்கு
வைந் ைிவலயில்சு ாதார அவணயாவட வளதயாரிக்கும்இயந்திரத்வதக் 
 ண்டுெிடித்து அதற் ான ாப்புரிவமவயயும் கெற்றுள்ளொர். 

121) 1000 

ஆண்டு ளுக்குமுன்பு டலுக்குஅடியில்மூழ் ிய மிழ் ொட்டின்துவைமு   ரமொனபூம்பு ொர்,இ
ந் ியடிஜிட்டல்ெொரம்ெரிய ிட்டத் ின் ீழ்டிஜிட்டல்மயமொ  புதுப்ெிக் ப்ெட உள்ளது. 

122) புது  ில்லியில் வடகெற்ை 5வது ாவிரிநீர்சமலாண்வமஆவணயம்(சி.டெிள்யூ.எம்.ஏ) 

கூட்டத் ில்சம தாதுஅவணதிட்டத்திற்குஒப்புதல்கெற ர்நாட ாசமற்க ாண்டமுயற்சி
வயதமிழ்நாடுமற்றும்புதுச்சசரி டுவமயா எதிர்த்துள்ளன. 

123) மொ ிலத் ில்ெல்நைறுைிைசொய ிட்டங் வளகசயல்ெடுத்துை ில்சிைந்துைிளங் ிய ற் ொ தமி
ழ அரசுநான்கு SKOCH விருது வளகைன்றுள்ளது. 

124) மத் ிய அரசின் “ஒசர சதசம், ஒசர சரைன் அட்வட” ிட்டத் ிவன  மிழ  அரசொனது 
2020 ெிப்ரவரி 1 முதல் தூத்துக்குடி மற்றும் திருகநல்சவலி ஆ ிய இரு 
மொைட்டங் ளில் நசொ வன முவையில் கசயல்ெடுத் த்  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

125) ெிப்ரவரி 9,2020 அன்று நசலம் மொைட்டம் தவலவாசல் அருந   ைிநைப்ெிவலெட்டியில் 
புதிய  ிரிக்க ட் வமதானத்வத மு லவமச்சர்  ிைந்து வைத் ொர். 

126) நசலம்மொைட்டம் வலைொசலில்ெிப்[ரவரி 9, 

2020அன்று ொல் வடமற்றும்ைிலங்குஅைிைியல்க ொடர்ெொனஒருங் ிவணந் ஆரொய்ச்சிக் ொ
னநமம்ெட்ட ிறுைனத் ிற்குமு லவமச்சர்அடிக் ல் ொட்டினொர். 

127) 2020 ெிப்ரைரி 15 அன்று கசன்வன மாந ரப் ெள்ளி ளுக் ான  ாவல உணவு வழங்கும் 
திட்டத்வத ைழங்கும் அட்சயொத்திரம் அைக் ட்டவளயின் புதியவமயப்ெடுத்தப்ெட்ட 
சவமயலவறக்கு மு லவமச்சர் அடித் ளம் அவமத் ொர். 
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128) திருவள்ளுவர் தின விருது ள் – 2020: 

 

விருது ள் /ெரிசு ள் நெர் /நிறுவனம் 

ெைன் சு ந வ் வடலர் ெரிசு2020 

எம்.எஸ். சுைொமி ொ ன் 
முப்ெைரபு கைங்வ யொ  ொயுடு 
சிைந்  ந சிய ைிருது 

 ீெொ கைங் ட் சொம்ெியன் ஆஃப் நசஞ்ச் ைிருது 

குமொர் முன்னன் சிங் 
சுெொஷ் சந் ிரநெொஸ் ஆப் ொ 
ெிரெந் ன் புரொஸ் ர் 

 

ெத்மவிருது-2020கெற்றவர் ள்: 

 

விருது ள் / 

ெரிசு ள் 
நெர் துவற 

 ஜொர்ஜ்கெர்னொண்டஸ் 
கெொது ைிை ொரங் ள்  -  

மவைைிற்குப்ெின் 

 அருண்கஜட்லி 
கெொதுைிை ொரங் ள் –  

மவைைிற்குப்ெின் 

ெத்மைிபூைன் சுஷ்மொஸ்ைரொஜ் 
கெொதுைிை ொரங் ள் –  

மவைைிற்குப்ெின் 

ெத்மைிபூைன் 
சர்அகனரூட்ஜுக் ொத்ஜி.சி.எஸ்.ந  -  

கமொரீைியஸின்முன்னொள் மற்றும் 
ெிர மர் 

கெொதுைிை ொரம் 

ெத்மைிபூைன் 
M Cநமரிந ொம் 

ைிவளயொட்டு 

 

ெத்மைிபூைன் சன்னுலொல்மிஸ்ரொ 

 

 வல 
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ெத்மைிபூைன் ஸ்ரீைிஸ்நைை ீர்த் சுைொமிஜிஸ்ரீ 

கெஜொைரொஅந ொ ொஜொமொ ொ 
உடுப்ெி  -  ர் ொட ம் 

 

ெத்மபூைண் 

 

 மநனொ ர்ந ொெொல ிருஷ்ணொ ெிரபு 

ெொரிக் ர்  - 
ந ொைொைின்முன்னொள்மு ல்ைர் 

கெொதுைிை ொரங் ள்  - 
மவைைிற்குப்ெின் 

 

ெத்மபூைண் P.V.சிந்து   ைிவளயொட்டு 

ெத்மஸ்ரீ  ங் னொரனொைத்    வல 

 

ெத்மவிருது ள்2020தமிழ்நாட்டிலிருந்துகெற்றவர் ள்: 

 

விருது ள் 
/ெரிசு ள் 

நெர் துவற 

ெத்மபூைண் 

 
 ிருஷ்ணொம்மல்கஜ  ொ ன் 

சமூ ப்ெணி 
 

ெத்மபூைண் 

 
நைணு சீனிைொசன் 

ைர்த்  ம்மற்றும்க ொழில் 

 

ெத்மஸ்ரீ 

 

லலி ொ & சநரொஜொசி ம்ெரம் 

 
 வலப்ெணி 

ெத்மஸ்ரீ 

 
மநனொ ர் ந ை ொஸ்  வலப்ெணி 

ெத்மஸ்ரீ 

 
S ரொம ிருஷ்ணன் 

சமூ ப்ெணி 

 

ெத்மஸ்ரீ 

 

 ொலீைொெிம ொபூப் & 

நைக்மஹொபூப்சுெொனி 
 

 வல 

 

ெத்மஸ்ரீ 

 
ெிர ீப் லப்ெிள் 

அைிைியல் மற்றும் 
க ொழில்நுட்ெம் 
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129) குழுக் ள்: 

 

 ீ ியரசர் K. சந்துரு 
குழு  

 

 

மொ ிலத் ில் உள்ள  னியொர் ைிைசொயக் 
 ல்லூரி ளுக் ொன  ட்டணத்வ   ிர்ணயம் 
கசய்ை ற் ொன  குழுைின்  வலைரொ   ம ரொஸ் 
உயர் ீ ிமன்ை ஓய்வு கெற்ை  ீ ிெ ியொன ந .சந் ிருவை 
மொ ில அரசு  ியமித்துள்ளது 

 வலவம  ீ ிெ ி அம்நரஷ்ைர் ெிர ொப் சொஹி  ீ ியரசர் 
சந்துருைின் கெயவரப்  ெரிந்துவரத் ொர். 

 

 

நீதியரசர்சி .மாணிக் ம் 
குழு  

 

மதுவரயில் உள்ள அவனியாபுரம், ொலசமடு மற்றும் 
அலங் நல்லூர் ஆ ிய ெகுதி ளில் 2020 அம் ஆண்டில் 

ஜல்லிக் ட்டிவன முவறயா  நடத்துவதற் ா  
அவமக் ப்ெட்ட  குழு  

 
 

130)  மிழ் ொட்டின் மு ல் மொற்றுப் ெொலினத்வ ச் நசர்ந்  ஊரொட்சி ஒன்ைிய உறுப்ெினர் என்ை 
கெருவமவய ரியொ என்ெைர் கெற்றுள்ளொர்.  இைர்  ிருச்கசங்ந ொடு ஊரொட்சி ஒன்ைியத் ின் 
 ருநைப்ெம்ெட்டி ைொர்டு ெகு ி உறுப்ெினரொ  ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

131) 21 ையந    ிரம்ெிய J சந் ியொ ரொணி என்ெைர்  மிழ் ொட்டில் மி க் குவைந்  ைய ில் 
ஊரொட்சி மன்ைத்  வலைரொ த் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்ட கெண் என்ை கெருவமவயப் கெற்றுள்ளொர். 
இைர்  ிருஷ்ண ிரி மொைட்டத் ில் உள்ள  ொட்டு ொயக் ன் க ொட்டி ஊரொட்சி மன்ைத் 
 வலைரொ த் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

132)  மிழ் ொட்டில், “ஒநர  ொடு - ஒரு நரைன் அட்வடத்  ிட்டமொனது”  ிருக ல்நைலி மற்றும் 
தூத்துக்குடி மொைட்டங் ளில் மு ல் முவையொ  நசொ வன அடிப்ெவடயில் 
கசயல்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

133) இந் ியொைின் மி  உயர்ந்  கெண் குழந்வ  ெிைப்பு ைி ி ம்  மிழ் ொட்டில் ெ ிவு 
கசய்யப்ெட்டுள்ளது: 

இந் ியொ  = 914 கெண் ள் / 1000 ஆண் ள் 
 மிழ் ொடு  = 943 கெண் ள் / 1000 ஆண் ள் 

134) உழைன் கசயலியில் FARM GUIDE, ORGANIC PRODUCTS மற்றும் FPO PRODUCTS நெொன்ை 3 
பு ிய நசவை ள் நசர்க் ப்ெட்டுள்ளன. நமலும் 14 நசவை ள் இச்கசயலியில் ஏற் னநை 
ெயன்ெொட்டில் உள்ளது குைிப்ெிடத் க் து. 
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135) சுந ொய் - 30MKI நெொர் ைிமொனங் ளின் 222 ஸ்குைொட்ரன் ெவடப்ெிரிைொனது இந் ிய 
ைிமொனப்ெவடயின்  ஞ்சொவூர் ( மிழ் ொடு)  ளத் ில் நசர்க் ப்ெட்டுள்ளன. 

136) ஆடு ளுக் ொன ஆரொய்ச்சி  ிறுைனமொனது க ன் ொசி மொைட்டத் ின் சங் ரன்ந ொயிலில் 
அவமக் ப்ெட உள்ளது. 

137) மவைந்  மு ல்ைரும், அ ிமு   வலைருமொன J.கஜயலலி ொ அைர் ளின்  ிவனைொ  
 மிழ் ொடு மீன்ைளப் ெல் வலக் ழ ம் மற்றும்  மிழ் ொடு இவச மற்றும் 
நுண் வல ளுக் ொன ெல் வலக் ழ ம் ஆ ியைற்றுக்கு “ மிழ் ொடு டொக்டர் J.கஜயலலி ொ 
மீன்ைளப் ெல் வலக் ழ ம் (TNJFU) மற்றும்  மிழ் ொடு டொக்டர்.J.கஜயலலி ொ இவச மற்றும் 
நுண் வல ளுக் ொன ெல் வலக் ழ ம் (TNMFAU)” என்று கெயர் மொற்ைம் கசய்ை ற் ொன 
மநசொ ொக் வள  மிழ  சட்டமன்ைமொனது  ிவைநைற்ைியுள்ளது. 

138)  ீ ி ஆநயொக் கைளியிட்டுள்ள  ிவலயொன ைளர்ச்சி இலக்கு ள் இந் ியொ குைியடீு (SDG) 

2019ல்  மிழ ம் மூன்ைொம் இடத்வ ப் கெற்றுள்ளது. 

139)  ிருைொற் ொடு  ொைல்துவையொனது அ ன்  ட்டுப்ெொட்டில் உள்ள ெகு ி ளில் QR 
குைியடீு ளுடன் (quick response) கூடிய ெலவ  வள மு ன்முவையொ  
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. இப்ெலவ  ள் அரு ிலுள்ள  ொைல்  ிவலயத்வ க்  ண்டுெிடிக்  
மக் ளுக்கு உ வும் ந ொக் த்துடன் உருைொக் ப்ெட்டவையொகும். 

140) துவணக் குடியரசுத்  வலைர் எம்.கைங்வ யொ  ொயுடு 2020 ஜனைரி 11 அன்று  173ைது 
ஆண்டு  ியொ ரொஜ ஆரொ வன ைிழொவை  ிருவையொற்ைில் க ொடங் ி வைத் ொர். 

141) “சொவலப் ெொது ொப்ெில் சிைப்ெொ ச் கசயல்ெொட்ட ற் ொன” ைிரு ிவன ெொது ொப்புத்துவை 
அவமச்சர் இரொஜ் ொத் சிங்  மிழ த் ிற்கு ைழங் ியுள்ளொர். 

142) ந ரளொைின் க ொடுங் லூருக்கு அரு ிலுள்ள முசிைி மற்றும் சிை ங்வ  மொைட்டத் ில் உள்ள 
 ீழடி ஆ ிய க ொல்கெொருள் இடங் ளில்  மிழ் ொடு மற்றும் ந ரள அரசு ள் கூட்டொ  
இவணந்து ஆய்வு  டத் த்  ிட்டமிட்டுள்ளன. 
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3. சதசியம் 
 

1) ொலின வி ிதம்:ஆயிரம் ஆண் ளுக்கு 1084 கெண் ள் என்ை  ொட்டில் சிைந்  ெொலின 
ைி ி த்வ க் க ொண்ட மொ ிலமொ  அருணொச்சலப் ெிரந சம் உள்ளது. அ ற்கு அடுத் ெடியொ  
965 கெண் வளக் க ொண்டு  ொ லொந்து 2ைது இடத்வ யும் 964 என்னும் ைி ி த்வ க் 
க ொண்டு மிநசொரம் மூன்ைொைது இடத் ிலும் உள்ள ொ  சிைில் ெ ிவு முவைவமயின் 
அைிக்வ யின்ெடி இந் ியொைின் முக் ிய புள்ளி ைிைரங் ள் க ரிைிக் ின்ைன. 

குழந்வ  ெொலின ைி ி த்வ  அ ி ரிக்  அரசொங் ம் ெல  ிட்டங் வள கசயல்ெடுத் ியுள்ளது. 

சு ன்யா சம்ரிதி சயாஜனா நெடி ெச்நசொை, நெட்டி ெ 

கெண் குழந்வத ள் ொது ாப்பு திட்டம் ராஷ்ட்ரிய மேிலா ச ாஷ் 

ெிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தன சயாஜனா  
 

2)  ொடொளுமன்ைத் ின் குளிர் ொல கூட்டத் க ொடர்  ைம்ெர் மொ த் ின்  வடசி ைொரத் ில் 
எப்கெொழுதும் க ொடங்கும். ஆனொல் இந் ொண்டு புதுகடல்லியில் அ ி  எண்ணிக்வ யிலொன 
ந ொைிட் – 19 க ொற்று  ண்டைியப்ெட்ட ொல் இந் ொண்டு  வடகெைைில்வல. 

3) அவமதிக் ான சிவல:ரொஜஸ் ொன், ெொலியில் சமணத்துைைிஸ்ரீ ைிஜய் ைல்லம் சூரீஸ்ைர் ஜி 
மஹொரொஜ் அைர் ளின் 151ைது ெிைந்   ொவளகயொட்டி ெொர  ெிர மர் அவம ிக் ொன 
சிவலவய (151-இன் உயரமொன சிவல)  ிைந்து வைத் ொர். 

4)  ப்ெல் நெொக்குைரத்து அவமச்ச மொனது துவைமு ம்,  ப்ெல் நெொக்குைரத்து மற்றும்  டல்ைழி 
அவமச்ச மொ  மொற்ைப்ெடு ிைது என ெிர மர் நமொடி அைிைித் ொர். 

5) லுஹ்ரி வேட்சரா ஆற்றல்(நீசரற்றம்): ஹிமொச்சலப் ெிரந சத் ில் சட்லஜ்   ிநயொரம் 
அவமந்துள்ள சிம்லொ மற்றும் குல்லு மொைட்டங் ளில் இந்  பு ிய முன்கமொழியப்ெட்ட 
 ிட்டம் கசயல்ெடுத் ப்ெடவுள்ளது. 

6) மத்தியப்ெிரசதசம்: அரசொங் ம் மொடு வள ெொது ொப்ெ ற் ொ  “க ௌ அவமச்சரவை”வய 
உருைொக் ியுள்ளது. 

7) பூர்சவாதயா திட்டம்: கெட்நரொலியம் (ம) இயற்வ  ைொயுத்துவையில் மத் ிய அவமச்சர் 
 ிழக்கு இந் ியொ  ற்சொர்புணர்ச்சி க ொண்ட ொ மொைொ ைவர இந் ியொ  ற்சொர்பு இந் ியொைொ  
மொைொது. நமலும் அைர், பூர்நைொ யொ –  ிழக்கு இந் ியொ  ிட்டமொனது  ொட்டின் ைளர்ச்சிக்கு 
உ வும் எனவும் கூைியுள்ளொர்.  
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8) தண்டர் ஆெசரசன்: INTERPOL, WCO மற்றும் இந் ிய சுங் த்துவை ஐக் ிய அரபு 
எமீநரட் ளுக்கு க ொண்டு கசல்லைிருந் 18 டன் எவடயுள்ள கசம்மர, சந் ன  ட்வட வள 
ெைிமு ல் கசய் து. 

9)  ரீமா  ிசர (Garima Greh):சமூ  ீ ி மற்றும் நமம்ெொட்டுத்துவையின் மத் ிய அவமச்சர் 
 ரீமொ  ிநர-வய ஏற்ெடுத் ினொர். குஜரொத், ைந ொ ரொைில்  ிரு ங்வ  ளுக் ொன இருப்ெிட 
ைச ிவய ஏற்ெடுத் ித்  ரு ல். 

10) இந் ியொ, அந் மொன்  ிந ொெொர் மற்றும் இலட்சத் ீவு  ீவு வள முழுவமயொ  ெசுவம 
ஆற்ைலொ  மொற்ை  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

11) நெொக்குைரத்து மற்றும் க டுஞ்சொவலத்துவை அவமச்ச ம் – 2021, ஜனைரி 01 மு ல் 
அவனத்து  ொன்கு சக் ர ைொ னங் ளுக்கும் FASTAG  ட்டொயம் என அைிைித்துள்ளது.  

12) மஹொரொஸ்டிரொ அரசு மும்வெயில் உப்பு ீக்  ஆவலவய  ொட்டின் அவமத்து 4ைது 
மொ ிலமொ  இந்   ிட்டத்வ  கசயல்ெடுத் ியுள்ளது.2010 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டு ளில் 
கசன்வனயில் உப்பு ீக்  ஆவலவய உருைொக் ிய ன்மூலம்  மிழ் ொடு ஒரு முன்நனொடி 
மொ ிலமொ   ி ழ் ிைது. 

13) ச ாக் ர் ெிரக்யா: மத் ிய நைளொண் அவமச்சர்,  ிரொமப்புைங் ளில் உள்ள க ொடக்  
நமலொண்வம கூட்டுைவு சங் ங் ளுக்கு ெயிற்சிவய க ொடங் ி வைத் ொர்.  

14)  ொநசொவல மற்றும் ைிர்ச்சுைல்  ீ ிமன்ைம் (நெொக்குைரத்து)  ிட்டமொனது (12.11.2020) 
அசொமில் க ொடங் ப்ெட்டது.  

15) மத் ிய கெட்நரொலியம் மற்றும் இயற்வ  ைொயுத்துவை அவமச்சர், இந் ியன் ஆயில் 
லிமிகடட் ஏற்ெடுத் ிய  ில அ ிர்வு ஆரொய்ச்சி ெற்ைிய ெிரசொரத்வ  க ொடங் ி வைத் ொர்.  

16) சஃொய் மித்ரா சுரக்சா சவால்: இந்  சைொலொைது உல   ழிைவை  ினத்வ  (NOV-19) 
முன்னிட்டு  வடமுவைப்ெடுத் ப்ெட்டது.  
இதன் சநாக் ம்:  துப்புரவு க ொழிலொளர் ளும்,  ழிவு ீர் க ொட்டி சுத் ம் கசய்ெைர் ளும் 
ஆெத் ொன முவையில் சுத் ம் கசய்ைவ   ிறுத் ி இயந் ிர முவையில் சுத் ம் கசய்ைவ  
ஊக்குைிப்ெ ொகும். 

17) ஹரியொனொ மற்றும் ெஞ்சொப் ஆ ிய இரு மொ ிலங் ளும் “சண்டி ர் என்ெவ  ஒரு யூனியன் 
ெிரந சம்” என்ெ ற் ொ  உடன்ெொட்டு  ங் ளுக்க ன  னி  வல  ர் மற்றும் 
உயர் ீ ிமன்ைங் வள உருைொக் ிக் க ொண்டொல்  ல்ல ொ  இருக்குகமன ஹரியொனொ 
அரசொங் ம்  ருத்து க ரிைித்துள்ளது. 
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18) ேரியானா மாநில உள்ளூர் வாசி ளின் சவவலவாய்ப்பு மசசாதா 2020:  னியொர் 
துவையில் உள்ளூர்ைொசி ளுக்கு அ ி  நைவலைொய்ப்பு ைழங்கும் கெொருட்டு இந்  சட்டம் 
ஏற்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

19) குஜராத்  டல்சார் ஆவணயம் (GNB): குஜரொத்  வல  ர்  ொந் ி  ரின் GIFT   ரில் 
குஜரொத்மொ ிலத் ில் உள்ள துவண துவைமு ங் ளின் உள் ட்டவமப்பு மற்றும் நமம்ெொடு 
 ம்கெளி லிமிகடட் மற்றும் (GPIDCI) மற்றும் GNB இவணந்து  டல்சொர் க ொத்து 
 ிறுைனங் வள உருைொக் த் க ொடங் ியுள்ளது. 

20)  ங்   ொற் ரச் சொவல மற்றும் முக் ிய சொவல ள் ஓரத் ில் 50 ING எரிகெொருள்  ிவலயம் 
அவமப்ெ ற் ொ  அடிக் ல்வல கெட்நரொலியம்மற்றும் இயற்வ  ைொயுத் துவை அவமச்சர் 
 ர்நமந் ிர ெிர ொன்  ொட்டினொர். 

21) ச ரளா அரசு ெணியாளர் சதர்வாணயம்: கெொருளொ ொரத் ில் ெின் ங் ியைர் ளுக்கு (EWC) 
அரசுப் ெணியில் 10% இடஒதுக் ீடு என  ீர்மொனம் க ொண்டு ைந்துள்ளது.  

22) ந ரளொ அரசொங் ம், ந ரளொ  ொைல்துவை ைி ி ள் 118-வன உருைொக் ியுள்ளது. இ ன்மூலம் 
 ைைொன, குற்ைமொன மற்றும் அச்சமூட்டக்கூடிய சமூ  ஊட  ெ ிவு ளுக்  அெரொ ம் ைி ிக்  
இயலும்.  

23) ைடீ்டு ைச ி (ம)   ர்ப்புை அவமெ ம், ந சிய  வல  ர் ெகு ி நெொக்குைரத்து  ொர்ெநரைன் 
லிமிகடட் மற்றும்  ியூ கடைலப்கமண்ட் ைங் ி “கடல்லி  ொஸியொெொத் – மீரட் ெிரொந் ிய 
ைிவரவு நெொக்குைரத்து  ிட்டத் ிற் ொ ” 500 மில்லியன் டொலர்  டன் கெறும்கெொருட்டு  டன் 
ஒப்ெந் த் ில் வ கயொப்ெமிட்டுள்ளது. 

24) “GIS ஒரு மொைட்டம் ஒரு  யொரிப்பு (ODOP) இந் ியொைில் டிஜிட்டல் ைவரெடத்வ ” 
இந் ியொைில் உணவுப்ெடுத்து ல் துவை அவமச்ச ம் க ொடங் ியுள்ளது. 

25) நடரொடூன் நஜொலி  ிரொண்ட் ைிமொன  ிவலயத்வ  ைிரிவு கசய்யும் கெொருட்டு மரங் வள 
கைட்டுை ற்கு உத் ர ொண்டில் சுற்றுச்சூழல் ஆர்ைலர் ள் மற்றும் உள்ளூர்ைொசி ள் எ ிர்ப்பு 
க ரிைித் னர். 

26) ஜொர் ண்ட் மொ ிலம் சர்னொ ம த்வ  அங் ீ ரித்து 2021 –கசன்சொரில் ஒரு  னி குைியடீு 
ைழங்  நைண்டுகமன மத் ிய அரசிற்கு  ீர்மொனத்வ  அனுப்ெியுள்ளது. 

27) ந ரளொ அரசொங் ம் மத் ிய ைிசொரவண ஆவணயத் ிற் ைழங் ப்ெட்ட கெொது ஒப்பு வல 
 ிரும்ெ கெை முடிவு கசய்துள்ளது.  
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28) உல  சு ொ ொர அவமப்பு  ிர்ணயித்  இலக்வ  ைிட ஒரு ஆண்டு  முன்ன ொ , 2022-ம் 
ஆண்டுக்குள் இந் ியொவை க ொழுப்புச் சத்து க ொடர்ெொன ந ொய் ள்  இல்லொ   ொடொ  
மொற்றுைந  அரசொங் த் ின் ந ொக் ம் என்று மத் ிய சு ொ ொர அவமச்சர் கூைியுள்ளொர். 

29) நமரி சொகஹலி  :ரயில் ளில் ெயணிக்கும் கெண் ெயணி ளுக்கு ெயணத்வ  க ொடங்கும் 
இரயில்  ிவலயத் ிலிருந்து ெயணம் முடியும் இரயில்   ிவலயம் ைவர அைர் ளின் முழு 

ெயணத் ிற்கும் ெொது ொப்பு ைழங்குை ற் ொ  இந் ிய ரயில்நையொனது  “நமரி சொகஹலி” 
என்னும் முன்கனடுப்வெத் க ொடங் ியுள்ளது. 

30) குழந்வ  ெரொமரிப்புக் ொன  ைிடுப்பு: அரசொங் த் ின் ஆண் ஊழியர் ளுக்கும் இப்நெொது 
குழந்வ  ெரொமரிப்புக் ொ  ைிடுப்புக்கு எடுக்கும் உரிவம உண்டு என்று மத் ிய ெணியொளர், 
கெொது குவை ள்  ீர்வு மற்றும் ஓய்வூ ியப்ெிரிவுக் ொன அவமச்சர் க ரிைித் ொர். 

31) யூடியூப் சமூ  ைவல ளத் ில்  ீ ித்துவை  டைடிக்வ  வள ந ரவல கசய்  மு ல் 
 ீ ிமன்ைம், குஜரொத் உயர்  ீ ிமன்ைம் ஆகும். 

32) மத் ிய அரசின் மூன்று ைிைசொயச் சட்டங் வள  ிர  ரிக்கும் ைி மொ  மூன்று 
மநசொ ொக் வள  ிவைநைற்ைிய  ொட்டின் மு ல் மொ ிலம் ெஞ்சொப் ஆகும். 

33) மத் ிய அரசின் PMஆத்ம  ிர்ெர்  ி ியளிப்பு  ிட்டத் ின் (SVANidhi ிட்டம்)  ீழ்   ொட்டிநலநய 
அ ி  அளைிலொன  டன் வள ைழங் ிய மொ ிலங் ளில் மு லொைது இடத் ில் உள்ள 
மொ ிலம் உத் ரப்ெிரந சம் ஆகும். 

34) உல ின் மி   ீளமொன  யிறு மூலம் ெயணம் கசய்யும் ைச ி க ொண்ட ந ொயிவல ெிர மர் 
 நரந் ிர நமொடி குஜரொத் ின் ஜூன ொத் ில் உள்ள  ிர்னொரில் க ொடங் ினொர். 

35) உயர் ல்ைி  ிறுைனங் ளில் ெடிக்கும் ெட்டியலின மொணைர் ளிவடநய புத் ொக் ம் மற்றும் 
 ிறுைனங் வளக் வ யொளும்  ிைன் வள ஊக்குைிக்கும் ந ொக் ில் சமூ   ீ ி மற்றும் 
அ ி ொரமளித் ல் அவமச்ச மொனது ெட்டியல் இனத் ைருக் ொன  துணி ர மூல ன 
 ி ியத் ின்  ீழ் ‘Ambedkar Social Innovation and Incubation Mission (ASIIM)’என்னும் 
 ிட்டத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

36) குஜரொத் ில் க ைொடியொைின் ஒருங் ிவணந்  ைளர்ச்சியின்  ீழ் ெல்நைறு  ிட்டங் வள 
ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி க ொடங் ிவைத் ொர்  .அைர் ஆநரொக்யொ ை ாொன் மற்றும் ஆநரொக் கு ிர் 
ஆ ியைற்வைத்   ிைந்து வைத் ொர்  .நமலும் ஏக் ொ மொல் மற்றும் குழந்வ  ள் ஊட்டச்சத்து 
பூங் ொ ஆ ியைற்வையும் க ொடங் ிவைத் ொர்.  

37) ஒருவமப்ெொட்டு  சிவலக்கு “ஏக் ொ குரூஸ்” என்னும் நசவைவய ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி 
க ொடங் ிவைத் ொர். 
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38) குஜரொத் ின் க ைொடியொைில் சர் ொர் ெநடல் ைிலங் ியல் பூங் ொ மற்றும் புைிப்ெரப்ெியல்  
ஆய்வுக் ொன குைிமொடம் ஆ ியைற்வை ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி  ிைந்து வைத் ொர். 

39) இந் ியொைின் மு லொைது  ீரில் இயங்கும் ைிமொனத்  ிட்டம்: குஜரொத் ின் அ ம ொெொத் ில் 
உள்ள செர்ம ி   ிவயயும்  ர்ம ொ மொைட்டத் ின் க ைடியொைில் உள்ள ஒருவமப்ெொட்டு 
சிவலவயயும் இவணக்கும்  ீரில் இயங்கும் ைிமொனத்  ிட்டமொனது சர் ொர் ைல்லெொய் 
ெநடலின் ெிைந்   ொளொன அக்நடொெர் 31 அன்று க ொடங் ப்ெட்டது. 

40) ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி  ொட்டிநலநய மி வும்  ீளமொன க டுஞ்சொவல சுரங் ப்ெொவ யொன  
“அடல் சுரங் ப்ெொவ வய” ொட்டுக்கு அர்ப்ெணித் ொர். 

41) கமொத்  மருந்து ள் மற்றும் மருத்துை சொ னங் ளின் உள் ொட்டு உற்ெத் ிவய 
ஊக்குைிப்ெ ற் ொ  “உற்ெத் ியுடன் இவணக் ப்ெட்ட ஊக் த்  ிட்டங் வள” நை ிப்கெொருட் ள் 
மற்றும் உரங் ள் அவமச்ச மொனது  ிருத் ி அவமத்துள்ளது. 

42) அசொம் மொ ிலத் ில் இந் ியொைின் மு ல் ெல்முவனயப் ெண்ட ப் பூங் ொைொனது 
அவமக் ப்ெட உள்ளது. 

43) ஒவ்கைொரு  ிரொமப்புை ைடீு ளுக்கும் குழொய் மூலம்  ீர் இவணப்வெ ைழங்குை ன் மூலம் 
ந ொைொ மொ ிலமொனது  ொட்டின் மு லொைது ஹர்  ர் ஜல் மொ ிலமொ  மொைியுள்ளது. 

44) இந் ியன் ஆயில்  ிறுைனமொனது ைொடிக்வ யொளர் ளின் ைச ிக் ொ   ொடு முழுைதும் 24x7 
கசயல்ெடக்கூடிய இண்டன் LPG  எரிைொயு மறு ிரப்ெலுக் ொன  முன்ெ ிவு கசய்ை ற் ொன 
கெொதுைொன எண்வண (7718955555)அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

45) எத் னொல்  லந்  கெட்நரொல் ைழங்கும்  ிட்டத் ின்  ீழ் கெொதுத்துவை எண்கணய் 
சந்வ ப்ெடுத் ல்  ிறுைனங் ள், எத் னொல் க ொள்மு ல் கசய்ை ற் ொன ைழிமுவை ளுக்கு 

கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன அவமச்சரவைக் குழுைொனது (CCEA( ஒப்பு ல் அளித் து. 

46) இமொச்சலப் ெிரந சத் ின் ஹமிர்பூரில்66 கம ொைொட் உற்ெத் ித் ிைன் க ொண்ட   லசித் 
 ீர்மின் உற்ெத் ித்  ிட்டமொனது அவமக் ப்ெடும் என்று ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி அைிைித் ொர். 

47) ஜம்மு - ொஷ்மீரில்  ிலம் க ொடர்ெொன சட்டத் ிருத் ம் : “ஜம்மு - ொஷ்மீர் மறுசீரவமப்பு )மத் ிய 
சட்டங் ளின்  ழுைல் (மூன்ைொம் ஆவண , 2020-ஐ மத் ிய அரசு கைளியிட்டது  .இது அங்கு 
குடியிருக் ொ  எந்  இந் ி ய குடிம னும் இப்நெொது ஜம்மு - ொஷ்மீரில்  ிலம் ைொங்  ைழிைவ  

கசய் ிைது.  

48) ந சிய  ரம ிப்ெடீ்டு சொன்ைி ழ் அளிப்பு ைொரியம்(NABCB) மற்றும் ந சிய  ர ிர்ணயக் 
குழு(QCI) ஆ ியவை ISO 17020:2012  ரக்குைியடீ்டிவன  ந சிய உற்ெத் ிக் 
குழுவுக்கு(NPC) அளித்துள்ளன  .உணவுப் ெொது ொெ ா பு  ணிக்வ  மற்றும் நைளொண் உற்ெத் ிப் 
கெொருட் ளின் அைிைியல்பூர்ைமொன நசமிப்பு ஆ ியைற்வை நமற்க ொள்ைந  இ ன் 
ந ொக் மொகும். 
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49) உல  ைங் ி (WB)மற்றும் ஆசிய உள் ட்டவமப்பு மு லீட்டு ைங் ி (AIIB) ஆ ியைற்ைின்  ி ி 
உ ைியுடன் கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன அவமச்சரவைக் குழுைொனது அவண 
மறுைொழ்வு மற்றும் நமம்ெொட்டுத்  ிட்டத் ிற் ொன (DRIP)இரண்டொம்  ட்ட மற்றும் மூன்ைொம் 
 ட்ட முன்கனடுப்பு ளுக்கு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

50) கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன அவமச்சரவைக் குழுைொனது 100% உணவு  ொனியங் ள் 
மற்றும் 20%சர்க் வர ஆ ியவை  ட்டொயமொ  சணல் வெ ளில் மட்டுநம  ிரப்ெப்ெட 
நைண்டும் என்று அைிைித்துள்ளது. 

51) மொ ிலத் ில் கெண் ளுக்கு எ ிரொன ைிழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத் வும், குற்ைங் வள 
சமொளிக் வும் உத் ரப்ெிரந ச அரசொனது ‘மிைன் சக் ி’ என்னும் 6 மொ   ொல கெண் ள் 
அ ி ொரமளித் ல் ெிரச்சொரத் ிவனத் க ொடங் ியுள்ளது. 

52) மத் ிய  ல்ைி அவமச்சர்'KAPILA' (Kalam Program for Intellectual Property Literacy and 

Awareness)என்னும் ெிரச்சொரத்வ  க ொடங் ி வைத் ொர். 

53) CSIRமற்றும்KPITஆ ிய  ிறுைனங் ள் இந் ியொைின் மு ல் வஹட்ரஜன் எரிகெொருள் மின் ல 

(HFC( முன்மொ ிரி ம ிழுந்துக் ொன நசொ வன வள புநனைிள் உள்ள CSIR  -ந சிய நை ி 
ஆய்ை த் ில் உள் ொட்டில் உருைொக் ிய எரிகெொருள் மின் ல அடுக் ில் கைற்ைி ரமொ  
இயக் ிக்  ொட்டியுள்ளது.  

54) புது  ில்லியில் உள்ள சரொய்  ொநல  ொனில் உள்ள ெரொபுல்லொ ைடி ொல்  ளத் ில் “DBT-

BIRAC Clean Tech Demo Park” என்னும் பூங் ொவை மத் ிய அைிைியல் மற்றும் 
க ொழில்நுட்ெ அவமச்சர்  ிைந்து வைத் ொர். 

55) மும்வெ  டற் வர சொவல  ிட்டத் ிற் ொ  மும்வெ  டற் வரயிலிருந்து18ெைளப்ெொவைத் 
 ிட்டு வள இடமொற்ைம் கசய்ய ந சிய  டல்சொர்  ிறுைனமொனது முடிவு கசய்துள்ளது. 

56) மத் ிய அரசொனது 2020 ைம்ெர் 1 மு ல் மொ ில ஊழியர்  ொப்ெடீ்டு (ESI)  ிட்டத்வ  
அருணொச்சல ெிரந சத் ிற்கு   ீட்டித்துள்ளது. 

57) க லுங் ொனொைில் உள்ள  ொநலஸ்ைரம் ெொசன  ிட்டத் ிற்கு சுற்றுச்சூழல் அனும ி 
ைழங் ப்ெட்ட ொ  ந சிய ெசுவம  ீர்ப்ெொயமொனது(NGT) அைிைித்துள்ளது. 

58) 2020 குளிர் ொலத் ிற்கு முன்னர் சொம்ெொர் ஏரிக்கு அரு ில் (கஜய்ப்பூருக்கு அரு ில்) ைலவச 
நெொகும் ெைவை ளுக்கு  ற் ொலி  ைசிப்ெிடங் வள அவமக்  இரொஜஸ் ொன் மொ ில 
அரசொனது முடிவு கசய்துள்ளது. 

59) மத் ிய சு ொ ொர மற்றும் குடும்ெ  ல அவமச்ச ம் கைளியிட்டுள்ள அரசு அைிக்வ யின்ெடி 
இந் ிய மருத்துை குழுைொனது(Medical Council of India -MCI) ீக் ப்ெட்டு அ ற்குப் ெ ிலொ  
ந சிய மருத்துை குழு(National Medical Commission -NMC) என்ை பு ிய அவமப்ெொனது 
க ொண்டுைரப்ெட்டுள்ளது. 
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60) ஜல் ஜைீன்  ிட்டத்துக் ொன பு ிய சின்னத்வ  ெிர ம அவமச்சர்  நரந் ிர நமொடி 
கைளியிட்டொர். நமலும்  ிரொம ஊரொட்சி ள் மற்றும்  ீர் நமலொண்வம குழுக் ள் 
ஆ ியைற்றுக் ொன ைழி ொட்டு க ைிமுவை வளயும் அைர் கைளியிட்டொர். 

61)  ர்மநயொ ி  ிட்டம் எனும் குடிவமப் ெணியொளர் ளுக் ொன  ிைன் நமம்ெொட்டுக்கு ைித் ிடும் 
ந சிய  ிட்டத்துக்கு மத் ிய அவமச்சரவை ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

62)  ர் ொட  மொ ிலத் ின் ந ொப்ெல் எனும் இடத் ில் இந் ியொைின் மு லொைது கெொம்வம 
 யொரிக்கும் க ொழில் வமயமொனது  ிறுைப்ெட உள்ளது. 

63) கெங் ளூரின் ஜக்கூர்ைிமொனத்  ளத் ிலிருந்து இந் ியொைின் மு லொைது ஒருங் ிவணந்  
ைிமொன ஆம்புலன்ஸ் நசவைவய  ர் ொட  மொ ில மு ல்ைர் க ொடங் ி வைத் ொர். 

64)  ர் ொட ொைின் மங் ளூரில் இந் ியொைின் மு லொைது  டநலொர  ொைல் ெொது ொப்புக் ொன 
அ ொடமி க ொடங் ப்ெட உள்ளது. 

65)  மொமி  ங் ொ  ிட்டத் ின்  ீழ் ெிர ம அவமச்சர்  நரந் ிர நமொடிஉத் ர ொண்ட் மொ ிலத் ில் 
ஆறு மொகெரும் ைளர்ச்சி  ிட்டங் ளுக்கு அடிக் ல்  ொட்டினொர். 

66) பு ிய  ல்ைிக் க ொள்வ 2020-ஐ முன்கனடுத்துச் கசல்லவும் அ ற் ொ  ஆசிரியர் வள  யொர் 
ெடுத் வும்2020கசப்டம்ெர்8மு ல்25ஆம்  ொள் ைவரைிக்ஷக் ெர்வ் என்ை  ி ழ்ைொனது 
க ொண்டொடப்ெட்டது. 

67)  ொட்டிநலநய மு ன்முவையொ   ிருைனந் புரத் ில்MedSparkஎன்னும் மருத்துை 
சொ னங் ளுக் ொனபூங் ொவை அவமக்  ந ரள அரசொனது அடிக் ல்  ொட்டியுள்ளது. 

68) உத் ர ொண்ட் மொ ில அரசொனது மொ ிலம் முழுைதும் 'சமஸ் ிரு   ிரொமங் ள்'என்னும் 
முன்கனடுப்வெ க ொடங்  முடிகைடுத்துள்ளது. 

69) புவ யிவல நு ர்ைிவனக் குவைக்கும் கெொருட்டும்சி கரட் மற்றும் ெிை புவ யிவல 
கெொருட் ள் சட்டம்(COTPA) 2003-ன் ைி ி வள  வடெிடிக்கும் கெொருட்டும்,    சி கரட் 
மற்றும் ெடீி ஆ ியவை உ ிரியொ  ைிற்ெவன கசய்யப்ெடுைவ  ம ொரொஷ்டிரொ அரசொனது 
 வட கசய்துள்ளது. 

70) ஹரித்ைொரின் சொந் ி  ொட் ெகு ியில், ங்வ  ஆற்ைில் ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி' ங் ொ 
அைநலொ ன்'என்னும் அருங் ொட்சிய த்வ  க ொடங் ி வைத்துள்ளொர். 

71) FAMEஇந் ியொ  ிட்டம்  ிவலII: இத் ிட்டத் ின் ீழ்இந் ிய அரசொனது சண்டி ர், ம ொரொஷ்டிரொ, 
ந ொைொ மற்றும் குஜரொத் ஆ ிய மொ ிலங் ளில் மின்சொரம் மூலம் 
இயங் க்கூடிய670நெருந்து வள க ொடங் ி வைத்துள்ளது. நமலும் நெொர்ட் ெிநளர், மத் ிய 
ெிரந சம்,  மிழ் ொடு,ந ரளம்மற்றும் குஜரொத் ஆ ிய மொ ிலங் ளில்241மின்நனற்றும் 
 ிவலயங் வள அவமத்துள்ளது. 
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72) இந் ியொைின் மி ப்கெரிய ென்ைித் க ொழுைம் அவமக்கும்  ிட்டமொனது நம ொலயொைின் 
க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது. 

73) உல ின் மு லொைது அழுத் ப்ெட்ட இயற்வ  எரிைொயு(CNG)எடுக்கும் முவனயமொனது 
குஜரொத் மொ ிலத் ின் ெொவ்  ர் துவைமு த் ில் அவமக் ப்ெட உள்ளது. 

74) வைக்ந ொவல வ யொளும் ைி த் ிவன மொற்ைியவமக்  ெஞ்சொப் அரசொனது ெஞ்சொப் ஆற்ைல் 
நமம்ெொட்டு மு வமயுடன்(PEDA)இவணந்து கசயல்ெட முடிகைடுத்துள்ளது. இ ில் 
வைக்ந ொல் மூலம் கசயல்ெடும் உயிர்க்கூள ஆற்ைல் உற்ெத் ி  ிவலயங் ள் மற்றும் உயிரி 
CNG உற்ெத் ி கசய் ல் ஆ ியவை அடங்கும். 

75) துவண குடியரசுத்  வலைர் கைங்வ யொ  ொயுடு அைர் ள் ஆநரொக் ியமொன உடல்  லம் 
மற்றும் மன லம் ஆ ியைற்வைப் கெை ' ினச்சர்யொ' என்னும்  ினசரி  டைடிக்வ  ள் மற்றும் 
'ரிதுசர்யொ' எனும் ெருை ொல  டைடிக்வ  வள நமற்க ொள்ள ைலியுறுத் ியுள்ளொர். 

76) இந் ியொைின் மு லொைது  னியொர் கஜட் ைிமொனத்துக் ொனமுவனயமொனது புது ில்லி 
சர்ைந ச ைிமொன  ிவலயத் ில் ஏற்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

77) இவணய நசவை வள ைழங்கும்  ிறுைனங் ள் 'இவணய  டு ிவலவமவயப்' (Net 

Neutrality)ெின்ெற்ைக ொவலத் க ொடர்புத்துவையொனது(DoT)ஒரு ெல உறுப்ெினர் ள் க ொண்ட 
அவமப்வெ உருைொக்  நைண்டும் என்று இந் ிய க ொவலத் க ொடர்பு ஒழுங்குமுவை 
ஆவணயமொனது(TRAI)அைிவுறுத் ியுள்ளது. 

78) அரசொல் அங் ீ ரிக் ப்ெட்ட ெொம்பு வளக் வ யொளுெைர் வளக் க ொண்ட  ொட்டின் மு ல் 
மொ ிலமொ  ந ரளொ உருகைடுத்துள்ளது. மனி  ைொழ்ைிடங் ளில்   புகுந்துைிடும் ெொம்பு வள 
மீட்டு மக் ள் ைசிக் ொ  ெகு ி ளில் ைிடுைிப்ெ ற் ொன ைழி ொட்டு ல் வள ந ரள 
ைனத்துவையொனது அைிைித்துள்ளது. இவ்ைொறு ந ரள அரசொனது  ெொம்பு வளக்  
வ யொளு வல  ிறுைனமயமொக் ியுள்ளது. 

79) இந் ிய ரயில்நை அ ன் ைி ிநயொ ச் சங் ிலிவய முழுவமயொ  டிஜிட்டல்மயமொக்  ெயனர் 
User Depot Module (UDM) என்ை முன்கனடுப்வெத் க ொடங் ியுள்ளது. 

80) சம்நைத்னொ(SAMVEDNA): COVID-19 ந ொய்த்க ொற்று  ொல ட்டத் ில்  ெொ ிக் ப்ெட்ட 
குழந்வ  ளுக் ொன ஆநலொசவன மற்றும் உளைியல் ரீ ியிலொன  ஆ ரவை 
ைழங்குை ற் ொ  1800-121-2930 என்ை  ட்டணமில்லொ க ொவலநெசி ஆநலொசவன 
உ ைிவமய எண்வண ந சிய குழந்வ  உரிவம ள் ெொது ொப்பு 

ஆவணயமொனது(NCPCR)அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. . 

81) உடல் ிைன் இந் ியொ  இயக் த் ின் மு ல் ஆண்டு  ிவைவை முன்னிட்டு ெிர மர்  நரந் ிர 
நமொடி ‘ையதுக்கு ஏற்ைைொறு ெின்ெற்ைப்ெடநைண்டிய உடற் கு ி க ைிமுவை வள’  
அைிமு ப்ெடுத் ினொர்.. 
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82) வஹட்ரஜன் எரிகெொருள் க ொண்ட மின் லங் ளொல் இயக் ப்ெடும் ைொ னங் ளின் ெொது ொப்பு 
ம ிப்ெடீ்டிற் ொன  ர ிவல வள ‘சொவலப் நெொக்குைரத்து மற்றும் க டுஞ்சொவல 
அவமச்ச மொனது’ அைிைித்துள்ளது. 

83) உல ின் மி   ீளமொன உயரமொன சுரங் ப்ெொவ : லடொக் மற்றும் இமொச்சலப் ெிரந சத் ின் 
எல்வலயில் 13.5 ி.மீ  ீளம் க ொண்ட சுரங் ப்ெொவ யொனது அவமக் ப்ெடவுள்ளது.. 

84) ெ ீொரில் ந ொசி இரயில் கெரும்ெொலத்வ  ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி  ிைந்து வைத் ொர். 

85) இந் ிய ரயில்நை 2023-ம் ஆண்டுக்குள் அ ன் ெிரொட்ந ஜ் அ லப்ெொவ  வள 100% 

மின்மயமொக் த்  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

86) உல ின் மி   ீளமொன  ொன் ிரீட் க ொண்டு  ட்டப்ெடும்  ம்ெிைட  ெொலமொனது 
க லுங் ொனொைின் வஹ ரொெொத் ில்  ிைக் ப்ெட்டது. 

87) க ொற்றுந ொய் ள் ( ிருத் ) மநசொ ொ, 2020ஐ ெொரொளுமன்ைம்  ிவைநைற்ைியது: க ொற்று 
ந ொய் வள எ ிர்த்துப் நெொரொடும் சு ொ ொரப் ெொது ொப்புப் ெணியொளர் ளுக் ொன ெொது ொப்பு வள 
உள்ளடக்குை ற் ொ  க ொற்றுந ொய் ள் ந ொய் சட்டம்1897 ஆனது   ிருத் ப்ெடு ிைது; 
நமலும் இதுநெொன்ை ந ொய் ள் ெரைொமல்  டுக்  மத் ிய அரசின் அ ி ொரங் ள் 
ைிரிவுெடுத் ப்ெட உள்ளன. 

88) இந் ியொைின் ‘மி ப்கெரிய’  ிவரப்ெட   ரமொனது  உத் ரெிரந சத் ின்  வு ம்புத் ர்    ரில் 
 ிறுைப்ெட உள்ளது. 

89) இந் ியொ டிஜிெவுத் ி  டத்வ  ைி ிமுவை / கஜட்டொ  ிருத் ம் (DCOC/JA) என்ை சர்ைந ச 
அவமப்ெில்  ெொர்வையொளரொ  இவணந்துள்ளது. 

90) ஹரியொனொ சுற்று இரயில் ெொவ த்  ிட்டம்: நசொஹ்னொ-மொநனசர்- ொர் வுடொ ைழியொ   
ெல்ைொல் மு ல் நசொனிெட் ைவர கசயல்ெட உள்ள ஹரியொனொ சுற்று இரயில்ெொவ த் 
 ிட்டத் ிற்கு அவமச்சரவையொனது  ஒப்பு ல் ைழங் ியுள்ளது. 

91) ரொஜஸ் ொனின் கஜய்ப்பூரில் ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி “ெத்ரி ொ ந ட்”–ஐத்  ிைந்து வைத் ொர். 

92) ஜம்மு- ொஷ்மீர் அ ி ொரப்பூர்ை கமொழி மநசொ ொ, 2020க்கு மத் ிய அவமச்சரவையொனது  
ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. நமலும்  ொஷ்மீரி, நடொக்ரி, இந் ி மற்றும் ஆங் ிலம் ஆ ிய 
கமொழி வள அந்  ஒன்ைியப்ெகு ியின் அ ி ொரப்பூர்ை கமொழி ளொ வும்  
அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளன 

93) இந் ியொைின் இவையொண்வம மற்றும் ஒருவமப்ெொட்டிற்கு அச்சுறுத் லொ  உள்ள ொ க்  ரு ி 
ெிரெலமொன ைிவளயொட்டு  கசயலி ளொன  PUBGஉட்ெட 118 வ நெசி கசயலி வள இந் ிய 
அரசொனது  வட கசய்துள்ளது. 
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94) கடல்லி நமம்ெொட்டு ஆவணயம் (DDA) அடுத்  இரண்டு  சொப் ங் ளில் கடல்லியின் 
ைளர்ச்சிக் ொன க ொவலந ொக்கு ஆைணமொன கடல்லி 2041-க் ொன முழுவமயொன 
 ிட்டத்வ த்  யொரிப்ெ ற் ொன கெொது ஆநலொசவன வள  டத்  முடிவு கசய்துள்ளது. 

95) உள்துவை அவமச்ச மொனது   ிவரப்ெட  டிவ  ஒருைருக்கு CRPF ெவடயொல் அளிக் ப்ெடும் 
Y-ெிளஸ் ைவ  ெொது ொப்வெ  ைழங் ியுள்ளது. 

96)  ொடு முழுை ிலும் 10க  ிழிப் பூங் ொக் ள் அவமக்  நை ிப்கெொருட் ள்  மற்றும் உரங் ள் 
அவமச்ச மொனது ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. அஸ்ஸொம், மத் ிய ெிரந சம், ஒடிசொ,  மிழ் ொடு, 
ஜொர்க் ண்ட், உத் ர ண்ட் மற்றும் சத் ீஸ் ர் ஆ ிய மொ ிலங் ளில் க  ிழிப் பூங் ொக் ள் 
அவமக் ப்ெட் உள்ளன. 

97) உத் ரெிரந ச மு ல்ைர் ஆக்ரொ அருங் ொட்சிய த்துக்கு சத்ரெ ி சிைொஜி அருங் ொட்சிய ம் 
என்று மறுகெயரிட்டுள்ளொர். 

98) மத் ிய மனி ைள நமம்ெொட்டு அவமச்ச ம்  ல்ைி அவமச்ச ம் என மறுகெயிரிடப்ெட்டுள்ளது. 
1985-ல் ரொஜவீ் ொந் ி ெிர மரொ  இருந் நெொது  ல்ைி அவமச்ச ம் மனி ைள நமம்ெொட்டு 
அவமச்ச ம் என மறுகெயரிடப்ெட்டது. ெி.ைி.  ரசிம்மரொவ் மு ல் மனி ைள நமம்ெொட்டு 
அவமச்சரொ  ெிர மர் ரொஜவீ்  ொந் ியொல்  ியமிக் ப்ெட்டொர்.  

99) இந் ிய ரயில்நை உல ின் மி  உயரமொன  ப்ெல் ெொலத்வ  (141மீ) மணிப்பூரில்  ொனி 
அருந  இஜொய் ஆற்ைின் குறுக்ந  அவமத்து ைரு ிைது. 

100) இந்து கெண் ளின் ெரம்ெவர உரிவம ள்: உச்ச ீ ிமன்ைம் இந்து கூட்டுக் குடும்ெங் ளின் 
பூர்ை ீச் கசொத் ில் ஆண் வளப் நெொலநை கெண் ளுக்கும் சம உரிவம ைழங்குைவ  
ைிரிவுப்ெடுத் ியுள்ளது. 

101) சொக்குவரத்து சமிக்வை விளக்கு ளில் கெண் உருவம்: நெொக்குைரத்து சமிக்வஞ 
ைிளக்கு ளில் கெண் உருைங் வளக் க ொண்ட மு ல்   ரமொ  மும்வெயின்  ொ ர் 
 ி ழ் ிைது. 

102) டால்ெின் திட்டம் மற்றும் சிங் த் திட்டம்: கைற்ைி ரமொன ெொது ொப்பு  ிட்டங் ளொன புலி 
 ிட்டம் மற்றும் யொவன  ிட்டத் ின் அடிப்ெவடயில், இந் ியொைில் உயிரினங் வள 
முழுவமயொன முவையில் அைற்ைின் இயற்வ  ைொழ்ைிடங் ளில் ெொது ொக்  அைற்வை ஒத்  
டொல்ெின்  ிட்டம் மற்றும் சிங் த்  ிட்டத் ிவன ெிர மர் நமொடி அைிைித் ொர். 

103) சடீ்டா திட்டம் (சிறுத்வத திட்டம்): 

 சீனொவுடனொன ெ ட்டங் ளுக்கு மத் ியில் இந் ிய ஆயு ப் ெவட ள் “சிறுத்வ  
 ிட்டத்வ ” புதுப்ெிக்  முடிவு கசய்துள்ளன. 
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 சீட்டொ  ிட்டம் என்ெது எ ிரி ளுக்கு எ ிரொ   ொக்கு ல்  டைடிக்வ  வள நமற்க ொள்ள 
ட்நரொன் வள நமம்ெடுத்துை ொகும். இந்   ிட்டத் ின்  ீழ் மூன்று ெவட ளின் 90 கைரொன் 
ட்நரொன் ள் நலசர் மூலம் ைழி ொட்டப்ெடும் குண்டு ள், ைொனிலிருந்து  ிலத் ிற்கும் 
மற்றும் ைொன் ைழி ஏைப்ெடும் ஆயு ம்  ொங் ிய ெரீங் ி எ ிர்ப்பு ஏவு வண ள் 
உவடய ொய் நமம்ெடுத் ப்ெடும். 

104) 6வது அட்டவவண நிவலக் ான ச ாரிக்வ : அருணொச்சலப் ெிரந சம் சமீெத் ில் இரண்டு 
 ன்னொட்சி சவெ ளுக் ொன ந ொரிக்வ  புத்துயிர் கெற்ைவ த் க ொடர்ந்து முழு அருணொச்சலப் 
ெிரந சத்வ யும் அரசியலவமப்ெின் 6ைது அட்டைவண அல்லது அரசியலவமப்ெின் 371(A) 
ெிரிைின்  ீழ் க ொண்டுைர அவழப்பு ைிடுத்துள்ளது.  

105) கெண் ளுக் ான குவறந்தெட்ச திருமண வயது: 74ைது சு ந் ிர  ினத் ன்று  ொட்டு 
மக் ளிடம் உவரயொற்ைிய ெிர மர்  ற்நெொது 17 ஆ  உள்ள கெண் ளுக் ொன குவைந் ெட்ச 
 ிருமண ையவ  மறுெரிசீலவன கசய்ய மத் ிய அரசு ஒரு குழுவை அவமத்துள்ள ொ  
அைிைித் ொர்.  

106) ஒரு கெரிய  ிலச்சரிைொனது ந ரளொைின் இடுக் ியிலுள்ள மூணொைில் 83 ந யிவல ந ொட்டத் 
க ொழிலொளர் ளின் குடிநயற்ைங் வள சிவ த் து.  

107) சடெிள் டாப் விமான நிவலயம்: ஆ ஸ்ட் 07, 2020ல் ஏர் இந் ியொ எக்ஸ்ெிரஸின் நெொயிங் 
737 ைிமொனம் (ந சிய ைிமொன  ிறுைனமொன ஏர் இந் ியொைின் குவைந்  ம ிப்பு துவண 
 ிறுைனம்) ந ொழிக்ந ொடு ைிமொன  ிவலயத் ில்  வரயிைங்கும் நெொது ஓடுெொவ வய 
 ொண்டிச் கசன்று ைிெத் ிற்குள்ளொனது. இந்  இடத் ில் 18 நெர் இைந் னர் மற்றும் நூறுக்கும் 
நமற்ெட்நடொர்  ொயமவடந் னர். இந்  ைிெத்து இந் ியொைில் மீண்டும் “நடெிள் டொப் ைிமொன 
 ிவலயங் ளின்” கசயல்ெொட்டின் மீது  ைனத்வ  ஈர்த்துள்ளது.  

108)  டல் வழி நீர்மூழ் ி ஒளி இவழ  ம்ெிவடம் (OFC): 

 ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி ஆ ஸ்ட் 10, 2020 அன்று  ிட்டத் ட்ட 2300 ிமீ  ீளமுள்ள 
கசன்வன மற்றும் நெொர்ட்ெிநளயவர இவணக்கும்  ீர்மூழ் ி ஒளி இவழ  ம்ெிைடத்வ  
(ந ெிள்)  ொட்டிற்கு அர்ப்ெணித் ொர்.  

 இந்   ம்ெிைடமொனது நெொர்ட்ெிநளயரிலிருந்து சுைரொஜ் த்ைபீ் (ஹொவ் லொக்), லிட்டில் 
அந் மொன்,  ொர்  ிக்ந ொெொர்,  நமொர்த் ொ,  ிநரட்  ிக்ந ொெொர், லொங்  ீவு, ரங் ட் ஆ ிய 
ெகு ி வளயும் இவணக்கும்.  

 நசவை துைக் ி வைக் ப்ெட்ட ெிைகு, கசன்வனக்கும் நெொர்ட்ெிநளயருக்கும் இவடநய 
ைினொடிக்குகு 2 x 200 ஜி ொவெட் நெண்ட்ைித்  ிவடக்கும். நெொர்ட் ெிநளயருக்கும், இ ர 
 ீவு ளுக்கும் இவடநய ைினொடிக்கு 2x100 ஜி ொவெட் நெண்ட்ைித்  ிவடக்கும்.  
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109) 74ைது சு ந் ிர  ின க ொண்டொட்டத் ின்நெொது லட்சத் ீைொனது ெிர ொன  ிலப்ெகு ியுடன் ஒளி 
இவழ  ம்ெிைடம் மூலம் இவணக் ப்ெடும் என ெிர மர் நமொடி அைிைித் ொர். 

110) திருநங்வ  ளுக் ான சதசிய  வுன்சில் அவமக் ப்ெட்டது: 

  ிரு ங்வ  ள் (உரிவம ள் ெொது ொப்பு) சட்டம், 2019-ன்  ீழ் இந்   வுன்சில் 
உருைொக் ப்ெட்டது. 

 இந்   வுன்சிலுக்கு மத் ிய சமூ  ீ ித்துவை அவமச்சர்  வலவம ை ிக்  உள்ளொர். 

 சு ொ ொர, சிறுெொன்வமயினர் ைிை ொரங் ள்,  ல்ைி, க ொழிலொளர்,  ிரொம நமம்ெொடு 
அவமச்ச ங் ளின் கூட்டு கசயலொளர்  ிவலயிலொன உறுப்ெினர் ளும் இந்   வுன்சிலில் 
இடம்கெறுைர். 

 இந்  அவமச்ச ங் வளத்  ைிர, மனி  உரிவம ள் ஆவணயம்,  ி ி ஆநயொக் மற்றும் 
ந சிய கெண் ள் ஆவணயத் ின் உறுப்ெினர் ளும் இந்   வுன்சிலில் இடம்கெறுைர். 

111) ஒரு சூரியன், ஒரு உல ம், ஒசர மின் விநிசயா  கதாகுப்பு (OSOWOG) திட்டம்: 
உலக ங் ிலும் சூரிய மின்சொரம் ைழங்குை ற் ொன,  ொடு  டந்  மின்சொர ைி ிநயொ த் 
 ிட்டத்வ  ெிர மர்  நரந் ிரநமொடி அைிைித்துள்ளொர். 

112) ந ரள அரசொங் ம் “பிர ீக்ஷொ” என்ை மு ல்  டல் ஆம்புலன்ஸ் நசவைவய க ொடங் ியது. 

113) ஃெிட் இந்தியா இவளைர்  ழ ம்: ெிர மரின்  னவுத் ிட்டமொன ஃெிட் இந் ியொ இயக் த் ின் 
ஒரு ெகு ியொ , இவளஞர் ளின்  ிைவன ெயன்ெடுத் ி  ொடு முழுைதும் உடற்ெயிற்சியின் 
முக் ியத்துைத்வ ப் ெற்ைி கைகுஜன ைிழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்  முயற்சிக் ிைது.  

114)  ிசான் ரயில்: அழு ி நெொ க்கூடிய கெொருட் வள  வடயின்ைி ைி ிநயொ ிக்கும்  ொட்டின் 
மு ல்  ிசொன் சிைப்பு சரக்கு ரயில் அல்லது  ிசொன் ரயிலொனது ஆ ஸ்ட் 07, 2020 மு ல் 
நசவைவய க ொடங் ியது. இந்  ரயில் ம ொரொஷ்டிரொைின் ந வ்லொ மற்றும் ெ ீொரின்  னொபூர் 
ரயில்  ிவலயத் ிற்கு இவடயில் கெொருட் வள க ொண்டு கசல்லும். இது 1,519  ிநலொ 
மீட்டரிவன 32 மணிந ரத் ில்  டக்கும். 

115) ரக்ஷொ ெந் னிற்கு முன்ன ொ  ஆந் ரப் ெிரந சம், இவணய ெொது ொப்பு குைித்  ஆன்வலன் 
ெயற்சித்  ிட்டமொன “இ-ரக்ஷொ ெந் ன்”-ஐ அைிமு ப்ெடுத் ியது. இது மொ ிலம் முழுைதும் 
இவணய குற்ைங் ள் குைித்து கெொது மக் ளிவடநய ைிழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்துைவ  
ந ொக் மொ க் க ொண்டது.  

116) ஜம்மு- ொஷ்மீர் யூனியன் ெிரந ச  ிர்ைொ த் ிற் ொன பு ிய ைி ி வள மத் ிய உள்துவை 
அவமச்ச ம் அைிைித் து.  

 துவணநிவல ஆளுநரின் ெணி ள்:  ொைல், கெொது ஒழுங்கு, அ ில இந் ிய ெணி ள் 
மற்றும் ஊழல் எ ிர்ப்பு, 
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 முதல்வர் தவலவமயிலான அவமச்சரவவ குழுவின் ெணி ள்: அ ில இந் ிய ெணி ள் 
அல்லொ  அ ி ொரி ளின் ெணி ைிையங் ள், பு ிய ைரி ைி ிக்கும்  ிட்டம்,  ில ைருைொய், 
ைிற்ெவன மொனியம் அல்லது அரசு கசொத்து வள குத் வ க்கு ைிடு ல், துவை ள் 
அல்லது அலுைல ங் வள மறுசீரவமத் ல், சட்ட ைவரவு. 

117) சதசிய டிஜிட்டல் சு ாதார இயக் ம் (NDHM): 

 ெிர மர் நமொடி  னது சு ந் ிர ின உவரயில் ந சிய டிஜிட்டல் சு ொ ொர இயக் த்வ  
அைிைித் ொர். நசொ வன முயற்சியொ  ஆறு யூனியன் ெிரந சங் ளில் (சண்டி ர், லடொக், 
 ொத்ரொ மற்றும்  ொ ர்ஹநைலி மற்றும் வடயூ மற்றும் டொமன், புதுச்நசரி, அந் மொன் 
 ிக்ந ொெொர்  ீவு ள் மற்றும் லட்சத் ீவு) கசயல்ெடுத் ப்ெட உள்ளது. 

 ந சிய டிஜிட்டல் சு ொ ொர இயக் த் ின் ந ொக் ம் சரியொன ந ரத் ில் மலிவு மற்றும் 
ெொது ொப்ெொன உடல் லவன  ிைவமயொ  அவனத்து குடிமக் ளும் அணுகுை ற் ொன ஒரு 
ந சிய டிஜிட்டல் சு ொ ொர சுற்றுச்சூழல் அவமப்வெ உருைொக்குை ொகும். 

118) ஒரு சதசம் – ஒசர அட்வட திட்டத்தின் ீழ் 24 மாநிலங் ள்: மணிப்பூர்,  ொ ொலொந்து மற்றும் 
உத் ர ண்ட், ஜம்மு மற்றும்  ொஷ்மீர் யூனியன் ெிரந சம் ஆ ியவை ஒரு ந சம் ஒரு 
அட்வட  ிட்டத் ின் ீழ் ஒருங் ிவணக் ப்ெட்டுள்ளன. 

119) மத் ிய  ல்ைி அவமச்சர் ரநமஷ் கெொக்ரியொல்  ிைொங் சிர்மொவுர் மொைட்டத் ிலுள்ள 
 வ்லொ ொனில் இந் ிய நமலொண்வம  ிறுைனத்துக் ொன (IIM) அடிக் ல்வல  ொட்டினொர். 

120) ெல ைவ யொன உள்ளூர் கெொம்வம வள ஆரொய்ந்து மற்றும் நமம்ெடுத்  மொணைர் வள 
ஊக்குைிப்ெ ற் ொ   லொ உத்சவ்ைில் ( வல  ிருைிழொ) உள் ொட்டு கெொம்வெ  யொரித் ல் ஒரு 
 ருப்கெொருளொ  அைிமு ப்ெடுத் ப்ெடும் என மத் ிய அவமச்சர் க ரிைித்துள்ளொர். உயர் ிவல 
மற்றும் நமல் ிவல மொணைர் ளுக்கு கெொம்வம  ி ழ்ச்சிவய க ொடர்ந்து  டத்  இைர் 
அவழப்பு ைிடுத் ொர்.  

121) ஐஐடி – இந்தூர் மொணைர் ளுக்கு ெழவமயொன அைிைியல் புவன வ  நூல் வள 
சமஸ் ிரு த் ில்  ற்ெிப்ெ ற் ொன ஒரு ைவ  ெொடத் ிட்டவ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. இது 
ஆயிரம் ஆண்டிற்கு முந்வ ய ெொஸ் ரொச்சொரியொரின்  ணி நூலொன “லீலொை ியில்” இருந்து 
க ொடங்கு ிைது. 

122) ஐக் ிய  ொடு ள் சவெயின்  ீடித்  நமம்ெொட்டிற் ொன இலக்கு ளின் அடிப்ெவடயில் 
இந் ியொைின் மு ல் சர்ைந ச கெண் ள் ைர்த்   வமயம் ந ரளொைில் அவமக் ப்ெட 
உள்ளது.  

123) கடல்லி அரசொங் ம் மொணைர் ளுக்கு “ஆநரொக் ியமொன உடல், ஆநரொக் ியமொன மனம்” என்ை 
உடற்ெயிற்சி ெிரச்சொரத்வ  க ொடங் ியுள்ளது. 
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124) ெஞ்சொயத்து,   ரொட்சி, மொ ில சட்டமன்ைம் மற்றும் மக் ளவைத் ந ர் லுக் ொன 
ந ர் ல் ளுக்கு கெொதுைொன ைொக் ொளர் ெட்டியவலப் கெறுை ற் ொன சொத் ியங் ள் குைித்து 
ைிைொ ிக்  ெிர மர் அலுைல மொனது ந ர் ல் ஆவணயம் மற்றும் சட்ட அவமச்ச த் ின் 
ெிர ி ி ி ளுடன் ஒரு கூட்டத்வ   டத் ியது. 

125) மூங் ில் கூவட, அ ர்ெத் ி ள், மற்றும் மூங் ில்  ரி  யொரிப்ெ ற் ொ  ஜம்மு,  த்ரொ மற்றும 
சம்ெொ ெகு ி ளில் மூன்று மூங் ில் க ொக்குப்பு ள் உருைொக் ப்ெடும் என ைட ிழக்கு 
ெிரொந் ிய நமம்ெொட்டு அவமச்சர் (Do NER) ஜிந ந் ிர சிங் க ரிைித்துள்ளொர்.  

126) மத் ிய மின்னணு மற்றும்   ைல் க ொழில்நுட்ெத் துவை அவமச்சர் “சுனொட்டி”  ிட்டத்வ  
க ொடங் ினொர். இது அடுத்   வலமுவை க ொடக்  ிவல  ிறுைனங் ளுக் ிவடயிலொன 
சைொல் நெொட்டியொகும். இ ன் மூலம்  ொட்டின் இரண்டொம்  ிவல   ரங் ளின் மீது சிைப்பு 
 ைனம் கசலுத் ி க ொடக்  ிவல  ிறுைனங் ள் மற்றும் கமன்கெொருள்  யொரிப்பு வள 
ஊக்குைிக் லொம். 

127) 2023-ற்குள் ரயில்நைக்கு 100% மின்மயமொக் வல அவடை ற் ொன லட்சியத்  ிட்டத் ின் 
மூலம் இந் ிய ரயில்நையின் எரிசக் ி நு ர்வு  ற்நெொவ ய ஆண்டுத் ந வையொன 21 
ெில்லியன் யூனிட்டிலிருந்து 2030ல் 33 ெில்லியன் யூனிட்டு ளுக்கு நமல் ஆ  உள்ளது. 

128) நெொலீஸ் ஆரொய்ச்சி மற்றும் நமம்ெொட்டு ெணிய ம்  னது கெொன்ைிழொ ஆண்டு ைிழொவை 
2020, ஆ ஸ்ட் 28 அன்று க ொண்டொடியது.  

129) உ ொன் 4.0 ைட ிழக்கு ெிரொந் ியங் ள், மவலப்ெொங் ொன மொ ிலங் ள் மற்றும்  ீவு ள் 
ஆ ியைற்ைில் சிைப்பு  ைனம் கசலுத் ி உ ொனின் 4ைது சுற்று 2019 டிசம்ெரில் 
க ொடங் ப்ெட்டது. உ ொன் 4-ன்  ீழ் கஹலி ொப்டர் ள் மற்றும்  டல் ைிமொனங் ளின் 
கசயல்ெொடும் இவணக் ப்ெட்டுள்ளது. 

130) ந சிய சு ொ ொர ஆவணயம் (NHA) ந சிய டிஜிட்டல் சு ொ ொர இயக் த் ின் (NDHM) ைவரவு 
சு ொ ொர  ரவு நமலொண்வம க ொள்வ வய கெொது  ளத் ில் கைளியிட்டுள்ளது.  

131) அசொம் அரசொங் ம் ெிரம்மபுத் ிரொ ஆற்ைின் குறுக்ந  1.8 ி.மீ. நரொப்நைவயத்  ிைந்துள்ளது. 
நமலும் இது இந் ியொைின் மி   ீளமொன ஆற்ை நரொப்நை என்ைவழக் ப்ெடு ிைது. 

132) ஆந் ிரொைின் ஸ்ரீ வசலம்  ீர்மின்  ிவலயத் ில் ( ொட்டின் 2ைது கெரிய  ிைன் க ொண்ட 
 ீர்மின்  ிவலயம்) ஏற்ெட்ட கெரும்  ீ ைிெத் ில் 9 நெர் க ொல்லப்ெட்டனர். 

133) இந் ிய ைிமொன  ிவலயங் ள் ஆவணயத் ின் (AAI) கஜய்ப்பூர், குைஹொத் ி மற்றும் 
 ிருைனந் புரம் ைிமொன  ிவலயங் வள கெொது  னியொர் கூட்டொண்வம (PPP) மூலம் 
குத் வ க்கு எடுக்கும்  ிட்டத் ிற்கு மத் ிய அவமச்சரவை ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 
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134)  ி ொ – ந ொெொல்பூர்  டநலொர க டுஞ்சொவல ஒடிசொ மற்றும் நமற்கு ைங் த் ில் 
 ட்டுமொனத் ில் உள்ளது. 

135) ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி, தூய்வம இந் ியொ இயக் த் ின் ஊடொடும் அனுெை வமயமொன 
ரொஷ்டிரிய சுைச்ச ொ ந ந் ிரொவை 2020, ஆ ஸ்ட் 8-ல்  ிைந்து வைத் ொர்.  

136) “சரால் ஆன் சரால் ஆஃப்” (சராசரா) ரயில்:  ர் ொட  மு ல்ைர் ெி.எஸ். எடியூரப்ெொ 
கெங் ளூருைிலிருந்து ம ொரொஷ்டிரொைின் நசொலொப்பூர் ைவர கசல்லும் மு ல் நரொநரொ 
ரயிலிவன க ொடியவசத்து துைக் ி வைத் ொர். 

137) வியாெர் மாலா எக்ஸ்ெிரஸ் ரயில்: மு ன்மு லில் ைடக்கு ரயில்நை ைியொெர் மொலொ 
எக்ஸ்ெிரஸ் ரயிலிவன இயக்கு ிைது. குறு ிய  ொலத் ில், குவைந்  கசலைில், ைச ியொ  
மற்றும் சுற்றுச்சூழவல ெொ ிக் ொ  இப்நெொக்குைரத்து முவை மூலம் சிறுைணி ர் ள்  ங் ள் 
சரக்கு வள இரயில்நை மூலம் எடுத்துச் கசல்ல இது உ வும். 

138) இலட்சத் ீைிலுள்ள அ ட்டி  ீைில் ந ங் ொய் மரங் வள கைட்டுை ற்கு ந சிய ெசுவம 
 ீர்ப்ெொயத் ின் (NGT) க ற்கு அமர்வு இவடக் ொல  வட ைி ித்துள்ளது. 

139) ெொது ொப்பு அவமச்ச ம் 2020, ெொது ொப்பு உற்ெத் ி மற்றும் ஏற்றும ி நமம்ெொட்டுக் க ொள்வ  
ைவரவை உருைொக் ியுள்ளது. 

140)  டல் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் வமயம்: அந் மொன்  ிக்ந ொெொர்  ீவு ள் “ டல் மற்றும் ஸ்டொர்ட் 
அப் வமயமொ ” உருைொக் ப்ெடும் என்று ெிர மர்  நரந் ிரநமொடி அைிைித்துள்ளொர்.  

141) ெழங்குடியின குழந்வ  ளுக்கு அைர் ளின்  ொய்கமொழியில்  ற்ெிக்கும் “ மத் ெசொய்” என்ை 
 னித்துைமொன  ிட்டத்வ  ந ரளொ மொ ில அரசு கசயல்ெடுத் ி ைரு ிைது. 

142) ெிரதமரின் லடாக் வருவ : 

  ொல்ைொன் ெள்ளத் ொக் ில் இந் ியொைின்  ிலப்ெரப்ெில் சீனொ உடனொன ெ ற்ைத் ிவனத் 

க ொடர்ந்து ெொது ொப்பு சூழ் ிவல வள மறுஆய்வு கசய்ை ற் ொ .ெிர மர் நமொடி லடொக் 

கசன்ைொர் . 

 ெிர மர் நமொடி  னது உவரயில்  ீழ்க் ண்ட  ிருக்குைவளக் குைிப்ெிட்டொர்: 

 “மறமானம் மாண்ட வழிச்கசலவு சதற்றம் 

     எனநான்ச  ஏமம் ெவடக்கு” 
 கொருள்: ைரீம், மொனம், சிைந்  ைழியில்  டக்கும்  டக்வ ,  வலைரொல்  ம்ெித் 

க ளியப்ெடு ல் ஆ ிய இந்   ொன்கு ெண்பு ளும் ெவடக்கு சிைந் வையொகும். 
 ொல்: கெொருட்ெொல்; அதி ாரம்: ெவடமொட்சி; குறள்: 766 
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143) புதிய  ல்வி க ாள்வ  2020: 

 முன்னொள் இஸ்நரொ  வலைர் ந .  ஸ்துரிரங் ன்  வலவமயிலொன குழு டிசம்ெர் 2018 
இல் ஒரு ைவரவை சமர்ப்ெித் து, இது 2019 நம மொ ம் மக் ளவைத் ந ர் லுக்குப் ெிைகு 
மக் ளிடம்  ருத்து ந ட்ெவ த் க ொடங் ியது.  

 மொ ிலங் ளின்  ல்ைிக் ொன கெொதுச் கசலவு, கமொத்  உள் ொட்டு உற்ெத் ியில் 6% ஆ  
உயர்த் ப்ெட நைண்டும். 

 மனி ைள நமம்ெொட்டு அவமச்ச மொனது  ல்ைி அவமச்ச ம் என்று  மறுகெயரிடப்ெட 
நைண்டும். 

 3-18 ையதுக்குட்ெட்ட குழந்வ  வள உள்ளடக் ிய 5 + 3 + 3 + 4 ைடிைவமப்ெில் 
 ற்நெொதுள்ள 10 + 2 ெொடத் ிட்ட மற்றும்  ல்ைிக்  ட்டவமப்வெ மொற்ை NEP 
முன்கமொழி ிைது. முவனைர் ெட்டம் ஒழிக் ப்ெடும். 

144) விசா ப்ெட்டினம் ஆவல எரிவாயு  சிவு: 

 ைிசொ ப்ெட்டினத் ில் உள்ள ஜைஹர்லொல் ந ரு மருந்துப்கெொருள்    ரத் ில் உள்ள  
Sainor Life Sciences Pvt Ltd  ிறுைனத் ில்  எரிைொயு  சிவு ஏற்ெட்ட ில் இருைர் 
உயிரிழந் னர் மற்றும்  ொன்கு நெர்  ொயமவடந் னர். 

 அந்  மருந்து  ிறுைனத் ின் ஆவலயின் உவலயில் இருந்து வஹட்ரஜன் சல்வெட்  சிவு 
ஏற்ெட்டது. 

145) புலி ள் அைிக்வ  2018 இன் ெடி, 2006 மு ல் 2018 ைவர இந் ியொைில் புலி ளின் எண்ணிக்வ   

ஆண்டுக்கு 6% என்ை ை ீத் ில் அ ி ரித்துள்ளது . 

146) மத் ிய ெிரந சத் ின் நரைொ மொைட்டத் ில் ஆசியொைின் மி ப்கெரிய  750 கம ொைொட்   ிைன் 

க ொண்ட சூரிய ஆற்ைல்  ிட்டத்வ  ெிர மர் நமொடி  ிைந்து வைத் ொர். 

147) மனி ைள நமம்ெொட்டு அவமச்ச மொனது   ல்ைி அவமச்ச ம் என கெயர் மொற்ைம் 

கசய்யப்ெட்டுள்ளது . 

148) இந் ிய அரசு  இந் ியொைில் மின்னணு உற்ெத் ிவய ஊக்குைிக்  சுமொர்  48,000 ந ொடி ரூெொய் 

ம ிப்ெடீ்டில்  மூன்று  ிட்டங் வளத் க ொடங் ியுள்ளது : அவையொைன : 

 Production Linked Incentive (PLI) Scheme 

 Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS) 

 Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme 

149) இந் ியொைின் மு ல் மொ ில அளைிலொன ‘இ-நலொக் அ ொலத்’ சத் ீஸ் ர் உயர் ீ ிமன்ைத் ொல் 

 டத் ப்ெட்டது. 

150)   ர் ொட  மொ ில சட்டமன்ைத் ில் சித் ி இனத்வ ச் நசர்ந்  ஒருைர் மு ல் முவையொ  அ ன்  

ெிர ி ி ியொ த்  ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

151) 3 நாட் ள்  நவடகெற்ற  இந்திய உல ளாவிய வாரம் 2020: 

 இது ஜூவல 9 ஆம் ந  ி இந் ியப் ெிர மர்  நரந் ிர நமொடியொல் க ொடங் ப்ெட்டது. 
  ருத்துரு : “Be The Revival: India and a Better New World” 
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152) ஜம்மு- ொஷ்மீரில்   த்ரொ மற்றும் ரியொசி ஆ ிய ெகு ி வள  இவணக்கும்  இந் ியொைின் மு ல் 

 ம்ெிைட  ரயில்நை நமம்ெொலமொன  “அஞ்சி  ொட் ெொலம்” ரயில்நை அவமச்சர் ெியூஷ் ந ொயல் 

அைர் ளொல்   ிைந்து வைக் ப்ெட்டது . 

153) உல ின் மி ப்கெரிய ச மரா மூலம் சமற்க ாள்ளப்ெட்ட வனவிலங்கு ஆய்வு: 

  ொன் ொைது அ ில இந் ிய புலி ள்  ணக்க டுப்பு 2018ஆனது  ின்னஸ் புத்  த் ின்  
உல  சொ வனப்  ெட்டியலில்  இடம் கெறு ிைது. 

 இந்   ணக்க டுப்ெில்  2,967 புலி ள்   ணக் ிடப்ெட்டன. இது உல  புலி ளின் கமொத்  
எண்ணிக்வ யில்  75% ஆகும். 

154) நவம்ெர் வவரயிலான  இலவச உணவு தானிய திட்டம்: ெிர ொன் மந் ிரி  ரிப்  ல்யொண் 

அண்ணொ நயொஜனொ (PMGKAY)  ிட்டத்த் ின்  ீழ் இலைச  ொனிய ைி ிநயொ   ிட்டமொனது  2020 

 ைம்ெர் இறு ி ைவர ஐந்து மொ ங் ளுக்கு  ீட்டிக் ப்ெடும் என்று ெிர மர் அைிைித்துள்ளொர். 

155) ரயில்சவயின் தனியார்மயமாக் ல்: ெயணி ள் ரயில் நசவை வள  னியொர்  இயக்குை ற் ொன  

 கு ி ளுக் ொன ந ொரிக்வ க்கு  (RFQ) அவழப்பு ைிடுப்ெ ன்  மூலம் ரயில்நை 

 னியொர்மயமொக் லுக் ொன மு ல் ெடிவய இரயில்நை அவமச்ச ம் எடுத்துள்ளது. 

156) 5 ரஃசெல் ெல்ெயன் சொர் விமானம் : 5 ரஃநெல்  ெல்ெயன் நெொர்  ைிமொனங் ள் ஹரியொனொைின் 

அம்ெொலொ ைிமொனப்ெவட  ளத் ிற்கு ைந் ன. ‘Golden Arrows’ என்று அவழக் ப்ெடும் 

அம்ெொலொவை  ளமொ க் க ொண்ட 17-ைது  அணியின் ஒரு ெகு ியொ  இவ்ைிமொனங் ள்  இந் ிய 

ைிமொனப் ெவடயில்  நசர்க் ப்ெடும். 

157) டீசலுக்கு ெ ிலொ  100 ச ை ீ மின்மயமொக் ல் க ொண்ட உல ின் மி ப்கெரிய ரயில்நையொ  

2030ஆம் ஆண்டில் இந் ிய ரயில்நை உருகைடுக் த்  ிட்டமிட்டுள்ளது . 

158) மின்னணு மற்றும்   ைல் க ொழில்நுட்ெ அவமச்ச ம் டிஜிட்டல் இந் ியொைின் 5 ஆண்டு ள் 

 ிவைவு  ொவளக் க ொண்டொடு ிைது. இது 2015 ஜூவல 1 அன்று க ொடங் ப்ெட்டது. 

159)  1.7 கம ொைொட் உற்ெத் ித்  ிைன் க ொண்ட சூரிய மின் உற்ெத் ி  ிவலயத் ிவன  இந் ிய 

ரயில்நையொனது  ெொர  மிகு மின்  ிறுைனத்துடன் (BHEL) இவணந்து  மத் ிய ெிரந சத் ின்  

ெினொைில் அவமத்துள்ளது. 

160) அட்டைவண ெழங்குடியினர் (ST) அந் ஸ் ின் சலுவ  ளுக்கு  கு ியொன ரெொரி, ெொர்ைத் மற்றும் 

சரண் சமூ ங் வளச் நசர்ந் ைர் வள அவடயொளம்  ொண ஐந்து நெர் க ொண்ட ஆவணயத்வ  

அவமக்  குஜரொத் அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

161)  ொ ர்நஹொல் ந சிய பூங் ொவை ஒட்டியுள்ள சொவல ளில் நெொக்குைரத்து  ண் ொணிப்பு 

க ைிமுவைவயக் க ொண்டுைர  ர் ொட  ைனத்துவை முடிவு கசய்துள்ளது. 

162) ஆ ஸ்ட் 2022க்குள் அவனத்து  ிரொமப்புை ைடீு ளுக்கும் 100% கசயல்ெடும் ைவ யிலொன   ைடீ்டு 

குழொய் இவணப்வெ (FHTC) ைழங்  இமொச்சல ெிரந சம்  ிட்டமிட்டுள்ளது. 
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163) ஒவ்கைொரு ைடீ்டிலும் LPG எரிைொயு இவணப்பு க ொண்ட இந் ியொைின் மு ல் மொ ிலமொ  

இமொச்சலப் ெிரந சம் உருகைடுத்துள்ளது . 

164)  ொ ொலொந்து 2020 டிசம்ெர் ைவர ெ ட்டத்துக்கு உட்ெட்ட ெகு ியொ  அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

165) ந ரளொைின் க ொச்சின் துவைமு த் ில் இந் ியொைின் மு ல் நெொக்குைரத்து ஏற்றும ி வமயம் 

அவமக் ப்ெட்டுள்ளது . 

166) ெிளொஸ்மொ  ன்க ொவடயொளர் ளுக்கு அரசு நைவல ளில் முன்னுரிவம அளிக்  அசொம் அரசு 

முடிவு கசய்துள்ளது. 

167) ஒருங் ிவணந்  குழந்வ  நமம்ெொட்டு நசவை ள் (ICDS)  ிட்டம் மற்றும் கெொது ைி ிநயொ  

முவைவம (PDS) ஆ ியைற்ைில் மு ன்முவையொ  உள் ொட்டில் உற்ெத் ி கசய்யப்ெடும் 

 ிவன வள அைிமு ப்ெடுத்  ஒடிசொ மொ ில அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

168) ந ரளொைின் எழிமலொைில் உள்ள  இந் ிய  டற்ெவட அ ொடமியில் மி ப்கெரிய சூரிய மின் 

 ிவலயத்வ  துவண அட்மிரல் அனில் குமொர் சொவ்லொ  ிைந்து வைத் ொர்.  இது 3 கம ொைொட் 

 ிைன் க ொண்ட சூரிய மின் உற்ெத் ி  ிவலயம் ஆகும்  

169) குஜரொத்  மொ ிலத் ில் உள்ள  க்ரெொர் அணு மின்  ிவலயத் ின்  அலகு -3 (KAPP-3), 2020 ஜூவல 

22 அன்று சுமொர் 09:36 மணிக்கு மொறு ிவலவய (criticality) அவடந்துள்ளது. இது புதுவமயொனது 

அம்சங் ளுடன் கூடிய இந் ியொைின் மு ல் 700 கம ொைொட் அழுத் ப்ெட்ட  னர  உவல (PHWR) 

ஆகும் . 

170) அ ி ொரப்பூர்ை   ைல் ளின் ெடி   ொசிரங் ொ ந சிய பூங் ொைின் 80% ெரப்ெளவு கைள்ளத் ொல் 

மூழ் ியுள்ளது. 

171) Intzaar Aap Ka: மத் ிய ெிரந ச சுற்றுலொ ைொரியமொனது  மொ ிலத் ில் சுற்றுலொப் ெயணி வள 

ஈர்க் ,  Intzaar Aap Ka என்ை  சமூ  ஊட  ெிரச்சொரத்வ  ஆரம்ெித்துள்ளது. 

172) ந ஹிங் ெட்வ  ைனைிலங்கு சரணொலயத் ின்  ிவலவய ந சிய பூங் ொைொ  உயர்த்  அசொம் 

அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

173) ‘ ழிைிலிருந்து  ஆற்ைல்’ என்ை  வலப்ெில் மொ ிலத் ில் உற்ெத் ி கசய்யப்ெடும்  ழிவு வள 

மின்சொரமொ  மொற்ை உத் ர ண்ட் அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

174) ெிர ொன் மந் ிரி  ரிப்  ல்யொண்  ிட்டத்வ  2020  ைம்ெர் ைவர  ீட்டிக்  மத் ிய அவமச்சரவை 

ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது 

175)  ீ ி ஆநயொக் அவமப்ெின் உ ைியுடன் உத் ரெிரந ச மொ ிலத் ின் ‘ஸ்டொர்ட் அப் 
க ொள்வ யொனது’ 2018 ஆம் ஆண்டில் அம்மொ ில அரசொல்  யொரிக் ப்ெட்டது. இந் க் 
க ொள்வ க்கு 2020 ஜூவல 8 ஆம் ந  ி மொ ில அவமச்சரவையின் ஒப்பு ல்  ிவடத் து. 
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176) அரசு  ிலங் வள ெொது ொக்  ைிண்கைளி க ொழில்நுட்ெம் மற்றும் கசயற்வ  நுண்ணைிவைப் 
ெயன்ெடுத்தும் இந் ியொைின் மு ல் மொ ிலமொ  ஒடிசொ  ி ழ் ிைது. 

177) இமொச்சல ெிரந சத் ில் உள்ள  டொன்  ொைல்  ிவலயம்  ொட்டின் சிைந்   ொைல் 
 ிவலயங் ளில் ஒன்ைொ  ம ிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. 

178) ஒடிசொைின் மல் ன் ிரி மொைட்டத் ில் ஸ்ைொெிமொன் அஞ்சல் ெிரொந் ியத் ில் ( ட்-ஆஃப் ெகு ி 
என்று முன்னர் அவழக் ப்ெட்டது) சு ந் ிரத் ிற்குப் ெிைகு மு ல் முவையொ  ெயணி ள் 
நெருந்து நசவை க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது .  

179) சொர்  ொம் சொவல  ிட்டத்வ  ைிவரைொ   ிவைநைற்ை ைழி ைகுக்கும் ெொ ீர ி சுற்றுச்சூழல்-
உணர் ிைன் மண்டலத் ிற் ொன ஒப்பு வல மத் ிய  சுற்றுச்சூழல் ைன மற்றும்  ொல ிவல 
மொற்ை அவமச்ச ம் (MoEF & CC) அளித்துள்ளது. 

180) ைொன்ைழி  ண் ொணிப்பு ,கூடு ல் உயர் மின்னழுத்  மின் ெரிமொற்ைக் ந ொடு ள் மற்றும் 
ந ொபுரங் வள ஆய்வு கசய்ை ற் ொ  ட்நரொன் வளப் ெயன்ெடுத்தும்   ொட்டின் மு ல் 
மொ ிலமொ  ம ொரொஷ்டிரொ உருகைடுத்துள்ளது. 

181) மத் ிய உணவு ெ ப்ெடுத்து ல்  அவமச்சரொன  ஹர்சிம்ரத்  வுர் ெொ ல் மிநசொரத் ில் “நசொரம் 
கெரும் உணவு பூங் ொவை”  ிைந்து வைத் ொர் . 

182) இந் ியொைின் மு லொைது  எலக்ட்ரிக் ைொ னங் ளுக் ொன   மின்நனற்றும்  ிவலயத்வ , 
ஆற்ைல், பு ிய மற்றும் புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ி அவமச்சரொன  ஆர்.ந .சிங் புது  ில்லியில் 
உள்ள கசல்ம்ஸ்ஃநெொர்ட்  ிளப்ெில்   ிைந்து வைத் ொர். 

183) கடல்லி அரசு டீசல் மீ ொன ம ிப்பு கூட்டப்ெட்ட ைரிவய (ைொட்) 30 ச ை ீத் ிலிருந்து 16.75 
ச ை ீமொ க் குவைத்துள்ளது. 

184) கடல்லியில் யமுவன  ஆற்ைில் அ ி  அளவு (ஒரு மில்லியனுக்கு 3 ெொ ங் ள்) 
அம்நமொனியொ இருப்ெது  ண்டைியப்ெட்டுள்ளது; இ னொல் கடல்லியில்  ீர் ைழங் ல் 
 வடெட்டுள்ளது. 

185) மசனாதர்ென்: 
 “மநனொ ர்ென்” முன்கனடுப்ெொனது மத் ிய மனி ைள நமம்ெொட்டுத் துவை அவமச்சர் 

ஸ்ரீ ரநமஷ் நெொக்ரியொல் ‘ ிைொங்க்’ அைர் ளொல் க ொடங் ப்ெட்டது. 
 “மநனொ ர்ென்” என்ெது மொணைர் ளின் மன  லவன உறு ி கசய்ை ற் ொ  

க ொடங் ப்ெட்ட மனி  ைள நமம்ெொட்டு அவமச்சின் ஒரு முயற்சியொகும். 
186) லடாக் ின்  ால்வன் ெள்ளத்தாக்கு ெகுதியில் இந்திய சனீா சொர் ஆெத்து: 

ஜூன் 15 அன்று லடொக் ின்  ொல்ைன் ெள்ளத் ொக்குப் ெகு ியில் இந் ிய-சீன துருப்பு ள் 
ந ரடியொ  ஆயு ங் ள் இன்ைி நமொ ிக்க ொண்ட ில் சில இந் ிய ரொணுை ைரீர் ள்  உயிர்த் 
 ியொ ம் கசய் னர். 
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187) இந் ிய இரயில்நையொனது  ொட்டின் மு லொைது "Over Head Equipment" என்று 
அவழக் ப்ெடும் இரண்டு அடுக்கு க ொண்ட சரக்கு ரயிவல அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. நமற்கு 
ரயில்நையொல் அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்ட இத் ிட்டம் மின்சொரம் மூலம் இயங்கு ிைது. 

188) அசொம் மொ ிலத் ின்  ின்சுக் ியொ என்ை மொைட்டத் ில் உள்ள ெக்ஜன் எண்கணய்  ிணற்ைில் 
ைொயு  சிவு ஏற்ெட்டது. 

189) ஏழைகளுக்கு இலவசமாக இழைய வசதிழய வைங்கும் நாட்டின் முதலாவது மாநிலமாக 
ககரளா உருவவடுத்துள்ளது. இதற்காக Kerala Fibre Optic Network (K-FON) என்னும் 
திட்டத்ழத ககரள அரசானது வதாடங்கியுள்ளது. 

190) ஆன்வலன் மூலமொ   ழிவு வள அப்புைப்ெடுத்தும் இந் ியொைின் மு லொைது மொ ிலமொ  
ஆந் ிரப் ெிரந சம் உருகைடுத்துள்ளது. 

191) "ைந்ந  உத் ல ஜனனி" என்று க ொடங்கும் ெொடலுக்கு ஒடிசொ அரசு மொ ில ெொடலுக் ொன 
அந் ஸ் ிவன ைழங் ியுள்ளது. 

192) ஒநர இந் ியொ ஒநர ைிைசொய சந்வ : ைிைசொயி ளும் ைிற்ெவன கசய்ெைர் ளும்  ொங் ள் 
ைிரும்ெிய ைவ யில் நைளொண் உற்ெத் ிப் கெொருட் வள ைிற்ெவன கசய்யவும் ைொங் வும் 
உ வும் ைவ யிலொன முன்கனடுப்வெ ஊக்குைிக்கும் ைவ யில் மத் ிய அரசொனது அைசரச் 
சட்டத்வ  இயற்ைியுள்ளது. 

193) ம ொத்மொ  ொந் ி ந சிய ஊர  நைவலைொய்ப்பு உறு ி  ிட்டத் ின்  ீழ் அ ி மொன மக் ளுக்கு 
நைவல ைொய்ப்ெிவன அளிக்கும் இந் ியொைின் மு லொைது மொ ிலமொ  உத் ரெிரந சம் 
உருகைடுத்துள்ளது. 

194)  ந ொைிந்த் ைொல் சொ ிப் , சுல் ொன்பூர் நலொ ி,  தூர் சொ ிப்   மற்றும்  ொன்  ரன் ஆ ிய 
முக் ிய ைரலொற்றுச் சிைப்புமிக்    ரங் வள இவணக்கும்  ில்லி -அமிர் சரஸ்-  த்ரொ  
ைிவரவு ைழிச்சொவலவய ெசுவமைழிச் சொவலயொ  மொற்றும்  ிட்டத் ிற்கு மத் ிய அரசு 
ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

195) சத் ீஷ் ர் மொ ில  ொைல்துவையொனது 'ஸ்ெொந் ன்' என்னும் சிைப்பு ெிரச்சொரத்வ  
க ொடங் ியுள்ளது. இ ில் அ ி ொரி ளுடன்  லந்துவரயொடுைது ,இவச, நயொ ொ ெயிற்சி வள 
நமற்க ொள்ைது ஆ ிய முன்கனடுப்பு ள் மூலம்   ொைலர் ளின் மன அழுத் ம் மற்றும் 
மனச்நசொரைிவனப் நெொக்  ந வையொன முயற்சி ள் நமற்க ொள்ளப்ெடு ின்ைன. 

196) ந ரளொைின்  ிருச்சூர் மொைட்டத் ில் உள்ள சொலக்குடி ஆற்ைின் குறுக்ந  அவமக் ப்ெட உள்ள 
அ ிரப்ெள்ளி புனல் மின்  ிட்டத்துக்கு ந ரள அரசொனது ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. இந்  
 ிட்டமொனது 163 கம ொைொட் உற்ெத் ித்  ிைன் க ொண்டது 
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197) 2021-22 ஆண்டில் முடிக்  ெடுை ொ  இருந்  ெொரத்மொலொ ெரிநயொஜனொ  ிட்டமொனது 2025-

26-ம் ஆண்டில் முடிக் ப்ெடும் என்று அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

198) 2024ஆம் ஆண்டுக்குள்  ொட்டில் உள்ள அவனத்து ஊர ப் ெகு ி ளில் ைசிக்கும் மக் ளுக்கும் 
குழொய் மூலம் குடி ீர் ைழங்குைவ  உறு ி கசய்ய ஜல் ஜைீன்  ிட்டமொனது 
முடிகைடுத்துள்ளது. 

199) குைிப்ெிட்ட சில சமூ ப் ெிரிைினருக்கு ைழங் ப்ெடும் இட ஒதுக் ீட்டு முவையொனது 
அடிப்ெவட உரிவம அல்ல என்று உச்ச ீ ிமன்ைம் ஆனது க ரிைித்துள்ளது. 

200) கதன்னிந்தியாவில் கெண் ள் மத்தியில் சர்க் வர சநாய் அதி  அளவில் உள்ளது: 

 இந் ியொைில் சர்க் வர ந ொயொல் ெொ ிக் ப்ெட்டைர் ளின் எண்ணிக்வ யொனது 1990 ஆம் 
ஆண்டில் 26 மில்லியன் என்ை அளைில் இருந்து 2016 ஆம் ஆண்டில் 65 மில்லியன் 
என்ை அளவை எட்டியுள்ளது. 20 ையது அல்லது அ ற்கும் அ ி மொன ையது க ொண்ட 
இவளஞர் ள் மத் ியில் சர்க் வர ந ொயின் ச ை ீமொனது 1990 ஆம் ஆண்டில் 5.5 

ைிழுக் ொடு என்ை அளைில் இருந்து 2016ஆம் ஆண்டில் 7.7 ைிழுக் ொடு என்ை அளவுக்கு 
உயர்ந்துள்ளது. 

 Global Burden of Disease Study,2018 என்ை அைிக்வ யின்ெடி 2016ஆம் ஆண்டில் 
சர்க் வர ந ொயொல் அ ி  அளைில் ெொ ிக் ப்ெட்ட மொ ிலங் ளொ   மிழ் ொடு மற்றும் 
ந ரளொ ஆ ியவை உள்ளன. 

201) உத் ர ொண்ட்மொ ிலத் ின் ந ொவட ொல  வல  ரமொ  க ய்ர்சன் அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

202) கெண் ள் மற்றும் குழந்வ  ளின் நமம்ெொடு க ொடர்ெொன முன்கனடுப்பு ளுக்கு உ வுை ற் ொ  
'கஜயொ கஜட்லி ைிவரவு ெணிக்குழுைொனது' அவமக் ப்ெட்டுள்ளது. 

203) "My Life, My Yoga" (ஜைீன் நயொ ொ) என்ை  ொகணொலி மூலம்  வடகெறும் நெொட்டியொனது 
ெிர ம அவமச்சர்  நரந் ிர நமொடி அைர் ளொல் க ொடங் ி வைக் ப்ெட்டது. 

204) BS VI வா னங் ளுக் ான கவவ்சவறு சிறப்பு நிற ெட்வட ள்: 

 BS VI ைொ னங் ளில் ஒரு கசன்டிமீட்டர் அ லம் க ொண்ட ெச்வச  ிை அட்வட 
ஒட்டப்ெட்டிருக் நைண்டும். 

 இந்  அட்வடயொனது BS VI ைொ னங் ளின் ெ ிவு ைிைரங் வளயும் அ ில் 
ெயன்ெடுத் ப்ெடும் எரிகெொருள் ெற்ைிய   ைல் வளயும் க ொண்டிருக்  நைண்டும். 

 கெட்நரொல் மூலம் இயங்கும் ைொ னங் ளுக்கு ஆரஞ்சு  ிைமும் டீசல் மூலம் இயங்கும் 
ைொ னங் ளுக்கு  ீல ிைமும் ஒதுக் ப்ெட்டுள்ளது. 
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205) CHAMPIONS: Technology Platform to empower MSMEs என்ை முன்கனடுப்வெ ெிர மர் 
 நரந் ிர நமொடி துைக் ி வைத்துள்ளொர். 

206) உற்ெத் ிப் கெொருட் வள "இந் ியொைில்  யொரிக் ப்ெட்டவை" என்ை  ிவலயிலிருந்து 
"உல ிற்கு  யொரிக் ப்ெட்டவை" என்ை  ிவலக்கு மொற்றும் ைவ யில் இந் ியொைின் 
உற்ெத் ித்துவை இருக்  நைண்டும் என்று ெிர மர் நமொடி ைலியுறுத் ி உள்ளொர். 

207) க ொல் த் ொ துவைமு த்வ  சியொமொ ெிரசொத் மு ர்ஜி துவைமு ம் என்று கெயர் மொற்ைம் 
கசய்ை ற்கு மத் ிய அரசொனது ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

208) 2020 ஜூன் 19 அன்று  ொலியொ  உள்ள 18 மொ ிலங் ள் அவை உறுப்ெினர் ெ ைி ளுக் ொன 
ந ர் லொனது  வடகெற்ைது. 

209) ந சிய அைிைியல் க ொழில்நுட்ெம் மற்றும் புத் ொக்  க ொள்வ  2020 ஆனது 
ெரைலொக் ப்ெட்ட  ீழிருந்து நமலொன அணுகுமுவையில்  ட்டவமக் ப்ெட்டுள்ளது. 

210) ைந்ந  ெொரத்  ிட்டத் ின்  ீழ் கைளி ொடு ளில் இருந்து இந் ியொ ைரும் இந் ிய 
குடிம ன் ளுக் ொன  ிைன் வள நசொ ிப்ெ ற் ொ  ‘SWADES’ (Skilled Workers Arrival 

Database for Employment Support) என்ை  ிட்டத் ிவன இந் ிய அரசொனது 
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

211) 1.5 ந ொடி ெொல் உற்ெத் ி கசய்யும் ைிைசொயி ளுக் ொன  ிசொன்  டன் அட்வட 
ெிரச்சொரத் ிவன இந் ிய அரசொனது க ொடங் ி வைத்துள்ளது. 

212) துலிப் உள்ளிருப்புப் ெயிற்சி திட்டம்: மத் ிய மனி ைள நமம்ெொட்டு அவமச்ச ம் மற்றும் 
மத் ிய ைடீ்டுைச ி மற்றும்   ர்ப்புை நமம்ெொட்டு அவமச்ச ம் ஆ ியவை இவணந்து பு ி ொ  
 ல்லூரிவய முடித்து கைளியில் ைரும் கெொைியியல் ெட்ட ொரி ளுக் ொன துலிப் உள்ளிருப்பு 
ெயிற்சி  ிட்டத் ிவன அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளன. 

213) குடும்ெ ைன்முவையொல் ெொ ிக் ப்ெட்ட கெண் ளுக்கு உ வும் அைர் ளுக்கு அ ி ொரம் 
அளிக் வும் வஹ ரொெொத்  ொைல்துவை ஆனது STREE என்னும் முன்கனடுப்வெ 
க ொடங் ியுள்ளது. 

214) க டுஞ்சொவல ளில் மனி ர் ள் மற்றும் ைிலங்கு ள் இைப்ெவ த்  டுக்கும் ைி மொ  
கெொதுமக் ளுக்கு ைிழிப்புணர்வு உருைொக்கு ல். 

215) ந ர் வான் திட்டம்: சுற்றுச்சூழல்  ினத்வ  முன்னிட்டு மத் ிய சுற்றுச்சூழல் அவமச்சர் 
ெிர ொஷ் ஜைநட ர்   ர் ைொன்  ிட்டத் ிவனத் க ொடங் ி வைத்துள்ளொர். 

216)  ிைன்மிக்  புதுப்ெிக் த் க்  ஆற்ைல் மற்றும்  ிவலத் ன்வமவய உறு ி கசய்யும் 
ைவ யிலொன ஆற்ைல் அவமப்ெிவன உருைொக்  “#iCommit” என்னும் முன்கனடுப்ெொனது 
க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது. 
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217)  நரொனொ வைரஸ்  ொரணமொ  அைிைிக் ப்ெட்ட ஊரடங்கு  ொலத் ில் அ ி ரித்துைரும் 
ஆளில்லொ ைிமொனங் ளின்  ண் ொணிப்பு மற்றும் ெடம் எடுத் ல் நெொன்ைைற்வை 
 ண் ொணிக்  "ைவரவு ஆளில்லொ ைிமொனத் ிற் ொன ைி ிமுவை ள் 2020" ஆனது 
அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

218) மத் ிய  ிர்ைொ த்  ீர்ப்ெொயத் ின் 18-ைது அமர்ைொனது லடொக் மற்றும் ஜம்மு- ொஷ்மீர் 
யூனியன் ெிரந சங் ளில் அவமக் ப்ெட்டுள்ளது. 

219) மணிப்பூர் மொ ில அரசொனது ைிைசொயி ளுக்கு ந ொய்த் க ொற்று இல்லொ  ைளமொன 
 ொைரங் வள  அளிக்கும் ைி மொ "Plant Health Clinic" என்ை முன்கனடுப்வெ 
க ொடங் ியுள்ளது. 

220) ஆந் ிரப் ெிரந சம் மற்றும் ஒரிசொ மொ ிலங் ளுக்கு இவடநய ைம்ச ொரொ   ி  ீர் சச்சரவு 
உள்ளது. 

221) ைரொை ி ஆற்ைின்  ொயல் ெகு ி ளில் உள்ள மனி ர் ள் ைசிக் ொ   ீவுப் ெகு ி ளில் 
குரங்கு ளுக் ொன பூங் ொவை அவமக்   ர் ொட  அரசு முடிகைடுத்துள்ளது. 

222) ந சிய  ல்ைி  ிறுைனங் ளுக் ொன  ரைரிவசப்ெடுத் லில் IIT கமட்ரொஸ் மற்றும்  IISc 
கெங் ளூரு ஆ ியவை மு ல் இரு இடங் ளில் உள்ளன. 

223)  ொட்டில் உள்ள ைிைசொயி ளின்  ல்ைொழ்வுக் ொ "சஹொ ொர் மித்ரொ: உள்ளிருப்பு ெயிற்சி 
 ிட்டம்" என்ை  ிட்டத்வ  மத் ிய ைிைசொயி ள் மற்றும் நைளொண்  லத்துவை 
அவமச்ச மொனது க ொடங் ியுள்ளது. 

224) ெழங்குடி மொணைர் ள் ைசிக்கும் ைிடு ிக் ொன ஐஎஸ்ஓ  ரச் சொன்ைி வழ கெறும்  ொட்டின் 
மு லொைது மொ ிலமொ  ஒடிசொ உருகைடுத்துள்ளது. 

225) மொ ிலத் ில் உள்ள அவனத்து ெழங்குடி மொணைர் ள் ைசிக்கும் ைிடு ி ளிலும் ஒநர 
மொ ிரியொன உள் ட்டவமப்பு ைச ி ள் மற்றும் மனி ைள நமம்ெொட்டு நசவை வள அளிக்கும் 
"சுைித்யொ  ிட்டமொனது" ஒடிசொ மொ ில அரசொல் க ொடங் ப்ெட்டுள்ளது. 

226) உத் ர ொண்ட் மொ ிலமொனது  னது மி ப்கெரிய ெல்லுயிர் பூங் ொைிவன ஹல்ட்ைொனி 
ெகு ியில் அவமந்துள்ளது. 

227) உணவு ெொது ொப்பு குைியடீு 2019 -20: 
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229) விசா ப்ெட்டின வாயு  சிவு: ஆந் ிரொைின் ைிசொ ப்ெட்டினத் ில் 2020 நம 8 அன்று எல்ஜி 
ெொலிமர் ளில் இருந்து  ச்சு ஸ்வடரீன் ைொயு  சிவு.  

 ஸ்வடரீன் மூலக்கூறு ைொய்ெொடு: C8H8 

  ட்டவமப்பு  ைொய்ெொடு: CH2 = CHC6H5 

 மூலக்கூறு  ிவை: 104.15  ிரொம் நமொல்-1 

230) 440 மீட்டர் நீள சுரங் ப்ொவத: 

 மத் ிய சொவல நெொக்குைரத்து அவமச்சர்  ி ின்  ட் ரி சம்ெொைில்   

 சொர் ொம் இவணப்பு  ிட்டத் ின் ஒரு ெகு ியொ  440 மீட்டர்  ீள சுரங் ப்ெொவ வய 
(சொர் ொம் ெரிநயொஜனொ)  ிைந்து வைத் ொர்.  

 இது  ங்ந ொத்ரி, ந  ொர் ொத், யமுநனொத்ரி மற்றும் ெத்ரி ொத் ஆ ியைற்வை இவணக் ிைது  

231) கவட்டுக் ிளி தாக்குதல்: ரொஜஸ் ொன், ெஞ்சொப், ம ொரொஷ்டிரொ & மத் ியப் ெிர ந சம் ஆ ிய 
மொ ிலங் ளில் கைட்டுக் ிளி  ொக்கு ல். 

232)  ாவிரி நீர் சமலாண்வம வாரியம்ஜல்சக்தி அவமச்ச த்தின்  ீழ் க ொண்டுைரப்ெட்டது. இது 
முன்னர் மத் ிய  ீர்ைள அவமச்ச த் ின்  ீழ் இருந் து. 

233) ெிளொஸ்டிக் கெொைியியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெத் ிற் ொன மத் ிய  ல்ைி  ிவலயம் என்ை 
கெயரொனது கெட்சராக மிக் ல் கொறியியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ெத்திற் ான மத்திய 
 ல்வி நிறுவனம் என்று கெயர் மொற்ைம் கசய்யப்ெட்டது. 

234) அசொம் மொ ிலத் ில் மு ன் மு லொ  ஆப்ெிரிக்  ென்றிக்  ாய்ச்சல்  ண்டைியப்ெட்டது. 

235) ென்றி  ாலரா RNA வவரஸ்:நம ொலய மொ ிலத் ில் ென்ைி ளுக்கு ஏற்ெட்டது. 

236) ம ொத்மொ  ொந் ி ஊர  நைவலைொய்ப்பு உறு ி  ிட்டத் ின்  ீழ் நைவல ைழங்குை ில் 
சத் ீஸ் ர் மொ ிலம் மு லிடத்வ ப் கெற்றுள்ளது. 
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237) மின்சார சட்டத் திருத்த மசசாதா 2020: மின் துவையில் முக் ிய சீர் ிருத் ங் வள 
ஏற்ெடுத்துை ற் ொ  மத் ிய மின்சொர துவை அவமச்ச மொனது மின்சொர சட்டம், 2003 

 ிருத்துை ற் ொன ைவரவு அைிக்வ வய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது, 

238) வந்சத ொரத் திட்டம்- விமானத்தின் மூலமா :உலக ங் ிலும் உள்ள இந் ிய குடிமக் ள் 
 ொய ம்  ிரும்புை ற் ொ  இந் ிய  டற்ெவடயொனது இத் ிட்டத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

239) ைிரமிக் சிறப்பு ரயில் ள்:ஊரடங்கு  ொரணமொ  ெல்நைறு இடங் ளில் சிக் ி  ைிக்கும் புலம் 
கெயர்ந்  க ொழிலொளர் ள், யொத்ரீ ர் ள், சுற்றுலொப் ெயணி ள், மொணைர் ள் மற்றும் ெிை 
மக் ள்  ங் ள் கசொந்  ஊர் ளுக்கு கசல்ல ஏற்ெொடு கசய்யப்ெட்ட சிைப்பு ரயில் ள் ஆகும். 

240) ஐஎன்எஸ் ச சரி: சொ ர்  ிட்டத் ின்  ீழ் இந் ிய கெருங் டலில் உள்ள  ொடு ளுக்குகுவை 
உ ைி  ிட்டத் ிற் ொ  ஐஎன்எஸ் ந சரி உ ைியது. 

241) ஐஎன்எஸ் ம ர் & ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்வா: சமுத் ிர நசது  ிட்டத் ின் ஒரு ெகு ியொ  
இவ்ைிரு  ப்ெல் ளும் மொலத் ீைில் உள்ள மக் வள மீட்ெ ற் ொ  அனுப்ெப்ெட்டது. 

242) ைனைிலங்கு ளுக் ொன ந சிய ைொரியமொனது அசொமின் கத ிங் ெட் ாய் யாவன ள் 
சரணாலயத்தில் ஒரு ெகு ியில்  ிலக் ரி சுரங் ம் அவமக்  அனும ி அளித்துள்ளது. 

243) மாநில சு ாதார ெதிவு: அவனத்து குடிமக் ளுக்கும்  ர் ொட  மொ ிலம் ஆனது மொ ில 
சு ொ ொர ெ ிவை ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

244) ஒசர சதசம் ஒசர குடும்ெ அட்வட:உத் ிரெிரந சம்  ெ ீொர் ெஞ்சொப் இமொச்சல ெிரந சம் 
மற்றும் டொமன் மற்றும் வடயூ ஆ ிய  5 மொ ிலங் ள் இத் ிட்டத் ில் 
இவணந்துள்ளன.ஏற் னநை 12 மொ ிலங் ள் இத் ிட்டத் ின்  ீழ் கசயல்ெடு ின்ைன. 

245) லிபு நல  ணைொய் - உத் ிர ொண்ட்: வ லொஷ் மொன்சநரொைர் க்கு லிபு நல  ணைொய் ைழியொ  
பு ிய சொவல அவமக் ப்ெட்டுள்ளது. 

246) YASH திட்டம்:COVID-19ஐ வமயப்ெடுத் ிய உடல் லம் மற்றும் இடர் க ொடர்ெொன 
 ிட்டத்வ  NCSTC அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

247) வாத்வான் துவறமு ம்: ம ொரொஷ்டிரொைில் துவைமு ம் ஏற்ெடுத்  மத் ிய அவமச்சரவை 
அனும ி ைழங் ியது. 

248) இராமாயணம்: உல  அளைில் அ ி  மக் ளொல் ெொர்க் ப்ெட்ட கெொழுதுநெொக்கு  ி ழ்ச்சி 
என்ை உல  சொ வனவய ெவடத்துள்ளது. 

249) புதிய மண்டி ள்: ஏழு மொ ிலங் ளில் இருந்து 200 பு ிய மண்டி ள் இ-NAMஇல் 
நசர்க் ப்ெட்டுள்ளன. 
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250) NAM 2020: COVID க ருக் டிக் ொன அணிநசரொ இயக் த் ின் சந் ிப்ெில் இந் ிய ெிர மர் 
 நரந் ிர நமொடி ைடீிநயொ  லந்துவரயொடலில் ெங்ந ற்ைொர். 

251) "#HumanHaarNahiMaanege" என்ை ெொடவல எச்டிஎஃப்சி ைங் ி கைளியிட்டுள்ளது. 

252) உள் இடப்கெயர்வு  ண் ாணிப்பு வமயம்- GRID - 2020: "சர்ைந ச இடப்கெயர்வுக் ொன 
உல  அைிக்வ  (GRID - 2020)" - 5 மில்லியன் இந் ிய மக் ள் நெொரின்  ொரணமொ  
இடப்கெயர்வு அவடந்துள்ளனர்.இது உல  அளைில் அ ி  அளைிலொன இடப்கெயர்வு ஆகும். 

253)  ொட்டிநலநய மு ல் மொ ிலமொ  ம ிய உணவு நரைன் ைழங்கும் மொ ிலமொ  மத்தியப் 
ெிரசதசம் உள்ளது. 

254) ெிராண வாயு திட்டம்: கெங் ளூரு   ர மக் ளுக்கு சுைொச ஆநரொக் ியத்வ   சுய ஆய்வு 
கசய்ய நைண்டிய ன் அைசியம் குைித்  ைிழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்  கெங் ளூரு   ர 
 ிறுைனம் ெிரொண ைொயு  ிட்டத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

255) மண்டி ளில் ைொங்  மற்றும் ைிற் ெடும் நைளொண் கெொருட் ளுக்கு இரொஜஸ் ொன் மொ ில 
அரசொனது 2% ிருைக்  ல்யாண்  ட்டணத்வத ைி ித்துள்ளது. 

256) இந் ியொைில் கதலுங் ானா மொ ிலம் ெயிர் சொகுெடிவய ஒழுங்குெடுத் ிய மு ல் மொ ிலம் 
ஆகும். 

257) மானவ்சசவா சங் ம் என்ை  ன்னொர்ை க ொண்டு  ிறுைனமொனது சூரத் ில் கரொட்டி 
ைங் ிவய  டத் ி ைரு ிைது. இவ்ைங் ி  ினந்ந ொறும் 1 இலட்சம் ஏவழ மக் ளுக்கு உ ைி 
கசய் ிைது. 

258)  ொட்டின் ந சிய  வல  ர் கடல்லியில் 2.2 என்ை குவைந்  அளவு  ீைிரம் க ொண்ட 
 ில டுக் ம் ஏற்ெட்டது. 

259) 2025க்குள் இந் ியொ உல ளொைிய ஊட்டச்சத்து இலக்கு வள இழக்  ந ரிடும் என்று உல  
சு ொ ொர  ிறுைனம் க ரிைித்துள்ளது. 

260) ஜல் ஜவீன் திட்டம்: 2022 டிசம்ெர் மொ த் ிற்குள் ஹரியொனொ & ஜம்மு  ஷ்மிர் 
மொ ிலங் ளின் ஒவ்கைொரு ைடீ்டிற்கும் குடி ீர் ைழங்கும்  ிட்டத்வ  உறு ிகசய் ிைது. 

261) இந்திய அஞ்சல் துவையொனது புலம்கெயர்ந்  க ொழிலொளர் ளுக்கு அஞ்சலி கசலுத்தும் 
ந ொக் ில் சிறப்பு அஞ்சல் அட்வடவய கைளியிட்டுள்ளது. 

262) ஆத்ம நிர்ெர் ொரத்துக் ா  ல ொ மங்ந ஷ் ர் "கஜயிது  ொரதம்" என்ை ெொடவலப் 
ெொடியுள்ளொர். 
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263) மத்தியப் ெிரசதச அரசு ஊர  கெண் ளின் ெொது ொப்ெிற் ொன ெிள்வள கெயருக் ொ   ீ ி 
இலைச ைொ ன நசவை  ிட்டத்வ  ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

264) நமற்கு க ொடர்ச்சி மவலயொனது சுற்றுச்சூழல் ரீ ியொ  முக் ியமொன ெகு ியொ  
அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

265) MSME- ளுக் ான மறுஆரம்ெ திட்டம்: ஆந் ிரப்ெிரந ச அரசொனது அம்மொ ிலத் ின் சிறு 
குறு மற்றும்  டுத் ர க ொழில் துவை ளுக்கு ஆ ரவு அளிக்கும் ந ொக் த்துடன் 
இத் ிட்டத்வ  ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

266) அம்ெி ொபூர் சூரத் ரொஜ்ந ொட் வமசூர் மற்றும்  ைிமும்வெ ஆ ிய ஐந்து   ரங் ளில் குப்வெ 
இல்லொ   ரங் ள் என 5  ட்சத் ிர ம ிப்ெடீு கெற்றுள்ளன. 

267) உத் ிரெிரந சம் 800  ிநலொ மீட்டர்  ீளமுள்ள மூலிவ  சொவல ள் என்ை கெயரில் 
சொவல வள அவமக்  உள்ளது. 

268) ேிந்தி கமொழியொனது ேரியானாவின் அ ி ொரப்பூர்ை  ீ ிமன்ை கமொழியொகும். 

269) நமொசமொன  ிவலயில் ெொ ிக் ப்ெட்டிற்கும் ந ொைிட் – 19 ந ொயொளி ளுக்குச் 
சி ிச்வசயளிக் க்கூடிய ெிளொஸ்மொ ெரிமொற்ை சி ிச்வசயின் சொத் ியக்கூறு வள ஆரொயும் 
மருத்துை க ைிமுவைக்கு இந் ிய மருத்துை ஆரொய்ச்சிக் குழுைின் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) ஒப்பு வல 
ந ரளொ கெற்றுள்ளது. 

270) இந் ிய ந சிய க டுஞ்சொவல ஆவணயம் 2019 – 20  ி ியொண்டில், 3,979  ி.மீ. ந சிய 
க டுஞ்சொவல வள  ட்டி முடித் து. (இந் ிய ைரலொற்ைில் மி  கெரியது).  

271) நம்ெிக்வ  வாக்க டுப்பு - ஆளுநரின் விருப்புரிவம அதி ாரம் : ஆட்சியில் உள்ள ஒரு 
அரசொங் ம் சட்டமன்ைத் ின்  ம்ெிக்வ வய இழந்துைிட்டு  ள்ளொடுை ொ  ஆளு ர்  ரு ினொல், 
அைர் எந்  ந ரத் ிலும்  ம்ெிக்வ  ைொக்க டுப்புக்கு அவழப்பு ைிடுக்  முடியும் என்று இந் ிய 
உச்ச ீ ிமன்ைம் கூறு ிைது. (சரத்து 163 – ஆளு ரின் ைிருப்புரிவம அ ி ொரம் ெற்ைியது). 

272) ச ாவிட் – 19 ஒடிசாவின்  வல விழாவவ ொதித்தது : ந ொைிட் – 19  ொரணமொ  
ம ொைிைூப் சங் ரொந் ி (ஏப்ரல் 13, 2020)  ினத் ில்  வடகெறும் நமரு ஜொத்ரொ ைிழொவை 
ஒடிசொைின் அரசொங் ம்  வட கசய் து. நமலும் ந ொைிட் – 19 ெட்டொசித்ரொ ஓைியங் ளின் 
ைிற்ெவனவயயும் ெொ ித்துள்ளது. 

273) சமா ெிரதிவா :ஒடிசொ அரசு யுனிகசஃப் உடன் இவணந்து “நமொ ெிர ிைொ” என்ை  ிட்டத்வ  
அைிமு ப்ெடுத் ியது. இத் ிட்டத் ின்  ீழ் குழந்வ  ள் ந ொைங் ள் உருைொக்கு ல், 
ைவரெடங் ள், சிறு வ  எழுது ல், ஓைியப்நெொட்டி நெொன்ை இவணயைழி (ஆன்வலன்) 
நெொட்டி ளில் ெங்ந ற் லொம். 
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274)  ிரிைி விஞ்ைான் ச ந்திரா :ந ரள அரசு ைடீ்டிற்ந  கசன்று மீன் ைி ிநயொ ிக்கும் 
 ிட்டத்வ  க ொடங் ியுள்ளது. 

275) இந் ிய அரசு ஏப்ரல் 13, 2020 அன்று ஜொலியன்ைொலொ ெொக் ெடுக ொவல  ினத்வ  
அனுசரித் து. 

276) ஊரடங்கு அனும ிச்சீட்டு ந ட்டு  ிறுத் ப்ெட்டநெொது,  ி ொங்க் ளின் ஒரு குழு ெஞ்சொப் 
 ொைல்துவைவய  ொக் ி, உ ைி துவண ஆய்ைொளரின் வ வய கைட்டியது.  ி ொங் என்ெது 
சீக் ிய ைரீர் ளின் ஒரு ெிரிவு. 

277) க ொற்று ந ொய் ள் சட்டம், 1897இன் ெிரிவு 3 – ஐ  ிருத்துை ன் மூலம் ந ொைிட் – 19 
ெரைவலக் வ யொள்ை ற் ொன ஒரு அைசரச்சட்டத்வ  ஒடிசொ அரசொங் ம் இயற்ைியது. 

278) “ ீ ிவய  ிவல ொட்டிட” ஊட ங் ளொனது ந ொைிட் – 19 ெற்ைிய உண்வம  ிவலவய 
அரசொங் த் ிடமிருந்து உறு ி கசய் ப்ெிைந  கைளியிடநைொ அல்லது ஒளிப்ெரப்ெநைொ 
நைண்டுகமன்று மத் ிய அரசு உச்ச ி ிமன்ைத் ில் நமல்முவையடீு கசய் து. 

279) மத் ிய அரசு ஜம்மு  ொஷ்மீர் சட்டப்பூர்ை ைொழ்ைிட ைி ி வள ைவரயறுத் து.  

 2020ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு –  ொஷ்மீர் மறுசீரவமப்பு (மொ ில சட்டங் ளின்  ழுைல்) 
உத் ரவை உள்துவை அவமச்ச ம் (எம்.எச்.ஏ) கைளியிட்டது. 

 ஆ ஸ்ட் 6, 2019 அன்று, அரசியலவமப்ெின் சரத்து 370 மற்றும் சரத்து 35ஏக்கு  ீழ் ைரும் 
ஜம்மு –  ொஷ்மீரின் சிைப்பு அந் ஸ்வ  மத் ிய அரசு ரத்துச் கசய் து, நமலும் ஜம்மு – 
 ொஷ்மீவர, ஜம்மு –  ொஷ்மீர் மற்றும் லடொக் என இரண்டு யூனியன் ெிரந சங் ளொ  
ெிரித் து. 

 ஜம்மு –  ொஷ்மீர் அல்லொ  குடியிருப்ெொளருக்கு அங்கு கசொத்து ைொங்குைவ   வட 
கசய்து, அ ன் குடியிருப்ெொளர் ளுக்கு அரசு நைவலயில் இட ஒதுக் ீட்வட உறு ி 
கசய்யும் “ ிரந் ர குடியிருப்ெொளர் வள” மொ ில சட்டமன்ைம்  ீர்மொனிக்  அனும ிக்கும் 
இரண்டு அரசியலவமப்பு ைி ிமுவை ள் ரத்து கசய்யப்ெட்டன. 

 சரத்து 371  ீழ் சிைப்பு அந் ஸ்து ைி ிமுவை ள் இமொச்சலப்ெிரந சம் உட்ெட 12 
மொ ிலங் ளுக்கு கெொருந்தும். 

 ைளர்ச்சிக்கு  ிவடக் க்கூடிய மட்டுப்ெடுத் ப்ெட்ட குவைந்  ைளங் வள 
ெொது ொப்ெ ற் ொ வும், அ ன்  னித்துைமொன அவடயொளத்வ  அரசு ெொது ொப்ெவ  உறு ி 
கசய்ை ற் ொ வும்  ிலத் ின் உரிவமவய ஒழுங்குெடுத்து ல் மற்றும்  ிலத்வ  
வ மொற்றுைது க ொடர்ெொன ைி ிமுவை ள். 

280) இந்ந ொ-அகமரிக்  இரொஜ ந் ிர உைவு ளின் ஏழு  சொப் ங் ளில்  னியொ  இந் ியொவுக்கு 

ைந்  மு ல் அகமரிக்  ஜனொ ிெ ியொ  கடொனொல்ட் டிரம்ப் ைந் டந் ொர்.  டந்  ஆண்டு 

ேூஸ்டனில்  வடகெற்ை ‘ேவுடி, சமாடி!’ என்ை ைரிவசயில் க ொடர்ந்து ‘நமஸ்சத 

டிரம்ப்’  ி ழ்வு ஏற்ெொடு கசய்யப்ெட்டது. 
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281) க ாசரானா வவரஸ் (என்.சி.ஓ.வி) ந ொய்த்க ொற்வை மொ ில நெரழிவு என்று ந ரளொ 

அைிைித்துள்ளது 

282) கடல்லி-லக்சனா மற்றும் மும்வெ-அ மதாொத் இவடநய இரண்டு சதஜாஸ் 

எக்ஸ்ெிரஸ் ரயில் ளுக்குப் ெிைகு இந் ியொைின் மூன்ைொைது  னியொர் ரயில்  ொைி-
ம ொ ல் எக்ஸ்ெிரஸ் ஆகும். 

283) மணிப்பூர் ெயணி ளுக் ொ  இன்னர் வலன் அனும ி கெை இவணயப் ெக் த்வ  
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

284) யூனியன் ெிரந சமொன ஜம்மு- ொஷ்மீர் மற்றும் அசொம், அருணொச்சல ெிரந சம், 

மணிப்பூர் மற்றும்  ொ ொலொந்து மொ ிலங் ளில் சட்டமன்ை மற்றும்  ொடொளுமன்ைத் 

க ொகு ி வள ைவரயறுக்கும் ந ொக் த் ிற் ொ  மத் ிய அரசு டிலிமிட்நடைன்  மிைவன 

அவமத்துள்ளது. 

285) கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன அவமச்சரவைக் குழு, "உழைர் உற்ெத் ி 
அவமப்பு வள உருைொக்கு ல் மற்றும் நமம்ெடுத்து ல்"  ிட்டத்வ  அங் ீ ரித்துள்ளது. 

286) ைடீ்டுைச ி மற்றும்   ர்ப்புை ைிை ொர அவமச்ச ம் எளிதான வாழ்க்வ  அட்டவவண 

(ஈஓஎல்ஐ) மற்றும் ந ராட்சி கசயல்திறன் குறியீடு (எம்.ெி.ஐ) 2019 என்ை இரண்டு 

ம ிப்ெடீ்டு  ட்டவமப்வெ அைிமு ப்ெடுத் ியது 

287) ம ொரொஷ்டிரொைில் நஜ.என்.ெி.டி.க்கு ைடக்ந  சுமொர் 190  ி.மீ க ொவலைில் அவமந்துள்ள 

ைடைனில் ஒரு கெரிய துவைமு த்வ  அவமக்  மத் ிய அவமச்சரவை ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ளது. 

288) ெைவை ென்மு த் ன்வம, அைற்ைின் சுற்றுச்சூழல் அவமப்பு ள், ைொழ்ைிடங் ள் மற்றும் 

 ொட்டில் உள்ள இயற்வ   ொட்சி வளப் ெொது ொப்ெ ற் ொ  இந் ிய அரசு 

“கதாவலசநாக்கு ொர்வவ திட்டம் (2020-2030)” என்ை ைவரவை கெொது  ளத் ில் 

வைத்துள்ளது. 

289) அருணாச்சல ெிரசதச அரசு  ிழக்கு-சமற்கு கதாழில்துவற நவடொவத என்ை 

கெயரில் ஒரு க டுஞ்சொவலவய உருைொக்   ிட்டமிட்டுள்ளது. இ ில் ெக்ச  புலி ள் 
சரணாலயத்தின் வமயப்ெகுதி ள்40  ி.மீ ைவர உள்ளடங்கு ிைது. 

290) குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானில் கமொத் ம் 50 ஜி ாவாட் திறன் க ொண்ட அல்ட்ரொ 

கம ொ புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ி (ஆர்இ) பூங் ொக் வள அவமப்ெவ , புதுப்ெிக் த்தக்  

எரிசக்தி அவமச்ச ம் (எம்.என்.ஆர்.இ) ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 
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291) ஏழு மொ ிலங் ளில் 1,00,000 கெண் ளுக்கு டிஜிட்டல்  ல்ைியைிவு ெயிற்சி அளிக்  

நெஸ்புக், ந சிய கெண் ள் ஆவணயம் (என்.சி.டெிள்யூ) மற்றும் வசெர் அவம ி 
அைக் ட்டவள ஆ ியைற்றுடன் இவணந்து ‘ைி  ிங்க் டிஜிட்டல்’  ிட்டத்வ  

அைிமு ப்ெடுத் ியது. 

292) ந ரளொைின்  ண்ணூர் மாவட்டத்தில் கெரும்ொ ஆற்றின்  வரயில் அவமந்துள்ள 

ெயானூரில் ம ாத்மா  ாந்தி ஸ்மிருதி அருங் ாட்சிய த்வத அவமக்  ந ரளொ 

 ிட்டமிட்டுள்ளது. 

293) அரசியலவமப்ெின் 9 ைது அட்டைவணயின்  ீழ் ெழங்குடி மற்றும் ெிை ெிற்ெடுத் ப்ெட்ட 

ைகுப்ெினருக் ொன இட ஒதுக் ீடு ைி ிக்  நைண்டும் என்ை ந ொரிக்வ  
வைக் ப்ெட்டுள்ளது. 

294) 100% எல்ெிஜி எரிவாயு ொது ாப்பு க ொண்ட  ொட்டின் மு ல் மொ ிலமொ  இமாச்சலப் 

ெிரசதசம் ஆ ியுள்ளது. 

295) 2019-20ஆம் ஆண்டிற் ொன டிஜிட்டல் மொற்ைத் ிற் ொன அரசு கசயல்முவை மறு 

கெொைியியலில் சிைந்து ைிளங்குை ற் ொ  இந் ியத் ந ர் ல் ஆவணயத் ிற்கு ‘கைள்ளி’ 
ைழங் ப்ெட்டுள்ளது. ஈசராகநட்-ஐ அங் ீ ரித்து இந்  ைிருது ைழங் ப்ெட்டது. 

296)  ணக்க டுப்வெ “அசொமி முஸ்லிம் ள்” என்று ெரைலொ  அைியப்ெடும் ந ொரியொ, 

நமொரியொ, ந ைி மற்றும் ஜூல்ஹொ ஆ ிநயொருக் ொ  அசொமின் சிறுெொன்வமயினர் 

மற்றும் நமம்ெொட்டுத் துவை  லன்புரி  ொன்கு சமூ ங் ளின் மக் ள் க ொவ  

எடுக் ப்ெடவுள்ளது. 

297) ம ாராஷ்டிர அரசு வாரத்திற்கு ஐந்து நைவள  ொட் ள்  ிட்ட ிவன  னது 
அலுைலர் ள் மற்றும் ெணியொளர் ளுக்கு 29 ெிப்ரைரி 2020 மு ல் அமல்ெடுத்துை ொ  
அைிைித்துள்ளது. 

298) ஆந் ிரப் ெிரந சத் ின்  டிெத்ரி ரயில் ிவலயத் ிலிருந்து  ொட்டின் மு ல் 
ைவ யிலொன ஒரு ‘ெழத் க ொடர்ைண்டி’  னது ெயணத்வ த் க ொடங் ியது. 

299)  ாம்ொக்ட் ஃப்சளாரசன்ட் விளக்கு ள் (சி.எஃப்.எல்) மற்றும் ஒளிரும் (இவழ) ெல்பு வள 

ைிற்ெவன கசய்ை ற்கு ந ரளொ  ைம்ெர் 2020 மு ல்  வட ைி ிக் வுள்ளது. 

300) மருத்துைர் ளின்  னியொர்  வடமுவைவய  ண் ொணிக்  சு ாதாரத் துவறயில்  ாவல் 

ெிரிவவ அவமக்  ச ரள அரசு முன்கமொழிந்துள்ளது. 

301) பு ொர் வள ெ ிவு கசய்ை ில்  னது குடிமக் ளுக்கு அ ி  எளிவமவயயும் சுலெத்வ யும் 

ைழங்  ஒடிசா அரசாங் ம் சமீெத் ில் ஒரு கமய்நி ர்  ாவல் நிவலயத்வத 

க ொடங் ியுள்ளது 
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302)  ர்நாட  அரசு “ஜனசசவா ா திட்டம்” என்ை கெயரில் பு ிய ைடீ்டு ைொசல் கசன்று 
ைி ிநயொ ம் கசய்யும்   ிட்டத்வ  க ொடங்குை ொ  அைிைித் து 

303) ராஜமசேந்திரவரத்தில் முதல் திைா  ாவல் நிவலயத்வத ஆந் ிர மொ ில அரசு  ிைந்து 

வைத் து 

304) 14th ெிப்ரைரி 2020 அன்று மும்வெ மற்றும் புசன இவடநய இந் ியொைின் மு ல் 

இன்டர்சிட்டி மின்சொரப் நெருந்து நசவை க ொடங் ப்ெட்டது . 

 

305) 2020 ஜனைரி 26 அன்று இந் ியொ  னது 71ைது குடியரசு  ினத்வ  க ொண்டொடியது. 
சிைப்பு ைிருந் ினர்: ெிநரசில் அ ிெர் கஜய்ர் நெொல்சனொநரொ 
 

306) ஆந் ிர சட்டமன்ைமொனது ஆந் ிரப் ெிரந சத் ில் அ ி ொரப் ெரைலொக் ம் 
அவனத்து ெிரொந் ியங் ளின் சமமொன ைளர்ச்சி மநசொ ொ, 2020-ஐ 
கைற்ைி ரமொ   ிவைநைற்ைியது.இந் ச் சட்டமொனது மொ ிலத் ிற்கு மூன்று 
 வல  ரங் வள அவமக்  ைழி ைவ  கசய் ிைது. 

அமரொை ி சட்டமன்ை  வல  ரம் 

ைிசொ ப்ெட்டினம்  ிர்ைொ த்  வல  ரம் 

 ர்னூல்  ீ ி அவமப்புக் ொன  வல  ரம் 
 
307) க லுங் ொனொ மொ ிலமொனது “2020ஆம் ஆண்டிவன கசயற்வ  

நுண்ணைிவுக் ொன” ஆண்டொ  அைிைித்துள்ளது. 

308) ரயில்நை ெொது ொப்பு ெவடயின்(RPF) கெயரொனது “இந் ிய இரயில்நை 
ெொது ொப்புப் ெவடப் ெணி” என்று கெயர் மொற்ைம் கசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

309) கெொருளொ ொர ரீ ியொ ப் ெின் ங் ிய  ிவலயில் உள்ளைர் ளுக்கு  ல்ைி 
மற்றும் நைவலைொய்ப்ெில் 10% இடஒதுக் ீட்வட கசயல்ெடுத் லொமொ என்ெவ  
 ீர்மொனிக்கும் முடிைிவனமொ ில அரசு நள எடுத்துக் க ொள்ளலொம் என்று 
மத் ிய அரசொனது உச்ச  ீ ிமன்ைத் ிடம் க ரிைித்துள்ளது. 

310) மத் ியப் ெட்டியலில் உள்ள இ ரெிற்ெடுத் ப்ெட்ட ைகுப்ெினருக்குள் துவண 
ைவ ப்ெடுத்து வலப் ெற்ைி ஆரொய்ை ற்கு அரசியலவமப்புச் சட்டத் ின்340ைது 
ைி ியின் ீழ் அவமக் ப்ெட்ட குழுைின் ொலத்வ   ீட்டிக்  
அவமச்சரவையொனது ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

311) உள்துவை அவமச்ச மொனது கமொத்  ொ ொலொந்துமொ ிலத்வ யும் ஆயு ப் 
ெவட ள் (சிைப்பு அ ி ொரங் ள்) சட்டம், 1958(AFSPA)-ன்  ீழ் இன்னும் ஆறு 
மொ ங் ளுக்கு ஒரு "அவம ி குவைைொன ெகு ியொ "அைிைித்துள்ளது. 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


81 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

312) குநளொநரொ ஃப்நளொநரொ  ொர்ென் ளுக்குப் (CFC) ெிைகு ஓநசொன் ெடலத்வ  அ ி  
அளைில் சிவ க்கும் HCFC - 141b என்ை நை ிப்கெொருளிவன முழுவமயொ  
ஒழித்துள்ள  ொடொ  இந் ியொ உருகைடுத்துள்ளது. 

313) 2020 மு ல் ஜம்மு- ொஷ்மீர்யூனியன் ெிரந சத் ில் உள்ளைர் ளுக்குஅக்நடொெர் 
26 அன்று கெொது ைிடுமுவையொ  இருக்கும் என்று அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது.இந்  
 ொளொனது ஜம்மு ொஷ்மீரின்  வடசி நடொக்ரொ ஆட்சியொளர் ம ொரொஜொ ஹரி 
சிங் இந் ிய  ைர்னர் கஜனரல் மவுண்ட்நெட்டன் ெிரபுவுடன் இவணப்பு 
ஒப்ெந்  ில் வ கயழுத் ிட்ட  ொளின்  ிவனைொ  அனுசரிக் ப்ெட உள்ளது. 

314) ந ரள மொ ிலமும் சத் ீஸ் ர் மொ ிலமும் குடியுரிவமத்  ிருத் ச் சட்டம் 
(ந ரளொ) மற்றும் ந சியப் புலனொய்வு அவமப்புச் சட்டம்(சத் ீஸ் ர்) நெொன்ை 
ெல்நைறு மத் ிய சட்டங் ளின் அரசிலவமப்பு கசல்லுெடியொகும்  ன்வமவய 
சரிெொர்க்கும் ந ொக் த்துடன்   இந் ிய அரசியலவமப்ெின் 131ைது ெிரிைின்  ீழ் 
உச்ச  ீ ிமன்ைத் ில் ைழக்குத்  ொக் ல் கசய்துள்ளன. 

315) குடியுரிவமத்  ிருத் ச் சட்டத்துக்கு (CAA)எ ிர்ப்பு க ரிைித்து மநசொ ொைிவன 
 ிவைநைற்ைிய இந் ியொைின் மு ல் மொ ிலம் ந ரளொ ஆகும். 

316) இந் ியொைின் மு லொைது “ ன்னரீ் ஆவம ளுக் ொன மறுைொழ்வு வமயமொனது” 
ெ ீொரில்  ிைக் ப்ெட்டுள்ளது. 

317) சட்ட நமலவைவய  ீக்குை ற் ொன  ீர்மொனத் ிற்கு ஆந் ிரப்ெிரந ச மொ ில 
அவமச்சரவையொனது சட்டரீ ியொன ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

318) ந சியகெண் ள் ெொது ொப்புக் ொன இயக் த் ின் (NMSW) ஒரு ெகு ியொ  
 ற்ெழிப்பு மற்றும் நெொக்நசொ(POCSO) சட்ட ைழக்கு ளுக் ொன 1023 சிைப்பு 
ைிவரவு    ீ ிமன்ைங் வள (FTSC) அவமப்ெ ற் ொன  ிட்டத்வ  சட்டம் 
மற்றும்  ீ ி அவமச்ச மொனது க ொடங் ியுள்ளது. 

319) மத் ிய அரசு, அசொம் மொ ில அரசு,  வடகசய்யப்ெட்ட  ிளர்ச்சிக் 
குழுைொனநெொநடொலொந்துந சிய ஜன ொய  முன்னணி (NDFB) ஆ ியைற்றுக்கு 
இவடயிலொன முத் ரப்பு ஒப்ெந் மொன3ைது நெொநடொ அவம ி ஒப்ெந் மொனது 
2020 ஜனைரி 27 அன்று வ கயழுத் ொனது.இது நெொநடொ மக் ள்ஆ ிக் ம் 
கசலுத்தும் ெகு ி ளில்  ிவலயொனஅவம ிவயக் க ொண்டுைருை ற் ொன 
ஒப்ெந் மொகும். 

320) மத் ிய அரசு, மிநசொரம் மொ ில அரசு,  ிரிபுரொ மொ ில அரசு மற்றும் புரு 
சமூ த் ின் முக் ிய  வலைர் ள் இவடநய 23 ஆண்டு  ொல புரு-ரியொங் 
ெழங்குடியின அ  ி ள் ெிரச்சிவனவய  ீர்த்து வைப்ெ ற் ொன  ொன்கு  ரப்பு 
ஒப்ெந் மொனது வ கயழுத் ிடப்ெட்டது. 
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321) இந் ிய ைிலங் ியல் ஆய்வு வமயம் (ZSI) மற்றும் குஜரொத் ின் ைனத்துவை 
ஆ ியவைமு ன்முவையொ இவணந்து உயிரிப் ெொவை ள் 
க ொழில்நுட்ெத்வ ப்ெயன்ெடுத் ிெைளப்ெொவை வள மீட்கடடுக்கும் முயற்சியில் 
இைங் ியுள்ளன. ச் ைவளகுடொைில் உள்ள மித் ொபூர்  டற் வரயில் இருந்து 
ஒரு  டல் வமல் க ொவலைில் ஒருஉயிர்ப்ெொவையொனது ிறுைப்ெட்டுள்ளது. 

322) ரொம்சொர் ஒப்ெந் மொனது இந் ியொைில் நமலும் 10 ஈர ிலங் வள சர்ைந ச 
முக் ியத்துைம் ைொய்ந்   ளங் ளொ  அைிைித்துள்ளது. 

 

மாநிலம் ராம்சார் ஈர நிலங் ள் முக் ியத்துவம் 

ம ொரொஷ்டிரொ  ந்தூர் மொ நமஸ்ைர்  இது ம ொரொஷ்டிரொைின் 
மு ல் ரொம்சொர் ஈர  ிலமொகும். 
 இது  க் ொண ெடீபூமியில் 
உள்ள ஏரி ள், சதுப்பு  ிலங் ள் 
மற்றும் ெழமரக்  ொடு ளொல் 
 ிவைந்  ெகு ியொகும். 

 

 

 

 

 

 

உத் ிரப்ெிரந சம் 

சமன் ெைவை ள் 
சரணொலயம் - 
கமயின்பூரி 

 ங்வ  கைள்ள சமகைளியில் 
 ொணப்ெடும் ெருை ொல கு ிவரக் 
குளம்பு  ஏரி 

 ைொப் ஞ்ச் ெைவை ள் 
சரணொலயம் - உன்னொவ்  

ஆழமற்ை சதுப்பு  ிலம் 

சமஸ்பூர் ெைவை ள் 
சரணொலயம் - நரெநரலி  

இந்ந ொ - ங்வ  சமகைளி ளில் 
 ொணப்ெடும் ைற்ைொ   ொழ்சதுப்பு 
 ிலப்ெகு ி 

சொண்டி ெைவை ள் 
சரணொலயம் – 
ஹொர்ந ொய் 

  ன்னரீ் சதுப்பு  ிலமொன இது 
BirdlifeInternational அவமப்ெினொல் 
முக் ியமொன ெைவை ள் 
ெகு ியொ  )Important Bird Area( 
ைவ ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. 

ெொர்ை ி ஆர் ொ 
ெைவை ள் சரணொலயம் 

இரண்டு கு ிவரக் குளம்பு 
ஏரி வளக் க ொண்ட  ிவலயொன  
 ன்னரீ் சூழல் 

சர்சொய்  ைர் ஜலீ் - 
எட்டொைொ 

இந்ந ொ -  ங்வ  
கைள்ளப்கெருக்கு  ஈர ிலம் 
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ெஞ்சொப் ெியொஸ்  ொப்புக்  ொடு ள்  அழிந்து ைரும் கசொம்பு மூக்கு 
மு வல ள் )gharial( மீண்டும் 
இங்கு 
அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளன. 

 ங் ல் ைனைிலங்கு 
சரணொலயம் 

அ ி  சுற்றுச்சூழல் உணர் ிைன் 
க ொண்ட ெஞ்சொெின் சிைொலிக் 
மவலத் க ொடரின் அடிைொரத் ில் 
அவமந்துள்ளது 

ந நைொபூர் - மியொனி 
சமூ   ொப்புக்  ொடு ள்  

இயற்வ  சதுப்பு  ிலங் ளொன 
இவை மீன்ைளர்ப்பு குளங் ள் 
மற்றும் ைிைசொய ஈர ிலங் ளொல் 
 ிவைந்து  ொணப்ெடு ிைது. 

 

323) ந சிய   ைல் வமயமொனது (NIC)  ர் ொட ொைின் கெங் ளூரில் 
க ொடர்சங் ிலித் க ொழில்நுட்ெத் ிற் ொன சிைப்பு ைொய்ந்  வமயத்வ  (CoE) 
அவமத்துள்ளது. 

324)   ொர்த் ொன் அ ழ்ைொரொய்ச்சி:  ொக்பூருக்குஅரு ிலுள்ள   ொர்த் ொன் ெகு ியில் 
 டந்  க ொல்கெொருள் அ ழ்ைொரொய்ச்சியொனது,ைொ ொட ர் ைம்சத் ின்ைொழ்க்வ  
முவை, சமயச் சடங்கு ள்,ைர்த்    வடமுவை ள் மற்றும் ெிரெொை ிகுப்  
ம ொரொணியின்  ீழ்ைொ ொட ர் ளின் ஆட்சி ெற்ைிய ெல்நைறு சொன்று வள 
ைழங் ியுள்ளது. 

325) அ ில ெொர ிய மரொத் ி சொ ித்ய சம்நமளனமொனது மரொத் ி கமொழிவய 
‘கசம்கமொழியொ ’ அைிைிக் க் ந ொரி ஒரு  ீர்மொனத்வ   ிவைநைற்ைியுள்ளது. 

326) ெிர ொன் மந் ிரி ஆைொஸ் நயொஜனொ- ிரொமீன் (PMAY-G)  ிட்டத் ின்  ீழ் 
2022க்குள் அவனைருக்கும் ைடீ்டுைச ி அளிக் ப்ெடும் என்ை இலக் ிவன 
மத் ிய அரசு அவடயும் என்று  ி ி அவமச்ச மொனது 2020 ஜனைரி 30 அன்று 
அைிைித் து. 

327) நஜொன்ஸ் லொங் லொசல்நல (JLL)  ிறுைனமொனது வஹ ரொெொத்   ரத் ிவன 
உல ின் மி வும் ஆற்ைல் ைொய்ந்    ரமொ  அைிைித்துள்ளது. 

328) சமீெத் ில்,  மீெியொைிலிருந்து “ஆப்ெிரிக்  சிறுத்வ  வள” இந் ியொவுக்கு 
இைக்கும ி கசய்ய உச்ச  ீ ிமன்ைமொனது ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 
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329) குழந்வ  வள ெள்ளிக்கு அனுப்பும் கெற்நைொர் ள் அல்லது 
ெொது ொைலர் ளுக்கு ₹15,000  ி ி உ ைி ைழங்கும் “ஜ ன் அண்ணொஅம்மொ 
நைொடி  ிட்டத்வ ” ஆந் ிரப்ெிரந ச அரசொனது அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

330) குஜரொத் அரசொனது அம்மொ ிலத் ில் குழந்வ  ளின் பு ிய  ண்டுெிடிப்பு வள 
அவடயொளம்  ொணவும், ைளர்க் வும், நமம்ெடுத் வும் “ைிக்ரம் சொரொெொய் 
குழந்வ  ள்  ண்டுெிடிப்பு வமயத் ிவன” அவமக்  முடிகைடுத்துள்ளது. 

331) மொ ிலத் ில் ஜநீரொ ெட்கஜட் இயற்வ  நைளொண்வமவய கசயல்ெடுத்  ஆந் ிர 
மொ ில அரசொனது ஒரு கஜர்மொனிய  ிறுைனத்துடன் புரிந்துணர்வு 
ஒப்ெந் த் ில் வ கயழுத் ிட்டுள்ளது. 

332)  ீர் -  வரயக்கூடிய உரங் வள சீனொைிலிருந்து இைக்கும ி கசய்ய குஜரொத் 
அரசொனது முடிவு கசய்துள்ளது. 

333) எரிகெொருள் ெொது ொப்ெின் முக் ியத்துைத்வ  எடுத்துக் ொட்டுை ற் ொ   ொடு 
முழுைதும் “சொக்ஷொம் ெிரச்சொரங் வள”  டத்  மத் ிய அரசு 
முடிகைடுத்துள்ளது. 

334) ந ரளொவுக்குப் ெிைகு  ொட்டின் இரண்டொைது மொ ிலமொ  ெஞ்சொப் ஆனது 2020 
ஜனைரி 17 அன்றுகுடியுரிவம ( ிருத் ) சட்டத்வ  ரத்து கசய்யக் ந ொரி 
சட்டமன்ைத்  ீர்மொனத்வ   ிவைநைற்ைியது. 

335) மத் ிய அரசு  னது “ந சிய  ொசந ொய்  ட்டுப்ெொட்டு  ிட்டத்வ ”“ந சிய 
 ொசந ொய் ஒழிப்பு  ிட்டம்” என்று மறுகெயரிட்டுள்ளது. 

336) ஆக்ஸ்நெொர்டு யுனிைர்சிட்டி ெிரஸ் ஆனது 2019ஆம் ஆண்டின் ஆக்ஸ்நெொர்டு 
இந் ி ைொர்த்வ யொ  “சம்ைி ொன்” (அரசியலவமப்பு) என்ை ைொர்த்வ வய 
அைிைித்துள்ளது. 

337) ெழங்குடியினர் ைிை ொர அவமச்ச மொனது இந் ிய அரசியலவமப்ெின் 6ைது 
அட்டைவணயின்  ீழ் லடொக்வ  ெழங்குடியினர் ெகு ியொ  அைிைிக்  மத் ிய 
அரசுக்கு ெரிந்துவர கசய்துள்ளது. 

338) மத் ிய க ொழில்துவை ெொது ொப்பு ெவடயொனது (CISF) 2020-ம் ஆண்வட 
துருப்புக் ளின்  லனுக் ொ   டமொடும் ஆண்டொ  அனுசரித் து 

 

 

 

 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


85 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

 

4. சர்வததசம் 

 

 

1) உலொ சு ொ ொர அவமப்ெொனது (WHO) 2021ஆண்டிவன “சர்ைந ச சு ொ ொர 
மற்றும் ெரொமரிப்பு ெணியொளர் ளின் ஆண்டு” என்று அைிைித்துள்ளது. 

2) ெயங் ரைொ த்வ   ிைம்ெட வ யொள்ை ற் ொ  ெிரிக்ஸ்) BRICS (அவமப்ெொனது 
ஒரு பு ிய ெயங் ரைொ  எ ிர்ப்பு  ிட்டத்வ  ெின்ெற்ைத்  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

3) க ன் அகமரிக்   ொடொன கெரு  ொட்டின்  ஐந் ொைது அ ிெர்  மொனுைல் 
கமரிநனொ மக் ளின் ஆர்ப்ெொட்டம்  ொரணமொ  ெ ைிநயற்ை ஐந்து  ொட் ளுக்குப் 
ெிைகுெ ைியிலிருந்து  ீக் ப்ெட்டொர். 

4) மொற்றுப் ெொலினத்வ ச் நசர்ந்  இசுலொமியர் ளுக் ொ  ைங் ந ச அரசொனது  னது 
மு ல் இஸ்லொமிய ெள்ளிவயத்  ிைந்துள்ளது 

5) 2025ஆம் ஆண்டுக்குள்  ொர்ென் உமிழ்வு முற்ைிலும் இல்லொ   ொடொ  
உருகைடுப்ெவ  ந ொக் மொ க் க ொண்டு  ியூசிலொந்து  ொல ிவல 
அைசர ிவலவய அைிைித்துள்ளது. 

6) ெொ ிஸ் ொன் ெிர மர் இம்ரொன் ொன்  ில் ிட் -ெல் ிஸ் ொன்ெிரொந் ியத் ிற்கு 
“ ற் ொலி  மொ ொண அந் ஸ்வ ” ருை ொ  அைிைித் ொர் .நமலும் ஒவ்கைொரு 
ஆண்டும்  ைம்ெர் 1அன்று அங்கு “சு ந் ிர  ினம்”அனுசரிக் ப்ெடும் என்றும் 

அைிைித்துள்ளொர். 

7) ெொங்டொ  ிரொமம்  :சீனொ உருைொக் ியுள்ள பு ிய எல்வல  ிரொமம் ; இந்   ிரொமம் 
சீனொ மற்றும் பூட்டொன் ஆ ிய  ொடு ளுக்கு இவடயிலொன சர்ச்வசக்குரிய 
இடத் ில் அவமந்துள்ளது  .இந் ப் ெகு ியொனது ந ொக்லொம் ெடீபூமியில் இந் ியொ-

பூட்டொன்-சீனொ ஆ ிய மூன்று  ொடு ளும் சந் ிக்கும் இடத் ின்  ிழக்ந  உள்ளது.  

8) ைட ிழக்கு இந் ியொைின்  ீர் ெொது ொப்ெில்  ீண்ட ொல எ ிர்மவைத்  ொக் த்வ  
ஏற்ெடுத் க்கூடிய ஒரு  டைடிக்வ யொ ,  ிகெத் ில் உள்ள எல்வலக் 

 ட்டுப்ெொட்டுக் ந ொட்டுக்கு (LAC( அரு ில் உள்ள யொர்லுங் ஜொங்நெொ ஆற்ைின் 
 ீழ் ெகு ியில் சீனொ ஒரு மி ப்கெரிய அவணவய  ட்ட உள்ளது.. 

9) இயற்வ  நெரழிவு ள் மற்றும் ந ொைிட்19க ொற்றுந ொவய சமொளிக்   ட்பு 
 ொடு ளுக்கு இந் ிய அரசு உ ைி ைழங் ி ைரு ிைது  .சூடொன் மக் ளுக்கு 100 டன் 
அளைிலொன உணவுப்கெொருட் வள எடுத்துச் கசன்ை அந  ஐ .என்.எஸ் .ஐரொைத் 
 ப்ெலனொது இ ிலும் ெயன்ெடுத் ப்ெடு ிைது.  
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10) ெரஸ்ெர அணு ல் ஒப்ெந் ம் (RAA):க ன் சீனக்  டல் மற்றும் ெசிெிக்  ீவு 
 ொடு ளில் சீனொைின் ைளர்ந்து ைரும் கசல்ைொக்வ  எ ிர்க ொள்ளும் முயற்சியில் 
ஜப்ெொன் மற்றும் ஆஸ் ிநரலியொ ஆ ிய  ொடு ள் இவணந்து  ஒரு முக் ியமொன 
ெொது ொப்பு ஒப்ெந் த் ில் வ கயழுத் ிட்டுள்ளன. 

11) அநயொட்டொ சூைொைளியொனது மத் ிய அகமரிக் ொைின்  ி ரகுைொைில்  வரவயக் 
 டந் து. 

12) அ ிெயங் ர சூைொைளியொன நரொலி அல்லது ந ொனி ெிலிப்வென்ஸில்  வரவயக் 
 டந் து. 

13)  டந்  ெத்து ஆண்டு ளில் மூன்ைொைது முவையொ  அகமரிக் ொைின் ஒரு 
ெிரொந் ியமொன ‘புைர்ட்நடொ ரிக்ந ொ ’மொ ில அந் ஸ்து ந ொரி  அ ற்கு ஆ ரொைொ  

ைொக் ளித்துள்ளது . ொட்டில்  ற்நெொதுள்ள 50 மொ ிலங் ளுக்கு இவணயொ  
 டத் ப்ெட நைண்டும் என்று அம்மொ ொணமொனது ந ொரிக்வ  ைிடுத்துள்ளது. 

14) ஜப்ெொன் 2050-ம் ஆண்டுக்குள்  ொர்ென் உமிழ்வு இல்லொ   ொடொ  மொைத் 
 ிட்டமிட்டுள்ளது. 

15) இந் ியொவும் அகமரிக் ொவும் அடிப்ெவட ெரிைர்த் வன மற்றும் ஒத்துவழப்பு 
ஒப்ெந் த் ில் (BECA) வ கயழுத் ிட்டுள்ளன. 

16) இஸ்நரலுடனொன உைவை சுமூ மொக் ிய மூன்ைொைது அரபு  ொடு சூடொன் ஆகும் .
அகமரிக் ொ அ ன் ெயங் ரைொ  எ ிர்ப்பு ஆ ரைொளர் ளின் ெட்டியலில் இருந்து 
சூடொன்  ொட்வட  ீக் ிய சில  ொட் ளுக்குப் ெிைகு இந் ி ழ்ைொனது 
 வடகெற்றுள்ளது. 

17) ஹொங் ொங் BNO டவுச் சீட்டு வள கசல்லுெடியொகும் ெயண ஆைணங் ளொ  
அங் ீ ரிக் க்கூடொது என்று சீன கைளியுைவு அவமச்ச மொனது ந ொரியுள்ளது. 

18) அகமரிக் ொைிற்கும் ரஷ்யொைிற்கும் இவடயிலொன பு ிய START (மூநலொெொய 
ஆயு க் குவைப்பு ஒப்ெந் ம்)ஒப்ெந் மொனது2021ெிப்ரைரி மொ ம்  ொலொை ியொ  
உள்ள  ிவலயில் அ வன நமலும் ஒரு ஆண்டுக்கு  ீட்டிக்  ரஷ்ய அ ிெர்  
முடிவுகசய்துள்ளொர். 

19) ஆறு முக் ிய  ட்டவள ளில் ந ர்வமயுடன் கசயல்ெடத்  ைைிைிட்ட ொ  
அைிைித்து  ி ி  டைடிக்வ  ெணிக்குழுைொனது (FATF) ெொ ிஸ் ொன்  ொட்டிவன  
 னது “சொம்ெல்  ிை  ெட்டியலின்” (grey list)  ீழ் வைக்  முடிவு கசய்துள்ளது .
2021ெிப்ரைரி  மொ த்துக்குள் சர்ைந ச அளைில் ஒப்புக் க ொள்ளப்ெட்ட கசயல் 
 ிட்டத்வ  முடிக்குமொறு ெொ ிஸ் ொவன FATF அவமப்ெொனது ைலியுறுத் ியுள்ளது. 
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20) இந் ிய புைி அைிைியல் அவமச்ச மொனது ‘ ிடீகரன்று உருைொகும் கைள்ள ீவர 
வ யொளுை ற் ொன ைழி ொட்டல் நசவை வள‘கைளியிட்டுள்ளது.  இந் ியொ, 

ைங் ந சம், பூட்டொன், ந ெொளம் மற்றும் இலங்வ  நெொன்ை க ற் ொசிய 
 ொடு ளில் இதுநெொன்ை முன்கனடுப்பு க ொடங் ப்ெடுைது இதுநை மு ல் 
முவையொகும். 

21) இந் ியொைின் ந ொரிக்வ யின் நெரில் மலெொர் கூட்டு  டல் ெயிற்சியில் இவணய  
ஆஸ் ிநரலியொ இவசவு  க ரிைித்துள்ளது  .இந்  ெயிற்சியொனது 2020 
 ைம்ெரில்  டத் ப்ெடத்  ிட்டமிடப்ெட்டுள்ளது. 

22) ெஹ்வரனும் இஸ்நரலும் இரொஜ ந் ிர,அவம ி மற்றும்  ட்பு உைவு வள 
உருைொக் ிக ொள்ைது க ொடர்ெொன கூட்டு அைிக்வ யில் வ கயழுத் ிட்டுள்ளன . 

23) ெொ ிஸ் ொனின் மனி  உரிவம ள் மீைல் க ொடர்ெொன குற்ைச்சொட்டு வளயும் மீைி  
ஐக் ிய  ொடு ள் சவெயின் மனி  உரிவம ள் நெரவையில் 
(UNHRC)அந் ொடொனது  மீண்டும் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளது. 

24)  ொலமொன இந் ிய முன்னொள் குடியரசுத் வலைர் ெிரணொப் மு ர்ஜியின் 
 ிவனவை அனுசரிக்கும் ைவ யில் ைங் ந ச அரசு ந சிய அளைிலொன 
துக் த்வ  அைிைித்துள்ளது. 

25) நசொமொலியொைின்  வல  ர் கமொ  ிசுைில் உள்ள ஏடன் ஆநட சர்ைந ச ைிமொன 
 ிவலயத் ில் ஒரு சரக்கு ைிமொனமொனது ைிெத்துக்குள்ளொனது. 

26) இந் ியொவும் ஜப்ெொனும்  ளைொட ஒப்ெந் ம் ஒன்ைில்  வ கயழுத் ிட்டுள்ளன. 
இது இரு  ரப்பு ஆயு ப்ெவட வளயும் இரொணுை நசவை ளில் க ருக் மொ  
ஒருங் ிவணந்து கசயல்ெட அனும ிக்கும். இந்  ஒப்ெந் மொனது Cross-

Servicing Agreement (ACSA) என அவழக் ப்ெடு ிைது. 

27) இந் ியொைிற்கும் ைங் ந சத்துக்கும் இவடயிலொன நசொனொமுரொ- வுத் ண்டி 
உள் ொட்டு  ீர்ைழிப்ெொவ யொனது கசயல்ெொட்டுக்குக் க ொண்டுைரப்ெட்டுள்ளது. 
 வுத் ண்டி  ைங் ந சத் ிலும், நசொனொமுரொ இந் ியொைின்  ிரிபுரொைிலும் 
உள்ளன. 

28)  ில் ிட்-ெல்டிஸ் ொன் ெகு ிவய  முழு மொ ொண அந் ஸ்துக்கு உயர்த்  
ெொ ிஸ் ொன் முடிவு கசய்துள்ளது. 

29) இந் ியொைிற்கும் ெொ ிஸ் ொனுக்கும் இவடயிலொன சிந்து  ி  ீர் ஒப்ெந் ம் (IWT) 
கசய்யப்ெட்டு 2020கசப்டம்ெர்19 அன்று 60 ஆண்டு ள்  ிவைைவட ின்ைன. 
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30)  ொந ொர்நனொ- ரொெொக் ெகு ி க ொடர்ெொ  ஆர்மீனியொைிற்கும் அஜர்வெஜொனுக்கும் 
இவடயிலொன எல்வலப்ெிரச்சிவன ள் மீண்டும்  டுவமயொன நமொ ல் ளுடன் 
கைடித்துள்ளன. 

 

31) சவு ியின் அரம்ந ொைின் சந்வ  ம ிப்வெத்  ொண்டி உல ின் மி  ம ிப்புமிக்  
 ிறுைனமொ  மொைியது ஆப்ெிள். 

32) செரழிவு ரமான குண்டுகவடிப்ொல் கலெனான் நடுங்கு ிறது: 

 கலெனொனின்  வல  ரொன மி வும் கைடிக்கும்  ன்வமயுவடய 
கைடிகெொருட் ள் நசமிக் ப்ெட்ட ஒரு துவைமு க்  ிடங் ில் ஒரு கெரிய 
குண்டுகைடிப்பு ஏற்ெட்டது. 

 இந்  கைடிப்ெிற்கு  ொரணமொனது அம்நமொனியம் வ ட்நரட்டொகும்.  

33) ெராக் ா அணுமின் நிவலயம்: அணுமின்  ிவலயத்வ   ிைக்கும் மு ல் அரபு 
 ொடொனது ஐக் ிய அரபு அமீர ம். ெரொக் ொ அணுமின்  ிவலயத் ின் ெிரிவு 1, 
ஜூவல 31, 2020 மு ல் கசயல்ெடத் க ொடங் ியது. 

34) கசங் ாகு-வடசயாயு தவீு ள் த ராறு: ஜப்ெொனும், சீனொவும் மக் ள் ைசிக் ொ  
 ீவு ளொன ஜப்ெொனிலுள்ள கசங் ொடு மற்றும் சீனொைிலுள்ள வடநயொயு 
 ீவு ளுக்கு உரிவம ந ொரு ின்ைன. 

35) மொலி அ ிெர் இப்ரொஹிம் ெவுெக் ர் க ய்ட்டொ இரொணுை ச ித் ிட்டத் ிற்கு 
மத் ியில்  னது ரொஜினொமொவை அைிைித்துள்ளொர். அைரின் ெ ைிக் ொலம் முடிய 
இன்னும் 3 ஆண்டு ள் இருக்கும்  ிவலயில் அைவர ெ ைி ைில  நைண்டும் 
என இரண்டு மொ ங் ளுக்கும் நமலொ   டந்  ைழக் மொன ஆர்ப்ெொட்டங் ளுக்குப் 
ெிைகு இந்  முன்நனற்ைம் ஏற்ெட்டுள்ளது. 

36) கமொரீைியஸ்  னது  டற் வரக்கு அருந  ஏற்ெட்ட எண்கணய்  சிவு  ொரணமொ  
ந சிய அைசர ிவலவய அைிைித் து. 

37) ொ ிஸ்தானின் புதிய வவரெடம்: 

 ஜம்மு &  ொஷ்மீர், லடொக், சர்  ிரீக் மற்றும் ஜுனொ த் ஆ ிய 
அவனத்வ யும் உள்ளடக் ிய பு ிய அரசியல் ைவரெடத்வ  ெொ ிஸ் ொன் 
கைளியிட்டுள்ளது. 

 370ைது ெிரிைின்  ீழ் ஜம்மு- ொஷ்மீருக்கு சிைப்பு அந் ஸ்து ரத்து 
கசய்யப்ெட்ட மு லொமொண்டு  ிவைவைகயொட்டி இந்  ைவரெடம் 
கைளியிடப்ெட்டுள்ளது. 
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38) பு ிய சமொ ொன ஒப்ெந் த் ின் ஒரு ெகு ியொ  ஐக் ிய அபு அமீர ம் மற்றும் 
இஸ்நரல் முழு இரொஜ ந் ிர உைவு வள ஏற்ெடுத்  ஒப்புக் க ொண்ட ொ  
அகமரிக்  அ ிெர் கடொனொல்ட் ட்ரம்ப் அைிைித் ொர். 

39) ெிரதி ாரர் ள்  ட்டிடக் வல ொணி: ஒன்ெ ொம் நூற்ைொண்டின் ெிற்ெகு ிவயச் 
சொர்ந் , ரொஜஸ் ொனிலுள்ள ஒரு ந ொைிலிருந்து  ிருடப்ெட்டு இங் ிலொந்துக்கு 
 டத் ப்ெட்ட சிைகெருமொனின் சிவல இந் ிய க ொல்கெொருள் ஆய்வு 
வமயத் ிற்கு (ASI)  ிருப்ெி அனுப்ெப்ெட உள்ளது. 

40) வங் சதசத்தின் மின்உற்ெத்தி நிவலயம்: ரிவலயன்ஸ் ெைர் மற்றும் ஜப்ெொனிய 
எரிசக் ி  ிறுைனமொன கஜரொ ஆ ியவை ைங் ந சத் ில்  ங் ள் பு ிய எரிைொயு 
எரிகெொருள் கைப்ெ மின் உற்ெத் ி  ிட்டத் ிற் ொ  ைங் ி ளின் குழுக் ளுடன் 
ஒப்ெந் ம் கசய்துள்ளன.  

41) இந் ியொ, ந ெொளம் மற்றும் ெிரிட்டன் (யுந ) ஆ ியைற்றுக்கு இவடநயயொன 
1947 கூர்க் ொ ைரீர் ளின் இரொணுை நசவைவய வ யொளும் ஒப்ெந் ம் 
ந வையற்ை ொ ிைிட்டது என ந ெொள கைளியுைவு அவமச்சர் க ரிைித்துள்ளொர்.  

42) உலக ங் ிலும் உள்ள நமொசமொன ந ொவய ஒழிப்ெ ற் ொன ெல  சொப்   ொல 
ெிரச்சொரத் ின் ஒரு அவடயொளமொ  உல  சு ொ ொர அவமப்பு ஆப்ெிரிக் ொவை 
நெொலிநயொ இல்லொ   ொடொ  அைிைித்துள்ளது.  

43) துருக் ிய அ ிெர் கரகசப்  யிப் எர்நடொ ன் ெண்வடய மரபுைழி ந ைொலயத்வ  
ஒரு மசூ ியொ வும், ெிரெலமொன  ரிநய இஸ் ொன்புல் அருங் ொட்சிய த்வ  
முஸ்லீம் ைழிெொட்டு  லமொ வும் மொற்ை உத் ரைிட்டொர். 

44) சுத்தமான தட்டு ள் ெிரச்சாரம்: சீன அ ிெர் ஜ ீஜின்ெிங் ஒரு பு ிய ெிரச்சொரமொ  
உணவுக்  ழிவு வள குவைக்குமொறு “சுத் மொன  ட்டு ள் ெிரச்சொரம்” என பு ிய 
முயற்சிக்கு அவழப்பு ைிடுத்துள்ளொர். 

45) அரசியலவமப்ெின் 19ைது  ிருத் த்வ  ரத்து கசய்து அ ற்கு ெ ிலொ  20ைது 
 ிருத் த் ிற்கு இலங்வ  அரசு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

46) இந்ந ொநனைியொைின் சினொபுங் எரிமவல மீண்டும் கைடித் து. இந்  எரிமவல 
400 ஆண்டு ளொ  கசயலற்ை  ிவலயில் இருந் து. சமீெத் ில் 2010 மற்றும் 
2014ல் கைடித் து.  

47) துருக் ி ஜனொ ிெ ி நசொரொ அருங் ொட்சிய த்வ  ஒரு மசூ ியொ  மொற்ைினொர். 
ஹொ ியொ நசொெியொவுக்குப் ெிைகு மசூ ியொ  மொற்ைப்ெட்ட இரண்டொைது 
அருங் ொட்சிய ம் இதுைொகும்.  
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48) டிரம்ெிற்கு சிவப்பு சநாட்டீஸ் : 

 ஜனைரி மொ ம் ஈரொன்  ொட்டின் உயர்மட்ட  கஜனரல்  ொசிம் சுவலமொனி 
க ொல்லப்ெட்டது  க ொடர்ெொ  அகமரிக்  அ ிெர் கடொனொல்ட் டிரம்ெிற்கு ஈரொன் 

வ து ைொரண்ட் ெிைப்ெித்துள்ளது. 

 சுவலமொனி ெடுக ொவலயில் ஈடுெட்ட டிரம்ப் மற்றும் ெிை  ெர் ளுக்கு "சிைப்பு 

ந ொட்டீஸ் " ைழங்குமொறு ஈரொன் இன்டர்நெொல்  அவமப்வெக்  ந ட்டுள்ளது. 

49) MGTD-20 ந ஸ் டர்வென் - முப்ெரிமொண அச்சிடப்ெட்ட ைிமொன இயந் ிரத் ின் 

கைற்ைி ரமொன ைிமொன நசொ வனவய ரஷ்யொ  டத் ியுள்ளது. ைிமொன 

நசொ வன ள் டொடர்ஸ் ொனில் உள்ள  சன்ெொஷ் ைிமொன  ிவலயத் ில் 

 வடகெற்ைது.  

50) 2021 ஜூவல 6ஆம் ந  ிக்குள் WHOஇலிருந்து ைிலகுை ொ  ஐக் ிய  ொடு ள்  

கெொதுச்கசயலொளருக்கு அகமரிக் ொ அைிக்வ  அளித்துள்ளது . 

51) ெொ ிஸ் ொன் ஆக் ிரமிப்பு   ொஷ்மீரின் (PoK) சுத்நனொடி மொைட்டத் ில் ஜலீம் ஆற்ைில் 

700 கம ொைொட் ஆசொத் ெட்டன்  ீர் மின்  ிட்டத் ிற் ொன ஒப்ெந் த் ில் ெொ ிஸ் ொனும் 

சீனொவும் வ கயழுத் ிட்டுள்ளன. 

52) 7.8 ரிக்டர் அளைிலொன  ில டுக் ம் ஒன்று அலொஸ் ொவைத்  ொக் ியது; இ னொல்  

சுனொமி எச்சரிக்வ  கைளியிடப்ெட்டது . 

53)  2023  ிர்ணயிக் ப்ெட்ட  இலக்குக்கு முன்கூட்டிநய, மொலத் ீவு மற்றும் இலங்வ  

ஆ ிய  ொடு ள்   ட்டம்வம மற்றும் ரூகெல்லொவை அ ற்ைியுள்ளன . 

54) இந் ியொவும் பூட்டொனும் இவணந்து நமற்கு ைங் ொளத் ின் கஜய்ந ொனுக்கும் 

பூட்டொனின்  ெசொ ொைிற்கும் இவடநய ஒரு பு ிய ைர்த்   ைழிவயத்  ிைந்துள்ளன . 

55) மு ல் நசொ வன க ொள் லன்  ப்ெல் க ொல் த் ொைிலிருந்து அ ர் லொவுக்கு 

ைங் ந ச  ொட்டின் சட்நடொ ிரொம் துவைமு ம் ைழியொ  இயக் ப்ெட்டது . 

56) சீனொைின் ைடக்கு உள் மங்ந ொலியொ ெிரொந் ியத் ில் ஒரு  ொல் வட ைளர்ப்ெைருக்கு 

புநெொனிக் ெிநளக் ந ொய் இருப்ெது உறு ி கசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

57) சமூ  ஊட ங் ளுக்கு இலைச இவணய நசவை வள அளிப்ெவ   ைங் ந சம் 

 வட கசய்துள்ளது . 

58) 2020 மு ல் 2025 ைவர ஆண்டுக்கு 6-8 அணு உவல வள உருைொக்  சீனொ 

 ிட்டமிட்டுள்ளது. 
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59) இந் ியப் ெிர மரும் கமொரீைியஸின் ெிர மரும் இவணந்து கமொரிைியஸின் பு ிய 

உச்ச ீ ிமன்ைக்  ட்டடத்வ  2020 ஜூவல 30ஆம் ந  ி  ிைந்து வைத்துள்ளனர் . 

60) அகமரிக்   Federal Communications Commission (FCC) அவமப்ெொனது  ஹைொய் 
கடக்னொலஜிஸ் மற்றும் ZTE  ொர்ப்ெநரைன் ஆ ிய  இரண்டு சீன  ிறுைனங் வள  
ந சிய ெொது ொப்பு அச்சுறுத் ல் ளொ  அைிைித்துள்ளது. 

61) ஐக் ிய அரபு அமீர மொனது (UAE) இந் ியொவுடன்  ிைந்  ைொன் நெொக்குைரத்து  
ஒப்ெந் ம் கசய்ய ஆர்ைம் க ரிைித்துள்ளது. 

62) ந ெொளத் ின் ெிர மர், இந் ியொ  லொச்சொர அத்துமீைல் கசய்துள்ள ொ   குற்ைம் 
சொட்டியுள்ளொர்; ‘இந் ியொ நெொலியொ  அநயொத் ிவய உருைொக் ிய ொ வும்  
 டவுள்  இரொமர் ந ெொளியொ  இருந்  ொ வும்  ருத்து க ரிைித்து சர்ச்வசவய 
உருைொக் ியுள்ளது . 

63) இந் ிய  ரப்ெில் இருந்து  ி ியளிப்பு நெொன்ை   ொரண ளொல்  ொம ம் 
ஏற்ெட்ட ொல்  ஈரொன் செொஹர் ரயில் ெொவ   ட்டுமொனத்வ  கசொந் மொ  க ொடர 
முடிவு கசய்துள்ளது. 

64) குவவத்தில் கவளிநாட்டவர் இட ஒதுக் ீடு மசசாதா: 

 குவைத் ின் ந சிய சட்டமன்ைத் ின் சட்ட மற்றும் சட்டமன்ைக் குழு ைவரவு 

கைளி ொட்டு (கைளி ொட்டைர்) ஒதுக் ீட்டு மநசொ ொவுக்கு ஒப்பு ல் 

அளித்துள்ளது. 

 இம்மநசொ ொைின் ெடி, இந் ியர் ள் கமொத்   மக் ள் க ொவ யில் 15% ஐ ைிட 

அ ி மொ  இருக் க்கூடொது;  இது சட்டமொ  அமல்ெடுத் ப்ெட்டொல், 8 

லட்சத்துக்கும் நமற்ெட்ட இந் ியர் ள் குவைத் ிலிருந்து கைளிநயற்ைப்ெடலொம். 

65) ரொப்ெர் க ய்ன் கைஸ்ட்,  "2020 Vision" என்ை நஹஷ்நடக்குடன் அகமரிக்  அ ிெர் 

ந ர் ல் 2020க்கு  னது நைட்புமனுவை  ொக் ல் கசய் ொர் . 

66) சீனொைொல் உரிவம ந ொரப்ெட்ட பு ிய பூட்டொனிய மண்டலம்: பூட்டொனின் 

டிரொைி ொங் மொைட்டத் ின்  ிழக்குப் ெகு ியில் சீனொ பு ிய ெிரொந் ிய உரிவம வளக்  

ந ொரியுள்ளது 

67) ைட அகமரிக் ொ  வடயற்ை ைர்த்   ஒப்ெந் ம் (NAFTA) 2.0: அகமரிக் ொ, கமக்ஸிந ொ 

மற்றும்  னடொ ஆ ிய  ொடு ளுக் ிவடநய ஒரு பு ிய  வடயற்ை ைர்த்   

ஒப்ெந் மொனது  2020 ஜூவல 1 மு ல்  வடமுவைக்கு ைரு ிைது. 

68) அகமரிக் ொ 244 ைது சு ந் ிர  ினத்வ  2020 ஜூவல 4 அன்று க ொண்டொடியது. 

69) இந் ியொ - மொலத் ீவு ள் இவணந்து “அைசர மருத்துை நசவை வள” 

 ிறுவுை ற் ொன ஒப்ெந் த் ில் வ கயழுத் ிட்டன. 
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70) சீநலந் ியொ : 

  ியூசிலொந் ில் உள்ள GNS அைிைியல் வமயத் ின் ஆரொய்ச்சியொளர் ள் 

சீநலந் ியொ   ண்டத் ின் ைடிைம் மற்றும் அளவை ைிரிைொ   

ைவரெடமொக் ியுள்ள ொ   அைிைித்துள்ளனர். 

 2017 ஆம் ஆண்டில்  ியூசிலொந் ின்  ீழ் சீநலந் ியொ எனப்ெடும் எட்டொைது 

 ண்டம் இருப்ெவ  ைிஞ்ஞொனி ள் உறு ிப்ெடுத் ினர். 

 சீநலந் ியொைின் 2 மில்லியன் சதுர வமல் ளில் 94%  ீருக் டியில் உள்ளது; 

இக் ண்டத்துக் ொன ைவரெடம்  யொரிப்ெது சைொலொனது. 

71) இந் ியொைின் மூன்று ெிரந சங் வள உள்ளடக் ியுள்ள  ந ெொளத் ின்  பு ிய 
 ிருத் ப்ெட்ட அரசியல் ைவரெடத்வ  அைிமு ப்ெடுத்துை ற் ொன  சர்ச்வசக்குரிய 
 ிருத்  மநசொ ொவுக்கு ந ெொள அ ிெர் ெித்யொ ந ைி ெண்டொரி ஒப்பு ல் 
அளித்துள்ளொர். 

72) ரஷ்யொைின் ஆர்க்டிக் ெிரொந் ியத் ில் எண்கணய்  சிவு: அம்ெர் யொ ஆற்ைில் 
எண்கணய்  சிவு ஏற்ெட்டவ  அடுத்து ரஷ்யொ அைசர ொல  ிவலவய 
அைிைித்துள்ளது . ஆற்ைின் நமற்ெரப்ெொனது  எண்கணய்  சிைொல்  சிைப்பு 
 ிைமொ  மொைியுள்ளது. 

73) 2020  ி ியொண்டில் உல ிநலநய அ ி  ெணைகீ் த்வ க்  ண்ட  ொட  
ெொ ிஸ் ொன் உருகைடுத்துள்ளது . 

74) ஐ. ொ.ெொது ொப்புக் குழுைின்  ிரந் ரமற்ை உறுப்ெினரொ  இந் ியொ மீண்டும் 
ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளது . 

75) கசயின்ட் ைின்கசன்ட் மற்றும்  ிகரனவடன்ஸ்:  ஐ. ொ.ெொது ொப்புக் குழுைில் 
உறுப்ெினரொ த் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ள  மி ச்சிைிய  ொடு. 

76) ஐ. ொ.ெொது ொப்புக் குழுவுக் ொன  ந ர் ல் 2020இல் ஆப்ெிரிக்   ண்டத்துக் ொன 
உறுப்ெினர் ெ ைிக்கு க ன்யொ ந ர்வு கசய்யப்ெட்டுள்ளது  

77) ஆப்ெிரிக்  அகமரிக் ரொனஜொர்ஜ் ஃெிலொய்டின் மரணம் க ொடர்ெொ  
அகமரிக் ொைொனது   ொடு  ழுைிய எ ிர்ப்புப்  நெொரொட்டங் வள 
எ ிர்க ொண்டுள்ளது. 

78) சீனொ-ெொ ிஸ் ொன் கெொருளொ ொர ைழித் டத் ின் ஒரு ெகு ியொ  (CPEC) 
ெொ ிஸ் ொன் ஆக் ிரமிப்பு   ொஷ்மீரில் ந ொஹலொ  ீர் மின்  ிட்டத்வ  சீனொ 
அவமக்   ிட்டமிட்டுள்ளது. 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


93 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

79) மியொன்மர் இரொணுைமொனது  “டொட்மொடொ” மக் ளுக்கு ‘துல்லியமொன’ 
கசய் ி வள ைழங்  மீண்டும் மு நூவலப் ெயன்ெடுத்  அனும ியளிக்   முடிவு 
கசய்துள்ளது 

80) அகமரிக் ொ G7  உச்சிமொ ொட்வட கசப்டம்ெர் 2020க்கு ஒத் ிவைத்துள்ளது. 
நமலும், G7குழுவை G10 அல்லது G11 ஆ  ைிரிவுெடுத்  அ ிெர் டிரம்ப் 
ைிரும்பு ிைொர். 

81) ஒரு தனித்துவமான இரட்வட உச்சி மாநாடு: உல  கெொருளொ ொர மன்ைம் 
 னது அடுத்  உச்சிமொ ொட்வட டொநைொஸில்“The Great Reset” என்ை 
 ருப்கெொருளின்  ீழ்  டத் ப்நெொை ொ  அைிைித்துள்ளது . இது ஒரு 
" னித்துைமொன இரட்வட உச்சி மொ ொடு" என்று கெயரிடப்ெட்டுள்ளது . 

82)  ொங்ந ொ ஜன ொய  குடியரசொனது  னது  நமற்கு   ரமொன மெந்  ொைில் பு ிய 
எநெொலொ க ொற்றுந ொய் அெொயம் ஏற்ெட்டுள்ள ொ  அைிைித்துள்ளது. 

83) க ன் க ொரியொைில் அகமரிக் ொைின் THAAD ஏவு வண ெொது ொப்பு அவமப்பு 
இருப்ெ ற்கு சீனொ  னது  ீண்ட ொல ஆட்நசெவன வள மீண்டும் ைலியுறுத் ி 
ஒரு அைிக்வ வய கைளியிட்டுள்ளது. 

84) Inter-Parliamentary Alliance on China: ஜப்ெொன், ஐக் ிய ரொஜ்ஜியம், 
ஆஸ் ிநரலியொ, கஜர்மனி, லிதுநைனியொ,  ொர்நை, க  ர்லொந்து மற்றும் 
அகமரிக் ொ ஆ ிய  ொடு ள்  இவணந்து  கூட்டணி ஒன்வை அவமத்துள்ளன 

85) இந்ந ொநனசியொைின்  கசயல்ெடும் எரிமவலயொன "கமரொெி மவல"2020 ஜூன் 
21 அன்று இரண்டு முவை கைடித்து சி ைியது . 

86) பூடொன்  ொட்டில் 600 கம ொைொட் மின் உற்ெத் ித்  ிைன் க ொண்ட  ந ொநலொங்சு 
கூட்டு  ீர்மின்  ிட்டத்வ   ிர்மொணிப்ெ ற் ொன ஒப்ெந் த் ில் இந் ியொவும் 
பூட்டொனும் வ கயழுத் ிட்டன. 

87) ஈரொன்  ொடொனது அ னுவடய ெணத் ிவன ரியொல் என்ெ ிலிருந்து ந ொமன் என 
மொற்ைியுள்ளது. 

 1 ந ொமன் = 10000 ரியொல் 
 

88) ஸ்சலாசவனியா  ொடொனது அ ன்  ொய த் ில்   க ொநரொனொ வைரஸ் ெரைல் 
முடிவுக்கு ைந்  மு ல் ஐநரொப்ெிய  ொடொகும். 
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89) மாண்டிநீக்சரா:க ொநரொனொ வைரஸ் ந ொவய முற்ைிலுமொ  அழித்  மு லொைது 
ஐநரொப்ெிய  ொடு  

90) உல  சு ொ ொர  ிறுைனத் ில் (WHO) இருந்து அகமரிக்  ஐக் ிய  ொடு ள் (USA) 
கைளிநயைியுள்ளது. 

91) ெொ ிஸ் ொன் ஆக் ிரமிப்பு  ொஷ்மீரின்  ில் ித் ெல்திஸ்தான் ெகு ியில் 'டயமர்-
ெொைொ' என்னும் அவணக் ட்டிவன உருைொக்  சீனொ மற்றும் ெொ ிஸ் ொன் ஆ ிய 
இரு  ொடு ளும் ஒப்ெந் ம் கசய்துள்ளன. 

92) இந்தியா - சநொளம் சச்சரவு : ந ெொளம் கைளியிட்டுள்ள பு ிய  ில 
ைவரெடத் ில் உத் ர ொண்ட் மொ ிலத் ின் ஒருங் ிவணந்  ெகு ி ளொன 
 ொலொெொனி,லிம்ெியொதுரொ மற்றும் லிபுகலக் ஆ ியவை ந ெொளத் ின் ெகு ி ளொ  
குைிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன. 

93) திறந்த வான்கவளி ஒப்ெந்தம்: அகமரிக் ொ மற்றும் ரஷ்யொ நெொன்ை  ொடு ள் 
இந்  ஒப்ெந் த் ில் வ கயழுத் ிட்டுள்ள  ிவலயில் அண்வமயில் அகமரிக் ொ 
இந்  ஒப்ெந் த் ில் இருந்து கைளிநயைியுள்ளது. 

94) இந்சதாசனசிய நிலநடுக் ம்: சவும்லொக் ியின் ைடநமற்குப் ெகு ியில் 259 
 ிநலொமீட்டர் க ொவலைில் 5.6 ரிக்டர் அளைிலொன  ில டுக் ம் ஏற்ெட்டது. 

95) டிஜிட்டல் யுைொன்: டிஜிட்டல்  ொணயத் ிவன கைளியிட உள்ள உல ின் 
மி ப்கெரிய கெொருளொ ொர  ொடொ  சீனொ மொைவுள்ளது. 

96) ேன்ச ா: 2000 ஆண்டு ெழவமயொன முவையொன இது ஜப்ெொன்  ொட்டின் 
 ெொல் வல ஆகும். 

97) ெொைன் சொர்: நரொஹிங் ியொ அ  ி வள  ங்  வைப்ெ ற் ொ  ைங் ந சம் 
அனும ித்துள்ள  ீவு. 

98) சவு ி அநரெியொ  ொடொனது ந ொய்த்க ொற்ைின் ஊடொ  மும்மடங்கு ைரி 
ைி ிப்ெிவனச் கசய்துள்ளது. 

99) கஜப் கெசசாஸ்: உல ின் மி ப்கெரிய ெணக் ொரர்- புளூம்கெர்க் கசல்ைந் ர் ள் 
குைியடீு 

100) BoBBLE:BAY OF BENGAL BOUNDARY LAYER EXPERIMENT என்ெது 
இந் ியொ ஐக் ிய ரொஜ்யம் இவடயிலொன கூட்டு முன்கனடுப்ெொகும்.இது ெருை 
மவழக் ொலத் ில் ைங் ொளைிரிகுடொைில் ஏற்ெடும் மொற்ைங் வள ஆரொய்ைவ  
ந ொக் மொ க் க ொண்ட ொகும். 
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101) இஸ்நரல்  ொட்டின் ெொரொளுமன்ை உறுப்ெினர் ள் அந் ொட்டின் ெிர மர் கெஞ்சமின் 
ந  ன்யொகு மற்றும் எ ிர்க் ட்சி உறுப்ெினரொன கென்னி ந ன்ட்ஸ் ஆ ிநயொர் 
இவணந்  ஒன்றுெட்ட அரசிவன உருைொக்  அனும ி அளித்துள்ளனர் 

102) UNPA மற்றும் WHO: கெரியம்வம ஒழிக் ப்ெட்ட ன்  ொற்ெ ொம் ஆண்டு 
 ிவனைிவனக் க ொண்டொடும் ைி மொ  அஞ்சல் வல ஒன்று 
அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டது. 

103) நமற்குக்  வர ெகு ி வள இவணப்ெ ற் ொன இஸ்நரல் அகமரிக் ொ 
நெச்சுைொர்த்வ : அகமரிக்   வலவம ெிர ி ி ியொன வமக் ெொம்ெிநயொ,  நமற்குக் 
 வரயின் ெகு ி வள இவணப்ெது க ொடர்ெொ  எ ிரில் ெிர ம அவமச்சர் 
கெஞ்சமின் ந  ன்யொகு உடன் நெச்சுைொர்த்வ   டத் ினொர். 

104) சனீா வதவான் உறவு ள்: சீன அரசொனது வ ைொவன  னது  ொட்டின் 
ஒருங் ிவணந்  ெகு ியொ  அைிைித்து ைருை ொல் வ ைொன் உல  சு ொ ொர 
அவமப்ெின் ஒரு உறுப்ெினரொ ச் நசர்ை ில் சுணக் ம்  ிலைி ைரு ிைது. 

105) இந் ியொவும் சீனொவும் ஏப்ரல் 1, 2020ம் ந  ிவய, 1950 மு ல் இப்நெொது ைவர 
 ங் ளுக்கு இவடநய  ிறுைப்ெட்ட தூ ரொ  உைவு ளின் 70ைது ஆண்டு 
 ிவைைொ க் குைிக் ின்ைன. 

106) ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொவய எ ிர்த்துப் நெொரொட ஜப்ெொன் அைசர ிவலவய 
அைிைித் து. 

107) உல  சு ொ ொர அவமப்பு (WHO) – ஏழு ைொரங் ளுக்கு நமலொ  பு ிய ைழக்கு 
ஏதும் இல்லொமல் இருந் வ  க ொடர்ந்து,  ற்நெொது இரண்டொைது எநெொலொ 
மரணத்வ   ொங்ந ொ ஜன ொய  குடியரசு ெ ிவு கசய் து. 

108) ஐக் ிய  ொடு ள் சவெயின் கூற்றுெடி, ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொய்  ொரணமொ , 
24  ொடு ளில்  ட்டம்வம ந ொய்த் டுப்பு ெிரச்சொரம்  ொம மொ ி ைிட்டது, நமலும் 
13 மற்ை  ொடு ளில் ரத்து கசய்யப்ெடவுள்ளது. 

109) உல ில் சர்ைந ச  ொப்புரிவமக் ளுக் ொன ைிண்ணப்ெங் ளின் மி ப்கெரிய 
ஆ ொரமொ  சீனொ மொைிைிட்டது என்ெவ  உல  அைிவுசொர் கசொத்து அவமப்பு 
(WIPO) எடுத்துக் ொட்டு ிைது. 

110) குநளொெல் கஹல்த் 50/50 அவனத்து  ொடு ளிலும் ந ொைிட் – 19ைழக்கு ளின் 
ெொலினப் ெிளவு சுமொர் 50 – 50 என்று ெரிந்துவரத் து, இ ில் இரண்டு 
ைி ிைிலக்கு ள் : இந் ியொ மற்றும் ெொ ிஸ் ொன். 
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111) ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொயொல் ெொ ிக் ப்ெட்டு ெிநரசிலில் யநனொமொமி ெழங்குடி 
சிறுைன் இைந் ொர், இது அநமசொன் ெழங்குடியினருக்கு அச்சத்வ  
ஏற்ெடுத் ியுள்ளது. 

112) அனாக்  ிர டாவ் : இது இந்ந ொநனசியொைின் ஜொைொ மற்றும் சுமத்ரொ 
 ீவு ளுக்கு இவடயிலொன சுண்டொ ஜலசந் ியில் உள்ள ஒரு எரிமவல  ீவு. 

113) ெிரிட்டன், 2020 ஜனவரி 31 அன்று அ ி ொரப்பூர்ைமொ  ஐசராப்ெிய 

ஒன்றியத்திலிருந்து (EU) கைளிநயைி 28 உறுப்ெினர் வளக் க ொண்ட கூட்டத்வ  

ைிட்டு கைளிநயைிய மு ல்  ொடொ  மொைியுள்ளது. 

114) இந்தியாவும் மியான்மரும் மியொன்மரின் ஜனொ ிெ ியின் இந் ிய ைருவ யின் 

நெொது மியொன்மரின் சமூ -கொருளாதார வளர்ச்சிவய வமயமா க் க ாண்டு ெல 

ஒப்ெந்தங் ளில் வ கயழுத்திட்டன. 

115)  ங் ாரு தாய்வம ெராமரிப்பு (KMC): 

a. குழந்வ  ளின்  ொய்மொர் ளுடன்  ந ரடி ந ொல்ைழித் க ொடர்பு மற்றும் 

ெிரத் ிநய மொ   ொய்ப்ெொல் க ொடுக்கும் கசயலின்  வலயடீு இது. 

b. பு ிய ெிைப்பு ளுக்கு  ிவலயொன குவைந்  ெிைப்பு எவடக் ொ  இது உல ளைில் 

ெரிந்துவரக் ப்ெட்டுள்ளது. 

c. குழந்வ  2.5  ிநலொ எவடவய அவடயும் ைவர அல்லது குழந்வ  ள் 

கைளிநயறும் ைவர இவ த் க ொடர உல  சு ொ ொர அவமப்பு 

ெரிந்துவரக் ிைது 

116) இந் ியொவுக்கு ஒருங் ிவணந்  ைொன் ெொது ொப்பு ஆயு  அவமப்பு (ஐஏடெிள்யூஎஸ்) 

ைிற்ெவன கசய்ய அகமரிக் ொ ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது 

117) நமற்கு மற்றும் க ற்கு ஆசியொைிலும்  ிழக்கு ஆெிரிக் ொைிலும் ெல  ொடு ளில் 

கெரிய அளைில் கைட்டுக் ிளி  ொக்கு ல் ள்  ொணப்ெடு ின்ைன. 

118) கவட்டுக் ிளி ள் தாக் ியதால் ெொ ிஸ் ொனின் ெஞ்சொப் மொ ொணத் ில் அவனத்துப் 

ெயிர் ளுக்கும் நச ம் ஏற்ெட்டுள்ள  ொரணத் ொல், ொ ிஸ்தான் ெிரதமர் இம்ரான் 

 ான் நாட்டில் சதசிய அவசரநிவலவய அைிைித்துள்ளொர். 

119) அட்டு அட்நடொலின் ஐந்து  ீவு ளில் அட்டு சுற்றுலா மண்டலத்வத 

 ிறுவுை ற் ொன புரிந்துணர்வு ஒப்ெந் ங் ளில் இந்தியாவும் மாலத்தவீும் 

வ கயழுத் ிட்டன. 

 

 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


97 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

120) இங் ிலொந்து பு ிய புள்ளி ள் அடிப்ெவடயிலொன குடிநயற்ை முவைவய 

அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. இது புலம்கெயர்ந்ந ொர் இங் ிலொந்துக்கு நைவல 

கசய்ை ற்கும், ெடிப்ெ ற்கும், ைருவ   ருை ற்கும் அல்லது அைர் ளது 

குடும்ெத்துடன் நசருை ற்கும் மொற்ைத்வ  ஏற்ெடுத்தும். 

 

121) சீனொ 2020ஆம் ஆண்வட “எலி ஆண்டு” என்று க ொண்டொடியது. 

122) உல  சு ொ ொர அவமப்பு (WHO) 2020ஆம் ஆண்வட “கசைிலியர் மற்றும் 
மருத்துைச்சி ஆண்டு” ஆ  ந ர்ந்க டுத் து. 

123) 2026ஆம் ஆண்டில் இந் ியொ கஜர்மனியின் முந் ி உல ின்  ொன் ொைது கெரிய 
கெொருளொ ொரமொ  மொறும். 

124) எஸ்.சி.ஓ.ைின் (SCO) 8 அ ிசயங் ளில் குஜரொத் ில் உள்ள ஒற்றுவமக் ொன சிவல 
(Statue of Unity) நசர்க் ப்ெட்டுள்ளது. 

  ஷாங் ாய் ஒத்துவழப்பு அவமப் ின் 8 அதிசயங் ள் : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ.எண் நாடு ஒத்துவழப்பு அவமப்பு 

1. இந் ியொ ஒற்றுவமக் ொன சிவல 

2. சீனொ நடைிங் அரண்வம 

3.  ஜி ிஸ் ொன்  ைருஸ் அரண்வம 

4. ெொ ிஸ் ொன் மு லொய ெொரம்ெரியம் 

5.  ஜ ஸ் ொன்  ம் லி ெள்ளத் ொக்கு 

6. ரஷ்யொ ரஷ்யொைின்  ங்  ைவளயம் 

7. உஸ்கெ ிஸ் ொன் நெொ-இ- லொன் ைளொ ம் 

8.  ிர் ிஸ் ொன் இைிக்-குல் ஏரி 
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125) ெலொவு (நமற்கு ெசிெிக் கெருங் டலில் அவமந்துள்ளது)  ொடொனது ெைளப் 
ெொவை ள் மற்றும்  டல் ைொழ் உயிரினங் ளுக்குத் துங்கு ைிவளைிக் க்கூடிய 
சூரிய ஒளிக்   ிர் ளிடமிருந்துப் ெொது ொப்பு அளிக்கும் கெொருள் ளுக்குத்  வட 
ைி ித்  மு லொைது  ொடொ  உருகைடுத்துள்ளது. 

126) 2020 ஜனைரி 31ஆம் ந  ிக்குள் ஐநரொப்ெிய ஒன்ைியத் ிலிருந்து ெிரிட்டன் 
கைளிநயறுைவ  ைிவரவுெடுத்துை ற் ொ  இரண்டொம் எலிசகெத் ரொணி 2020 
ஜனைரி 23ஆம் ந  ியன்று ெிகரக்ஸிட் மநசொ ொைிற்கு ஒப்பு ல் அளித் ொர். 

127) ஆஸ் ிநரலியொ ெல  சொப் ங் ளில்  ண்டிரொ  மி  நமொசமொன  ொட்டுத் ீவய 
எ ிர் க ொண்டுள்ளது. இது மி ப்கெரிய மனி ந ய மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
க ருக் டிக்கு ைழி ைகுத்துள்ளது. 

128) அகமரிக்  அ ிெர் நடனொல்டு டிரம்பு  னது மத் ிய  ிழக்கு அவம ித்  ிட்டமொன, 
அவம ிக் ொன கசழிப்புத்  ிட்டத்வ  கைளியிட்டொர். இஸ்நரலிய – ெொலஸ் ீன 
நமொ வலத்  ீர்ப்ெவ  ந ொக் மொ க் க ொண்ட ெொலஸ் ீனிய மற்றும் இஸ்நரலிய 
மக் ளின் ைொழ்க்வ வய நமம்ெடுத்துை ற் ொன ஒரு க ொவலந ொக்கு ெொர்வை. 

129) ெிை  ொடு ளின், குைிப்ெொ  அகமரிக் ொைின் இரொணுை  டைடிக்வ  வள 
 ண் ொணிக்  மற்றும்  ட்டுப்ெடுை ற் ொ  க ன் சீன  டல் (SCS) அருந  சீனொ 
ஒரு ைிமொனம்  ொங் ியக்  ப்ெவல  ிறுத் ியுள்ளது. 

130) ஸ்டொக்நஹொம் சர்ைந ச அவம ி ஆரொய்ச்சி  ிறுைனம் (சிப்ரி – 

SIPRI)அைிக்வ யின் ெடி, அகமரிக் ொவுக்கு அடுத் ெடியொ  இரண்டொைது மி  
கெரிய ஆயு ம்  யொரிக்கும்  ொடு சீனொைொகும். 

131) நரொஹிங் ியொ சமூ த்வ  இனப்ெடுக ொவலயிலிருந்து ெொது ொக்   டுவமயொன 
 டைடிக்வ  வள எடுக்குமொறு மியொன்மர் அரசுக்கு சர்ைந ச  ீ ிமன்ைம் 
உத் ரைிட்டுள்ளது. 

132) ஏவழ ைடீு ளுக்கு சுத் மொன சவமயல் எரிைொயுவை (எல்ெிஜி) மலிவு 
ைிவலயில் ைழங்குை ற் ொ  இந் ிய அரசின் உஜ்ைொலொ  ிட்டத்வ   ொனொ  ொடு 
ெின்ெற்ை முயல் ிைது. 
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5. க ாருளாதாரம் 

1) இந் ியன் ரிசர்வ் ைங் ியொனது லக்ஸ்மி ைிலொஸ் ைங் ிவயயும் ,DBS 
ைங் ிவயயும் ஒருங் ிவணத் து. 

2) 2020-21 ஆம் ஆண்டின் 2ைது  ொலிறு ியில் இந் ியொைின் கமொத்  
உள் ொட்டு உற்ெத் ியொனது 7.5% ஆ   ிர்ணயிக் ப்ெட்டுள்ளது. மு ல் 
 ொலிறு ியில் 23.9% ைழீ்ச்சிவய அடுத்து இந்  இலக்வ  எட்டியுள்ள ொ  
ந சிய புள்ளிைிைரங் ள் (புள்ளியியல்) துவை க ரிைித்துள்ளது.  

3) சீனொ மு ன்முவையொ , ஐநரொப்ெொைின் மு லீட்டொளர் ளின் மூலம் 
எ ிர்மவை  டன் ைிவளைி-வய ைிற்றுள்ளது. (Negetive Yield Debt) – 
ஐநரொப்ெொைில் ைருமொனம் குவைைொ  இருந் நெொதும், சீனொைொல் 
அளிக் ப்ெட்ட 4 ெில்லியன் யூநரொ ஒப்ெந் ப் ெத் ிரத் ிற்கு அ ி ப்ெடியொன 
நெொட்டி இருந் து. 

4) N.K. சிங்-ஐ  வலைரொ க் க ொண்ட  ி ிக்குழு 2021-22 மு ல் 2025-26 

ைவரயிலொன அைிக்வ வய ஜனொ ிெ ியிடம் சமர்ப்ெித் து.  

5)  ற்சொர்பு இந் ியொ 3.0 (ஆத்மொ ிர்ெொர் ெொரத் 3.0)-ன்  ீழ் 12 அைிைிப்பு ள் 
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6) இந் ிய எரிசக் ி மன்ைத் ின் கூட்டத் ில் இயற்வ  
எரிைொயுவைGSTைரிைி ிப்ெின்   ீழ் க ொண்டு ைருமொறு உல ில் உள்ள 
மி ப்கெரிய எரிசக் ி  ிறுைனங் ள் இந் ிய அரசுக்கு நைண்டுந ொள் 
ைிடுத்துள்ளன. 

7) இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ியொனது  னது மு ல் மொ ில நமம்ெொட்டுக்  டன் வள 

(SDL( ைொங்கும் கைளிச்சந்வ  கசயல்ெொட்டிவன (OMO( க ொடங் ியுள்ளது 
. 

8) ஐநரொப்ெிய ைன  ிறுைனமொனது (EFI) ல்ைொழ்ைின் உயிரி கெொருளொ ொர 
சுற்ைைிக்வ  க ொடர்ெொன 10 அம்ச கசயல்  ிட்டத்வ  கைளியிட்டுள்ளது. 

9) உல  ைங் ிக் குழுமம் மற்றும் உல  ைர்த்   அவமப்பு (WTO) ஆ ியவை 
இவணந்து “கெண் ள் மற்றும் ைர்த்  ம்: கெண் ளின் சமத்துைத்வ  
நமம்ெடுத்துை ில் ைர்த்  த் ின் ெங்கு” (“Women and Trade: The Role of 

Trade in Promoting Women’s Equality”( என்ை  வலப்ெில் ஒரு 
அைிக்வ வய கைளியிட்டுள்ளன. 

10) CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO):ைங் ித் துவை முழுைதும் 
இணக் மொன சூழ் ிவலவய நெணு ல்  மற்றும் இடர் நமலொண்வம 
க ொடர்ெொன சீரொன அணுகுமுவைவய உறு ி கசய்ை ற் ொ  ைங் ி ளில் 

‘ வலவம இணக்  அலுைலவர(CCO)’ ியமிப்ெ ற் ொன ைழி ொட்டு ல் வள 
இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி கைளியிட்டுள்ளது. 

11) வடட்டன் மற்றும் எஸ்ெிஐ ஆ ியவை இவணந்து இந் ியொைின் மு ல் 
க ொடர்பு இல்லொ   ட்டண நசவை வள நமற்க ொள்ளும்   டி ொரங் ளொன 
Titan Pay-ஐ அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளன. 

12) ைொடிக்வ யொளர் ள் நமொசடி கசய்ெைர் ளொல் ஏமொற்ைப்ெடுைவ த்  டுக்  
‘ைொடிக்வ யொளர் ைிழிப்புணர்வு ெிரச்சொரத் ிற் ொ ’  இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி 
அமி ொப் ெச்சவன ஒப்ெந் ம் கசய்துள்ளது. 

13) மு ல்  ொலொண்டில் கமொத்  உள் ொட்டு உற்ெத் ியொனது 23.9% 

ைழீ்ச்சியவடந்துள்ளது:  ந சிய புள்ளிைிைர அலுைல த் ின் (NSO) 
 ரவு ளின்ெடி, இந் ியொைின் கமொத்  உள் ொட்டு உற்ெத் ி(GDP) 
ைளர்ச்சியொனது 2019 மு ல்  ொலொண்டொன ஏப்ரல்-ஜூன் மொ த்துடன் 
ஒப்ெிடும்நெொது 2020 மு ல்  ொலொண்டில் (ஏப்ரல்-ஜூன்) 23.9% 

ைழீ்ச்சியவடந்துள்ளது.  
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14) புள்ளிைிைரங் ள் மற்றும்  ிட்ட அமலொக்  அவமச்ச ம் ‘இந் ியொைில் 
சு ொ ொரம்’ என்ை  வலப்ெில் ஒரு  ணக்க டுப்ெின் அைிக்வ வய 
கைளியிட்டுள்ளது, இ ன் முக் ிய ந ொக் ம் இந் ியொைின் சு ொ ொரத் துவை 
குைித்  அடிப்ெவட   ைல் வள நச ரிப்ெ ொகும். 

15) கெொது சு ொ ொர கசலைினங் வள கமொத்  உள் ொட்டு உற்ெத் ியில் 
 ற்நெொதுள்ள 1.15 ச ை ீத் ிலிருந்து 2025 ஆண்டுக்குள் 2.5 ச ை ீமொ  
உயர்த்  அரசொங் ம் உறு ிபூண்டுள்ளது என்று மத் ிய சு ொ ொர அவமச்சர் 
ஹர்ஷ் ைர் ன் க ரிைித்துள்ளொர். 

16) EASE ைங் ி ள் சீர் ிருத்  அட்டைவண: EASE 2.0 குைியடீ்டு 
முடிவு ளின்ெடி, ‘சிைந்  கசயல் ிைன் க ொண்ட ைங் ி ள்’ ெிரிைில் மு ல் 
ெொங்க் ஆப் ெநரொடொ, ெொர  ஸ்நடட் ைங் ி மற்றும் முந்வ ய ஓரியண்டல் 
ெொங்க் ஆஃப்  ொமர்ஸ் ஆ ியவை மு ல் மூன்று இடங் வளப் 
ெிடித்துள்ளன. 

17) கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன அவமச்சரவைக் குழு 2021-22 ஆம் 
ஆண்டிற் ொன ஆறு ரொெி ெருை ொல  ெயிர் ளின் குவைந் ெட்ச ஆ ரவு 

ைிவலவய (MSP) குைிப்ெிட்ட அளவு அ ி ரித்துள்ளது. 

18) GSTR-2B: சரக்கு மற்றும் நசவை ைரி ைவலயவமப்பு (GSTN) GSTR-2B-

ஐ ஜூவல 2020க்கு  ொனொ   யொரித்  உள்ளடீ்டு ைரிக்  டன் (ஐடிசி) 
அைிக்வ யொ  அைிமு ப்ெடுத் ியது. 

19) ைரி கசலுத்துநைொரின்  ம்ெிக்வ வய அ ி ரிப்ெ ற்கும் அைர் வள 
அச்சமற்ைைர் ளொ  மொற்றுை ற்கும்  “Transparent Taxation - Honouring 

the Honest”  என்ை ஒரு  ளத்வ  ெிர மர் நமொடி க ொடங் ினொர். 

20) ஐநரொப்ெொைின் கமொத்  உள் ொட்டு உற்ெத் ி (ஜிடிெி) முந்வ ய 
 ொலொண்டுடன் ஒப்ெிடும்நெொது 2020 ஏப்ரல்-ஜூன்  ொலொண்டில் 12.1% 
குவைந்துள்ளது. 

21) நிதிக்  ல்விக் ான சதசிய உத்தி (NSFE): 2020-2025 ஆைணம் இந் ிய 
ரிசர்வ் ைங் ியொல் (ரிசர்வ் ைங் ி) கைளியிடப்ெட்டது. 

22) இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி  அைிமு ப்ெடுத் ிய பு ிய 'Positive Pay' 

கெொைிமுவையொனது  ொநசொவல க ொடுப்ெனவு வள ெொது ொப்ெொன ொக்கும் 
மற்றும் நமொசடி  ி ழ்வு வள குவைக்கும். 
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23) HDFC  ைங் ி ஆயு ப்ெவடயில் ெணிபுரிெைர் ளுக்கு  டனு ைி 
அளிப்ெ ற் ொ  'Shaurya KGC (Kisan Gold Credit)' என்ை  டன் அட்வட  
ஒன்வை அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது . 

24) ைொடிக்வ யொளர் வள டிஜிட்டல் ைங் ி நசவை வள ெயன்ெடுத்  
ஊக்குைிக்கும் ைவ யில் ெஞ்சொப் ந ைனல் ைங் ி ‘டிஜிட்டல் அப்நனயன்’ 
என்ை ெிரச்சொரத்வ த் க ொடங் ியுள்ளது. 

25)  ொ ொலொந் ின் மு லவமச்சர்  ீெியு ரிநயொ “Yellow Chain”  ஒரு 
வமயப்ெடுத் ப்ெட்ட மின் ைணி  முவைவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர் 

26) லட்சுமி ைிலொஸ் ைங் ியொனது “LVB DigiGo” என்ை உடனடி  ணக்கு 
உருைொக்கும் ைச ிவய  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது.  

27) சந்வ யில் ெணப்புழக்   ிவலவமவய  ிர்ை ிக்  அரசு ெத் ிரங் வள 

ைொங்குை ற்கும் ைிற்ெவன கசய்ை ற்கும் ரிசர்வ் ைங் ியொனது  பு ிய  ிைந்  

சந்வ   டைடிக்வ  வள (OMO) கசயல்ெடுத் ியது . 

28) MSME  ிறுைனங் ளுக் ொன ைவ ப்ெொடு மற்றும் ெ ிவு கசய்ை ற் ொன பு ிய 

கசயல்முவையொனது  2020 ஜூவல 1 அன்று ‘உ யம் ெ ிவு’ என்ை கெயரில் 

க ொடங் ப்ெட்டது. 

29) ஐசிஐசிஐ ைங் ியுடன் இவணந்து ஸ்ைிக் ி  ிறுைனமொனது ‘Swiggy Money’ 

என்ை டிஜிட்டல் ெணப்வெவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது . 

30) HDFC  ைங் ி "ZipDrive" என்ை முன்கனடுப்ெின் மூலம் ைொடிக்வ யொளர் ளுக்கு 

உடனடி  ொர்   டன் வள ைழங்கு ிைது. 

31) மத் ிய ந ரடி ைரி ைொரியம் (CBDT) மற்றும் மத் ிய மவைமு  ைரி மற்றும் 

சுங்  ைொரியம் (CBIC) ஆ ியைற்வை இவணக்கும்  ிட்டம் எதுவும் இல்வல 

என்று மத் ிய அரசு க ளிவுெடுத் ியுள்ளது. 

32) COVID-19 ந ொய்த்  க ொற்று ஏற்ெட்டவ  அடுத்து ரிசர்வ் ைங் ி கரப்நெொ 

ைி ி த்வ  250 அடிப்ெவட புள்ளி ள்  குவைத்துள்ளது . 

33) மூன்ைொைது G20  ி ி அவமச்சர் ள் மற்றும் மத் ிய ைங் ி ஆளு ர் ள் 

கூட்டத் ில்  ி ியவமச்சர்  ிர்மலொ சீ ொரொமன் ெங்ந ற்ைொர். இந்  கூட்டத்துக்கு 

சவு ி அநரெியொ  வலவம  ொங் ியது. 
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34) ஜம்மு- ொஷ்மீர்  ிர்ைொ மொனது    ர்ப்புை உள்ளொட்சி அவமப்பு ள் மற்றும் 

ெஞ்சொயத்து ரொஜ்  ிறுைனங் ளின் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்ட அவனத்து 

உறுப்ெினர் ளுக்கும் ரூ.25 லட்சம் ஆயுள்  ொப்ெடீ்டுத் க ொவ வய 

அைிைித்துள்ளது . 

35) COVID-19 ெரவுைவ த்  டுக்  மு   ைசங் ள்  மற்றும் சொனிவடசர் வள  

ைி ிநயொ ிக்  ெஞ்சொப் ந ைனல் ைங் ியொனது   ொடு  ழுைிய ெிரச்சொரத்வ த் 

க ொடங் ியுள்ளது. 

36) நு ர்நைொர் ெொது ொப்புச் சட்டம், 2019 இந் ியொைில் ஜூவல 20 மு ல் 

 வடமுவைப்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளது. இது நு ர்நைொர் ெொது ொப்புச் சட்டம், 1986-க்கு 

மொற்ைொ க் க ொண்டுைரப்ெட்டுள்ளது . 

37) இவளஞர் ளுக் ொன இந் ியொைின் மு லொைது ைங் ியொன  (Neobank) FamPay  

ஆனது  இந் ியொைின் மு ல் எண்ணற்ை அட்வடயொன “FamCard” ஐ 

அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

38) உல  ைர்த்   அவமப்ெின் (WTO) கெொதுக் குழுைொனது  மத் ிய ஆசிய  ொடொன 

துர்க்கமனிஸ் ொனுக்கு “ெொர்வையொளர்” அந் ஸ்வ  ைழங் ியுள்ளது. 

39) சமீெத் ில்,  ங் த் ின் ைிவல இந் ியொைில் ஒன்ெது ஆண்டு ளுக்குப் ெிைகு 10 

 ிரொமுக்கு 50,000  ரூெொயொ  அ ி ரித்துள்ளது. இந் ியொ,  சீனொவுக்கு 

அடுத் ெடியொ  உல ின் இரண்டொைது கெரிய  ங்  நு ர்நைொரொ  உள்ளது . 

40) IRCTC மற்றும் SBI Card ஆ ியவை இவணந்து  க ொடுவ   ந வைப்ெடொ  

(Contactless)  டன் அட்வடவய அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளன . 

41)  ி ியொண்டில் GST நமல்ைரி (cess ) 42% குவைவு: 

 2019-20 ஆம் ஆண்டில் சரக்கு மற்றும் நசவை ைரியின் நமல்ைரி (cess ) ைசூலில் 42% 

இழப்ெடீு ஏற்ெட்டுள்ளது . 

42) டூரண்ட் சுங் ம்: மத் ிய மவைமு   மற்றும்  சுங்   ைரி ளுக் ொன  
ைொரியமொனது (CBIC)  னது மு ன்வம  ிட்டமொன “டூரண்ட் சுங் ம்” 
 ிட்டத் ிவன அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. டூரண்ட் சுங் ம் என்ெது  
ைணி த்வ  எளி ொக்குை ற் ொன ஒரு மி ப்கெரிய  சீர் ிருத் மொகும். 

 

43) ஐசிஐசிஐ  ைங் ியொனது  னது  சம்ெள  ணக்கு ைொடிக்வ யொளர் ளுக் ொ   
‘Insta FlexiCash’  என்னும்  ிட்டத்வ  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 
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44) ஏர்கடல் நெகமன்ட் ைங் ியொனது MSME  ிறுைனங் ளுக் ொ  ‘Suraksha 

salary account’-ஐ அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது . 

45) COVID-19 க ொற்றுந ொய்க் ொன  ொப்ெடீ்வட ைழங்    ர் ொட  
ைங் ியொனது “பு ிய  சு ொ ொர  ொப்ெடீு”  ஒன்வை  அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது  

46) அவனைருக்குமொன அடிப்ெவட ைருமொனம்: ந ொைிட்-19 க ொற்றுந ொயொல் 
ஏற்ெட்ட கெொருளொ ொர ஏற்ைத் ொழ்வு, நைவலயின்வம மற்றும் ைறுவமவய 
சமொளிக்  அவனைருக்குமொன அடிப்ெவட ைருமொனம் (UBI)  ிட்டமொனது  
ஒரு  ீர்ைொ க்  ரு ப்ெடு ிைது. 

47) “Summer Treats” ெிரச்சொரம்: HDFC  ைங் ியொனது  ைணி ர் ள்,ஊ ியம் 
ைொங்குெைர் ள்  மற்றும் சுயக ொழில் கசய்யும் ைொடிக்வ யொளர் ளுக்கு 
சலுவ  வள ைழங்  இந்  ெிரச்சொரத்வ த் க ொடங் ியுள்ளது.  
ைங் ியொனது   ட்டணமற்ை  EMI-ஐயும்  கெரிய சொ னங் ளுக் ொன 
 ைவண முவைவய  டவனயும் ைழங்கு ிைது. 

48) மூடிஸ் மு லீட்டொளர் ள்  ிறுைனமொனது இந் ியொைின் ம ிப்ெடீ்வடBaa2 

இலிருந்து “Baa3” ஆ  குவைத்துள்ளது. 

49) இண்டஸ்இண்ட் ைங் ியொனது  அவலநெசி அடிப்ெவடயிலொன  டப்பு 
 ணக்கு  ிைக்கும் ைச ிவயத் க ொடங் ியுள்ளது . 

50) பு ி ொ  அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட உள்ள  எல்வலப்புை  ஒழுங்குெடுத்து ல் 
ைரியொனது  (BAT) இைக்கும ி கசய்யப்ெட்ட கெொருட் ளுக்கு சுங்  ைரிக்கு 
கூடு லொ    ைி ிக் ப்ெட உள்ள ைரியொகும். 

51) COVID - 19 ந ொய்த்க ொற்று  ொரணமொ  கெொருளொ ொர  டைடிக்வ  ள்  
மி க்  டுவமயொ  ெொ ிக் ப்ெட்டன : 

 S&P Global Ratings மற்றும் Fitch Ratings  ிறுைனங் ள்,   டப்பு 
 ி ியொண்டில் இந் ியொைின் கெொருளொ ொரம் 5%ைிழுக் ொடொ  சுருங் ிைிடும் 
என்று  ணித்துள்ளது. 

 நமலும் மூடிஸ்  ிறுைனமொனது   இந் ியொைின் கெொருளொ ொரம் 4%  
ைிழுக் ொடொ  சுருங் ிைிடும் என்று   ணித்துள்ளது. 
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52)  

RBI ெணக் 
க ாள்வ  அறிக்வ  
2020-21 

கரப்நெொ ைி ி ம் = 4% 

ரிைர்ஸ் கரப்நெொ ைி ி ம்= 3.35% 

Marginal standing facility rate = 4.25% 
53)  

NSO கவளியிட்டுள்ள 
2020ஆம் 
ஆண்டுக் ான நிதிப் 
ெற்றாக்குவற மற்றும் 
அது கதாடர்ொன ெிற 
விவரங் ள் 

 ி ிப் ெற்ைொக்குவை = 4.6% 

 ி ி ிவல அைிக்வ  ம ிப்ெடீு = 3.8% 

ைருைொய் ெற்ைொக்குவை = 3.27% 

ெயன் ரு ைருைொய் ெற்ைொக்குவை = 2.36% 

 

54) சிைிய அளைிலொன க ொழில் ள் மற்றும் குடிவசத் க ொழில் ளுக் ொ  
'முத்ரொ சிசு  டன் ள்' ைழங்  மத் ிய அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

55) Tap &Go: RBI ஆனது  ொடுமுழுைதும் க ொடு ல் இன்ைி 
ெயன்ெடுத் க்கூடிய POS ெற்று அட்வட வள(Tap &Go) அ ி  அளைில் 
ெயன்ெடுத்  அைிவுறுத் ியுள்ளது. 

56) ச ாடக் மேிந்திரா வங் ி: நசமிப்பு ைங் ிக்  ணக்கு வள க ொடங் த் 
ந வையொன 'ைொடிக்வ யொளவர அைிந்து க ொள்நைொம்'(know your 

customer)  வடமுவை வள  ொகணொலி மூலமொ நை 
 வடமுவைப்ெடுத்தும்  ிட்டத் ிவன இந் ியொைிநலநய மு ல்முவையொ  
அைிமு ப்ெடுத்தும் ைங் ி ந ொட்டக் மஹிந் ிரொ ைங் ியொகும். 

57) கொருளாதார வளர்ச்சி:2020-21 ஆண்டுக் ொன இந் ியொைின் கெொருளொ ொர 
ைளர்ச்சியொனது 0 ைிழுக் ொடொ  இருக்கும் என்று மூடி மு லீட்டொளர் ள் 
நசவை  ிறுைனமொனது  ணித்துள்ளது. 

58) ரூொய் மற்றும் அகமரிக்  டாலரில் வர்த்த ம் கசய்தல்:India INX 

மற்றும் NSE IFSC ஆ ிய இரு  ிறுைனங் ள் சர்ைந ச  ி ி நசவை ள் 
வமயத் ில்(Gift city) ரூெொய் மற்றும் அகமரிக்  டொலரில் ைர்த்  ம் 
கசய்யும் ஒப்ெந் ங் வள அைிமு ப்ெடுத் ின. 
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59) இந் ியொைில் உள்ள சிறு குறு மற்றும் மத் ிய ர க ொழில்  ிறுைனங் வள 
ந சிய மற்றும் உல  அளைில் மி ப்கெரிய  ிறுைனங் ளொ  ைளர்க்  
உ ைி கசய்ய CHAMPIONS PORTAL (www.Champions.gov.in) என்னும் 
இவணய ைொயிவல சிறு குறு மற்றும் மத் ிய க ொழில் ளுக் ொன 
அவமச்ச மொனது க ொடங் ியுள்ளது. 

60) 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்து ையதுக்கு  ீழொன குழந்வ  ளின் இைப்பு 
ச ை ீமொனது (U5MR) 49 ைிழுக் ொடொ  குவைந்துள்ளது. 

61) கமாத்த விவல குறியீட்டு ெணவாட்டம்:2020 மொர்ச் மொ த் ில் 5.49 

ச ை ீமொ  இருந்  கமொத்  ைிவல குைியடீ்டு உணவு கெொருட் ள் சொர்ந்  
ெணைொட்டம் ஆனது 2020 ஏப்ரல் மொ த் ில் 3.60 ைிழுக் ொடொ  
குவைந்துள்ளது. 

62) சிைிய க ொழில்  ிறுைனங் ளுக்கு குவைந்  ைட்டியில் கெொதுத்துவை 
ைங் ி ள்  டன் வள ைழங்குை ற்கு அரசு ைலியுறுத் ியுள்ளது. 

 

63) உல  அளவிலான ஊட்டச்சத்து இலக்கு ள் 2025 
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64) சமதகு ெிரதம அவமச்சர் நசரந்திர சமாடி அவர் ளின் உவர 

 

 
65)  
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66) கேலி ாப்டர் ெணம் : 

 அ ி ரித்து ைரும் கெொருளொ ொர க ருக் டிக்கு, கஹலி ொப்டர் ெணம் ஆனது 
உல ம் முழுைதும் உள்ள கெொருளொ ொர ைல்லு ர் ளொல் ெரிந்துவரக் ப்ெட்ட 
ஒரு  ீர்ைொகும். 

 இந்  கசொற்கூைொனது அகமரிக் ப் கெொருளொ ொர ைல்லு ரொன மில்ட்ன் 
ப்வரட்நமன் என்ெைரொல் ந ொற்றுைிக் ப்ெட்ட ொகும். 

 இது ெணப்புழக் த்வ  எளி ொக்குை ற் ொ  (Quantitative Easing) 

ெயன்ெடுத் ப்ெடும் ஒரு  ி ியியல் க ொள்வ  கூைொகும். இது ெொ ிப்ெவடந்துக் 
க ொண்டிருக்கும் ஒரு கெொருளொ ொரத் ில் கைகுமளைில் ெணத்வ  
உட்கசலுத்துைவ  ந ொக் மொ  க ொண்டுள்ளது. 
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67) டிவிஸ்ட் நடவடிக்வ  : 

 இந் ியரிசர்வ் ைங் ி டிைிஸ்ட்  டைடிக்வ வய மீண்டும் க ொண்டு ைர முடிவு 
கசய்துள்ளது. 

  ற்நெொவ ய மற்றும் ைளர்ந்து ைரும் ெணப்புழக் ம் மற்றும் சந்வ  
 ிவலவம வளக்  ருத் ில் க ொண்டு 2020 ஏப்ரல் 27ஆம் ந  ியன்று 
 ிைந் கைளிச் சந்வ   டைடிக்வ  ளின்  ீழ் (OMO – Open Market Operation) 

அரசொங் ப் ெத் ிரங் வள  லொ 10,000 ந ொடிக்கு ஒநர ந ரத் ில் ைொங் வும் 
ைிற் வும் இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி முடிவு கசய்துள்ளது. 

 இத் வ ய  ிைந் கைளிச் சந்வ   டைடிக்வ  ள் ‘டிைிஸ்ட்  டைடிக்வ ’ என 
அவழக் ப்ெடு ின்ைன. இது ரிசர்வ் ைங் ியொல் 2019 டிசம்ெரில் மு ல் 
மவையொ  ெயன்ெடுத் ப்ெட்டது என்ெது குைிப்ெிடத் க் து. 

 

68) எண்கணய் விவல பூஜ்ஜியத்திற்கு  ீசழ ஏன் குவறந்தது? 

 அகமரிக் ொைில் இயங்கும் நமற்கு கடக்சொஸ் இவட ிவல சந்வ யின் (WTI) 
ைிவல ள் சமீெத் ில் ஒரு ெபீ்ெொய் “வமனஸ்”40.32 டொலரொ  சரிந் து. 

 இதுைவர அைிந்  ில் இதுநை மி க் குவைந்   ச்சொ எண்கணய் ைிவலயொகும் 
(இ ற்கு முன் மி க் குவைந்  ைிவலயொனது இரண்டொம் உல ப் நெொருக்குப் 
ெின் உடனடியொ  ஏற்ெட்ட ொகும்). 

 இந்  ைிவலயில்,  ச்சொ எண்கணய் ைிற்ெைர் ைொங்குெைருக்கு ைொங்கும் 
ஒவ்கைொரு ெபீ்ெொய்க்கும் 40 டொலர் ள் கசலுத்துை ொ  இருக்கும். 
 

69) ந ொைிட் – 19 க ொற்றுந ொய் க ொடர்ந்து ெரைி ைருை ொல், கெொருளொ ொரம் குைித்  
 ிச்சயமற்ை  ிவலக்கு மத் ியில், ஏப்ரல் 15, 2020 அன்று டொலருக்கு எ ிரொன 
ரூெொயின் ம ிப்பு 17 வெசொ சரிந் து. 

70) ைர்த்   மற்றும் க ொழில்துவை அவமச்ச ம் கைளியிட்டுள்ள  ரவு ளின்ெடி, எட்டு 
முக் ிய க ொழில்துவை ள் 2020 ெிப்ரைரியில் 5.5% ைளர்ச்சிவயப் ெ ிவு 
கசய்துள்ளன. இது 11 மொ ங் ளில் மி  உயர்ந்  ொகும். 

71) ந ொைிட் – 19க ொற்றுந ொய்க்கு எ ிரொன நெொரொட்டத் ில் இந் ியொவுக்கு 2.2 
ெில்லியன் அகமரிக்  டொலர் (சுமொர் ரூ.16,500 ந ொடி) ெண உ ைி ைழங்குை ொ  
ஆசிய ைளர்ச்சி ைங் ி (ஏடிெி)  ி ியவமச்ச த் ிற்கு உறு ியளித்துள்ளது. 

72) இந் ிய அரசு, இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ியுடன்  லந் ொநலொசித்து, ஏப்ரல் 2020 மு ல் 
கசப்டம்ெர் 2020 ைவர ஆறு  ைவண ளில் சைரன்  ங் ப் ெத் ிரங் வள (SGBs) 
ைழங்  முடிவு கசய்துள்ளது. 
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73) உல ின் மி  ைைிய  ொடு ளில் 25  ொடு ளுக் ொன ஆறு மொ   டன் க ொவ வய 
ரத்து கசய்ய சர்ைந ச  ொணய  ி ியம் (IMF) 500 மில்லியன் அகமரிக்  டொலர் 
மொனியத் ிற்கு ஒப்பு ல் அளித் து. 

74) உல  ைங் ி க ற் ொசியொ கெொருளொ ொர  ைன அைிக்வ வய கைளியிட்டுள்ளது. 
இந்  அைிக்வ  2020 – 21ஆம் ஆண்டில் இந் ியொைின் ைளர்ச்சிவய 1.5% - 2.8%ஆ க் 
 ணித்துள்ளது. இது 1991 கெொருளொ ொர சீர்த் ிருத் ங் ளுக்கு ெின்னர் மி வும் 
குவைைொன ொ  இருக்கும். 

75) ச ாவிட் – 19  ாரணமா  கொருளாதார மந்தநிவலயின் தாக் ம் :  
 ந ொைிட் – 19க ொற்றுந ொயொல் ஏற்ெட்டுள்ள கெொருளொ ொர மந்  ிவலக்கு 

மத் ியில், அரசொங் ம் ெல சைொல் வள எ ிர்க ொள் ிைது : 

 ைரி ைசூலில் ைழீ்ச்சி 
 கைளி ொட்டு மு லீட்டொளர் ள் ஒரு மொ த் ில் (மொர்ச்)1 லட்சம் ந ொடி 

ெத் ிரங் வள ைிற்ைனர். இது ைரலொற்ைில் மு ல் முவையொகும். 
 இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி அந் ிய கசலொைணி மற்றும் ெணச் சந்வ  

கெொருள் ளுக் ொன ைர்த்   ந ரங் வளக் குவைக்  முடிவு கசய்துள்ளது. 
 

76) ந ரடி ைரி நமொ ல் வளத்  ீர்ப்ெ ற் ொன ெட்கஜட் அைிைிப்வெ அமல்ெடுத்துை ற் ொ  

 ி ியவமச்சர் மக் ளவையில் “ந ரடி ைரி ைிைொட் நச ைிஷ்ைொஸ் மநசொ ொ, 2020” ஐ 

அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளொர். 

77) சர்ைந ச  ொணய  ி ியம் (ஐ.எம்.எஃப்) உல  கெொருளொ ொர  ண்நணொட்ட 

அைிக்வ வய கைளியிட்டது, இது இந் ியொவை உல ின் 5 ைது கெரிய 

கெொருளொ ொரமொ  சித் ரிக் ிைது. 

78) வ த்க ொழில் மற்றும் உள் ொட்டு ைர்த்  த்வ  நமம்ெடுத்துை ற் ொன  ிவணக் ளம் 

(டிெிஐஐடி)  ொப்ெடீ்டு இவடத் ர ர் ளில் 100% அன்னிய சநரடி முதலீட்வட 

 ொனியங் ி ைழி மூலம் அனும ித் து. 

79) ைட  டவல அட்லொண்டிக்  டலிலிருந்து ெிரிக்  இரண்டு கம ொ அவண ள்  ட்ட டச்சு 

அரசொங் ம்  ிட்டமிட்டுள்ளது 

80) ஈஸ் (சமம்ெடுத்தப்ெட்ட அணு ல் மற்றும் சசவவ) 3.0 சீர் ிருத்   ி ழ்ச்சி  ிரல் 

இந் ியொவை ஆர்ைமுள்ளைர் ளுக்கு ஸ்மொர்ட், க ொழில்நுட்ெத் ொல் இயக் ப்ெட்ட 

கெொதுத்துவை ைங் ிவய ைழங்குைவ  ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது 

81) சதசிய தரவு மற்றும் ெகுப்ொய்வு தளத்வத (NDAP)  2021க்குள் கசயல்ெடுத்   ி ி 
ஆநயொக்  ிட்டமிட்டுள்ளது 
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82) ஜூவல 2020க்குள் டிஜிட்டல் க ாடுப்ெனவு குறியீட்வட உருைொக்குை ொ  இந் ிய 

ரிசர்வ் ைங் ி அைிைித் து. 

83) நிதிநிவல அறிக்வ  2020 – 2021 : 
 31 ஜனவரி 2020 : இந் ிய குடியரசு  வலைர்,  ிரு.ரொம்  ொத் ந ொைிந்த் 

ெொரொளுமன்ைத் ின் இரு அவை ளின் கூட்டு அமர்ைில் உவையொற்ைினொர். 
 ெிப்ரவரி 1, 2020 : 2020 –2022ஆம் ஆண்டிற் ொன  ி ி ிவல அைிக்வ வய 

 ி ியவமச்சர்  ிர்மலொ சீ ொரொமன்  ொக் ல் கசய் ொர். 
 முக் ியமான உவர : 

 ெொரம்ெரிய இயற்வ  மற்றும் ெிை புதுவமயொன உரங் ள் உட்ெட அவனத்து 
ைவ யொன உரங் வளயும் சீரொன முவையில் ெயன்ெடுத்   ம் அரசொங் ம் 
ஊக்குைிக்கும். 

 இரசொயன உரங் ளின் அ ி ப்ெடியொன ெயன்ெொட்வட ஊக்குைிக்கும் ைவ யில் 
 வடமுவையிலுள்ள ஊக் த்க ொவ  ஆட்சி முவைவய மொற்ை இது ஒரு 
அைசியமொன  டைடிக்வ யொகும். 

84) 15-ைது  ி ி ஆவணயம் 2020 – 2023  ி ியொண்டிற் ொன ெரிந்துவர ளுடன்  னது 
அைிக்வ வயச் சமர்ப்ெித் து. 

85) இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ியொனது 2019-24ஆம் ஆண்டின்  ி ி உள்ளடக் த் ிற் ொன 
ந சிய உத் ிவய கைளியிட்டுள்ளது. 

86) இந் ிய நெொட்டி ஆவணயம் (சி.சி.ஐ.) இந் ியொைின் மின்ைணி ச் 
சூழலவமப்ெிற் ொ  “இந் ியொைின் மின் ைணி ம் குைித்  சந்வ  ஆய்வு : முக் ிய 
 ண்டுெிடிப்பு ள் மற்றும் குைிப்பு ள்” என்ை அைிக்வ வய கைளியிட்டுள்ளது. 

87) ெயணி ள் ரயில் ளில்  னியொர் ெங்ந ற்பு குைித்து ெங்கு ொரர் ளின் 
 ருத்துக் வளக் ந ட்டைிை ற் ொன ைவரவு ஆைணங் வள இரயில்நை 
அவமச்ச ம் மற்றும்  ி ி ஆநயொக் ஆ ியவை கைளியிட்டன. 

88) புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ி (ஆர்.இ) அடிப்ெவடயிலொன (சூரிய,  ொற்று மற்றும் சிரிய 
 ீர்மின் ிைன்) மின்  ிட்டங் ள், அ நனொடு நசர்த்து அனல் ( ிலக் ரி) மின் 
 ிட்டங் ளிலிருந்தும்  வடயில்லொ (RTC) மின்சொரம் ைழங்குை ற் ொன ைவரவுத் 
 ிட்டத்வ  பு ிய மற்றும் புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ி அவமச்ச ம்  யொரித்துள்ளது. 

89) ைட ிழக்கு இயற்வ  எரிைொயு குழொய் அவமப்பு அவமப்ெ ற் ொ  இந் ிரொ னுஷ் 
எரிைொயு அவமப்பு லிமிகடட்  ிறுைனத் ிற்கு  ிட்டச் சொத் ியக்கூறு இவடகைளி 
 ி ியொ  ஒரு மூல ன மொனித்வ  ைழங்  கெொருளொ ொர ைிை ொரங் ளுக் ொன 
அவமச்சவரவை குழு ஒப்பு ல் அளித்துள்ளது. 

90) மற்ை  ொடு ளிடமிருந்து  ங் ம் ைொங்குை ில், ெிை  ொட்டு மத் ிய ைங் ி ளுள் 
இந் ிய ரிசர்வ் ைங் ி உல ில் ஆைொைது இடத் ில் 
உள்ளது. 
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மத்திய நிதிநிவலயறிக்வ  2020 – 2021: 

31 ஜனவரி 2020 : இந்திய குடியரசு தழலவர் திரு.ராம்நாத் ககாவிந்த், நாடாளுமன்றத்தின் 
இரு அழவகளின் கூட்டு அமர்வில் உழரயாற்றினார். 

பிப்ரவரி 1, 2020 : நிதி அழமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2020 – 2021ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி 
நிழல அறிக்ழகழய வைங்கினார். 

முக் ிய த ச்சு : 

 பாரம்பரிய, இயற்ழகயான மற்றும் பிற புதுழமயான உரங்கள் உட்பட அழனத்து 
வழகயான உரங்கழளயும் சீரான முழறயில் பயன்படுத்த எங்கள் அரசு ஊக்குவிக்கும். 

 ரசாயன உரங்கழள அதிகமாக பயன்படுத்துவழத ஊக்குவிக்கும் வழகயில் 
நழடமுழறயில் உள்ள ஊக்க ஆட்சிழய மாற்ற இது ஒரு அவசியமான வசயலாகும். 

 

Source: https://www.indiabudget.gov.in/doc/bh1.pdf 
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6. விவளயாட்டு கசய்தி ள் 

 
1)  ொல்ெந்து ைரீர் ளிவடநய சிைந்  ைரீரொ  எல்லொ  ொலத் ிலும் ெரைலொ க் 

 ரு ப்ெட்ட பு ழ்கெற்ை அர்கஜன்டினொ  ொல்ெந்து ைரீர் டியொந ொ மரநடொனொ 
 ொலமொனொர். 

2) இலக்கு ஒலிம்ெிக் நெொடியம்  ிட்டம் (TOPS) என்ெது இந் ியொைின் சிைந்;  
ைிவளயொட்டு ைரீர் ளுக்கு உ ைி ைழங்  முயற்சிக்கும் இவளஞர் ைிை ொரங் ள் 
மற்றும் ைிவளயொட்டு அவமச்ச த் ின் ஒரு முக் ியத்  ிட்டமொகும். 

3) மும்வெயிலுள்ள இந் ிய  டற்ெவட ெடந ொட்டி ெயிற்சி ைழங் ல் வமயமொனது 
(INWTC) மு ல் ஐ.என்-எம்.டி.எல் ந ொப்வெ என்ை ந சிய ெடகுப்ெந்வ ய 
சொம்ெியன்ைிப்வெ மும்வெ துவைமு த் ில்  டத்துை ற் ொன ஏற்ெொடு வள 
கசய்து ைரு ிைது. 

4) இங் ிலொந் ில்  வடகெற்ை  ிட்நடொ ஏடிெி வெனல்ஸ் 2020ல் டொனில் 
கமட்ைந வ் கைன்ைொர். 

5) மத் ியப் ெிரந சத் ின் குைொலியரில் மொற்றுத் ிைனொளி ளுக் ொன ைிவளயொட்டு 
வமயத்துக் ொன அடிக் ல்  ொட்டப்ெட்டது. 

6) நெொர்ச்சு லின்  ிைிஸ்டியொநனொ கரொனொல்நடொ அலி நடய்க்குப் ெிைகு 
 ொல்ெந் ில்100 சர்ைந ச ந ொல் வள அடித்  ஆண் ள் ெிரிவைச் நசர்ந்  
இரண்டொைது ைரீர் ஆனொர். (சுனில் நசத்ரி - இந் ியொ (72)) 

7) மத் ிய ெிரந சத்வ ச் நசர்ந்  ெொரொ  ீச்சல் ைரீர் சத்நயந் ிர சிங் நலொஹியொவுக்கு 
கடன்சிங் ந ொர்ந  சொ வனயொளர்  ைிருது ைழங் ப்ெட்டுள்ளது. இவ்ைிரு ிவனப் 
கெறும் மு லொைது இந் ிய மொற்றுத் ிைனொளி ைிவளயொட்டு ைரீர் இைர் ஆைொர். 

8) ெிரிட்டிஷ்  ிரொண்ட் ெிரிக்ஸ் 2020 நெொட்டியில் லூயிஸ் ஹொமில்டன் சொம்ெியன் 
ெட்டம் கைன்ைொர் . 

9) 2024 மற்றும் 2028 ஒலிம்ெிக் ில் இளம் ைரீர் ள்  ெ க் ம் கைல்ை ற் ொன 
 ிைவம வள ைளர்ப்ெ ற் ொன ந ொக் த்துடன்,  Target Olympic Podium Scheme (TOPS) 
என்னும்  ிட்டத்வ   இந் ிய அரசு அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

10) இந் ிய  ிரிக்க ட் ைரீர் ள் எம் எஸ் ந ொனி மற்றும் சுநரஷ் கரய்னொ ஆ ிநயொர் 
சர்ைந ச  ிரிக்க ட்டில் இருந்து ஓய்வு கெறுை ொ  அைிைித் னர். 
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11) நஜம்ஸ் ஆண்டர்சன்:  ிரிக்க ட்டில் 600 கடஸ்ட் ைிக்க ட்டு வள ைழீ்த் ிய மு ல் 
நை ப்ெந்து ைசீ்சொளர் என்ை சொ வனவய  ி ழ்த் ியுள்ளொர். 

12) டுவைன் ெிரொநைொ: டி 20  ிரிக்க ட்டில் 500 ைிக்க ட்டு வள ைழீ்த் ிய மு ல் 
ெந்து ைசீ்சொளர். 

13)  ீல ொந் ொ ெொனு: உல ின் அ ிநை  மனி   ொல்குநலட்டர் ஆைொர். இைர் 
மு ன்முவையொ   வடகெற்ை மனத் ிைன்  ணக் ீட்டு உல  சொம்ெியன்ைிப்வெ 
கைன்று சொ வன ெவடத்துள்ளொர் . 

14) இலக்கு ஒலிம்ெிக் நெொடியம்  ிட்டம்(TOPS): இவளய ைிவளயொட்டு ைரீர் ளுக் ொன 
இவளஞர் ைிை ொரங் ள் மற்றும் ைிவளயொட்டுத்துவை அவமச்ச ம் 2024 மற்றும் 
2028 ஒலிம்ெிக் ிற் ொன TOPS-வஸ அைிமு ப்ெடுத்தும். 

15) ஃெிட் இந் ியொ ெிரச்சொரத் ின்  ீழ் ‘ஃெிட் வஹ டு ஹிட் வஹ இந் ியொ’ 
க ொடங் ப்ெட்டது. இந்  க ொற்றுந ொய் உடல்  ட்டுக்ந ொப்புடனும் மற்றும் 
ஆநரொக் ியமொ வும் இருக்  நைண்டிய அைசியம் குைித்து ெள்ளி குழந்வ  ளுக்கு 
ஊக் மளிப்ெதும் ஊக்குைிப்ெதும் இத் ிட்டத் ின் ந ொக் மொகும். 

16) ரவநீ்திர ஜசடஜா: இந் ிய  ிரிக்க ட் ைரீர் - இந் ியொைின் ‘மி வும் ம ிப்புமிக்  
ைரீர்’என்ை ெட்டத்வ  ைிஸ்டன் ைழங் ியுள்ளது. 

17) இந்தியாவின் நிதின் சமனன்: ஐ.சி.சி எவலட் நெனலில் நுவழந்  இவளய  டுைர் 

18) 2022 ஃெிஃெொ உல க் ந ொப்வெ  த் ொரில்  வடகெை உள்ளது 

19) சர்ைந ச ஒலிம்ெிக்  மிட்டி 2022 டொக் ர் இவளஞர் ஒலிம்ெிக்வ  2026-க்கு 
ஒத் ிவைத் து. 

20) ஐ.சி.சி ஆண் ள் டி 20 உல க் ந ொப்வெ 2022-க்கு ஒத் ிவைக் ப்ெட்டது மற்றும் 
ஆஸ் ிநரலியொைில் ைிவளயொட  ிட்டமிடப்ெட்டுள்ளது 

21) ஹரியொனொ 2021- ந நலொ இந் ியொ இவளஞர் நெொட்டி வள  டத்  உள்ளது. 

22) இங் ிலொந்து  ிரிக்க ட் ைரீர் ஸ்டூைர்ட் ெிரொட் கடஸ்ட்  ிரிக்க ட்டில் 500 
ைிக்க ட்டு வள ைழீ்த் ிய 7ைது ெந்து ைசீ்சொளரொ ிைொர். 

23) இந் ியொ 2022 ம ளிர் ஆசிய ந ொப்வெவய  டத்து ிைது. 

24) ந ொம ி மொரிமுத்துக்கு AIU-ஆல்  ொன்கு ஆண்டு ளுக்கு ஊக் மருந்து  வட 
ைி ிக் ப்ெடு ிைது. 
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25) ைிரொட் ந ொலி: ஃநெொர்ப்ஸ் 2020 - உல ிநலநய அ ி  சம்ெளம் ைொங்கும் சிைந்  
100 ைிவளயொட்டு ைரீர் ளின் ெட்டியலில் 66ஆைது இடத் ில் உள்ளொர். 

26) ரொஜவீ்  ொந் ி ந ல் ரத்னொ ைிருதுக்கு ெரிந்துவரக் ப்ெட்டைர் ள்: ரொணி ரொம்ெொல், 
நமொனி ொ, ைந் னொ  ட்டொரியொ, ஹர்மன்ெிரீத் சிங், ைி ொஸ்  ிரிைன் மற்றும் 
அமித் ெங் ல் 

27) துநரொணொச்சொர்யொ ைிருதுக்கு ெரிந்துவரக் ப்ெட்டைர் ள்: நசொட் லொல் யொ வ் 
மற்றும் மு மது அலி  மர். 

28) ஃெிஃெொ  ொல்ெந்து  ரைரிவச: இந் ியொ = 108ஆைது  ரைரிவச; கெல்ஜியம் = 1 
ஆைது  ரைரிவச 

29) ஐ.எம் ைிஜயன்: அ ில இந் ிய  ொல்ெந்து சம்நமளனம் முன்னொள் இந் ிய ந ப்டன் 
ஐ.எம்.ைிஜயவன இந் ியொைின்  ொன் ொைது மி  உயர்ந்  சிைில் ைிரு ொன 
ெத்மஸ்ரீக்கு ெரிந்துவரத் து 

30) ெஹ்வரன் 4-ஆைது ஆசிய இவளஞர் ெொரொ ைிவளயொட்டு 2021-ஐ  டத் வுள்ளது. 

31) ஃெிஃெொ ம ளிர் உல க் ந ொப்வெ 2023-ஐ ஆஸ் ிநரலியொ மற்றும்  ியூசிலொந்து 
கூட்டொ   டத் வுள்ளது.  

32) சானியா மிர்சா:“கெட் ந ொப்வெ ைிருதுக்கு” ெரிந்துவரக் ப்ெட்ட மு ல் இந் ியர். 

33) உல ின் அதி  சம்ெளம் வாங்கும் கெண் விவளயாட்டு வரீாங் வன: 
ஜொப்ெொனிய கடன்னிஸ்  ட்சத் ிரம் –  நைொமி ஒசொ ொ (ஆண்டுக்கு 
$37.4மில்லியன்) 

34) இந் ிய ஹொக் ி ஜொம்ெைொன் ெல்ெரீ் சிங் நடொசொன்ஜ்  ொலமொனொர். 

35) #WeWillWin ெிரச்சொரம்: ந ொைிட்–19 சு ொ ொர ஊழியர் ளுக்கு ெொரொட்டு 
கசலுத்தும் ெிரச்சொரத்வ  ஃெிப்ெொ க ொடங் ியது. 

36) அ ில இந்திய  ால்ெந்து சம்சமளனம் (AIFF): ஃெிஃெொ 17 ையதுக்குட்ெட்ட 
கெண் ள் உல க் ந ொப்வெ ெிப்ரைரி 2021இல்  வடகெை உள்ளது. 

37) “ ாமன்கவல்த் யூத் ச ம்ஸ்”: 2021 ொமன்கைல்த் யூத் ந ம்ஸ் 7ைது ெருைம் 
2023க்கு ஒத் ிவைக் ப்ெட்டது. 
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38)  

ரொஜவீ்  ொந் ி ந ல் ரத்னொ 
ைிருது மற்றும் அர்ஜூனொ 
ைிருது 2020 
ெரிந்துவரக் ப்ெட்டைர் ள் 

ரொஜவீ்  ொந் ி ந ல் ரத்னொ ைிருது 
=நரொஹித் சர்மொ 

அர்ஜூனொ ைிருது = ைி ர்  ைொன், 
 ீப் ி சர்மொ மற்றும் இைொந் சர்மொ 

 

39) இரண்டொம் உல ப் நெொருக்குப் ெின்னர் ந ொைிட் – 19  ொரணமொ  ைிம்ெிள்டன் 
ஒத் ி வைக் ப்ெட்டது. 

40) ந ொைிட் – 19  ொரணமொ  நடொக் ிநயொ ஒலிம்ெிக்கும் ஒத் ிவைக் ப்ெட்டது. 

41) 2021  ைம்ெரில் சீனொைில் ஆசிய இவளஞர் ைிவளயொட்டு  வடகெை உள்ளது. 

42) சீனிைொஸ்  வுடொ 9.55 ைினொடி ளில் 100 மீட்டர் தூரம் ஓடி புயவல உருைொக் ிய 

ெின்னர், மற்கைொரு  ம்ெொலொ ஓட்டப்ெந் ய ைரீர்  ிைொந்த் கைட்டி இப்நெொது அந  

தூரத்வ  9.51 ைினொடி ளில் முடித்து முந்வ ய சொ வனவய முந் ியுள்ளொர். 

43) ரூெிகுலொ என்ைழக் ப்ெடும் சுடர் கதாண்வட புல்ெல், ந ொைொைில் 

 வடகெைைிருக்கும் 36ைது ந சிய ைிவளயொட்டுப் நெொட்டியின் சின்னமொ  இது 

ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டது. ஏகனனில் இது அம்மொ ில ெைவை ஆகும். 

44) மு ல்மு லொ  ைழங் ப்ெடும் ெிெிசி இந் ிய கெண் ைிவளயொட்டு ைரீருக் ொன 

ைிருதுக்கு ெரிந்துவரக் ப்ெட்ட 5 நெரில் ெி.ைி.சிந்து மற்றும் நமரி ந ொம் ஆ ிநயொர் 

உள்ளனர் 

45) ஆஸ் ிநரலிய ஓென் கடன்னிஸ் : 2020(ஜனைரி 20 – ெிப்ரைரி 2), கமல்நெொர்ன், 
ைிக்நடொரியொ, ஆஸ் ிநரலியொ. 

ஆடைர் ஒற்வையர் 
சுற்று 

ந ொைக் நஜொந ொைிக் கசர்ெியொ (கைற்ைி)Vs. 

கடொமினிக்  ீம் (ஆஸ் ிரியொ) 

ம ளிர் ஒற்வையர் 
சுற்று 

நசொெியொ க னின் அகமரிக் ொ (கைற்ைி)Vs.  ர்ெின் 
முகுருசொ (ஸ்கெயின்) 

ஆடைர் இரட்வடயர் 
ெிரிவு 

ரொஜிவ் ரொம் (அகமரிக் ொ) & நஜொ சொலிஸ்ெரி 
(ெிரிட்டன்) 

ம ளிர் இரட்வடயர் 
ெிரிவு 

கடமியொ ெொநெொஸ் (ஹங்ந ரி) &  ிரிஸ்டினொ 
மிலகடநனொைிக் (ெிரஞ்சு) 
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7. மாநாடு ள் மற்றும்  ருத்தரங்கு ள் 
 

மாநாடு ள்  / 
 ருத்தரங்கு ள் 

சநாக் ம் /  ருத்துரு / முடிவு இடம் / நி ழ்த்தியவர் 

3-வது உல ளாவிய 
புதுப்ெிக் த்தக்  எரிசக்தி 
முதலீட்டு கூட்டம் 
மற்றும் எக்ஸ்சொ 

  ருத்துரு:  ிவலயொன ஆற்ைல் 
மொற்ைத் ிற் ொன  ண்டுெிடிப்பு ள் 

 இந் ியொைின் இலக்கு 2022 ஆம் ஆண்டில் 
175ஜி ொைொட் புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ிவய 
உற்ெத் ி கசய்ைது 

கமய்  ி ர் மொ ொடொ  
 ைம்ெர் 26 மு ல் 28 
ைவர  வடகெற்ைது 

15வது ஜி20 உச்சிமாநாடு பு ிய உல ளொைிய குைியடீு 4 தூண் வள 
அடிப்ெவடயொ க் க ொண்டது: 

  ிைவம 

 க ொழில்நுட்ெம் 

 கைளிப்ெவடத் ன்வம 

  ிர த்வ  ெொது ொக்கும் கெொறுப்ெொளர் 

கமய்  ி ர் மொ ொடொ  
சவு ி அநரெியொைில் 
 வடகெற்ைது. 

இந்தியா-லக்சம்ெர்க் உச்சி 
மாநாடு 

சர்ைந ச சூரியசக் ி கூட்டணியில் நசர லக்சம்ெர்க் 
ெிர மர் ைிருப்ெம் க ரிைித்துள்ளொர். நெரிடவரத் 
 டுக்கும் உள் ட்டவமப்ெிற் ொன கூட்டணியில் நசர 
ெிர மர் நமொடி லக்சம்ெர் ிற்கு அவழப்பு 
ைிடுத்துள்ளொர். 

கமய்  ி ர் மொ ொடொ  
 ைம்ெர் 19,2020ல் 
 வடகெற்ைது. 

 

இந்தியா கமாவெல் 
 ாங் ிரஸ் (ஐ.எம்.சி)2020 

 ருத்துரு:“Inclusive Innovation - Smart I Secure I 

Sustainable” 
கமய்  ி ர் மொ ொடொ  
 வடகெற்ைது 

இரண்டாவது இந்தியா-

மத்திய ஆசியா 
செச்சுவவார்த்வத 

இந் ியொ,  ஜ ஸ் ொன்,  ஜி ிஸ் ொன், 
துர்க்கமனிஸ் ொன் மற்றும் உஸ்கெ ிஸ் ொவன நசர்ந்  
கைளியுைவு அவமச்சர் ள் நமலும்  ிர் ிஸ் குடியரசின் 
மு ல் துவண கைளியுைவு அவமச்சர் ஆ ிநயொர் 
 லந்து க ொண்டனர் 

 

3வது இந்தியா-

அகமரிக் ா அவமச்சர் ள் 
செச்சுவார்த்வத 

ெொது ொப்பு அவமச்ச ம், இந் ிய அரசொங் ம் மற்றும் 
ந சிய புைிசொர் புலனொய்வு மு வம (NGA), 
அகமரிக் ொைின் ெொது ொப்புத் துவை ஆ ியைற்றுக்கு 
இவடயிலொன அடிப்ெவட ெரிமொற்ை மற்றும் 
ஒத்துவழப்பு ஒப்ெந் ம்  
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லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் 
ஊழல்  டுப்பு குைித்  
ந சிய மொ ொடு  

 ருத்துரு: “லஞ்ச ஒழிப்பு இந் ியொ, ைளமொன இந் ியொ”  

இந் ிய எரிசக் ி மொ ொடு 3ைது கெரிய  ச்சொ எண்கணய் நு ர்நைொரொ  மற்றும் 
4ைது கெரிய எல்.என்.ஜ இைக்கும ியொளரொ வும் 
உல ளொைிய எண்கணய் மற்றும் எரிைொயு துவையில் 
இந் ியொ ஒரு முக் ிய ெங்கு ை ிக் ிைது 

 ி ி ஆநயொக் 
மற்றும் 
கெட்நரொலிய 
மற்றும் இயற்வ  
எரிைொயு 
அவமச்ச ம் 

உல ளொைிய இந் ிய 
ைிஞ்ஞொனி ள் உச்சி 
மொ ொடு (VAIBHAV) 

உல ளொைிய ைளர்ச்சிக் ொன ைளர்ந்து ைரும் 
சைொல் வள எ ிர்க ொள்ை ற் ொ  உல ளொைிய இந் ிய 
ஆரொய்ச்சியொளர் ளிடம்  ிபுணத்துைத்வ யும் 
அைிவையும் நமம்ெடுத்தும் ஒரு ைிரிைொன 
ைவரெடத்வ  க ொண்டு ைருைந  உச்சிமொ ொட்டின் 
ந ொக் ம் 

ெிர மர் 
 நரந் ிரநமொடி 
துைக் ி வைத் ொர் 

கசயற்வ  நுண்ணைிவு 
க ொடர்ெொன உல ளொைிய 
கமய் ி ர் உச்சி மொ ொடு 
(AI), RAISE 2020 

கெொறுப்ெொன கசயற்வ  நுண்ணைிவு மூலம் சமூ  
மொற்ைத் ிற் ொன இந் ியொைின் ெொர்வைவய கசலுத்  
கசயற்வ  நுண்ணைிவு குைித்  மு ல் உல ளொைிய 
சந் ிப்ெொகும். 

 ி ி ஆநயொக் 
மற்றும் மின்னணு 
மற்றும்   ைல் 
க ொழில்நுட்ெ 
அவமச்ச ம் 

ஐ. ொ உயிரின 
ென்வமத்துை உச்சி 
மொ ொடு 

 ருத்துரு: “ ீடித்  ைளர்ச்சிக்கு ெல்லுயிர்  ன்வம 
குைித்  அைசர  டைடிக்வ ” 

 

இலக்குவடகிழக்கு-2020 கருத்துரு:“வளரந்்து வரும் மகிழ்சச்ிகரமான 

இடங்கள்” 

 

இந்தியா – இலங்வ  
இருதரப்பு கமய்நி ர் 
உச்சிமாநாடு 

இந் ியொைிற்கும் இலங்வ க்கும் இவடயிலொன புத்  
சமய உைவு வள நமம்ெடுத்துை ற் ொ  இலங்வ க்கு 
15 மில்லியன் டொலர் மொனிய உ ைிவய ெிர மர் 
நமொடி அைிைித் ொர்.  

 

முதலாவது உல  சூரிய 
கதாழில் நுட்ெ 
உச்சிமாநாடு 

இந்  உச்சிமொ ொட்டின் நெொது ஐஎஸ்ஏைின் க ொழில் 
நுட்ெ இ ழொ  நசொலொர் ொம்ெஸ் 360 க ொடங் ப்ெட்டது. 

 

8-வது  ிழக் ாசிய உச்சி 
மாநாடு கொருளாதார 
அவமச்சர் ள் கூட்டம் 
(EAS-EMM) 

இந்  கூட்டத் ில் இந் ியொ, அகமரிக் ொ மற்றும் சீனொ 
உட்ெட 10 ஆசியொன் உறுப்பு  ொடு ள் மற்றும் இ ர 8 
 ொடு ள்  லந்து க ொண்டன. 

 

இந்தியா-ெசிெிக் முத்தரப்பு 
செச்சுவார்த்வத 

இந் ியொ, ஆஸ் ிநரலியொ மற்றும் ெிரொன்ஸ்  
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ஜி4 கவளியுறவுத்துவற 
அவமச்சர் ள் கூட்டம் 

இந் ியொ, ெிநரசில், ஜப்ெொன் மற்றும் கஜர்மனி ஆ ிய 4 

 ொடு வள உள்ளடக் ிய (ஜி4) குழுைின் கைளியுைவு 
அவமச்சர் ள் கமய் ி ர் கூட்டத் ில் ெங்ந ற்ைனர் 

 

4-வது  உல ளாவிய 
ஆயுர்சவத உச்சி மாநாடு 

 ருத்துரு: “க ொற்று ந ொய் ளின் நெொது 
ஆயுர்நை த் ிற் ொன ைளர்ந்து ைரும் ைொய்ப்பு ள்” 

 

6வது BRICS சுற்றுச்சூழல் 
அவமச்சர் ள் கூட்டம் 

6ைது ெிரிக்ஸ் சுற்றுச்சூழல் அவமச்சர் ள் கூட்டம் 
ரஷ்யொைின்  வலவமயில்  வடகெற்ைது. 

 ொகணொலிக்  ொட்சி 
மூலமொ  
 வடகெற்ைது 

நான்கு நாடு ளுக்கு 
இவணயிலான 
செச்சுவார்த்வத 

ஆப் ொனிஸ் ொன், ந ெொளம் மற்றும் ெொ ிஸ் ொன் 
கைளியுைவு அவமச்சர் ளுடன் சீனொ ஒரு 
உவரயொடவல  டத் ியுள்ளது. 

சீனொ 

இந்தியா@75 உச்சி மாநாடு 
- திட்டம் 2022 

இந் ிய சிறு க ொழில் ள் கூட்டவமப்பு (CII) ஏற்ெொடு 
கசய்துள்ள “இந் ியொ@75 உச்சி மொ ொடு -  ிட்டம் 
2022”-ஐ  ொகணொலிக்   ொட்சி மூலம் 
க ொடங் ிவைத்து  மத் ிய சிறு மற்றும்  டுத் ர 
 ிறுைனங் ளுக் ொன (MSME) அவமச்சர்  ி ின் 
 ட் ரி உவரயொற்ைினொர். 

 

36 வது ஆசியான் உச்சி 
மாநாடு 

 

THEME: “Cohesive and Responsive ASEAN”  

 
ைியட் ொமின் 
ஹநனொய்   ரில் 
ைடீிநயொ 
 ொன்ெரன்சிங் 
மூலம் 
 வடகெற்ைது. 

வமக்சரா உணவு 
ெதப்ெடுத்தும் 
நிறுவனங் வள 
(எஃப்எம்இ) 
முவறப்ெடுத்துவதற் ான 
திட்டம் 

இந்   ிட்டத்வ  அரசொங் ம் க ொடங் ியுள்ளது – 
ெிர ொன் வமக்நரொ உணவு  ிறுைனங் வள 
முவைப்ெடுத் ல் (PMFME). 

இந்   ிட்டம் 2024-25 ைவர ஐந்து 
ஆண்டு ளுக்கு கசயல்ெடுத் ப்ெடும் 

 

ஜி-20 டிஜிட்டல் 
அவமச்சர் ள் சந்திப்பு 

THEME: “Realizing Opportunities of the 21st century 
for all” 

மத் ிய   ைல் 
க ொழில்நுட்ெ 
அவமச்சர் 

கமய்நி ர் உல ளாவிய 
தடுப்பூசி உச்சி மாநாடு 
2020 

கமய் ி ர் உல ளொைிய  டுப்பூசி உச்சி மொ ொடு 
2020ஐ இங் ிலொந்து ெிர மர் நெொரிஸ் ஜொன்சன் 
க ொகுத்து ைழங் ினொர். உச்சி மொ ொட்டில் 
இந் ியொைின் ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி  லந்து 
க ொண்டொர். 

கமய் ி ர் உச்சி 
மொ ொடு. 
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அசாதாரண கசய்தி ள் ஜி20 

டிஜிட்டல் கொருளாதார 
அவமச்சர் ள் உச்சி மாநாடு 

ஜி20 டிஜிட்டல் கொருளாதாரம் ெணிக்குழு 
ச ாவிட் – 19 அவமச்சர்நிவல அறிக்வ  
ச ாவிட் – 19 கதாற்றுசநாவய எதிர்த்துப் 
சொராடுவதற்கும் மக் வளப் 
ொது ாப்ெதற்கும் சவண்டுச ாள் 
விடுத்துள்ளது.  

 ாகணாலி 
 ாட்சி 

11வது பீட்டரஸ்்பெரக்் 

காலநிலல உலரயாடல்  

ந ொைிட்-19க ொற்றுந ொவய அடுத்து இந்  
உவரயொடல்  ிட்டத் ட்ட மு ல்முவையொ  
 ொகணொலி  ொட்சி மூலம்  வடகெற்ைது.  

 ொகணொலி 
 ொட்சி 

 

Covid-19ஆசியான் உச்சி 
மாநாடு 

க ன் ிழக் ொசியொைில் Covid-19  ொக் ம் 
க ொடர்ெொன ைிைொ ங் ள். 

ைியட்னொமில் 
ஆன்வலன் 
மூலமொ  

 வடகெற்ைது. 
ஜி-20 நிதியவமச்சர் 
சந்திப்பு 

 

இரண்டொைது ஜி-20  ி ியவமச்சர் ள் 
கூட்டத் ில்  ிர்மலொ சீ ொரொமன் 
இந் ியொவை 
ெிர ி ி ித்துைப்ெடுத் ினொர்.இந்  
கமய் ி ர் சந் ிப்ெிற்கு சவு ி அநரெியொ 
 வலவம  ொங் ியது. 

 

சவு ி 
அநரெியொ 

ெிரக்யான் மாநாடு2020 இரண்டு  ொள் இந் ிய இரொணுை சர்ைந ச 
 ருத் ரங்கு,  வரைழிப் நெொர் ஆய்வு 
வமயத் ினொல் (CLAWS)ஏற்ெொடு 
கசய்யப்ெட்டது. 

புது  ில்லி 

G-20 கமய்நி ர் உச்சி 
மாநாடு 

 ந ொைிட் 19 க ொற்றுந ொவய  ிைர்த் ி 
கசய்ை ற் ொன  டைடிக்வ  ள் மற்றும் 
ைழி ொட்டு ல் வள ெற்ைி ைிைொ ிக்  
இந் ியொ உட்ெட உல ின் 20 முக் ிய 
கெொருளொ ொரங் ள் இந்  உச்சி 
மொ ொட்டில் ெங்ந ற்ைன. 

 G-20உச்சிமொ ொட்டின்  ற்நெொவ ய 
 வலவம-சவு ி அநரெியொ, இதுநை 
கமய் ி ர் உச்சி மொ ொட்வட 
 டத்துை ற் ொன முடிவை எடுத் து. 

 

 

நாசனா அறிவியல் மற்றும் 
நாசனா கதாழில்நுட்ெம் 
குறித்த சர்வசதச மாநாடு 

கெொருள், இயந் ிரம், உற்ெத் ி, மனி ைளம் 
மற்றும் இயந் ிரைியல் என  ொநனொ 
க ொழில்நுட்ெத் துவையில் உள்ள 
5Mக் வளெற்ைி ைிைொ ிக் ப்ெட்டது. 

க ொல் த் ொ  
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13வது   ட்சி ளின் மாநாடு 

(CoP) 

THEME: “Migratory species connect the planet 

and together we welcome them home” 
 ொந் ி  ர், இந்துயொ 

கரய்ஸ் 2020 (சமூ  

வலுவூட்டலுக் ான கொறுப்பு 

கசயற்வ  நுண்ணறிவு 2020) 

க ொழில் மற்றும்  ல்ைியொளர் ளுடன் 

இவணந்து இந் ியொைின் மு ல் கசயற்வ  

நுண்ணைிவு உச்சி மொ ொடு அரசொங் த் ொல் 

ஏற்ெொடு கசய்யப்ெடு ிைது. 

புது  ில்லி 

ஆயுைில் சநாய் 

 ண்டறிதல் மற்றும் 

கசாற் ளஞ்சியங் ளின் 

தரப்ெடுத்தல் குறித்த 

சர்வசதச மாநாடு 

(ICoSDiTAUS-2020) 

ெொரம்ெரிய மருத்துைம்  ண்டைியும் 

 ரைின் நச ரிப்பு மற்றும் ைவ ப்ெொடு 

குைித்  புது  ில்லி உறு ியொைணம். 

புது  ில்லி 

ஜி20 மாநாடு THEME: “Realizing Opportunities of the 21st 

Century for All” 
ரியொத், சவு ி 
அநரெியொ 

சர்வசதச நீதித்துவற மாநாடு 

2020 

THEME: “Judiciary and the Changing World” புது  ில்லி 

11வது கடஃப்  ண் ாட்சி 
(DefExpo) 

ஸ்டொர்ட்-அப் இந் ியொ, ஸ் ில் இந் ியொ 

மற்றும் நமக் இன் இந் ியொ நெொன்ை 

முன்முயற்சி ள் மூலம் இந் ியொவை 

க ொழில்நுட்ெ சக் ி இல்லமொ  

மொற்றுைவ  இந்   ண் ொட்சி 
ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

லக்நனொ, 
உத் ரப் 
ெிரந சம் 

சதசிய குழந்வத ள் 
அறிவியல் கூட்டம் 

Theme : “English Copy” திருவனந்தப்புரம், 
ச ரளா 

80-வது இந்திய வரலாறு 
 ாங் ிரஸ் (ஐ.எச்.சி) 

இந்தியாவின் ெிராந்திய ஒற்றுவமவய 
வளர்ப்ெதற்கு இன்றியவமயாத  லப்பு 
 லாச்சாரத்வத ஊக்குவிக்கும் 
அரசியலவமப்பு  டவமவயத் 
கதாடர்வதற்கு 

 ண்ணூர், 
ச ரளா 

உல ளாவிய 
உருவளக் ிழங்கு கூட்டம், 
2020 

ெண்வணயிலிருந்து உணவு 
ெதப்ெடுத்துதல் மற்றும் விநிசயா ம் 
வவர ஒரு ெரந்த  ட்டவமப்வெ 
உருவாக்குதல் 

குஜராத் 
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ொரத் ெர்வ 2020 இந்தியாவின் ெல்சவறு சுற்றுலா 
தளங் ளுக்கு ெயணிக்  இந்தியர் வள 
ஊக்குவிப்ெதும், ‘சதச ா அப்னா சதஷ்’ 
இன் உணர்வவ ெரப்புவதும் ொரத் 
ெர்வின் சநாக் ம் 

Theme : “English Context – Copy” 

கசங்ச ாட்வட, 
புதுதில்லி 

107-வது இந்திய அறிவியல் 
கூட்டம் 

Theme : “English Context – Copy” கெங் ளூரு 

5-வது ஆசிய ெசிெிக் 
ட்சராசசாெிலா ஆராய்ச்சி 
மாநாடு 

இந்த நி ழ்வு உல  அளவில் 
டிசராசசாெிலா ஆராய்ச்சியாளர் ளின் 
மி ப்கெரிய சந்திப்வெக்  ாணும் 

புசன 

உல  எதிர் ால எரிசக்தி 
உச்சி மாநாடு 

Theme : “English Context – Copy” அபுதாெி 

50வது உல  கொருளாதார 
மற்றும் (WEF) 

உல  கொருளாதார மன்றத்தில் 
கதாடங் ப்ெட்ட ஒரு டிரில்லியன் 
மரங் ள் புது முயற்சியில் அகமரிக் ா 
சசரும். 

சுவிட்சர்லாந்து 
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8. திட்டங் ள் / சயாஜனாக் ள் 

 

திட்டங் ள் / 

சயாஜனாக் ள் 
சநாக் ங் ள் / ஏன் கசய்தியில்? 

அவமச்ச ம் / 

அவமச்சரவவ/மாநிலம் 

இந்திரா  ாந்தி 
மாத்ரித்வா சொைன் 
திட்டம் 

2-ைது குழந்வ க்கு  ொய்மொர் ளுக்கு ரூ.6000 
 ிவடக்கும் ஒரு ம ப்நெறு  லத் ிட்டம் 

ரொஜஸ் ொன் 

ெிரதான் மந்திரி 
 ிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா 
ஈகவம் உத்தன் 
ம ாெியன் (ெி.எம். 
குசும்) 

2022 ஆம் ஆண்டில் சூரிய மற்றும் இ ர 
புதுப்ெிக் த் க்  எரிசக் ி  ிைவன 
25.750கம ொைொட்டொ  நசர்ப்ெவ  ந ொக் மொ க் 
க ொண்டுள்ளது 

பு ிய மற்றும் புதுப்ெிக் த் க்  
எரிசக் ி அவமச்ச ம் 
(MNRE) 

 ிசான் சூர்சயாதயா 
சயாஜனா 

ைிைசொயி ளுக்கு 16 மணி ந ரம் மின்சொரம் 
ைழங்கு ல் ( ொவல 5 மணி மு ல் இரவு 9 மணி 
ைவர) 

குஜரொத் 

ஆயுஷ்மான் ச ா ர்  ொட்டில் சு ொ ொர உள் ட்டவமப்வெ 
உருைொக்குை ில் கூட்டுைவு  ிறுைனங் ள் 
முக் ிய ெங்கு ை ிக்  உ வு ல் 

மத் ிய நைளொண் 

 வல  லாச்சார 
சமம்ொட்டு திட்டம் 
( லா சன்ஸ்க்ருதி 
வி ாஸ் சயாஜனா) 

 ொட்டில்  வல மற்றும்  லொச்சொர 
நமம்ெடுத்துை ற் ொ  

 லொச்சொர அவமச்ச ம் 

தலாசமீியா ொல் 
சசவா சயாஜனா 

 லொசீமியொ மற்றும் எ ிர் அரிைொள் நசொவ  
ந ொய் நெொன்ை 
ஹநீமொகுநளொெிநனொெ ி ளுக்கும் 
கெொருந் க்கூடிய குடும்ெ 
 ன்க ொவடயொளர் ளுக்கும் ஒரு முவை 
குணப்ெடுத்தும் ைொய்ப்வெ ைழங்கு ல் 

மத் ிய சு ொ ொர மற்றும் 
குடும்ெ லத் துவை 
அவமச்ச ம் 

கும்ேர் சாஷ்தி ாரன் 
சயாஜனா 

100 குயைர் ள் குடும்ெங் ளுக்கு மின்சொர 
மட்ெொண்ட சக் ரங் ள் 
ைி ிநயொ ிக் ப்ெடு ின்ைன 

ம ொரொஷ்டிரொ 

 ர்தக் ஃவெெர் திட்டம்  ண்ணாடி ஒளிஇவழ இவணயம் மூலம் 
2021 மார்ச் 31 ஆம் சததிக்குள் ெீ ார் 
மாநிலத்தில் 45,945  ிராமங் வளயும் 
இவணக்  இலக்கு 

ெ ீொர் 
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 ரிமாதிட்டம் துப்புரவுத் க ொழிலொளர் ள்  ங் ள் ெொது ொப்வெ 
உறு ி கசய்ய 

ஒடிசொ 

சுச்சி திட்டம் 
(மாதவிடாய்சு 
 ாதாரதிட்டம்) 

ெள்ளி மற்றும்  ல்லூரி மொணைர் ளுக் ொன 
சு ொ ொர ொப் ின் ைழங்கும்  ிட்டம் 

 ர் ொட ொ 

ஒய்.எஸ். ஆர்சம் 
பூர்ணாசொைனா 

குழந்வ  ளுடன்  ர்ப்ெிணிப் கெண் ள் மற்றும் 
ெொலூட்டும்  ொய்மொர் ளுக்கு சத் ொன உணவை 
ைழங்குைது 

ஆந் ிரப்ெிரந சம் 

ஒய்.எஸ்.ஆர் 
ஆசராதிட்டம் 

 ிரொமப்புை மற்றும்   ர்ப்புை ைறுவமவய 
ஒழித் ல் மற்றும் உற்ெத் ித் ிைவன 
நமம்ெடுத்து ல் 

ஆந் ிரப்ெிரந சம் 

முக் ிய மந்திரி 
மேிலா உத் ர்ஷ் 
சயாஜனா 

இந்  ிட்டம் மொ ிலத் ில் உள்ள ம ளிர் 
குழுக் ளுக்கு ைட்டி இல்லொ   டன் ைழங்கும் 

குஜரொத் 

முக் ிய மந்திரி 
 ிசான் ல்யாண் 
சயாஜனா 

ைிைசொயி ளுக் ொன  ி ி உ ைித் ிட்டம் மத் ியப்ெிரந சம் 

சமாக்ஷ லாஷ் 
சயாஜனா 

இைந் ைர் ளின் குடும்ெத்வ ச் சொர்ந்  
இருைருக்கு ஹரித்ைொரில் உள்ள  ங்வ யில் 
 ங் ளது அன்புக்குரியைர் ளின் அஸ் ிவய 
 வரக்  இலைச நெருந்து ெயண நசவைவய 
ைழங்கு ல் 

இரொஜஸ் ொன் 

முக் ிய 
மந்திரி ிராமிய 
ெரிெைான் 
அச்சசானிசயாஜனா 

இத் ிட்டத் ின்  ீழ் இலகுர  நமொட்டொர் 
ைொ னங் வள ெயனொளி ளுக்கு ைி ிநயொ ித் ல் 

அசொம் 

ெர்யாதன் சஞ்ஜவீனி 
திட்டம் 

க ொழில் முவனநைொருக்கு  டன் ைழங்  அசொம் 

ORUNODOI திட்டம் கெண் ள்  ி ிசொர்ந்   அ ி ொரப்ெடுத் ல் அசொம் 

இந்திரா ரசசாய் 
சயாஜனா 

ஏவழ ளுக்கு ஒரு  ொவளக்கு இரண்டு முவை 
சலுவ  ைிவலயில் சத் ொன உணவை ைழங்  
நைண்டும். 

இரொஜஸ் ொன்  

ெிரதான் மந்திரி ஜன-
தன் சயாஜனா 
(PMJDY) 

அவனைருக்கும்  ி ி நசவை வள அளிக்கும் 
இத் ிட்டம்  ஆ ஸ்ட் 15, 2020 அன்று 
கைற்ைி ரமொ  கசயல்ெடுத் ப்ெட்ட ஆறு 
ஆண்டு வள  ிவைவு கசய் ிைது 
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 ிராசமாசதாக் 
வி ாஸ் சயாஜனா 

 ிரொநமொ யொ ைி ொஸ் நயொஜனொைின்  ீழ் 
அ ர்ெட்டி  யொரிப்ெில் ஈடுெட்டுள்ள 
வ ைிவனஞர் ளின்  லனுக் ொ . 

குறு, சிறு மற்றும்  டுத் ர 
 ிறுைனங் ளின் 
அவமச்ச ம் 

YSR சசயுதா திட்டம் இந்   ிட்டம் எஸ்சி / எஸ்டி / ஓெிசி / 

சிறுெொன்வம ெிரிவு வள நசர்ந்  கெண் ளுக்கு 
உ வுைவ  ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது.  45 
மு ல் 60 ைய ிற்குட்ெட்ட கெண் ளுக்கு 
 ொன்கு ஆண்டு ளில் 75000 ருெொய்  
ைழங் ப்ெட உள்ளது. 

ஆந் ிரப்ெிரந சம் 

இந்திரா வான் மிதன் 
சயாஜனா 

மொ ிலத் ின் ைனைொசி வள சுயசொர்பு க ொள்ள 
வைப்ெந  இ ன் ந ொக் ம். 

சத் ீஸ் ர் 

ஆத்மா நிர்ெர் ொரத் 
சப்தா 

இத் ிட்டம் இந் ியொவை உள்ளூர் உற்ெத் ி 
மற்றும் “நமக் இன் இந் ியொ” முயற்சிக்கு 
மொற்றுைவ  ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

ெொது ொப்பு அவமச்சர் 
ரொஜ் ொத் சிங் 
க ொடங் ினொர் 

முக் ிய மந்திரி  ிசான் 
சோய் சயாஜனா 

 டப்பு  ொரீப் ெருைத் ிற் ொன நயொஜனொ 
அைிைிக் ப்ெட்டுள்ளது, நமலும் மொ ிலத் ின் 
அவனத்து ைிைசொயி ளும் இந்   ிட்டத் ின்  ீழ் 
ைருைொர் ள் 

குஜரொத்  

 

சமஜர் தியான் சந்த் 
விஜய்ொத் சயாஜனா 

 ிரொநமொந ொக் ைி ொஸ் நயொஜனொ 
உத் ரப்ெிரந ச அரசு இந்   ிட்டத்வ  
அைிமு ப்ெடுத்து ிைது, மொ ிலத்வ ச் நசர்ந்  19 
சர்ைந ச ைரீர் ள்  ங் ள் ைடீு ளுக்கு சொவல 
இவணப்பு கெறுைொர் ள். 

உத் ரப்ெிரந சம் 

ெவுசத லாச ா, 
ெர்யவரன் ெச்சாவ் 

 ஜூவல 2, 2020 அன்று ஒரு கெரிய மரம் 
 டும் இயக் ம் க ொடங் ப்ெட்டது. 

 ெிரச்சொரத் ின் கெயர் ‘ெவுந  லொந ொ, 
ெர்யைரன் ெச்சொவ்’ அ ற்கு அர்த் ம் 
மரங் வள  ட்டு சுற்றுச்சூழவல 
ெொது ொக்  

கடல்லி அரசு 

ெலராம் சயாஜனா  ிலமற்ை ைிைசொயி ளுக்கு ெயிர் 
 டன் வள ைழங்குைது. 

ஒடிசொ அரசு 

மிைன் 
விக்ஷசராென் - 2020 

உத் ரப்ெிரந சத் ில் ஜூவல 5ஆம் ந  ி 
25 ந ொடிக்கும் நமற்ெட்ட மரக் ன்று ள் 
 டப்ெட்டன. 

 

சநக் ர் சம்மன் 
சயாஜசன 

க சைொளர் ளுக்கு  ிைொரண  ிட்டம் 
 ர் ொட  அரசு 

மது ொபு ஓய்வூதிய 
திட்டம் 

 ிரு ங்வ  ள்   மது ெொபு ஓய்வூ ியத் ின் 
 ீழ் நசர்க் ப்ெட உள்ளனர் என்று ஒடிசொ 
அரசு அைிைித் து நயொஜனொ. 

ஒடிசொ அரசு 
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நவின் சராஜ் ர் 
சத்ரி சயாஜனா 

ெட்டியல் சொ ியினரின் அவனத்து ட்ட 
ைளர்ச்சிக் ொ   அைிமு ப்ெடுத் ப்ெட்டது. 

உத் ரெிரந ச அரசு 

முக்யா மந்திரி  ர் 
 ர் சரைன் 
சயாஜனா 

 கு ியொன ெயனொளி ளுக்கு ைடீ்டிநலநய 
நரைன் ைழங்  உ வு ிைது. கடல்லி அரசு 

ச ாதன் நியாய 
சயாஜனா 

 ொல் வட ைளர்ப்வெ ஊக்குைிப்ெ ற்கும், 
 ொல் வட ளின் ெொது ொப்வெ உறு ி 
கசய்ை ற்கும்,  ொல் வட 
ைளர்ப்ெைர் ளுக்கு கூடு ல் ைருமொனம் 
ஈட்ட உ வுை ற்கும்,  ைைொன 
 ொல் வட ளொல்  ிைந்  நமய்ச்சல் 
சிக் வலச் சமொளிப்ெ ற்கும்,  ரிம 
உரங் வளப் ெயன்ெடுத்துைவ  
ஊக்குைிப்ெ ற்கும்,  ிரொமப்புை 
கெொருளொ ொரத்வ  நமம்ெடுத்துை ற்கும் 
உ வு ிைது. 

சத் ீஸ் ர் அரசு 

கும்ேர் 
சாஷ்தி ாரன் 
சயாஜனா 

 ொ ி மற்றும்  ிரொம வ த்க ொழில் 
ஆவணயம் (ந .ைி.ஐ.சி) “கும்ஹொர் 
சஷ் ி ொரன் நயொஜனொ” யின்  ீழ், மத் ிய 
உள்துவை அவமச்சர் அமித் ைொ 100 
ெயிற்சி கெற்ை 100 வ ைிவனஞர் ளுக்கு 
100 மின்சொர ெொட்டர் சக் ரங் வள 
ைி ிநயொ ித் ொர். 

 ொந் ி  ர், குஜரொத். 

PM SVANidhi 
திட்டம் க ருநைொர ைிற்ெவனயொளர் ளுக்கு மலிவு 

 டன் வள ைழங்குை ற் ொ  
அரசொங் த் ொல் க ொடங் ப்ெட்ட PM 
SVANidhi  ிட்டம் (ெிர ொன் மந் ிரி க ரு 
ைிற்ெவனயொளரின் ஆத்ம ிர்ெர்  ி ி 
 ிட்டம்). 

மத் ிய அரசு 

ெிரதான் மந்திரி 
 ிசான் உர்ஜா 
சுரக்ஷா ஈவம் 
உத்தம் ம ாெியம் 
(KUSUM) 

 

ைிைசொயி ளுக்கு  ி ி மற்றும்  ீர் 
ெொது ொப்வெ ைழங்குைது 
 மத் ிய அரசு 

 

முக் ியமந்திரி 
ைாஹ்ரி ொத் 
வியாவ்சாய் உத்தன் 
சயாஜனா 

க ரு ைிற்ெவனயொளர் ளுக் ொ  
“மு மந் ிரி ைொஹ்ரி ெொத் ைியவ்சொய் 
உத் ன் நயொஜனொ” 
 

மத் ியப் ெிரந சம் 
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கஜ ண்ணண்ணா 
கசசடாடு திட்டம் 

COVID-19 க ொற்றுந ொயொல் 
ைொழ்ைொ ொரத்வ  இழந்  வ யல் ொரர் ள், 
முடி ிருத்தும் மற்றும் ைண்ணொன் ள் 
ஆ ிநயொருக்கு  ி ி உ ைி ைழங்  
உருைொக் ப்ெட்டது. 

ஆந் ிரப்ெிரந சம் 
 

ெஞ்சாவதி 
சயாஜனா 

மொ ிலத் ின்  ிரொமப்புைங் ளின் மூத்  
குடிமக் ளுக் ொ  க ொண்டுைரப்ெட்டது. 

இமொச்சல ெிரந சம் 

ொல் ஷ்ராமிக் 
வித்யா சயாஜனா 

குழந்வ த் க ொழிலொளர் ளுக்கு  ல்ைி 
 ற்ெிப்ெ ற் ொ  உருைொக் ப்ெட்டது. 

உத் ரெிரந சம் 

 ரிப்  ல்யாண் 
சராஜ் ர் அெியான் 

“ ரிப்  ல்யொண் நரொஜ் ர் அெியொன்” ெ ீொர் 
மொ ிலத் ின்   ரியொ மொைட்டத் ின் ெிளொக் 
கெல்டர்  ிரொமமொன க லிஹொரில் இருந்து 
இந் ிய அரசொல் க ொடங் ப்ெட்டது. 
இது ஒரு  ிரொமப்புை கெொதுப்ெணித் 
 ிட்டமொகும், இது  ிரும்ெி ைந்  
புலம்கெயர்ந்  க ொழிலொளர் ளுக்கும் 
 ிரொமப்புை குடிமக் ளுக்கும் ைொழ்ைொ ொர 
ைொய்ப்பு வள ைழங் ியது. 

மத் ிய அரசு 

இந்திரா ரசசாய் 
சயாஜ்னா  

சமூ த் ின் கெொருளொ ொர ரீ ியொ  
ெலைனீமொன மக் ளுக்கு தூய்வமயொன 
மற்றும் சத் ொன உணவை ைழங்கு ல் 

ரொஜஸ் ொன் 

மு மந்திரி மாத்ரு 
புஷ்டி உப்ோர் 

 ர்ப்ெிணி மற்றும் ெொலூட்டும் கெண் ளுக்கு 
குழந்வ  மற்றும்  ொய்ைழி இைப்பு மற்றும் 
ஊட்டச்சத்துக் குவைெொட்வட எ ிர்த்துப் 
நெொரொடுை ற் ொ  ஊட்டச்சத்து  ருைி வள 
ைழங்கு ல். 

 ிரிபுரொ 

ச ாதன் நியாய 
சயாஜனா 

 ொல் வட உரிவமயொளர் ளிடமிருந்து 
மொட்டு சொணம் ைொங்கும் மு ல் இந் ிய 
மொ ிலம் 

சத் ீஸ் ர் 

வி ாஸ் அெயா  டன் 
திட்டம்  

 ர் ொட  ைி ொஸ்  ிரொமீன் ைங் ியொல் 
க ொடங் ப்ெட்டது. 

 ர் ொட ொ 

ம ாத்மா சஜாதிொ 
புசல ஜன் ஆசராக்யா 
சயாஜனா 

 இலைச மற்றும் ெணமில்லொ சு ொ ொர 
 ொப்ெடீ்டு  ிட்டம் 

 இலைச மற்றும் ெணமில்லொ சு ொ ொர 
 ொப்ெடீ்டுத்  ிட்டத்வ  ைழங் ிய இந் ியொைின் 
மு ல் மொ ிலம்  

ம ொரொஷ்டிரொ 

ெிரதம மந்திரி  ரிப் 
 ல்யாண் திட்டம் 

இத் ிட்டத் ின்  ீழ் 3 மொ ங் ளுக்கு ரூ. 500 
 ி ி ஜன் ன்  ணக்கு மூலம் கெொருளொ ொரத் ில் 
ெின் ங் ிய கெண் ளுக்கு ைழங் ப்ெடும். 

மத் ிய அரசு 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


132 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

3திட்டங் ள்  ெிர்சொ ஹரித்  ிரொம  ிட்டம் –  ிரொமப்புை 
ந ொட்டங் ள்,  

  ீலம்ெர் ெி ொம்ெர் ஜல் சம்ரி ி  ிட்டம் – 
 ீர் ெொது ொப்பு 

 நெொநடொ நஹொ ந ல் ைி ொஷ்  ிட்டம் – 
ைிவளயொட்டு வம ொனங் வள உருைொக்கு ல்  

ஜொர் ண்ட் 

முக் ிய மந்திரி 
ைாேரி சராஜ் ர் 
உத்தரவாதம் திட்டம் 

  ர்புைங் ளில் ைசிப்ெைர் ளுக்கு 120  ொட் ள் 
நைவலைொய்ப்பு ைழங்கு ல் 

இமொச்சலப் ெிரந சம்  

முக் ிய மந்திரி யூொ 
சயா சயாக் திட்டம் 

மொணைர் ளுக்கு உ ைித்க ொவ   ிட்டம்  ிரிபுரொ 

எம்.ஐ.ஆர் ஆப்ச  
துவார் திட்டம் 

நெொலீஸ் இலொ ொைின் ைளர்ச்சிக் ொ   ொட்டின் 
மு ல் “எஸ்.ஐ.ஆர். ஆப்ந  துைொர்  ிட்டம்” 

மத் ியப்ெிரந சம் 

ராஜிவ்  ாந்தி  ிசான் 
நியாய திட்டம் 

இத் ிட்டத் ின் ீழ்  ரும்பு, நசொளம், க ல் 
நெொன்ை ெயிர் வள ெயிரிடும் ைிைசொயி ளுக்கு 
ஏக் ருக்கு ரூ.10,000ைழங் ப்ெட உள்ளது. 

சத் ீஸ் ர் 

மதிர் ஸ்மிரிஸ்தி 
திட்டம் 

உள்ளூர்ைொசி ள் சம்ெந் ப்ெட்ட ந ொட்டக் வல 
மற்றும் மீன்ைளர்ப்பு ளின் ைருமொன 
 டைடிக்வ  வள உருைொக்கு ல் 

நமற்கு ைங் ொளம் 

ஆத்மநிர்ொர் குஜராத் 
சேய் திட்டம் 

மொ ிலத் ில் உள்ள சிறு ைணி ர் ள், க ரு 
ைிற்ெவனயொளர் ள் மற்றும் சிறுக ொழில் 
ைல்லு ர் ளுக்கு  டன் ைழங்கு ல் 

குஜரொத் 

சரண் ெடு ா 
ெிரச்சாரம் 

புலம் கெயர்ந்  க ொழிலொளர் ளுக் ொன சரண் 
ெடு ொ ெிரச்சொரம் 

மத் ியப் ெிரந சம் 

சிசந ர் புசராஷ் 
மற்றும் புசராகசஷ்தா 

புலம்கெயர்ந்  க ொழிலொளர் ளுக் ொன இரண்டு 
 ிட்டங் ள் 

நமற்கு ைங் ொளம் 

மீ அன்னபூர்ணா 
திட்டம் 

ைிைசொயி ள் மற்றும் பூமிப்புத் ிரர் ளுக் ொன 
 லத் ிட்டம் 

ம ொரொஷ்டிரொ 

முக் ிய மந்திரி 
ஸ்வசராஷ் ா திட்டம் 

 ிரும்ெி ைரும் புலம்கெயர் 
க ொழிலொளர் ளுக் ொ  

உத் ர ண்ட் 
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SVAMITVA(Survey of 

Villages and Mapping 

with improvised 
Technology in Village 

areas) ிராமங் ளில் 
ஆய்வு மற்றும் 
 ிராமப்புற 
ெகுதி ளில் 
சமம்ெட்ட 
கதாழில்நுட்ெத்துடன் 
சார்ெிடல் 

 ிரொமப்புை இந் ியொைிற்கு ஒருங் ிவணந்  
கசொத்துவடவம சரிெொர்ப்பு  ீர்வை 
ைழங்கு ல் 

 மத் ிய ஊர  ைளர்ச்சி 
மற்றும் ெஞ்சொயத்து 

ரொஜ் 

ெிரதான் மந்திரி 
ொரதிய ஜனுைாதி 
ெரிசயாஜனா 

ெிர ொன் மந் ிரி ஜொன் அனுைொ ி 
ந ந் ிரொைின் ஸ்ைஸ்த் ந  சிெொஹி என்ை 
ெிரெலமொ  அவழக் ப்ெடும் 
மருந் ொளு ர் ள் ெிர ொன் மந் ிரி ெொர ிய 
ஜனுசொ ி ெரிநயொஜனொைின்  ீழ் 
ந ொயொளி ள் மற்றும் மு ியைர் ளின் 
ைடீ்டிற்ந  அத் ியொைசிய நசவை ள் 
மற்றும் மருந்து வள ைழங்கு ிைொர் ள். 

மத் ிய அரசு 

 

சுஜலம் சுெலம் ஜல் 
சஞ்சய் அெியான் 

மவழக் ொலத் ிற்கு முன்னர் மொ ிலத் ில் 
உள்ள  ீர் ிவல வள ஆழப்ெடுத்தும் 
ெொது ொப்புத்  ிட்டம் 

குஜரொத் 

இந்திரா  ாந்தி 
மத்ரித்வா சொைன் 
திட்டம் 

 ம ப்நெறு ெயன்  ிட்டம் 

  ிட்டத் ின்  ீழ் இரண்டொைது குழந்வ  
ெிைப்ெிற்கு ரூ.6,000 ைழங் ப்ெடும். 

 முதல் குழந்வத ெிறப்ெிற்கு ரூ.5000 
ைழங்கும் மத் ிய அரசின் ெிரதம 
மந்திரி மத்ரு வந்தனா  ிட்டத்வ  
மொ ில  ிட்டம் பூர்த் ி கசய்யும். 

ரொஜஸ் ொன் 

சுசொைித் மா 
அெியான் 

ைளரிளம் ெருை கெண் ள்,  ர்ப்ெிணிப் கெண் ள் 
மற்றும் ெிைந்  கெண் குழந்வ  வள 
‘ஆநரொக் ியமொ ’ வைத் ிருப்ெந  இந்  
 ிட்டத் ின் ந ொக் மொகும். 

மக் ளவை செொ ொய ர்   
ஓம் ெிர்லொ 

ஆயுஷ்மொன் 

ெொரத் - சு ொ ொர 

மற்றும் 

ஆநரொக் ிய 

வமயங் ளின் 

 ீழ் ெள்ளி 
சு ொ ொர  ிட்டம் 

உணர்ச்சி  ல்ைொழ்வு, மன ஆநரொக் ியம், 

ஒருைருக்க ொருைர் இவடயிலொன 

உைவு ள் மு ல் ம ிப்பு ள் மற்றும் 

ஆநரொக் ியமொன ைொழ்க்வ  முவைவய 

ெரொமரித் ல் ைவரயிலொன  ிைன் வளக் 

 ற்ெிக்கும் வமயங் ள். 

மத் ிய அரசு 
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சிவ சொஜன் திட்டம் ஏவழ மற்றும்  லிந்ந ொருக்கு 20 ரூெொய் 
கசலைில் முழுவமயொன இவைச்சிவய 
அரசு ைழங்கும். இந்   ிட்டத் ின்  ீழ் 
அவனத்து மொைட்டங் ளும் உள்ளடங்கும். 

ம ொரொஷ்டிரொ 

யசஸ்வினி திட்டம் ம ளிர் க ொழில்முவனநைொர் ந ொைொல் 
உள்ள கெண் ள் சுய உ ைிக்குழுக் ளுக்கு 
(SHG) 5 ஆண்டு  ொலத் ிற்கு ரூ.5 லட்சம் 
ைவர ைட்டி இல்லொ   டன் வள 
ைழங்கும். 

ந ொைொ 
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9. அறிக்வ  ள் / குறியீடு ள் 

 

குறியீடு ள் சநாக் ம் / 
கவளியிடுசவார் 

இந்தியா / 

தமிழ த்தின் 
தரநிவல 

முதல் தரநிவல 

குழந்வத ள் இறப்பு 
வி ிதம் 

யுனிகசப் 1990-ல் 126-ல் 
இருந்  இந் ியொ 
2019-ல் குவைந்து 
34ைது இடத்வ  
கெற்ைது. 

 

உல ளாவிய ெல 
ெரிமாண வறுவமக் 
குறியீடு, 2020 

ஆக்ஸ்நெொர்டு ைறுவம & 
மனி  நமம்ெொட்டு முயற்சி 
(OPHI) 

62ைது இடம்  

உல ளாவிய புதுவம 
 ண்டுெிடிப்பு குறியீட்டு 
தரவரிவச 2020 

உல  அைிவுசொர் 
கசொத்துரிவம அவமப்பு 

48ைது இடம்  சுைிட்சர்லொந்து 

இந்தியாவில் இளம் 
குழந்வத ள் நிவல 
குறித்த அறிக்வ  

கமொவெல்  ிகரச்சஸ்  ந ரளொ 

4வது எளிதா  கதாழில் 
கதாடங்  உ ந்த 
மாநிலங் ள் தரவரிவச 

ைர்த்   மற்றும் க ொழில் 
துவை அவமச்ச த் ின், 
க ொழில் மற்றும் உள் ொட்டு 
ைர்த்  த்வ  
நமம்ெடுத்துை ற் ொன 
துவை (DPIIT) 

 மிழ் ொடு = 14ைது 
இடம் 

ஆந் ிரப்ெிரந சம் 

மனித மூலதன குறியீடு 
2020 

உல  ைங் ி 116ைது இடம் சிங் ப்பூர் 

உல  அொய குறியீடு 
2020 (WRI) 

ஐக் ிய  ொடு ள் ெல் வலக் 
 ழ த் ின் சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் மனி ப் ெொது ொப்பு 
 ிறுைனம் (UNU-EHS), 

ெண்ட்னிஸ் 
என்ட்ைிக்லங்ைில்ஃப்ட் & 
கஜர்மனியின் ஸ்டட் ர்ட் 
ெல் வலக் ழ ம் 

89ைது இடம் ைனுைொட்டு 
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உல ளாவிய ரியல் 
எஸ்சடட் 
கவளிப்ெவடத்தன்வம 
அட்டவவண 

நஜொன்ஸ் லொங் லொசொநலஸ் 
(நஜ.எல்.எல்) 

43 அகமரிக் ொ 

ஐக் ிய நாடு ளின் ெல 
ெரிமாண வறுவம 
குறியீடு 2020 

இக்குைியடீ்டின்ெடி, இந் ியொ 
2015-19  ொல ட்டத் ில் 
இந் ியொைின் ைறுவம 
எண்ணிக்வ  மி ப்கெரிய 
அளைில் குவைந்துள்ளது. 

 

 

சுற்றுச்சூழல் 
கசயல்திறன் குறியீடு 

நயல் ெல் வலக் ழ ம்  
168  

இயற்வ  குறியீடு ஸ்ெிரிங் ர் ந ச்சர் 12 அகமரிக் ொ 

உல  சொட்டிக் குறியீடு நமலொண்வம நமம்ெொட்டு 
 ிறுைனம் 43 சிங் ப்பூர் 

நிதிநிவல அறிக்வ யின் 
கவளிப்ெவடத்தன்வம 

சர்வசதச நிதிநிவலக் 
கூட்டாண்வம 

53 நியூசிலாந்து 

ெத்திரிக்வ  சுதந்திரக் 
குறியீடு 

Reporters Without Borders 
142  ொர்நை 

உல ளாவிய 
ெயங் ரவாதக் குறியீடு‘ 

கெொருளொ ொர மற்றும் 
அவம ிக் ொன  ிறுைனம் 

7 
 

ொலின சமூ  கநறி ள் 
அட்டவவண 

ஐ. ொ. ைளர்ச்சி  ிட்டம்(UNDP)  ெொ ிஸ் ொன் 

உல  ம ிழ்ச்சி அறிக்வ  ஐக் ிய  ொடு ள் 144 ெின்லொந்து 

நிதி இர சிய 

அட்டவவண (FSI) 

2020 

ைரி  ீ ி ைவலயவமப்பு 7  ொய்மன் 
 ீவு 

சர்வசதச 
அறிவுசார் கசாத்து 
அட்டவவண 2020 

அகமரிக்  நசம்ெர் ஆஃப் 

 ொமர்ஸின் உல ளொைிய 

 ண்டுெிடிப்புக் க ொள்வ  

வமயம் (GIPC). 

4

0 
அகம
ரிக் ொ 
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உல   ாற்றுத் தர 
அறிக்வ  2019 

 ி கெொல்யூைன் டிரொக் ர், 
ஐ. ியூ.ஏர் மற்றும்  ிரீன்ெஸீ் 

5ைது இடம் – 
இந் ியொ 
(5ைது மி  
மொசவடந்  
 ொடு) 

ைங் ந ச
ம் (மி வும் 
மொசடந்  
 ொடு) 

வளங்குன்றா வளர்ச்சிக் 
குறிக்ச ாள் குறியீடு 

நிதி ஆசயாக் 
2வது-இமாச்சால 

ெிரசதசம் 
ச ரளா 

ஊழல்  ண்சணாட்ட அறிக்வ  
– 2019 

டிரான்ஸ்ெரன்சி இண்டர்சநைனல் 80 
நியூசிலாந்து & 

கடன்மார்க் 

கேன்லி ொஸ்சொர்ட் குறியீடு  84 ஜப்ொன் 

ஜனநாய குறியீடு  51 நார்சவ 

சமூ  இயங்குதிறன் குறியீடு 
2020 

உல  கொருளாதார மன்றம் 76 கடன்மார்க் 
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10. ொது ாப்பு மற்றும் விண்கவளித்துவற 

 
ொது ாப்பு மற்றும் 
விண்கவளித்துவற 

சநாக் ம் நாடு/மாநிலம்/அவமப்பு 

ெி.எஸ்.எல்.வி சி-49 (51 

வது ெயணம்) 
க ொண்டு கசல்ெவை, 

 லிதுநைனியொ (1), லக்சம்ெர்க் (4) 

மற்றும் அகமரிக் ொ (4) 

ஆ ியைற்ைிலிருந்து ஒன்ெது 
ைொடிக்வ யொளர் கசயற்வ க்ந ொள். 

 EOS-01 என்ெது புைி  ண் ொணிப்பு 
கசயற்வ க்ந ொள் ஆகும். இது 
ைிைசொயம், ைனைியல் மற்றும் 
நெரிடர் நமலொண்வம ஆ ரவு 
ஆ ியைற்ைில் ெயன்ெடு ப்ெடு ிைது. 

இஸ்நரொ 

சுக்ராயன் திட்டம் இந் ியொ  னது சுக்ரொயன் கைள்ளி 
 ிட்டத்வ  2024-ல் க ொடங்  உள்ளது 
இது கைள்ளிக்கு இந் ியொைின் மு ல் 
ெயணமொகும் 

இஸ்நரொ 

விர்ஜின் வேப்ெர்லூப் 
ொட் 

 எ ிர் ொல நெொக்குைரத்து  ருத் ொன 
ெொட் என்ெது கைற்ைிடக் 
குழொய் ளுக்குள் அ ி  நை த் ில் 
ெயணி வள சுமந்து கசல்ை ொகும். 

 நசொ வனயில் இரண்டு ெயணி ள்- 
இரு  ிறுைன ஊழியர் ளும் 500மீ 
நசொ வன ெயண  ீளத்வ  15 
ைினொடி ளில் ெயணித்து ஒரு 
மணி ந ரத் ிற்கு 
107மீட்டர்(172 ிமீ/மணி) 
நை த் ில் அவடந் னர். 

க ைொடொ ெொவலைனத் ில் 
நசொ ிக் ப்ெட்டது 

 

மருந்து சாகுெடிவயக் 
 ண்டறிய 
கசயற்வ க்ச ாள் ள் 

ஒடிசொ ைிண்கைளி ெயன்ெொட்டு 
வமயம் (OSAC) க ொவல ிவல 
உணர் ிைன் மற்றும் கசயற்வ  
நுண்ணைிவு க ொழில்நுட்ெங் வளப் 
ெயன்ெடுத் ி சட்டைிநரொ  சணல் கசடி 
ைவ  (ெலைவ யொன  ஞ்சொ) 
சொகுெடிவயக்  ண்டைிய சட்ட 
அமலொக்   ிறுைனங் ளுக்கு உ ை 
முன்ைந்துள்ளது 

ஒடிசொ 
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மார்ச ாஸ் சீன ரொணுைத் ிற்கு எ ிரொ   ிழக்கு 
லடொக் ில் இந் ிய ரொணுைமொனது 
மொர்ந ொவஸ  ிறுத்து ிைது. ெொங் ொங் 
நசொ ஏரியின் அருந  மொர்ந ொஸ் 
உள்ளது. அங்கு அைர் ள் ைிவரைில் 
ெடகு வள ெயன்ெடுத் ி ெணிவய 
க ொடங்  உள்ளனர் 

 

சாங் இ-5 சந்திரன் 
திட்டம் 

சீனொைின் சொங்இ-5 சந் ிரன் 
 ிட்டமொனது 4  சொப் ங் ளுக்கு 
நமலொ  சந் ிரனின் ெொவை 
மொ ிரி வள புைிக்கு க ொண்டுைர 
முயற்சிக்கும் மு ல் புநரொெொகும். இந்  
ைிண் லம் டிசம்ெர் 15 ஆம் ந  ி 
பூமிக்குத்  ிரும்ெ உள்ளது. 

சீனொ 

 

கசன்டினல்-6 
வமக்ச ல் ஃப்ரீலிச் 
கசயற்வ க்ச ாள் 

உல   டல் மட்டத் ில் ஏற்ெடும் 
மொற்ைங் வள அளைிடுை ற்கு 
அர்ப்ெணிக் ப்ெட்ட  ிட்டமொகும். 

ரொக்க ட்: ஸ்நெஸ்எக்ஸ் 
ெொல் ொன் 9 

துரிதமா  
கசயலாற்றும் 
தவரயிலிருந்து 
வானுக்கு ஏவப்ெடும் 
ஏவு வணயின்(QRSAM) 

துரி மொ  கசயலொற்றும் 
 வரயிலிருந்து ைொனுக்கு ஏைப்ெடும் 
ஏவு வணயின் (QRSAM) இரண்டொைது 
நசொ வன கைற்ைி ரமொ  
 டத் ப்ெட்டது. 

டிஆர்டிஓ 

ஏரியல் (வளிமண்டல 
அ ச்சிவப்பு கதாவல 
நுண்ணுணர்வு 
புறக்ச ாள் ெற்றிய 
கெரிய ஆய்வு) 

 2029-ல் ஏரியல் க ொடங் ப்ெடும் 

 இது 4 ஆண்டு  ொலத் ில் 
ஆயிரத் ிற்கும் நமற்ெட்ட 
புைக்ந ொள் வள ெற்ைி கெரிய 
அளைிலொன  ணக்க டுப்வெ 
நமற்க ொள்ளும். 

 இது புைக்ந ொள் ளின்  ன்வம, 
உருைொக் ம் மற்றும் ெரிணொம 
ைளர்ச்சிவய ஆய்வு கசய்யும். 

ஐநரொப்ெியைிண்கைளி ிறுைனம் 

(ESA) 

கசயற்வ க்ச ாள் 
எதிர்ப்பு (ஏ-சாட்) 
ஏவு வண 

ஒடிசொைின் டொக்டர் ஏ.ெி.நஜ. அப்துல் 
 லொம்  ீைில் இருந்து 2019 மொர்ச் 27 
அன்று கைற்ைி ரமொ   டத் ப்ெட்ட 
 ொட்டின் மு ல் கசயற்வ க்ந ொள் 
எ ிர்ப்பு (அசொட்) ஏவு வண நசொ வன 
‘மிைன் சக் ி’ ஆகும். 

டிஆர்டிஓ 
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ஸ்செஸ்எக்ஸின் க்ரூ 
டிரா ன் விண் லம் 

ஸ்நெஸ்எக்ஸின் க்ரூ டிரொ ன் 
ைிண் லம் புநளொரிடொைில் உள்ள 
 ொசொைின் க ன்னடி ைிண்கைளி 
வமயத் ிலிருந்து  ொன்கு நெர் க ொண்ட 
குழுவை ஆறு மொ   ொல ெயணத் ில் 
சர்ைந ச ைிண்கைளி  ிவலயத் ிற்கு 
(ஐ.எஸ்.எஸ்) அவழத்துச் கசல் ிைது 

ஸ்நெஸ்எக்ஸ் 

சமம்ெடுத்தப்ெட்ட 
ெினா ா ராக்க ட் 

 

ஓடிசொ  டற் வர சந் ிப்பூர்  
ஒருங் ிவணந்  நசொ வன 
 ளத் ிலிருந்து நமம்ெடுத் ப்ெட்ட 
ெினொ ொ ரொக்க ட் கைற்ைி ரமொ  
நசொ வன கசய்யப்ெட்டது. 

டிஆர்டிஓ 

 

எம். ியு-9ெி ச ீ
 ார்டியன் ஆயுதமற்ற 
ட்சரான் ள்  

அகமரிக் ொைிலிருந்து குத் வ க்கு 
ைிடப்ெட்ட இரண்டு எம். ியு-9ெி சீ 
 ொர்டியன் ஆயு மற்ை ட்நரொன் வள 
இந் ிய  டற்ெவட நசர்த் து 

 

இஸ்சராவின் 
கவள்ளி திட்டம் 

இஸ்நரொ  னது கைள்ளி  ிட்டத்வ  2025-ல் ெிகரஞ்சு 
ைிண்கைளி மு வம சிஎன்இஎஸ் (ைிண்கைளி 
ஆய்வு ளுக் ொன ந சிய வமயம்) ெங்ந ற்புடன் 
க ொடங்  உள்ளது. 

 

ஒருங் ிவணந்த 
திசயட்டர் 
(எல்வலயில் உள்ள 
ராணுவ  ட்டவமப்பு 
நிவல ள்)  மாண்ட் 

 முப்ெவட ளுக்கும் ஒநர ெொது ொப்பு  ளெ ி (CDS) 
 ியமிக் ப்ெட்ட ெின்னர் ெொது ொப்பு 
சீர் ிருத் ங் ளின் ஒரு ெகு ியொ , ஒருங் ிவணந்  
 ிநயட்டர்  மொண்டிவன உருைொக்குை ில் 
அரசொங் ம் கசயல்ெட்டு ைரு ிைது. 

 ஒருங் ிவணந்   ிநயட்டர்  மொண்ட் என்ெது ஒநர 
 ளெ ியின்  ீழ் முப்ெவட ளின் ைளங் வள 
 ிரட்டி ஒரு குைிப்ெிட்ட புைியியல் ெகு ிவயப் 
ெொது ொக்  உ வு ிைது. 

 

ஐ.என்.எஸ். சுவரட்டி  ீர்மூழ் ி எ ிர்ப்பு நெொர்க்  ப்ெல் இந் ிய 
 டற்ெவடயில் நசர்க் ப்ெட்டுள்ளது. 

இந் ிய  டற்ெவட 

ருத்ரம் இந் ியொைின் மு ல் உள் ொட்டு எ ிர்ைசீ்சு எ ிர்ப்பு 
ஏவு வண ருத்ரம் இந் ிய ைிமொனப் ெவடக் ொ  
உருைொக் ப்ெட்டது. சுந ொய் – 30 எம்.ந .ஐ கஜட் 
ைிமொனத் ிலிருந்து கைற்ைி ரமொ  நசொ வன 
கசய்யப்ெட்டது. 
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ெிரம்சமாஸ் இந் ிய  டற்ெவடயின் உள் ொட்டில்  ட்டப்ெட்ட 
நெொர்க்  ப்ெலொன ஐ.என்.எஸ். கசன்வனயிலிருந்து 
சூப்ெர் நசொனிக்  ப்ெல் ஏவு வணயொன ெிரம்நமொஸ் 
கைற்ைி ரமொ  நசொ வன கசய்யப்ெட்டது. 

 

ெீரங் ி எதிர்ப்பு 
வழி ாட்டு 
ஏவு வண (ATGM) 

உள் ொட்டில் உருைொக் ப்ெட்ட நலசர் ைழி ொட்டு 
ெரீங் ி எ ிர்ப்பு ைழி ொட்டு ஏவு வண கைற்ைி ரமொ  
நசொ வன கசய்யப்ெட்டது 

டிஆர்டிஒ 

நிவலப்ொட்டு ெீரங் ி 
எதிர்ப்பு ஏவு வண 
(SANT) 

 ிவலப்ெொட்டு ெரீங் ி எ ிர்ப்பு ஏவு வணவய (SANT) 
இந் ியொ கைற்ைி ரமொ  நசொ வன கசய் து. இது 15 
மு ல் 20  ிமீ ைவர  ொக்கும்  ிைனுவடயது 

டிஆர்டிஒ 

கசௌர்யா ஏவு வண அணுசக் ி  ிைன் க ொண்ட கசௌர்யொ ஏவு வண 
கைற்ைி ரமொ  நசொ வன கசய்யப்ெட்டது 

டிஆர்டிஒ 

கென்னு குறுங்ச ாள் ைிண் லமொனது கென்னு என்ை குறுங்ந ொவளத் 
க ொட்டது. அங் ிருந்து தூசி மற்றும்  ற் ளின் 
மொ ிரி வள நச ரித்து அைற்வை 2023-ல் பூமிக்கு 
க ொண்டு ைந்து நசர்க்கும். 

 ொசொைின் OSIRIS-

REx 

ொர்ெிசடாவவ ஏவ 
உதவும் 
சூப்ெர்சசானிக் 
ஏவு வண (ஸ்மார்ட்) 

டொர்ெிநடொவை ஏை உ வும் சூப்ெர்நசொனிக் ஏவு வண 
(ஸ்மொர்ட்) கைற்ைி ரமொ  ைிமொன நசொ வனக்கு 
உட்ெடுத் ப்ெட்டது. 

 

ஐ.சி.ஜி.எஸ் 
 னக்லதா ெருவா 

இந் ிய  டநலொர  ொைல் ெவடயில் நை மொன 
நரொந்து  ப்ெலொன ஐசிஜிஎஸ்  னக்ல ொ ெருைொ 
இவணக் ப்ெட்டுள்ளது. 

 

ரஃசெல் சொர் விமானங் ள் அம்ெொலொ ைிமொனப்ெவடத்  ளத் ில் 
 வடகெற்ை ைிழொைில் ரஃநெல் நெொர் 
ைிமொனங் ள் இந் ிய ைிமொனப் ெவடயில் 
முவைப்ெடி இவணக் ப்ெட்டது 

இந் ிய ைிமொனப் 
ெவட 

ஐகடக்ஸ் (iDEX) புதுகடல்லியில்  வடகெற்ை ஐகடக்ஸ் 
 ி ழ்ைின்நெொது ெொது ொப்பு அவமச்சர் 
ரொஜ் ொத் சிங் ெொது ொப்பு இந் ியொ ஸ்டொர்ட் 
அப் சைொலிவன (DISC4) 
அைிமு ப்ெடுத் ினொர். இது புதுவம ளுக் ொன 
ெொது ொப்பு நமம்ெொடு (ஐகடக்ஸ்) 
சூழலவமப்ெின் எல்வல வள 
ைிரிைொக்குைவ  ந ொக் மொ க் க ொண்டது.  
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ொது ாப்பு உெ ரணங் ள் 
க ாள்முதல் நவடமுவற 

ெொது ொப்பு அவமச்சர் ரொஜ் ொத் சிங் ெொது ொப்பு 
உெ ரணங் ள் வ ய ப்ெடுத்தும்  வடமுவை 
(DAP) 2020ஐ கைளியிட்டொர். இது அக்நடொெர் 
01, 2020 மு ல்  வடமுவைக்கு ைரும். 
மு ல் ெொது ொப்பு உெ ரணங் ள் 
க ொள்மு ல்  வடமுவை (DPP) 2002-ல் 
அைிைிக் ப்ெட்டது.  

 

சலசரால் வழி ாட்டப்ெடும் 
ெீரங் ி எதிர்ப்பு ஏவு வண 
(ATGM) 

சலசரால் வழி ாட்டப்ெடும் ெீரங் ி எதிர்ப்பு 
ஏவு வண (ATGM) கவற்றி ரமா  
சசாதவன கசய்யப்ெட்டது. 

அ மது  ர் 

அெியாஸ் ஒடிசாவின் ொலசசாரில் உள்ள ொது ாப்பு 
ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்ொட்டு அவமப்ெின் 
இவடக் ால சசாதவன ஏவுதளத்திலிருந்து 
வானில் உள்ள இலக்கு வள 
அதி சவ த்தில் கசன்று தாக் க்கூடிய 
ஏவு வண கவற்றி ரமா  
சசாதிக் ப்ெட்டது. 

ஒடிசா 

ஐ.என்.எஸ் விராட் உல ிசலசய மி  நீண்ட  ாலம் 
ெணியாற்றிய இக் ப்ெலானது 
மும்வெயிலிருந்து குஜராத்திற்கு தனது 
இறுதிப் ெயணத்வத சமற்க ாண்டது. 
குஜராத்திலுள்ள ஆலங்துவற மு த்தில் 
உவடக் ப்ெட்டு அதன் இரும்பு ொ ங் ள் 
ெிரித்கதடுக் ப்ெட்டு விற் ப்ெட உள்ளது.  

 

சூர்ய சுழற்சி 25 நாசா மற்றும் சதசிய கெருங் டல் மற்றும் 
வளிமண்டல நிர்வா த்தின் (NOAA) 
விஞ்ைானி ள் சூரிய சூழற்சி 25 என்று 
அவழக் ப்ெடு புதிய சூரிய சுழற்சி ெற்றிய 
தங் ள்  ணிப்பு வள அறிவித்தனர். 
சமலும் இது ஏற் னசவ கதாடங் ி 
விட்டதா வும் கதரிவித்தனர்.  

 ொசொ மற்றும் 
கெருங் டல் 

மற்றும் 
ைளிமண்டல 

 ிர்ைொ ம் (NOAA) 

கவள்ளி  ிர த்தின் 
வளிமண்டலத்தில் 
ொஸ்வென் வாயு 

கவள்ளி  ிர த்தின் வளிமண்டலத்தில் 
ொஸ்வென் வாயுவவக்  ண்டுெிடித்தது 
அண்வட  ிர த்தில் உயிரினங் ள் 
இருப்ெதற் ான சாத்தியம் குறித்த 
உல ளாவிய அளவில் உற்சா த்வத 
தூண்டியுள்ளது. 

ைொனியலொளர் ளின் 
சர்ைந ச குழு 
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வானில் உள்ள இலக்கு வள 
அதி சவ த்தில் கசன்று 
தாக்கும் (HEAT) அெியாஸ் 

ொது ாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்ொட்டு 
அவமப்பு ஒடிசாவின் ொலசசாரில் 
உள்நாட்டில் வடிவவமக் ப்ெட்ட அெியாஸ் 
என்ற அதிசவ த்தில் வான்கவளி 
இலக்கு வள தாக்கும் (HEAT) ஏவு வண 
சசாதவனவய கவற்றி ரமா  நடத்தியது.  

ெொலநசொர், ஒடிசொ 

மாடர்ன்  ிராண்ட் சசாலார் 
மினிமம் 

சூரியனின் சூரிய கசயல்ொட்டின் அளவு 
குவறந்து வரு ிறது. சூரிய கசயல்ொடு 
குவறந்து வரும் இந்த   ாலம் மாடர்ன் 
 ிராண்ட் சசாலார் மினிமம் என்று 
அவழக் ப்ெடு ிறது. இது 2020 முதல் 
2053 வவர நீடிக்கும் 

 

தரவு சசானிஃெிச ைன் சந்திர எக்ஸ்  திர் வமயம் (CXC) 
வானியல் ெடங் ளிலிருந்து தரவவ 
ஆடிசயாவா  மாற்றும் புதிய 
“சசானிஃெிச ைன்” திட்டத்வத 
கவளியிட்டுள்ளது. 

 ொசொ 

சரொய் ெள்ளத்தாக்கு இந் ிய ைிண்கைளித்  ிட்டத் ின்  ந்வ  
டொக்டர் ைிக்ரம் சொரொெொய்  ிவனைொ  
இஸ்நரொ, சந் ிரயொன் 2 உலைி மூலம் 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட ெள்ளத் ொக்குக்கு  
“சொரொெொய் ெள்ளத் ொக்கு”  என்று 
கெயரிட்டுள்ளது 

ISRO 

SPACE BRICKS ைிண்கைளி ஆரொய்ச்சியில், கெங் ளூருைில் 
உள்ள இந் ிய ைிண்கைளி ஆரொய்ச்சி 
அவமப்பு (இஸ்நரொ) மற்றும் இந் ிய 
அைிைியல்  ிறுைனம் (ஐ.ஐ.எஸ்.சி) 
ஆ ியைற்ைின் ஆரொய்ச்சியொளர் ள் குழு 
சந் ிர நமற்ெரப்ெில் ைிண்கைளி   ற் வள 
உருைொக்  ஒரு  ிவலயொன 
கசயல்முவைவய உருைொக் ியுள்ளது. 

ISRO & IISc 

கெங் ளூரு 

BeiDou-3 ஊடுருவல் 
கசயற்வ க்ச ாள் அவமப்பு 

சீனொ, ஊடுருைல் கசயற்வ க்ந ொள் 
அவமப்ெின்  முழு உல ளொைிய 
நசவை வள முவையொ  
அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது 

சீனொ 

AUDFs01 உல ளாவிய விஞ்ைானி ள் குழு 
இந்தியாவின் ஆஸ்ட்சராசாட்வடப் 
ெயன்ெடுத்தி விண்மீன் திரள் ளில் 
ஒன்வறக்  ண்டுெிடித்தது 
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Raman 

 Skyroot Aerospace சமல் நிவல 
ராக்க ட் எஞ்சின் “ராமன்”ஐ 
சசாதிக் ிறது. 

 Raman என்ெது முப்ெரிமாண 
அச்சிடப்ெட்ட ராக்க ட் எஞ்சின் ஆகும், 
இது சநாெல் ெரிசு கெற்ற 
சி.வி.ராமனின் கெயரிடப்ெட்டது. 

 Skyroot Aerospace ஒரு உள்நாட்டு 
ராக்க ட் இயந்திரத்வத உருவாக்கும் 
திறவன கவளிப்ெடுத்தும் முதல் 
இந்திய தனியார் நிறுவனமா  
மாறியுள்ளது. 

Skyroot Aerospace 

Arrow-2 சமம்ெட்ட ஏவு வண ொது ாப்பு அவமப்பு இஸ்நரல் 

ஐ.சி.ஜி.எஸ்  னக்லதா 
ெருவா 

இந் ிய  டநலொர 
 ொைல்ெவடயினருக் ொன ஃெொஸ்ட் 
நரொந்து  ப்ெல் ள் (எஃப்.ெி.ைி) 
ைரிவசயில் 5-ஆைது மற்றும்  வடசி 
ெடகு. 

இந் ிய  டநலொர 
 ொைல்ெவட 

ஆழமா  நீரில் மூழ்கும் 
மீட்பு வா னம் 

ஆந் ிரொைின்  ிழக்கு  டற்ெவட 
 மொண்ட் (ENC) ெகு ியில் ஆழமொன 
 ீரில் மூழ்கும் மீட்பு ைொ னம் (DSRV) 

க ொடங் ப்ெட்டது. 

 

இஸ்சராவின் வணி  ெிரிவு புதிய விண்கவளி இந்தியா மற்றும் 
அண்ட்ரிக்ஸ் 

இஸ்சரா 

கசவ்வாய் 
கேலி ாப்டர்“இன்கசன்யூட்டி” 

கெர்சிைரன்ஷ் நரொைருடன் 
இவணக் ப்ெட்டுள்ளது  ொசொ 

   

   

லாங் மார்ச் 5  ிரந் ர ைிண்கைளி ஆய்வு  ிவலயத்வ  
இயக்குை ற்கும்  ொட்டின் லட்சியங் ளின் 
முக் ிய நசொ வனயில் சீனொ மி  
சக் ிைொய்ந்  ஏவு வண மற்றும் முன்மொ ிரி 
ைிண் லத்வ  கைற்ைி ரமொ  ஏைியுள்ளது. 

சீனொ 

லுஹ்மான் 16 ஏ ைியொழன் ந ொள் ளில்  ொணப்ெடும் நம ப் 
ெட்வட வள நெொல அரு ிலுள்ள குள்ளக் 
ந ொள் ளிலும் நம ப் ெட்வட ள் 
ைொனியலொளர் ளொல்  ண்டுெிடிக் ப்ெட்டது 
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இந்திய  டசலாரக் 
 ாவற்ெவடக்  ப்ெல் சசசத் 
(ICGS) மற்றும் 2 
இவடமறிப்பு ெடகு ள் (IBs) 

C-450 மற்றும் C-451 

மத் ியப் ெொது ொப்புத் துவை அவமச்சர் 
இந் ியக்  டநலொரக்  ொைற் ெவடக் 
 ப்ெலொன நசத் என்ை  ப்ெவலயும் சி-450 
மற்றும் சி-451 என்ை 2 இவடமைிப்புப் 
ெடகு வளயும் ந ொைொைில் ெொது ொப்புப் 
ெவடயின் ெணியில் இவணத்துள்ளொர். 

இந் ிய  டநலொரக் 
 ொைற்ெவடக் 

 ப்ெல் 

INLCU L57 7ைது எல்சியூ  ப்ெல் ‘INLCU L57’ இந் ிய 
 டற்ெவடயில் இவணக் ப்ெட்டது. 

இந் ிய  டற்ெவட 

தியான்கவன் – 1 மு லொைது கசவ்ைொய்  ிட்டம் – 

“ ியொன்கைன் - 1” ஜூவல, 2020 
சீனொ 

ஸ்செஸ் X-ன் க்ரூ டிரா ன் 
விண் லம் 

 ஸ்நெஸ் X-ன் க்ரூ டிரொ ன் ைிண் லம் 
 ிவலயத் ிலிருந்து இரண்டு  ொசொ 
ைிண்கைளி ைரீர் வள ரொெர்ட் கென்கசன் 
மற்றும் டக்லஸ் ஹொர்லி ஆ ிநயொருடன் 
கைற்ைி ரமொ  ஏைப்ெட்டது. 

 ஸ்நெஸ்X-ன்  ிறுைனத் ிற்கு 
கசொந் மொன ஏவு வள மூலம் ஏைப்ெட்ட 
மு ல் ெணிவய இது குைிக் ிைது. 

ஸ்நெஸ்X 

ஆர்ட்கடமிஸ் திட்டம் 
2024-க்குள்  ிலைின் க ன் துருைத் ில் 
மு லொைது மனி  அடிப்ெவட மு ொம் 
அவமப்ெ ற் ொ  க ொண்டு ைரப்ெட்டது. 

 ொசொ 

ஜுங்யுன்-2 01&02 

 சீனொ  னது ைிண்கைளி 
அடிப்ெவடயிலொன இவணய உல ம் 
 ிட்டத் ிற் ொ  ஜுங்யுன்- 2  01 

மற்றும் 02 என்ை இரண்டு   ைல் 
க ொடர்பு கசயற்வ க் ந ொள் வள 
ஏைவுள்ளது. 

 ஜுங்யுன் - 2க்கு வுஹொன் என்று 
கெயரிடப்ெட்டுள்ளது அங்கு இது 
ஜுங்யுன் கசயற்வ க்ந ொள் 
 ிறுைனத் ொல் ைடிைவமக் ப்ெட்டு 
உருைொக் ப்ெட்டது. 

சீனொ 

 

தியான்கவன்- 1 
சீனொைின் மு ல் கசவ்ைொய்  ிர  ஆய்வு 
ெணி இந்  ஆண்டின் ெிற்ெகு ியில் 
க ொடங் ப்ெடவுள்ளது. 

சீனொ 
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சன்வரஸ் திட்டம் 

சூரிய து ள் புயல் ள் என 
அவழக் ப்ெடும் மொகெரும் ைொனிவல 
புயல் வள எவ்ைொறு உருைொக் ி 
கைளியிடு ிைது என்ெவ  நரடிநயொ 
இன்டர்ஃகெநரொமீட்டர் ைிண்கைளி 
ெரிநசொ வன ஆரொயவுள்ளது. 

 ொசொ 

கடசமா- 2 மிைன் 

ஸ்நெஸ் -X இன்  டிரொ ன் 
ைிண் லத் ில் ைிண்கைளி ைரீர் வள 
சர்ைந ச ைிண்கைளி  ிவலயத் ிற்கு 
அனுப்புைந   ொசொைின் ந ொக் மொகும். 

 ொசொ 

சொமல்ோவுட்- B 

முன்னர்  ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட 
புைக்ந ொள்நெொமல்ஹொவுட்- B ஒரு 
புைக்ந ொள் அல்ல என்ெவ  
ஆரொய்ச்சியொளர் ள் 
உறு ிப்ெடுத் ியுள்ளனர். 

 ொசொ 

 ிசரஸ்– FO -திட்டம் 

அகமரிக்  ைிண்கைளி  ிறுைனமொன 
ந சிய ஏநரொ ொட்டிக்ஸ் மற்றும் 
ைிண்கைளி  ிர்ைொ ம் மற்றும் 
க ப்ரொஸ் ொ லிங் ன் ெல் வலக் ழ ம் 
ஆ ியவை மொர்ச் 31, 2020 அன்று பு ிய 
கசயற்வ ந ொள் அடிப்ெவடயிலொன 
ைொரொந் ிர உல ளொைிய ைவரெட 
மண்ணின் ஈரப்ெ ம் மற்றும்  ிலத் டி 
 ீர் ஈரப்ெ   ிவல வள உல  
ைவரெடத் ில் உருைொக் ியது. 

 ொசொ 

யுவ விஞ்ைானி  ாரியக்ராம் “கஜய் ைிஞ்ஞொன், கஜய் அனுசந் ன்” என்ை 
அரசொங் த் ின் க ொவலந ொக்கு ெொர்வைக்கு 
இணங் , ெள்ளி குழந்வ  ளுக் ொன சிைப்புத் 
 ிட்டம் 

இஸ்நரொ 

இலான் மஸ்க் நம மொ த் ில் மு ல் முவையொ  
ைிண்கைளி ைரீர் வள சர்ைந ச ைிண்கைளி 
 ிவலயத் ிற்கு அனுப்புைொர். 

ஸ்நெஸ் X 

கெர்சிகவரன்ஸ்  ொடு  ழுைிய நெொட்டிக்கு ெின்,  ொசொ  னது 
கசவ்ைொய் ஆய்வு ைொ னம் 2020-க்கு 
கெர்சிகைரன்ஸ் என கெயரிட்டுள்ளது. 

 ொசொ 

வரடர்-X பு ிய கைடிக்குண்டு  ண்டைியும் சொ னத்வ  
கைளியிட்டது. 

டிஆர்டிஓ மற்றும் 
ஐஐஎஸ்சி, 
கெங் ளூர் 
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ப்ரனாஷ் ஏவு வண   ிலம் ைிட்டு  ிலம் ெொயும் 

உந்துைிவச ஏவு வண ைசீ்சு எல்வல: 

200 ி.மீ. 

 அ ன் ைரம்பு ெிரிைில் உல ின் 

மலிைொன ஏவு வண ளில் ஒன்று 

டி.ஆர்.டி.ஓ 

ஜிஐசாட் - 1 

கசயற்வ க்ச ாள் 

மொர்ச் மு ல் ைொரத் ில் ஏைப்ெடவுள்ள 
ஒரு பு ிய புைி  ண் ொணிப்பு 
கசயற்வ க்ந ொள் 

இஸ்
நரொ 

இன்வசட் மிைன் இன்வசட் கசயற்வ க்ந ொள் கசவ்ைய் 
 ிர த் ில்  ில டுக் ங் ள் மற்றும் 
ஈர்ப்ெவல வள  ண்டைிந்துள்ளது. 

 ொசொ 

வாசயஜர்– 2 ைொநயஜர் -2  ற்நெொது பூமியிலிருந்து 
11.5 ெில்லியன் மயில் ள் க ொவலைில் 
உள்ளது. அங் ிருந்து ஒளியொனது 
பூமிவய அவடய அல்லது அ ன் 
கசய் ி ள் பூமியிலுள்ள  ண் ொணிப்பு 
வமயத்வ  ைந் வடய வடய 17 மணி 
ந ரங் ள் எடுக்கும்.  

 ொசொ 

எளியவவ  சொர் 

கேலி ாப்டர் ள் 

உற்ெத்தி வமயம் 

 ஹிந்துஸ் ொன் ஏநரொ ொட்டி ல் லிமிடட் 
ைடிைவமத்துள்ள 5.5 டன் எவட க ொண்ட 
ெல் ிைன் நெொர் ைிமொனம். 

கெங் ளூரு 

2020 சிடி3, “மினி-மூன்” 

அதாவது, சிறு நிலவு 
அல்லது  ிர த்தின் 
இரண்டாவது நிலவு 

இது உண்வமயில் ஒரு ம ிழுந் ின் 
அளைிலுள்ள சிறுந ொள்; அ ன் ைிட்டம் 

சுமொர் 1.9-3.5 மீ. இது  ற் ொலி மொ  

வ ப்ெற்ைப்ெட்ட கெொருள் என்று 

அவழக் ப்ெடு ிைது. 

 

ரா’ஆட்-II ஏவு வண  அணுசக் ி  ிைன் க ொண்ட  ப்ெல் 

ஏவு வணவய ெொ ிஸ் ொன் 

கைற்ைி ரமொ  ைிமொன நசொ வன 

 டத் ியது. 

 இ ன் ைிவச 600  ி.மீ. 

ெொ ிஸ் ொன் 
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ஆர்கடமிஸ் 
கசயல்முவறத் திட்டம் 

 இது  ிலைிற் ொன  ொசொைின் அடுத்  
 ிட்டம் 

 அவ ப் ெொது ொக்   ொந் ப்புலம் 

இல்லொ நெொது, சூரியனின்   ிர்ைசீ்சு 

 மது ெொவை  ிலவைத்  ொக்கும் நெொது 

என்ன  டக் ிைது என்ெவ  

அளைிடுைத்ற் ொ . 

  ொசொ 2024க்குள் மு ல் கெண்வணயும் 

அடுத்  ஆவணயும்  ிலைில்   வர 
இைக்கும் 

 ொசொ 

ஜிசொட் – 30 
கசயற்வ க்ந ொள் 

ைிண் ல ஏவு ல் ைொ னம் : எரிநயன் – 5 
ஏைிய ந  ி – 17 ஜனைரி 2020 

இன்சொட் – 44ஐ மொற்றுை ற் ொ  
அனுப்ெப்ெட்ட   ைல் க ொடர்பு 
கசயற்வ க்ந ொள் ஜிசொட் – 30 ஆகும். 

இந் ியொைின் இந்  ைருடத் ிற் ொன 
மு லொைது கசயற்வ க்ந ொள் ஏவு ல் 
ஆகும். 

இஸ்நரொ 
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11. அறிவியல் மற்றும் கதாழில்நுட்ெம் 
 

புதிய  ண்டுெிடிப்பு ள் சநாக் ம் இடம்/தயாரிப்பு 

ெரம் சித்தி இந் ிய சூப்ெர்  ம்ப்யூட்டர் ெரம் சித் ி 
உல த் ின் மி வும் சக் ி ைொய்ந்  500 

ெ ிரப்ெடொ   ணினி அவமப்பு ளில் 63-

ைது இடத்வ ப் ெிடித்துள்ளது. 

ந சிய சூப்ெர்  ணினியியல் 
இயக் த் ின் (NSM)  ீழ் 
அைிைியல் மற்றும் 
க ொழில்நுட்ெத் துவை (DST), 
மின்னணு மற்றும்   ைல் 
க ொழில்நுட்ெ அவமச்ச ம் 
(MeitY) ஆ ியைற்ைின் 
ஆ ரவுடன் கூட்டொ  
உருைொக் ப்ெட்டது. 

ஆழ் டல் திட்டம் ைிண்கைளி ஆய்வை ஒத்  ஆழமொன 
 டவல ஆரொய்ை ற் ொன ஒரு லட்சிய 
‘ஆழ் டல்  ிட்டத்வ ’ இந் ியொ 
ைிவரைில் க ொடங் வுள்ளது 

 

30 மீட்டர் 
கதாவலசநாக் ி 
திட்டம் 
 

இந் ிய ைொனியலொளர் ள் முப்ெது மீட்டர் 
க ொவலந ொக் ி  ிட்டத் ில் 2020 
இயற்ெியல் ந ொெல் ெரிசு கெற்ை 
நெரொசிரியர் 
ஆண்ட்ரியொக ஸுடன்  இவணந்து ெணி
யொற்ைியுள்ளனர் 

 

SERB-POWER 

(ஆய்வு 

ஆராய்ச்சியில் 

கெண் ளுக் ான 

வாய்ப்பு வள 

ஊக்குவித்தல்) 

ெல்சவறு அறிவியல் & கதாழில்நுட்ெ 

திட்டங் ளில் அறிவியல் மற்றும் 

கொறியியல் ஆராய்ச்சியில் ொலின ஏற்றத் 

தாழ்வவத் தணிக்  கெண் 

விஞ்ைானி ளுக் ா  ெிரத்சய மா  

வடிவவமக் ப்ெட்டது 

இந்திய 

அரசாங் ம் 

மு  அங் ீ ார 

அவமப்பு 

10, 12 ஆம் ைகுப்பு ளின் டிஜிட்டல்  ல்ைி 
ஆைணங் வள மொணைர் ள் ெ ிைிைக் ம் 

கசய்ய உ வும் 

மத் ிய 

இவட ிவலக் 

 ல்ைி ைொரியம் 

(சிெிஎஸ்இ) 

டியூெரியல் உமிழ்நீர் 

சுரப்ெி 
பு ி ொ   ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட சுரப்ெி ள் 

சரொசரியொ  சுமொர் 1.5 அங்குலங் ள் (3.9 

கசன்டிமீட்டர்)  ீளம் க ொண்டவை மற்றும் 

இவை நடொரஸ் டூெொரியஸ் எனப்ெடும் 

குருத்க லும்ெின் நமல் அவமந்துள்ளது. 

க  ர்லொந்து 

ைிஞ்ஞொனி ள் 
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MACS-6478 ம ொரொஷ்டிரொைில் உள்ள  ிரொமங் ளில் 

ைிைசொயி ளுக்கு ைிவளச்சவல இரட்டிப்ெொக்  

உ வும் பு ிய ந ொதுவம ைவ  MACS-6478 

அ ர் ர் ஆரொய்ச்சி 
 ிறுைன 
ைிஞ்ஞொனி ள் 

அலை பவெ்ெ 

நிலலயில் 

மீகடத்துத்திைன் 

அவை கைப்ெ ிவலயில் மீ டத்தும்  ிைன் 

க ொண்ட ஒரு கெொருவள ஆரொய்ச்சியொளர் ள் 

உருைொக் ியுள்ளனர். இருப்ெினும், இது 267 

ஜி ொெொஸ் ல் (GPa) அழுத் த் ில் மட்டுநம 

கசயல்ெடு ிைது. இது பூமியின் வமயத் ில் 

உள்ள முக் ொல்ைொசி (360 GPa) அழுத் த் ிற்கு 

சமம் 

 

ெிராந்திய விவரவு 
ரயில் சொக்குவரத்து 
அவமப்பு (RRTS) 

ந சிய  வல  ர ெிரொந் ிய நெொக்குைரத்துக் 
 ழ ம் (NCRTC) இந் ியொைின் மு ல் RRTS 
ரயிலின் மு ல் ந ொற்ைத்வ  கைளியிட்டது 

 

வேட்ரஜன் – 
அழுத்தப்ெட்ட 
இயற்வ  எரிவாயு (H-

CNG) 

நெொக்குைரத்துக்கு சுத் மொன மொற்று 
எரிகெொருவள இவணத்துக் க ொள்ை ற் ொன ஒரு 
முக் ிய ெடியொ , சொவல நெொக்குைரத்து மற்றும் 
க டுஞ்சொவல அவமச்ச ம் CNG H-CNGவய 
(18% வஹட்ரஜன்  லவை) ெயன்ெடுத்  
அனும ித்துள்ளது.  

 

கமௌசிக் (MOUSHIK) உள் ொட்டில்  யொரிக் ப்ெட்ட ஒரு வமக்நரொ 

ெிரொசசர் 

ஐஐடி கமட்ரொஸ் 

I-ATS ( ொனியங்கு 
ரயில்  ண் ொணிப்பு) 

“i-ATS” என்ெது கமட்நரொைிற் ொ  உள் ொட்டில் 

 ட்டவமக் ப்ெட்ட   ைல் க ொடர்பு சொர்ந்  

ரயில்  ட்டுப்ெொட்டு சமிக்வஞ 

க ொழில்நுட்ெமொகும். 

கடல்லி கமட்நரொ 

ரயில்  ழ ம் 

(DMRC) 

உல ின் மி ப்கெரிய 
சூரிய சக் ி மரம் 

சிஎஸ்ஐஆர்-சிஎம்இஆர்ஐ உல ின் 

மி ப்கெரிய சூரியசக் ி மரத்வ  

உருைொக் ியுள்ளது.  ிறுைப்ெட்ட இந்  சூரிய 

சக் ி மரத் ின்  ிைன் 11.5KWPக்கும் 

அ ி மொகும். தூய்வமயொன சுற்றுச்சூழலுக்கு 

உ ந்  12,000 மு ல் 15,000 அலகு ள் 

மின்சக் ிவய இ னொல் ஆண்கடொன்றுக்கு 

 யொரிக்  முடியும் 

துர் ொபூர், நமற்கு 

ைங் ம் 

ரியல் நமங்ந ொ : 

ஒரு சட்டைிநரொ  
கமன்கெொருள் 

ரயில்நை ெொது ொப்பு ெவட (RPF) “ரியல் 

நமங்ந ொ” என்ை சட்டைிநரொ  கமன்கெொருள் 

கசயல்ெொட்வட  ீக் ி உள்ளது. இது  ட் ல் 

டிக்க ட்டு வள முன்ெ ிவு கசய்ை ற் ொ  

உருைொக் ப்ெட்ட ஒரு சட்டைிநரொ  

கமன்கெொருள் 
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புருகசல்லர் 
அெொர்ட்டஸ் எஸ் 
19Δ கெர்  டுப்பூசி 

பு ிய புருகசல்நலொசிஸ்  டுப்பூசி இந் ிய நைளொண் 

ஆரொய்ச்சி  ழ ம் -  

இந் ிய  ொல் வட 

ஆரொய்ச்சி 
 ிறுைனம் (ICAR-

IVRI) 

பூசொ சிவ ப்ெவை 
(டி ம்நெொசர்) 

ெயிர் எச்சங் வள உரமொக்குை ற்கு “பூசொ 

டி ம்நெொசர்” எனப்ெடும் உயிரி டி ம்நெொசர் 

க ொழில்நுட்ெம் 

 

Bharat Air Fibre: 
 ம்ெியில்லொ 
இவணய நசவை 

ம ொரொஷ்டிரொைின் அந ொலொைில் Bharat Air  

 ம்ெிைட நசவை ள்  க ொடங் ப்ெட்டது, 

மக் ளின் ந வைக்ந ற்ெ  ம்ெியில்லொ 

இவணய இவணப்பு வள ைழங்கு ிைது. 

ம ொரொஷ்டிரொ 

இந் ியொைில்  

வைட்டமின் D 

குவைெொடு 

 வைட்டமின் D குவைெொடொனது  

ந ொைிட் -19 க ொற்று ஆெத்துள்ள 

ந ொயொளி வள, குைிப்ெொ   ீரிழிவு 

ந ொயொளி ளுக்கு ,  ிநமொனியொ, உடல் 

ெருமன் மற்றும் புவ ெிடிப்ெைர் வள 

எ ிர்மவையொ  ெொ ிக்கும் என்று 

ஆரொய்ச்சியொளர் ள் கூைியுள்ளனர். 

 இது சுைொசக்குழொய் மற்றும் 

நுவரயரீல்  ொயம் நெொன்ை 

ந ொய்த்க ொற்று ளுடன் க ொடர்புவடயது. 

 

 ொந் ைியல் 

வஹப்ெர்த் ீமியொ 

புற்றுந ொய் சி ிச்வச 

அறுவை சி ிச்வச கசய்ய முடியொ  

 ட்டி ளுக்கு சி ிச்வசயொ   ொந்  

வஹெர் ர்மியொ-புற்றுந ொய் சி ிச்வச 

ெயன்ெடு ிைது 

 ொநனொ அைிைியல் 

மற்றும் 

க ொழில்நுட்ெ 

 ிறுைனம் (INST) 

Swadeshi 

Microprocessor 

Challenge 

 ொட்டில் ஸ்டொர்ட்-அப்  ிறுைனங் ள், புதுவம 

மற்றும் ஆரொய்ச்சி ஆ ியைற்ைின் ைலுைொன 

அவமப்புக்கு நமலும் உத்நை ம் அளித் ல். 

மத் ிய 

மின்னணுைியல் 

மற்றும்   ைல் 

க ொழில்நுட்ெ 

அவமச்சர் 

மொணைர் 

க ொழில்முவனநைொர் 

 ிட்டம் 2.0(SEP 2.0) 

அடல் புத் ொக் த்  ிட்டம் (AIM),  ீ ி ஆநயொக், 

கடல் கடக்னொலஜி  ிறுைனம் ஆ ியவை  

இவணந்து அடல் ஆய்வுக்கூடங் ள் (ATL) 

மூலம் இளம்  ண்டுெிடிப்ெொளர் ளுக் ொ  

மொணைர் க ொழில் முவனநைொர்  ிட்டம் 2.0 

(SEP 2.0) ஐ அைிமு ப்ெடுத் ியது. 
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இந் ியொைின்  

மு லொைது pocket 

Android POS சொ னம் 

Paytm இந் ியொைின் மு லொைது Pocket 

Android POS (Point of Sale)  சொ னத்வ  ‘Paytm 

All-in-One Portable Android Smart POS’ என்ை 

கெயரில் இந் ியொைில் க ொடர்பு இல்லொ  

நசவை ள் மற்றும்  ட்டணங் ளுக் ொ  

அைிமு ப்ெடுத் ியுள்ளது. 

Paytm 

குவைந்  ைிவல 

சூப்ெர் ந ெொசிட்டர் 
எளிவமயொன, குவைந்  ைிவல, சுற்றுச்சூழல் 

ெொது ொப்ெொன மற்றும்  ிவலயொன சூப்ெர் 

ந ெொசிட்டர் சொ னம். 

சர்ைந ச 

நமம்ெட்ட 

ஆரொய்ச்சி வமயம் 

 ிநமொந ொ ல் 

ெொலிசொக் வரடு 

 ொன்ஜுந ட்  டுப்பூசி 

இந் ியொைில் மு ன்மு லில் முழுவமயொ  

உள் ொட்டில் உருைொக் ப்ெட்ட  ிநமொந ொ ல் 

ெொலிசொக் வரடு  ொன்ஜுந ட்  டுப்பூசி 

இந் ிய மருந்துக் 

 ட்டுப்ெொட்டொளர் 

கஜனரலின் 

ஒப்பு ல் 

(டி.சி.ஜி.ஐ) 

நஜம்ஸ் கைப் 

ைிண்கைளி 
க ொவலந ொக் ி 

நஜம்ஸ் கைப் ைிண்கைளி 
க ொவலந ொக் ியின் ஏவுைவ   ொசொ  

அக்நடொெர் 2021க்கு  ிட்டமிட்டுள்ளது. 

 ொசொ 

Bathynomus raksasa  ிழக்கு இந் ியப் கெருங் டலில் ‘Bathynomus 

raksasa’ என்ை கெயரில் மு ல் சூப்ெர் 

மொகெரும் ஐநசொெொட் இனங் ள் 

 ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட ொ  ைிஞ்ஞொனி ள் 

க ரிைித்துள்ளனர். 

 

இந்தியாவின் முதல் 
சுற்றுப்ொவதயில் 
உள்ள விண்கவளி 
குப்வெ ள் 
 ண் ாணிப்பு 
மற்றும் 
 ண் ாணிப்பு 
அவமப்பு 

  ி ன் ொரொ என்று அவழக் ப்ெடும் ஒரு 
ைிண்கைளி க ொடக் மொனது 
இந் ியொைின் மு ல் சுற்றுப்ெொவ யில் 
உள்ள ைிண்கைளி குப்வெ ள் 
 ண் ொணிப்பு மற்றும்  ண் ொணிப்பு 
முவைவய உருைொக் ியுள்ளது. 

  ணினி LIDAR (ஒளி  ண்டைி ல் மற்றும் 
ைரம்பு) க ொழில்நுட்ெத் ில் இயங்கு ிைது. 

 

 ஸான் 
சுற்றுச்சூழல் 
அவமப்பு ள் 

இது ந ொைொைின்  ொழ்ைொன கைள்ள 
சமகைளி ளில்  வடமுவையில் உள்ள 
ஒரு எஸ்டுைொவரன் ைிைசொய 
முவையொகும். 

ந ொைொ 
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ஒரு கொருளின் 
ஐந்தாவது நிவல 

 ைிஞ்ஞொனி ள் சர்ைந ச ைிண்கைளி 
 ிவலயத் ில்  ‘ஐந் ொைது  ிவலவய’ 
உருைொக்கு ிைொர் ள் 

 ஒரு கெொருளில்  ொன்கு இயற்வ  
 ிவல ள் உள்ளன:  ிடப்கெொருள், 
 ிரைங் ள், ைொயுக் ள் மற்றும் 
ெிளொஸ்மொ. 

 ஐந் ொைது  ிவல மனி னொல் 
உருைொக் ப்ெட்ட நெொசு-ஐன்ஸ்வடன் 
கசைிகெொருள் ஆகும். 

 

இவளைர் ளுக் ான 
கசயற்வ  
நுண்ணறிவு (AI) 

இந் ியொைின் இவளஞர் வள 
கெொருத் மொன பு ிய ையது க ொழில்நுட்ெ 
மன ிவலயுடன் நமம்ெடுத்துை ற் ொ , 
எனநை எ ிர் ொலத் ிற்கு டிஜிட்டல் 
முவையில் அைர் வள  யொர்ெடுத்து ிைது. 

மத் ிய 
மின்னணுைியல் 
மற்றும்   ைல் 
க ொழில்நுட்ெ 
அவமச்சர்,   ைல் 
க ொடர்பு 

சூரிய 
க ாசரானாவின் 
 ாந்தப்புலம் 

ைிஞ்ஞொனி ள் க ொநரொனல்  ொந் ப்புலத் ின் 
ைடிைத்வ  அ ி  இடஞ்சொர்ந்  
க ளிவுத் ிைனுடன் முன்வெ ைிட ஒரு 
கெரிய ெரப்ெளைில் அளைிட்டனர். 

 

வேட்ரஜன் 
உருவாக் த்திற் ான 
குவறந்த விவல 
விவனயூக் ி 

ைிஞ்ஞொனி ள் மற்றும் ஆரொய்ச்சியொளர் ள் 
 ொநனொ மற்றும் கமன்வம கெொருட் ள் 
அைிைியல் வமயமொனது மொலிப்டினம் 
வடயொக்வஸடு ெயன்ெடுத் ி  ீரிலிருந்து 
குவைந்  கசலவு க ொண்ட வஹட்ரஜவன 
உற்ெத் ி கசய் ிைது. 

 

163348 (2002 

NN4): அரு ிலுள்ள- 
பூமி சிறுச ாள் 

163348 (2002 NN4) எனப்ெடும் ஒரு 
மொகெரும் சிறுந ொள் 2020 ஜூன் 6 ஆம் 
ந  ி பூமிவயக்  டந்து கசன்ை ொ   ொசொ 
அைிைித்துள்ளது. 
 

 ொசொ 

 ாந்த கவப்ெ 
கொருள் 

ARCI புற்றுந ொய் சி ிச்வசக் ொ   ொந்  
கைப்ெப் கெொருவள உருைொக்கு ிைது. ARCI 

miR-155 IIT- கமட்ரொஸ்  ொக்கு புற்றுந ொயில் 
அ ி மொ  கைளிப்ெடுத் ப்ெடும் ‘miR -155’ 
எனப்ெடும் ஒரு குைிப்ெிட்ட 
வமக்நரொஆர்என்ஏ (miRNA) ஐ 
அவடயொளம்  ண்டுள்ளது. 

IIT- கமட்ரொஸ் 
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சனி நிலவு - 
வடட்டன் 

வடட்டன் முன்வெ ைிட நை மொ  ைில ிச் 
கசல் ிைது. இவ   ொசொைின் 
ஆரொய்ச்சியொளர் ள் மற்றும் இத் ொலிய 
ைிண்கைளி ஏகஜன்சியின் ைிஞ்ஞொனி ள் 
அவடயொளம்  ண்டுள்ளனர். 

 ொசொ மற்றும் 
இத் ொலிய 
ைிண்கைளி 
 ிறுைனம் 

வாக் 12ெி  இந்தியன் ரயில்சவ இந்தியாவில் 
தயாரிக் ப்ெட்ட அதன் மி  
சக்திவாய்ந்த முதலாவது 
12000கேச்ெி க ாண்ட 
கதாடர்வண்டிவய கசயல்ெடுத்தியது. 

 உள்நாட்டில் உயர் குதிவர சக்தி 
க ாண்ட கதாடர் வண்டிவய உற்ெத்தி 
கசய்யும் வல்லரசு குழுவில் சசரும் 
உல ின் 6வது நாடு 

இந்தியா இரயில்சவ 

ட்சராச ாசலாவமசிஸ் 
ட்விட்டரி 

இந்  பூஞ்வச ட்ைிட்டரில் 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட ொல், இந்  பூஞ்வசக்கு 
ட்ைிட்டர் கெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

கடன்மொர்க்  

ஸ்ெிசனாசாரஸ் 
ஈஜிப்டியா ஸ் 

1ைது அைியப்ெட்டட  ீர்ைொழ் வடநனொசர் ைடஆப்ெிரிக் ொ 

ஆர்க்டி ா – எம்  ஆர்க்டிக்  ொல ிவலவய  ண் ொணிக்  
மு லொைது கசய்வ க் ந ொள் 

ரஷ்யொ 

சந்திரனின் புவியியல் 
வவரெடம் 

சந் ிரனின் 1ைது ைிரிைொன புைியியல் 
ைவரெடம் 

அகமரிக் ொ 

சூப்ெர் பூ சந்திரன் 2020  டந்  மொ ம்  ொம் சூப்ெர் ெிங்க் சந் ிரவனக் 
 ண்நடொம், நம மொ த் ில் புைியின்வம 
 ிவலயில் சூப்ெர்பூ சந் ிரன் என்று 
அவழக் ப்ெடும் மற்கைொரு சூப்ெர்சந் ிரவனக் 
 ண்நடொம் 

 

உட்கசலுத்தக்கூடிய 
ெட்டுெட்டிவழப் 
புரதத்வத 
அடிப்ெவடயா க் 
க ாண்ட வேட்சரா 
கூழ்மம் (IFSH) 

 ீரிழிவு ந ொயொளி ளுக்கு இன்சுலிவன 
உட்கசலுத் க் கூடிய ெட்டு ெட்டிவழ 
புர த்வ  அடிப்ெவடயொ க் க ொண்ட 
வஹட்நரொ கஜல்வல உருைொக் ியுள்ளது. 

நமம்ெடுத் ப்ெட்ட 
அைிைியல் 
ஆரொய்ச்சிக் ொன 
ஜைஹர்லொல் ந ரு 
வமயம் (JNCASR) 

ைிஞ்ஞொனி ள் 
உருைொக் ினர். 

Event bot ட்நரொஜன் வைரஸ் ெரைி  னிப்ெட்ட 
( னி ெர்)  ி ித்   ைவலத்  ிருடு ிைது 

CERT 
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குவறந்த எவட  ரிமம் 
நுவர 

ஈயம் மின் லன் வள மொற்றும் குவைந்  
எவட  ரிமம் நுவர. 

சிஎஸ்ஐஆர் 

மீர் ட் கதாவலசநாக் ி க ன்னொப்ெிரிக் ொைின் ந ப் டவுனில் உள்ள 
க ன்னொப்ெிரிக்  ைொகனொளி ைொனியல் 
ஆய்ை த் ில் மீர் ட் க ொவலந ொக் ிவயப் 
ெயன்ெடுத்தும் ைொனியலொளர் ள் X-ைடிை 
ைொகணொலி ைிண்மீன்  ிரள் ளின்  ீண்ட ொல 
மர்மத்வ   ீர்த்து வைத்துள்ளனர். 

க ன் ஆப்ெிரிக் ொ 
ைொகனொலி ைொனியல் 
ஆய்ை ம் 

மூன்று புதிய மீன் 
வவ  ள் 

டொர்சினியொ அப்சரொ, டொக்ஸினியொ 
ஆஸ்கடல்லஸ், டசினசீியொ  ர்ரொஸொ 

நமற்கு க ொடர்ச்சி 
மவலயில் 
 ொணப்ெடு ிைது. 

புன்டியஸ் சான்க்டஸ் ஒரு பு ிய  ன்னரீ் மீன் நைலொங் ன்னி, 
 மிழ ம் 

சூப்ெர் எர்த் இது மனி  ைொழ்க்வ வய 
 ிவல ிறுத்துை ற் ொன  ிவலவம வள 
வைத் ிருக் ிைது. 

 ியூசிலொந்து 

குவறவான ஊடுருவல் 
சமற்ெரப்பு நிர்வா ம் 
(LISA) 

நுவரயரீல் ந ொய்க்கு சி ிச்வசயளிப்ெ ற் ொன 
பு ிய மருத்துை நுட்ெம்  

H.A.C.K. Cyseck இவணய ளப் ெொது ொப்பு க ொடக்  
 ிறுைனங் ளுக் ொன “H.A.C.K.” ிட்டத்வ  
அைிமு ப்ெடுத்து ிைது. 

 

Rht 14மற்றும் Rht 18 அஹர் ர் ஆரொய்ச்சி  ிறுைனம்(ARI)புநன, 
இரண்டு மொற்று குள்ள மரப்ெணுக் ளொன Rht 

14 மற்றும் Rht 18 ஆ ியைற்வை 
ந ொதுவமயில் இவணத்துள்ளது. அவை க ல் 
ெயிர் எச்சங் வள எரிப்ெவ க் குவைக்  
உ வும், அ ொைது சுள்ளிக் ட்வட எரிப்பு 

 

அண்டார்டிக் 
உந்துவிவசயாலான 
நிவலயற்ற ஆண்கடனா 

(ANTIA) 

ANIIA என்ெது உயர் ஆற்ைல்க ொண்ட அண்ட 
 ியூட்ரிநனொ ஆகும். இது அண்டொர்டிக் 
ெனிக் ட்டியொல் கைளிநயற்ைப்ெடும் நரடிநயொ 
  ிர் துடிப்புக் வளக்  ண்டைியும். 
அஸ் ொரியின் ைிவளவு  ொரணமொ  ெணியில் 
உள்ள  ியூட்ரிநனொக் ள் நரடிநயொ   ிர் 
துடிப்பு வள உருைொக்கு ின்ைன. 
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நசொடியம் வஹப்நெொ 
குநளொவரட்  வரசல் 

க ொநரொனொ வைரஸ் ெரைொமல் 
 டுப்ெ ற்கு  ிருமி ொசினி சுரங் த் ில் 
நசொடியம் வஹப்நெொகுநளொவரட் 
 வரசல் க ளிப்ெது மக் ளுக்கு  ீங்கு 
ைிவளைிப்ெ ொ   ண்டைியப்ெட்டுள்ளது. 

 

நமஸ் ரொன்சம்நைர் ரொன்சம்நைர்  ொக்கு லொனது ஒரு 
இவணய ைவலயில் உள்ள 
 ணினி வள ெொ ிக் ிைது மற்றும் இந்  
 ணினி ளில் உள்ள ந ொப்பு வள 
குைிப்ெிட்டு ெொ ிக் ிைது மற்றும் ெின்னர் 
ந ொப்பு வள மீட்கடடுக்  மீட்க்கும் 
ரொன்சம்நைர் ந ொரப்ெடு ிைது. 

 

 ிளொசிக் ல் ென்ைிக் 
 ொய்ச்சல் 

 ிளொசிக் ல் ென்ைிக் ொய்ச்சலொல்  ிழக்கு 
அசொமின் 5 மொைட்டங் ளில் 1300க்கும் 
நமற்ெட்ட ென்ைி ள் இைந்துள்ளன. 

அஸ்ஸொம் 

ஸ்வயம் இவணய 
வாயில் 

கெொைியியல், மனி  ந யம் மற்றும் சமூ  
அைிைியல், சட்டம் மற்றும் நமலொண்வம 
ெடிப்பு ள் உட்ெட அவனத்து ெொடங் ளும் 
உள்ளடக் ிய ெள்ளி (ைகுப்பு 9 மு ல் 12 
ைவர) மற்றும் உயர் ல்ைி (இளங் வல, 
முது வல  ிட்டம்) இரண்வடயும் நசர்த்  
ஆன்வலன்  ல்ைி இவணய ளம். 

மனி  ைளநமம்ெொட்டு 
அவமச்ச ம் 

சமாதான் இவணய 
வாயில் 

 ொம மொன ெணைழங் ல் க ொடர்ெொன 
குைிப்பு வள ஆன்வலனில் ெ ிவு 
கசய்ை ற்கு ைச ியொ  

குறு, சிறு மற்றும் 
 டுத் ை  ிறுைன 
அவமச்ச ம் 

யூசரசியன் ஓட்டர் ஐ.யூ.சி.என் சிவப்பு ெட்டியல்:“ ியர் 
 ிரிட்டண்ட்”(Near Threatened) 

சிலிக் ொ ஏரியில் 
 ொணப்ெடு ிைது. 

சிவப்பு ொண்டா ஐ.யூ.சி.என் நிவல 
:“இடர் ிவல”(Endangered) 

சிக் ிமின் மொ ில 
ைிலங்கு 

சேயாத்ரி சம ா பு ிய ைவ  க ல் – குவலந ொய்க்கு எ ிர்ப்புச் 
சக் ி உள்ளது மற்றும் ஊட்டச்சத்துக் ள் 
 ிவைந் வை. 

நைளொண் மற்றும் 
ந ொட்டக் வல 
அைிைியல் 
ெல் வலக் ழ ம்(UAHS), 

சிைநமொ ொ. 

Oculudentavis 
khaungraae 

இது மீநசொநசொயின்  ொலத் ிலிருந்து (சுமொர் 
250 மில்லியன் மு ல் 65மில்லியன் 
ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ைவர) 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட வடநனொசர் ளில் 
மி ச்சிைிய வடநனொசர் ஆகும். 
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“MyGov க ாசரானா 
உதவி வமயம்” 

MyGov க ொநரொனொ உ ைி வமயம், 
ைொட்ஸ்அப் கசயலி மூலம் ெரப்ெப்ெடும் 
அவனத்து  ைைொன   ைல் ள், நெொலி 
கசய் ி ள் மற்றும் ை ந் ி வள ஒழிப்ெவ  
ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

மத் ிய அரசு 

“சம்மிட்” –மீத்திறன் 
 ணிப்கொறி  

உல ின் அ ிநை  மீத் ிைன்  ணிப்கெொைி 
மற்றும் ஐெிஎம்மின் மி ப்கெரிய 
இயந் ிரமுமொன “சம்மிட்” – க ொநரொனொ 
வைரஸ் ஒரு உடம்வெத் க ொற்ைைிடொமல் 
 டுக் க்கூடிய 77 ைவ யொன  னித்துைமொன 
இரசொயனங் வள அவடயொளம்  ண்டன. 

 

எம்ஏசிஎஸ் 4028 அ ி  புர ச்சத்துவடய ந ொதுவம 
 ண்டுெிடிக் ப்ெட்டுள்ளது. 

அ ர் ர் ஆரொய்ச்சி 
 ிறுைனம் 

பூமி ராசி 
இவணயவாயில் 

 ிலம் வ ய ப்ெடுத்தும் இவணயைொயில் சொவல நெொக்குைரத்து 
மற்றும் க டுஞ்சொவல 
அவமச்ச ம் 

நிோ கசயலி (NIGHA) ைரைிருக்கும் உள்ளொட்சி அவமப்பு 
ந ர் ல் ளில் ெண ெட்டுைொடொ மற்றும் 
சொரொய ெயன்ெொட்வடக்  ட்டுப்ெடுத்துை ன் 
மூலம் ‘சுத் மொன மற்றும் ஆநரொக் ியமொன’ 
ந ர் ல்  டப்ெவ  உறு ி கசய்ை ற்கு 

ஆந் ிர ெிரந சம் 

கேன்னகுயா 
சால்மினிச ாலா 

 ைஞ்சரமீனின்  வசயில் ைொழும் 10 
கசல் ள் க ொண்ட நுண்ணுயிரி. 

 இது ஒரு ஆக்ஸிஜனின்ைி சுைொசிக்கும் 
ைிலங்கு 

 

குவாண்டம் 

கதாழில்நுட்ெங் ள் 

மற்றும் ெயன்ொடு ள் 

மீதான சதசிய ெணி 
(NM-QTA). 

இதுைவர கசய் ிரொ  மி ப்கெரிய 

அைிைியல் ெணி 
2020 ெட்கஜட்டில் 

மத் ிய அரசு 

அைிைித் து 
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மரெணு இந்தியா 
திட்டம் 

 ஒரு மரெணு என்ெது ஒரு  லத் ில் 

உள்ள முழு டி.என்.ஏ அல்லது 

மரெணுக் ளின் ைரிவச. எளிவமயொ ச் 

கசொன்னொல், மரெணு 

குநரொநமொநசொம் ளொ ப் 

ெிரிக் ப்ெடு ிைது, 

குநரொநமொநசொம் ளில் மரெணுக் ள் 

உள்ளன, நமலும் மரெணுக் ள் 

டி.என்.ஏைொல் கசய்யப்ெடு ின்ைன. 

 

 ஒவ்கைொரு மரெணுைிலும் சுமொர் 3.2 

ெில்லியன் டி.என்.ஏ அடிப்ெவட 

நஜொடி ள் உள்ளன. 

மத் ிய அரசு 

சூத்ரா ெிஐசி  Scientific Utilisation Through Research 

Augmentation - Prime Products From 

Indigenous Cows (SUTRA PIC) 

 

  யொரிப்பு வள நமம்ெடுத்துைந ொடு, 

உள் ொட்டு  ொல் வட இனங் ளின் 

மரெணு  ரத்வ யும் நமம்ெடுத்து ல். 

மத் ிய அரசு 

 ஏப்ரல் 1, 2020 மு ல், அவனத்து 

மருத்துை உெ ரணங் ளும் மருந்து ள் 

மற்றும் அழகுசொ னச் சட்டம், 1940 இன் 

 ீழ் “மருந்து ளொ ”  கு ி கெறும் என்று 

மத் ிய சு ொ ொர அவமச்ச ம் 

அைிைித்துள்ளது. 

 

Market Intelligence and 
Early Warning System 

(MIEWS) portal 

 க் ொளி, கைங் ொயம் மற்றும் 

உருவளக் ிழங்கு ைிவல ளின் ‘ ி ழ்ந ர 

 ண் ொணிப்பு’ (TOP) மற்றும் ஆெநரைன் 

ெசுவம (OG)  ிட்டத் ின் ைி ிமுவை ளின் 

 ீழ்  வலயிடுை ற் ொன 

எச்சரிக்வ  வள ஒநர ந ரத் ில் 

உருைொக்கு ல். 

உணவு 

ெ ப்ெடுத்தும் 

க ொழில் ள் 

அவமச்ச ம் 

யாங்சல நீலத் துவள 
(Yongle Blue Hole 

(YBH)) 

 8,000 ஆண்டு ளுக்கு நமலொன  ொர்ென் 

க ன் சீனக்  டலில் ஒரு மூழ்கும் 

குழிக்குள் ஆழமொ  உள்ளது 
 ண்டைியப்ெட்டுள்ளது. 

 அைியப்ெட்ட  டல் குவ  ளில் 
ஆழமொனது. 

 ிழக்கு சீனக் 
 டலிலுள்ள இக்சிைொ 
 ீவு ள் 
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 ிராஸ்கெசடாடிசரா
ெிஸ் 
 ிகரடாதன்ெர்ச  

 சமீெத் ில்  ண்டுெிடிக் ப்ெட்ட ஒரு 
பு ிய ைவ   ில  த்வ . 

 

 சுைடீவனச் நசர்ந்   ொல ிவல 
மொற்ைப் நெொரொளி  ிகரடொ  ன்ெர்க் ின் 
கெயவர க ௌரைிப்ெ ற் ொ  இந்  
 த்வ க்கு இப்கெயர் வைக் ப் 
ெட்டுள்ளது 

 

வசர்சடாடாக்வடல
ஸ் அர்ொனஸ் / 

ந ர்ப்புற வவளந்த 

 ால்விரல் 
க ாண்ண்ட 

க க்ச ா 

ஒரு பு ிய ைவ  ெல்லி இனம் குைஹொ ி, அஸ்ஸொம் 

முக்சதாஸ்ரீ- ஆர்சனிக் 

எதிர்ப்பு க ாண்ட 

அரிசி 

நமற்கு ைங்  அரசொங் த் ின் அரிசி 
ஆரொய்ச்சி வமயம் முக்ந ொஷ்ரி என்ை 

பு ிய ைவ  அரிசிவயக் க ொண்டு 

ைந்துள்ளது. ஆர்சனிக் ெொ ிப்புக்குள்ளொன 

ெகு ி ளில் இவ்ைவ  அரிசிவயப் 

ெயிரிடப்ெடலொம். 

நமற்கு ைங் ம் 

அதிநவனீ 

ெகுப்ொய்வு மற்றும் 

கதாழில்நுட்ெ 

உதவி 
நிறுவனங் ள் 

(SATHI) 

 ொட்டில் ெ ிரப்ெட்ட, க ொழில் ரீ ியொ  

 ிர்ை ிக் ப்ெட்ட மற்றும் ைலுைொன 

அைிைியல் மற்றும் க ொழில்நுட்ெ 

உள் ட்டவமப்வெ உருைொக்குை ற் ொன 

ந வைவய  ிைர்த் ி கசய்ை ற் ொ  

 ல்ைித்துவை, க ொடக்  ிவல 
 ிறுைனங் ள், உற்ெத் ி, க ொழில் மற்றும் 

மறு ந டல் மற்றும் நமம்ெொட்டு 

ஆய்ை ங் ள் நெொன்ைைற்றுக்கு எளி ொ  

அணு  முடியும். 

அைிைியல் மற்றும் 

க ொழில்நுட்ெத் துவை 
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 சரானா வவரஸ்   சராசனா வவரவஸ உல  சு ாதார அவசர 
நிவலயா  உல  சு ாதார அவமப்பு (WHO) 
அறிவித்தது. 

 உல  சு ாதார அவமப்பு (WHO)  சரானா 
வவரஸ் சநாய்க் ான அதி ாரப்பூர்வ கெயரா  
‘COVID – 19’ ஐ அறிவித்தது. 

 இது ஒரு “உல ளாவிய கதாற்று சநாய்” 
 டிசம்ெர் 31, 2019-ல் முதன் முதலில் சனீாவில் 

உள்ள வூோன் மா ாணத்தில 
 ண்டறியப்ெட்டது. 

 ஜனவரி 30, 2020-ல் இந்தியாவில்  சரானாவின் 
முதல் கதாற்று ச ரளாவில் உள்ள திரிச்சூரில் 
 ண்டறியப்ெட்டது. 

 ஜனவரி 30, 2020 அன்று உல ஙச சு ாதார 
அவமப்ெின் சர்வசதச சு ாதார ஒழுங்குமுவற 
அவசரக் குழு சநாய் திடீர் கெருக் த்வத 
“சர்வசதச அக் வறயின் கொது சு ாதார 
அவசரநிவலயா  (PHEIC)” அறிவித்தது. 

ெரவுதல் 
மனித  சரானா வவரஸ் ள் ொதிக் ப்ெட்ட 
நெரிடமிருந்து கொதுவா  ெின்வருமாறு 
ெரவு ின்றது. 
 இருமல் மற்றும் தும்மல் –  ாற்று வழியா   
 வ  வளத் கதாடுவது அல்லது 

வ க்குலுக்குவது சொன்ற தனிப்ெட்ட 
கதாடர்பு ளால் 

 வவரஸ் உள்ள ஒரு கொருவள அல்லது 
சமற்ெரப்வெ கதாட்டுவிட்டு, ெின்னர் வ  வள 
 ழுவுவதற்கு முன் உங் ள் வாய், மூக்கு 
அல்லது  ண் வளத் கதாடுவதனால் 

 அரிதா , மல மாசுொட்டால் 

வூோன், சனீா 

மத்திய  ருவி அவடயாள 
ெதிவு (CEIR) வவல 
சொர்டல் 

திருடப்ெட்ட / இழந்த கமாவெல் சொன் ளின் 
சசவவவய தடுப்ெதற்கும் மற்றும் 
 ண்டுெிடிப்ெதற்கும் வசதி கசய்தல் புது கடல்லி 

மணி (MANI) கசயலி ொர்வவ குவறொடுள்ளவர் ள் நாணயத்தாள் ளின் 
மதிப்வெ அவடயாளம்  ாண்ெதில் உதவுதல் 

இந்திய ரிசர்வ் வங் ி 
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இந்திய அறிவியல் 
கதாழில்நுட்ெம் மற்றும் 
கொறியியல் வசதி ள் 
வவரெடம் (ISTEM) 
சொர்ட்டல் 

 “ஒரு சதசம் ஒரு ஆராய்ச்சி வவல சொர்டல்” 

 ஆராய்ச்சியாளர் ள் இந்தியாவில் தங் ள் 
ஆராய்ச்சி மற்றும் சமம்ொட்டு ெணிக் ா  
“சரியான கொருத்தத்வத” அவடயாளம்  ாண 
ஒரு நுவழவாயிவல (Gateway) வழங் வும். 

ெிரதமர் நசரந்திர சமாடி 

சாந்துஷ்ட் சொர்ட்டல் ஊழியர் ள் மற்றும் முதலாளி ளின் குவற வள 
விவரவா  நிவர்த்தி கசய்வதற்கு 

கதாழிலாளர் அவமச்ச ம் 

அரசியல்  ட்சி ள் ெதிவு 
 ண் ாணிப்பு சமலாண்வம 
அவமப்பு (PPRTMS) 

அரசியல்  ட்சி வள ெதிவு கசய்வதற் ான புதிய 
இவணயவழி  ண் ாணிப்பு அவமப்பு 

இந்திய சதர்தல் ஆவணயம் 

வசெர் ஆஷ்வாஸ்ட் 
(AASHVAST) சொர்ட்ஸ் 

 இந்தியாவின் முதல் வசெர் குற்றத் தடுப்பு ெிரிவு 

 விஸ்வாஸ் மற்றும் கநட்ராவ் உதவியுடன் 
வசெர் குற்றங் வளத் தடுத்தல் 

மத்திய உள்துவற 
அவமச்சர், அமித் ைா 

ைாப்ெர் தமீ்கொருள் 
(Shopper Malware) 

ஸ்மார்ட் சொன் ெயனாளர் ள் “ைாப்ெர் தமீ் 
கொருள்” என்ற புதிய டிசராஜனால் 
ொதிக் ப்ெட்டுள்ளனர். 

“டிசராஜன் – டிரப்ொர்” ஆல் 
உருவாக் ப்ெட்டது. 
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12. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் 

 

உயிரினங் ள் / 

சுற்றுச் சூழல் 
வவ  ள்  / சநாக் ம் இடம் / 

நி ழ்த்தியவர் ள் 

ென்னா சதசிய பூங் ா யுகனஸ்ந ொ உயிர்ந ொள  ொப்ெ மொ  அைிைித் து மத் ியப் ெிரந சம் 

 வான்  உல ின்  னிவமயொன யொவன ெொ ிஸ் ொனிலிருந்து 
 ம்நெொடிய சரணொலயத் ிற்கு ஓய்வு கெறுை ற் ொ  
ஒரு ம த் ொன   ர்வை நமற்க ொள்ளவுள்ளது. 

 

சராரிசடாவமகசஸ் 
ெில்சலா 
ஸ்டாக்வ ட்ஸ் 

ஒரு உயிரி ஒளி உமிழும் அல்லது ஒளி உமிழும் 
 ொளொன் ைவ .  நரொரிநடொவமகசஸ் இனத் ில் 
இந் ியொைில்  ொணப்ெடும் மு லொைது  ொளொன். 

நம ொலயொைின் 
மவ்லின்க ொங் 

சப்ெசர வவரஸ் சப்ெநர வைரஸ் கெொதுைொ  எலி ள் மூலம் 
ெரவு ின்ைன. ெொ ிக் ப்ெட்ட ஒரு எலி கைளியிடும் 
சிறு ீர்,  ீர்த்துளி ள் மலம் ைழியொ  ந ரடி க ொடர்பு 
மூலநமொ அல்லது ஒரு  ெரின் மூலம் மற்ை 
 ெர் ளுக்கு இந்  வைரஸ் ெரவு ிைது. 

கெொலிைியொ 

 

திருவிதாங்கூர் 
ஆவம 

இது 330 மில்லிமீட்டர்  ீளம் ைவர ைளரும் ஒரு 
கெரிய ைன ஆவம 

நமற்கு க ொடர்ச்சி 
மவல 

வில்சலா சொர்ப்ளர் இது  ீண்ட  ொலமொ  இடம்கெயரும் சிைிய 
ெைவை ளில் ஒன்ைொகும். இது ைடக்கு மற்றும் மி  
கைப்ெமண்டல ஐநரொப்ெொ முழுைதும் இனப்கெருக் ம் 
கசய் ிைது.  ொட்டில் மு ல் முவையொ  
ெொர்வையிடப்ெட்ட ெொலியொர்க்டிக் இனமொகும் 

 ிருைனந் புரம் 

 

மவுண்ட் இலி 
கலசவாசடாசலாக் 

 ிழக்கு இந்ந ொநனசியொைில் அவமந்துள்ள இந்  
எரிமவலகைடித் து  

 

ச ட்  ியூவவரஸ் 
(CQV) 

சீனொைில்  ியூலக்ஸ் க ொசுக் ளிலும் 
ைியட் ொமில் ென்ைி ளிலும் கெருமளைில் 
ெ ிைொ ியுள்ளது 

சீனொ & ைியட் ொம் 

ஸ்க்ரப் வடெஸ் 
அல்லது புதர்  ாய்ச்சல் 

ஸ்க்ரப் வடெஸ் என்ை ெொக்டீரிய ந ொய் 
கெரியளவு ெொ ிப்வெ ஏற்ெடுத் ியது 

 ொ ொலொந்து -  
ந ொக்லொக் மொைட்டம் 

சந்தன துணர் (ஸ்வெக்) 
சநாய் 

 றுமண மரங் ளின் இயற்வ யொன 
ைொழ்ைிடங் ளில் இத்க ொற்று மீண்டும் 
ந ொன்ைியுள்ளது 

 ர் ொட ொ மற்றும் 
ந ரளொ 
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சயனனாொக்டீரியா சயநனொெொக்டீரியொைொல்  ீரில் உற்ெத் ி 
கசய்யப்ெடும்  ச்சு ள் 300க்கும் நமற்ெட்ட 
யொவன வளக் க ொன்ைன 

நெொட்ஸ்ைொனொ 
க ன்னொப்ெிரிக் ொ 

மா வா “உயிர் ொக்கும் ெணிக் ொ” ெி.டி.எஸ்.ஏ  ங் ப் 
ெ க் ம் மொ ைொ என்ை எலிக்கு ைழங் ப்ெட்டது 

 ம்நெொடியொ 

புருகசல்சலாசிஸ் 3000-க்கும் நமற்ெட்நடொர் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ளனர். சீனொ 

டீெ் வீன் 

த்னராம்னொசிஸ் 

(DVT) 

 ரம்ெில் ஏற்ெடும் இரத்  உவைவைத்  டுக்  ஒரு 
சொ னம் உருைொக் ப்ெட்டுள்ளது 

ஸ்ரீ சித்ரொ  ிருனல் 
மருத்துை அைிைியல் 
& க ொழில்நுட்ெ 
 ிறுைனம், 
 ிருைனந் புரம் 

ஆப்ெிரிக்  ொசவாொப் 
மரம் 

ஆப்ெிரிக்  ெொநைொெொப் மரத் ில் 168 
குநரொநமொநசொம் ள் இருப்ெ ொ  அைிைியல் 
அைிக்வ  ள் இ ழில் சமீெத் ில் கைளியொன 
ஆய்ைில்  ண்டைியப்ெட்டுள்ளது. முந்வ ய 
ஆய்வு ளில் இந்  மரத் ில் 96 மு ல் 166 
குநரொநமொநசொம் ள் இருப்ெ ொ  
ம ிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது 

 

 லிங் ா  ிரிக்க ட் 
தவவள (புதர்த் 
தவவள) 

இந் ிய ைிலங் ியல் ஆரொய்ச்சி  ணக்க டுப்பு 
 ிறுைனத் ில் உள்ள இந் ிய ைிஞ்ஞொனி ள் 

பூனொ 

நீலக ாடி சான்றிதழ் 
(உல ின் தூய்வமயான 
 டற் வர ள்) 

எட்டு  டற் வர ள் ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளன 

 சிைரொஜ்பூர் – குஜரொத் 

 ந ொக்லொ – டொமன் & வடயூ 

  ொசர்ந ொடு & ெதுெித்ரி –  ர் ொட ொ 

  ப்ெொடு – ந ரளொ 

 ருைிக ொண்டொ – ஆந் ிரப்ெிரந சம் 

 ந ொல்டன்  டற் வர – ஒடிசொ 

 ரொ ொ  ர்  டற் வர – அந் மொன்  ிந ொெொர் 

 

இந்தியாவின் முதல் 
ெனிச்சிறுத்வத 
ொது ாப்பு வமயம் 

இந்  வமயத்வ  அவமப்ெ ன் ெிர ொன 
குைிக்ந ொள் ெொது ொப்பு, இமயமவல சுற்றுச்சூழல் 
அவமப்பு வள மீட்டவமத் ல் மற்றும் 
ைொழ்ைொ ொரத்வ  உருைொக்கு ல். ெனிச்சிறுத்வ  
மற்றும் ெல அழியும்  ிவலயில் உள்ள 
இமயமவல உயிரினங் ளின் ெொது ொப்ெவ யும் 
இந்   ிட்டம் ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

உத் ர ண்ட் 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


164 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

ஒவ்கவாரு மூன்று 
குழந்வத ளிலும் 
ஒருவர்  ாரீய 
நச்சினால் 
ொதிக் ப்ெட்டுள்ள 

யுனிகசஃப் உலக ங் ிலும் குழந்வ  ளின் 
ஆநரொக் ியத் ில்  ொரீய  ச்சின்  ொக் த்வ  
கைளியிட்டது. சமீெத் ிய அைிக்வ யின்ெடி, 
ஒவ்கைொரு மூன்று குழந்வ  ளிலும் ஒருைர் 
 ொரீய  ச்சினொல் ெொ ிக் ப்ெட்டுள்ளனர் . 

UNICEF அைிக்வ  

ஆரவல்லி 
மவலத்கதாடரில் 
உள்ள மரங் ளுக்கு  
ராக் ி  யிறு ள்  
 ட்டப்ெட்டன 

குரு ிரொம் மற்றும் ந சிய  வல  ர் 
ெிரொந் ியத் ில் சுத் மொன  ொற்று மற்றும் 
 ண்ணரீுக்கு உயிர் ொடியொ  ைிளங்கும் ஆரைல்லி  
 ொடு வளப் ெொது ொக்  இவல க ொடி வளப் 
ெயன்ெடுத் ி, கெண் ள் மற்றும் குழந்வ  ள் 
அவடயொள ரக்ஷொ ெந் ன்  ரொக் ிவய 
மரங் ளுடன்  ட்டி சூழவலப் ெொது ொக்  உறு ி 
பூண்டனர் 

 

BARN OWLS  ீைின் ந ங் ொய் ம சூல் மற்றும் 
கெொருளொ ொரத் ிற்கு எலி ள் ஏற்ெடுத்தும் 
அ ிர்ச்சியின் அளவை ஆய்வு ள் 
கைளிப்ெடுத் ியவ  அடுத்து, லட்சத் ீவு  ிர்ைொ ம் 
 ொைரட்டி  ீைில் ெொர்ன் ஆந்வ  வள (வடட்நடொ 
ஆல்ெொ) ெயன்ெடுத்துை ன் மூலம் 
‘க ொைித்துண்ணி ளின் உயிரியல்  ட்டுப்ெொடு 
(எலி ள்)  ிட்டத்வ  கசயல்ெடுத் த் 
க ொடங் ியுள்ளது. 

 ைரட்டி  ீவு 

2020 ஆம் ஆண்டில் 
மி வும் அதி மான 
 ாற்று கவப்ெநிவல 

130 ெொரன்ஹடீ் (54.4 கசல்சியஸ்).  லிநெொர்னியொைின் 
கமொஜொநை 
ெொவலைனத் ில் 
உள்ள மரணப் 
ெள்ளத் ொக்கு 

PERSEID  விண் ல் 
கொழிவு 

Perseids ைிண் ல் கெொழிைொனது ஆ ஸ்ட் 17-26 
ைவர  ி ழ்ந் து 

 

BEEG (Bio - compost 

Enriched Eco-friendly 
Globule) 

ஐ.ஐ.டி  ொன்பூர்  BEEG (Bio - compost Enriched 

Eco-friendly Globule)  என்ை கெயரில் உள் ொட்டு 
ைிவ  ெந்து வள உருைொக் ியுள்ளது, இது 
க ொநரொனொ  ொலங் ளில் ெொது ொப்நெொடு 
ந ொட்டத் ிலுள்ள மக் ளுக்கும் 
ைிைசொயி ளுக்கும் உ வும், நமலும் மக் ளுக்கு 
நைவலைொய்ப்வெயும் ைழங்கும். 

IIT  ொன்பூர் 
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கொக் ாலி அரிசி நமற்கு ைங் ொளத் ின் க ற்கு 24 ெர் ொனொ 
மொைட்டத் ில் உள்ள ைிைசொயி ள் நம 20 அன்று 
நமற்கு ைங் ொளத் ில் அம்ெொன் சூைொைளிவயத் 
 ொக் ிய ெின்னர் சுந் ர்ெனின் ெரந்  ெகு ி ளில் 
க ல் ையல் ளில்  டுவமயொன  டல்  ீர் 
ஊடுருைிய ன் மூலம் ஏற்ெட்ட க ருக் டி 
நெொன்ை சூழ் ிவலவய எ ிர்க ொள்ள 
ந ரளொைிலிருந்து கெொக் ொலி ைவ  க ல்லிவன 
 ம்ெியுள்ளனர் .  

 

மீண்டும்  ெரவும் டிக் 
ெரவும் வவரஸ் 

 SFTS  வைரஸ் மு ன்மு லில் 2009 இல் 
 ண்டைியப்ெட்டது. இந்  வைரஸ் 
புன்யவைரஸ் ைவ வயச் நசர்ந் து. 

 இது த்நரொம்நெொவசட்நடொெனீியொ 
ந ொய்க்குைி (SFTS) உடன்  டுவமயொன 
 ொய்ச்சவல ஏற்ெடுத்து ிைது. 

சீனொ 

 ாடழிப்பு மற்றும் 
வன சரீழிவிலிருந்து 
உமிழ்வவக் 
குவறத்தல் (REDD+) 

UNFCC–க்கு  ொடழிப்பு மற்றும் ைன 
சீரழிைிலிருந்து (REDD+) உமிழ்வைக் 
குவைக்கும் மு ல் ஆப்ெிரிக்   ொடு 

உ ொண்டொ 

ஸ்ட்வரப்டு 
சேர்ஸ்ட்ரீக் 
மற்றும் எலூசிவ் 
ெிரின்ஸ் 

இரண்டு பு ிய ைவ  ெட்டொம்பூச்சிவய 
கலெிநடொப்கடரிஸ்  ண்டுெிடித்துள்ளனர், 
அவை ஸ்ட்வரப் நஹர்ஸ்ட்ரீக் மற்றும் 
எலுசிவ் ெிரின்ஸ் 

சொங்லொங், 
அருணொச்சல 
ெிரந சம். 

குசளாொ 
ஆண்டர்சசானி 

ஆரொய்ச்சியொளர் ள் குழு குநளொெொ 
ஆண்டர்நசொனி என்ை அரிய  ொைர இனத்வ  
“மீண்டும்  ண்டுெிடித்துள்ளது. 

சிக் ிம் 

இந்தியாவில் 
மி ப்கெரிய 
ெட்டாம்பூச்சி 

 

‘ந ொல்டன் நெர்ட்ைிங்’  ‘ச ர்ன் நெர்ட்ைிங்வ  
ெின்னுக்குத் ள்ளி இந் ியொைின் மி ப்கெரிய 
ெட்டொம்பூச்சியொ  மொைியது. 

 

ஓெிசயா ார்டிகசப்ஸ் 
நூட்டன்ஸ் 

பு ிய பூஞ்வச இனங் ள் சத் ீஸ் ர் 
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கவள்ளத்வத 
தாங்கும் கநல் ெயிர் 

 

 அசொமில் ந ொலொ ொட் மொைட்டத்வ ச் 
நசர்ந்  ைிைசொயி ள் ெொரம்ெரிய 
ைவ  ளிலிருந்து மொறுை ற்கு பு ிய 
கைள்ளத்வ த்  டுக்கும் க ல் 
ைவ  வள ெயிரிட்டுள்ளனர். 

 ரஞ்சித் சப் 1, ஸ்ைர்ணொ சப் 1 மற்றும் 
ெ தூர் சப் 1 எனப்ெடும் ைவ  ள் 
நமற்கு ெிரம்மபுத்ரொ ெகு ிவயச் நசர்ந்  
சுமொர் 60% ைிைசொயி ளொல் 
ெயன்ெடுத் ப்ெட்டுள்ளன. 

அசொம் 

 ம்ெளி 
வவட்ஃெிவள 

 இது  ரீெியனின் ைர்ச்சியொன 
ஆக் ிரமிப்பு பூச்சி. 

 சமீெத் ில், 2 ைவ யொன நலடிநெர்ட் 
ைண்டு ள் இந்  பூச்சிக்கு எ ிரொன 
உயிரியல் ஆயு ங் ளொ க் 
 ொணப்ெடு ின்ைன. 

 

இந்திய மடல் கைல் 
ஆவம 

அரிய மஞ்சள் ஆவம 

ஒடிசொைின் 
ெொலநசொர் 
மொைட்டம் 

சேயாசிந்த் மக் ா / 
ப்ளூ மக் ா 

 

நஹயொசிந்த் மக் ொவ் / ப்ளூ மக் ொவ் என்ெது 
மத் ிய மற்றும்  ிழக்கு க ன் 
அகமரிக் ொவைச் நசர்ந்  ஒரு  ிளி. 

அசொம் 

ஆம்ொன் 
சூறாவளியில் 
சசதமவடந்த 
சுந்தரவனக் ாடு ள் 

நமற்கு ைங்  மு லவமச்சர், சுந் ரைனக் 
 ொடு ளில் சுமொர் 28% ஆம்ெொன் 
சூைொைளியொல் நச மவடந்துள்ள ொ வும், 
அ வனத் க ொடர்ந்து  உல  சுற்றுச்சூழல் 
 ினமொன ஜூன் 5, 2020 அன்று சதுப்பு 
 ிலங் ளில் மரங் வள  டவு கசய்ை ற் ொன 
உந்து வலத் க ொடங் ியுள்ளொர். 

நமற்கு ைங் ம் 

சமற்கு டிரான்ஸ்-
இமயமவலயில் 
ஏசராசசால்ஸ் 
 திர்வசீ்சு ெரவல் 

சமற்கு டிரான்ஸ்-இமயமவலயின் உயர் 
உயரங் வள விட மானுடவியல் 
ஏசராசசால் ளின் விவளவு மி  அதி ம். 

ஆர்யெட்டா 
ஆராய்ச்சி 
 ண் ாணிப்பு 
அறிவியல் 
நிறுவனம் 
(ARIES) 
 ண்டறிந்துள்ளது.  
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கசசராசடானின் 
ொவலவன 
கவட்டுக் ிளி 
திரள் வளத் 
தூண்டு ிறது 

மொல ிநயொன் கைட்டுக் ிளி  ிரள் மீது 
க ளிக் ப்ெடும் ஒரு பூச்சிக்க ொல்லி. 
இரசொயன பூச்சிக்க ொல்லி வளப் 
ெயன்ெடுத்துை ன் ெக்  ைிவளவு ள் குைித்து  
உள்ளன. 

 

ஆசிய சிங் ம் 
மக் ள் கதாவ  
அதி ரித்தது 

ஆசிய சிங் த் ின் எண்ணிக்வ  29% 
அ ி ரித்துள்ளது. இது 2015-யில் 523 ஆ  
இருந் து, 2020ல் 674 ஆ  உயர்ந்துள்ளது. 

 

மலொர் சறுக்கும் 
தவவள 

சமீெத் ில் ந ொசஞ்நசரிக்கு அரு ிலுள்ள 
புல்லொட்டில்  ொணப்ெட்டது 

ந ரளொ 

ஸ் ிசசாசதாராக்ஸ் 
சிகுசிருகமன்சிஸ் ஒரு பு ிய மீன் இனம் 

அருணொச்சலப் 
ெிரந சம் 

ராணுவப் புழு 
தாக்குதல் 
 

ராணுவக் குழு ெயிர் வள  டுவமயா  
தாக்கு ிறது. 

அசாம் 
 

அயன 
மண்டலத்தில் 
நிலநடுக் ம் 
 
 

இந் ிய புைி  ொந் ைியல்  ிறுைனத் ின் 
ைிஞ்ஞொனி ள் அயன மண்டலத் ில் 
சமீெத் ில் கெரிய  ில டுக் ம் ஏற்ெட்டவ  
ெற்ைி ஆய்வு கசய்துள்ளனர். 

இந் ிய 
புைிக் ொந் ைியல் 
 ிறுைனம் 

 

மதுென்  ஜார் 
 ஒரு உயிரி- ைலுவூட்டப்ெட்ட ந ரட் ைவ  

குஜரொத் 
 

வார்மிகவட் 
 ொல் வட ளில் உள்ள புழுக் ளுக்கு 
சி ிச்வசயளிக்  உள் ொட்டு மூலிவ  மருந்து 

ந சிய 
 ண்டுெிடிப்பு 
அைக் ட்டவள 

அந்தூரியம் 
 

சுற்ைியுள்ள  ொற்வை சுத் ி ரிப்ெ ற்கும் 
ஃெொர்மொல்டிவஹடு அம்நமொனியொ 
நடொலுயனீ்,வசலீன் மற்றும் ஒவ்ைொவம ள் 
நெொன்ை  ீங்கு ைிவளைிக்கும் ைொன்ைழி 
ரசொயனங் வள அ ற்றுை ற்கும் 
அைியப்ெடும் உள் ொட்டு பூச்கசடி 
அந்தூரியமொகும். 

ந சிய 
 ண்டுெிடிப்பு 
அைக் ட்டவள 
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13. இராணுவப்  ெயிற்சி ள் 

 
SIMBEX-20 இந்தியா - சிங் ப்பூர் இருதரப்பு  டல்சார் ெயிற்சி 

SITMEX-20 இந் ியொ - சிங் ப்பூர் மற்றும்  ொய்லொந்து முத் ரப்பு  டல்சொர் 
ெயிற்சி 

AUSINDEX இந் ியொ மற்றும் ஆஸ் ிநரலியொ இரு ரப்பு  டல்சொர் ெயிற்சி 

CORPAT இந் ியொ- ொய்லொந்து ஒருங் ிவணந்  நரொந்து ெயிற்சி 

(Coordinated Patrol -CORPAT) 

சுரக்ஷா  வாச் ெயிற்சி இந் ிய இரொணுைம் மற்றும் ம ொரொஷ்டிர  ொைல் துவையினர் 
ெங்ந ற்கும் கூட்டு  ீைிரைொ  எ ிர்ப்பு ெயிற்சி 

சொங்ச ாசா ர் ெயிற்சி இந் ிய  டற்ெவட மற்றும் ைங் ந ச  டற்ெவட 

ஜிகமக்ஸ் 2020 

(JIMEX) 

இந்திய  டற்ெவட மற்றும் ஜப்ொனிய  டல்சார் தற் ாப்பு 
ெவட (JMSDF) இவடசய ஈராண்டிற்கு ஒரு முவற 
நவடகெறும் ெயிற்சி 

ொகசக்ஸ் ெயிற்சி 
(PASSEX) 

இந் ிய மற்றும் ஆஸ் ிநரலிய  டற்ெவட ள் 

இந்திரா சநவி - 2020 இந் ிய  டற்ெவட மற்றும் ரஷ்ய  டற்ெவட இவடநய 
ஈரொண்டிற்கு ஒருமுவை  வடகெறும்  டற்ெவட ெயிற்சி  

KAVKAZ 2020 ரஷ்யாவில் நவடகெறவிருக்கும் ெலதரப்பு இராணுவப் ெயிற்சி 
KAVKAZ 2020 இலிருந்து விலகுவதா  இந்தியா 
அறிவித்துள்ளது 

ொசசஜ் ெயிற்சி 
(ொகசக்ஸ்) 

 இந்திய  டற்ெவடக்  ப்ெல் ள் அந்தமான் மற்றும் 
நிக்ச ாொர் தவீு ளுக்கு அரு ில் 

 யு.எஸ்.  டற்ெவடயின் யுஎஸ்எஸ் நிமிட்ஸ் ச ரியர்  
குழுவுடன்  ொசசஜ் ெயிற்சிவய (ொகசக்ஸ்) 
நடத்தியது. 
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ஆப்ெிரிக் ா சிங் ம் அகமரிக் ா மற்றும் 
ஆப்ெிரிக் ா 

வருடாந்திர இராணுவ 
ெயிற்சி 

கமாராக்ச ா, 
கசன ல் 
மற்றும் 
துனிசியா 

சம்ப்ரிதி – IX இந் ியொ மற்றும் 
ைங் ந சம் 

கூட்டு இரொணுை ெயிற்சி நம ொலயொ 

இந்திரதனுஷ் – V 

2020 

இந் ியொ மற்றும் ஐக் ிய 

இரொஜ்ஜியம் 

கூட்டு இரொணுை ெயிற்சி உத் ரப் 
ெிரந சம் 

அசஜயா வாரியர் 

2020 

இந் ியொ மற்றும் ஐக் ிய 

இரொஜ்ஜியம் 

கூட்டு இரொணுை ெயிற்சி ஐக் ிய 

இரொஜ்ஜியம் 
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14. புயல் & சூறாவளி 
 

நிவர்  புயல் 

 

ஈரொன் கெயரிட்டது உருைொக் ப்ெட்டது: 23 
 ைம்ெர் 2020 

உச்ச ைலிவம : 25  ைம்ெர் 
2020 

 வலந் து : 27  ைம்ெர் 

2020 

புதுச்நசரி மற்றும் 
மொமல்லபுரம் இவடநய 
 வரவய  டந் து 

 ொற்ைின் நை ம்: ஒரு மணி 
ந ரத் ிற்கு 120 - 130  ி.மீ. 

இந்  ஆண்டு ைட இந் ியப் கெருங் டல் ெகு ியில் உருைொன 4ைது சூைொைளி இதுைொகும். 
மு ல் மூன்று சூைொைளி ள் :   ி புயல் ( ைம்ெரில் நசொமொலியொைில்  ிலச்சரிவை 
ஏற்ெடுத் ியது - இந் ியொைொல் கெயரிடப்ெட்டது)  அம்ெொன் புயல் (நம மொ த் ில்  ிழக்கு 
இந் ியொ உருைொனது -  ொய்லொந் ொல் கெயரிடப்ெட்டது),  ிசர் ொ புயல் (ம ொரொஷ்டிரொவை 
ெொ ித் து மற்றும் ெங் ளொந ைொல் கெயரிடப்ெட்டது) 

கமாசலவ் சூறாவளி ைியட் ொம் 

கடல்டா புயல் அகமரிக் ொ 

நானா சூறாவளி கெலிஸ், மத் ிய அகமரிக் ொ 

சமசக் புயல் மற்றும் வேகைன் புயல் ஜப்ெொன் 

சுனாமி தயார்நிவலத் திட்டம்: UNESCO-

IOC 
யுகனஸ்ந ொைின் அரசு ளுக் ிவடயிலொன 
 டல்சொர் ஆவணயமொனது (UNESCO-IOC)  

கைங் ட்வரபூர் மற்றும் ந ொலியொசொஹி ஆ ிய 
ஒடிசொைின் இரண்டு சமூ ங் வள சுனொமி 
நெரிடவர எ ிர்க ொள்ளொ   யொரொ  உள்ள  
சமூ ங் ளொ  அங் ீ ரித்துள்ளது 

லாரா சூறாவளி லொரொ சூைொைளி, க ன்நமற்கு லூசியொனொைில் 
(க ன் மத் ிய அகமரிக் ொ)  ிலச்சரிவை 
ஏற்ெடுத் ியுள்ளது,  ொற்ைின் நை ம் ஒரு மணி 
ந ரத் ிற்கு 250  ிமீ (சுமொர் 150 வமல்) ைவர 
இருந் து 

ேரிக்ச ன்ேன்னா 

 உயிருக்கு ஆெத்தானது 

 புயல் எழுச்சி மற்றும் ெலத்த  ாற்று 
உண்டாக்கும் 

 ேரிக்ச ன் ேன்னா சூறாவளி 
கடக்சாஸில்  (ஒரு சூறாவளி நிலத்வத 
அவடயும் இடம்)  வரவய  டந்தது 
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சூறாவளி புயல் நிசர் ா 

அசரெிய  டலில் மந்தநிவலயா  
மாறியுள்ள நிசர் ா என்ற சூறாவளி புயல் 
ம ாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்வத 
தாக் வுள்ளதா  இந்திய வானிவல ஆய்வு 
வமயம் (ஐஎம்டி) எச்சரித்துள்ளது. 

 ிறிஸ்சடாெல் 
கமக்ஸிந ொ ைவளகுடொைில்  ிைிஸ்நடொெல் 
என்ை கைப்ெமண்டல சூைொைளி 
உருைொ ியுள்ளது. 

ஆம்ென் சூைாவளி பெயரிட்டது தாய்லாந்து புதிய சூறாவளி வங் ாள விரிகுடாவில் 
உருவானது. 

ைங் ொள ைிரிகுடொ மற்றும் அநரெிய 
 டல் உள்ளிட்ட ைட இந் ியப் 
கெருங் டலில் ஏற்ெடும் கைப்ெ 
மண்டல சூைொைளி ள்  கெயர் ளின் 
பு ிய ெட்டியவல இந் ிய ைொனிவல 
ஆய்வு வமயம் கைளியிட்டுள்ளது. 

இந் ப் பு ிய ெட்டியலொனது   ி, ந ஜ் ஆக், 
 ீர்,வைநயொம், ஜல ி முரொசு புநரொெொந ொ 
ெிரெஞ்சன் கும்மி அம்புட் மற்றும் நை ொ 
நெொன்ை 13 இந் ிய கெயர் ள் உட்ெட 
கமொத் ம் 169 கெயர் வள க ொண்டுள்ளது. 
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15. நியமனங் ள் 

 

நெர் ள் நிவல / ெதவி 

யஷ்வர்தன் குமார் சின்ோ   வலவம   ைல் ஆவணயர் (சி.ஐ.சி) 

அர்ோம் ஓம் தல்சானியா ஆறு ைய ிநலநய  ம்ப்யூட்டர் புநரொ ிரொவம உருைொக் ி 
உல ிநலநய இவளய ையது  ம்ப்யூட்டர் புநரொ ிரொமர் என்ை 
உல  சொ வன ெவடத்துள்ளொன் குஜரொத்வ ச் நசர்ந்  ஆறு 
ையது சிறுைன் அர்ஹொம் ஓம்  ல்சொனியொ 

சஜா வெடன் (ஜனநாய  
 ட்சி ) 

அகமரிக் ொைின் 46ைது ஜனொ ிெ ி 

நிதஷீ் குமார் ெ ீொர் மு ல்ைர் (க ொடர்ச்சியொ  4ைது முவை) 

எம். ராசஜஸ்வரி ராவ் ஆர்ெிஐ துவண ஆளு ர் 

யுஷ்வர்தன் குமார் சின்ைா இந் ியொைின் பு ிய  வலவம   ைல் ஆவணயர் (CIC) 

மாநிலங் ளவவ துவணத் 
தவலவர் 

ஹரிைன்ைீ  ொரொயண் சிங் 

முன்னாள் குடியரசுத் 
தவலவர் ெரணாப் மு ர்ஜி 

2012 மு ல் 2017 ைவர இந் ியொைின் 13ைது குடியரசுத் 
 வலைரொ  ெணியொற்ைிய முன்னொள் குடியரசுத்  வலைர் 
ெிரணொப் மு ர்ஜி 2020, ஆ ஸ்ட் 31 அன்று  ொலமொனொர். 

ஜஸ்வந்த் சிங் முன்னொள் மத் ிய அவமச்சர் ஜஸ்ைந்த் சிங்  ொலமொனொர் 

எஸ்.ெி. ொலசுப்ெிரமணியம் இைர் கசப்டம்ெர் 25, 2020 அன்று  ொலமொனொர். இைர் 16 
இந் ிய கமொழி ளில் 40,000 ெொடல் வள ெொடியுள்ளொர். இைர் 
இந் ிய அரசிடமிருந்து ெத்மஸ்ரீ (2001) மற்றும் ெத்ம பூைன் 
(2011) ைிருது வளப் கெற்றுள்ளொர்.                                                                                                               

வடம் இதழின் 2020-ல் 
மி வும் கசல்வாக்குமிக்  100 

நெர் ளின் ெட்டியல் 

ெட்டியலில் இடம்கெற்ற 5 இந்தியர் ள்: 

 ெிர மர்  நரந் ிர நமொடி 

 ஆல்ஃெகெட் மற்றும் கூகுள்   வலவம  ிர்ைொ  அ ி ொரி 
சுந் ர் ெிச்வச 

 நெரொசிரியர் ரைநீ் ிரகுப் ொ 

 ஆயுஷ்மொன் குர்ரொனொ 

 82 ையது ெில் ிஸ்ெொநன “ைொஹனீ் ெக் ின் ெொட்டியொ ” 
அைியப்ெடுெைர் 
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உல  வங் ியின் நிர்வா  
இயகுனர் 

ரொநஜஷ் குல்லொ 

ராஜவீ் குமார் பு ிய ந ர் ல் ஆவணயர் 

ராச ஷ் அஸ்தானா எல்வல ெொது ொப்பு ெவடயின் இயக்கு ர் கஜனரல் (BSF) 

 ிரிஷ் சந்திர முர்மு பு ிய  வலவமக்  ணக்குத்  ணிக்வ யொளர் (CAG) 

ெிரதபீ் குமார் சஜாைி மத் ிய ெணியொளர் ந ர்ைொவணயத் ின்  (UPSC)  பு ிய 
 வலைர் 

நாசா விண்கவளி வரீர் ள் 
ொது ாப்ொ  திரும்ெினர் 

இரண்டு மொ ங் ளுக்கு முன்பு சர்ைந ச ைிண்கைளி 
 ிவலயத் ிற்கு அனுப்ெப்ெட்ட இரண்டு அகமரிக்  
ைிண்கைளி ைரீர் ள் ெொப் கெஹன்க ன் மற்றும் டக் ஹர்லி 
ஆ ிநயொர் ெொது ொப்ெொ  பூமிக்குத்  ிரும்ெினர் . 

ஜப்ொன்  ெிரதமர் ைின்சசா 
அசெ 

ulcerative colitis என்ை கெருங்குடல் அழற்சி ந ொய்க்குப்  
ெிைகு ைின்நசொ அநெ  னது ெ ைிக்  ொலத்வ  (கசப்டம்ெர் 
2021)  ிவைவு கசய்ை ற்கு ஒரு ைருடம் முன்பு ரொஜினொமொ 
கசய் ொர் 

சைிதர் கஜ தைீன் 

 

HDFC ைங் ியின் பு ிய  ிர்ைொ  இயக்குனர் (MD) மற்றும் 
 வலவம  ிர்ைொ  அ ி ொரி (CEO) 

ெிரசமாத் ொசின் 

 

சர்ைந ச கெொருளொ ொர உைவு ள் ெற்ைிய இந் ிய ஆரொய்ச்சி 
 வுன்சிலின் பு ிய  வலைர் (ICRIER) 

சசாமா கமாண்டல் next chairman of Steel Authority of India Limited (SAIL) 

இந்திரா மணி ொண்சட ஐ. ொ. அவமப்பு ளின் பு ிய தூ ரொ  இந் ிர மணி 
ெொண்நடவை இந் ியொ  ியமிக் ிைது. 

ஸ்ரீ ாந்த் மாதவ் வவத்யா இந் ிய எண்கணய்  ழ த் ின் பு ிய  வலைர். 

இன்கஜட்டி சனீிவாஸ் சர்ைந ச  ி ிச் நசவை வமயங் ளின்  வலைர் 

அ ி ொரம் (IFSCA) 

சதர்தல் ஆவணயர் அசசாக் 
லாவாசா 

ஆசிய நமம்ெொட்டு ைங் ியின் (ஏடிெி) பு ிய துவணத் 

 வலைர். 

ஆனந்திகென் ெசடல் மத் ிய ெிரந சத் ின் பு ிய  ைர்னர் 
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விளாடிமிர் புடின்  ரஷ்ய ஜனாதிெதி விளாடிமிர் புடின் 
ஜனாதிெதி சதர்தலில் கவற்றிவய ெதிவு 
கசய்தார். 

 அவர் அடுத்த தசாப்தத்தின் நடுப்ெகுதி 
வவர அதாவது 2036 வவர ஆட்சியில் 
இருக்  உள்ளார். 

லீ ஹ்சியன் லூங் 
சிங் ப்பூர் ெிர மர் 

குட்னி சஜாேன்னசன் 
ஐஸ்லொந்து ஜனொ ிெ ி 

ஜனீ்  ாஸ்கடக்ஸ் ெிரொன்ஸ் ெிர மர் 

ஆண்ட்சரஜ் துடா நெொலந்து ஜனொ ிெ ி 
ேிச்கசம் கமச்சிச்சி துனிசியொைின் ெிர மர் 

சநத்ரா சமா ன்தாஸ் - 
13 வயது மதுவர கெண் 

"ஏவழ ளுக் ொன UNADAP  ல்கலண்ண 
தூ ரொ "  ியமிக் ப்ெட்டொர் 

ச .ச .வசலாஜா ந ரள சு ொ ொர அவமச்சர் ந .ந .வைலொஜொவை 
ஐ. ொ க ௌவுரைித்துள்ளது. 

உர்ஜித் ெசடல் ந சிய கெொது  ி ி மற்றும் க ொள்வ  
 ிறுைனத் ின்  வலைர். 

ச த்தி சுல்லிவன் பூமியின் ஆழமொன இடத்வ  அவடந்  மு ல் 
கெண். 

ச த்தி லுடர்ஸ்  ொசொைின் மனி  ைிண்கைளி ைிமொன  ிட்டத் ின் 
மு ல் கெண்  வலைர் 

அருண் சிங் ால் FSSAI யின்  வலவம  ிர்ைொ  அ ி ொரி 

ெிரதபீ் குமார் திரிொதி எஃகு அவமச்ச த் ின் கசயலொளர் 

சவால் ன் சொஸ் ிர் 75-ஆைது ஐ. ொ கெொதுச் சவெயின் பு ிய 
 வலைர் 

ைிசுை ொ ன் ஆனந்த்  இந் ிய உல ளொைிய  ி ியின் தூதுைர் 

சஞ்சய் ந ொத் ொரி  டுைண் ைிழிப்புணர்வு ஆவணயம் 
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16. விருது ள் 

 
விருது ள் விருது கெரும் நெர் / அவமப்பு 

புக் ர் ெரிசு 2020 டக்ளஸ் ஸ்டூவர்ட் எழுதிய ைக் ி கெயின் 
புத்த த்திற்கு 

வாதாயன்வாழ்நாள்சாதவனவிருது மத்திய  ல்வி அவமச்சர் திரு ரசமஷ் கொக்ரியால் 

லிலாவதி விருது 2020 மத்திய  ல்வி அவமச்சர் லிலாவதி விருது -2020-

வன கமய்நி ரா  அறிமு ப்ெடுத்தினார். கெண் வள 
சமம்ெடுத்துவதற் ா  ஏ.ஐ.சி.டி.இ.யின் புதுவமயான 
 ல்வித்திட்டம் 

28வதுஎழுத்தச்சன்புரஸ் ாரம் ொல் சக் ரியா 

டாக்டர் துளசிதாஸ் சுக் விருது 
2020 

டாக்டர் சதஷீ் மிஸ்ரா 

கதாற்றில்லா சநாய் ள் தடுப்பு 
மற்றும்  ட்டுப்ொட்டு ெணியில் 
சிறப்ொ  ெணியாற்றியவமக் ான 
ஐ.நா. விருது 

ந ரளொ 

55வது ைானெீட விருது அக் ித் ம் அச்சு ன்  ம்பூ ிரி 

ராஷ்ட்ரிய ச லப்சராட்க்ஷன் 
புரஸ் ார் 2020 

ைிமொனப்ெவட ைிவளயொட்டு  ட்டுப்ெொட்டு ைொரியம் 

யாமின் ேசாரி ா விருது ரொணொ சஃப்ைி 

இந்திரா  ாந்தி அவமதி விருது 
2019 

சர் நடைிட் அட்டன்ெநரொ 

ெரவாத்  தன்வமயற்ற சநாய் ள் 
கதாடர்ொன நீடித்த சமம்ொட்டு 
இலக்கு வள சநாக் ி “சிறந்த 
ெங் ளிப்பு” கசய்ததற் ா  ஐக் ிய 
நாடு ள் சவெ விருது 

ந ரளொ 

லதாமங்ச ஷ் ர் விருது 2020-21 கடைொ மங்ந ஷ் ர் 

PATA  ிராண்ட் விருது 2020 ந ரளொ சுற்றுலொத்துவை 

சர்வசதச புக் ர் ெரிசு 2020 டச்சு எழுத் ொளர்  Marieke Lucas Rijneveld 

 ொைல்: “The Discomfort of Evening” 
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SKOCH தங்  விருது SKOCH  ங்  ைிரு ொனது    ைல் க ொடர்பு 
க ொழில்நுட்ெம் மூலம்  உ ைித்க ொவ  ைழங் ப்ெட்டு 
ெழங்குடியினவர நமம்ெடுத்து ல் ’ ிட்டத் ிற் ொ  
ெழங்குடியினர்  ல்ைொழ்வு அவமச்ச த் ிற்கு  
ைழங் ப்ெட்டுள்ளது. 

ராஜவீ்  ாந்தி ச ல் ரத்னா விருது 

நரொஹித் சர்மொ -  ிரிக்க ட் 

மொரியப்ென்  ங் நைலு - ெொரொ  ட ளப் நெொட்டி ள்  

மணி ொ ெத்ரொ  - நடெிள் கடன்னிஸ் 

ைிநனஷ் ஃநெொ ட் - மல்யுத் ம் 

ரொணி ரொம்ெொல் - ஹொக் ி 

ஸ்வச் சர்சவைன் 2020 (1 
லட்சத்துக்கும் அதி மான மக் ள் 
கதாவ  க ாண்ட ந ரங் ள்) 

மு லொைது இடம் - இந்தூர், மத் ியப் ெிரந சம் 

இரண்டொைது இடம் - சூரத், குஜரொத் 

மூன்ைொைது இடம்  -  ைி மும்வெ, ம ொரொஷ்டிரொ 

புத்தாக்   சாதவன ள் குறித்த 
நிறுவனங் ளுக் ான ATAL 
தரவரிவச 

ந சிய முக் ியத்துைம் ைொய்ந்   ிறுைனங் ள், மத் ிய 
ெல் வலக் ழ ங் ள் மற்றும் வமய அரசின்  
 ி ியளிக் ப்ெட்ட க ொழில்நுட்ெ  ிறுைனங் ள் என்ை 
ெிரிைின்  ீழ் IIT Madras மு லிடத்வ ப் ெிடித் து. 

Food Vision 2050 விருது அகமரிக் ொவை  ளமொ க் க ொண்ட ரொக்கெல்லர் 
அைக் ட்டவள 

தங்  மயில் சதசிய ெயிற்சி விருது ரொம்ந ொ சிகமண்ட்ஸ் 

2020 வான்  ர்மா விருது இஸ்நரொ  வலைர் டொக்டர் வ லொசைொ ிவூ சிைன் 

சிஐஐ-ஐடிசி நிவலத்தன்வம 
விருது 2019 

ந ைனல் க ர்மல் ெைர்  ொர்ப்ெநரைன் லிமிகடட் 

எவலட்ஸ் எக்ஸலன்ஸ் 
விருது ள் 2020 

சத் ீஸ் ர் 

உல ளாவிய மனிதாெிமான 
விருது 2020 

சச்சின் அைஸ் ி 

கநல்சன் மண்சடலா ெரிசு 2020 நமொரிசொனொ  வுநயட் மற்றும் மரியன்னொ 
ைர் ிநனொயன்னிஸ் 

குல்கென் ியன் ெரிசு  ிகரட்டொ துன்கெர்க் 
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சிங் ப்பூரில் ஜனாதிெதி விருது  லொ  ொரொயணசொமிக்கு சிங் ப்பூரில் ஜனொ ிெ ி 
ைிருது ைழங் ப்ெட்டது. 

குஸ்டாவ் ட்ரூவ் விருது இந் ியொைின் மு ல் சூரிய ெடகு “ஆ ித்யொ” 

 ால்ெந்து ெிரீமியர் லீக்ஸ் 
ச ால்டன் பூட்  ால்ெந்து விருது 

நஜமி ைர்டி 

 ரம்வரீ் சக்ரா விருது சுனில் ydv SS 

உல  உணவு ெரிசு 2020 டொக்டர் ரத் ன் லொல் 

குஸ்டொவ் ட்ரூவ் ைிருது இந் ியொைின் மு ல் சூரிய சக் ியில் இயங்கும் 
ெடகு, ஆ ித்யொ, ந ரளொைின் வைந ொம்-
 ைன டவ் ெொவ யில் ஒரு சின்னமொ  மொைியது, 
எனநை குஸ்டொவ் ட்ரூவ் ைிருதுக்கு 
ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளது. 

ரிச்சர்ட் டொக் ின்ஸ் ைிருது ஜொநைத் அக் ர் 

ரொநமொன் மொக்நசநச ைிருது ள் COVID-19  ொரணமொ  ஆசியொைின் ந ொெல் ெரிசு-
ரநமொன் மொக்நசநச ைிருது ள் ரத்து 
கசய்யப்ெட்டன. 

கரஞ்சித் குமொர்  ொசொ பு ழ்கெற்ை கெொது நசவை ெ க் ம் 

நைொெொ நச ர் ஆர்டர் ஆஸ் ிநரலியொைின் ெ க் ம் 

இரண்டாம் உல ப்சொரில் 
ரஷ்யாவின் கவற்றியின் 75வது 
ஆண்டு நிவறவவ முன்னிட்டு ரஷ்ய 
ஜனாதிெதி விளாடிமிர் புடினின் 
நிவனவுப் ெதக் ம் 

 ிம் ஜொன் வுன் 

ஜப்ொன் வழங் ிய “ஆர்டன் ஆஃப் 
வரசின் சன்” விருது 

 ங்ஜொம்  ெொலி சிங், இந் ிய மருத்துைர் 

நிக் ி ஆசியா ெரிசு 2020 டி. ெிர ீப் 
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புலிட்சர் ெரிசு 2020 டர் யாசின், முக்தர்  ான் மற்றும் சன்னி ஆனந்த் 

ஸ்வ ட்ராக்ஸ் விருது 2020 கெங் ளூரு ந ம்நெ வுடொ சர்ைந ச ைிமொன  ிவலயம் 
ஸ்வ ட்ரொக்ஸ் ைிருது 2020ஐ கைன்ைது 

அகலக்சாண்டர் டால்ரிம்ெிள் விருது 

2019 
இந் ிய  டற்ெவட துவை அட்மிரல் ைினய் ெத்ைொர் 

ஐ.நா. இராணுவ ொலின ஆசலாச ர் 
விருது 

இந் ிய நமஜர் சுமன்  ைொனி 

ஆகெல் ெரிசு 2020 ஹில்கலல் ஃெர்ஸ்டன்கெர்க் மற்றும்  ிரிந ொரி 
மொர்குலிஸ் 

ெங் ளிப்பு :“குழு ந ொட்ெொடு, எண் ந ொட்ெொடு மற்றும் 
ஒருங் ிவணப்பு ளில்  ி ழ்  வு மற்றும் 
இயக் ைியலில் இருந்து முவை வளப் ெயன்ெடுத் ி 
முன்நனொடியொ   ி ழ்ந்  ற் ொ ” 

கடய்லர் ெரிசு 2020 ெைன் சுக்ந வ் 
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17. திருவிழாக் ள் 

 

10வது சதசிய அறிவியல் திவரப்ெட விழா கமய் நி ரா  நவடகெற்றது 

இந்தியா சர்வசதச கசர்ரி மரங் ள் பூப்பூக்கும் 
திருவிழா 

ைில்லொங், நம ொலயொ 

சண்டி ெத்வா திருவிழா சூரத் 

டாக்டர் துளசிதாஸ் சுக் விருது 2020 டாக்டர் சதீஷ் மிஸ்ரா 

கதாற்றில்லா தநாய் ள் தடுப்பு மற்றும் 
 ட்டுப் ாட்டு  ணியில் சிறப் ா  
 ணியாற்றியவமக் ான ஐ.நா. விருது 

ககரளா 

ஓணம் ைிழொ ச ரளா 

நு ொய் ஜுஹொர்  ஒடிசா & ஜார்க் ண்ட் 

தும்ெிமநஹொத்ஸைம் 2020 2020 ந ரளொ 

ரொஜ ெர்ெொ  ிருைிழொ    ஒடிசொ 

திரிசூர் பூரம் ககரளா 

 ிஷ்ணு கசன்ற  ர்வா ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா மற்றும் 
கமற்கு வங்கத்தின் பைங்குடியினர் 
திருவிைாக்கள் 

அம்பு ாட்சி தமளா அசாம் 

 ின்தனாவ் திருவிழா பஞ்சாப் 
லாய் ோசராொ விழா  ிரிபுரொ 
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18. கசய்தி ளில் வந்த கெண் ள்   

 

ந ர் ள் க ாறுப்பு /  தவி 

 மலா ோரிஸ் இந் ிய-அகமரிக்  மற்றும் ஆப்ெிரிக் -அகமரிக்  
ைம்சொைளிவயச் நசர்ந்  மு ல் கெண் அகமரிக் ொைின் 
நமலவையில் உறுப்ெினரொ  (துவண ஜனொ ிெ ி) 
ந ர்ந்க டுக் ப்ெட்டுள்ளொர். 

விதிஷா வமத்ரா ஐ.நாவின் நிர்வா  மற்றும் ெட்கஜட் 
ச ள்வி ளுக் ான ஆசலாசவனக் குழு 
உறுப்ெினரா  சதர்வா ியுள்ளார். 

சாருசின்ஹா காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் பழட 
(சிஆர்பிஎஃப்) அழமப்பிற்கு தழலழம தாங்கிய முதல் 
வபண் தளபதி 

கஜாஹ்ரா வசகல் சர்வகதச அரங்கில் உண்ழமயிகலகய அங்கீகாரத்ழதப் 
வபற்ற நாட்டின் முதல் வபண் நடிகர்களில் ஒருவரான 
கஜாஷ்ரா வசகலுக்கு ஒரு டூடுழல கூகுள் 
அர்ப்பைித்தது 

விவாங்கி சிங் வலஃப்டினண்ட் ஷிவாங்கி சிங் ரஃகபல் விமானங்கழள 
இயக்கவுள்ள இந்தியாவின் முதல் வபண் கபார் 
விமானியாவார். 

ஆரத்தி சஹா நீச்சல் வரீாங்கழன ஆரத்தி சஹாவின் 80வது 
பிறந்தநாளில் கூகுள் ஒரு டூடுழல அர்ப்பைித்தது 

எஸ்.எஸ். கல்பனா சாவ்லா 
சரக்கு விண்கலம் 

மழறந்த நாசா விண்வவளி வரீாங்கழன கல்பனா 
சாவ்லாவின் வபயரில் சர்வகதச விண்வவளி 
நிழலயத்திற்கு (ISS) ஒரு வைிக சரக்கு விண்கலம் 
ஏவப்பட்டது. 

சாருசின்ஹா காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் பழட 
(சிஆர்பிஎஃப்) அழமப்பிற்கு தழலழம தாங்கிய முதல் 
வபண் தளபதி 
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கஜாஹ்ரா வசகல் சர்வகதச அரங்கில் உண்ழமயிகலகய அங்கீகாரத்ழதப் 
வபற்ற நாட்டின் முதல் வபண் நடிகர்களில் ஒருவரான 
கஜாஷ்ரா வசகலுக்கு ஒரு டூடுழல கூகுள் 
அர்ப்பைித்தது 

விவாங்கி சிங் வலஃப்டினண்ட் ஷிவாங்கி சிங் ரஃகபல் விமானங்கழள 
இயக்கவுள்ள இந்தியாவின் முதல் வபண் கபார் 
விமானியாவார். 

ஆரத்தி சஹா நீச்சல் வரீாங்கழன ஆரத்தி சஹாவின் 80வது 
பிறந்தநாளில் கூகுள் ஒரு டூடுழல அர்ப்பைித்தது 

எஸ்.எஸ். கல்பனா சாவ்லா 
சரக்கு விண்கலம் 

மழறந்த நாசா விண்வவளி வரீாங்கழன கல்பனா 
சாவ்லாவின் வபயரில் சர்வகதச விண்வவளி 
நிழலயத்திற்கு (ISS) ஒரு வைிக சரக்கு விண்கலம் 
ஏவப்பட்டது. 

உஷா பதீ உள்நாட்டு விமான கபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு 
பைியகத்தின் முதல் வபண் இயக்குனர் வஜனரல் (டிஜி) 

குஷி சிந்தாலியா 17 வயது சிறுமி யுஎன்இபி பிராந்திய தூதர் 

நூர் இனயத்  கான் இரண்டாம் உலகப் கபாரில் ஈடுபட்ட  இந்திய 
வம்சாவளிழயச் கசர்ந்த முதல் வபண் உளவாளியான 
நூர் இனாயத் கான்  தனித்துவமான லண்டன் பிகளக் 
அழமப்பால் நிழனவு கூரப்பட்டுள்ளார் 

வபண் அழமதிப்பழட 
வரீாங்கழனகளுக்கான  ஐ.நா. 
பாதுகாப்பு கவுன்சில் தீர்மானம் 

அழமதி காக்கும் நடவடிக்ழககளில் வபண் 
பைியாளர்களின் முழுழமயான, பயனுள்ள மற்றும் 
அர்த்தமுள்ள பங்ககற்ழபக் ககாரும் பாதுகாப்பு 
கவுன்சில் தீர்மானத்துக்கு இந்தியா ஒப்புதல் 
வைங்கியுள்ளது. 

கமலா ஹாரிஸ் அவமரிக்க துழைக் குடியரசுத் தழலவர் கவட்பாளராக 
பரிந்துழரக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளிழயச் கசர்ந்த 
வபண் 

தமஜர் கஜனரல் நி ர் தஜாஹர் பாகிஸ்தான் ராணுவம் கமஜர் வஜனரல் நிகர் 
கஜாஹழர முதலாவது வபண் வலப்டினன்ட் 
வஜனரலாக நியமித்துள்ளது. 
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தராஸ்  ிறிஸ்டியன் ஒதசா ா 
ரத ான்டா 

காகபானின் முதல் வபண் பிரதமர் 

ெி.வி.சிந்து இந்  ஆண்டின் ெிெிசி இந் ிய ைிவளயொட்டு 
ைரீொங் வன 

ெி.டி.உைா ைொழ் ொள் சொ வனயொளர் ைிருது 

முன்னாள் ெிரதமர் இந்திரா 
 ாந்தி மற்றும் சுதந்திர 
சொராட்ட வரீர் அம்ரித்  வுர் 

வடம் இ ழின் ஆண்டின் 100 சிைந்  கெண் ள் 
ெட்டியல் 

கலப் கஜனரல் மாதுரி  னித் ர் ஒருங் ிவணந்  ெொது ொப்பு ஊழியர் ளின் பு ிய 
துவணத் வலைர் (மருத்துைம்) 

கிரிஸ்டினா ககாச் வபண் கமற்வகாண்ட முதல் மிக நீண்ட விண்வவளிப் 

பயைம் - நாசா விண்வவளி வரீர் கிறிஸ்டினா ககாச் 

சர்வகதச விண்வவளி நிழலயத்தில் 328 நாட் ள் 
இருந்து சாதழன பழடத்த பின்னர் 2020ஆம் ஆண்டு 
 ிப்ரவரி 6 ஆம் தததி பூமியில் தழரயிறங்கினார். 

மத்திய ரிசர்வ் சொலீஸ் 
ெவடயின் இயக்குநர் கஜனரல் 

A P மந ஸ்ைரி 

 ிரிஸ்டல் விருது  2020   ீெி ொெடுந ொநன 

உல தட ளவிவளயாட்டுவிருது ரொணிரொம்ெொல் 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tnpscfeedback@shankarias.in
https://www.tnpscthervupettagam.com/


183 

For any Queries Mail to: tnpscfeedback@shankarias.in 

 

 

 
 

19. புத்த ங் ள் & ஆசிரியர் ள் 
 

புத்த ங் ள் ஆசிரியர் ள் 

“The Commonwealth of Cricket: A Lifelong 
Love Affair with the Most Subtle and 

Sophisticated Game Known to Humankind” 

ராமசந்திரகுப்தா 

“Azadi: Freedom. Fascism. Fiction” அருந்ததிராம் 

Siyasat Mein Sadasyata பகீார் சட்டமன்ற சபாநாயகர் விஜய் குமார் 
சவுத்ரி. 

Vishesh: Code To Win நிருபமா  யாதவ் 

Standard Treatment Guidelines for the 
Management of Substance Use Disorders 

(SUD) and Behavioural Addictions 

இந்நூழல  மத்திய சுகாதார அழமச்சர் 
ஹர்ஷ் வர்தன் வவளியிட்டார் 

Best Practices in Digital India Land 
Records Modernization Programme 

 இந்நூழல நகரந்திர சிங் கதாமர் 
வவளியிட்டார் 

RAW: A History of India’s Covert 
Operations 

யதிஷ் யாதவ் 

Amazing Ayodhya நீனா ராய் 

Connecting, Communicating, Changing இந்நூழல மத்திய பாதுகாப்பு அழமச்சர் 
ராஜ்நாத் சிங் வவளியிட்டார். துழைக் 
குடியரசுத்  தழலவர் திரு. வவங்கய்ய 
நாயுடு மூன்றாம் ஆண்டு  பதவி 
வகிப்பழதக் குறித்த நூல் 

Our Only Home: A Climate Appeal to the 
World 

தலாய் லாமா 

Full Spectrum: India’s Wars, 1972-2020 அர்ஜுன் சுப்பிரமைியம் 

“Future of Higher Education – Nine Mega 
Trends” 

எழுதியவர்: சி.ஏ வி பட்டாபி ராம் 

வவளியிட்டவர்: எம் வவங்ழகயா நாயுடு 

“Overdraft: Saving the Indian Saver” எழுதியவர்: முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கியின் 
கவர்னர், உர்ஜித் பகடல் 

“Getting Competitive: A Practitioner’s 
Guide for India” 

எழுதியவர்: ஆர்.சி.பர்கவா 
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“His Holiness the Fourteenth Dalai Lama: 
An Illustrated Biography” 

“தலாய் லாமா” இன் சுயசரிழத 

“A Song of India” எழுதியவர்: ரஸ்கின் பாண்ட் 

“If It Bleeds” எழுதியவர்: ஸ்டீபன் கிங் 

“Quest for Restoring Financial Stability in 
India” 

எழுதியவர்: ழவரல் வி.ஆச்சார்யா 

“The India Way: Strategies for an Uncertain 
World” 

எழுதியவர்: வவளியுறவுத்துழற அழமச்சர் 
டாக்டர் எஸ்.வஜய்சங்கர் 

Letters to Mother | Narendra Modi குஜரொத் ியிலிருந்து ஆங் ிலத் ிற்கு 
கமொழிகெயர்த் ைர்: ெைொனொ நசொமயொ 

One Year of Modi 2.0 – Towards A Self-

Reliant India 
கைளியிட்டைர்:   ைல் மற்றும் ஒளிெரப்பு 
அவமச்ச ம் 

Safe online learning in the times of COVID-

19 
மத் ிய மனி ைள நமம்ெொட்டு 
அவமச்சரொல் க ொடங் ப்ெட்டது 

Lockdown Liaisons: Leaving and Other 

Stories 
நைொெொ ந  

Legend of Suheldev: The King Who Saved 

India 
அமிஷ்  ிரிெொ ி 

தி ரூம் தவர் இட் த ப் ன்டு : எ வவட் 
 வுஸ் தமமாயர் 

ஜான் கபால்டன் 

கடல்லி தட் தநா ஒன் தநாஸ் அண்டு 
த ப் ிட்டல் விக்க ட்ஸ் 

ஆர்.வி. ஸ்மித் 

Prof.  ி. ி. லால் – இந்தியா ரிடிஸ் வர்டு பிரகலாத் சிங் பகடலால் வவளியிடப்பட்டது 

விஜயந் அட்டு  ார் ில் : தி வலட் ஆஃப் எ 
 ார் ில் வார் ஹிதரா 

விஎன் தாபர் மற்றும் வநஹா திகவதி 

வ ன்டிங்  ிரிடம் : ஹாரி அண்டு த க்னா 
அண்டு தி தம ிங் ஆஃப் மார்டன் ராயல் 
க மிலி 

ஓமிட்சுககாபி மற்றும் ககராலின் துரந்த் 

 ார்லிமன்டரி  மிட்டி ஆன் தல ர் பர்துகாரி பகாதப் 

லிடர்சிப் அண்டு வரஸ் ஆஃப்  ிதரட்  வர் யான் சுகவடங் 

வு ான் வடரி : டிஸ் சஸ்  ிரம் எ 
குவார்ன்வடன் சிட்டி 

பாங் பாங் 
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 ாப் ஆன் : வம அட்வன்சர்ஸ் ஆன் 
த ாட்ஸ், கடவரன் மற்றும்  ிதலன்ஸ் 

ரஷ்கின் பாண்ட் 

தி இக் ா ாக் வஜ.கக. கராலிங் 

The enlightenment of the greenage tree கசாககாஃப் அசார் 

Backstage:the story behind India's high 
growth years 

மான்வடக் சிங் அலுவாலியா 

Sridevi:the eternal screen goddess சத்தியார்த் நாயக் 

The art of her deal the untold story of 
melania Trump. 

கமரி கஜார்டான் 

How the onion got its layers சுதா மூர்த்தி 
Politics of Opportunism -     எழு ியைர் :R P Nசிங் 

கைளியிட்டைர்: S.குரமூர்த் ி 

Diamond In My Palm  - சஞ்சய் ர்ைொட் ர் 

The Winning Sixer  W.V.ரொமன் 
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20. முக் ிய தினங் ள் 

 

நாள் நி ழ்வு ள்  ருத்துரு / முக் ியத்துவம் 

நவம்ெர் 05 உல  சுனொமி ைிழிப்புணர்வு  ினம்  

நவம்ெர் 10 அவம ி மற்றும் நமம்ெொட்டிற் ொன 
உல  அைிைியல்  ொள் 

 ருத்துரு : “உல ளொைிய க ொற்றுந ொவயக் 
வ யொள்ை ில் சமூ த்துடனொன அைிைியல்” 

நவம்ெர் 11 ந சிய  ல்ைி  ொள்  

நவம்ெர் 12 ந சிய ெைவை ள்  ினம்  

நவம்ெர் 13 ந சிய ஆயுர்நை   ினம்  

நவம்ெர் 14 உல   ீரிழிவுந ொய்  ினம்   ருத்துரு :”கசைிலியர் மற்றும்  ீரிழிவு ந ொய்” 

நவம்ெர் 16 

 

சர்ைந ச ச ிப்புத் ன்வம  ினம்  

ந சிய ெத் ிரிக்வ   ினம்  

நவம்ெர் 19 உல   ழிப்ெவை  ினம்  ருத்துரு :” ீடித்  சு ொ ொரம் மற்றும் 
 ொல ிவல மொற்ைம்” 

நவம்ெர் 20 

ஆைொஸ்  ிைொஸ்  

உல  குழந்வ  ள்  ினம்  

நவம்ெர் 21 

உல  க ொவலக் ொட்சி  ினம்  

உல  மீன்ைள  ினம்  

நவம்ெர் 25 கெண் ளுக்கு எ ிரொன 
ைன்முவை வள ஒழிப்ெ ற் ொன 
சர்ைந ச  ினம் 

 ருத்துரு :”Orange the World: Fund, 

Respond, Prevent, Collect!” 

 

நவம்ெர் 26 அரசியலவமப்பு  ொள் / சம்ைி ொன் 
 ிைொஸ் 

இந் ிய அரசியலவமப்வெ ஏற்றுக்க ொண்டவ  
 ிவனவுகூரும் ைவ யில். 

நவம்ெர் 27 ந சிய உறுப்பு  ன்க ொவட  ினம்  
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 ஒவ்நைொர் ஆண்டும் ெிைந்  குழந்வ  ெரொமரிப்பு ைொரம்  ைம்ெர் 15 மு ல் 21 ைவர 
 வடெிடிப்பு 

அக்தடா ர் 01 

உல  அஞ்சலட்வட தினம்  முதல் உல  அஞ்சலட்வடதினம் 
க ாண்டாடப் ட்டது 

சர்வகதச மூத்த குடிமக்கள் தினம்  

அக்தடா ர் 02  சர்வகதச அகிம்ழச தினம் இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தின் தழலவரும், 
அகிம்ழச தத்துவம் மற்றும் யுக்தியின் 
முன்கனாடியுமான மகாத்மா காந்தியின் 
பிறந்த நாளான அக்கடாபர் 02 இந்த தினம் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது 

அக்தடா ர் 05  உலக வாழ்விட தினம் கருத்துரு: “அழனவருக்கும் வடீு – சிறந்த 
நகர்ப்புற எதிர்காலம்” 

அக்தடா ர் 07  உலக பருத்தி தினம்  

அக்தடா ர் 09  உலக அஞ்சல் தினம்  

அக்தடா ர் 10 

உலக இடப்வபயர்வு பறழவகள் 
தினம் 

கருத்துரு: “பறழவகள் நம் உலகத்ழத 
இழைக்கின்றன” 

உலக மனநல தினம்  

அக்தடா ர் 11 சர்வகதச வபண் குைந்ழதகள் 
தினம் 

கருத்துரு: “எனது குரல், எங்கள் சமத்துவ 
எதிர்காலம்” 

அக்தடா ர் 12  உலக மூட்டு வகீ்க (மூட்டு 
அைற்சி) தினம் 

கருத்துரு: “Time2Work” 

அக்தடா ர் 15 

உலக ழக கழுவுதல் தினம் கருத்துரு: “அழனவருக்குமான ழக 
சுகாதாரம்” 

சர்வகதச கிராமப்புற வபண்கள் 
தினம் 

கருத்துரு: “ககாவிட்-19 கநாய்த் வதாற்று 
காலத்தில் கிராமப்புறப் வபண்களின் உறுதித் 
தன்ழமழயக் கட்டழமத்தல்” 

அக்தடா ர் 16  உலக உைவு தினம் கருத்துரு: “வளர்ச்சியழட, ஊட்டமளித்தல், 
நீடித்தல், ஒன்றிழைதல்” 

அக்தடா ர் 17  சர்வகதச வறுழம ஒைிப்பு தினம் கருத்துரு: “அழனவருக்கும் சமூக மற்றும் 
சுற்றுச்சூைல் நீதிழய அழடய கவண்டி 
ஒன்றிழைந்து வசயல்படுவது” 

அக்தடா ர் 20 உலக எலும்புத்துழள கநாய் தினம் கருத்துரு: “THAT’S OSTEOPOROSIS” 
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உலக புள்ளியியல் தினம் கருத்துரு: “நாம் நம்பக்கூடிய தரவுடன் 
உலழக இழைத்தல்” 

அக்தடா ர் 21 காவல்துழற நிழனவு தினம்  

அக்தடா ர் 23  சர்வகதச பனிச்சிறுத்ழத தினம்  

அக்தடா ர் 24 

உலக கபாலிகயா தினம் கருத்துரு: “கபாலிகயாவுக்கு எதிரான வவற்றி 
உலக ஆகராக்கியத்திற்கு கிழடத்த வவற்றி” 

உலக தகவல் கமம்பாட்டு தினம் கருத்துரு: “தகவல் மற்றும் தகவல் வதாடர்பு 
வதாைில்நுட்பங்கள் – வளர்ந்து வரும் 
சவால்களுக்கான புதிய தீர்வுகள்” 

ஐக்கிய நாடுகள் தினம்  

அக்தடா ர் 27  உலக பாரம்பரிய ஆடிகயா காட்சி 
தினம் 

கருத்துரு: “உலகிற்கு உங்கள் ஜன்னல்” 

அக்தடா ர் 31 கதசிய ஒற்றுழம தினம்  சர்தார் வல்லபாய் பகடலின் பிறந்த நாளில் 
அவருக்கு அஞ்சலி வசலுத்தும் விதமாக நாடு 
முழுவதும் இந்த தினம் ராஷ்டிரிய ஏக்தா 
திவாஸாக அனுசரிக்கப்படுகிறது 

 

 லஞ்ச ஒைிப்பு (ஊைல்) விைிப்புைர்வு வாரம் : அக்கடாபர் 27 முதல் நவம்பர் 2, 2020 வழர 

 வனஉயிரினங்கள் வாரம் : அக்கடாபர் 01 முதல் அக்கடாபர் 08, 2020 வழர 

 சுகாதார மற்றும் குடும்பநல அழமச்சகம் சர்வகதச மூத்த குடிமக்கள் தினத்தில் (அக்கடாபர் 

01) ஆகராக்கியமான வயதான தசாப்தத்ழத (2020-2030) அறிமுகப்படுத்தியது. 

கசப்டம் ர் 02  உலக கதங்காய் தினம்  கருத்துரு: “உலழகக் காப்பாற்ற 
கதங்காயில் முதலீடு வசய்யுங்கள்” 

கசப்டம் ர் 08 சர்வகதச எழுத்தறிவு தினம்  

கசப்டம் ர் 09 தாக்குதலில் இருந்து கல்விழய 
பாதுகாப்பதற்கான சர்வகதச நாள் 

கருத்துரு: “ஒரு தழலமுழறழய 
காப்பற்ற, கல்விழய பாதுகாக்கவும்” 

கசப்டம் ர் 10 உலக தற்வகாழல தடுப்பு தினம்  

கசப்டம் ர் 15 
கதசிய வபாறியாளர்கள் தினம்  

சர்வகதச மக்களாட்சி தினம்  
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கசப்டம் ர் 16 ஓகசான் படலத்ழத 
பாதுகாப்பதற்கான சர்வகதச தினம் / 

உலக ஓகசான் தினம் 

கருத்துரு: “வாழ்க்ழகக்கு ஓகசான் : 35 

ஆண்டுகள் ஓகசான் படல பாதுகாப்பு” 

கசப்டம் ர் 17 உலக கநாயாளிகள் பாதுகாப்பு தினம் கருத்துரு: “சுகாதாரப் பைியாளர்களின் 
பாதுகாப்பு : கநாயாளிகளின் 
பாதுகாப்பிற்கான முன்னுரிழம” 

கசப்டம் ர் 18 உலக மூங்கில் தினம் கருத்துரு: “Bamboo Now” 

கசப்டம் ர் 19 சர்வகதச கடகலார தூய்ழமபடுத்தல் 
தினம் 

 

கசப்டம் ர் 21 சர்வகதச அழமதி தினம் கருத்துரு: “இழைந்து அழமதிழய 
வடிவழமப்கபாம்” 

கசப்டம் ர் 22 உலக காண்டாமிருக தினம்  

கசப்டம் ர் 23 உலக ழசழக வமாைிகள் தினம்  

கசப்டம் ர் 24 உலக கடல்சார் கபாக்குவரத்து தினம் கருத்துரு: “ஒரு நீடித்த கிரகத்திற்கு 
நீடித்த கப்பல் கபாக்குவரத்து” 

கசப்டம் ர் 26 அணு ஆயுதங்கழள முழுவதும் 
ஒைிப்பதற்கான சர்வகதச தினம் 

 

கசப்டம் ர் 27 உலக சுற்றுலா தினம் கருத்துரு: “சுற்றுலா மற்றும் ஊரக 
கமம்பாடு” 

கசப்டம் ர் 28 உலகளாவிய தகவல் அணுகலுக்கான 
சர்வகதச தினம் 

 

கசப்டம் ர் 29 சர்வகதச உைவு வைீாவது மற்றும் 
உைவு கைிவு குழறப்பு குறித்த 
விைிப்புைர்வு தினம் 

 

கசப்டம் ர் 30 சர்வகதச வமாைிவபயர்ப்பு தினம்  

ஆ ஸ்ட் 1  முஸ்லிம் வபண்கள் உரிழம தினம்  

ஆ ஸ்ட் 3 உலக சமஸ்கிருத தினம்  

ஆ ஸ்ட் 7 கதசிய ழகத்தறி நாள்  

ஆ ஸ்ட் 9  உலகின் பைங்குடி மக்களின் சர்வகதச 
தினம் / உலக பைங்குடி தினம் 

கருத்துரு: “COVID-19 and indigenous 

peoples’ resilience” 

 

ஆ ஸ்ட் 10  உலக உயிரி எரிவபாருள் தினம் கருத்துரு: “சுயசார்பு இந்தியாழவ 
கநாக்கிய உயிரி எரிவபாருள்கள்” 
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ஆ ஸ்ட் 11  உலக சிங்கங்களுக்கான தினம்  

ஆ ஸ்ட் 12  சர்வகதச இழளஞர்கள் தினம்  கருத்துரு: “உலகளாவிய 
நடவடிக்ழகக்கான இழளஞர் ஈடுபாடு” 

 உலக யாழனகள் தினம்  

ஆ ஸ்ட் 13  உலக உறுப்பு தான நாள்  

ஆ ஸ்ட் 19  உலக மனிதாபிமான நாள்    கருத்துரு: “#RealLifeHeroes” 

ஆ ஸ்ட் 20  உலக வகாசு தினம்  

ஆ ஸ்ட் 21  உலக மூத்த குடிமக்கள் தினம்  

ஆ ஸ்ட் 26  வபண்கள் சமத்துவ நாள்  

ஆ ஸ்ட் 29  அணுசக்தி கசாதழனகளுக்கு எதிரான 
சர்வகதச நாள் 

 

 கதசிய விழளயாட்டு தினம்  

 

புகழ்வபற்ற ஹாக்கி வரீர் கமஜர் தியான் 
சந்தின் பிறந்த நாழளக் குறிக்கும். 

 

 ஆகஸ்ட் 1 - 7: உலக தாய்ப்பால் ஊட்டும் தினம் 

 சுதந்திர தினத்ழத குறிக்கும் வழகயில் ஆகஸ்ட் 10 முதல் இந்திய ரயில்கவ “தூய்ழம வாரத்ழத” 
அனுசரிக்கிறது. 

 உலக நீர் வாரம் (ஆகஸ்ட் 24 முதல் 2020 ஆகஸ்ட் 28 வழர) 

ஜூவல 1 கதசிய மருத்துவர் தினம் THEME: “Lessen the Mortality of COVID 19” 

ஜூவல 4 சர்வகதச கூட்டுறவு தினம்  

ஜூவல 6 உலக உயிரியல் தினம்  

ஜூவல 11 உலக மக்கள் வதாழக நாள் THEME: “Safeguarding the health and rights 
of women and girls” 

ஜூவல 12 உலக மலாலா தினம்  

ஜூவல 15 உலக இழளஞர் திறன் 
தினம் 

THEME: “Skills for a Resilient Youth” 
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ஜூவல 17 சர்வகதச நீதிக்கான உலக 
தினம் 

 

ஜூவல 20 உலக வசஸ் தினம்  

ஜூவல 24 

 

கதசிய ஒளிபரப்பு நாள்  

ஜூவல 26 கார்கில் விஜய் திவாஸ் 
 

ஜூவல 28 
உலக வஹபழடடிஸ் 
தினம் 

THEME: “Hepatitis-free future,” 

ஜூவல 29 
சர்வகதச புலிகள் தினம்  

ஜூவல 30 நபர்கள் கடத்தலுக்கு 
எதிரான உலக தினம் 

 

ஜூன் 1 உல  ெொல்  ினம்  ருத்துரு: “the 20th Anniversary of World 

Milk Day” 

ஜூன் 2 க லுங் ொனொ மொ ில 
உருைொக்   ொள் 

 

ஜூன் 3 உல  மி ிைண்டி  ினம்  

ஜூன் 4  ொக்கு லினொல் 
ெொ ிக் ப்ெடும் அப்ெொைிக் 
குழந்வ  ளின் சர்ைந ச 
 ொள் 

 

ஜூன் 5 உல  சுற்றுச்சூழல்  ினம் THEME: “BIODIVERSITY: It’s time for 
Nature” 

ஜூன் 7 உல  உணவு ெொது ொப்பு 
 ொள்  

THEME: “Food safety, everyone’s business” 

ஜூன் 8 உல ப் கெருங் டல்  ினம்  THEME: “Innovation for a Sustainable 
Ocean.” 
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ஜூன் 9 உல  அங் ீ ொர  ொள்  THEME: “Accreditation: Improving Food 
Safety” 

ஜூன் 12 

 
குழந்வ த் 
க ொழிலொளர் ளுக்கு 
எ ிரொன உல   ினம் 

 

 சர்ைந ச அல்ெினிசம் 
ைிழிப்புணர்வு  ொள்  

THEME: “Made To Shine” 

ஜூன் 14 உல  இரத்  ொன  ினம்  THEME: “Safe Blood Saves Lives” 

ஜூன் 15 உல  மு ிநயொர் 
துஷ்ெிரநயொ  
ைிழிப்புணர்வு  ொள்  

THEME: “Lifting up Voices” 

ஜூன் 16 குடும்ெத் ிற்கு ெணம் 
அனுப்புெைர் ளின் 
சர்ைந ச  ொள் 

THEME: “Building resilience in times of 

crisis” 

ஜூன் 17 ெொவலைன மக் ள் மற்றும் 
ைைட்சி எ ிர்த்து 
க ொண்டொடும் சர்ைந ச 
 ினம் 

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

ஜூன் 19 நமொ லில் ெொலியல் 
ைன்முவை வள 
ஒழிப்ெ ற் ொன சர்ைந ச 
 ொள் 

 

 

ஜூன் 20 உல  அ  ி ள்  ினம் THEME: “Every Action Counts 

ஜூன் 21 சர்ைந ச நயொ ொ  ினம் THEME: “Yoga for Health – Yoga at Home” 

ஜூன் 23 சர்ைந ச ஒலிம்ெிக்  ினம்  

ஜூன் 25  டற்ெவடயின் சர்ைந ச 
 ினம் 

THEME: “Seafarers are Key Workers” 
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ஜூன் 26 நெொவ ப்கெொருள் மற்றும் 
சட்டைிநரொ   டத் லுக்கு 
எ ிரொன சர்ைந ச  ொள் 

THEME: “Better Knowledge for Better Care” 

ஜூன் 29 ந சிய புள்ளியியல்  ொள் THEME: “SDG - 3 (Ensure healthy lives and 

promote well-being for all at all ages) & SDG- 
5 (Achieve gender equality and empower all 

women and girls)” 

ஜூன் 30 சர்ைந ச சிறுந ொள்  ினம்  

கம 1 சர்வததச கதாழிலாளர் தினம் THEME: “Uniting Workers for Social and 

Economic Advancement.” 

கம 3 உலக பத்திரிக்ழக சுதந்திர தினம் பத்திரிக்ழக சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த 
விைிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதல் 

கம 4 சர்வகதச தீயழைப்பாளர்கள் 
தினம் 

தங்கள் சமூகங்களும் சூைலும் முடிந்தவழர 
பாதுகாப்பாக இருப்பழத உறுதி வசய்வதற்காக 
தீயழைப்பு வரீர்கள் வசய்யும் தியாகங்கழள 
அங்கீகரித்து வகௌரவித்தல் 

கம 5 

உலக ழக சுகாதார தினம் THEME: “SAVE LIVES: Clean your hands” 

உலக ஆஸ்துமா தினம் THEME: “Enough Asthma Deaths” 

சர்வகதச கபறுகால உதவியாளர் 
தினம்  

THEME: “Midwives with women: celebrate, 

demonstrate, mobilize, unite - our time is NOW!” 

கம 7 உலக தடகள விழளயாட்டு 
தினம் 

தடகளத்தில் இழளஞர்களின் பங்களிப்ழப 
அதிகரிக்க 

கம 8 உலக தலாசீமியா தினம் THEME: ‘’The dawning of a new era for 
thalassaemia: Time for a global effort to make 

novel therapies accessible and affordable to 

patients” 

கம 9 உலக இடம்வபயர் பறழவ தினம் THEME: “Birds Connect Our World” 

கம 10 அன்ழனயர் தினம் தாய்ழமழய வகௌரவிப்பதற்காக ஒவ்வவாரு 
ஆண்டும் கம இரண்டாவது ஞாயிற்றுக் கிைழம 
அன்ழனயர் தினம் வகாண்டாடப்படுகிறது மற்றும் 
உலகம் முழுவதும் வவவ்கவறு வைிகளில் 
அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

கம 11 கதசிய வதாைில்நுட்ப தினம் வபாக்ரான் அணுகுண்டு கசாதழனயின் 22-வது 
ஆண்டு நிழறழவக் குறிக்கிறது. 
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கம 12 சர்வகதச வசவிலியர் தினம்  THEME: “Nursing the World to Health” 

கம 15 சர்வகதச குடும்பங்கள் தினம் THEME: “Families in Development: Copenhagen 

& Beijing” 

கம 16 கதசிய வடங்கு தினம் வடங்குழவ பற்றிய விைிப்புைர்வு 
ஏற்படுத்துவதற்கு 

கம 17 உலக வதாழலதூர தகவல் 
வதாடர்பு தினம் 

THEME: “Connect 2030: ICTs for the Sustainable 

Development Goals (SDGs)” 

கம 18 சர்வகதச அருங்காட்சிய தினம் THEME: “Museums for Equality: Diversity and 
Inclusion” 

கம 20 உலக கதனகீ்கள் தினம் THEME: “Bee Engaged” 

கம 21 சர்வகதச டீ தினம் அதன் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்ழவ அதிகரிக்க 

கம 22 சர்வகதச பல்லுயிர் தினம் THEME: “Our solutions are in nature” 

கம 23 உலக ஆழமகள் தினம் ஆழமகளின் இயற்ழக வாழ்விடங்களின் 
பாதுகாப்பு குறித்து விைிப்புைர்வு பரப்புதல் 

கம 25 மகப்கபறியில் பிஸ்துலாழவ 
முடிவுக்கு வகாண்டு 
வருவதற்கான சர்வகதச நாள் 

THEME: “End gender inequality! End health 

inequities! End Fistula now!” 

கம 28 உலக துகாங் தினம் THEME: “Save dugong, save livelihood” 

கம 29 சர்வகதச ஐ.நா. அழமதி 
பழடவரீ்ர்கள் தினம் 

THEME:  “Women in Peacekeeping: A Key to 

Peace.” 

கம 30 ககாவா தனது மாநில உருவான 
தினத்ழத வகாண்டாடியது 

 

கம 31 உலக புழகயிழல எதிர்ப்பு தினம் THEME: “Tobacco and related industry tactics to 

attract younger generations.” 

ஏப்ரல் 1 உத் ல் திவாஸ் ஒடிசா மாநிலத்துவற நாள் ஏப்ரல் 1 
ஆம் தததி க ாண்டாடப் ட்டது. 

ஏப்ரல் 2 உலக ஆட்டிசம் 
விைிப்புைர்வு நாள் 

THEME: “The Transition to Adulthood” 

ஏப்ரல் 3 ராணுவ மருத்துவப் 
பழடகள் எழுச்சி நாள் 

MOTTO: “Survey Santu Nirmaya” 
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ஏப்ரல் 7 உலக சுகாதார தினம் THEME: “Support Nurses and Midwives” 

ஏப்ரல் 10 உலக கஹாமிகயாபதி 
தினம் 

THEME: “Enhancing the scope of Homoeopathy 
in Public Health” 

ஏப்ரல் 12 மனித விண்வவளி 
விமானத்தின் சர்வகதச 
நாள் 

1961ஆம் ஆண்டில் யூரி ககாரின் வரலாற்று 
விண்வவளிப் பயைத்தின் ஆண்டு 
நிழறழவ நிழனவு கூறும் நாள் 

ஏப்ரல் 14 உலக சாகஸ் கநாய் 
தினம் 

சாகஸ் கநாய் குறித்த விைிப்புைர்ழவ 
அதிகரிக்க வகாண்டுவரப்பட்டது. 

ஏப்ரல் 17 உலக ஹகீமாபிலியா 
தினம் 

THEME: “Get + Involved virtually and stay 
safe” 

ஏப்ரல் 18 உலக பாரம்பரிய தினம் THEME: “Shared Culture, Shared heritage and 
Shared responsibility” 

ஏப்ரல் 19 உலக கல்லீரல் தினம்  

ஏப்ரல் 21 இந்திய குடிழமப்பைிகள் 
தினம் 

அரசு ஊைியர்கள் குடிமக்களின் 
கசழவகளுக்காக தங்கழள அர்ப்பைித்துக் 
வகாள்வதற்கும் வபாது கசழவ மற்றும் 
பைியில் சிறந்து விளங்குவதற்கும் தங்கள் 
உறுதிப்பாட்ழட புதுப்பிப்பதற்காக ஒரு 
சந்தர்ப்பமாக  இத்தினம் 
வகாண்டாடப்படுகிறது. 

ஏப்ரல் 24 கதசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் 
தினம் 

 

ஏப்ரல் 25 உலக மகலரியா தினம் THEME: “Zero malaria starts with me” 

ஏப்ரல் 25 உலக கால்நழட தினம் THEME: “Environment Protection for Improving 
Animal and Human Health” 

ஏப்ரல் 26 உலக அறிவுசார் வசாத்து 
நாள் 

THEME: “Innovate for a Green Future” 

ஏப்ரல் 28 பைியில் பாதுகாப்பு 
மற்றும் 
ஆகராக்கியத்திற்கான 
உலக தினம் 

THEME: “Safety and health at work can save 
lives” 
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ஏப்ரல் இறுதி வாரம் 

 உலக கநாய்த்தடுப்பு வாரம்  

 THEME: “Vaccines Work for all Vaccines Work for all” 

 

மார்ச் 1 பூஜ்ய ொகுொடு நாள் THEME:“Zero Discrimination against Women 

and Girls” 

மார்ச் 3 உல  கசைி  ொள் THEME:“Hearing for life, don’t let hearing loss limit 

you” 

உல  ைனைிலங்கு  ொள் THEME:“Sustaining all life on Earth” 

 

மார்ச் 4 

ரொஷ்டீரிய சுரக்ஷொ  ிைொஸ்/ 

ந சிய ெொது ொப்பு  ினம் 

ெொது ொப்புப் ெணியொளர் ள்,  ொைல்துவையினர், 
ெொரொ இரொணுைப் ெவட ள்,  ொைலர் ள், 
 மொண்நடொக் ள், ரொணுை அ ி ொரி ள் நெொன்ை 
அவனைவரயும் உள்ளடக் ிய இந் ியப் ெொது ொப்புப் 
ெவட ளின் ெணி வள  வுரைிப்ெ ற் ொ  இந்  
 ொள் க ொண்டொடப்ெடு ிைது. 

மார்ச் 8 சர்ைந ச கெண் ள்  ினம் THEME:“Generation Equality: Realizing Women’s 

Rights” 

மார்ச்14 வெ (Pi)  ினம் இந்  நயொசவன அகமரிக் ொைில் ந ொன்ைியது. 
அங்கு மொர்ச் 14ஐ 3/14என கைளிப்ெடுத்தும் 
ைடிைத் ில் ந  ி வள எழுதுைது ெின்ெற்ைப்ெட்டு 
ைந் து. வெயின்(pi)ம ிப்பு 3.14 ஆகும். 

மார்ச் 15 உல  நு ர்நைொர் உரிவம ள் 
 ினம் 

THEME:“The Sustainable Consumer” 

 

மார்ச்20 

உல  சிட்டுக்குருைி  ினம் இந்   ொவளக்  வடப்ெிடிப்ெது – இந்  ெைவைவயப் 
ெற்ைிய ைிழிப்புணர்வை ஏற்ெடுத்துைவ யும், அவ  
ெொது ொப்ெவ யும் ந ொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

சர்ைந ச ம ிழ்ச்சி  ினம் THEME:“Happiness for all, together” 

மார்ச் 21 சர்ைந ச  ொடு ள்  ினம் THEME:“Forests and Biodiversity” 
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மார்ச் 22 உல   ண்ணரீ்  ினம் உல   ண்ணரீ்  ினத் ின் முக் ிய ந ொக் ம் 
ைளங்குன்ைொ ைளர்ச்சி இலக்கு 6 – ஐ அவடைது, 
அவை 2030-குள் அவனைருக்கும்  ண்ணரீ் 
மற்றும் சு ொ ொரத்வ  அவடைவ  உள்ளடக் ியது 
ஆகும். 

 

மார்ச் 23 

உல  ைொனிவலயியல் 
 ினம் 

THEME:“Climate and water” 

ைொஹித்  ிைொஸ் / 

 ியொ ி ள்  ினம் 

ெ த்சிங், ரொஜ்குரு மற்றும் சுக்குந வ் – 
இந் ியொைின் சு ந் ிர நெொரொட்ட ைரீர் ளின் 
 ியொ த்வ   ிவனைில் க ொள்ை ற் ொன  ொள். 

மார்ச் 24 உல   ொசந ொய்  ினம் THEME:“It’s Time: END TB” 

மார்ச் 28 எர்த் ஹைர் ஒவ்கைொரு ஆண்டும் மொர்ச்  வடசி 
சனிக் ிழவமயன்று எர்த் ஹைர்  வடகெறும். 

 

 ிப்ரவரி 

2 

உலக நன்வசய் நிலங்கள் 
தினம் 

 

THEME: Wetlands and Biodiversity 

 

 ிப்ரவரி 

4 

 

உலக புற்றுகநாய் தினம் 

 

THEME: I am and I will 

 

 ிப்ரவரி 

6 

வபண் பிறப்புறுப்பு 

சிழதவுக்கு சர்வகதச 

சகிப்பின்ழம தினம் 

 

 

 ிப்ரவரி 

10 

உலக பருப்புவழககள் 
தினம் 

 

Food and Agriculture Organization (FAO) to 

recognize the importance of pulses as a global 

food 

 கதசிய நீரிைிவு நாள் The National Deworming Day is a single fixed-day 

approach to treating intestinal worm infections in 

all children aged 1- 19 years. 

 

 

 ிப்ரவரி 

11 

சர்வகதச 
அறிவியலில் 
சிறுமிகள் மற்றும் 

வபண்கள் தினம் 

 

THEME: Investment in Women and Girls in 

Science for Inclusive Green Growth 

 பாதுகாப்பான இழைய 
தினம் 

 

THEME: Together for a better internet 

 

 ிப்ரவரி 

13 

 

உலக வாவனாலி நாள் 

 

THEME: Radio and Diversity 
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 ிப்ரவரி 

19 

 

மண் சுகாதார அட்ழட 

நாள் 

 

Soil Health Card helps farmers to increase crop 

production by using a balanced amount of 
fertilizers. 

 

 ிப்ரவரி 

21 

 

சர்வகதச தாய்வமாைி 
தினம் 

 

THEME: Languages without borders 

 

 ிப்ரவரி 

28 

 

கதசிய அறிவியல் தினம் 

 

THEME: Women in science 

 
 

ஜனவரி4 உல  ெிகரய்லி தினம் ெிகரயிலி முவறயின்   ண்டுெிடிப்ொளரான லூயிஸ் 
ெிகரயிலின் ெிறந்த நாவள நிவனவு கூறுதல் 

ஜனவரி9 ெிரைொசி ெொர ிய  ிைொஸ் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்குப் ெங் ளித்த கவளிநாட்டு 
இந்தியர் வள அங் ீ ரித்தல்  .இந்த நாளானது 
முதன்முதலில் 2003இல் க ாண்டாடப்ெட்டது. 

ஜனவரி12 ந சிய இவளஞர் ள்  ினம்  ருத்துரு: “Fit Youth Fit India” 

ஜனவரி24 சர்ைந ச  ல்ைி  ினம்  ருத்துரு: “Learning for people, planet, prosperity, and 

peace” 

ந சிய கெண் குழந்வ  ள் 
 ினம் 

இந்தியப் கெண் ளுக்கு ஆதரவவயும் வாய்ப்பு வளயும் 
வழங்குவது 

ஜனவரி25 ந சிய ைொக் ொளர் ள்  ினம்  ருத்துரு: “Electoral Literacy for Stronger Democracy” 

ஜனவரி26 சர்ைந ச சுங்  ைரி   ினம்  ருத்துரு: “Customs fostering Sustainability for 

People, Prosperity and the Planet” 

ஜனவரி27 இனப் ெடுக ொவலயில் 
ெொ ிக் ப்ெட்டைர் ளுக் ொன  
சர்ைந ச  ிவனவு  ொள் 

 ருத்துரு: “75 years after Auschwitz - Holocaust 

Education and Remembrance for Global Justice” 

 
 ந சிய கெண் குழந்வ  ள் ைொரம்2020 –ஜனைரி 24 மு ல் ஜனைரி 30 ைவர. 

 
 

------------- 
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