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TNPSC துளிகள் 

❖ மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது அம்மாநிலத்தில் உள்ள அனனத்துக் 

குடும்பங்கனளயும் தசாதனன சசய்வதற்காக தவண்டி “சகாரானானவக் சகால்” என்ற 

ஒரு  பிரசச்ாரத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத ் துனற இனணயனமசச்ரான ஸ்ரீபத ் நாயக் குஜராத்தில் 

பாதுகாப்புத் துனற மாநாடு 2020 என்ற ஒரு மாநாட்னடத் சதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ ஆதரஷ்் காவல் நினலயங்கள் என்ற திட்டமானது சத்தீஸ்கரில் சதாடங்கப்பட 

இருக்கின்றது.  

❖ னசயத் அலி ஷா கிலானி என்பவர ்காஷ்மீரில் மிகப்சபரிய பிரிவினனவாத அரசியல் 

முன்னணிக் கட்சியான ஹுரியத் மாநாட்டுக் கட்சியிலிருந்து சவளிதயறி உள்ளார.் 

❖ இந்தியப் பிரதமர ் புலம்சபயரந்்த மற்றும் ஏனைத் சதாழிலாளரக்ளுக்கு 

உதவுவதற்காக தவண்டி 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்மாதம் வனர பிரதான் மந்திரி கரீப் 

கல்யாண் தயாஜனா திடட்த்னத நீட்டித்துள்ளார.் 

❖ மத்திய அரசானது ஒரு ததசம், ஒரு குடும்ப அட்னட என்பதின் கீை் ஒடிசா, மிதசாரம் 

மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய தமலும் 3 மாநிலங்கனள இனணத்துள்ளது. 

❖ நிரலாக்கம் மற்றும் தரவு அறிவியல் துனறயில் உலகின் முதலாவது நிகை்தநர 

இளங்கனல அறிவியல் (ஆன்னலன் பி.எஸ்.சி) படட்ப் படிப்பானது தயார ்சசய்யப் பட்டு, 

மதராஸில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தினால் வைங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

❖ மீன்பிடி மற்றும் மீன்வளரப்்புச ் சசய்தி மடலின் முதலாவது பதிப்பானது சதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

o இந்தச ்சசய்தி மடலின் சபயர ்“மத்சயா சம்பாதா”  என்பதாகும். 

❖ ஸ்விகி நிறுவனமானது ஐசிஐசிஐ வங்கியுடன் இனணந்து “ஸ்விகி நாணயம்” (Swiggy 

Money) என்ற தனது சசாந்த டிஜிட்டல் பணப் னபனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

o இது சதாழிற்துனறயின் முதலாவது உடனடி டிஜிடட்ல் பணப் னபயாகும். 

❖ இந்தியானவச ்தசரந்்த 36 வயது நிரம்பிய நிதின் தமனன் என்பவர ்சரவ்ததச கிரிக்சகட் 

ஆனணயத்தின் சிறப்பு நடுவர ்குழுவின் இளம் உறுப்பினராக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

o முன்னாள் இந்தியக் கிரிக்சகட் அணித் தனலவரான ஸ்ரீனிவாஸ் சவங்கட்ராகவன் 

மற்றும் சுந்தரம் ரவி ஆகிதயாருக்குப் பிறகு மூன்றாவது நபராக இவர ் இந்தக் 

குழுவில் இனணந்துள்ளார.் 

❖ உலகம் முழுவதும் உள்ள அஞ்சலகப் பணியாளரக்னளக் சகௌரவிப்பதற்காக ஜூனல 

01 ஆம் தததியன்று ததசிய அஞ்சலகப் பணியாளரக்ள் தினமானது அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ ஜூனல 01 ஆம் தததியன்று உலகம் முழுவதும் சரவ்ததச நனகசச்ுனவ தினமானது 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ 50 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர ் கடன் உதவியானது சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர 

சதாழில்துனற நிறுவனங்களுக்காக உலக வங்கிக் குழுமத்தினால் ஒப்புதல் அளிக்கப் 

பட்டது. 

❖ அசமரிக்கக் கூட்டாட்சி தகவல் சதாடரப்ு ஆனணயமானது ஹுவாதவ சதாழில்நுட்ப 

நிறுவனம் மற்றும் சிடிஇ (ZTE) கைகம் ஆகிய 2 சீன நிறுவனங்கனள அசமரிக்காவின் 

ததசியப் பாதுகாப்புக்கு அசச்ுறுத்தல்களாக விளங்குகின்றன என்று அறிவித்துள்ளது.  
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❖ எசட்ிஎப்சி வங்கியானது இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக “மின்னணு கிசான் 

தன்” என்ற சசயலினய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ “சபௌதத லதகாவ், பாரய்வரன்் பசத்சாவ்” (மரங்கனள நடுங்கள், சுற்றுசச்ூைனலப் 

பாதுகாத்திடுங்கள்) என்று அனைக்கப்படும் ஒரு மிகப்சபரிய மரம் நடும் 

இயக்கமானது தில்லி அரசினால் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சீனாவுடனான இந்தியாவின் வரத்்தகப் பற்றாக்குனறயானது தற்சபாழுது 

கணிசமாகக் குனறந்துள்ளது. இது 2018-19 ஆம் ஆண்டில் 53.56 பில்லியனிலிருந்து 2019-

20ல் 48.66 பில்லியன் ஆகக் குனறந்துள்ளது.  

❖ சசயற்னக நுண்ணறிவு குறித்த உலகின் மிகப்சபரிய நிகை்வுகளில் ஒன்றான “CogX” 

ஆனது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் லண்டனில் நனடசபறுகின்றது. 

o இந்தியாவின் சசயற்னக நுண்ணறிவினால் சசயல்படுத்தப்படும் “My Gov 

சகாரானா உதவி னமயம்” ஆனது 4வது  CogX நிகை்வில் “தகாவிட் – 19ற்கான 

சிறந்தப் புத்தாக்கம் – சமூகம்” மற்றும் “மக்கள் விருப்பம் தகாவிட் – 19 ஒட்டு 

சமாத்த சவற்றியாளர”் என்ற பிரிவுகளின் கீை் 2 விருதுகனள சவன்றுள்ளது.  

❖ தமிை்நாட்டில் உள்ள இளம் வைக்குனரஞரக்ளுக்கு அடுத்த 2 ஆண்டு காலத்திற்கு  

ஒவ்சவாரு மாதமும் ரூ.3000 உதவித் சதானக வைங்கப்படும் என்று தமிை்நாடு அரசு 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஒடிசா மாநில அரசானது நிலமற்ற விவசாயிகளுக்கு விவசாயக் கடன் அளிப்பதற்காக 

“பல்ராம்” என்ற ஒரு திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ அண்னமயில், பிரதமர ் லடாக்கில் உள்ள நிம்மு என்ற பகுதிக்குச ் சசன்று இந்தியத ்

துருப்புக்களுடன் கலந்துனரயாடினார.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் வரத்்தக மற்றும் தமம்பாட்டு அனமப்பானது “தகாவிட் – 19 மற்றும் 

சுற்றுலா : சபாருளாதாரத் தாக்கங்கனள ஆய்வு சசய்தல்” என்ற ஒரு அறிக்னகனய 

சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ பிரான்சு அதிபரான இமானுதவல் பிரான்ஸ் நாட்டு அரசின் புதிய பிரதமராக சமக்ரான் 

ஜீன் தகஸ்சடக்ஸ் என்பவனர நியமிதத்ுள்ளார.் இவர ் எட்வரட்ு பிலிப்பி என்பவருக்கு 

மாற்றாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.்  

❖ தில்லி அரசானது தமது மாநிலக் குைந்னதகளின் நிகை்தநர அல்லது ஆன்னலன் 

கல்வினய வலுப்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி “தில்லிக்கான அணுகலுக்காக 

ஏற்படுத்தப்பட்ட மின்னணு – வளங்களின் மூலம் கற்றல்” என்ற மின்னணு 

முனறயிலான ஒரு தளதன்தத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ உத்தரப் பிரததச மாநிலத்தில், 2020 ஆம் ஆண்டின் விரிக்சரூபன் என்ற திட்டத்தின் கீை், 

ஜூனல 5 அன்று ஒதர நாளில் 25 தகாடிக்கும் தமற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப் பட்டன. 

❖ இந்தியாவானது உயர ் தாக்கம் சகாண்ட சமூக தமம்பாட்டுத் திட்டங்களின் கீை் 

ஆப்கானிஸ்தானுடன் 5 புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இஸ்தரல் ஆனது உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட சாவிட ் என்ற விண்சவளிக் 

கலனனப் பயன்படுத்தி “ஒதபக் 16” என்ற ஒரு புதிய உளவு சசயற்னகக் தகானள 

விண்சவளி சுற்று வட்டப் பானதக்குள் சசலுத்தியது. 

❖ மாருதி சுசுகி நிறுவனதத்ின் தனலவரான RC பாரக்வா என்பவர ் “தபாடட்ியாளராக 

மாறுதல் – இந்தியாவிற்கான ஒரு பயிற்சியாளர ் னகதயடு” என்ற புத்தகத்னத 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ மாநிலத்தில் உள்ள அனனத்து வீடுகளிலும் எல்பிஜி எரிவாயு இனணப்னபக் சகாண்ட 

நாட்டின் முதலாவது மாநிலம் இமாசச்ாலப் பிரததசம் ஆகும். 
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❖ 5 முனற உலகச ் சாம்பியன் பட்டம் சபற்ற சீனானவச ் தசரந்்த லின் டான் என்பவர ்

பாட்மின்டன் தபாட்டியிலிருந்து தனது ஓய்னவ அறிவித்துள்ளார.் 

❖ உலக சாக்தலட ்(தகாதகா மிட்டாய்) தினமானது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூனல 07 அன்று 

உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ உலக மன்னிப்புத் தினமானது ஜூனல 07 அன்று அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்திய அரசு மற்றும் உலக வங்கி ஆகியனவ 750 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர ்

மதிப்புனடய எம்எஸ்எம்இ (சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில்துனற) அவசரகால 

நிவாரணத் திட்டத்திற்காக ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ கரந்ாடகா மாநில அரசானது தனது சநசவாளரக்ள் சமூகத்திற்காக தநகர ் சம்மன் 

தயாஜனா என்ற ஒரு திடட்த்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ சகால்கத்தானவ தனலனமயிடமாகக் சகாண்ட ததசிய நிலவனரபட மற்றும் 

கருப்சபாருள் படமிடல் அனமப்பானது தனது தகாவிட் – 19 தநாய்த ் சதாற்றின் 4வது 

திருத்தப்பட்ட பதிப்னப சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலக வங்கி மற்றும் இந்திய அரசு ஆகியனவ கங்னக நதினயப் புனரனமக்க முயற்சி 

சசய்யும் நமாமி கங்னகத் திட்டத்திற்காக தவண்டி உதவிக்கான கடன் ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ 116 நாட்களுக்குப் பிறகு ஜூனல 08 அன்று சரவ்ததச கிரிக்சகட் ஆனது மீண்டும் 

சதாடங்கியது. இது இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்து (எதிர)் தமற்கு இந்தியத் தீவுகளுக்கு 

இனடதயயான சடஸ்ட் தபாட்டியுடன் சதாடங்கியது.  

❖ சிரியா மற்றும் ரஷ்ய விமானங்கள் சிரியாவின் இட்லிப் மாகாணதத்ில் உள்ள 

பள்ளிகள், மருத்துவமனனகள் மற்றும் சந்னதகள் மீது மிகத் தீவிர விமானப் பனடத ்

தாக்குதல்கனள நடத்தின. 

❖ பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி இந்தியாவின் உலக வாரம் 2020 என்ற நிகை்வின் 

சதாடக்கத்னதக் குறிப்பதற்காக தவண்டி உலகளாவிய பாரன்வயாளரக்ளினடதய 

உனரயாற்றினார.்  

❖ ஆந்திரப் பிரததச மாநிலமானது அம்மாநிலத்தின் 14வது முதல்வரான YS ராஜதசகர 

சரட்டியின் 71வது பிறந்த தினத்னத அனுசரிப்பதற்காக தவண்டி னரத்து திதனாத்சுவம் 

(விவசாயிகள் தினம்) என்ற ஒன்னறக் சகாண்டாடியது.  

❖ சஜயந்த் கிருஷ்ணா என்பவர ் ஐக்கிய இராஜ்ஜிய மற்றும் இந்திய வரத்்தக 

ஆனணயத்தில் இந்தியானவச ் தசரந்்த முதலாவது தனலனம சசயல் அதிகாரியாக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ ததசியத் திறன் வளரச்ச்ிக் கைகமானது நாட்டில் உள்ள இனளஞரக்ளின் 

எண்ணிலக்கம் அல்லது டிஜிட்டல் திறனன தமம்படுத்துவதற்காக னமக்தராசாப்ட ்

இந்தியா என்ற நிறுவனதத்ுடன் இனணந்துள்ளது.  

❖ முதுகனல கணிப்சபாறி பயன்பாட்டியல் பாடப் பிரிவின் படிப்புக் காலமானது அகில 

இந்தியத் சதாழில்நுட்பக் கல்வி ஆனணயதத்ினால் 3 ஆண்டுகளிலிருந்து 2 

ஆண்டுகளாகக் குனறக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ தமிைறிஞரும் புகை்சபற்ற கவிஞரான பாரதிதாசனின் மகனுமான மன்னர ் மன்னன் 

சமீபத்தில் புதுசத்சரியில் காலமானார.்  

❖ ராஜஸ்தான் மாநிலமானது பால் சபாருட்களின் தூய்னமத் தன்னமனய உறுதி 

சசய்வதற்காக தவண்டி “உறுதிப்பாட்டிற்கான தூய்னம’” என்ற ஒரு பிரசச்ாரத்னதத் 

சதாடங்கியுள்ளது.     
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❖ தநபாள அரசானது அந்நாட்டில் தூரத்ரஷ்ன் சசய்தி அனலவரினசனயத் தவிர மற்ற 

அனனத்து இந்தியச ் சசய்தி அனலவரினசகனளயும் ஒளிபரப்பத் தனட விதித்து 

உள்ளது.  

❖ இந்தியப் பனடப் பிரிவானது 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர UNIFIL (சலபனான் 

நாட்டில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் தற்காலிகப் பனட - United Nations Interim Force in Lebanon) 

நிறுவனத்தின் சுற்றுசச்ூைல் விருனத சவன்றுள்ளது. 

❖ மணிலாவில் உள்ள ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியானது பாரீசில் உள்ள சரவ்ததச ஆற்றல் 

ஆனணயத்துடன் 2017 ஆம் ஆண்டு னகசயழுத்திடப்பட்ட தனது 3 ஆண்டு காலப் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்ததன்தப் புதுப்பித்துள்ளது. 

❖ சீனாவானது “APSTAR – 6D” என்ற தனது தகவல்சதாடரப்ு சசயற்னகக் தகானள 

சவற்றிகரமாக விண்ணில் சசலுத்தியுள்ளது. 

❖ ஐக்கிய ராஜ்ஜியம் தனது  அந்நிய தநரடி முதலீட்டின் இரண்டாவது மிகப்சபரிய 

ஆதாரத்னத இப்தபாது இந்தியாவில் இருந்து சபறுகிறது. 

o அதன் அந்நிய தநரடி முதலீட்டின் முதலிடமாக அசமரிக்கா சதாடரக்ிறது. 

❖ பான் பிபி என்பது தமற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுந்தர வனக் காடுகளின் ஒரு 

சதய்வமாகும்.  

❖ ஹாக்கி இந்தியாவானது மணிப்பூனரச ் தசரந்்த ஞாதனந்திதரா நிங்தகாம்பம் 

என்பவனர தனது புதிய தனலவராக நியமித்துள்ளது.  இதற்கு முன்பு அப்பதவியில் 

சமாகத் முஸ்தாக் அகமது என்பவர ்இருந்தார.் 

❖ மத்திய மீன்வளம், கால்நனட வளரப்்பு மற்றும் பால்வளத் துனற அனமசச்ரான 

கிரிராஜ் சிங் உலகின் முதலாவது மீன் திசு வங்கியானது இந்தியாவில் அனமக்கப் 

படும் என்று அறிவித்தார.் 

❖ இந்திய இராணுவமானது வினரவுக் சகாள்முதல் வனக திட்டத்தின் கீை் 

அசமரிக்காவிடமிருந்து சிக் 716 தாக்குதல் ரக துப்பாக்கிகனள 72,000 என்ற அளவில் 

சகாள்முதல் சசய்ய முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ சட்டம் மற்றும் நீதிக் கட்சினயச ் தசரந்்த ஆண்ட்சரஸ் சசபஸ்டின் டூடா என்பவர ்

தபாலந்தின் அதிபர ்ததரத்லில் சவற்றி சபற்றுள்ளார.் 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத்துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள பாதுகாப்புத் துனற ஆயுதக் 

சகாள்முதல் ஆனணயமானது ராசவன் என்ற சதானலதூரத்திலிருந்து 

கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு ஆளில்லா வான்சவளி வனக வாகனத்னத 

அசமரிக்காவிடமிருந்தும் ஸ்னபக் னபரப்்னள என்ற ஒரு வனக வாகனத்னத 

இஸ்தரலிடமிருந்தும் வாங்க இருக்கின்றது.  

❖ மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்ரான ரதமஷ் சபாக்ரியால் (நிஷாங்க்) 

டிஜிட்டல் கல்வி குறித்த பிரக்யாதா (PRAGYATA) என்ற வழிகாட்டுதல்கனள 

சவளியிட்டுள்ளார.் 

❖ ததரத்ல் ஆனணயரான அதசாக் லவாசா ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கியின் துனணத ்

தனலவராக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய இராஜ்ஜியமானது சீனத் சதானலத் சதாடரப்ு நிறுவனமான “ஹுதவய்” 

நிறுவனத்திடமிருந்து 5ஜி சதாழில்நுட்பக் கூனற (5G equipment) வாங்குவதற்கு தனது 

நாட்டின் சதானலத்சதாடரப்ு நிறுவனங்களுக்குத் தனட விதித்துள்ளது. 

❖ இந்தியக் கிரிக்சகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது தஹமங் அமீன் என்பவனர தனது 

வாரியத்தின் இனடக்காலத் தனலனம நிரவ்ாக அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது. 

❖ அசாம் மாநில அரசானது தபாபா காப்புக் காடுகனள வனவிலங்குச ் சரணாலயமாக 

தரம் உயரத்்துவதாக அறிவித்துள்ளது.  
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❖ மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது நாசிக் மாவட்டத்தில் தயாலா எனும் இடதத்ில்  தளபதி 

தாந்தியா ததாப்பின் ததசிய நினனவுச ்சின்னம் ஒன்னறக் கட்டனமத்து வருகின்றது. 

❖ மத்திய உள்துனற அனமசச்கமானது பிஎஸ்எப், சிஆரப்ிஎப், என்எஸ்ஜி, ஐடிபிபி 

உள்ளிட்ட துனண இராணுவப் பனடகளின் பணியாளர ் மற்றும் முன்னாள் 

பணியாளரக்ளுக்கு முகநூல் பயன்பாட்னடத் தனட சசய்துள்ளது.  

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்திய இனளஞரான தசாகம் முகரஜ்ி என்பவர ்

துள்ளல் நனடப் பிரிவில் கின்னஸ் உலக சாதனனப் பட்டத்னத சவன்றுள்ளார.் 

❖ சகாசச்ின் துனறமுகத்தின் வல்லாரப்ாடம் முனனயமானது இந்தியாவின் முதலாவது 

இனடமாற்று கப்பல் துனறமுகமாக உருசவடுத்துள்ளது. 

❖ இந்திய இரயில்தவயானது அடுத்த 3.5 ஆண்டுகளில் 100 சதவீதம் முழுனமயாக 

மின்சார மயமாக்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ தில்லி மற்றும் மகாராஷ்டிராவிற்குப் பின்பு பிளாஸ்மா வங்கி வசதினயப் சபற்ற 

மூன்றாவது மாநிலமாக ஒடிசா உருசவடுத்துள்ளது. 

❖ மத்திய பாதுகாப்புத் துனற இனணயனமசச்ரான ஸ்ரீபத் நாயக் புதுதில்லியில் ஆத்ம 

நிரப்ார ் பாரத் திட்டம் என்ற கருப்சபாருளின் கீை் விண்சவளி மற்றும் பாதுகாப்புப் 

சபாருள் உற்பத்தித ்சதாழில்நுட்பம் குறித்த ஒரு கருத்தரங்னகத் சதாடங்கி னவத்தார.் 

❖ யுனிசசப் இந்தியாவானது தவனலவாய்ப்பிற்குத் ததனவயான டிஜிட்டல் கல்வி மற்றும் 

திறன்கனள அளிப்பதற்காக Yuwaah-UNICEF-ன் (United Nations Children's Fund) 

சஜனதரஷன் அன்லிமிசடட் என்ற ஒரு முன்சனடுப்புடன் இனணந்துள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் மிகப்சபரிய வணிக ரீதியிலான கப்பல் கட்டும் நிறுவனமான சகாசச்ின் 

கப்பல் கட்டும் நிறுவனமானது நாரத்வயில் உள்ள “ASKS” கடல்சார ்நிறுவனத்திற்காக 

உலகின் முதலாவது முழுவதும் தானியங்கி மின்சாரக் கப்பனலக் கட்டனமப்பதற்காக 

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது.  

❖ சிவ் நாடார ் எசச்ிஎல் (HCL) சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் தனலவர ் பதவியிலிருந்து 

விலகியுள்ளார.் 

o அவருனடய மகளான தராஷ்னி நாடார ் மல்தகாத்ரா இந்நிறுவனத்தின் புதிய 

தனலவராகப் சபாறுப்தபற்க உள்ளார.் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பானது பாகிஸ்தானில் உள்ள ஒரு தீவிரவாதக் குழுவான 

“சதஹ்ரிக்-இ-தலிபானின் தனலவரான முப்தி நூர ் வாலி சமக்சூத்” என்பவனர ஒரு 

சரவ்ததசத் தீவிரவாதியாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ அசாம் மாநில அரசானது பிளாஸ்மா நன்சகானடயாளரக்ளுக்கு அரசுப் பணிகளில் 

முன்னுரினம சகாடுக்க முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள 

ஒரு பிரிவான அவசரகால இந்தியக் கணினி எதிரவ்ினனக் குழுவானது 

இனணயவழியிலான அசச்ுறுத்தல்கனளக் னகயாளுவதில் ஒத்துனைப்னப 

விரிவுபடுத்துவதற்காக இஸ்தரலுடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது.  

❖ மத்திய இனடநினலக் கல்வி வாரியமானது  சரவ்ததச வரத்்தக இயந்திரக் கைகத்துடன் 

(IBM - International Business Machines Corporation) இனணந்து உயர ்கல்விப் பாடத் திட்டத்தில் 

சசயற்னக நுண்ணறிவு குறித்த பாடத்னத இனணப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 

❖ ஆப்பிரிக்க நாடான கதபான் ஆனது தனது முதலாவது சபண் பிரதமராக தராஸ் 

கிறிஸ்டியன் ஒசுகா ரபான்டா என்பவனர  நியமிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்திய வம்சாவளினயச ் தசரந்்த சந்திரிகா பிரசாத் “சன்” சந்ததாகி என்பவர ் சதன் 

அசமரிக்காவில் உள்ள நாடான சுரிநாம் என்ற நாட்டின் அதிபராகத் ததரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 
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❖ சதலுங்கானா மாநில அரசானது இந்தக் கல்வி ஆண்டிலிருந்து அரசு இளங்கனல 

மற்றும் பட்டப் படிப்புக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவரக்ளுக்காக மதிய உணவுத ்

திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ கூகுள் வனல தளமானது தனது சமூக வனலதளமான கூகுள்+ என்பதனன “கூகுள் 

கரண்ட்ஸ்” என்ற ஒன்றாக சபயர ்மாற்றி மீண்டும் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ மின்சாரக் கம்பிகள் மற்றும் மின்சசலுதத்ுக் தகாபுரங்கனள ஆய்வு சசய்வதற்காக 

ஆளில்லா குட்டி விமானங்கனளப் பயன்படுதத்ும் நாட்டின் முதலாவது மாநிலம் 

மகாராஷ்டிரா ஆகும். 

❖ மத்திய உணவுப் பதப்படுத்தல் சதாழிற்துனற அனமசச்ரான ஹரச்ிம்ரத ்கவுர ்பாதல் 

மிதசாரம் மாநிலத்தின் முதலாவது மிகப்சபரிய உணவுப் பூங்காவான - தசாரம் 

மிகப்சபரிய உணவுப் பூங்கானவத் திறந்து னவதத்ுள்ளார.் 

❖ இங்கிலாந்னதச ் தசரந்்த கிரிக்சகட ் வீரரான தடாம் சிப்தவ என்பவர ் சரவ்ததசக் 

கிரிக்சகட் ஆனணயத்தினால் விதிக்கப்பட்ட “உமிை்நீர ் மீதான தனடனய” மீறிய 

முதலாவது நபராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ ஜம்மு காஷ்மீர ் நிரவ்ாகமானது நகரப்்புற உள்ளாட்சி அனமப்புகள் மற்றும் 

பஞ்சாயத்து ராஜ் அனமப்புகள் ஆகிய நிறுவனங்களின் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட 

அனனத்து உறுப்பினரக்ளுக்கும் ரூ. 25 இலட்சம் ஆயுள் காப்பீடு வைங்கப்படும் என்று 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ 1956 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வைங்கப்படும் தபதலான் டிஓர ் பிரான்சு கால்பந்து 

விருதானது தற்சபாழுது வரலாற்றில் முதல்முனறயாக 2020 ஆம் ஆண்டில் வைங்கப்பட 

மாட்டாது.  

❖ இந்தியாவின் முதலாவது சபாது மின்சார வாகன மின்தனற்று நினலயமானது புது 

தில்லியில் சதாடங்கி னவக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ னகதபசிச ் சசயலிகளிலிருந்து கடவுச ் சசால் மற்றும் கடன் அட்னட விவரங்கள் 

தபான்ற தரவுகனளத் திருடும் “பிதளக் ராக்” என்ற ஒரு புதிய ஆண்ட்ராய்டு 

தீம்சபருளானது கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சதன்சகாரியாவானது தனது முதலாவது இராணுவத் தகவல் சதாடரப்ு சசயற்னகக் 

தகாளான அனாசிஸ்-II என்ற தகானள ஏவியுள்ளது. 

❖ உத்தரப் பிரததச மாநில அரசானது பட்டியல் சாதியினருக்காக ஒரு முழு அளவிலான 

வளரச்ச்ித் திட்டமான “நவீன் தராஜ்கர ் சத்ரி தயாஜனா” என்ற ஒன்னறத ்

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ தில்லி அரசானது தரசன் சபாருட்கள் வீடுகளுக்குச ் சசன்று வைங்கப்பட்டுப் 

பயனனடயும் வனகயில் பயனாளிகளுக்கு உதவுவதற்காக தவண்டி முக்கிய மந்திரி 

கர ்கர ்தரசன் தயாஜனா என்ற ஒரு திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

❖ டாடா குழுமத் தனலவரான நடராஜன் சந்திரதசகரன், லாக்ஹீடு மாரட்்டின் 

நிறுவனத்தின் தனலனம சசயல் அதிகாரி மற்றும் தனலவரான ஜிம் டாய்சிதலட் 

ஆகிதயார ்அசமரிக்க-இந்திய வரத்்தக ஆனணயத்தின் உலக தனலனமதத்ுவ விருது – 

2020 என்ற விருதினனப் சபற இருக்கின்றனர.்  

❖ துரந்ததா சரவ்ததசத் தினரப்படத் திருவிைாவானது (TIFF - Toronto International Film Festival) 

தகட் வின்ஸ்சலட் என்பவர ் 2020 ஆம் ஆண்டின் TIFF சகௌரவ நடிகர ் விருனதப் 

சபறுவார ்என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ ரஷ்ய நாடானது முதன்முனறயாக விமானத்தின் முப்பரிமாண அசச்ிடல் 

முனறயினால் உருவாக்கப்பட்ட எம்ஜிடிடி-20 வாயு நீராவி இயந்திரத்னத  

சவற்றிகரமாக தசாதித்துப் பாரத்த்ுள்ளது. 
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❖ குஜராத்தின் காக்ராபார ் அணு மின் உற்பத்தி ஆனல 3 ஆனது முக்கியதத்ுவத்னதப் 

சபற்றுள்ளது. 

o முக்கியத்துவம் (Criticality) என்பது வைக்கமான சசயல்பாட்டு நினலனய 

அனடவனதக் குறிக்கின்றது. 

❖ சிவகங்னக மாவட்டத்தின் கீைடிக்கு அருதக உள்ள சகாந்தனக கிராமத்தில் 

பாரம்பரிய அகை்னவப்பகத்தின் கட்டுமானத்திற்கான அடிக்கல்லானது தமிை்நாடு 

அரசினால் நாட்டப் பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் ஐபிஎல் சதாடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடத்தத் திட்டமிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ ஜி20 டிஜிட்டல் அனமசச்ரக்ள் மாநாடு அனனவருக்குமான 21 ஆம் நூற்றாண்டின் 

வாய்ப்புகனள உணரத்ல் என்ற கருப்சபாருளுடன் சவுதி அதரபியாவினால் நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் கும்ப தமளாவானது உத்தரகண்ட்டின் ஹரிதத்ுவாரில் நனடசபற 

உள்ளது.  

❖ அதமசான் இந்தியா நிறுவனமானது வாகனக் காப்பீட்னட வைங்கத் சதாடங்கி 

உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது இந்தியானவ இசத்சனவனயப் சபறும் அந்த 

நிறுவனத்தின் முதலாவது மின்னணு வணிகச ்சந்னதயாக மாற்றியுள்ளது. 

❖ இந்திய விமானப் பனடயானது பிரான்சிடமிருந்து ஹாமர ் வனக ஏவுகனணகனள 

வாங்க முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகள் மாலத ்தீவின் அடு நகரில் உள்ள இரண்டு 

தீவுகளில் சகய்தடாசு மாஷ் என்ற ஆனலனய (மீன் பதப்படுத்தல் ஆனலக்கு அருகில்) 

கட்டனமக்க ஒப்பந்தம் தமற்சகாண்டுள்ளது.  

❖ தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றின் தபாது முன்களத்தில் நின்று அயராது 

பணியாற்றியதற்காக சிங்கப்பூரில் உள்ள இந்திய வம்சாவளினயச ் தசரந்்த 

சசவிலியரான கலா நாராயணசாமி என்பவருக்கு சசவிலியரக்ளுக்கான சிங்கப்பூர ்

ஜனாதிபதி விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப் பட்டது. 

❖ தில்லினயத் சதாடரந்்து இந்தியாவின் இரண்டாவது ததசிய அளவிலான பிளாஸ்மா 

வங்கியானது சசன்னனயில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி அரசுப் சபாது மருத்துவமனனயில் 

திறக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ தினசரி வாை்வில் அனல்மின் சபாறியாளரக்ளின் பங்களிப்னப அனுசரிப்பதற்காக 

ததசிய அனல்மின் சபாறியாளர ் தினமானது ஜூனல 24 அன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனமானது (எய்ம்ஸ்) “தகாதவக்சின்” என்ற 

நாட்டின் முதலாவது உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பு மருந்தின் முதலாவது 

மருந்னதச ்தசாதனனக்கு தவண்டி சசலுத்தியுள்ளது.  

❖ தகாவிட் – 19 சநறிமுனறகனள மீறுபவரக்ளுக்கு கடுனமயான சினறத் தண்டனன 

மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று ஜாரக்்கண்ட் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது தீபக் B பதக் என்பவரின் தனலனமயின் கீை் “வினரவு 

எதிரவ்ினனக் குறிமுனறயின் ஆய்விற்கான குழுவின் அறிக்னகனய” சவளியிட்டு 

உள்ளது.  

❖ மும்னப, சநாய்டா மற்றும் சகால்கத்தாவில் மூன்று புதிய இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி 

ஆய்வகங்கள் கட்டப் பட்டுள்ளன. 
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❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் தகதலா இந்தியா இனளஞர ் வினளயாட்டுப் தபாட்டிகள் 

ஹரியானாவில் உள்ள பஞ்சக்ுலாவில் நடத்தப்படும் என்று மத்திய வினளயாட்டுத ்

துனற அனமசச்ர ்கிரண் ரிஜ்ஜு அறிவித்துள்ளார.் 

❖ மத்திய அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத ் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத் துனறயானது ரஷ்யாவுடன் இனணந்து ஒரு கூட்டு 

இந்திய-ரஷ்ய இனணத் சதாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் ஊக்கப்படுத்தப்படட் வணிகத ்

திட்டம் என்ற ஒரு திட்டதன்தத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ நிதியியல் நினலப்புத் தன்னம அறிக்னகயின் 21வது பதிப்பானது இந்திய ரிசரவ்் 

வங்கியால் சவளியிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் நிதியியல் நடவடிக்னக பணிக் குழு மீதான மறு ஆய்வானது (FATF - 

Financial Action Task Force) 2021 ஆம் ஆண்டிற்குத் தள்ளி னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

o 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமற்சகாள்ளப்படும் வைக்கமான மறு ஆய்வு 

சுைற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த மறு ஆய்வானது இந்த ஆண்டில் பட்டியலிடப் 

பட்டிருந்தது. 

❖ அசமரிக்காவின் ஹவுஸ்டனில் உள்ள சீனத் தூதரகம் மூடப்பட்டதற்கு 

எதிரவ்ினனயாற்றும் விதமாக சீனாவின் சசங்குடு நகரில் உள்ள அசமரிக்கத் 

தூதரகமானது மூடப் படட்து. 

❖ மத்தியப் சபருநிறுவனங்கள் விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கமானது இந்தியக் 

கணக்கியல் நினலகனளத் திருத்தியுள்ளது. 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்திற்கினடதயயான 14வது கூட்டுப் சபாருளாதார 

மற்றும் வரத்்தகக் குழு – 2020 என்ற சந்திப்பானது தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றின் 

காரணமாக முதன்முனறயாக காசணாலி வாயிலாக நடத்தப் பட்டது. 

❖ மத்திய சவளியுறவுத் துனற அனமசச்கரான சஜய்சங்கர ் அவரக்ளால் “இந்தியாவின் 

வழி : நிசச்யமற்ற உலகதத்ிற்கான உத்திகள்” என்ற புத்தகமானது எழுதப் பட்டது. 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துனண ஆளுநரான விரால் V. ஆசச்ாரியா 

அவரக்ளால் “இந்தியாவில் நிதியியல் நினலத் தன்னமனய மீட்சடடுப்பதற்கான 

வழிகனள ஆராய்தல்” என்ற புத்தகமானது எழுதப் பட்டது.  

❖ உலக சுகாதார நிறுவனத்திடமிருந்துப் சபறப்படட் தகாரிக்னகனயத ்சதாடரந்்து வட 

சகாரிய ஜனநாயக மக்கள் குடியரசிற்கு இந்தியாவானது 1 மில்லியன் அசமரிக்க 

டாலரக்ள் அளவிற்கு மருத்துவ நிதியுதவினய அளித்துள்ளது. 

o இது அந்நாட்டிற்கு காசதநாய் எதிரப்்பு மருந்துகள் என்ற அடிப்பனடயில் 

அந்நாட்டிற்கு வைங்கப்பட இருக்கின்றது.  

❖ நமது இயற்னக வளங்கனளப் பாதுகாப்பதற்கான சிறந்த நனடமுனறகள் குறித்து ஒரு 

விழிப்புணரன்வ அதிகரிப்பதற்காக உலகப் பாதுகாப்புத் தினமானது சரவ்ததச 

அளவில் ஜூனல 28 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூைல் திட்டமானது ஈஷா அனமப்பிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் 

சுற்றுசச்ூைல் சனபக்கான பாரன்வயாளர ்அந்தஸ்னத வைங்கியுள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் ஹன்னா சூறாவளிப் புயலானது (ஹரிக்தகன்) அசமரிக்காவின் 

சடக்சாசிற்கு அருகில் கனரனயக் கடந்தது. 

❖ சகயில் (இந்தியா) நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் தூய கரிமத் தீரவ்ுகள்  

நிறுவனம் ஆகியனவ இந்தியாவில் அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயு மதிப்புக் கூட்டு 

சங்கிலித் சதாடரில் (Compressed Biogas value chain) உள்ள திடட் தமம்பாட்டு 

வாய்ப்புகனள ஆராய்வதற்காக புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் 

னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 
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❖ இந்திய இரயில்தவயானது குறிப்பாக வடிவனமக்கப்பட்ட 10 அகல இரயில் பானத 

டீசல் இயந்திரங்கனள வங்க ததசத்திற்கு வைங்கியுள்ளது. 

❖ மத்திய அரசானது உலக வங்கியுடன் இனணந்து மத்தியப் பிரததசத்தின் குவாலியர-்

சம்பல் சதாடர ் பகுதியில் உள்ள இடுக்கு வழிகனள (Ravine) விவசாயச ் சாகுபடிக்கு 

ஏற்ற ஒரு பகுதியாக மாற்ற முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சசயலாளரான அண்தடானிதயா குட்தடரஸ் 7 

உறுப்பினரக்னளக் சகாண்ட தனது காலநினல மாற்றம் குறித்த புதிய இனளதயார ்

ஆதலாசனனக் குழுவில் இந்தியானவச ் தசரந்்த சுற்றுசச்ூைல் ஆரவ்லரான அரச்ச்ுனா 

தசாரங் என்பவனரத் ததரந்்சதடுத்துள்ளார.் 

❖ சரவ்ததச சூரிய ஒளி சக்திக் கூட்டனமப்பின் கீை், ததசிய அனல் மின் கைகமானது 

இலங்னகயில் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி ஆனலகனள அனமக்க முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ சீனாவானது தனது வடக்கு மாகாணமான சான்க்சியில் உள்ள னதயுவான் சசயற்னகக் 

தகாள் ஏவு னமயத்திலிருந்து “சியுவான் III 03” என்ற சபயர ்சகாண்ட ஒரு புதிய உயர ்

சதளிவுத் திறன் சகாண்ட ஆய்வுச ்சசயற்னகக்தகானள விண்ணில் ஏவியுள்ளது.  

❖ “பந்திகூட்” (சபருசச்ாளி) என்ற சபயர ்சகாண்ட சாக்கனடனயத் தூய்னம சசய்கின்ற 

இயந்திர மனிதனனப் சபறும் வடகிைக்குப் பகுதியின் முதலாவது நகரம் அசாமின் 

குவஹாத்தி ஆகும். 

❖ மும்னப பறக்கும் சங்கமானது இந்தியாவின் விமானப் தபாக்குவரத்துத் துனறயின் 

தனலனம இயக்குனரகத்தால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட முதலாவது ஆளில்லா விமானப் 

பயிற்சிப் பள்ளியாகும். 

❖ ஜூனல 25 ஆம் தததியானது உலக ஆய்வுக் கூடச ் தசாதனனக் குைாய் (சசயற்னக) 

கருத்தரித்தல் தினமாக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

❖ இந்த ஆண்டின் ஜூனல 31 ஆம் தததியானது 21வது வருடாந்திர கணினி அனமப்பின் 

நிரவ்ாகி ஊக்கமளிப்புத் தினமாகக் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி மற்றும் வாழ்விட மமம்பாட்டுத் திட்டம் 

❖ இது குறித்த ஒரு ஒப்பந்தமானது உலக வங்கிக் குழுமம் மற்றும் இந்திய அரசு 

ஆகியவற்றிற்கினடதய னகசயழுத்தானது. 

❖ இது தமிை்நாடு மாநிலதத்ில் நகரப்்புறங்களில் வாழும் ஏனை மக்களுக்கு வாைத் தகுந்த 

வனகயிலான வீடுகனள அளிக்க வழிவனக சசய்கின்றது. 

 

வருவாய்த் துறறயினரின் கீழ் காவல் நிறலயம் 

❖ மதராஸ் உயர ் நீதிமன்ற உத்தரனவத் சதாடரந்்து, தமிை்நாட்டின் வரலாற்றில் 

முதன்முனறயாக வருவாய்த் துனறயானது சாத்தான் குளம் காவல் நினலயத்னத 

தனது கட்டுப்பாட்டின் கீை் சகாண்டு வந்தது. 

❖ தாசில்தார ் மற்றும் துனணத் தாசில்தார ் ஆகிய இருவரும் 24 மணி தநரமும் இந்தக் 

காவல் நினலயத்னதக் கண்காணிக்க இருக்கின்றனர.்  
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அப்பல்மலா புமராட்டான் புற்றுமநாய் றமயம்  

❖ இது சரவ்ததசக் கூட்டு ஆனணயத்தால் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சரவ்ததச அங்கீகாரத்னதப் சபறும் நாட்டின் புற்றுதநாய்க்கான தனிப்பட்ட முதல் 

தமம்பட்ட புற்றுதநாய் னமயம் இதுவாகும். 

❖ இந்தியாவில் புதராட்டான் சிகிசன்சனய அறிமுகப் படுத்துவது இதுதவ முதல் 

முனறயாகும். 

 

கீழடியில் கருங்கல் பாறற வறக 

❖ பண்னடய சதால்லியல் தளமான கீைடியில் தமற்சகாள்ளப்பட்டு வரும் 6வது கட்ட 

அகைாய்வின் தபாது கருங்கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட 4 கிதலா எனடயுள்ள கற்கள் 

கண்சடடுக்கப் பட்டன. 

❖ இது தமிை்நாட்டின் சிவகங்னக மாவட்டத்தில் னவனக நதியின் ஆற்றங் கனரயில் 

அனமந்துள்ளது. 

❖ இங்கு கண்சடடுக்கப்பட்ட தகாள வடிவப் சபாருட்கள் தட்னடயான அடிப்பாகம் 

மற்றும் பளபளப்பான தமற்பரப்புடன் கறுப்பு நிறத்தில் உள்ளன.  

❖ இங்கு மரக்கரியானது சபாதுவாக அனனத்திலும் காணப்படுகின்றது. 

❖ இங்கு ஒரு உனலயானது 0.61 மீட்டர ் ஆைத்தில் காணப்பட்டுள்ளது. இது தீ 

பயன்படுத்தப் பட்டதற்கான ஆதாரங்கனள சவளிப்படுத்துகின்றது. 

❖ இந்த அனனத்துக் கண்டுபிடிப்புகளும் சதாழிற்துனற தளமான கீைடியில் வரத்்தக 

நடவடிக்னககள் தமற்சகாள்ளப் பட்டதற்கான சாதத்ியக் கூனறக் குறிக்கின்றது. 

❖ இந்தக் கண்டுபிடிப்புகள் இந்தத் தளத்தில் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டு மற்றும் கி.பி. 1 ஆம் 

நூற்றாண்டு ஆகியவற்றிற்கினடதய வரத்்தக நடவடிக்னககள் நனடசபற்றதற்கான 

சாத்தியக் கூனறக் குறிக்கின்றன. 

❖ முன்னதாக ஜுன் மாதத்தில், ஒரு குைந்னதயின் எலும்பு மீதிகள் சகாந்தனகயில் 

கண்சடடுக்கப் பட்டன. 

❖ 6 ஆம் கட்ட அகைாய்வானது சிவகங்னக மாவட்டத்தின் கீைடி, சகாந்தனக, மணலூர ்

மற்றும் அகரம் ஆகிய கிராமங்களில் தமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது.  

 

 

காவல்துறற நண்பரக்ள் 

❖ இதன் சசயல்பாடு தமிை்நாட்டில் நிறுத்தி னவக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது காவல்துனற மற்றும் சபாது மக்களுக்கினடதயயான உறனவ வலுப்படுத்துவனத 

தநாக்கமாகக் சகாண்ட ஒரு சமூகக் காவல்துனற முன்சனடுப்பு ஆகும்.  

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டில் தமிை்நாட்டின் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சதாடங்கப் பட்டது. 
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❖ சமூகக் காவல் துனறயின் கீை் உள்ள அடிப்பனடக் சகாள்னக “ஒரு காவல் துனற 

அலுவலர ்என்பவர ்சீருனடயுடன் உள்ள குடிமக்கள் ஆவர ்மற்றும் குடிமக்கள் என்பவர ்

சீருனட அணியாத ஒரு காவல்துனற அலுவலர ்ஆவர”் என்பதாகும். 

 

திருக்மகாயில் ததாறலக்காட்சி 

❖ தமிை்நாடு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தகாவில் நிகை்வுகனள ஒளிபரப்புவதற்காக 

திருக்தகாயில் சதானலக்காட்சி அனலவரினசனய ஏற்படுத்துவதற்கு தமிைக அரசு 

ஒரு அரசானண பிறப்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இது மாநில இந்து சமய அறநினலயத் துனறக் கட்டுப்பாட்டின் கீை் சசயல்படும். 

 

“அம்மா மகாவிட்  ம ாம் மகர்” திட்டம் 

❖ இது வீட்டுக் கண்காணிப்பில் உள்ளவரக்ளுக்கு மருத்துவ மற்றும் உளவியல் சாரந்்த 

உதவிகனள வைங்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இது ஓமந்தூரார ் பல்தநாக்கு சிறப்பு மருத்துவமனனயின் முழு உடல் பரிதசாதனனத ்

திட்டத்தின் கீை் வைங்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி, வீட்டுக் கண்காணிப்பில் உள்ள மக்களுக்கு சகாதரானா 

சிகிசன்ச மற்றும் மருந்துப் சபாருட்கள் அடங்கிய சபட்டகமானது ரூ.2,500க்கு 

வைங்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ இந்த மருத்துவப் சபாருட்கள் அடங்கிய சபட்டகமானது உடலில் இதயதத்ுடிப்பு மற்றும் 

ஆக்ஸிஜன் அளனவக் கண்டறியப் பயன்படும் பல்ஸ்-ஆக்ஸிமீட்டர,் சவப்பநினலனய 

அறிய உதவும் டிஜிட்டல் சதரத்மா மீட்டர,் விட்டமின் C, சிங்க் மற்றும் விட்டமின் D 

தபான்ற மாத்தினரகள், தநாய் எதிரப்்புச ் சக்திக்கான அதிமதுரப் சபாடி, கபசுரக் 

குடிநீர,் உடல் நலத்திற்கான 14 நாட்களுக்கான அமுக்கரா மாத்தினரகள் 

ஆகியவற்னறக் சகாண்டுள்ளது.  

 

தமிழ்நாட்டில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

❖ முதல்வர ்எடப்பாடி தக பைனிசாமி அரியலூர,் கள்ளக்குறிசச்ி மற்றும் நீலகிரி ஆகிய 

மாவட்டங்களில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார.் 

❖ பல்தவறு மாவட்டங்களில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகனள நிறுவ மாநில அரசானது 

மத்திய அரசிடமிருந்து அனுமதி சபற்றுள்ளது. 

❖ இதில் ராமநாதபுரம், விருதுநகர,் திண்டுக்கல், திருப்பூர,் நாமக்கல், நாகப்பட்டினம், 

கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருவள்ளூர ்ஆகியனவும் அடங்கும். 

 

பால்  ாரிஸ் தபல்மலா விருது 

❖ முதலனமசச்ர ் எடப்பாடி தக பைனிசாமிக்கு பால் ஹாரிஸ் சபல்தலா என்ற 

அங்கீகாரமானது வைங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அசமரிக்காவின் சிகாதகானவத் தனலனமயிடமாகக் சகாண்ட தராட்டரி 

இன்டரத்நஷனலின் தராட்டரி அறக்கட்டனளயால் வைங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ பால் ஹாரிஸ் சபல்தலா அங்கீகாரமானது குடிநீர,் சுகாதாரம், தநாய்கனளத் தடுப்பது, 

சுற்றுசச்ூைல், மற்றும் உலக அனமதி தபான்ற தசனவகனளச ் சிறந்த முனறயில் 

வைங்குதவானரக் சகளரவிப்பதற்காக வைங்கப்படுகிறது. 
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7.5% இடஒதுக்கீடு 

❖ தமிை்நாடு அரசின் மாநில உயரந்ினலப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவரக்ளுக்காக 

தவண்டி மருத்துவ இளநினலப் படிப்புகளில் தற்சபாழுதுள்ள இடஒதுக்கீட்டிற்குள் 7.5% 

இடஒதுக்கீட்டிற்கான அம்சத்திற்கு தமிை்நாடு அனமசச்ரனவ ஒப்புதல் அளித்து 

உள்ளது.  

❖ இது ததசியத் தகுதிநினல மற்றும் நுனைவுத் ததரவ்ில் சவற்றி சபறும் 

மாணவரக்ளுக்குப் சபாருந்தும். 

❖ இந்த “இடஒதுக்கீட்டீற்குள்ளான இடஒதுக்கீடு” ஆனது தனியார ் கல்லூரிகளில் உள்ள 

அரசாங்க இடங்களுக்கும் சபாருந்தும். 

 

பிராமணர் அல்லாத அரச்ச்கர் 

❖ மதுனரனயச ்தசரந்்த P. தியாகராஜன் என்பவர ்தமிை்நாட்டின் இரண்டாவது பிராமணர ்

அல்லாத அரச்ச்கராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இவர ் நாகமனல புதுக்தகாட்னடயில் உள்ள சித்தி விநாயகர ் தகாயிலில் அரச்ச்கராக 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ இக்தகாயிலானது இந்து சமய அறநினலயத் துனறயின் கீை் வருகின்றது. 

❖ மதுனரனயச ் தசரந்்த T. மாரிசச்ாமி என்பவர ் 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் 

தல்லாகுளத்தில் உள்ள அய்யப்பன் தகாயிலில் நியமிக்கப்பட்ட தமிை்நாட்டின் 

முதலாவது பிராமணர ்அல்லாத அரச்ச்கராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ 1925 ஆம் ஆண்டில் முதலாவது நீதிக் கட்சி அரசினால் இயற்றப்படட் மதராஸ் இந்து 

சமய அறநினலனயச ் சட்டமானது பல்தவறு இந்துக் தகாயில்கனள மாநில அரசின் 

தநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீை் சகாண்டு வந்தது. 

❖ அதன் பிறகு 1982 ஆம் ஆண்டில் அப்தபானதய முதல்வரான எம்.ஜி. இராமசச்ந்திரன் 

தகாயில் நனடமுனறகளில் தமற்சகாள்ளப்பட தவண்டிய சீரத்ிருத்த நடவடிக்னககனள 

ஆய்வு சசய்வதற்காக தவண்டி நீதியரசர ் மகாராஜன் தனலனமயில் ஒரு 

ஆனணயத்னத அனமத்தார.் 

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் கருணாநிதி தனலனமயிலான திமுக அரசானது இந்து சமய 

அறநினலயத் துனறயால் நிரவ்கிக்கப்படும் தகாவில்களில் பிராமணர ்

அல்லாதவரக்னள அரச்ச்கரக்ளாக நியமிக்கப்படுவதற்கான ஒரு வரலாற்றுச ் சிறப்பு 

மிக்க அரசானணனய சவளியிட்டது.  
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கல்வி வளரச்ச்ி தினம் 

❖ மனறந்த தமிை்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வரான தக காமராஜரின் பிறந்த தினமான 

ஜூனல – 15 தததியானது “கல்வி வளரச்ச்ி தினமாக” 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 

அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது.   

❖ 2006 ஆம் ஆண்டில் அப்தபானதய தமிை்நாடு அரசானது இது குறித்து ஒரு சட்டத்னத 

இயற்றியது. 

❖ அப்தபாது ஒரு ஊட்டசச்த்து மிக்க மதிய உணவுத் திட்டமானது இத்தினத்தன்று 

சதாடங்கப் படுவதற்கு தவண்டி பரிந்துனரக்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீை், மாணவரக்ளுக்கு வாரம் இரண்டு முனற முட்னடகள் வைங்கப் 

படுகின்றன.  

 

 

காந்திமதி 

❖ காந்திமதி பாய் இராமசாமி இராமநாதபுரத்தில் கமுதிக்கு அருகில் உள்ள அவருனடய 

கிராமத்தில் சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ இவர ்இந்திய ததசிய இராணுவத்தில் ஒரு குைந்னதப் பனட வீரராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ இவர ்தநதாஜி சுபாஷ் சந்திர தபாஸினால் ஜான்சி ராணிப் பனடப் பிரிவில் இனணக்கப் 

பட்டார.் 

❖ இவர ்தகப்டன் டாக்டர ்லட்சுமி சுவாமிநாதனின் கீை் பணியாற்றினார.் 

 

மசசாத்திரி 

❖ புகை்சபற்ற கணிதவியலாளரான காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீரங்காசச்ாரி தசசாத்திரி என்பவர ்

சமீபத்தில் சசன்னனயில் காலமானார.் 

❖ இவர ்சசன்னன கணிதவியல் னமயத்னத நிறுவியுள்ளார.் 

❖ இயற்கணித வடிவியலில் இவருனடய மிகசச்ிறந்த பணிக்காக இவர ் சவகுவாக 

அறியப்படுகின்றார.் 

❖ இவருனடய நினனவாக தசசாத்திரி மாறாத எண்ணானது சபயரிடப்பட்டது.   

 

நீதிபதி பானுமதி 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தில் 6வது சபண் நீதிபதி பானுமதி ஆவார.் 

❖ தமிை்நாட்டிலிருந்து இந்திய உசச்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியான முதலாவது சபண் 

நீதிபதி பானுமதி ஆவார.் 
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❖ சகாலீஜியத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்த இரண்டாவது சபண் நீதிபதி இவராவார.் 

❖ இசச்ாதனனனயப் சபற்ற முதலாவது சபண் நீதிபதி ரூமா பால் ஆவார.் 

❖ நீதிபதி பானுமதியின் ஓய்வுடன், இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது நீதிபதி இந்து 

மல்தகாத்ரா மற்றும் இந்திரா பானரஜ்ி ஆகிய 2 சபண் நீதிபதிகனள மட்டுதம 

சகாண்டு இருக்கும். 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்ற வரலாற்றில் இதற்கு முன்பு 3 சபண் நீதிபதிகள் எப்தபாதும் 

ஒன்றாக ஒதர தநரத்தில் பணியாற்றியதில்னல.  

 

தமிழ்நாட்டின் பிற்படுத்தப்பட்மடார் ஆறணயம் 

❖ தமிை்நாடு மாநில அரசானது தனது பிற்படுத்தப்பட்தடார ் ஆனணயத்னத  மீண்டும் 

அனமத்துள்ளது. 

❖ ஓய்வு சபற்ற நீதிபதியான R தணிகாசலம் என்பவர ்இந்த ஆனணயத்தின் தனலவராக 

சசயல்பட இருக்கின்றார.் 

❖ இது இதர பிற்படுத்தப்பட்தடார ்வகுப்பினரின் (OBC – Other Backward Classes) பட்டியலில் 

சமூகத்தினனர தசரத்்தல் அல்லது இனணக்கப்படாமல் இருத்தல் குறித்த புகாரக்ள் 

குறித்து ஆய்வு சசய்வதற்காக அனமக்கப் பட்டுள்ளது.   

பின்னணி 

❖ தமிை்நாட்டில் முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்தடார ் ஆனணயமானது திமுக ஆட்சிக் 

காலத்தில் 1969 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ்13 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

❖ இது சட்டநாதன் ஆனணயம் என்று அனைக்கப் படட்து. 

❖ சட்டநாதன் ஆனணயமானது தமிை்நாட்டில் உள்ள OBCயினரினடதய “பனச  அடுக்னக” 

(Creamy Layer) அறிமுகப்படுத்தப் பரிந்துனரத்தது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டின் மண்டல ஆனணய வைக்கு அல்லது இந்திரா சசௌகானி வைக்கில் 

இந்திய உசச் நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்கனளத் சதாடரந்்து தமிை்நாடு மாநில 

அரசானது நிரந்தரமாக தமிை்நாடு மாநில பிற்படுத்தப்பட்தடார ் ஆனணயத்னத 

அனமத்தது. 

❖ இது 1993 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வுசபற்ற நீதிபதியான K சண்முகம் என்பவரின் 

தனலனமயின் கீை் அனமக்கப் பட்டது. 

❖ இது இந்திய அரசியலனமப்பின் சரத்து 340ன் வரினசயில் சரதத்ு 16(4)ன் கீை் 

அனமக்கப் பட்டது. 

 

தமிழ்நாட்டில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் 

❖ இந்த ஆண்டிலிருந்து மருத்துவப் படிப்புகனளத் சதாடங்குவதற்காக தமிை்நாட்டில் 

உள்ள தமலும் 2 தனியார ் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி வைங்கப் பட்டு                      

உள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் தமிை்நாடானது 16 தனியார ் மருத்துவக் கல்லூரிகனளக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ தமலும் தமிை்நாடானது மாநிலத்தில் 24 சசயல்படும் அரசு மருத்துவக் 

கல்லூரிகனளயும் சகாண்டுள்ளது. 

❖ தமிை்நாட்டில் தமலும் 11 புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. 
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❖ அனனத்து மாவட்டங்களிலும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரினயத் சதாடங்குவது மற்றும் 

தற்சபாழுது இருக்கும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள இடங்கனள 250 ஆக 

உயரத்்துவது ஆகியனவ தமிை்நாட்டின் சகாள்னகயாகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சபாருளாதார விவகாரங்களுக்கான 

அனமசச்ரனவக் குழுவானது நாடு முழுவதும் 2021-22 ஆம் ஆண்டில் 75 அரசு  

மருத்துவக் கல்லூரிகனள அனமப்பதற்கு ஒப்புதல் வைங்கி இருந்தது.  

 

இந்திய மவளாண் ஆராய்சச்ிக் கழக (ICAR) விருது 2019 

❖ தகாயம்புத்தூரில் உள்ள தமிை்நாடு தவளாண் பல்கனலக்கைகத்னதச ்தசரந்்த டாக்டர ்

விதனாத் குமார ்சசல்வராஜ் என்பவருக்கு பயிரப்் பாதுகாப்பு வனகயின் கீை் ICAR (Indian 

Council of Agricultural Research) ஜவஹரல்ால் தநரு விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது “பருத்தினயப் பாதிக்கும் புனகயினலக் கீற்று னவரஸின் ததாற்றம் : 

அறிகுறி சவளிப்படுதல், பரவல் மற்றும் தமலாண்னம குறித்த ஆய்வுகள்” என்ற 

அவருனடய ஆராய்சச்ிப் பணிக்காக வைங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

 

ததசியெ ்செய்திகள் 

மின்னணு – பஞ்சாயத்து புரஸ்கர் 2020 

❖ இதில் இமாசச்லப் பிரததசம் முதல் பரினச சவன்றுள்ளது. 

❖ 2வது பரிசானது சத்தீஸ்கர ் மாநிலத்திற்கும் 3வது பரிசானது மகாராஷ்டிரா மற்றும் 

உத்தரப்பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் வைங்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இந்தப் பரிசானது மத்தியப் பஞ்சாயதத்ு ராஜ் துனற அனமசச்கத்தினால் வைங்கப்பட 

இருக்கின்றது. 

 

ஸ்டார்ஸ் (STARS) திட்டம் 

❖ ஸ்டாரஸ்் (STARS - Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program) என்பது 

“மாநிலங்களுக்கான கற்பித்தல் – கற்றல் மற்றும் முடிவுகனள வலுப்படுதத்ுவதற்கான 

ஒரு திட்டம்” என்பனதக் குறிக்கிறது. 

❖ இதன்கீை், உலக வங்கிக் குழுமமானது 500 மில்லியன் அசமரிக்க டாலர ்மதிப்பிலான 

கடனுதவினய அறிவித்துள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீை், ராஜஸ்தான், ஒடிசா, தகரளா, மத்தியப் பிரததசம், இமாசச்லப் 

பிரததசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய 6 மாநிலங்கள் இதன் பயனனப் சபற 

இருக்கின்றன. 

❖ இது 10 மில்லியன் ஆசிரியரக்ள் மற்றும் 250 மில்லியன் பள்ளிக் குைந்னதகளுக்குப் 

பயனளிக்க இருக்கின்றது.  

 

உதயம் 

❖ மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர சதாழில் நிறுவனங்கள் (MSME - Micro Small and Medium 

Enterprises) துனற அனமசச்கமானது இதனன சவளியிட்டுள்ளது. 
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❖ இது ஜூனல 01 ஆம் தததியிலிருந்து நனடமுனறக்கு வரும் MSMEகளின் வனகப்பாடு 

மற்றும் பதிவிற்கான ஓர ்ஒருங்கினணந்த அறிவிக்னகயாகும். 

❖ MSME ஆனது உதயம் என்றும் அறியப்படும். இந்தப் பதிவு நனடமுனறயானது உதயம் 

பதிவுகள் என்றறியப்படும். 

❖ MSME வனகப்பாட்டிற்கான அடிப்பனடத் தகுதி நினல ஆனலயில் சசய்யப்படும் 

முதலீடு, இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மற்றும் விற்றுமுதல் ஆகியவற்னற 

அடிப்பனடயாகக் சகாண்டிருக்கும். 

 

 

இந்தியாவின் தறலறம வழக்குறரஞர் 

❖ இந்தியக் குடியரசுத் தனலவர ் மூத்த வைக்குனரஞரான தக.தக. தவணுதகாபால் 

என்பவனர இந்தியாவின் தனலனம வைக்குனரஞராக மறுநியமனம் சசய்துள்ளார.் 

❖ இவரது பதவிக் காலமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 ஆம் தததியிலிருந்து, அடுத்த 

1 ஆண்டு காலத்திற்கு அதாவது 2021 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 30 ஆம் தததி வனர நீட்டிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இவர ்இந்தியாவின் 15வது தனலனம வைக்குனரஞர ்ஆவார.் 

❖ தனலனம வைக்குனரஞரின் பதவிக் காலமானது இந்தியக் குடியரசுத் தனலவரினால் 

தீரம்ானிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்தியாவின் தனலனம வைக்குனரஞர ் என்பவர ் இந்திய அரசின் தனலனம சட்ட 

ஆதலாசகர ்ஆவார.் 

❖ துஷர ்தமத்தா என்பவர ்சசாலிசிட்டர ்சஜனரலாக 3 ஆண்டு காலத்திற்கு  நியமிக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

 

NADA INDIA 

❖ ததசிய ஊக்க மருந்து எதிரப்்பு நிறுவனமானது “NADA INDIA” (National Anti-Doping Agency 

INDIA) என்ற தனது னகதபசிச ்சசயலினய அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 
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❖ இது தனட சசய்யப்பட்ட மருந்துப் சபாருட்கள் பற்றிய தகவல்கள் குறிதத்ு தடகள 

வீரரக்ளுக்குத் எளிதில் சதரிவிக்கப் படுவதற்காக தவண்டி ஒரு இனணப்னப 

ஏற்படுத்த எண்ணுகின்றது.    

 

சீன றகமபசிச ் தசயலிகள் மீதான தறட 

❖ இந்திய அரசானது டிக் டாக் மற்றும் வீசாட் உள்ளிட்ட 59 சசயலிகள் மீது தனட 

விதித்துள்ளது. 

❖ இதற்காக, மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்கமானது 

தகவல் சதாழில்நுட்பச ் சட்டம், 2009ன் பிரிவு 69ஏ–ன் கீை் தனது அதிகாரத்னதப் 

பயன்படுத்தியுள்ளது. 

 

 

இந்தியாவின் முதலாவது கடல்சார் ததாகுப்பு (குழு) 

❖ தகாவா மாநில அரசானது இதனன ஏற்படுத்துவதற்காக 49 சிறு, குறு மற்றும்  நடுத்தர 

நிறுவன அலகுகளின் கூட்டனமப்பிற்கு நிலத்னத ஒதுக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது கப்பல் வடிவனமப்பு, கப்பல் கட்டனமப்பு, கப்பல் பழுது பாரத்்தல் 

மற்றும் கடல்சார ் உபகரணங்களின் தயாரிப்பு ஆகியவற்றிற்காக உலகத் தரம் 

வாய்ந்த வசதினய ஏற்படுத்துவனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

ஆற்றல் மற்றும் மபாக்குவரத்துத் துறறகளின் அறிக்றக 

❖ நிதி ஆதயாக் மற்றும் ராக்கி மனல கல்வி நிறுவன னமயம் ஆகியனவ இனணந்து 

இந்தியாவின் ஆற்றல் மற்றும் தபாக்குவரத்து (இயக்ககம்) துனறகளுக்காக தவண்டி 

“தூய்னமயான ஆற்றல் சபாருளாதாரத்னத தநாக்கி : தகாவிட் – 19 நிகை்வுக்குப் 

பிறகான வாய்ப்புகள்” என்ற அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளன. 

❖ இந்த அறிக்னகயானது இந்தியாவிற்காக எதிரக்ாலத்தில் தூய்னமயான, 

தாங்குந்தன்னம சகாண்ட, குனறந்த சசலவிலான ஆற்றனல கட்டனமக்கக் கூடிய 

ஊக்கம் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகள் குறித்து விவாதிக்கின்றது.  
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மீன்பிடிப்புப் பகுதிகள் குறித்த தகவல்கள் 

❖ இது சகாசச்ியில் உள்ள மத்தியக் கடல்சார ்மீன் ஆராய்சச்ி னமயத்தினால் சவளியிடப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் கடல் மீன் உற்பத்தியானது முந்னதய ஆண்டுடன் ஒப்பிடப்படும் 

சபாழுது 2019 ஆம் ஆண்டில் 2.1% என்ற சிறிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது. 

❖ தமிை்நாடு மாநிலமானது கடல் மீன் உற்பத்தியில் 7.75 இலட்சம் டன்களுடன் முதல் 

இடத்தில் உள்ளது. 

❖ இதற்கு அடுத்து குஜராத ்(7.49 இலட்சம் டன்கள்) மற்றும் தகரளா (5.44 இலட்சம் டன்கள்) 

ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன. 

 

ததாடர் துத்தநாகம் பூசப்பட்ட ரீபார் (கட்டுருவாக்கம்) உற்பத்தி 

❖ ஆசியாவின் முதலாவது சதாடர ் துத்தநாகம் பூசப்பட்ட ரபீார ் உற்பத்தி னமயமானது 

பஞ்சாபின் தகாபிந்தகார ்என்ற இடத்திற்கு அருகில் சதாடங்கப் பட்டு உள்ளது.  

❖ இது இந்துஸ்தான் துதத்நாக நிறுவனத்தின் உதவியுடன் சரவ்ததச துத்தநாக 

மன்றத்துடன் இனணந்து மாதவ் தகஆரட்ி குழுமத்தினால் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இந்திய முத்திறரத்தாள் சட்டம், 1899 

❖ நிதியியல் சட்டம், 2019 எனும் சட்டத்தின் மூலம் இந்திய முத்தினரத்தாள் சட்டம், 1899 

என்ற சட்டத்தில் திருத்தங்கள் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளன.  

❖ இந்திய அளவிலான ஒரு சீரான பங்குச ்சந்னதனயக் கட்டனமப்பதற்காக, ஒன்றுபட்ட 

கட்டணத்துடன் முத்தினரத் தாள் வரியின் னமயப்படுத்தப்பட்ட முனறயானது இந்தத ்

திருத்தத்தின் மூலம் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 

❖ அனனத்து மாநிலங்களிலும் ஒதர மாதிரியான முத்தினரத்தாள் வரியானது அனனதத்ு 

நிதியியல் பங்குப் பரிவரத்்தனனகளின் தபாது விதிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ சட்டப்பூரவ் மற்றும் நிறுவனம்சார ்சசயல்முனறயின்படி, முத்தினரத்தாள் வரியானது 

மாநில அரசினால் வசூலிக்கப் படுகின்றது. 

❖ ஒதர சீரான  வரியின் கீை், மத்திய அரசானது வரத்்தகம் நனடசபற்ற இடத்தின் 

அடிப்பனடயிலிருந்து மாநில அரசிற்கு இந்தத் சதானகனயச ்சசலுத்த இருக்கின்றது.  

ச ்

100வது பிறந்த தினம்  

❖ மத்திய அரசானது முன்னாள் பிரதமரான P. நரசிம்ம ரானவக் சகௌவிப்பதற்காக 

தவண்டி நினனவு அஞ்சல் தனலனய சவளியிட இருக்கின்றது. 

❖ இவர ் 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் 1996 ஆம் ஆண்டு வனர 9வது இந்தியப் பிரதமராகப் 

பணியாற்றினார.் 

❖ காந்தி குடும்பத்னதச ் தசராத பிரதமராக தனது முழு பதவிக்காலத்னதயும் நினறவு 

சசய்த ஒதர நபர ்இவராவார.் 

❖ தமலும் சதன்னிந்தியாவிலிருந்துத் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட நாட்டின் முதலாவது பிரதமர ்

இவராவார.் 

❖ இவர ்“இந்தியப் சபாருளாதாரச ்சீரத்ிருத்தங்களின் தந்னத” என்று கருதப் படுகின்றார.் 

❖ இவர ்1921 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 28 அன்று வாரங்கலில் பிறந்தார.்  
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சுவச ்சர்மவக்சன் ஆய்வின் 6வது பதிப்பு 

❖ 2021 ஆம் ஆண்டின் சுவச ் சரத்வக்சன் ஆய்வின் 6வது பதிப்பானது 2021 ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி அன்று நடத்தப்பட இருக்கின்றது. 

❖ பிதரரக் தாவுர ்சம்மான் என்ற ஒரு புதிய வனக விருதானது 2021 ஆம் ஆண்டின் சுவச ்

சரத்வக்சன் ஆய்வில் தசரக்்கப்பட இருக்கின்றது.  

❖ இந்தப் பிரிவானது 5 துனணப் பிரிவுகனளக் சகாண்டிருக்கும். அனவயாவன : 

பிளாட்டினம் (திவ்லா), சவண்கலம் (உதித்), சவள்ளி (உஜ்வால்), தங்கம் (அனுபம்), 

இலக்னக அனடயும் (அதராகி) ஆகியனவாகும். 

❖ இந்த ஆய்வானது நகரப்்புறத் துப்புரனவ தமம்படுத்துவதற்கு தவண்டி நாடு முழுவதும் 

உள்ள நகரங்கனள ஊக்கப்படுத்துவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ 2017, 2018 மற்றும் 2019 ஆகிய 3 ஆண்டுகளாக சதாடரந்்து இந்தூர ் நகரானது 

இந்தியாவின் தூய்னமயான நகராக விளங்குகின்றது.  

 

2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் மவறல வாய்ப்பின்றம 

❖ இந்தியப் சபாருளாதாரத்னதக் கண்காணிக்கும் னமயத்தினால் சவளியிடப்பட்ட 2020 

ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்திற்கான தரவின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் 

தவனலவாய்ப்பின்னம விகிதமானது 10.9% ஆக உள்ளது.  

❖ நாட்டில் தவனலவாய்ப்பின்னம விகிதமானது சபாது முடக்கத்தின் காரணமாக 

எப்சபாழுதும் இல்லாத வனகயில் ஏப்ரல் மாதத்தில் மிகவும் அதிகபட்சமாக 23.52% 

என்ற அளனவ எட்டியது. 

❖ இதத நினலயானது 2020 ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் 23.48% என்ற அளவுடன்  சதாடரந்்து 

நீடித்தது. 

❖ ஆனால் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் ஏற்பட்ட கணிசமான 

தவனலவாய்ப்பின்னமக் குனறவு மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தின் ஜிஎஸ்டி 

வசூலானது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தின் ஜிஎஸ்டி வசூலில் 91% என்ற அளவிலான 

வசூல் ஆகியவற்னறக் கணக்கிடும் சபாழுது இந்தியப் சபாருளாதாரமானது 

தற்சபாழுது மிகக் கடுனமயான நினலனயக் கடந்து விட்டது என்று சபாருள் சகாள்ள 

முடியும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் நாட்டின் மிகக் குனறந்த தவனலவாய்ப்பின்னம 

விகிதமானது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் (0.6%) பதிவாகியுள்ளது.  

❖ நாட்டில் உள்ள அனனத்து மாநிலங்களினடதய ஹரியானா மாநிலமானது 33.6% என்ற 

விகிதத்துடன் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் மிக உயரிய தவனலவாய்ப்பின்னம 

விகிதத்னதக் சகாண்டுள்ளது.  

 

ஃபிட் ற  டு ஹிட் ற  இந்தியா திட்டம் 

❖ ஆதராக்கிய இந்தியா (Fit India) பிரசச்ாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, மனிதவள தமம்பாட்டு 

அனமசச்கத்தால் ‘ஃபிட் னஹ டு ஹிட் னஹ இந்தியா’ (Fit Hai to Hit Hai India) என்ற 

திட்டமானது சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத்  சதாற்றுதநாயின் தபாது பள்ளிக் குைந்னதகளுக்கு ஆதராக்கியமாக இருக்க 

தவண்டியதன் அவசியம் மற்றும் முக்கியதத்ுவம் குறித்து ஊக்கமளிப்பதும் 

ஊக்குவிப்பதும் இந்தத் திட்டத்தின் தநாக்கமாகும். 
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எலிதமண்ட்ஸ் (Elyments) 

❖ இது இந்தியாவின் துனணத் தனலவர ் எம்.சவங்னகயா நாயுடுவால் துவக்கி னவக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இதுதவ இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் சிறப்பு வாய்ந்த சமூக ஊடகச ் 

சசயலியாகும். 

❖ இந்தச ் சசயலினய சுதமரு சமன்சபாருள் தீரவ்ுகள் என்ற தனியார ் நிறுவனமானது 

உருவாக்கியுள்ளது. 

 

NPNT 

❖ பறக்க ஆரம்பிப்பதற்கும் தனரயிறங்குவதற்கும் அனுமதி ததனவப்படாத (No Permission 

No Take off - NPNT) விதிமுனறகளுக்கு உட்பட்ட இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா 

விமானமானது சவற்றிகரமாகப் சபாருத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ மும்னபனயச ்தசரந்்த க்விடிச ்இன்தனாதவஷன் தலப்ஸ் என்ற தனியார ்நிறுவனமானது 

இனத அறிவித்துள்ளது. 

❖ கரந்ாடகாவின் தும்கூருக்கு அருகிலுள்ள க்ரீன் பீல்ட் (பசுனம சவளி) பகுதியில் இந்தச ்

தசாதனன  தமற்சகாள்ளப் பட்டது. 

 

ஆத்மநிர்பர் பாரத் தசயலி 

❖ டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்தி ஆத்மநிரப்ர ் பாரத்னத (தற்சாரப்ு 

இந்தியா) கட்டனமப்பதற்காக ஒரு புத்தாக்க சசயலிக்கான அனறகூவலானது 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ நிதி ஆதயாக்கின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் பங்களிப்புடன் இந்த 

முன்சனடுப்பானது மதத்ிய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துனற 

அனமசச்கத்தால் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது இந்தியச ் சசயலிகளுக்கு தவண்டி வலுவான சூைலியல் கட்டனமப்புகனள 

நிறுவுதல் மற்றும் ஆதரவளித்தல் ஆகியவற்னற தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

 

சமஸ்கிருது சப்தஹிகி 

❖ அகில இந்திய வாசனாலியின் பண்பனல சசய்தி அனலவரினசயானது 

முதன்முனறயாக சமஸ்கிருத சமாழியில் தனது சசய்தி நிகை்னவ ஒளிபரப்பியது.  

❖ இந்த சசய்தி நிகை்வானது “சமஸ்கிருத சப்தஹிகி” என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது.  
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இந்தியாவில் குழந்றதகள் இறப்பு விகிதம் 

❖ தற்தபானதய ஆண்டில் மத்தியப் பிரததச மாநிலமானது குைந்னத இறப்பு விகிதத்தில் 

(IMR - Infant mortality rate)  மிகவும் தமாசமான விகிதத்னதப் பதிவு சசய்துள்ளது.  

❖ மத்தியப் பிரததசத்தில் IMR ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் முந்னதய ஆண்னட விட 1 புள்ளி 

அதிகரித்து 48 ஆக உள்ளது.  

❖ நாட்டின் சராசரி IMR ஆனது கிராமப்புறப் பகுதிகளில் 36 இறப்புகளாகவும் நகரப்்புறப் 

பகுதிகளில் 23 இறப்புகளாகவும் உள்ளது. 

❖ குைந்னத இறப்பு என்பது பிறந்த 1000 குைந்னதகளில் 1 வயதிற்குக் கீதை இறக்கும் 

குைந்னதகளின் எண்ணிக்னகனயக் குறிக்கின்றது.  

 

சரத்ார் வல்லபாய் பமடல் மகாவிட் – 19 மருத்துவமறன 

❖ இது உலகின் மிகப்சபரிய தகாவிட் – 19 சிகிசன்ச மற்றும் நல னமயமாகும். 

❖ இந்த 10,000 படுக்னக வசதி சகாண்ட சரத்ார ்வல்லபாய் பதடல் தகாவிட் நல னமயம் 

மற்றும் மருத்துவமனனயானது  புது தில்லியில் திறந்து னவக்கப்பட்டது.  

❖ இது “ராதா சுவாமி சத்சங் பியாஸ்” என்ற ஆன்மீக அனமப்பின் வளாகத்தில் கட்டப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இந்ததா-திசபத்திய எல்னலக் காவல் துனறயானது இந்த னமயத்னதச ்

சசயல்படுத்தும் தனலனம நிறுவனமாகத் ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

1000 படுக்றக வசதி தகாண்ட மருத்துவமறன 

❖ இது பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பால் (DRDO - Defence Research and 

Development Organisation) தில்லியில் அனமக்கப் பட்ட 1000 படுக்னக வசதி சகாண்ட ஒரு 

தற்காலிக அனமப்பாகும்.  

❖ இது மத்திய சுகாதார நலத்துனற அனமசச்கம், உள்துனற அனமசச்கம், டாடா குழுமம் 

மற்றும் ஆயுதப் பனடகள் ஆகியவற்றுடன் இனணந்து DRDOவினால் 12 நாட்களில் கட்டி 

முடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த னமயமானது சரத்ார ் வல்லபாய் பதடல் தகாவிட் – 19 மருத்துவமனனயில் 

அனமக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த மருத்துவமனனயில் உள்ள அனறகளானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 15 அன்று 

கல்வான் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் சீனாவுடன் ஏற்பட்ட தமாதலில் உயிரிைந்த இந்திய 

இராணுவ வீரரக்ளின் நினனவாக, அவரக்ளது சபயர ்சகாண்டு சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

❖ தீவிர சிகிசன்சப் பிரிவு மற்றும் சசயற்னக சுவாச உபகரணம் சகாண்ட அனற 

ஆகியனவ இந்திய ஆயுதப் பனடகளின் கட்டனளப் பிரிவுத ்தளபதியான பிக்குமல்லா 

சந்ததாஷ் பாபு என்பவரது நினனவாக அவரது சபயர ்சகாண்டு  சூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 

தரட்டி நிபுணர் குழு 

❖ ததசிய மனித உரினமகள் ஆனணயமானது 11 உறுப்பினரக்ள் சகாண்ட ஒரு நிபுணர ்

குழுனவ அனமத்துள்ளது.  

❖ இந்தக் குழுவானது இந்தியப் சபாதுச ் சுகாதார அனமப்பின் தனலவரான டாக்டர ்

தக.எஸ். சரட்டி என்பவரின் தனலனமயின் கீை் சசயல்பட இருக்கின்றது. 

❖ இது தனிநபரக்ளின் மனித உரினமகள் மீது சகாரானா னவரஸ் தநாய்த ் சதாற்றின் 

தாக்கம் குறித்து ஆராய இருக்கின்றது.  
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நீதிக்காக சீக்கியரக்ள் (SFJ) 

❖ மத்திய உள்துனற அனமசச்கமானது காலிஸ்தான் ஆதரவு அனமப்பான நீதிக்காக 

சீக்கியரக்ளின் (SFJ - Sikhs For Justice) இனணய தளங்கனள முடக்கியுள்ளது.  

❖ மத்திய உள்துனற அனமசச்கத்தின் பரிந்துனரயின்படி, மத்திய மின்னணு மற்றும் 

தகவல் சதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்கமானது இந்த இனணய தளங்கனள 

முடக்குவதற்காக தகவல் சதாழில்நுட்பச ்சட்டம், 2000 என்பதின் பிரிவு 69Aன் கீை் சில 

ஆனணகனளப் பிறப்பிதத்ுள்ளது.  

❖ SFJ என்பது சட்டவிதராத நடவடிக்னககள் தடுப்புச ்சட்டம், 1967 என்பதின் கீை் உள்ள ஒரு 

சட்ட விதராத அனமப்பாகும். 

❖ இந்த அனமப்பானது சீக்கியரக்ளுக்கான ஒரு தனி நாடாக “காலிஸ்தான்” என்ற 

தகாரிக்னகக்கு ஆதரவு திரட்டுவதற்காக “சபாது வாக்சகடுப்பு 2020” என்பற்காக 

தவண்டி ஆதரவாளரக்னளப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

 

 

சிபிஎஸ்சி மற்றும் முகநூல் 

❖ மத்திய இனடநினலக் கல்வி வாரியமானது (CBSE - Central Board of Secondary Education) 

முகநூலுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இனணந்துள்ளது.   

❖ இது இந்தியாவில் CBSE பாடத் திட்டத்தில் புனன சமய்னமயின் (Augmented Reality) 

அறிமுகத்திற்காக தவண்டி முகநூலுடன் இனணய இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் புதிய பாடத்திட்டமானது கல்விக்கான முகநூல் என்று சபயரிடப்பட்டு உள்ளது. 

இது CBSEயினால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டதாகும். 

 

 

டிஆர்டிஓ – ஐஐடி – எச ்ஆராய்சச்ிப் பிரிவு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பானது (DRDO - Defence Research and 

Development Organisation) னஹதராபாத்தில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்தில் ஒரு ஆராய்சச்ிப் பிரினவத் சதாடங்க இருக்கின்றது. 

❖ இது நாட்டின் பாதுகாப்புத் துனறக்கான எதிரக்ாலத் சதாழில்நுட்பத் ததனவகனளப் 

பூரத்்தி சசய்யும். 
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❖ இந்த ஆராய்சச்ிப் பிரிவானது சசன்னனயில் உள்ள DRDO ஆராய்சச்ி மற்றும் புத்தாக்க 

னமயத்தின் நீட்டிப்பாக சதாடங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 

மிகப்தபரிய சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஆறல - மரவா 

❖ இது மத்தியப் பிரததசத்தின் தரவா மாவட்டத்தில் 1590 ஏக்கர ் நிலப்பரப்பில் 

பரவியுள்ளது. 

 

❖ இது ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் ஒதர இடத்தில் அனமந்த மிகப்சபரிய சூரிய ஒளி 

ஆற்றல் ஆனலகளில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது.  

❖ இது சமாத்தம் 750 சமகா வாட் சூரிய ஒளி ஆற்றல் உற்பத்தி திறனனக் சகாண்டு 

உள்ளது.  

❖ இந்தியா 2022 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் 100 ஜிகா வாட் சூரிய ஒளி ஆற்றல் உற்பத்தித ்

திறனன அனடவனதத் ததசிய இலக்காக நிரண்யித்துள்ளது.  

 

பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யான் அன்ன மயாஜனா 

❖ மத்திய அனமசச்ரனவயானது இந்தத் திட்டத்னத அடுத்த 5 மாதங்களுக்கு, அதாவது 

2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல முதல் நவம்பர ் மாதம் வனர நீட்டிக்க ஒப்புதல் 

வைங்கியுள்ளது. 

❖ இதன்கீை், உணவு தானியங்கள் மற்றும் இலவச எரிவாயு உருனளகள் ஏனை 

மக்களுக்கு வைங்கப்பட இருக்கின்றன.  

 

ரன்பீர் சிங் குழு 

❖ ஓய்வு சபற்ற நீதிபதிகள் மற்றும் முன்னாள் அதிகாரிகனளக் சகாண்ட ஒரு குழுவானது 

குற்றவியல் சட்டங்களில் திருத்தங்கனள தமற்சகாள்வதற்காக புதிதாக 

அனமக்கப்பட்ட குழுவிற்குத் தனது பரிந்துனரகள் குறித்து எழுதியுள்ளது. 

❖ அது ரன்பீர ் சிங் (தில்லியில் உள்ள ததசிய சட்டப் பல்கனலக்கைகத்தின் 

துனணதவந்தர)் என்பவரால் தனலனம தாங்கப்படுகின்றது. 

❖ இது அக்குழுவில் உள்ள பன்முகத ் தன்னமயின் குனறபாடு குறிதத்ு தகள்வி 

எழுப்பியுள்ளது. இது அக்குழுவின் சசயல்பாடுகளில் அதிக அளவிலான சவளிப்பனடத ்

தன்னமனயக் தகாருகின்றது.  
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சமுத்திர மசது நடவடிக்றக 

❖ புதிய சகாரானா னவரஸ் தநாய்ப் பாதிப்பின் காரணமாக சவளிநாடுகளில் 

சிக்கியுள்ள இந்தியரக்னள மீண்டும் இந்தியாவிற்கு அனைதத்ு வரும் 

நடவடிக்னகயானது இந்தியக் கடற்பனடயினால் சவற்றிகரமாக முடிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்த நடவடிக்னகயில் ஐஎன்எஸ் சரத்ுல், ஐஎன்எஸ் ஐராவத், ஐஎன்எஸ் மஹர ் மற்றும் 

ஜலஷ்வா ஆகியனவ கலந்து சகாண்டன. 

 

உத்திசார் (முக்கியமான) பாலங்கள் 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்ரான ராஜ்நாத் சிங் எல்னலப் பகுதிகளில் கட்டப் 

பட்டுள்ள 6 உத்திசார ்பாலங்கனளத் திறந்து னவதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்தப் பாலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள சரவ்ததச எல்னல மற்றும் எல்னலக் 

கட்டுப்பாட்டுக் தகாடு ஆகியவற்றிற்கு அருகில் அனமந்துள்ளன. 

❖ இது எல்னலச ்சானலகள் அனமப்பின் சம்பாரக்் என்ற திட்டத்தின் மூலம் ஒரு குறித்த 

காலத்தில் கட்டப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த 6 பாலங்கள் பின்வருமாறு 

o தரன்ாக் – I பாலம் 

o தரன்ாக் – II பாலம் 

o தகாதாவாலா பாலம் 

o பல்வான் பாலம் 

o பகடிவாலா பாலம் 

o பன்யாலி பாலம் 

 

ASEEM 

❖ மத்தியத் திறன் தமம்பாடு மற்றும் சதாழில்முனனவுத் துனற அனமசச்கமானது ஆதம் 

நிரப்ர ்திறன் சபற்ற சதாழிலாளி முதலாளி வனரபடமிடல் (ASEEM - Aatamanirbhar  Skilled 

Employee Employer Mapping) என்ற ஒரு டிஜிட்டல் தளத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது திறன் சபற்ற மக்கள் நீடித்த வாை்வாதார வாய்ப்புகனளக் கண்டறிய உதவ 

இருக்கின்றது. 

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான காவல் நிறலயங்களின் வருடாந்திர தரவரிறச 

❖ இமாசச்லப் பிரததசத்தின் ஹமிரப்ூர ் மாவட்டத்தில் உள்ள நடாவுன் காவல் 

நினலயமானது இந்தியாவின் சிறந்த நினலயமாக முதலிடத்தில் தரவரினசப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ காவல் நினலயங்களின் தரவரினச முனறயானது 2018 ஆம் ஆண்டில் மத்திய 

உள்துனற அனமசச்கத்தினால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டதாகும்.  

 

மேே்நாக் ரயில் 

❖ தஷஷ்நாக் ரயில் 2.8 கி.மீ நீளமுள்ள ஒரு சரக்கு ரயிலாகும். 

❖ இது இந்திய ரயில்தவயால் உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் இயக்கப்படும் ஒரு மிக நீண்ட 

ரயில் ஆகும். 
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❖ இந்திய மத்திய ரயில்தவயின் நாக்பூர ் பிரிவான சதன்கிைக்கு மத்திய ரயில்தவ 

மண்டலத்தால் இது உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது தற்தபாது தமற்கு மாநிலமான மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூருக்கும் வடதமற்கு 

மாநிலமான ஹரியானாவில் உள்ள தகாரப்ாவிற்கும் இனடதய இயங்கி வருகிறது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் தததி இந்திய ரயில்தவ அனமசச்கம் 177-சபட்டிகள் 

சகாண்ட ஒரு சரக்கு ரயினல ‘சூப்பர ்அனதகாண்டா ரயில்’ என்ற சபயரில் ஏற்கனதவ 

இயக்கியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

 

இந்திய வானிறல ஆய்வுத் துறறயின் தரவு 

❖ இந்திய வானினல ஆய்வுத் துனறயின் தரவுகளின் படி, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 

இந்தியாவின் மிகவும் ஈரமான ஜூன் மாதம் இதுவாகும். 

❖ இதன் வினளவாக நாடு முழுவதும் காரீப் பயிரக்ளின் வினதப்புப் பகுதியானது 2.5 

மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. 

❖ காரீப் பயிரக்ள் சவப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான மனைக் காலங்களில் வளரக்்கப் 

படுகின்றன. 

 

ஸ்வமதஸ் திறன் அட்றட 

❖ வந்தத பாரத் திட்டத்தின் கீை் நாட்டிற்குத் திரும்பும் குடிமக்களின் திறனிற்தகற்ப ஒரு 

பயிற்சி அளிக்கும் முனறனய மத்திய அரசானது சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ ஸ்வததஸ் (தவனலவாய்ப்பு ஆதரவுக்காக தவண்டி  திறனமயான சதாழிலாளரக்ள் 

வருனக மீதான தரவுதளம்) என்பது 

o திறன் தமம்பாடு மற்றும் சதாழில் முனனதவார ்அனமசச்கம், 

o சபாது விமானப் தபாக்குவரத்து அனமசச்கம் மற்றும் 

o சவளியுறவுத் துனற அனமசச்கம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

இ-மலாக் அதாலத்  

❖ இந்தியாவின் முதலாவது மாநில அளவிலான இ-தலாக் அதாலத் ஆனது சமீபத்தில் 

நடத்தப்பட்டது. 

 

❖ இது சத்தீஸ்கர ்மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 195 அமரவ்ுகளின் மூலம் நடத்தப் பட்டது. 
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❖ தலாக் அதாலத் என்பது பிரசச்ினனகளுக்கு மாற்று நனடமுனறகளில் தீரவ்ு காணும் 

ஒரு அனமப்பு அல்லது ஒரு மன்றமாகும்.  

❖ இங்கு நீதிமன்றங்களில் நிலுனவயில் உள்ள வைக்குகள் அல்லது பிரசச்ினனகள் 

சமரசத்தின் மூலம் தீரத்த்ு னவக்கப்படுகின்றன. 

 

மாற்றத்திற்காக மவண்டி மிதிவண்டி சவால் (Cycles4change Challenge)     

❖ மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள 

சபாலிவுறு நகரங்கள் திட்டமானது ‘இந்தியா னசக்கில்ஸ்4தசஞ்ச’் என்ற ஒரு 

சவாலிற்கான (தபாட்டி) பதிவினனத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் தபாட்டியானது மிதிவண்டி ஓட்டுதனல ஊக்குவிப்பதற்கு தவண்டி ஒரு 

ஒருங்கினணந்த சதானலதநாக்குப் பாரன்வனய தமம்படுத்துவதற்காக நகரங்கனள 

அதன் குடிமக்கள் மற்றும் வல்லுநரக்ளுடன் இனணப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

 

இந்திய உலக வாரம் 2020 மாநாடு 

❖ இது இலண்டனில் உள்ள ஒரு ஊடக அனமப்பான “இந்தியா இங்க்” என்ற ஒரு 

அனமப்பினால் நடத்தப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர முதன்னம நிகை்வாகும். 

❖ இதன் முதன்னம சவளியீடு, “இந்திய உலக வணிகம்” என்றறியப் படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருப்சபாருள், “மறுமலரச்ச்ி சகாண்டதாக இரு: இந்தியா மற்றும் ஒரு 

சிறந்த புதிய உலகம்” என்பதாகும். 

 

ATL தசயலி வளரச்ச்ித் ததாகுப்புகள் 

❖ இனவ நிதி ஆதயாக்கின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தின் கீை் உள்ள அதன் அடல் 

தமம்படுத்து ஆய்வகங்களினால் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிக் குைந்னதகளுக்காகத் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத ்என்ற முன்சனடுப்பின் வரினசயில் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது பள்ளிக் குைந்னதகனளத் திறன்தபசினய அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட 

சசயலிகளின் மீதான பயனாளரக்ள் என்ற நினலயிலிருந்து, அவரக்னளத் 

திறன்தபசினய அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட சசயலிகனளப் புத்தாக்க முனறயில் 

உருவாக்குபவரக்ள் என்ற நினலக்கு மாற்றுவதற்காகத் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சிறப்பு சரக்கு இரயில் 

❖ இந்திய இரயில்தவயானது தனது முதலாவது சிறப்பு சரக்கு இரயினல வங்க ததச 

நாட்டிற்கு இயக்கியுள்ளது. 

❖ இது காய்ந்த மிளகாய்கனள ஆந்திரப் பிரததசத்தின் குண்டூர ் மாவட்டத்திலிருந்து 

வங்க ததசத்திற்கு எடுத்துச ்சசன்றது. 

❖ ஆந்திரப் பிரததசத்தில் உள்ள குண்டூர ் மற்றும் அதனனச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் 

மிளகாய்களின் சாகுபடிக்கு தவண்டி மிகவும் சிறப்பாக அறியப்படுகின்றன. 

❖ இந்தியாவில் மிளகாய் உற்பத்தியில் முதன்னமயான மாநிலமாக ஆந்திரப் பிரததசம் 

விளங்குகின்றது. இது சமாத்த மிளகாய் உற்பதத்ியில் 26%ற்கும் தமலான பங்னக 

வகிக்கின்றது. 
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❖ குண்டூர ் சன்னம் மிளகாய் என்பது புவிசார ் குறியீடு சபற்றுள்ள மிளகாயின் ஒரு 

வனகயாகும். 

 

திவ்யாங்ஜன் (மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான) இடஒதுக்கீடு 

❖ இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது அனதமால் பந்தாரி (எதிர)் தில்லி சதாழில்நுட்பப் 

பல்கனலக்கைகம் என்ற வைக்கில் 2012 ஆம் ஆண்டின் தில்லி உயர ்நீதிமன்றத் தீரப்்னப 

உறுதி சசய்துள்ளது. 

❖ இந்த முடிவானது அரசு தவனலவாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் பட்டியலிடப்படட் 

வகுப்பினர ் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பைங்குடியினர ் ஆகிதயாருக்கு இருக்கும் அதத 

உரினமனய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் வைங்குமாறு வலியுறுத்தி உள்ளது. 

 

ஸ்ரீ பத்மநாபசுவாமி மகாயில் 

❖ தகரளாவின் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பத்மநாபசுவாமி தகாயிலின் நிரவ்ாகத்னத 

நடத்த திருவாங்கூர ் அரசர ் குடும்பத்திற்கான உரினமனய இந்திய உசச் நீதிமன்றம்  

உறுதி சசய்துள்ளது. 

❖ இது நாட்டின் சசல்வமிக்க தகாயில்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. 

❖ இக்தகாயிலானது “நிலவனறகள்” என்று அனைக்கப்படும் 6 சபட்டகங்கனளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இனவ A முதல் F என்ற அனடயாளத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

❖ 2011 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில், இந்திய உசச் நீதிமன்றமானது இக்தகாயிலின் “B”  

என்ற சபட்டகத்னதத் தவிர மற்ற 5 சபட்டகங்கனளயும் திறப்பதற்கு தவண்டி 

சதால்லியல் துனற மற்றும் தீயனணப்புத் துனறக்கு சில வழிகாட்டுதல்கனள 

வைங்கியிருந்தது. 

❖ இந்த 6 சபட்டகங்களில் “B” என்ற சபட்டகமானது மிகப்சபரிய ஒரு சபட்டகமாகக் 

கருதப் படுகின்றது. 

❖ ஆனால் “B” என்ற சபடட்கத்னதத் திறந்தால் துரதிரஷ்்டம் ஏற்பட்டு விடும் என்ற 

நம்பிக்னகயின் காரணமாக இந்தப் சபட்டகமானது திறக்கப் படாமல் உள்ளது. 
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குடும்பக் கட்டுப்பாடு குறித்த தரவு 

❖ மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத் துனற அனமசச்கமானது பின்வரும் தரவுகனள 

எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. 

❖ நாட்டின் 50%ற்கும் தமற்பட்ட மக்கள் சதானகயானது 15-49 என்ற கருவுறுதலுக்கான  

வயது வரம்பிற்குள் உள்ளது. 

❖ இந்தியாவின் ததாராய பிறப்பு விகிதமானது 21.8லிருந்து (2011) 20 ஆக (2018)  

குனறந்துள்ளது. 

❖ சமாத்தக் கருவுறுதல் விகிதமானது 2.4லிருந்து (2011) 2.2 ஆக (2018) குனறந்துள்ளது. 

❖ பதின்ம வயதில் கருவுறுதல் விகிதமானது 16லிருந்து 7.9 ஆக பாதியாகக் 

குனறந்துள்ளது. 

❖ ததசியக் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டமானது “அந்த்தாரா” என்ற திட்டத்தின் கீை் 

உடம்பினுள் உட்சசலுத்தப்படக் கூடிய ஒரு கருத்தனட முனறனய சபாதுச ் சுகாதார 

அனமப்பில் அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.  

 

திருநர் (உரிறமகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 

❖ மத்திய அரசானது இந்தச ்சட்டத்தின் கீை் வனரவு விதிகனள சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த வனரவில் அனடயாளச ் சான்றிதழுக்கு தவண்டி விண்ணப்பிக்கும் 

திருநரக்ளுக்கான மருத்துவ ஆய்வு சதாடரப்ான சான்றிதை் ததனவயானது  நீக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ மாவட்ட ஆட்சியர ்திருநர ்அனடயாளச ்சான்று மற்றும் அட்னடனய வைங்குவார.் 

❖ இது எந்தசவாரு மருத்துவ ஆய்வின் அடிப்பனடயிலும் அல்லாமல், விண்ணப்பதாரரின் 

வாக்குமூலத்தின் அடிப்பனடயில் மட்டுதம வைங்கப்படும். 

❖ திருநரக்ளுக்கு எதிராக குற்றம் புரிந்தவரக்ளுக்கு த்தகுந்த (குறிப்பிட்ட) காலத்திற்குள் 

தண்டனன சபற்றுத் தருவது அந்தந்த மாநிலத்தின் சபாறுப்பாகும். 

❖ தமலும் அந்தந்த மாநில அரசுகள் மாவட்ட ஆடச்ித் தனலவரின் தனலனமயில் ஒரு 

திருநர ்பாதுகாப்புப் பிரினவ உருவாக்க தவண்டும். 

 

அஞ்சி காட் பாலம் 

❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது கம்பி வடத்தால் அனமக்கப்பட்ட இந்திய இரயில்தவப் 

பாலமாகும். 

❖ இது சகாங்கன் இரயில்தவ கைக நிறுவனத்தினால் கட்டப்பட்டு வருகின்றது. 
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❖ இது ஜம்மு காஷ்மீரில் காட்ரா மற்றும் ரியாசி ஆகியவற்னற இனணக்க இருக்கின்றது. 

❖ இது உதம்பூர ்– ஸ்ரீநகர ்- பாரமுல்லா இரயில் இனணப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி ஆகும். 

❖ தமலும் குறிப்பிடப் பட்டுள்ள இந்தத ் திட்டமானது சசனாப் நதிப் பாலத்னதயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ சசனாப் பாலப் பணிகள் நினறவு சபற்றால், அது உலகின் மிக உயரந்்த இரயில் 

பாலமாக உருசவடுக்கும். 

 

தசயல்விளக்க தினங்கள் 

❖ “சசயல்விளக்க தினங்கள்” என்ற ஒரு முன்சனடுப்பானது அரசாங்க அனமப்புகளின் 

பங்களிப்புடன் நிதி ஆதயாக்கின் அடல் புத்தாக்கத் திட்டத்தினால் சதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றின் மீதான சாத்தியமுள்ள புத்தாக்கங்கனளக் 

சகாண்டுள்ள ஸ்டாரட்்அப் நிறுவனங்கனள அனடயாளம் காண இருக்கின்றது.  

 

API அறிக்றக 

❖ சதாழில்நுட்பத் தகவல் முன்கணிப்பு மற்றும் ஆய்வு ஆனணயமானது (TIFAC - 

Technology Information, Forecasting and Assessment Council) சமீபத்தில், “உள்ளீட்டு மருந்து 

மூலப் சபாருட்கள்” (API - Active Pharmaceutical Ingredients) குறித்த ஒரு அறிக்னகனய 

சவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அறிக்னகயுடன் “இந்தியாவில் தயாரிப்தபாம் என்ற திட்டத்திற்கான தனலசிறந்த 

இனடயீடுகள் : தகாவிட ் – 19 சதாற்றிற்குப் பின்பு” என்ற தனலப்பு சகாண்ட ஒரு 

சவள்னள அறிக்னகயும் சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ள மருந்துத் சதாழிற்துனறயானது அளவின் அடிப்பனடயில் உலகில் 

சீனா மற்றும் இத்தாலிக்கு அடுத்து 3வது மிகப்சபரிய நாடாகவும் மதிப்பின் 

அடிப்பனடயில் 14வது மிகப்சபரிய நாடாகவும் உள்ளது. 

❖ API என்பது மருந்தியல் சசயல் ஏற்படக் காரணமாகவுள்ள மருந்தில் இருக்கும் 

சபாருட்கள் அல்லது சபாருட்களின் ஒரு கலனவயாகும். 

❖ TIFAC என்பது அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட்பத ் துனறயின் கீை் சசயல்படும் ஒரு 

தன்னாட்சி அனமப்பாகும். 

 

மதசிய உளவுத் தகவல் மசகரிப்பு றமயம் (NATGRID)  

❖ ததசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்துடன் ஒரு புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் NATGRID 

னகசயழுத்திட்டுள்ளது. 

❖ இது முதல் தகவல் அறிக்னககள் மற்றும் திருடப்பட்ட வாகனங்கள் பற்றிய 

விவரங்கனளப் சபறுவதற்காக தவண்டி னமயப்படுத்தப்பட்ட நிகை்தநர அளவிலான 

இனணயக் குற்றம் மற்றும் குற்றவியல் கண்காணிப்பு மீதான கணினிக் 

கட்டனமப்புகளின் தரவுதளத்னத அணுகுவதாகும். 

❖ இத்தரவுதளத்திற்கான அணுகலுடன், NATGRID அனமப்பானது உளவுத்துனற மற்றும் 

விசாரனண நிறுவனங்களுக்கினடதயயான ஓர ்இனணப்பாகச ்சசயல்படும். 

❖ இது நாடு முழுவதிலுமிருக்கும் 14,000 காவல் நினலயங்களின் தரவுகளுக்கு இனடயில் 

ஓர ்இனணப்னப வைங்கும். 
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❖ ஆனால் மாநில காவல்துனற இதன் ஒரு பகுதியாக இருக்காது. 

❖ இது 2008 ஆம் ஆண்டு மும்னப தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு முன்சமாழியப்பட்டது. 

 

விக்ராந்த் 

❖ 2022 ஆம் ஆண்டளவில் முதல் உள்நாட்டு விமானத் தாங்கிக் கப்பலான விக்ராந்த் 

கப்பாலானது சசயல்முனறக்கு வந்துவிடும் என்று இந்திய கடற்பனடப் பிரிவு 

எதிரப்ாரக்்கிறது. 

❖ இது தற்தபாது ரஷ்யானவச ் தசரந்்த ஐ.என்.எஸ் விக்ரமாதித்யானவக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

 

கிருே் மகாபாலகிருே்ணன் குழு 

❖ இது இன்தபாசிஸ் நிறுவனத்தின் இனண நிறுவனரான கிருஷ் தகாபால கிருஷ்ணன் 

என்பவரது தனலனமயில் தரவுப் பாதுகாப்பு குறிதத்ு அரசினால் அனமக்கப்பட்ட ஒரு 

குழுவாகும். 

❖ இது உள்நாட்டில் உருவாக்கப்படும் தனிப்பட்ட விவரம் அல்லாத தரவுகள் பல்தவறு 

உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அனமப்புகளினால் பயன்படுத்துவதற்கு தவண்டி 

சபற்றுக் சகாள்ளப் படுவதற்குப் பரிந்துனர சசய்துள்ளது. 

❖ தனிப்பட்ட விவரம் அல்லாத தரவு என்பது தனிப்பட்ட முனறயில் அனடயாளம் காண 

முடியாத தகவல்கனளக் சகாண்ட ஒரு தரவுத் சதாகுப்பாகும். 

 

NETC 

❖ ஜிஎம்ஆர ் னஹதராபாத் சரவ்ததச விமான நினலயமானது சதாடரப்ற்ற (தநரடியாக 

அல்லாத) சுங்க வரிப் பரிவரத்்தனனயுடன் கூடிய இந்தியாவின் முதலாவது முழுவதும் 

சதாடரப்ற்ற விமான நினலய மகிழுந்து நிறுத்துமிடத்னத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஜிஎம்ஆர ்விமான நினலயமானது 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் முதலாவது  ததசிய 

மின்னணு சுங்கவரி வசூல் (NETC - National Electronic Toll Collection) வினரவு அனடயாளச ்

சீட்டு (FASTag) சகாண்ட மகிழுந்துப் பூங்கானவ அறிமுகப்படுத்தியது.  

❖ இது இந்திய அரசின் “ஒரு ததசம் ஒரு அனடயாளச ்சீட்டு” – NETC FASTag என்ற திட்டத்தின் 

ஒரு பகுதியாகும். 

 

இந்தியாவில் மபறுகால இறப்பு 

❖ 2016-18 ஆம் காலகட்டத்திற்கான இந்தியாவில் தபறுகால இறப்பு விகிதம் (MMR - 

Maternal Mortality Rate) குறித்த ஒரு சிறப்பு அறிக்னகயானது மாதிரிப் பதிவுகள் முனற 

அலுவலகத்தின் தனலனமப் பதிவாளரால் (SRS - Sample Registration System) சவளியிடப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ சமீபத்திய அறிக்னகயின்படி இந்தியாவில் MMR ஆனது 2014-16ல் 130 மற்றும் 2015-17ல் 

122 என்ற அளவுகளிலிருந்து 2016-18 ஆம் காலகட்டத்தில் 113 என்ற அளவாகக் 

குனறந்துள்ளது. 

❖ ஆந்திரப் பிரததசம் (65), சதலுங்கானா (63), கரந்ாடகா (92), தகரளா (43) மற்றும் 

தமிை்நாடு (60) ஆகிய சதன்னிந்திய மாநிலங்கள் குனறவான MMR அளவினனப் பதிவு 

சசய்துள்ளன.  
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❖ அசாம் (25), பீகார ் (149), மத்தியப் பிரததசம் (173), சத்தீஸ்கர ் (159), ஒடிசா (150), 

இராஜஸ்தான் (164), உத்தரப் பிரததசம் (197) மற்றும் உத்தரகாண்ட் (99) ஆகிய வட 

இந்திய மாநிலங்கள் அதிக MMR அளவினனப் பதிவு சசய்துள்ளன.  

❖ MMR என்பது பிறக்கும் 1,00,000 குைந்னதகளுக்கு ஏற்படும் தபறுகால இறப்புகளின் 

எண்ணிக்னகனயக் குறிக்கின்றது. 

 

நிே்தா 

❖ மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்ர ் ஆந்திரப் பிரததசத்தின் 

முக்கியமான வளம் சகாண்ட நபரக்ளுக்காக முதன்முனறயாக நிஷ்தா என்ற ஒரு 

திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ நிஷ்தா என்பது பள்ளித் தனலனம ஆசிரியரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளின் 

முழுனமயான தமம்பாடட்ிற்கான ஒரு ததசிய முன்சனடுப்பு என்பதாகும். 

❖ தன்னளவில் இதத வனகனயச ் தசரந்்த உலகின் மிகப்சபரிய ஆசிரியரக்ள் பயிற்சித ்

திட்டம் இதுவாகும். 

❖ இந்த முன்சனடுப்பானது மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கத்தின் 

(HRD - Human Resources Development) பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துனறயின் கீை் 

ஒரு ஒருங்கினணந்த ஆசிரியர ்பயிற்சித் திட்டமாகும்.  

❖ இது HRDயின் கீை் மத்திய அரசினால் ஆதரவளிக்கப்படும் ஒரு திட்டமான சமக்ர சிக்சா 

என்பதின் கீை் சதாடக்க நினலக் கல்வி அளவில் நடத்தப்படுகின்றது. 

❖ மத்திய அரசினால் ஆதரவளிக்கப்படும் திட்டமான சமக்ர சிக்சாவின் கீை் சதாடக்க 

நினலக் கல்வி அளவில் கற்றல் முடிவுகனள தமம்படுத்துவதற்காக ததசியத் திட்டம் 

ஒன்று உள்ளது. 

 

 

முதலாவது மசாதறன அடிப்பறடயிலான தகாள்கலன் (சரக்கு) கப்பல் 

❖ இது வங்க ததசத்தின் சட்தடாகிராம் துனறமுகத்தின் வழியாக  சகால்கத்தாவிலிருந்து 

திரிபுராவில் உள்ள அகரத்லாவிற்கு சகாடியனசத்துத் துவக்கி னவக்கப்படட்து.  

❖ இந்தத் திட்டம் இந்தியாவின் வடகிைக்குப் பகுதினய இனணப்பதற்காக 

இந்தியாவிற்கான ஒரு மாற்று மற்றும் குறுகிய சதானலவுள்ள வழினய அளிக்க 

இருக்கின்றது.  

❖ இது வங்க ததசத்தின் வழியாக இந்தியாவின் சரக்குப் தபாக்குவரத்திற்காக தவண்டி 

சட்தடாகிராம் மற்றும் தமாங்கலா துனறமுகங்களின் பயன்பாடு மீதான 

ஒப்பந்தத்தின் கீை் தமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ நிலத்தால் சூைப்பட்ட இந்திய மாநிலங்களான அசாம், தமகாலயா மற்றும் திரிபுரா 

ஆகியனவ இந்திய வழிகளின் மூலம் சட்தடாகிராம் மற்றும் தமாங்கலா 

துனறமுகங்களிலிருந்து  திறந்தசவளியிலான 8 கடல்வழித் தடங்களின் 

அணுகுதனலப் சபற்றுள்ளன.  
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சமூகப் பரவல் 

❖ தகரளா மாநில முதல்வரான பினராயி விஜயன் தகரளாவில் சகாதரானாவின் சமூகப் 

பரவனல உறுதி சசய்துள்ளார.் 

❖ இது இந்தநாயானது அங்கு மூன்றாவது நினலயில் உள்ளனதக் குறிக்கின்றது. 

❖ தற்தபானதய சூை்நினலக்குத் தடுப்பு மருந்து ஒன்று மட்டுதம தீரவ்ு என்று இந்திய 

மருத்துவக் கூட்டனமப்பு அறிவித்துள்ளது.  
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வடகிழக்கில் இரயில்மவ 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் வடகிைக்கு மாநிலங்களில் உள்ள அனனத்துத ்

தனலநகரங்களும் இரயில் அனமப்பினால் இனணக்கப்படும் என்று இந்திய 

இரயில்தவ வாரியம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ தற்சபாழுது அசாம், திரிபுரா மற்றும் அருணாசச்லப் பிரததசம் ஆகிய மாநிலங்களின் 

தனலநகரங்கள் ஏற்சகனதவ இரயில் அனமப்பினால் இனணக்கப் பட்டுள்ளன. 

 

நுகர்மவார் பாதுகாப்புச ்சட்டம், 2019 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 20 ஆம் தததி முதல் நனடமுனறக்கு வந்தது. 

❖ இது நுகரத்வார ்பாதுகாப்புச ்சட்டம், 1986 என்ற சட்டத்திற்கு மாற்றாக விளங்குகின்றது. 

❖ இது மத்திய நுகரத்வார ் பாதுகாப்பு ஆனணயத்னத (CCPA - Central Consumer Protection 

Authority) அனமப்பனத உள்ளடக்கியுள்ளது.  

❖ CCPA ஆனது நுகரத்வாரக்ளின் உரினமகனளப் பாதுகாக்க, ஊக்குவிக்க மற்றும் 

நனடமுனறப்படுத்த இருக்கின்றது.  

❖ இந்தச ் சட்டத்தின் கீை், தவறான சபாருட்கனள ஊக்குவித்ததற்காக பிரபலங்களுக்கு 

ரூ. 10 இலட்சம் வனர அபராதம் விதிக்க முடியும். 

❖ தவறான தகவல்கனள அளிக்கும் விளம்பரதாரரக்ளுக்கு எதிராக கடுனமயான 

நடவடிக்னககனள இதன்கீை் எடுக்க முடியும். 

❖ இந்தச ் சட்டமானது 48 மணி தநரத்திற்குள் நுகரத்வாரிடமிருந்து புகாரக்னளப் 

சபற்றனத ஒப்புக் சகாள்ள மின்னணு-வரத்த்க நிறுவனங்கனளக் கட்டாயப் 

படுத்துகின்றது. 

 

ICAR 

❖ சமீபத்தில் இந்திய தவளாண் ஆராய்சச்ிக் கைகமானது (ICAR - Indian Council of Agricultural 

Research) அதன் 92வது நிறுவன தினத்னத 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 16 அன்று 

சகாண்டாடியது.   

❖ இது 1929 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சமுதாயப் பதிவுச ் சட்டம், 1860 என்ற சட்டத்தின் கீை் பதிவு சசய்யப்பட்ட ஒரு 

சங்கமாகும். 

❖ இது இந்திய அரசின் மத்திய தவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அனமசச்கத்தின் 

தவளாண் ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்வித்துனறயின் கீை் உள்ள ஒரு தனிசச்ுதந்திர 

அனமப்பாகும்.  

 

மமனாதர்பன் (MANODARPAN) 

❖ மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்ரான ரதமஷ் சபாகிரியால் நிஷாங்க் 

“மதனாதரப்ன்” என்ற ஒரு முன்சனடுப்னபத ்சதாடங்கியுள்ளார.் 

❖ இது மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் சபற்தறாரக்ளுக்கு உளவியல் – சமூக 

ஆதலாசனனனய வைங்குவனதயும் அவரக்ளின் மனநலம் மற்றும் உணரச்ச்ி 

வயப்படும் சதாடரப்ான பிரசச்ினனகனளக் கனளவனதயும் தநாக்கமாகக் சகாண்டு 

உள்ளது. 

❖ இது ஆத்ம நிரப்ர ்பாரத ்அபியானின் ஒரு பகுதியாகும். 
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NSO அறிக்றக 

❖ ததசியப் புள்ளியியல் அலுவலகமானது (NSO - National Statistical Office) “குடும்ப சமூக 

நுகரவ்ு : கல்வி” என்ற ஒரு அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயானது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் முதல் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜுன் 

மாதம் வனரயிலான காலகட்டத்தில் 8000 கிராமங்கள் மற்றும் 6000 நகரப்்புறப் 

பகுதிகளில் பரவியுள்ள 1.13 இலட்சம் குடும்பங்கனள ஆய்வு சசய்துள்ளது.  

அறிக்ககயின் அம்ெங்கள் 

❖ 7 வயது அல்லது அதற்கு தமற்பட்தடாருக்கான அகில இந்தியக் கல்வியறிவு 

விகிதமானது 77.7% என்ற அளவிலும் ஊரகப் பகுதிகளில் 77.7% ஆகவும் நகரப்்புறப் 

பகுதிகளில் 87.7% ஆகவும் உள்ளது. 

❖ எண்ணிலக்கப் பிளவில் (டிஜிட்டல் சதாடரப்ு) 4% ஊரகக் குடும்பங்கள் மட்டுதம 

கணினி அணுகனலப் சபறுகின்றன. 23% நகரப்்புறக் குடும்பங்கள் மட்டுதம கணினி 

அணுகனலப் சபறுகின்றன.  

❖ மாணவரக்ள் மற்றும் மாணவிகள் ஆகிதயாரின் சமாத்த கல்வி வருனகப் பதிவு வீதம் 

நகரப்்புறப் பகுதிகளிலும் ஊரகப் பகுதிகளிலும் 100% ஆக உள்ளது.  

 

இந்தியாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

❖ இந்தியாவானது 2030 ஆம்  ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்களிலிருந்து நிறுவப்பட்ட 

சகாள்திறன் அளவில் 60% அளவிற்கு மின்சார உற்பத்தினயக் சகாண்டிருக்கும். 

❖ இந்தியாவானது 2022 ஆம் ஆண்டில் 175 ஜிகாவாட் என்ற அளவிலிருந்து 2030 ஆம் 

ஆண்டில் 450 ஜிகாவாட் என்ற அளவிற்குப் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் இலக்னக 

அதிகரிக்க இருக்கின்றது.   

 

SPRING திட்டம் 

❖ இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் பனாரஸ் இந்துப் பல்கனலக்கைகம் 

ஆகியனவ கங்னக மற்றும் தகாதாவரி நதியின் தூய்னமக்காக உயிரித் சதாழில்நுட்ப 

அடிப்பனடயிலான நீர ்சுத்திகரிப்பு அனமப்னப ஏற்படுத்த உள்ளன. 

❖ இந்தத் திட்டமானது ஐதராப்பிய ஒன்றியத்துடன் இனணந்து மத்திய அறிவியல் மற்றும் 

சதாழில்நுட்பத் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள உயிரித ் சதாழில்நுட்பத ்

துனறயினால் நிதியளிக்கப் படுகின்றது.  

❖ இதன் குறிப்பிட்ட முக்கிய இலக்கு மாசுபட்ட நீருக்காக குனறந்த சசலவு சகாண்ட ஒரு 

தமம்படுத்தப்பட்ட உயிரி ஆக்ஸிஜதனற்ற அனமப்னப உருவாக்குவதாகும்.  

❖ SPRING திட்டம் என்பது நீர ்வளங்கள் மற்றும் புதிய உயிரித் சதாழில்நுட்ப சுத்திகரிப்புத் 

தீரவ்ுகள் மற்றும் சிறந்த நனடமுனறகள் ஆகியவற்னறச ் சசயல்படுத்துதலுக்கான 

உத்திசார ் திட்டமிடல் என்பதாகும் (SPRING - Strategic Planning for Water Resources and 

Implementation of Novel Biotechnical Treatment solutions and Good Practices).  

 

SBTi 

❖ அறிவியனல அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட இலக்குகள் முன்சனடுப்புகள் (SBTi - Science-

Based Targets initiative) என்ற திட்டத்துடன் இனணந்த உலகளவில் 7வது துனறமுகம் 

மற்றும் முதலாவது இந்தியத் துனறமுகம் அதானி துனறமுகங்கள் மற்றும் சிறப்புப் 

சபாருளாதார மண்டல நிறுவனம் ஆகும். 
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❖ SBTi என்பது காரப்ன் சவளியிடல் திட்டம், ஐக்கிய நாடுகள் உலக உடன்படிக்னக, உலக 

வளங்கள் நிறுவனம் மற்றும் இயற்னகக்கான உலகளாவிய நிதியம் 

ஆகியவற்றிற்கினடதயயான ஒரு கூட்டு முயற்சியாகும். 

 

 

மதசியப் மபாக்குவரத்து அனுமதி முறற 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூைல், வளம் மற்றும் காலநினல மாற்றத்துனற அனமசச்ரான பிரகாஷ் 

ஜவ்தடகர ் காசணாலி முனறயில் இந்தச ் தசாதனனத் திட்டத்னதத் சதாடங்கி 

னவத்துள்ளார.் 

❖ இந்தச ் தசாதனனத் திடட்மானது மத்தியப் பிரததசம் மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய 

மாநிலங்களில் சசயல்பட இருக்கின்றது. 

❖ இது தநரடி முனறயிலான காகித அடிப்பனடயிலான தபாக்குவரத்னத இனணய 

வழியிலான தபாக்குவரதத்ு அனுமதி முனறயின் மூலம் மாற்ற இருக்கின்றது. இது மரம், 

மூங்கில் மற்றும் சிறு வனப் சபாருட்களின் இயக்கத்னத எளினமயாக்க வழிவனக 

சசய்கின்றது. 

 

இராணுவத்தில் தபண்களுக்கான நிரந்தர ஆறணயம் 

❖ மத்தியப் பாதுகாப்புத் துனற அனமசச்கமானது இந்திய இராணுவதத்ில் சபண் 

அதிகாரிகளுக்கான நிரந்தர ஆனணய தகுதிநினலனய வைங்குவதற்காக ஒரு 

முனறயான அனுமதிக் கடிதத்னத வைங்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்திய இராணுவத்தில் அனனத்து 10 வனகப் பிரிவுகளிலும் உள்ள சபண் 

அதிகாரிகளுக்கும் குறுகிய கால தசனவ ஆனணயத்திலிருந்து நிரந்தர ஆனணயத ்

தகுதிநினலனய வைங்க அனுமதியளித்துள்ளது. 

❖ இதற்குமுன் சபண்களுக்கான அனுமதியானது குறுகிய கால தசனவ ஆனணயத்தின் 

மூலம் மட்டுதம தமற்சகாள்ளப்பட்டு வந்தது. 

❖ தற்சபாழுது வனர சபண்கள் 14 ஆண்டுகளுக்கு தமல் இராணுவத்தில் பணியாற்ற 

முடியாது. 

 

கடற் பறடயின் சூரியஒளி மின் உற்பத்தி ஆறல 

❖ சமீபத்தில் இந்தியக் கடற்பனடயானது தகரளாவின் எழிமனலயில் உள்ள இந்தியக் 

கடற்பனட னமயத்தில் 3 சமகா வாட் திறனுள்ள சூரியஒளி மின் உற்பத்தி ஆனலனயத ்

திறந்து னவத்துள்ளது. 

❖ இந்தியக் கடற்பனடயில் மிகப்சபரியது இந்த சூரியஒளி மின் உற்பத்தி ஆனலயாகும். 

இதன் ஆயுட்காலம் 25 ஆண்டுகள் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2022 ஆம் ஆண்டில் 100 ஜிகா வாட் சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தித் திறனன அனடயும் 

ததசிய சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தித் திட்டத்தின் தநாக்கத்தில் அனமந்து உள்ளது.  
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இந்த்சாட் (INDSAT) மதர்வு 

❖ மத்திய மனித வள மற்றும் தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கமானது தனது “இந்தியாவில் 

பயில்தவாம்” என்ற திட்டத்தின் கீை் முதலாவது இந்தியக் கல்வியியல் ஆய்வுத் ததரவ்ு 

2020 (INDSAT - Indian Scholastic Assessment) என்ற ததரன்வ நடத்தியுள்ளது.  

❖ IND-SAT என்பது ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட இந்தியப் பல்கனலக்கைகங்களில் படிப்பதற்கு 

தவண்டி அயல்நாட்டு மாணவரக்ளுக்காக உதவித் சதானக மற்றும் தசரக்்னக  

ஆகியவற்னற வைங்குவதற்காக நடத்தப்படும் ஒரு ததரவ்ாகும். 

❖ மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்கத்தின் “இந்தியாவில் பயில்தவாம்” 

என்ற திட்டத்தின் கீை், அயல்நாட்டு மாணவரக்ள் இளநினல மற்றும் முதுநினலப் 

படிப்புகளுக்காக இந்தியாவில் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட 116 உயர ்கல்வி நிறுவனங்களில் 

வந்து பயிலுகின்றனர.் 

 

விறரவுச ்மசாதறன கூட்டுப் பங்காண்றம 

❖ 30 வினாடிகளுக்குள் தகாவிட் – 19 தநாய்த ் சதாற்றிற்கான வினரவுச ் தசாதனனனய 

தமம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவும் இஸ்தரலும் இனணந்துள்ளன. 

❖ இந்தியாவில் 4 வனகயிலான தசாதனன முனறகள் தமற்சகாள்ளப்பட இருக்கின்றன. 

❖ அனவ சடரா-சஹரட்்ஸ் அனலகனள அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட சுவாசச ்தசாதனன, 

குரல் தசாதனன, சமசவப்பச ் தசாதனன மற்றும் பாலி அமிதனா அமிலச ் தசாதனன 

ஆகியனவயாகும். 

❖ தமற்கூறிய இந்த 4 தசாதனனகளும் 1 நிமிடதத்ிற்குள் தகாவிட் – 19 னவரசின் 

இருப்னபக் கண்டறியும் திறன் சகாண்டனவகளாகும். 

❖ குரல் தசாதனனயானது தநாயாளியின் குரலில் ஏற்படும் மாற்றம் மற்றும் அவருனடய 

சுவாசமுனற தமாசமனடதல் ஆகியவற்னறக் கண்டறிவதற்காக மனிதக் குரல்களின் 

பதிவுகனள ஆய்வு சசய்கின்றது.  

❖ இது சடரா-சஹரட்்ஸ் அனலகனளப் பயன்படுத்தி இந்த னவரனஸக் 

கண்டறிவதற்காக உருவாக்கப் பட்ட முனறயின் ஒரு பகுதியாகும். 

 

டிபி சிங் குழு  

❖ பல்கனலக் கைக மானியக் குழுவின் தனலவரான டி பி சிங் தனலனமயில் மத்திய 

மனிதவள மற்றும் தமம்பாட்டு அனமசச்ர ்ஒரு குழுனவ அனமத்துள்ளார ்

❖ சவளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவில் அதிகமான மாணவரக்ள் தங்கி, அவரக்ளின் உயர ்

படிப்னபத ் சதாடரவ்தற்கு தவண்டிய வழிகாட்டுதல்கனள உருவாக்குவதத 

இக்குழுவின் தநாக்கம் ஆகும். 

 

காே்மீர் குங்குமப்பூ 

❖ காஷ்மீர ் குங்குமப் பூவிற்குப் புவிசார ் குறியீட்டுப் பதிவகத்தினால் புவிசார ்

குறியீடானது வைங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600மீ முதல் 1800மீ வனரயிலான உயரத்தில் வளரும் உலகின் 

ஒதர குங்குமப்பூ இதுவாகும். 

❖ இது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள கதரவா உயரந்ிலப் பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்டு, அறுவனட 

சசய்யப் படுகின்றது. 
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WUC (Waterways Usage Charges) 

❖ சமீபத்தில் கப்பல் தபாக்குவரத்துத் துனற அனமசச்கமானது அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கு 

நீரவ்ழிப் பயன்பாட்டுக் கட்டணங்கனளத் தள்ளுபடி சசய்துள்ளது.  

❖ இது நீரவ்ழிப் தபாக்குவரத்னத ஒரு துனண நினலயிலான, சசலவு குனறந்த மற்றும் 

சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த ஒரு தபாக்குவரத்து அம்சமாக மாற்றுகின்றது. 

❖ இந்திய உள்நாட்டு நீரவ்ழிப் தபாக்குவரத்து ஆனணயமானது இந்தியாவில் நீரவ்ழிப் 

தபாக்குவரத்னதக் கண்காணிதத்ுப் பராமரிக்கும் சட்ட ரீதியிலான ஒரு ஆனணயம் 

ஆகும். 

❖ இது மத்தியக் கப்பல் தபாக்குவரத்துத் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் சசயல்படுகின்றது.  

 

பிரத்திமயக மமற்கு சரக்குப் தபருவழிப் பாறத 

❖ இந்தியாவானது இரட்னட அடுக்குக் சகாள்கலன்கள் தபாக்குவரத்திற்கு உதவும் 

உலகின் முதலாவது மின்சார ரயில் சுரங்கப் பானதனய (1 கிதலா மீட்டர ்

சதானலவுள்ளது) கட்டனமக்கின்றது. 

❖ இது ஹரியானாவின் தசாஹ்னாவிற்கு அருகில் பிரத்திதயக தமற்கு சரக்குப் 

சபருவழிப் பானத அனமந்துள்ள ஆரவல்லி மனலயின் வழியாகச ்சசல்கின்றது. 

 

இந்தியாவில் மதன் பரிமசாதறன ஆய்வகம் 

❖ மத்திய தவளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துனற அனமசச்ரான நதரந்திர சிங் 

ததாமர ் உலகத் தரம் வாய்ந்த ததன் பரிதசாதனன ஆய்வகத்னதத் திறந்து னவதத்ு 

உள்ளார.் 

❖ இது இந்தியாவில் முதலாவது அரசு ததன் பரிதசாதனன ஆய்வகமாகக் கருதப் 

படுகின்றது. 

❖ இந்தப் பரிதசாதனன ஆய்வகமானது ததசிய ததனீ வாரியத்தின் (NBB - National Bee Board) 

உதவியுடன் ததசியப் பால்வள வளரச்ச்ி வாரியத்தினால் குஜராத்தின் ஆனந்த ்

மாவட்டத்தில் ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஒருங்கினணந்த ததாட்டக்கனல வளரச்ச்ித் திட்டம் மற்றும் ததசிய ததனீ வளரப்்புத் 

திட்டம் ஆகியனவ NBB மற்றும் மாநிலங்களின் மூலம் சசயல்படுத்தப்படுகின்றது.  
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இராஜஸ்தான் ஆளுநர் குறித்த பிரசச்ிறன 

❖ மாநில சட்டமன்றத்னதக் கூட்டுதல், ஒத்தி னவத்தல் மற்றும் கனலத்தல் குறித்த 

ஆளுநரின் அதிகாரமானது அனமசச்ரனவயின் அறிவுனரப்படி மட்டுதம  சசயல்பட 

தவண்டும் என்றும், அவரது சசாந்த முடிவில் சசயல்படக் கூடாது என்றும் தீரப்்பு 

வைங்கப் பட்டிருந்தது. 

❖ இது 2016 ஆம் ஆண்டில் நபம் சரபியா எதிர ்துனண சபாநாயகர ்என்ற ஒரு வைக்கில் 

இந்திய உசச்நீதிமன்றத்தால் வைங்கப்பட்ட ஒரு தீரப்்பாகும். 

❖ எனினும் அனமசச்ரனவயானது சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்னகனய இைந்து விட்டது என்று 

ஆளுநர ் கருதினால், அவர ் முதலனமசச்னரச ் சட்டமன்றத்தில் சபரும்பான்னமனய 

நிரூபிக்க தகாரலாம் என்றும் இந்தத் தீரப்்பில் கூறப்பட்டு உள்ளது.  

❖ அரசியலனமப்பின் சரதத்ு 163 மற்றும் சரத்து 174 ஆகியனவ மாநில சடட்மன்றத்னதக் 

கூட்டுவதற்கான ஆளுநரின் அதிகாரத்துடன் சதாடரப்ுனடயனவ ஆகும்.  

 

மருத்துவச ்மசரக்்றகயில் இதர பிற்படுத்தப்பட்மடாருக்கான இடஒதுக்கீடு 

❖ மருத்துவச ் தசரக்்னகயில் இதர பிற்படுத்தப்படட் வகுப்பினருக்கான (OBCs - Other 

Backward Classes) இடஒதுக்கீட்டின் பயன்கனள நீட்டிப்பதற்கு எந்தசவாரு 

அரசியலனமப்பு ரீதியிலான மற்றும் சட்டரீதியிலான தனட இல்னல என்று மதராஸ் 

உயர ்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது. 

❖ OBCகளுக்கான இட ஒதுக்கீடானது மாநில அரசுகளினால் நிரவ்கிக்கப்படும் மருத்துவ 

மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளினால் அகில இந்திய இடஒதுக்கீட்டிற்கு (AIQ - All 

India Quota) அளிக்கப்படும் மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்வி இடங்களுக்கான 

தசரக்்னகக்கு நீட்டிக்க  முடியும் என்று இந்தத் தீரப்்பு கூறுகின்றது.  

❖ அடுத்த ஆண்டிலிருந்து OBC இடஒதுக்கீட்டிற்கான விதிமுனறகள் மற்றும் அதற்கான 

சதவிகிதத்னத நிரண்யிப்பதற்காக ஒரு குழு ஒன்னற அனமக்க தவண்டும் என்று 

மத்திய அரசிற்கு நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தல்கனள வைங்கி உள்ளனர.் 

❖ AIQ என்பது 1986 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்மாததத்ில் வைங்கப்பட்ட ஒரு இந்திய உசச் 

நீதிமன்றத் தீரப்்பின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.  

❖ அதன்படி, மாநில அரசுகள் இளநினலப் படிப்பில் 15% மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் 

கல்வி இடங்கனளயும் 50% முதுகனல மருத்துவக் கல்வி  இடங்கனளயும் AIQற்கு 

ஒப்பனடக்கத் சதாடங்கின. 

❖ அது வனரயில், மாநில அரசு மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள 

அனனத்து கல்வி இடங்கனளயும் அந்தந்த மாநிலங்கனளச ் தசரந்்த மாணவரக்னளக் 

சகாண்டு மட்டுதம நிரப்பியது. 

 

“மடர் டூ ட்ரீம் 2.0” மபாட்டி 

❖ இது நாட்டின் புத்தாக்கவியலாளரக்ள் மற்றும் ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனங்கனள 

ஊக்கப்படுத்துவதற்கான வனகயில் அனனவரும் பங்தகற்கக் கூடிய வனகயிலான 

ஒரு தபாட்டி ஆகும். 

❖ இது புகை்சபற்ற விஞ்ஞானி மற்றும் முன்னாள் குடியரசுத் தனலவரான டாக்டர ்ஏபிதஜ 

அப்துல் கலாமின் 5வது நினனவு தினத்தன்று பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி 

அனமப்பால் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ டாக்டர ் கலாம் அவரக்ள் 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 27 அன்று ஷில்லாங்கில் உள்ள 

இந்திய தமலாண்னம நிறுவனத்தில் விரிவுனரயாற்றிக் சகாண்டிருக்கும் தபாது 

ஏற்பட்ட மாரனடப்பின் காரணமாக காலமானார.்  
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இலட்சிய மாவட்டங்களின் தரவரிறச 

❖ சுகாதாரத் துனறயில் 2020 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி – ஜுன் மாதத்திற்கினடதயயான 

இலட்சிய மாவட்டங்களின் நிதி ஆதயாக்கின் சடல்டா தரவரினசயில் சத்தீஸ்கரின் 

பீஜப்பூர ்மாவட்டமானது முதலிடத்னதப் பிடித்துள்ளது. 

❖ இந்தத் தரவரினசயில் பீஜப்பூனரத் சதாடரந்்து னர-தபாய் (தமகாலயா) இரண்டாவது 

இடத்திலும் பஹ்னரச ்(உத்தரப் பிரததசம்) மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. 

❖ இலட்சிய மாவட்டங்கள் திட்டமானது மாவட்டங்கனள தமம்படுத்தி மாற்றியனமக்கும் 

தநாக்கத்துடன் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நிதி ஆதயாக்கினால் சதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 

 

ெர்வததெெ ்செய்திகள் 

பூடானில் மகாமலாங்சச்ு நதி நீர் திட்டம்  

❖ ஒரு கூட்டு நீரம்ின் திட்டத்திற்காக இந்தியா மற்றும் பூடான் ஆகியவற்றிற்கினடதய 

ஒரு ஒப்பந்தமானது னகசயழுத்திடப் பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது தகாதலாங்சச்ு நீரம்ின் திட்ட நிறுவனத்தினால் சசயல்படுத்தப் பட 

இருக்கின்றது.  

❖ இது இந்திய சட்லஜ் ஜல் வித்யுத் நிகம் எனும் நிறுவனம் மற்றும் பூடானின் டிரக் பசுனம 

ஆற்றல் கைகம் ஆகியவற்றிற்கினடதய ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டு முயற்சி 

நிறுவனமாகும். 

 

 

மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓய்வு (Anthropause) 

❖ இது “சபரிய ஓய்வு”  என்று அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்த சசாற்கூறானது ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தில் உள்ள ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் 

உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இது சகாரானா பாதிப்பினால் நிகை்ந்த சபாது முடக்கக் காலத்னதயும் பல்தவறு 

உயிரினங்களின் மீது அது ஏற்படுத்திய தாக்கத்னதயும் குறிக்கின்றது.  
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2020 ஆம் ஆண்டு அதிபர் மதரத்ல் - மலாவி 

❖ லசாருஸ் சக்தவரா என்பவர ் மலாவியின் புதிய அதிபராகத் ததரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளார.் 

❖ கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் ததரத்ல் சசல்லுபடியாகாமல் ரத்து 

சசய்யப்பட்டு இருக்கும் நிகை்வு இது இரண்டாவது முனறயாகும்.  

❖ 2017 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சகன்யாவில் அதிபர ் ததரத்லானது 

சசல்லுபடியாகாது என்று அறிவிக்கப்பட்டது.  

 

கடல் பரப்பு 2030 திட்டம் 

❖ இந்த உலகளாவிய முன்சனடுப்பானது (GEBCO - General Bathymetric Chart of the Oceans) 

ஜப்பானின் இலாப தநாக்கமற்ற அனமப்பான நிப்பான் அனமப்பு மற்றும் 

சபருங்கடலிற்கான ஆைத்னத  அளவிடுவதற்கான தனலனம வனரபட அனமப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு இனடதயயான ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும்.  

❖ GEBCO கடல் பரப்பு 2030 என்ற திட்டத்தின் தநாக்கம் கடல் பரப்பு முழுவனதயும் 

அளவிடுவதாகும்.  

❖ இது ஏறத்தாை உலகின் சமாத்தக் கடல் பரப்பில் 5ல் 1 பங்னக அளவிட்டு 

முடித்துள்ளதாக அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் இது தனது சமீபத்திய சதாகுப்பில் ஆைத்னத அளவிடுவதற்கான  புதிய 

தரவில் 1.45 தகாடி சதுர கிதலா மீட்டனரச ்தசரத்்துள்ளது.  

 

 

 ாங்காங் மதசியப் பாதுகாப்புச ்சட்டம் 

❖ சீனாவின் ததசிய மக்கள் காங்கிரஸ் நினலக் குழுவானது இந்தச ் சட்டத்னத 

ஒருமனதாக நினறதவற்றியுள்ளது. 

❖ 1997 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 அன்று ஹாங்காங் நகரமானது ஆங்கிதலதய 

ஆட்சியாளரக்ளிடமிருந்து ஒரு சிறப்பு தன்னாடச்ி நிரவ்ாகப் பகுதியாக சீனாவிடம் 

வைங்கப் பட்டது. 

❖ ஹாங்காங்கின் சவளியுறவுத் துனற மற்றும் பாதுகாப்புத் துனற சாரந்்த 

விவகாரங்கள் மட்டுதம சீனாவினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

UNFPA அறிக்றக 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் மக்கட் சதானக நிதியத்தினால் (UNFPA - United Nations Population 

Fund) சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 
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❖ இது “2020 ஆம் ஆண்டின் உலக மக்கள் சதானகயின் நினல : என்னுனடய 

விருப்பத்திற்கு மாறாக சபண்கள் மற்றும் குைந்னதகளுக்குத் தீங்கு வினளவிக்கும் 

சமத்துவத்னதப் பாதிக்கும் நனடமுனறகனள ஒழித்தல்” என்று சபயரிடப் பட்டு 

உள்ளது.  

❖ இது பாலின அடிப்பனடயிலான பாலினத் ததரவ்ு மற்றும் மகளிர ்பிறப்புறுப்பு சினதவு 

ஆகியவற்றின் மீது கவனம் சசலுத்துகின்றது. 

❖ கடந்த 50 ஆண்டுகளில் உலகில் காணாமல் தபான 142.6 மில்லியன் சபண்களில் 

இந்தியாவின் பங்கு 45.8 மில்லியன் சபண்கள் ஆகும். 

❖ சீனாவிற்குப் பிறகு (72.3 பில்லியன்) இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்னகயிலான 

சபண்கள் காணாமல் தபாயுள்ளனர.் 

 

வறுறம ஒழிப்பிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டிறணவு 

❖ இது 74வது ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சனபயின் தனலவரான டிஜானி முகம்மது 

பாண்தட என்பவரால் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தக் கூட்டினணவின் நிறுவன உறுப்பினராக இந்தியா இனணந்துள்ளது.  

 

விளாடிமிர் புதின் 

❖ அரசியலனமப்பு மாற்றங்களுக்கு ரஷ்ய நாட்டு மக்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர.் 

❖ இந்த மாற்றங்கள் அடுத்த 16 ஆண்டுகளுக்கு அதாவது 2036 ஆம் ஆண்டு வனர புதினன 

அதிபராகப் பதவியில் சதாடர அனுமதிக்கின்றது.  

❖ ரஷ்யாவின் அதிபராக உள்ள விளாடிமிர ் புதினின் தற்தபானதய பதவிக் காலமானது 

2024 ஆம் ஆண்டில் முடிவனடய உள்ளது.  

 

கடந்து தசல்லும் பயிற்சி 

❖ இந்தியக் கடற்பனட மற்றும் ஜப்பான் கடற்பனட ஆகியனவ இந்தியப் சபருங்கடல் 

பகுதியில்  ஒரு நாள் கால அளவுள்ள கடற்பனடப் பயிற்சினய நடத்தியுள்ளன. 

❖ இந்தப் பயிற்சியானது (PASSEX - passing exercise) மலாக்கா நீரச் ்சந்தினய தநாக்கிய ஒரு 

திட்டமிட்ட மற்றும் தகவல் சதாடரப்ிற்கான பயிற்சியாகும். 

 

 

NAFTA 2.0 

❖ அசமரிக்கா, சமக்சிதகா மற்றும் கனடா ஆகியவற்றிற்கினடதயயான ஒரு புதிய 

தனடயற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 முதல் நனடமுனறக்கு 

வந்துள்ளது. 
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❖ கடந்த 26 ஆண்டுகளாக இருந்த இந்த மூன்று நாடுகளுக்கினடதயயான வட 

அசமரிக்காவின் தனடயற்ற வரத்்தக ஒப்பந்தத்திற்கு (NAFTA - North America Free Trade 

Agreement) மாற்றாக புதிய ஒப்பந்தம் அனமந்துள்ளது. 

 

 

ஐக்கிய நாடுகள் அறமப்பில் இந்தியாவின் பிரதிநிதி 

❖ இந்திரா மணி பாண்தட என்பவர ் சஜனீவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பின் 

இந்தியாவின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ அதத சமயம் ஐக்கிய நாடுகளின் தனலனமயகமான நியூயாரக்்கில் இந்தியாவின் 

தூதுவர ்மற்றும் நிரந்தரப் பிரதிநிதியாக டி.எஸ். திருமூரத்்தி உள்ளார.்  

 

உலகின் முதலாவது சாறல இரயில் தந்திவடப் பாலம்  

❖ இது கிைக்குச ்சீனாவில் ஜியாங்சு மாகாணத்தில் தபாக்குவரத்திற்காகத் திறந்து விடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது சீனாவின் நீளமான நதியான யாங்சி நதியின் மீது கட்டப்பட்ட 11,072 மீட்டர ்

சதானலவுள்ள ஒரு பாலமாகும்.  

 

 

உலக உணவு மாநாடு 2021 

❖ இந்தியானவச ்தசரந்்த ரத்தன் லால் மற்றும் உமா லீலீ ஆகிதயார ்சரவ்ததச அறிவியல் 

குழுமத்தின் உறுப்பினரக்ளாக நியமிக்கப் பட்டுள்ளனர.்  

❖ இது உலக உணவு மாநாடு – 2021 என்ற மாநாட்டிற்கு நீடித்த உணவு முனறகளுக்கான 

மிகச ்சிறந்த அறிவியல்சார ்ஆதாரத்னத வைங்க இருக்கின்றது.  
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இத்தாலியக் கடற்பறட வழக்கு 

❖ தகரள மீனவரக்ள் மீதான துப்பாக்கிச ் சூட்டு வைக்கில் னகது சசய்யப்பட்ட 

கடற்பனடயினனர விசாரிக்க இந்தியாவுக்கு அதிகாரமில்னல. 

❖ தி தஹக்கில் உள்ள நிரந்தர நீதிமன்றம் இந்தத் தீரப்்பினன அளிதத்ுள்ளது. 

❖ நிரந்தர நீதிமன்றத்தின் தீரப்்தப இறுதியானது. தமலும் இந்தியா இதனன ஏற்றுக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ நிரந்தர நீதிமன்றமானது ஐக்கிய நாடுகளின் ஒரு அனமப்பு அல்ல. 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு இத்தாலியக் கடற்பனடயினர ் என்ரிகா சலக்ஸி என்ற 

இத்தாலியக் கப்பலில் பயணம் சசய்யும் தபாது துப்பாக்கிச ்சூடு நடத்தினர.் 

❖ புனித அந்ததாணி என்ற இந்திய மீன்பிடிக் கப்பலில் இருந்த இரண்டு இந்திய 

மீனவரக்னள அவரக்ள் சகான்றனர.் 

❖ ஆனால், மீன்பிடிக் கப்பலானது நாட்டின் சதாடரச்ச்ியான கடற்பகுதி மண்டலத்திற்குள் 

இருந்தது. 

 

 ாகியா மசாபியா மசூதி 

 

❖ சமீபத்தில், துருக்கி அரசாங்கம் இஸ்தான்புல்லின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹாகியா 

தசாபியா என்ற ஒரு அருங்காட்சியகத்னத ஒரு மசூதியாக மாற்ற முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ 1934 ஆம் ஆண்டில், துருக்கி குடியரசின் நிறுவனர ்முஸ்தபா கமால் அட்டதுரக்், துருக்கி 

நாட்னட தமலும் மதசச்ாரப்ற்றதாக மாற்றும் முயற்சியாக அந்த மசூதினய ஓர ்

அருங்காட்சியகமாக மாற்றி அனமத்தார.் 

 

உலக வங்கியின் நாடுகள் வறகப்பாடு 

❖ ஒவ்சவாரு ஆண்டும் உலக வங்கியானது நாடுகனள அதன் வருவாயின் 

அடிப்பனடயில் i) குனறந்த  ii) குனறந்த - நடுத்தர iii) உயர ்- நடுத்தர iv) உயர ்வருமானம் 

சகாண்ட நாடுகள் என 4 குழுக்களாக வனகப்படுத்துகின்றது. 

❖ உலக வங்கியானது சபாருளாதாரத்தின் அளனவக் கணிப்பதற்காக தவண்டி 1993 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து வனரபட முனறனயப் பயன்படுதத்ுகின்றது.  

❖ வனரபட முனறயின் கீை், நாட்டின் நிகர ததசிய வருவாயானது தற்தபானதய 

அசமரிக்க டாலரக்ளுக்கு மாற்றப் படுகின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு வனகப்பாட்டின் படி, இந்தியாவானது குனறந்த – நடுத்தர வருமானம் 

சகாண்ட ஒரு நாடாகத் சதாடரக்ின்றது.  
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சமஸ்கிருத வித்யாலயா 

❖ ஸ்ரீ சப்தமாய் குருகுல சமஸ்கிருத வித்யாலயா ஆனது தநபாளத்தில் இந்தியாவினால் 

சதாடங்கி னவக்கப் பட்டது. 

❖ இது தநபாளம்-பாரத ்னமத்ரி: தமம்பாட்டுப் பங்களிப்பு (தநபாளத்தில் இந்திய அரசின் 

உயர ் தாக்கம் சகாண்ட ஒரு சமூக தமம்பாட்டுத் திட்டம்) என்பதின் கீை் கட்டப் 

பட்டுள்ளது.  

 

SDG குறியீடு 2020 

❖ இது நீடித்த வளரச்ச்ித ் தீரவ்ுகள் அனமப்பில் உள்ள தனிசச்ுதந்திர வல்லுநரக்னளக் 

சகாண்ட குழுவினால் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பதிப்பானது “நீடித்த வளரச்ச்ி அறிக்னக 2020 -  நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான 

இலக்குகள் மற்றும் தகாவிட் – 19” என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீட்டில் சுவீடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீட்டில் சமாத்தமுள்ள 166 நாடுகளில் இந்தியா 117வது  இடத்தில் 

தரவரினசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

 

மனித மநயப் பிரசச்ிறனகள் மற்றும் மபரிடரக்ளுக்கான INFORM அபாயக் 

குறியீடு 2020 

❖ இது ஐதராப்பிய ஆனணயத்தின் கீை் சசயல்படும் INFORM என்ற ஆராய்சச்ி 

னமயத்தினால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்த அறிக்னகயானது மனிததநய விவகாரங்களின் ஒருங்கினணப்பிற்கான ஐக்கிய 

நாடுகள் அலுவலகத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் தசாமாலியா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியா 31வது இடத்தில் தரவரினசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

உலகப் மபாறத மருந்து அறிக்றக 2020 

❖ இது தபானத மருந்துகள் மற்றும் குற்றங்கள் குறித்த ஐக்கிய நாடுகள் 

அலுவலகத்தினால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ முக்கிய தபானத மருந்து (அபின்) கடத்தலானது ஆப்கானிஸ்தான், மியான்மர ் – 

லாதவாஸ் மற்றும் சமக்சிதகா – சகாலம்பியா – சகௌதமாலா ஆகிய 3 முக்கியமான 

உற்பத்திப் பகுதிகளிலிருந்து சதாடங்குகின்றது. 
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❖ ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்குப் பிறகு 2018 ஆம் ஆண்டில் 

ஒபியத்தின் (அபினி கலந்த தபானதப் சபாருளின்) நான்காவது மிகப்சபரிய 

னகப்பற்றுதலானது இந்தியாவிலிருந்துப் பதிவாகியுள்ளது. 

❖ அதிக டன்கள் எனட சகாண்ட அபினியானது ஈரானில் னகப்பற்றப் பட்டுள்ளது.  

❖ சமீபத்திய அறிக்னகயின்படி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் உலகளவில் 84% அபினி 

உற்பத்தியானது ஆப்கானிஸ்தானில் பதிவாகியுள்ளது.  

 

உலகளாவிய தசாத்து மறன தவளிப்பறடத் தன்றம குறியீடு 

❖ இந்தியா GRETI-யில் (Global Real Estate Tramparency Index) 34வது இடத்னதப் பிடித்து தனது 

தரவரினசனய தமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ நீடித்த முன்சனடுப்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமுனறச ் சீரத்ிருத்தங்கள் ஆகியனவ 

இந்தியாவில் சசாத்துமனன சதாழிற்துனறயில் உயரந்ினல சகாண்ட சவளிப்பனடத ்

தன்னமனய தமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற அசமரிக்காவில் உள்ள தஜான்ஸ் தலங் 

லாசதல என்ற நிறுவனதத்ினால் சவளியிடப்படுகின்றது. 

 

SAGE 

❖ ஆற்றலுக்கான சதற்கு ஆசியக் குழுமம் (SAGE - South Asia Group for Energy) மற்றும் மத்திய 

புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் துனற அனமசச்கம் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் 

வளரச்ச்ிக்கான அசமரிக்க நிறுவனத்தினால் ஒரு புதிய பங்காளர ் அறிவிப்பானது 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது தூய ஆற்றல் தமம்பாட்டிற்கான  அசமரிக்க இந்தியக் கூட்டாண்னமனய 

அதிகரிப்பதற்காக சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ SAGE ஆனது இந்தியாவிற்கான அறிவியல், சபாறியியல், சதாழில்நுட்பம் 

ஆகியவற்றின் ஆற்றல் நினலயமாகவும் முழு சதற்கு ஆசியப் பகுதிக்கான 

நினலயமாகவும் சசயல்பட இருக்கின்றது. 

 

தட்டம்றம மற்றும் ரூதபல்லா 

❖ 2023 ஆம் ஆண்டு என்ற இலக்கிற்கு முன்பாகதவ தட்டம்னம மற்றும் ரூசபல்லா 

ஆகியவற்னற ஒழித்த சதன்கிைக்கு ஆசியாவின் முதல் 2 நாடுகள் மாலத்தீவுகள் 

மற்றும்  இலங்னக ஆகியனவயாகும்.  

❖ ஒரு நாடு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக இந்த னவரஸின் சதாற்றுப் பரவலுக்கான 

ஆதாரம் எவற்னறயும் சகாண்டிருக்க வில்னலசயனில் தட்டம்னம மற்றும் ரூசபல்லா 

அந்த நாட்டில் ஒழிக்கப் பட்டதாகக் கருதப்படும். 

 

அதமரிக்கா மற்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) 

❖ அசமரிக்காவானது உலக சுகாதார நிறுவனத்திலிருந்து விலகுவதற்கான தனது முடிவு 

குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பிடம் முனறப்படி அறிவித்துள்ளது. 

❖ 1948 ஆம் ஆண்டு முதல் WHOன் (World Health Organization) உறுப்பினராகவும் அந்த 

அனமப்பிற்கு அதிக அளவில் நிதி வைங்கும் நாடாகவும் அசமரிக்கா இருந்து 

வருகின்றது. 
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தஜர்மனி மற்றும் தூய ஆற்றல் (பசுறம) 

❖ 2038 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலக்கரியால் சசயல்படும் அனனத்து மின் உற்பத்தி 

ஆனலகனளயும் மூடுவதற்கான ஒரு மதசாதாவிற்கு சஜரம்னி நாட்டுப் 

பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

❖ நிலக்கரி மற்றும் அணு ஆற்றல் ஆகிய இரண்டின் உற்பத்தினயயும் நிறுத்திய  

முதலாவது சதாழிற்துனற வளரச்ச்ி சபற்ற நாடு சஜரம்னி ஆகும்.  

 

AIIB கடன் 

❖ ஆசியக் கட்டனமப்பு முதலீட்டு வங்கியானது (AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank) 

எல்&டி கட்டனமப்பு நிதியியல் நிறுவனத்திற்கு 50 மில்லியன் அசமரிக்க டாலனரக் 

கடனாக விடுவித்துள்ளது.  

❖ இந்தியாவில் வங்கி அல்லாத நிதியியல் நிறுவனத்திற்கு AIIB கடன் வைங்குவது இதுதவ 

முதல்முனறயாகும். 

 

அறனத்திற்கும் மமலாகக் கல்வி (Education above all) 

❖ ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி மற்றும் கத்தாரில் உள்ள அனனத்திற்கும் தமலாகக் கல்வி என்ற 

நிறுவனம் ஆகியனவ ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ இது கல்வி கற்க முடியாத நினலனமயில் அபாயக் கட்டத்தில் உள்ள குைந்னதகள் 

மற்றும் பள்ளிக்குச ் சசல்லாத குைந்னதகள் ஆகிதயாருக்குத்  தரமான சதாடக்க 

நினலக் கல்வினய அளிப்பதற்காக தவண்டி ஒரு கூட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் 100 

மில்லியன் டாலர ் நிதினய அளிக்க இருக்கின்றன. 

❖ இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பயனனடயும் சில நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாகும். 

 

சீனாவின் அணு ஆற்றல் திட்டம் 

❖ சீனாவானது 2020 மற்றும் 2025 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்படட் காலகட்டத்தில்  ஒரு 

ஆண்டில் 6 முதல் 8 அணு உனலகனளக் கட்டனமக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.  

❖ இது தனது சமாத்தத் திறனன 70 ஜிகாவாட் அளவிற்கு உயரத்்த இருக்கின்றது. 

❖ இது 2035 ஆம் ஆண்டிற்குள் சமாத்தத் திறனன 200 ஜிகாவாட் அளவிற்கு உயரத்்துவனத 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ அனமக்கப்பட்டுள்ள சமாத்த அணு ஆற்றல் திறனானது 2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

52 ஜிகா வாட் ஆக இருக்கும்.  

 

கஞ்சூர் றகதயழுத்துப் பிரதிகள் 

❖ ததசியக் னகசயழுத்துப் பிரதிகள் திட்டத்தின் கீை், மத்தியக் கலாசச்ாரத் துனற 

அனமசச்கமானது மங்தகாலிய கஞ்சூர ் னகசயழுத்துப் பிரதிகளின் அனனத்து 108 

சதாகுதிகனளயும் மறுபதிப்பு சசய்ய இருக்கின்றது. 

❖ கஞ்சூர ் என்பது புத்தரினால் கூறப்பட்ட ஒரு சசால்லாகும். இது “சுருக்கமான 

ஆனணகள்” (மங்தகாலிய சமாழியில்) என்பனதக் குறிக்கின்றது.  
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ஆசியா – பசிபிக்கில் புற்றுமநாய்க்கான தயார்நிறல : உலகம் தழுவிய 

புற்றுமநாய்க் கட்டுப்பாடு மநாக்கிய தசயல்பாடுகள் - அறிக்றக 

❖ இது சபாருளாதார நுண்ணறிவுப் பிரிவினால் சவளியிடப்படட் ஒரு அறிக்னக ஆகும். 

❖ இந்தியாவானது புற்றுதநாய் மீதான தயார ் நினலக்காக 10 ஆசிய – பசிபிக் 

நாடுகளினடதய 8வது இடத்தில் தரவரினசப் படுதத்ப்பட்டுள்ளது.  

 

 

ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் தசவ்வாய்க் கிரகம் 

❖ ஐக்கிய அரபு அமீரகமானது (UAE - United Arab Emirates) சசவ்வாய்க் கிரகத்திற்கு ஒரு 

ஆய்வுக் கலனன அனுப்ப இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 
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❖ இது சசவ்வாய்க் கிரக வளிமண்டலத்தில் உள்ள வானினலயின் மீது விரிவான 

புனகப்படத்னதப் படசமடுப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இதன் மூலம், இந்தச ்சாதனனனய அனடய இருக்கும் முதலாவது அரபு நாடு UAE ஆகும். 

 

குவாய்மசாவ் – 11  

 

❖ திட எரிசபாருளால் சசயல்படும் சீனாவின் ஏவு விண்கலனான “குவாய்தசாவ் – 11” 

ஆனது தனது முதலாவது பயணத்தின் தபாது ததால்வினயத் தழுவியது.  

❖ இந்த விண்கலனானது ஜியுகுவான் சசயற்னகக் தகாள் ஏவு தளத்தில் இருந்து 

விண்ணிற்குச ்சசலுத்தப் பட்டது. 

 

பாேன் சர் - மராஹிங்கியாக்கள் 

❖ தராஹிங்கியா அகதிகள் பாஷன் சர ்தீவில் சதாடரந்்து தங்கியுள்ளனர.் 

❖ பாஷன் சர ்ஆனது வங்காள விரிகுடாவில் அனமந்துள்ள உயிரக்ள் எதுவும் வாைாத ஒரு 

தீவாகும். 

❖ இந்தத் தீவானது 2006 ஆம் ஆண்டில் இமயமனலயின் வண்டலுடன் உருவாகியதாகும். 

❖ தராஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் 2017 ஆம் ஆண்டில் தமற்சகாள்ளப் பட்ட இராணுவ 

நடவடிக்னகனயத் சதாடரந்்து மியான்மரின் ரனகன் மாநிலத்தில் இருந்து 

சவளிதயறினர.் 

 

மலபார் பயிற்சி 

❖ இந்தியாவானது மலபார ் பயிற்சியில் கலந்து சகாள்வதற்காக ஆஸ்திதரலியானவ 

அனைக்க இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் பயிற்சியில் ஆஸ்திதரலியாவின் பங்தகற்பானது குவாடு (நாற்கரம்) 

கூட்டனமப்பின் இராணுவ மயமாக்கனல தநாக்கிய முதலாவது படியாகப் பாரக்்கப் 

படுகின்றது. 

❖ முன்னதாக சீனா இதனன எதிரத்்து வந்தது. 

❖ நான்கு நாடுகனளக் சகாண்ட குழுவில் ஜப்பான், இந்தியா, அசமரிக்கா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன. 

❖ இந்தக் குழுவில் உள்ள 4 நாடுகளும் மக்களாட்சி நாடுகளாக இருப்பதற்கான ஒரு 

சபாதுத் தளத்தின் மீதும் தனடயற்ற கடல்சார ் வரத்்தகம் மற்றும் பாதுகாப்பின் மீது  

இருக்கும் ஒரு சபாதுவான நலனின் மீதும் கவனம் சசலுத்துகின்றன. 
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❖ இது 2007 ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலில் ஜப்பானியப் பிரதமர ்ஷின்தஷா அதபயினால் 

கருத்தரிக்கப் பட்டது. 

 

 

ததாற்று மநாய்க்கு எதிரான தயார்நிறல மற்றும் எதிர்விறனக்கான சுயாதீனக் 

குழு 

❖ உலக சுகாதார அனமப்பானது தகாவிட ்– 19 தநாய்த் சதாற்றிற்கு தவண்டிய உலகின் 

எதிரவ்ினன குறித்து ஆய்வு சசய்வதற்காக இந்தக் குழுனவ அனமத்து உள்ளது.  

❖ இந்தக் குழுவானது நியூசிலாந்தின் முன்னாள் பிரதமரான சஹலன் எலிசசபத ்

கிளாரக்் மற்றும் னலபீரியாவின் முன்னாள் அதிபரான எலன் ஜான்சன் சரல்ீப் 

ஆகிதயாரினால் தனலனம தாங்கப்பட இருக்கின்றது.  

 

மமம்பாட்டு சந்றதப்பகுதி விருது 

❖ இது உலக வங்கிக் குழுமம் மற்றும் SVRI (பாலியல் வன்புணரவ்ு ஆராய்சச்ி 

முன்சனடுப்பு - Sexual Violence Research Initiative) ஆகியவற்றினால் இனணந்து 

நிதியளிக்கப்பட்டு ஒருங்கினணக்கப்படுகின்றது. 

❖ “SMARTgirl சாட்னலன்” என்ற சபயரிடப்பட்ட வாட்ஸ்அப் சசய்தி அனுப்புத் தளமானது 

இந்த விருனத வைங்குகின்றது. 

❖ இது கம்தபாடியா நாட்டின் ஒரு அரசு சாரா அனமப்பான “கானா மக்கள் சதானக 

சுகாதார ஆராய்சச்ி னமயத்னத” தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளர ் குழுவினால் 

சசயல்படுத்தப் பட்டது.  

 

சிங்கப்பூர் மதரத்ல் 

❖ தகாவிட் – 19 உலக தநாய்த் சதாற்று சமயதத்ில் ததசியத் ததரத்னல நடத்திய 

ஆசியாவில் உள்ள 2வது நாடு சிங்கப்பூர ்ஆகும். 

❖ தற்தபாது பிரதமராக இருக்கும் லீ ஹனசன் லூங் என்பவரது தனலனமயிலான மக்கள் 

நடவடிக்னகக் கட்சி இத்ததரத்லில் சவற்றி சபற்றது. 

❖ மக்கள் நடவடிக்னகக் கட்சியானது 1965 ஆம் ஆண்டில் அந்நாடு விடுதனல 

அனடந்ததிலிருந்து அனனத்துத் ததரத்ல்களிலும் சவற்றி சபற்று, அதிகாரத்னதத் தக்க 

னவத்துக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இதற்கு முன்பு, தகாவிட் தநாய்த் சதாற்றின் தபாது ததரத்னல  நடத்திய முதலாவது 

ஆசிய நாடு சதன்சகாரியா ஆகும். 
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7வது தசல்வமிக்க (பணக்கார) நபர் 

❖ ரினலயன்ஸ் சதாழிற்துனறயின் தனலவரான முதகஷ் அம்பானி என்பவர ் உலகின் 

7வது சசல்வமிக்க நபராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இவர ்முதலீட்டு நிபுணரான வாரன் பப்சபட ்என்பவனர முந்தியுள்ளார.் 

❖ வாரன் எட்வரட்ு பப்சபட் அசமரிக்க முதலீட்டாளர ்மற்றும் சதாழிலதிபர ்ஆவார.் இவர ்

சபரக்்னசயர ் ஹத்தவயின் என்ற நிறுவனத்தின் தனலவர ் மற்றும் தனலனம சசயல் 

அதிகாரி ஆவார.் 

❖ உலகின் சசல்வமிக்க தனிநபரக்ளின் பட்டியலில் அதமசான் நிறுவனரான சஜப் 

சபதசாஸ் முதலிடத்தில் உள்ளார.் 

 

ஐக்கிய நாடுகள் உயர் மட்ட அரசியல் மன்றம் (HLPF) 

❖ இது 17 நீடித்த வளரச்ச்ிக்கான இலக்குகள் (SDG - Sustainable Development Goals) குறித்த 

சசயல்பாடுகனளப் பின்பற்றும் மற்றும் ஆய்வு சசய்வதற்கான ஒரு சரவ்ததசத் 

தளமாகும்.  

❖ HLPF (High-Level Political Forum) ஆனது ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாதார மற்றும் சமூக 

ஆனணய அனமப்பின் உதவியுடன் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூனல மாதத்தில் 

சந்திக்கிறது. 

❖ நிதி ஆதயாக் ஆனது இந்தியாவின் 2வது தன்னாரவ் ததசிய மறு ஆய்னவ இந்த 

மன்றத்திடம் சமரப்்பித்தது. 

❖ இது 2030 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் SDGயின் சவற்றிகரமான 

சசயல்பாடுகளுக்காக தவண்டி இந்தியாவினால் எடுக்கப்பட்டு வரும் 

முன்சனடுப்புகள் குறித்த முழுனமயான விவரங்கனள அளிக்கின்றது.  

❖ இந்தியாவில் SDGயின் சசயல்பாடுகள் நிதி ஆதயாக்கினால் கண்காணிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

APTTA 

❖ பாகிஸ்தான் நாடானது வாகா எல்னல வழியாக இந்தியாவிற்குப் சபாருட்கனள 

அனுப்ப ஆப்கானிஸ்தானிற்கு அனுமதி அளிக்க இருக்கின்றது. 

❖ இந்த முடிவானது பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் வரத்்தகப் தபாக்குவரத்து 

ஒத்துனைப்பின் கீை் (APTTA – Pakistan Afghanistan Transit Trade Agreement) 

இஸ்லாமாபாத்தின் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக எடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

சாப ார் இரயில் திட்டம் 

❖ ஈரான் ஆனது இந்தியாவின் உதவி ஏதுமின்றி சாபஹார ் துனறமுகத்திலிருந்து 

சஹிதான் வனரயிலான இரயில் பானத கட்டனமப்புப் பணினயத ் சதாடர முடிவு 

சசய்து உள்ளது. 

❖ இந்த இரயில் திட்டமானது ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் ஆகியவற்றுடன் 

தமற்சகாள்ளப்பட்ட முதத்ரப்பு ஒப்பந்தத்திற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டின் ஒரு 

பகுதியாகும். இது ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசியாவிற்கு ஒரு மாற்று வரத்்தக 

வழித்தடத்னதக் கட்டனமப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 
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❖ சாபஹார ் துனறமுகத்னதப் பயன்படுத்தி, இந்தியாவானது பாகிஸ்தானின் உதவி 

ஏதும் இல்லாமல் ஆப்கானிஸ்தானிற்கு சரக்குப் தபாக்குவரத்தினன தமற்சகாள்ள 

முடியும். 

❖ இது ஓமன் வனளகுடாவில் அனமந்துள்ளது. இது ஈரானின் ஒதர கடல்சார ்துனறமுகம் 

இதுவாகும்.  

❖ சீனாவானது குவாதர ் துனறமுகத்னத தமம்படுதத் பாகிஸ்தானிற்கு உதவி சசய்ய 

உறுதி அளித்துள்ளது. 

❖ குவாதர ்துனறமுகமானது சாபஹார ்துனறமுகத்திலிருந்து சானல வழியாக 400 கிதலா 

மீட்டர ் சதானலவிற்கும் குனறவாகவும், கடல் வழியாக 100 கிதலா மீட்டர ்

சதானலவிற்கும் குனறவாகவும் அனமந்துள்ளது.  

 

“Reimagine” பிரசச்ாரம் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் குைந்னத நிதிய இந்தியாவானது யுனிசசப்பின் “#Reimagine” என்ற ஒரு 

பிரசச்ாரத்னதத் சதாடங்குவதற்காக இந்திய வரத்்தக மற்றும் சதாழிற்துனறக் 

கூட்டனமப்புடன் இனணந்துள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவில் தகாவிட் – 19 தநாய்த ்சதாற்றுக் காலத்தின் தபாது மற்றும் அதற்குப் 

பின்பு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் மற்றும் குைந்னதகளுக்கு உதவுவதற்காக 

தவண்டி சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்தியா-ஐமராப்பிய ஒன்றிய மாநாடு – 15வது பதிப்பு 

❖ பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி இந்தியா-ஐதராப்பிய ஒன்றிய மாநாட்டில் காசணாலி வழிப் 

பதிப்பில்  உனரயாற்றினார.் 

❖ 14வது இந்தியா-ஐதராப்பிய ஒன்றிய மாநாடானது 2017 ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் 

நடத்தப் பட்டது. 

❖ 2007 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் இந்தியா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியனவ 

சபல்ஜியத்தின் புருசல்ஸ்ஸில் ஒரு விரிவான இருதரப்பு வரத்்தக மற்றும் முதலீட்டு 

ஒப்பந்தம் குறித்த தபசச்ுவாரத்்னதனயத் சதாடங்கின. 

 

சர்வமதச பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஆண்டு – 2021  

❖ இந்தியா மற்ற நாடுகளுடன் இனணந்து 2021 - சரவ்ததசப் பைங்கள் மற்றும் 

காய்கறிகள் ஆண்டின் அதிகாரப்பூரவ்த் சதாடக்கத்னத நடத்தியது. 

❖ இந்தியா மற்றும் சிலி ஆகியனவ ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் தவளாண் 

அனமப்புடன் இனணந்துள்ளன. 

❖ உலகின் 2வது மிகப்சபரிய காய்கறிகள் மற்றும் பைங்கள் உற்பத்தியாளர ் நாடு 

இந்தியா ஆகும்.  

 

தசர்பரனிகா படுதகாறல – 25வது நிறனவு தினம்  

❖ 1995 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதத்தில் தபாஸ்னியன் சசரப்் பனடயினரால் ஏறத்தாை 

8000 முஸ்லீம்கள் சகால்லப் பட்டனர.் 

❖ 1991 ஆம் ஆண்டில் யுதகாஸ்தலவியாவின் சினதவானது (பிரிவு) அப்பகுதியில் பல்தவறு 

இனத்திற்குள்தளயான வன்முனறக்கு இட்டுச ்சசன்றது. 
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❖ சசரப்ரனிகா என்பது சதன் கிைக்கு ஐதராப்பாவில் இருக்கும் தபாஸ்னியா மற்றும் 

சஹரச்ிதகாவினாவில் உள்ள ஒரு நகரமாகும். 

 

 

ஆசாத் பாட்டன் நீர் மின் திட்டம் 

❖ பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகியனவ இது குறித்து சீனா – பாகிஸ்தான் சபாருளாதார 

சபருவழிப்பானதயின் கீை் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளன. 

❖ இது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் ஜீலம் நதிக்கனரயில் அனமந்துள்ளது.  

 

 

இந்தியா மற்றும் பூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கிறடமயயான வரத்்தக வழிப்பாறத 

❖ இந்தியா மற்றும் பூடான் ஆகியனவ இரு நாடுகளுக்கினடதயயான இனணப்னப 

எளிதாக்கிட தவண்டி ஒரு புதிய வரத்்தக வழினய ஒருமனதாகத் திறந்து னவத்து 

உள்ளன. 

❖ இந்த வழியானது பூடானின் பாசாக்காவிலிருந்து தமற்கு வங்கத்தின் சஜய்தகான் 

வனர நீண்டு காணப் படுகின்றது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் ஐ.நா.வின் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்து நிறல 

❖ ஏறக்குனறய 690 மில்லியன் மக்கள், அல்லது உலக மக்கள் சதானகயில் 8.9% தபர ்2019 

ஆம் ஆண்டில் பசியுடன் இருந்தனர.் 

❖ இது 2018 முதல் 10 மில்லியன் என்ற அளவிலும், 2014 முதல் கிட்டத்தட்ட 60 மில்லியன் 

என்ற அளவிலும் அதிகரித்து உள்ளது. 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் (ஐ.நா) வருடாந்திர அறிக்னகயான “உலகில் உணவுப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்தின் நினல - மலிவு வினலயில் ஆதராக்கியமான 

உணவுகளுக்கு தவண்டிய படி உணவு முனறகனள மாற்றி அனமத்தல்” என்பதின் படி 

உள்ளதாகும். 
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❖ பின்வரும் நிறுவனங்களால் இந்த அறிக்னகயானது தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது 

o உணவு மற்றும் விவசாய அனமப்பு 

o விவசாய தமம்பாட்டுக்கான சரவ்ததச நிதி 

o ஐக்கிய நாடுகளின் குைந்னதகள் நிதி 

o உலக உணவுத் திட்டம் 

o உலக சுகாதார அனமப்பு 

 

கடலுக்கடியில் உலகின் நீளமான மின்சாரக் கம்பி 

❖ பிரிட்டனின் லிங்கன்னஷயரில் கடலுக்கடியில் உலகின் மிக நீளமான மின்சாரக் 

கம்பியின் (767 கி.மீ) கட்டுமானப் பணிகள் சதாடங்கப் பட்டுள்ளன. 

❖ இது பிரிடட்னுக்கும் சடன்மாரக்்குக்கும் இனடதய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றனலப் 

பகிரந்்து சகாள்ளும். 

 

 

தபாருளாதார மற்றும் சமூகக் குழுவின் ஆண்டு கூட்டம் 

❖ பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் சபாருளாதார மற்றும் சமூகக் 

குழுவின் உயரம்ட்டப் பிரிவின் இறுதி அமரவ்ில் ஒரு முக்கிய உனர நிகை்தத்ினார.் 

❖ இந்த அமரவ்ு ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் 75வது ஆண்டு விைாவில் நனடசபறுகிறது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் சபாருளாதார மற்றும் சமூகக் குழுவின் முதல் கூட்டம் 1946 

ஆம் ஆண்டில் லண்டனில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ 1946 ஆம் ஆண்டில் சபாருளாதார மற்றும் சமூகக் குழுவிற்குத் தனலனம தாங்கிய 

முதல் நாடு இந்தியா ஆகும். 

 

உலகளாவிய உற்பத்தி அபாயக் குறியீடு 

❖ இந்தியாவானது வினலப் தபாட்டித ் தன்னம மற்றும் சசயல்பாட்டுச ் சூை்நினலகளின் 

அடிப்பனடயில் 48 நாடுகனளக் சகாண்ட குழுவில் 3வது இடத்தில் தரவரினசப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தக் குறியீட்டில் சீனா முதலிடத்திலும் அசமரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும் 

உள்ளன. 

❖ இது உலகளாவிய அளவில் உற்பத்திக்காக மிகவும் சபாருந்தத் தக்க இடங்கனளக் 

சகாண்ட ஒரு பட்டியலாகும்.  
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❖ இது “குஷ்மன் தவக்பீல்டின் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகளாவிய உற்பதத்ி அபாயக் 

குறியீட்டின்” அறிக்னகயாகும்.  

 

உலகளாவிய திறன்கள் குறியீடு – 2020  

❖ இது உலகின் மிகப்சபரிய நிகை்தநர (ஆன்னலன்) கற்றல் தளமான 

“தகாரத்சரா”வினால்  தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 60 நாடுகளுக்கான திறன் சசயல்பாடுகனள அளவிடுகின்றது. 

❖ இந்தியாவானது அதிகரித்து வரும் இனளஞரக்ளின் எண்ணிக்னகயின் காரணமாக 

வரத்்தக மற்றும் சதாழில்நுட்பத்தில் மற்ற நாடுகனள விட இந்தியா முன்னினலயில் 

உள்ளது. 

 

இந்திய ஆற்றல் மாதிரி மன்றம் 

❖ இது நீடித்த வளரச்ச்ித ் தூணின் கூட்டுப் பணிக் குழுச ் சந்திப்பினால் ஏற்படுத்தப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ நீடித்த வளரச்ச்ித் தூண் என்பது இந்திய-அசமரிக்க உத்திசார ்ஆற்றல் பங்காளரின் ஒரு 

முக்கியமான தூணாகும். இது நிதி ஆதயாக் மற்றும் யுஎஸ்ஏஐடி (USAID) 

ஆகியவற்றினால் தனலனம தாங்கப் படுகிறது. 

 

உலகளாவிய பலபரிமாண வறுறமக் குறியீடு  

❖ இந்த ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்னகயின்படி, இந்தியாவில் 2005-2006 மற்றும் 2015-2016 

ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட காலகட்டத்தில் 273 மில்லியன் மக்கள் 

பலபரிமாண வறுனமயிலிருந்து சவளிதயறியுள்ளனர.்  

❖ இந்தத் தரவானது ஐக்கிய நாடுகள் வளரச்ச்ித் திடட்ம், ஆக்ஸ்தபாரட்ு வறுனம மற்றும் 

மனித வளரச்ச்ி முன்சனடுப்பு ஆகியவற்றினால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் தரவானது ஐக்கிய நாடுகளின் சபாருளாதார மற்றும் சமூக விவகாரங்கள் 

துனறயிடமிருந்துப் சபறப்பட்டதாகும். 

❖ பலபரிமாண வறுனம என்பது ஏனைகளால் எதிர ்சகாள்ளப்படும் பற்றாக்குனறயான 

வாை்க்னகத் தரங்கள், தமாசமான பணி நினலனம, வன்முனற குறித்த அசச்ம் மற்றும் 

வாழும் பகுதியில் சுற்றுசச்ுைல் பிரசச்ினன தபான்ற பல்தவறு குனறபாடுகனளக் 

குறிக்கின்றது.  
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உலகில் உணவுப்  பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்தின்  நிறல 

❖ இதன் முதலாவது பதிப்பானது 2017 ஆம் ஆண்டில் சவளியிடப்பட்டது.  

❖ உலகமானது 2030 ஆம் ஆண்டில் பட்டினியற்ற நினலனய அனடயச ்சசய்யும் இலக்னக 

தநாக்கிச ்சரியாக சசயல்படவில்னல. 

❖ ஆசியாவானது (38 தகாடி) ஊட்டசச்த்துப் பற்றாக்குனற உள்ள நபரக்ள் அதிக 

எண்ணிக்னகயில் வாழும் இடமாகத் சதாடரந்்து திகை்கின்றது.  

❖ இதில் ஆப்பிரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும் (25 தகாடி) இலத்தீன் அசமரிக்கா & 

கரீபியப் பகுதி மூன்றாவது இடத்திலும் (4.8 தகாடி) உள்ளன. 

 

 

அதமரிக்காவின் டிரினிட்டி மசாதறன 

❖ சரியாக 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஜூனல 16 ஆம் தததியன்று அசமரிக்க 

விஞ்ஞானிகள் தகட்சஜட்  என்ற சபயரில் ஒரு தசாதனன சசய்தனர.் 

❖ இது உலகின் முதலாவது அணு குண்டாகும். 

❖ டிரினிட்டி என்பது இந்த அணு ஆயுதச ் சாதனத்தின் முதலாவது சவடிப்புச ்

தசாதனனக்கு இடப்பட்ட ஒரு சபயராகும். 

❖ இந்தச ்தசாதனனயானது நியு சமக்சிதகாவிற்கு அருகில் தஜாரன்ாடா சடல் முயரத்டா 

பானலவனத்தில் நடத்தப்பட்டது.  

❖ “தகட்சஜட்” எனப்பட்ட இந்தக் குண்டானது அசமரிக்காவின் தனலனமயிலான 

மன்ஹட்டான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தமம்படுத்தப்பட்டதாகும்.  

❖ மன்ஹட்டான் திட்டமானது இரண்டாவது உலகப் தபாரின் தபாது முதலாம் முனறயாக 

அணு ஆயுதங்கனளத் தயாரிப்பதற்காக தமற்சகாள்ளப்பட்ட ஒரு அணு ஆயுத 

ஆராய்சச்ி மற்றும் தமம்பாட்டுத் திட்டம் ஆகும். 

❖ இது அசமரிக்காவின் தனலனமயில் ஐக்கியப் தபரரசு மற்றும் கனடாவின் உதவியுடன் 

தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  
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உலகில் சில்லறற விற்பறன 

❖ ‘உலக தநரடி விற்பனன – 2019 ஆம் ஆண்டின் சில்லனற விற்பனன’ என்ற ஒரு 

அறிக்னகயானது உலக தநரடி விற்பனன மன்றக் கூட்டனமப்பினால் சவளியிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவானது உலக தநரடி விற்பனனத ் சதாழிற்துனறயில் 15வது இடத்தில் தரப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இதில் முதல் இடத்தில் அசமரிக்காவும் இரண்டாவது இடத்தில் சீனாவும் உள்ளன. 

 

உலக உரிறமகள் குறியீடு 

❖ சரவ்ததச வரத்்தக ஒன்றியக் கூட்டனமப்பானது பணியாளரக்ளின் உரினமகளுக்கு 

மதிப்பளிக்கும் வனகயில் 144 நாடுகனளத் தரவரினசப்படுத்தி, அதனன சவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ நாடுகளின் தரவரினசயானது உலக உரினமகள் குறியீட்டு மதிப்பீட்டின் 

அடிப்பனடயில் தமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் குனறந்த அளவு சசயல்பாடு சகாண்ட 10 நாடுகளில் இந்தியாவும் 

ஒன்றாகும். 

 

இந்தியா-அதமரிக்கா PASSEX 

❖ இந்தியக் கடற்பனடயானது அசமரிக்கக் கடற்பனடயுடன் சதாடர ் பயிற்சி (PASSEX - 

Passage Exercise) ஒன்னற நடத்தியது.  

❖ இது அந்தமான் நிக்தகாபார ்தீவிற்கு அருகில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இந்தியக் கடற்பனடயானது இதற்கு முன்பு இது தபான்ற PASSEX பயிற்சினய ஜப்பான் 

கடற்பனட மற்றும் பிசரஞ்சுக் கடற்பனடயுடன் இனணந்து நடத்தியது. 

 

 

உலக நிலமறன தவளிப்பறடத் தன்றமக் குறியீடு 

❖ இது அசமரிக்காவில் உள்ள உலக நிலமனன நிறுவனமான தஜான்ஸ் லாங் லாசலி 

என்ற நிறுவனத்தால் சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது 1999 ஆம் ஆண்டு முதல் நிலமனன மீதான சவளிப்பனடத ் தன்னமனயக் 

கண்காணித்து வருகின்றது. 

❖ இந்தக் குறியீட்டில், இந்தியா 34வது இடத்தில் உள்ளது.  
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இந்தியக் கருத்துகள் மாநாடு 

❖ அசமரிக்க-இந்திய வணிகக் கைகமானது “சிறந்த எதிரக்ாலத்னதக் கட்டனமத்தல்” 

என்ற கருப்சபாருளுடன் 2020 ஆம் ஆண்டின் இந்தியக் கருத்துகள் மாநாட்னட 

நடத்தியது. 

❖ இந்த மாநாடானது அசமரிக்க-இந்திய ஒத்துனைப்பு குறிதத்ு விவாதிப்பதற்காக அரசுத் 

தனலவரக்ள் மற்றும் வரத்்தகரக்ள் கலந்து சகாள்ளும் வனகயில் கூட்டப் பட்டுள்ளது. 

 

சர்வமதச இரயில்மவ ஒன்றியம்  

❖ சமீபத்தில் 1985 ஆம் ஆண்டுப் பிரினவச ்தசரந்்த இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியான 

அருண் குமார ் என்பவர ் சரவ்ததச இரயில்தவ ஒன்றியத்தின் துனணத் தனலவராக 

நியமிக்கப் பட்டுள்ளார.் 

❖ இது சீனாவிற்கு அடுத்து மிகப்சபரிய சரக்கு மற்றும் பயணிகள் தபாக்குவரத்துத் 

தளமாக விளங்குகின்றது. 

❖ 194 உறுப்பு நாடுகனளக் சகாண்ட இதன் தனலனமயகம் பாரிஸில் அனமந்துள்ளது.  

 

உலக வரத்்தக அறமப்பு - துரக்்தமனிஸ்தான் 

❖ உலக வரத்்தக அனமப்பில் (WTO - World Trade Organization) பாரன்வயாளர ்

அங்கீகாரத்னதப் சபற்ற 25வது நாடு துரக்்சமனிஸ்தான் ஆகும்.  

❖ இந்த வரத்்தக அனமப்புடன் முனறயான உறவுகனள ஏற்படுத்திய கனடசி முன்னாள் 

தசாவியத் குடியரசு நாடு துரக்்சமனிஸ்தான் ஆகும். 

❖ WTOன் தனலனமயகமானது ஆஸ்திரியாவின் சஜனீவாவில் உள்ளது.  
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சர்வமதச சூரிய ஒளி சக்திக் கூட்டிறணவு - நிகரகுவா 

❖ சரவ்ததச சூரிய ஒளி சக்திக் கூட்டினணவு (ISA - International Solar Alliance) கட்டனமப்பு 

ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுத்திடும் 87வது நாடு நிகரகுவா குடியரசு ஆகும். 

❖ இது இந்தியாவின் தனலனமயின் கீை் நீடித்த ஆற்றனல ஊக்குவிப்பதற்காக 

சதாடங்கப்பட்ட ஒரு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ 2015 ஆம் ஆண்டில், இந்த முன்சனடுப்பானது பாரிஸில் நனடசபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

காலநினல மாற்றக் கருத்தரங்கின் தபாது இந்தியப் பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி மற்றும் 

பிரான்சின் முன்னாள் அதிபரான பிரன்தகாய்ஸ் சஹாலண்தட ஆகிதயாரால் கூட்டாக 

இனணந்து சதாடங்கப்பட்டது.  

❖ இந்தியப் பிரதமர ் நதரந்திர தமாடி மற்றும் பிசரஞ்சு அதிபர ் இமானுதவல் சமக்ரான் 

ஆகிதயார ் ISAன் சதாடக்கக் கருத்தரங்னக 2018 ஆம் ஆண்டில் புதுதில்லியில் 

சதாடங்கி னவத்தனர.் 

 

75வது ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச ்சறப மாநாடு (UNGA) 

❖ UNGA-ன் (United Nations General Assembly) வருடாந்திர மாநாடானது காசணாளி வாயிலாக 

2020 ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர ்மாதத்தில் நனடசபற உள்ளது. 

❖ தகாவிட் – 19 தநாய்த ் சதாற்றின் காரணமாக உறுப்பு நாடுகளின் தனலவரக்ள் இந்த 

மாநாட்டில் தநரடியாகக் கலந்து சகாள்ள மாட்டாரக்ள். 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் 75 ஆண்டு கால வரலாற்றில் இந்த முனறயில் மாநாடு 

நனடசபறுவது இதுதவ முதல்முனறயாகும்.  

 

மகாவிட் - 19 சட்ட ஆய்வகம் 

❖ உலக சுகாதார அனமப்பு பிற முக்கிய அனமப்புகளுடன் இனணந்து தகாவிட்-19 சட்ட 

ஆய்வகத்னத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது தகாவிட்-19 சதாற்றுதநாய்க்குப் பதிலளிக்கும் வனகயில் நாடுகள் நனடமுனறப் 

படுத்தியுள்ளச ் சட்டங்களின் ஒரு தரவுதளமாகும். 

❖ ஒரு உலகாளாவிய சதாற்றுதநானய எதிரச்காள்ள அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்னககள் 

எந்த அளவிற்குப் பயன் தருகிறது அல்லது பயன் தரவில்னல என்பனத அறிய 

உதவிடுவனதப் படிக்கத் சதாடங்குவதற்கான முதல் முயற்சி இதுவாகும்.  

❖ இது ஐக்கிய நாடுகளின் தமம்பாட்டுத் திடட்ம், உலக சுகாதார அனமப்பு, எச.்ஐ.வி / 

எய்ட்ஸ் சதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகளின் கூட்டுத் திட்டம் மற்றும் ஜாரஜ்்டவுன் 

பல்கனலக்கைகத்தில் உள்ள ததசிய மற்றும் உலகளாவிய சுகாதாரச ் சட்டத்திற்கான 

ஓ’நீல் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டுத் திட்டமாகும்.  

 

15வது இந்திய ஐமராப்பிய ஒன்றிய மாநாடு 

❖ இந்தியா மற்றும் ஐதராப்பிய ஒன்றியம் ஆகியனவ அறிவியல்சார ் மற்றும் 

சதாழில்நுட்ப ஒத்துனைப்பு மீதான தனது ஒப்பந்தத்னத அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 

புதுப்பிதத்ுள்ளது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது காசணாலி வாயிலாக நனடசபற்ற 15வது இந்தியா-ஐதராப்பிய 

ஒன்றிய மாநாட்டின் தபாது புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் னகசயழுத்திடப்பட்டது. இது இதற்கு முன்பு 

2007 மற்றும் 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில்  2 முனற புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உலகின் மிகவும் கண்காணிக்கப்பட்ட நகரங்கள் 

❖ னஹதராபாத் நகரமானது அதிக எண்ணிக்னகயிலான சநருங்கிய சுற்றுப் 

பானதயிலான சதானலக்காட்சிக் கண்காணிப்பு தகமராக்களுடன் (CCTV - Closed-circuit 

television) முதல் 20 நகரங்கள் சகாண்ட பட்டியலில் 16வது இடத்தில் தரவரினசப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது இந்தியாவில் சிறந்த CCTV கண்காணிப்னபக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பட்டியலில் சீனாவின் னதயுவான் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ இது தகம்பிரிசடக்கினால் சவளியிடப்பட்ட ஓர ்ஆய்வு அறிக்னகயாகும்.  

 

 

உலகளாவிய பிரசச்ிறனயில் குழந்றதகளின் நலம் : பணி மற்றும் குடும்ப 

வாழ்வு மீதான மகாவிட் – 19ன் தாக்கம் 

❖ இந்த அறிக்னகயானது யுனிசசப்பின் ஆராய்சச்ி அலுவலகமான “இன்தனாசசன்டி” 

என்ற னமயத்தினால்  தயாரிக்கப்பட்டதாகும். 

❖ இந்தியா உள்ளிட்ட சதற்கு ஆசியா நாடுகனளச ் தசரந்்த 22 மில்லியன் குைந்னதகள் 

தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றின் காரணமாக தங்களது ஆரம்பக் காலக் கல்வியான 

முந்னதய ஆரம்ப கால மைனலக் கல்வினய இைந்துள்ளனர.் 

❖ யுனிசசப் ஆனது சதற்கு ஆசியப் பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான், வங்க ததசம், பூடான், 

இந்தியா, மாலத்தீவு, தநபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்னகயில் இந்த 

ஆராய்சச்ினய நடத்தியுள்ளது. 

 

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜாய்காளி மாத்தர் மகாயில் 

❖ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜாய்காளி மாத்தர ் தகாயிலானது வங்க  ததசத்தில் உள்ள மிகப்பைனமயான 

தகாயில்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. 

❖ இந்த 300 ஆண்டுகால காளி தகாயிலானது இந்தியா மற்றும் வங்க ததசத்தினால் 

கூட்டாகத் திறந்து னவக்கப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் உதவியுடன் வங்க ததசத்தில் உள்ள நாட்டூரில் மீண்டும் கட்டப் 

பட்டுள்ளது. 
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ரமபல் 

❖ 5 ரதபல் தபார ்விமானங்கள் ஹரியானாவின் அம்பாலாவில் உள்ள இந்திய விமானப் 

பனடத் தளத்னத தநாக்கி பிரான்சிலிருந்துப் புறப்பட்டுள்ளன. 

❖ இது பிசரஞ்சு நிறுவனமான டசால்ட் விமான நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் 

பட்டதாகும். 

❖ இந்திய அரசானது ₤7.8 பில்லியன் மதிப்பில் பறக்கும் வனகயில் தயார ்  நினலயில் 

இருக்கும் 36 ரதபல் தபார ் விமானங்கனள வாங்குவதற்காக 2016 ஆம் ஆண்டு 

சசப்டம்பர ்மாதத்தில் பிரான்சு நாட்டுடன் அரசாங்கங்களுக்கினடதயயான ஒப்பந்தம் 

ஒன்றில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது.   

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது இந்தியாவில் நிதி அடிப்பனடயில் மிகப்சபரிய ஒரு 

ஒப்பந்தமாகக் கருதப்படுகின்றது. 

 

 

இஸ்தான்புல் ஒப்பந்தம் 

❖ தபாலந்து நாடானது இஸ்தான்புல் ஒப்பந்தத்திலிருந்து சவளிதயற இருக்கின்றது. 

❖ இது சபண்களுக்கு எதிரான வன்முனறனயத் தடுப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்ட ஒரு 

ஒப்பந்தமாகும். 

❖ இது சபண்கள் மற்றும் குடும்ப வன்முனறகளுக்கு எதிரான குற்றங்கனளத் தடுத்தல் 

மற்றும் அதனன எதிரத்த்ுப் தபாராடுதல் மீதான ஐதராப்பிய ஆனணய ஒப்பந்தம் 

என்று அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தமானது சபண்களுக்கு எதிரான வன்முனறனயத்  தடுதத்ல் மற்றும் 

எதிரச்காள்வதற்காக உலகின் முதலாவது அனனவனரயும் கட்டுப்படுத்தக் கூடிய ஒரு 

கூறாகும்.  
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இந்தியாவில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் குறித்த ஐநா அறிக்றக 

❖ சமீபத்திய ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்னகயானது தகரளா மற்றும் கரந்ாடகா ஆகிய 

மாநிலங்களில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் குறிப்பிட்ட அளவில் அதிகரிதத்ுள்ளதாக 

எசச்ரிக்னக ஒன்னற விடுத்துள்ளது.  

❖ இந்த அறிக்னகயானது, “ஐஎஸ்ஐஎஸ் சதாடரப்ான பகுப்பாய்வு உதவி மற்றும் அதன் 

மீதான தனடகள் குறிதத் கண்காணிப்புக் குழுவின் அறிக்னக” என்று சபயரிடப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியத் துனணக் கண்டத்தில் அல்-குனவதா ஆனது தலிபானின் கீை் 

சசயல்படுகின்றது. 

❖ இதனன எதிரச்காள்வதற்காக தகரளாவில் பீஜியன் (புறா) நடவடிக்னகயானது 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  

 

புதிய பாதுகாப்புச ்சட்டம் 

❖ கனடா, பிரிட்டன் மற்றும் ஆஸ்திதரலியா ஆகிய நாடுகளுடன் தமற்சகாள்ளப்பட்ட 

ஹாங்காங்கின் நாடு கடத்துதல் ஒப்பந்தங்கனள நிறுத்தி னவத்துள்ளதாக சீனா 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ சீனாவானது ஹாங்காங்கில் தனது புதிய பாதுகாப்புச ் சட்டத்தின் கீை் நிறுத்தி 

னவத்தல் திட்டத்னதக் சகாண்டு வந்துள்ளது.  

❖ இந்தச ் சட்டத்தின் படி, சீனாவானது ஹாங்காங்கின் சவளியுறவுத் துனற 

விவகாரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்னறத ்தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் சகாண்டு 

வந்துள்ளது. 

 

 

ச ாருளாதாரெ ்செய்திகள் 

வங்கியியல் ஒழுங்குமுறற (திருத்த) அவசரச ்சட்டம், 2020 

❖ இது கூட்டுறவு வங்கிகளுக்குப் சபாருந்தக் கூடிய வனகயில் வங்கியியல் 

ஒழுங்குமுனறச ்சடட்ம், 1949 என்ற சட்டத்னதத் திருத்த இருக்கின்றது. 

❖ இந்தத் திருத்தங்களானது தவளாண் தமம்பாட்டிற்காக தவண்டி நீண்ட கால நிதியியல் 

நடவடிக்னகனய முதன்னமயான மற்றும் முக்கியமான தநாக்கமாகக் சகாண்ட 

கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது முதன்னம தவளாண் கடன் அளிப்புச ்சங்கங்களுக்குப் 

சபாருந்தாது.  

❖ இது “வங்கி”, ”வங்கியாளர”் மற்றும் ”வங்கியியல்” என்ற சசாற்கனளப் 

பயன்படுத்தாதவரக்ளுக்கும் காதசானலகனளப் சபறாத நிறுவனங்களாகச ்

சசயல்படுபவரக்ளுக்கும் சபாருந்தும்.  

 

FME திட்டம் 

❖ பிரதான் மந்திரி நுண் உணவுப் பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களின் (FME - Formalization of 

Micro Food Processing Enterprises) ஒழுங்குமுனற என்ற திட்டமானது “சுயசாரப்ு பாரத ்

அபியான் திட்டத்தின்” என்ற திட்டத்தின் கீை் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது.  
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❖ இந்தத் திட்டமானது மத்திய உணவுப் பதப்படுதத்ல் துனற அனமசச்ரான ஹரச்ிம்ரத ்

கவுர ்பாதல் என்பவரால் சதாடங்கப் பட்டது. 

 

ஸ்டார்ட் அப் சூழலறமப்பு அறிக்றக 

❖ இந்த அறிக்னக “உலகளாவிய ஸ்டாரட்் அப் சூைலனமப்பு அறிக்னக (GSER - Global Startup 

Ecosystem Report) 2020; உலகளாவிய ஸ்டாரட்் அப் சபாருளாதாரத்தின் புதிய நனடமுனற 

மற்றும் தகாவிட் – 19ன் தாக்கம்” என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது.  

❖ இது ஸ்டாரட்் அப் சூைலனமப்பு நிறுவனத்தினால் சவளியிடப் பட்டுள்ளது.    

❖ உலகின் ஸ்டாரட்் அப் சூைலனமப்புத் தரவரினசயில் உள்ள  முதல் 30 இடங்களில் 

தசரக்்கப்பட்ட இந்தியாவில் உள்ள ஒதர நகரம் சபங்களூரு ஆகும். இது 26வது இடத்தில் 

தரவரினசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

 

இளம் பல்கறலக்கழகத் தரவரிறச 2020 

❖ னடம்ஸ் உயர ் கல்வியானது 2020 ஆம் ஆண்டின் இளம் பல்கனலக்கைகத் 

தரவரினசனய சவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இது 50 ஆண்டுகள் பைனமயான அல்லது அதற்குப் பிந்னதய பல்கனலக் 

கைகங்களுக்கான ஒரு தரவரினசயாகும். 

❖ ஐஐடி – தராப்பர ்62வது இடம் மற்றும் ஐஐடி இந்தூர ்64வது இடம் ஆகியவற்றுடன் முதல் 

100 இடங்களில் 2 இந்தியப் பல்கனலக் கைகங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன.  

Rank Name Country 

1 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 

2 Nanyang Technological University Singapore 

3 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University France 

4 Sant’Anna School of Advanced Studies Italy 

5 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 

 

வரி மநாக்கங்களுக்கான தவளிப்பறடத் தன்றம மற்றும் தரவுகளின் பரிமாற்றம் 

குறித்த உலக மன்றம் 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதத்திலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் 

வனரயிலான காலகட்டத்னதக் குறிக்கும் வனகயில் சபாருளாதார ஒத்துனைப்பு 

மற்றும் வளரச்ச்ிக்கான அனமப்பினால் தமற்சகாள்ளப்பட்ட சமீபத்திய ஒரு ஆய்வு 

ஆகும். 

❖ இந்தியாவானது சஜரம்னி மற்றும் பிரான்சு ஆகியவற்றுடன் தசரத்்து தரவுகளின் 

பரிமாற்றப் பங்காளரக்ளாக முதல் மூன்று நாடுகளினடதய தரவரினசப் படுத்தப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இந்தியாவானது இந்த ஆய்வின்படி, “மிகப்சபரிய ஒரு இணக்கமான நாடாகவும்” 

தரவரினசப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 
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ஆசியான் மாநாடு 

❖ சதன்கிைக்கு ஆசிய நாடுகள் மன்றத்தின் 36வது மாநாடானது “ஒத்தினசந்த மற்றும் 

மறுசமாழி கூறும் ஆசியான்” என்ற கருப்சபாருளுடன் காசணாலி வாயிலாக நடத்தப் 

பட்டது. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டில் ஆசியான் அனமப்பின் தனலனம நாடாக உள்ள 

வியட்நாமினால் நடத்தப்பட்டது. 

 

பிரதான் மந்திரி நுண் உணவுப் பதப்படுத்தலின் ஒழுங்குமுறற  

❖ மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் சதாழிற்துனற (FPI - Food Processing Industries) 

அனமசச்ரான ஹரச்ிம்ரத் கவுர ் பாதல் மத்திய அரசினால் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் 

பிரதான் மந்திரி நுண் உணவுப் பதப்படுத்தல் ஒழுங்குமுனறத் திட்டத்னதத் சதாடங்கி 

னவத்தார.் 

❖ இந்தத் திட்டமானது 2024-25 வனர 5 ஆண்டுக் காலத்திற்கு சசயல்படுத்தப்பட 

இருக்கின்றது. 

❖ இது அகில இந்திய அளவில் அனமப்புசாரா துனறக்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இதற்கான சசலவினமானது இந்திய அரசு மற்றும் மாநிலங்களினடதய முனறதய 60 : 

40 என்ற அளவில் பகிரந்்து சகாள்ளப்பட இருக்கின்றது. 

❖ இந்த திட்டத்திற்காக “ஒரு மாவட்டம் ஒரு சபாருள்” என்ற அணுகுமுனறயானது ஏற்றுக் 

சகாள்ளப்பட இருக்கின்றது. 

❖ இந்த அணுகுமுனறயின் கீை், மாநிலங்கள் தற்சபாழுது இருக்கும் மூலப் சபாருட்களின் 

அடிப்பனடயில் ஒரு மாவட்டத்திற்கான உணவுப் சபாருனள (சிறப்புமிக்க (அ) 

வினரவில் அழியக் கூடிய (அ) தானியம்) அனடயாளம் காண இருக்கின்றன. 

❖ பசுனம நடவடிக்னகத் திட்டமானது மாம்பைம், வானைப்பைம், சகாய்யப்பைம், கிவி, 

லிசச்ி, பப்பாளி, நாரத்னத, அன்னாட்சி, மாதுனள, பலா ஆகிய 10 பை வனககளுக்கும் 

பிசரஞ்சு பீன்ஸ், பாகற்காய், கத்தரி, மிளகுசச்சடி, தகரட், காளிபிளவர,் பசன்ச 

மிளகாய், ஒக்ரா ஆகிய 8 காய்கறி வனககளுக்கும் நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

துரிதப்படுத்தப்பட்ட விக்யான் திட்டம் 

❖ இது அறிவியல் மற்றும் சபாறியியல் ஆராய்சச்ி வாரியத்தினால் சதாடங்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ அபியாஸ் என்ற திட்டத்தின் கீை் விண்ணப்பங்கனளப் சபற இது ஆரம்பித்து 

இருக்கின்றது. 

❖ இது சதமாகான் (அனனவனரயும் ஒன்றினணத்தல்) என்ற திட்டத்துடன் 

சதாடங்குகின்றது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீை் உள்ள மற்சறாரு திடட்ம் அபியான் (திறன் தமம்பாடு) 

திட்டமாகும்.  

❖ இது ஆராய்சச்ித் துனறயில் திறன் தமம்பாட்னட எதிரத்நாக்கும் மாணவரக்ளுக்கான 

ஒரு திட்டமாகும்.  
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திறந்ததவளிச ்சந்றத நடவடிக்றககள் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியானது (RBI - Reserve Bank of India) 10000 தகாடி மதிப்பிலான 

அரசாங்கப் பத்திரங்களின் விற்பனன மற்றும் வாங்கலுக்காக தவண்டி திறந்தசவளிச ்

சந்னத நடவடிக்னககனள அறிவித்துள்ளது. 

❖ RBI ஆனது தற்தபானதய பணப் புைக்கம் மற்றும் சந்னதச ் சூை்நினலனயக் கருத்தில் 

சகாண்டு இந்த முடினவ எடுத்துள்ளது. 

❖ RBI ஆனது “மின்னணு - குதபர”் என்ற முக்கியமான னமய வங்கியல் தீரவ்ுத் தளம் 

குறித்த ஏலத்தின் மூலம் பத்திரங்கனள வைங்குகின்றது. 

 

இந்தியாவின் அந்நியச ்தசலாவணி றகயிருப்பு 

❖ இந்தியாவின் அந்நியச ் சசலாவணிக் னகயிருப்பானது 500 பில்லியன் அசமரிக்க 

டாலர ் மதிப்பிற்கு தமலான அளவில் உலகின் 5வது மிகப்சபரிய இருப்பாக  

விளங்குகின்றது. 

❖ அந்நியச ் சசலாவணிக் னகயிருப்பில் முதலில் உள்ள 4 நாடுகள் சீனா, ஜப்பான், 

சுவிட்சரல்ாந்து மற்றும் ரஷ்யா ஆகியனவயாகும். 

❖ இந்தியாவின் அந்நியச ் சசலாவணிக் னகயிருப்பானது ஏறத்தாை இந்தியாவின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 5ல் ஒரு பங்கிற்குச ்சமமாக உள்ளது. 

❖ இது சரவ்ததச நாணய நிதியத்தினால் சவளியிடப்பட்ட அறிக்னகயின்படி சதரிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

பாரத் பத்திர ETF 

❖ இந்தியாவின் முதலாவது சபருநிறுவனப் பத்திரப் பரிமாற்ற வரத்்தக நிதியமான (ETF – 

Exchange Traded Fund) பாரத் பத்திர ETFன் இரண்டாவது பகுதிக்காக தவண்டி  

விண்ணப்பிக்கும் முனறக்குத் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.  

❖ பாரத் பத்திர ETFன் முன்சனடுப்பானது மத்திய முதலீடு மற்றும் சபாதுச ் சசாதத்ு 

தமலாண்னமத் துனறயினால் தமற்சகாள்ளப் படட்தாகும்.  

 

பிறணயப் பத்திரங்கள் 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுனற மற்றும் தமம்பாட்டு ஆனணயமானது G. சீனிவாசன் 

தனலனமயில் பணிக்குழு ஒன்னற உருவாக்கியுள்ளது.  

❖ இது இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் இதரத் துனற நிறுவனங்கள் 

இந்தியாவில் பினணயப் பத்திரங்கனள வைங்குவதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் குறித்து 

ஆராய இருக்கின்றது. 

 

பிரதான் மந்திரி சுவநிதி தளம் 

❖ இனத மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகரப்்புற விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கமானது 

சதாடங்கியுள்ளது.  

❖ இது சிட்பி வங்கியினால் தமம்படுத்தப் பட்டு வருகின்றது. 

❖ இது பிரதான் மந்திரி சுவநிதிக்கான திட்டச ் சசயல்படுதத்ுதல் பங்காளராக 

விளங்குகின்றது. 
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❖ இது சதருதவார வியாபாரிரக்ளிடமிருந்து கடன் விண்ணப்பங்கனளப் சபற 

இருக்கின்றது. 

 

இந்தியாவின் தவளிக் கடன் 

❖ ரிசரவ்் வங்கியின் கூற்றுப்படி, 2020 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ் மாதத்தில் இந்தியாவின் 

சவளிக் கடன் 558.5 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 

❖ இது 2019 ஆம் ஆண்டின் மாரச் ்  மாததத்ுடன் ஒப்பிடும்தபாது 15.4 பில்லியன் டாலர ்

அல்லது 2.8% அதிகரிப்பு ஆகும். 

❖ சவளிக் கடனின் மிகப்சபரிய கூறு 39.4% பங்னகக் சகாண்ட வணிகக் கடனாகும். 

❖ அனதத் சதாடரந்்து சவளிநாடு வாை் இந்தியரக்ளின் னவப்புநிதி 23.4% ஆகவும், குறுகிய 

கால வரத்்தக கடன் 18.2% ஆகவும் உள்ளது. 

❖ பணத்னதப் சபாறுத்தவனரயில், அசமரிக்க டாலர ் மூலம் மதிப்பிடப்பட்ட கடன் 53.7% 

பங்னகக் சகாண்ட ஒரு மிகப்சபரிய அங்கமாகத் சதாடரக்ிறது. 

❖ அனதத் சதாடரந்்து இந்திய ரூபாய் (31.9%), சயன் (5.6%), சிறப்பு எடுப்பு உரினமகள் (4.5%) 

மற்றும் யூதரா (3.5%) ஆகியனவ உள்ளன. 

 

உள்கட்டறமப்பு முதலீட்டு அறக்கட்டறள 

❖ இந்தியாவின் முதல் அரசாங்கத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட உள்கட்டனமப்பு முதலீட்டு 

அறக்கட்டனளனய இந்திய ததசிய சநடுஞ்சானல ஆனணயமானது அனமக்க 

முன்வந்திருக்கிறது. 

❖ இது இந்திய அறக்கட்டனளச ் சட்டம், 1882 மற்றும் இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் 

பரிவரத்்தனன வாரிய விதிமுனறகளின் கீை் அனமயும். 

❖ இது சநடுஞ்சானலத் துனறயில் முதலீட்னட எளிதாக்குவதாக அனமயும். 

 

தகாள்முதல் மமலாளரக்ளின் குறியீடு 

❖ இது உற்பத்தி மற்றும் தசனவத் துனறகளில் சபாருளாதாரப் தபாக்குகளின் 

தற்தபானதய நினலனயக் குறிக்கும் ஒரு குறியீடாகும். 

❖ ஐ.எச.்எஸ் மாரக்்கிட் இந்தியா சரவ்ீசஸ் வியாபார நடவடிக்னகக் குறியீடானது சமீபத்தில் 

இனத சவளியிட்டுள்ளது. 

 

பசுறம முறறயிலான இரயில் மபாக்குவரத்து 

❖ இந்திய இரயில்தவயானது இரயில் பானதயிதலதய தநரடியாக மின்சாரத்னத 

வைங்குவதற்காக தவண்டி மத்தியப் பிரததசத்தின் பினாவில் ஒரு சூரிய ஆற்றல் 

ஆனலனய அனமக்கின்றது. 

❖ இரயில்தவ அனமசச்கமானது தனது பயன்படுதத்ப்படாத காலி நிலங்களில் சூரிய 

ஆற்றல் ஆனலகனள அனமக்க முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ சூரிய ஆற்றலின் பயன்பாடானது “நிகர சுழிய” காரப்ன் உமிை்வு சகாண்ட 

இரயில்தவத் துனற என்ற இலக்னக அனடவதற்காக தவண்டி இரயில்தவயின் 

திட்டத்தின் ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும். 
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❖ ஆற்றல் தன்னினறனவ அனடய இருக்கும் முதலாவது தபாக்குவரத்து அனமப்பு இந்திய 

இரயில்தவயாகும். 

❖ இந்திய இரயில்தவ மற்றும் பாரத ் கனரக மிகுமின் நிறுவனம் ஆகியனவ உலகில் 

தன்னளவில் இதத வனகனயச ் தசரந்்த முதலாவது திட்டத்னதப் பயன்பாட்டுக்குக் 

சகாண்டு வந்துள்ளன.  

 

கிசான்ரத் 

❖ இது மத்திய தவளாண், கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துனறயினால் அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்ட ஒரு சசயலியாகும். 

❖ இது சகாரானா னவரஸ் சபாது முடக்கத்தின் தபாது தவளாண்  சபாருட்களின் 

இயக்கத்திற்குப் சபாருத்தமான தபாக்குவரத்து வசதிகனள அனடயாளம் காண 

தவண்டி விவசாயிகள் மற்றும் வரத்்தகரக்ள் ஆகிதயாருக்கு உதவ இருக்கின்றது. 

❖ இது ததசியத் தகவல் னமயத்தினால் தமம்படுத்தப் பட்டுள்ளது.  

 

 

சர்வமதச நிதியியல் மசறவ றமய ஆறணயம் (IFSCA) 

❖ இஞ்தசட்டி ஸ்ரீனிவாஸ் என்பவர ்IFSCA-ன் (International Financial Services Authority) முதலாவது 

தனலவராக மூன்று ஆண்டுக் காலத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார.் 

❖ IFSCA-ன் தனலனமயகமானது குஜராத்தின் தனலநகரான காந்தி நகரில் அனமய 

இருக்கின்றது.  

❖ இந்தியாவின் முதலாவது IFSCA ஆனது குஜராத ் சரவ்ததச நிதியியல் சதாழில்நுட்ப 

நகரமாகும். இதுவும் காந்திநகரில் அனமந்துள்ளது. 

❖ IFSCA சட்டம், 2019-ன் படி ஒவ்சவாரு ஒழுங்குமுனற அனமப்புகளிலிருந்தும் (சசபி, 

ஆரப்ிஐ, ஐஆரட்ிஏஐ) ஒரு நபர ்இதில் நியமிக்கப்பட இருக்கின்றார.்  

 

றக சுத்திகரிப்பான் மற்றும் முகக் கவசங்கள் 

❖ நாட்டில் னக சுத்திகரிப்பான் மற்றும் முகக் கவசங்கள் தபாதுமான அளவில் 

விநிதயாகிக்கப் படுவதால் இனவ அத்தியாவசியப் சபாருட்கள் சட்டம், 1955 என்பதின் 

கீை் இனி அத்தியாவசியப் சபாருட்களாக இருக்காது.  
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❖ மத்திய நுகரத்வார ்விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கமானது 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்13 

அன்று அடுத்த 100 நாட்களுக்கு னக சுத்திகரிப்பான் மற்றும் முகக் கவசங்கள் 

ஆகியவற்னற அத்தியாவசியப் சபாருட்களாக அறிவித்தது.  

❖ இது சகாரானா னவரஸ் தநாய்த ் சதாற்னறக் கட்டுப்பத்துவதற்கான தனது 

முயற்சியில் இந்தப் சபாருட்கள் பதுக்கப்படுவனதத் தடுப்பதற்காகவும் 

விநிதயாகத்னத அதிகரிப்பதற்காகவும்  தமற்சகாள்ளப்பட்டு இருந்தது.  

 

குறறந்த வாடறக தகாண்ட இல்ல வளாகங்கள் 

❖ மத்திய அனமசச்ரனவயானது நகரப்்புற புலம்சபயர ்நபரக்ள் மற்றும் ஏனைகளுக்காக 

குனறந்த வாடனக சகாண்ட இல்ல வளாகங்களுக்கு தனது ஒப்புதனல வைங்கியுள்ளது. 

❖ இது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் தயாஜனா - நகரப்்புறம் என்பதின் கீை் ஒரு துனணத் 

திட்டமாக இருக்கும்.  

 

விவசாய உள்கட்டறமப்பு நிதி 

❖ இது இந்தியா முழுவதுக்குமான மத்திய அரசின் ஒரு புதிய திட்டமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது தவளாண் மற்றும் தவளாண் பதப்படுத்துதல் சதாடரப்ான 

நடவடிக்னககளுக்கான நடுத்தர – நீண்ட கால கடன் நிதியியல் வசதியாகும். 

❖ இந்த திட்டமானது 2020 ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து 2029 (10 ஆண்டுகள்) ஆம் நிதியாண்டு 

வனர சசயல்படும். 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீை், 1 இலட்சம் தகாடியானது வங்கிகள் மற்றும் நிதியியல் 

நிறுவனங்களினால் கடனாக வைங்கப்படும். 

❖ இது முதன்னம தவளாண் கடன் சமுதாயங்கள் மற்றும் கூட்டுறவுச ்சந்னதப்படுத்துதல் 

சங்கங்கள் தபான்றவற்றிற்கு வைங்கப்பட இருக்கின்றது. 

 

சுமரே் மாத்தூர் 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுனற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆனணயமானது (IRDAI - Insurance 

Regulatory and Development Authority of India) 9 உறுப்பினரக்ள் சகாண்ட ஒரு 

பணிக்குழுனவ அனமதத்ுள்ளது.  

❖ இது IRDAIயின் நிரவ்ாக இயக்குநரான சுதரஷ் மாத்தூரின் தனலனமயில் அனமக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இது “சதாற்று அபாய நிதியத்னத” அனமப்பதற்கான சாத்தியக் கூறு குறித்து ஆராய 

இருக்கின்றது. 

 

மாநிலங்களிறடமய சந்றத மூலமான கடன் வாங்கல் 

❖ இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களினடதய சந்னத மூலமான கடன் வாங்கலில் 

தமிை்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது.  

❖ இது 2020-21 ஆம் நிதியாண்டில் ரூ.30,500 தகாடினய கடனாகப் சபற்றுள்ளது. 

❖ இது பத்திரம் வாயிலாக பினண வைங்குதலின் மூலமான கடன் வாங்குதலில் 17% 

சதவிகிதப் பங்களிப்பாகும் (மாநில வளரச்ச்ிக் கடன்கள்). 
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❖ இதற்கு அடுத்து மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரப் பிரததசம், இராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்கள் 

உள்ளன. 

❖ இது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியிடமிருந்து சபறப்படட் தகவலின் படி சவளியிடப்பட்டு 

உள்ளது.  

 

மூலதனம் உட்தசலுத்துதல் 

❖ மத்திய அனமசச்ரனவயானது 3 சபாதுத்துனற சபாதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் 

ரூ.12,450 தகாடி மூலதன உட்சசலுதத்ுதலுக்கு தனது ஒப்புதனல வைங்கியுள்ளது.  

❖ ஒரியண்டல் காப்பீட்டு நிறுவனம், ததசியக் காப்பீட்டு நிறுவனம், யுனனசடட் இந்தியக் 

காப்பீட்டு நிறுவனம் ஆகியனவ இந்த 3 நிறுவனங்களாகும். 

❖ இந்த நிறுவனங்கள் நினலத் தன்னமயுடன் சசயல்படுவதற்கு தவண்டி அதன் 

இனணப்பு நடவடிக்னகனய நிறுத்தி னவக்கவும் மத்திய அரசு முடிவு சசய்துள்ளது.  

 

உோ மதாரட் குழு 

❖ இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவரத்்தனன வாரியமானது இந்தக் குழுனவ 

மறுசீரனமத்துள்ளது. 

❖ இது பரஸ்பர நிதிதத்ுனறயின் ஒழுங்குமுனற மற்றும் வளரச்ச்ி குறித்த 

விவகாரங்கனள ஆராய்வதற்காக அனமக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ உஷா ததாரட் என்பவர ்இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் துனண ஆளுநர ்ஆவார.் 

 

250 அடிப்பறடப் புள்ளிகள் குறறப்பு 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கி பிப்ரவரி 2019 முதல் COVID-19 சதாற்று சதாடங்குவதற்கு முன்பு 

வனரயில் சரப்தபா விகிதத்னத 135 அடிப்பனடப் புள்ளிகள் என்ற அளவிற்குக் 

குனறத்து இருந்தது. 

❖ தகாவிட் 19 சதாடங்கிய பின்னர,் சரப்தபா சகாள்னக விகிதத்னத தமலும் 115 

அடிப்பனடப் புள்ளிகள் அளவிற்குக் குனறக்க நாணயக் சகாள்னகக் குழுவானது 

முடிவு சசய்தது. 

 

இந்திய டிஜிட்டல்மயமாக்க நிதி - கூகுள் 

❖ கூகுள் நிறுவனத்தின் தனலனம நிரவ்ாக அதிகாரியான சுந்தர ் பிசன்ச இந்தத ்

நிதியத்னதத் சதாடங்குவது குறித்து அறிவிதத்ுள்ளார.் 

❖ இந்த நிதியத்தின் மூலம், கூகுள் நிறுவனமானது இந்தியாவில் அடுத்த 5-7 

ஆண்டுகளில் 10 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர ் அல்லது ரூ.75,000 தகாடினய முதலீடு 

சசய்ய இருக்கின்றது.  

 

இந்தியாவுடன் முன்னிறலயில் உள்ள வரத்்தகப் பங்காளர் 

❖ 2019-20 ஆம் நிதியாண்டுக் காலத்தில் இந்தியாவுடன் முன்னினலயில் உள்ள ஒரு 

வரத்்தகப் பங்காளர ்நாடாக அசமரிக்கா திகை்கின்றது. 

❖ சதாடரந்்து 2 நிதியாண்டுகளாக இந்தியாவின் முன்னினலயில் உள்ள வரத்்தகப் 

பங்காளர ்நாடாக அசமரிக்கா திகை்ந்து வருகின்றது.  
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❖ 2018-19 ஆம் நிதியாண்டில், இந்தியாவுடன் முன்னினலயில் உள்ள வரத்்தகப் பங்காளர ்

நாடாக உருசவடுப்பதற்காக தவண்டி சீன மக்கள்  குடியரனச அசமரிக்கா முந்தியது. 

❖ இந்தியா அசமரிக்காவிடம் சதாடரந்்து வரத்்தக உபரினயக் கனடபிடிதத்ு வருகின்றது. 

2019-20 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவுடனான அசமரிக்காவின் வரத்்தகப் 

பற்றாக்குனற 17.42 பில்லியன் அசமரிக்க டாலராக உள்ளது. 

❖ இது மத்திய வரத்்தக மற்றும் சதாழிற்துனற அனமசச்கத்திடமிருந்துப் சபற்ற தரவின் 

படி கூறப்பட்டுள்ளது,  

 

தகாரானா கவச ்மற்றும் தகாரானா ரக்சக் 

❖ இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுனற மற்றும் வளரச்ச்ி ஆனணயமானது 30 சபாது 

மற்றும் சுகாதாரக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு இதனனக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. 

❖ இது சகாரானா னவரஸ் தநாய்க்காக குறுகிய கால நினலயான சுகாதாரக் காப்பீட்டுத ்

திட்டங்கனளத் சதாடங்க இருக்கின்றது. 

❖ இந்த 2 கூறுகளின் கீை் உள்ள காப்பீடானது அகில இந்திய அளவில் சசயல்படுவதாகும். 

புவியியல் இருப்பிட அடிப்பனடயிலான சதானகக்தகா அல்லது மண்டல 

அடிப்பனடயிலான சதானகக்தகா இதில் அனுமதி அளிக்கப் படாது.  

 

ரிறலயன்ஸ் நிறுவனத்தின் 43வது வருடாந்திர தபாதுச ்சந்திப்பு 

❖ ரினலயன்ஸ் நிறுவனமானது தனது புதிய உத்திசார ் பங்காளர ் நிறுவனமாக கூகுள் 

நிறுவனம் இருக்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளது. 

❖ ரினலயன்ஸ் சதாழில் நிறுவனமானது நாட்டில் உள்ள அனனத்து இடங்களுக்கும் 

தகாவிட் – 19 தடுப்பு மருந்து சசன்றனடவனத உறுதி சசய்வதற்காக தனது டிஜிட்டல் 

உள்கட்டனமப்பு மற்றும் விநிதயாகச ்சங்கிலினயப் பயன்படுத்த இருக்கின்றது. 

❖ பின்வரும் தசனவகள் ரினலயன்ஸ் நிறுவனதத்ினால் சதாடங்கப்பட உள்ளன. 

அனவயாவன:   

o ஜிதயா 5ஜி 

o ஜிதயா சதானலக் காட்சி ப்ளஸ் 

o ஜிதயா கண்ணாடி - தஹாதலாகிராபிக் காசணாளி வழித் தகவல் சதாடரப்ு 

 

 

தபாதுச ்சுகாதார தசலவினம் 

❖ மத்திய அரசானது சபாதுச ்சுகாதார சசலவினத்னத 2025 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் தனது 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.5% என்ற அளவிற்குப் படிப்படியாக அதிகரிக்கத் 

திட்டமிட்டு உள்ளது. 

❖ 2017 ஆம் ஆண்டின் ததசிய சுகாதாரக் சகாள்னகயானது 2020 ஆம்  ஆண்டில் 

மாநிலங்களின் நிதிநினல அறிக்னகயில் குறிப்பிடப்பட்ட சமாத்தச ்சசலவனத்தில் 8% 

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


                            

 

 

 

81 
 

என்ற அளவினனச ் சுகாதாரத் துனறக்குச ் சசலவழிக்க தவண்டும் என்று 

பரிந்துனரத்திருந்தது.  

❖ மத்திய அரசானது தனிநபர ்வருமான வரி மற்றும் நிறுவன வரியின் மீது 4% சுகாதார 

மற்றும் கல்விக் கட்டணத்னத (சசஸ்) அறிவிதத்ுள்ளது. 

 

PM SVANidhi  

❖ பிரதான் மந்திரி சானலதயார விற்பனனயாளரக்ள் ஆத்ம நிரப்ர ் நிதி என்பதத PM 

SVANidhi ஆகும். 

❖ இந்தத் திட்டத்னதச ் சசயல்படுத்துவதில் மத்தியப் பிரததசம் இதுவனரயில் 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இது நாடு முழுவதும் சிறு வணிகங்களில் ஈடுபடும் சானலதயார 

விற்பனனயாளரக்ளுக்கு உதவுவதற்கும் அவரக்னள முனறப்படுத்துவதற்கும் 

பயன்படும் ஒரு மத்தியத் துனற சாரந்்த திட்டமாகும். 

❖ இத்திட்டம் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர விவகார அனமசச்கத்தால் நிதியளிக்கப் 

படுகிறது. 

 

பரிமவே் 

❖ சுரங்கத் திட்ட இனணய வாயினல பரிதவஷ் வனலதளத்துடன் இனணக்க நிலக்கரி 

அனமசச்கமானது திட்டமிட்டுள்ளது. 

❖ சுற்றுசச்ூைல் அனமசச்கத்திற்குச ் சமரப்்பிக்கப்பட்ட திட்டங்கனள இனணய வழியில் 

சமரப்்பித்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் நிரவ்கித்தல் ஆகியவற்றுக்கான ஒற்னற 

வாயிலாக இது உள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், வணிக ரீதியிலான சுரங்கத்திற்காக தவண்டி 41 

நிலக்கரித் சதாகுதிகனள ஏலம் விடும் பணினய அரசாங்கம் சதாடங்கியது. 

❖ இது இந்தியாவின் நிலக்கரித் துனறனயத் தனியாருக்கு அனுமதியளிக்கும் ஒரு 

மிகப்சபரிய நடவடிக்னகயாகும். 

 

 

வரத்்தக மிறக 

❖ இந்தியா கடந்த 18 ஆண்டுகளில் முதன்முனறயாக தனது வரத்்தக மினகனயப் (Trade 

surplus) பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இந்தியா 2020 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் 0.8 பில்லியன் அசமரிக்க டாலர ்  என்ற 

அளவிற்கு வரத்்தக மினகனயப் பதிவு சசய்தது. 

❖ இது இறக்குமதி மிகப்சபரிய அளவில் குனறந்ததன் காரணமாக எட்டப்பட்டுள்ளது. 
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❖ கனடசியாக இது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நிகை்ந்தது. 

❖ வரத்்தக மினக என்பது நாட்டின் ஏற்றுமதியானது இறக்குமதினய விட அதிகமாக 

இருக்கும் வனகயில் உள்ள தநரம்னற வரத்்தகச ் சமநினலனயக் சகாண்ட ஒரு 

சபாருளாதார நடவடிக்னக ஆகும். 

 

அருண் தஜட்லி திட்டம் 

❖ மாநிலங்களனவச ்சசயலகமானது குரூப் சி (மூன்றாம் நினல) பணியாளரக்ளுக்காக 

“அருண் சஜட்லி நிதியுதவித் திட்டம்” என்ற ஒரு திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது முன்னாள் மத்திய நிதியனமசச்ரான அருண் சஜட்லியின் சபயனரக் சகாண்ட ஒரு 

பணியாளரக்ள் நலத ்திடட்மாகும். 

 

ஃமபம் அட்றட 

❖ ஃதபம்தப ஆனது ஐடிஎப்சி பரஸ்்ட ் வங்கியுடன் இனணந்து இந்தியாவின் முதலாவது 

எண்களற்ற அட்னடயான ஃதபம் அட்னடனய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 

❖ ஃதபம்தப ஆனது இந்திய ததசிய பணவைங்கீட்டுக் கைகத்துடன் இனணந்து இந்த 

அட்னடனய தமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இந்த அட்னடயானது ரூதப பணவைங்கீட்டு அனமப்பு வணிகரக்ளால் ஏற்றுக் 

சகாள்ளப் படுகின்றது. 

❖ தபம்தப ஆனது இளம் வயதினருக்கான இந்தியாவின் முதலாவது புதிய வங்கி ஆகும்.  

 

 

ரிறலயன்ஸ் சந்றத மதிப்பு 

❖ 13 இலட்சம் தகாடி சந்னத மூலதனத்னத அனடந்த முதலாவது இந்திய நிறுவனம் 

ரினலயன்ஸ் சதாழிற்துனற நிறுவனமாகும் (RIL - Reliance Industries Limited).  
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❖ இது சந்னத மூலதனத்தின் மூலம் உலகில் 48வது மிகப்சபரிய நிறுவனமாக 

உருசவடுத்துள்ளது. 

❖ ஆசியாவின் 10வது உயரந்்த நிறுவனம் இதுவாகும். 

❖ அசமரிக்காவானது மற்ற நிறுவனங்களினடதய ரினலயன்ஸ் ஜிதயானவ “தூய 

சதானலத ்சதாடரப்ு நிறுவனமாக” பட்டியலிட்டுள்ளது. 

❖ உலக அளவில் 1.7 டிரில்லியன் மதிப்புடன் மிகப்சபரியச ்சந்னத மூலதனதத்ுடன் உள்ள 

நிறுவனம் சவுதி ஆரம்தகா ஆகும். 

 

மபார்ப்ஸ் நிகழ்மநர தசல்வந்தரக்ள் பட்டியல் 

❖ ரினலயன்ஸ் சதாழிற்துனற நிறுவனத்தின் தனலவரான முதகஷ் அம்பானி உலகில் 

5வது சசல்வந்தராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இவருக்கு முன்பு முகநூனலச ்தசரந்்த மாரக்் சக்கரச்பரக்் உள்ளார.்  

 

அதானி துறறமுகங்கள் மற்றும் சிறப்புப் தபாருளாதார மண்டல நிறுவனம் 

(APSEZ) 

❖ இந்தியப் தபாடட்ி ஆனணயமானது APSEZயினால் ஆந்திரப் பிரததசத்தில் கிருஷ்ணாப் 

பட்டினம் துனறமுக நிறுவனத்தின் னகயகப்படுத்தலுக்கு ஒப்புதல் வைங்கியுள்ளது. 

❖ APSEZ (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) என்பது வாடிக்னகயாளனர 

எதிரச்காள்ளும் ஒரு ஒருங்கினணந்த துனறமுகக் கட்டனமப்பு தசனவ வைங்குநராகும். 

❖ தற்சபாழுது இது குஜராத், தகாவா, தகரளா, ஆந்திரப் பிரததசம், தமிை்நாடு, ஒடிசா 

ஆகிய 6 கடல்சார ்மாநிலங்களில் 18 உள்நாட்டுத் துனறமுகங்கனள நிரவ்கிக்கின்றது.  

 

முதலாவது உலகளாவிய நிதித் ததாழில்நுட்ப விழா 

❖ உலகின் மிகப்சபரிய உலகளாவிய நிதித ் சதாழில்நுட்ப விைாவின் (FInTech) முதல் 

பதிப்பானது இனணய வழியில் நடத்தப் பட்டது. 

❖ இனத இந்தியக் சகாடுப்பனவு குழு (Payments Council of India) மற்றும் இந்தியத் ததசியக் 

சகாடுப்பனவு கைகத்தின் (National Payments Corporation of India) நிதித் சதாழில்நுட்ப 

ஒருங்கினணப்புக் குழுவால் ஏற்பாடு சசய்யப்படட்து. 

❖ இதன் கருப்சபாருள்  “நிதித் சதாழில்நுட்பம்: தகாவிட் சதாற்றுக்கு முன் மற்றும் 

தகாவிட் சதாற்றுக்குப் பின்” என்பதாகும். 

❖ உலகளாவிய நிதித் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் வங்கிச ் தசனவகள், நிதிச ் தசனவகள் 

மற்றும் காப்பீட்டுத் துனறனய ஒன்றினணப்பதத இந்த விைாவின் தநாக்கமாகும். 
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தபாது நிதி விதிகள் 2017 

❖ சபாது நிதி விதிகள் 2017 என்ற விதிகனள மத்திய அரசானது திருத்தியுள்ளது. 

❖ இது ததசியப் பாதுகாப்பு அடிப்பனடயில் இந்தியாவுடன் நில எல்னலனயப் பகிரந்்து 

சகாள்ளும் நாடுகளிடமிருந்துப் சபாதுக் சகாள்முதல் சசய்வதற்குக் கட்டுப்பாடுகனள 

விதிக்கவிருக்கிறது. 

❖ இந்த உத்தரவானது தனியார ் துனறயின் சகாள்முதனலத் தவிரத்த்ு இதர அனனத்து 

வனகயான சபாதுக் சகாள்முதல்களுக்கும் சபாருந்தும். 

 

நாணய மாற்று ஒப்பந்தம் (Swap Agreement) 

❖ 2022 நவம்பர ்வனரயில் இலங்னகக்கு 400 மில்லியன் டாலர ்அளவிற்கு நாணய மாற்று 

வசதிக்கு ரிசரவ்் வங்கியானது சமீபத்தில் ஒப்புக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது சாரக்் நாணய மாற்றுக் கட்டனமப்பின் கீை் நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ தற்தபானதய சாரக்் நாணய மாற்று ஒப்பந்தம் 2019 டிசம்பரில் னகசயழுதத்ானது. 

❖ இந்த ஒப்பந்தம் 2022 வனர நீடிக்கும். 

❖ இரு நாடுகளுக்கும் இனடயிலான நாணய மாற்றம் என்பது முன்னதர 

தீரம்ானிக்கப்பட்ட விதிமுனறகள் மற்றும் நிபந்தனனகளுடன் நாணயங்கனளப் 

பரிமாறிக் சகாள்ளும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும். 

 

மிகவும் மதிப்புமிக்க ஆற்றல் நிறுவனம் 

❖ ரினலயன்ஸ் சதாழிற்துனற நிறுவனமானது உலகின் 2வது மிகவும் மதிப்பு மிக்க 

ஆற்றல் நிறுவனமாக உருசவடுத்துள்ளது. இது அசமரிக்க எண்சணய் நிறுவனமான 

எக்தசான்சமாபில் நிறுவனத்னத முந்தியுள்ளது. 

❖ இது தனது சந்னத மூலதனமான ரூ.14 இலட்சம் தகாடினய எட்டிய பின்னர ் இந்தச ்

சிறப்னபப் சபற்றுள்ளது.  

❖ இதுவனர எந்தசவாரு இந்திய நிறுவனமும் 14 டிரில்லியன் சந்னத மூலதனத்னத 

எட்டியதில்னல. 

 

உன்னத் பாரத் அபியான் 

❖ மத்தியப் பைங்குடியின விவகாரங்கள் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள 

இந்தியாவின் பைங்குடியினக் கூட்டுறவுச ் சந்னதயிடல் வளரச்ச்ிக் கூட்டனமப்பானது 

தில்லியில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் சுததசி அறிவியல் 

இயக்கமான விஜ்னானா பாரதி ஆகியவற்றுடன் இனணந்து ஒரு முத்தரப்புப் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுத்திட்டுள்ளது.  

❖ இந்தக் கூட்டாண்னமயானது பைங்குடியினச ் சமூகத்தினருக்கான வருமான 

உருவாக்கம் மற்றும் சிறந்த வாை்வாதாரத்திற்கான வாய்ப்புகள் ஆகியவற்னற 

அதிகரிப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது உன்னத் பாரத் அபியான் என்ற திட்டத்தின் கீை் னகசயழுத்திடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத ் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள ஒரு 

தனலனமத் திட்டமாகும்.  

❖ ஐஐடி-தில்லியானது உன்னத் பாரத ் அபியானின் சாரப்ாக ததசிய ஒருங்கினணப்பு 

னமயமாக சசயல்படுகின்றது. 
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தமாத்த மருந்துப் பூங்காக்கள் 

❖ இது மத்திய இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துனற அனமசச்கத்தினால் சதாடங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டமானது நாட்டில் சமாத்த மருந்துகளின் உற்பத்தி வினலனயக் குனறக்கும் 

என்றும் சமாத்த மருந்துகளுக்காக பிற நாடுகனளச ் சாரந்்திருப்பனதக் குனறக்கும் 

என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

❖ அளவின் அடிப்பனடயில் உலகின் 3வது மிகப்சபரிய சதாழிற்துனறயாக இந்திய 

மருந்துத் சதாழிற்துனற விளங்குகின்றது. 

❖ ஆனால் இந்தியாவானது மருந்துப் சபாருட்களின் உற்பத்திக்கான அடிப்பனட மூலப் 

சபாருட்களின் இறக்குமதிக்காக பிற நாடுகனளச ்சாரந்்துள்ளது. 

 

இந்தியப் தபாருளாதாரத்தின் மீது தசயற்றக நுண்ணறிவின் தாக்கங்கள்  

❖ இது சரவ்ததசப் சபாருளாதார விவகாரங்கள் குறித்த ஆராய்சச்ிக்கான இந்திய 

ஆனணயம் மற்றும் கூகுள் நிறுவனத்துடன் இனணந்து சமன்சபாருள் மற்றும் 

தசனவகள் நிறுவனங்களின் ததசிய மன்றத்தினால் சவளியிடப்பட்ட ஒரு 

அறிக்னகயாகும். 

❖ சசயற்னக நுண்ணறிவில் ஒரு அலகு அதிகரிப்பானது உடனடியாக இந்தியாவின் 

சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2.5% அதிகரிப்னப ஏற்படுத்தும் (சசயற்னக 

நுண்ணறிவிற்கும் சமாதத் விற்பனனக்குமான விகிதம் என்று அளவிடப்படட்து). 

 

பிட்டுதமன் ஒப்பந்தம் 

❖ இந்திய எண்சணய்க் கைகமானது பிரான்சின் தடாடல் எஸ்.ஏ என்ற நிறுவனத்துடன் 

ஒரு சம கூட்டு முயற்சினய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது இந்தியாவில் வளரந்்து வரும் சானலக் கட்டனமப்புத் சதாழிற்சானலக்காக 

திருத்தப்பட்ட பாலிமர ் பிட்டுசமன், மாற்றியனமக்கப்பட்ட சிறு துண்டு ரப்பர ்

பிட்டுசமன் தபான்ற சிறந்த தரம் சகாண்ட பிட்டுசமன்கள் மற்றும் உயர ்தர புத்தாக்க 

பிட்டுசமன் சபாருட்கள் ஆகியவற்னற உற்பதத்ி சசய்து சந்னதப் படுத்துவனத 

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

 

 

அறிவியல் மற்றும் சதாழில்நுட் ெ ்செய்திகள் 

2019 ஆம் ஆண்டில் மின்னல் தவட்டு நிகழ்வுகள் 

❖ பிதரசில் நாடானது உலகில் அதிக எண்ணிக்னகயிலான மின்னல் சவட்டு 

நிகை்வுகனளக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ அரச்ஜன்டினா ஆனது 2019 ஆம் ஆண்டில் 16.73 வினாடிகள் என்ற கால அளவில் 

நிகை்ந்த ஒரு மின்னல் சவட்னடப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ பிதரசில் ஆனது 2018 ஆம் ஆண்டில் 709 கிதலா மீட்டரக்ள் சதானலவு வாய்ந்த ஒரு 

மின்னல் சவட்னடப் பதிவு சசய்துள்ளது.  

❖ இந்த தகவல் உலக வானினலயியல் அனமப்பினால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 
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❖ மின்னல் சவட்டுகள் ஆனது தற்சபாழுது சாதனனப் புத்தகங்களில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

இது அறிவியல் பாணியில் “சபரும்சவட்டுகள்” என்று அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்தியாவில், உத்தரப் பிரததசத்திற்கு அடுத்து பீகார ் மாநிலமானது மின்னல் 

காரணமாக அதிக எண்ணிக்னகயிலான இறப்புகனளப் பதிவு சசய்துள்ளது.  

 

 

துரவ் சில்லு 

❖ இது ஐஐடி மும்னபயினால் உள்நாட்டிதலதய தமம்படுத்தப்பட்ட ஒரு தகவல் சபறும் 

சில்லு ஆகும். 

❖ இதனன நாட்டிற்குள் இடங்கள் மற்றும் வழிகனளக் கண்டறிவதற்காக திறன் தபசிகள் 

மற்றும் பயணச ்சாதனங்களில் பயன்படுத்த முடியும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்பத் துனற 

அனமசச்கத்தினால் நிதியளிக்கப் படுகின்றது. 

❖ பயன்பாட்டு நுண்ணனல மின்னணுப் சபாறியியல் ஆராய்சச்ிக்கான சமூகமானது 

(SAMEER - Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research)  இதற்கு ஒப்புதல் 

அளிக்கும் நிறுவனமாகும்.  

 

 

Gliese 887b மற்றும் Gliese 887c 

❖ சஜரம்னியின் தகாட்டின்சஜன் பல்கனலக்கைகத்தின் தனலனமயில் சிவப்புப் 

புள்ளிகள் குறிதத்ு ஆராயும் வானியல் அறிஞரக்னளக் சகாண்ட குழுவினர ் இந்த 2 

பூமிக் தகாள்கனளக் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ இனவ விண்ணில் மிகவும் பிரகாசமான சிவப்புக் குள்ளக் தகாளான Gliese 887 என்ற 

தகானளச ்சுற்றி வருகின்றன. 

❖ சிவப்புப் புள்ளிகனள ஆராயும் அணியானது ஹாரப்்ஸ் நிரல் வனரவியின் மூலம் 

சிலியில் உள்ள சதற்கு ஐதராப்பிய ஆய்வகத்தில் சிவப்புக் குள்ளக் தகானள 

கண்காணிக்கின்றது.  
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COVAXIN 

❖ இது இந்தியாவில் மனித மருத்துவச ்தசாதனனக்காக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மற்றும் 

முதன்முனறயாக உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்படட்  தகாவிட் – 19 தநாய்த் தடுப்பூசி 

ஆகும். 

❖ இந்தியாவின் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர ்(DGCI - Drug Controller General of India) 

இந்தத் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார.்  

❖ இது னஹதராபாத்தில் உள்ள பாரத ் பதயாசடக் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டு 

உள்ளது. 

❖ இது இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ிக் கைகம் மற்றும் ததசிய நசச்ுயிரியல் நிறுவனம் 

ஆகியவற்றுடன் இனணந்து வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ சாரஸ்் Cov – 2 திரளானது ததசிய நசச்ுயிரியல் நிறுவனத்தில் பிரித்சதடுக்கப்பட்டு, 

பாரத் பதயாசடக் நிறுவனத்திற்கு பரிமாற்றப் பட்டுள்ளது.   

❖ DGCI ஆனது மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துனற அனமசச்கத்தின் கீை் 

வருகின்றது. 

 

 

ஜி4 றவரஸ் 

❖ ஒரு புதிய சீன ஆய்வானது பன்றிகளிடமிருந்து ஒரு புதிய உலகளாவிய னவரஸ் 

தநாய்த் சதாற்று பரவும் என்று எசச்ரித்துள்ளது. 

❖ சமீபத்தில் எச1்என்1 என்பதின் “ஜி4” என்ற ஒரு புதிய ப்ளு (காய்சச்ல்) னவரசானது 

சீனப் பன்றிகளில் கண்டறியப் பட்டுள்ளது.  
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தங்க நாமனா துகள்கள் 

❖ துருவ மற்றும் கடல் ஆராய்சச்ிக்கான ததசிய னமயம் மற்றும் தகாவா பல்கனலக் 

கைகம் ஆகியனவ இனணந்து தங்க நாதனாத் துகள்கனள சவற்றிகரமாக 

சசயற்னகயாக உருவாக்கியுள்ளன. 

❖ இவரக்ள் இந்தச ்சசயற்னகயான உருவாக்கத்திற்காக தவண்டி குனறந்த தட்பசவப்ப 

நினலயில் வாழும் மற்றும் இடரக்னளத் தாங்கிக் சகாள்ளும் அண்டாரட்ிகா 

பாக்டீரியானவப் பயன்படுத்தியுள்ளனர.் 

 

றசடஸ் மகடிலா 

❖ இந்தியாவின் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகமானது னசடஸ் தகடிலா சுகாதார நல 

நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட தகாவிட் – 19 சதாற்றுக்கான 2வது உள்நாட்டுத் 

தயாரிப்பு மருந்தின் மனிதச ்தசாதனனக்குத் தனது ஒப்புதனல வைங்கியுள்ளது. 

❖ குஜராத்தின் அகமதாபாத்னதத் தனலனமயிடமாகக் சகாண்ட னசடஸ் சுகாதார நல 

நிறுவனமானது இந்தியாவில் மரபியல் மருந்துகளின் முன்னணி உற்பத்தியாளரக்ளில் 

ஒன்றாக விளங்குகின்றது.  

 

 

ஸ்றபஸ் குண்டுகள் 

❖ இந்திய அரசானது இஸ்தரலிடமிருந்து அதிக எண்ணிக்னகயிலான ஸ்னபஸ் 

குண்டுகனள வாங்க முடிவு சசய்துள்ளது.  

❖ ஸ்னபஸ் என்பது, அதிதிறன் சகாண்ட, துல்லியமான தாக்கும் திறன் பனடத்த, வினல 

குனறவான குண்டு என்பனதக் குறிக்கின்றது.  

 

COPAL - 19 

❖ ஐஐடி – தில்லினயச ் தசரந்்த மருத்துவ மாணவரக்ள் அடங்கிய ஒரு குழுவுடன் 

இனணந்து எய்ம்ஸ் நிறுவனமானது (அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் னமயம்) 

“COPAL – 19” என்ற ஒரு சசயலினய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது தகாவிட ் – 19 தநாய்த் சதாற்றிலிருந்து மீண்ட பின் தனது பிளாஸ்மானவத் 

தானமாகக் சகாடுக்க முன்வரும் நபரக்னள அந்த பிளாஸ்மா ததனவப்படும்  

பயனாளிகள் கண்டறிய வழிவனக சசய்கின்றது.  
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சுக்ரயான் – I திட்டம் 

❖ இந்திய சவள்ளிக் தகாள் திட்டமான சுக்ரயான் – I மற்றும் சுவீடன் விண்சவளி 

இயற்பியல் நிறுவனம் ஆகியனவ இனணந்து இரண்டாவது முனறயாக சவள்ளிக் 

தகானள ஆய்வு சசய்ய இருக்கின்றன. 

❖ சுக்ரயான் – I ஆனது ஆந்திரப் பிரததசத்தின் ஸ்ரீஹரிக்தகாட்டாவிலிருந்து 2023 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதியில் சசலுத்தத் திட்டமிப்பட்டுள்ளது.  

 

 

வான்வழி மூலமான தவட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டு அறமப்பு  

❖ சண்டிகனர தளமாகக் சகாண்ட இந்திய விமானப் பனடயின்  மூன்று தளப் பழுது 

பாரக்்கும் கிடங்கு மற்றும் மத்திய அறிவியல் கருவி அனமப்பானது இந்த முனறனய 

உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ சவட்டுக்கிளி இனப்சபருக்கத்னதத் தடுத்து நிறுத்த பூசச்ிக்சகால்லியான  

மாலத்தியனனத் சதளிப்பதற்கு இது இரண்டு M-17 சஹலிகாப்டரக்ளில் பயன்படுத்தப் 

படும். 

❖ ராஜஸ்தானில் திறம்படட் முனறயில் சவட்டுக்கிளினயக் கட்டுப்படுத்துவற்காக 

தவண்டி அரசு சபல் 206-B3 என்ற ஒரு வானூரத்ினயத் துவக்கி னவத்துள்ளது. 

 

மபாமபாஸ் 

❖ இஸ்தராவின் சசவ்வாய் சுற்றுகலன் திட்டத்தின் மூலம் சசவ்வாய்க் கிரகத்தின் 

மிகப்சபரிய மற்றும் சநருங்கிய சந்திரனான ‘தபாதபாஸ்’ என்ற துனணக்தகாளின்  

படம் எடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சசவ்வாய்க் கிரகத்தின் மரம்ம் நினறந்த சந்திரனான தபாதபாஸானது காரப்தனசிய 

காண்டினரட்டுகளால் (carbonaceous chondrites) ஆனது என்று நம்பப்படுகிறது. 
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சந்திரனின் நிலத்தடி (நிலப்பரப்பிற்குக் கீமழ) 

❖ சந்திரனின் நிலத்தடிப் பரப்பானது இதற்கு முன்பு இருக்கும் என்று அறியப்பட்டனத 

விட அதிக அளவிலான இரும்பு மற்றும் னடடட்ானியம் தபான்ற தாதுக்கனளக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ நாசாவின் சந்திரன் மீதான  தவவுப் பணி விண்கலமானது இந்த ஆதாரத்னதக் 

கண்டறிந்து உள்ளது.  

 

“DESREM” 

❖ இது ஜிசலட ் அறிவியல் நிறுவனத்தின் சரம்சடசிவிர ் மருந்தின் ஒரு சபாதுவான 

பதிப்பாகும். 

❖ இது இந்தியாவில் தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றுள்ள தநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசன்ச 

அளிக்கப்படுவதற்கான ஒரு மருந்தாகும். 

❖ உலகளாவிய மருந்து நிறுவனமான னமலன் N.V என்ற நிறுவனத்திற்கு இந்தியத் 

தனலனம மருத்துக் கட்டுப்பாட்டகத்தினால் (DGCI - Drug Controller General of India)  

அனுமதி வைங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ தற்சபாழுது னமலன் N.V. ஆனது மரபியல்சார ் மருந்துகனள உற்பத்தி சசய்வதில் 

உலகின் 2வது மிகப்சபரிய நிறுவனமாக விளங்குகின்றது.  

❖ DESREM ஆனது இந்தியாவில் விற்பனன சசய்யப் படுவதற்காக தவண்டி DCGI-ன் 

அனுமதினயப் சபற்ற சரம்சடசிவிரின் 3வது மரபியல்சார ்பதிப்பாகும். 

❖ இதற்கு முன்பு, சிப்லாவின் சிப்சரமி மற்றும் சஹட்டிதராவின் “தகாவிபார”் ஆகிய 

இந்திய மருந்து நிறுவனங்களின் மரபியல்சார ் மருந்துகள் DCGIயின் அனுமதினயப் 

சபற்றுள்ளன. 

❖ தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்று சிகிசன்சக்காக சரம்சடசிவிர ் மருந்திற்கு ஒப்புதல் 

அளித்த முதலாவது நாடு ஜப்பான் ஆகும்.  

 

யுனிமசவியர் (Unisaviour) தபட்டி 

❖ ரூரக்்கியில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்னதச ் தசரந்்த ஒரு 

ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு இந்தக் கிருமிநாசினிப் சபட்டினய உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது ஒருங்கினணந்த நாதனா ஒளியனியல் மற்றும் உயிரிப் சபாருட்களின் 

ஆய்வாளரான தபராசிரியர ்சசௌமித்ரா சதபதியின் தனலனமயின் கீை் சசயல்பட்டது. 

❖ இது தகாவிட ் – 19 தநாய்த் சதாற்னறக் குனறப்பதற்காக தவண்டி பல்தவறு தனிநபர ்

சபாருட்களின் மீதான கிருமி நீக்கலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  

 

சில்வர்றலன் அபாரிட்டிஸ் லிலாசின்ஸ் 

❖ எக்ஸ் – கதிர ் னமக்தராசிடி சதாழில்நுட்பத்னதப் பயன்படுத்திய ஒரு சமீபத்திய 

ஆய்வானது லிலாக் சில்வரன்லன் அபாரிட்டிஸ் லிலாசினஸ் பட்டாம்பூசச்ி மற்றும் 

கணுக்காலி வனக எறும்பு ஆகிய கம்பளிப் புழுக்களுக்கினடதயயான சதாடரன்ப 

விவரித்துள்ளது.  

❖ இந்தப் பட்டாம் பூசச்ியானது ஏறத்தாை 100 ஆண்டுகள் இனடசவளிக்குப் பின்பு 

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் மீண்டும்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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கவசாகி மநாய் 

❖ உலகம் முழுவதும் தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றுடன் உள்ள  குைந்னதகள் “கவசாகி 

தநாய்” எனப்படும் ஓர ் அரிய வனக தநானயப் தபான்ற சில அறிகுறிகனள 

சவளிப்படுத்தியுள்ளனர.் 

❖ இது சபாதுவாக 5 வயதிற்கு கீை் உள்ள குைந்னதகனளப் பாதிக்கின்றது. 

❖ கவசாகி தநாய் ஏற்படுவதற்கான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்னல. 

 

பமபானிக் தகாள்றள மநாய் 

❖ சந்ததகிக்கப்படும் பதபானிக் சகாள்னள தநாய்ப் பாதிப்பானது சீனாவின் பயனூரில் 

(Bayannur) கண்டறியப் பட்டுள்ளது.  

❖ பதபானிக் சகாள்னள தநாய் அல்லது கறுப்பு மரணம் ஆனது ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, 

மற்றும் ஐதராப்பாவில் மிக தமாசமான தநாய்த் சதாற்றுகளில் ஒன்றாக 

விளங்குகின்றது. இது 14 ஆம் நூற்றாண்டில் ஐதராப்பாவில் குனறந்தது பாதிக்கும் 

தமற்பட்ட மக்கனளக் சகான்றுள்ளது. 

❖ இது எரச்ினியா சபஸ்டிஸ் எனப்படும் பாக்டீரியாவின் மூலம் பரவும் ஒரு மிக அரிய 

ஆனால் மிகவும் சகாடிய ஒரு பாக்டீரியா தநாய்த் சதாற்றாகும்.  

❖ இது பாக்டீரிய தநாய்த ் சதாற்று பாதிப்பு உள்ளவருடன் ஏற்படும் சதாடரப்ின் 

மூலமாகப் பரவுகின்றது.  

 

மயாட்டா NMI (அ) NMI 

❖ இந்தியா மற்றும் ஆசியாவின் மிகப்சபரிய மற்றும் உலகின் 2வது மிகப்சபரிய IVவது 

நினல இயக்க தநர வடிவனமப்புத் தரவு னமயமானது நவி மும்னபயில் சதாடங்கி 

னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் தரவு னமயமானது ‘தயாட்டா NMI (அ) NM’I என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது.  
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காற்றில் பரவும் தன்றம உறடயது 

❖ உலக சுகாதார நிறுவனமானது (WHO - World Health Organization) புதிய சகாரானா 

னவரஸ் தநாய்த் சதாற்று காற்றில் பரவுவதற்கான ஆதாரம் உள்ளதாகக் கூறியுள்ளது.  

❖ WHO ஆனது இதற்கு முன்பு அந்த னவரஸ் தநாய்த் சதாற்று சிறு சளித்துளிகள் மூலம் 

பரவும் என்று கூறியிருந்தது. 

❖ இந்த சிறு நீரத்்துளிகள் தநாய்த் சதாற்று பாதிப்புனடயவரின் வாய் மற்றும் மூக்கில் 

இருந்து சவளி வருகின்றன. 

 

Compact XL (கசச்ிதமான XL) 

❖ புதனவில் உள்ள மூலக்கூறு கண்டறிதல் நிறுவனமான “னமதலப் டிஸ்கவரி 

சசால்யூசன்ஸ்” ஆனது “Compact XL” என்ற இயந்திரத்னத அறிமுகப் படுத்தியுள்ளது.  

❖ இது மனிதரக்ளால் தமற்சகாள்ளப்படும் மூலக்கூறு கண்டறிதல் தசாதனனகனள 

தானியங்கிப்படுதத்ுவதற்கான இந்தியாவின் முதலாவது இயந்திரமாகும்.  

 

 

அமமமசானியா – 1  

❖ இது முழுவதும் பிதரசிலினால் தயாரிக்கப்படட் முதலாவது புவிக் கண்காணிப்பு 

சசயற்னகக் தகாளாகும். 

❖ இது இஸ்தராவினால் சசலுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 

 

தசயற்றக நுண்ணறிவுத் ததாழில்நுட்ப றமயம் 

❖ னஹதராபாத்தில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனமானது நிவிடியா என்ற 

நிறுவனத்துடன் இனணந்துள்ளது.  
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❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது “நிவிடியா” சசயற்னக நுண்ணறிவு (AI - Artificial 

Intelligence)  சதாழில்நுட்ப னமயத்னத அனமக்க இருக்கின்றது. 

❖ இது AI மற்றும் அதன் வணிக ரீதியிலான பயன்பாடுகள் குறித்த ஆராய்சச்ிப் 

பணிகனள நினறவுபடுத்த தவண்டி பணியாற்ற இருக்கின்றது.  

 

உலகின் முதலாவது மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் 

(PPE – Personal Protective Equipments) 

❖ இந்திய உற்பத்தி நிறுவனமான “லாயல் ஜவுளி ஆனலயானது” இந்த PPEஐ அறிமுகப் 

படுத்தியுள்ளது. 

❖ உலகில் தன்னளவில் இதத வனகனயச ் தசரந்்த மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய 

முதலாவது PPE இதுவாகும். 

❖ இது ரினலயன்ஸ சதாழிற்துனற நிறுவனம் மற்றும் சுவிட்சரல்ாந்தில் உள்ள ஜவுளிப் 

புத்தாக்க நிறுவனமான “HeiQ சபாருட்கள்” நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இனணந்து 

லாயல் ஜவுளி ஆனலயினால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

 

BACE2 மரபணு 

❖ ஒரு பாதுகாப்பு மரபணுவானது இலண்டனில் உள்ள குயின்தமரி பல்கனலக் 

கைகத்னதச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது மனித உடல் உயிரணுக்களில் அல்னசமர ் தநாயின் அறிகுறிகனள 

இயற்னகயாகதவ ஒடுக்கும் தன்னம சகாண்டதாகும். 

❖ இது புற்றுதநாயில் கட்டினய ஒடுக்கச ் சசயல்படும் மரபணுக்கனளப் தபான்று அதத 

வழியில் சசயல்படுகின்றது. 

 

நட்சத்திரங்களில் லித்தியம் உற்பத்தி 

❖ நட்சத்திரங்களில் லித்தியம் உற்பத்தி சசய்யப் படுவது சதாடரப்ான தகள்விக்கான 

ஒரு வினடனய  இந்திய ஆராய்சச்ியாளரக்ள் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ சசம்சபருமீனாக (red giant) தாம் உருவாகும் தபாது நட்சத்திரங்கள் உண்னமயில் 

லித்தியத்னத அழிக்கின்றன.  

❖ நட்சத்திரங்கனள விடவும் கிரகங்களிடம் லித்தியம் அதிகம் இருப்பதாக அறியப் 

படுகிறது. 
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❖ இருப்பினும், சில நட்சத்திரங்கள் லித்தியம் நினறந்தனவயாக கண்டறியப் பட்டு 

உள்ளன. 

❖ நட்சத்திரங்கள் அவற்றின் சசம்சபருமீன் நினலனயத் தாண்டி வளரும் தபாது அனவ 

சசம்சபருமீன் கூட்டம் என்று அனைக்கப் படுகின்றன. 

❖ இந்நினலயில் அனவ லித்தியத்னத உற்பத்தி சசய்கின்றன. 

❖ இது ஹீலியம் ஃப்ளாஷ் (Flash) என்று அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்த ஆய்வு நட்சத்திரங்களில் உள்ள அணுக்கருத் சதாகுப்பாக்கத்தின் (Nucleosynthesis) 

தற்தபானதய புரிதனலச ்சவாலுக்கு அனைக்கிறது. 

❖ அண்ட சபருசவடிப்பு அணுக்கருத் சதாகுப்பாக்கத்தின் தகாட்பாடானது, ததாராயமாக 

பிரபஞ்சத்தின் 25% அளவானது ஹீலியத்தாலானது என்று கணித்து உள்ளது. 

❖ பிரபஞ்சத்தில் தற்தபாது லித்தியம் இருப்பது அசல் மதிப்னப விடவும் (அண்ட 

சபருசவடிப்பின் தபாது இருந்த அளவினன விட) அதிகமாக நான்கு மடங்கு மட்டுதம. 

❖ இன்று சபாதுவாக லிதத்ியமானது தகவல்சதாடரப்ு சாதனத் சதாழில்நுட்பத்தில் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

❖ இது சுமார ் 13.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன்முதலில் ஏற்படட் அண்ட 

சபருசவடிப்பின் சமயதத்ில் பிரபஞ்சம் ததான்றிய தபாது மற்ற கூறுகளுடன் தசரந்்து 

உருவானது. 

 

 

தடுப்பூசி மசாதறன 

❖ இந்தியாவில் தகாவாக்சின் மற்றும் னஜதகாவ்-டி ஆகிய சகாதரானா னவரஸ் 

தடுப்பூசிகனளக் சகாண்டு மனிதன் மீதான தசாதனனகனள நடதத்ுவதற்கான 

பதிவுகனள இந்திய நிறுவனங்கள் சதாடங்கியுள்ளன. 

❖ தகாவாக்சின் தடுப்பூசி என்பது இந்திய மருத்துவ ஆராய்சச்ி னமயம் மற்றும் பாரத ்

பதயாசடக் நிறுவனம் ஆகியவற்றால் இனணந்து உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. இன்சனாரு 

தடுப்பூசியான னஜதகாவ்-டி தடுப்பூசி னஜடஸ் காடிலா எனும் நிறுவனத்தால் 

உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

இமடாலிஸுமாப் 

❖ இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆனணயமானது  ‘இதடாலிஸுமாப்’ எனும் ஊசி 

மருந்துக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ கடுனமயான சுவாசக் தகாளாறு தபான்ற தநாய்க்குறி உள்ள தநாயாளிகளுக்கு 

மட்டுதம ஒரு அவசரகாலப் பயன்பாடாக தவண்டி தகாவிட்-19 தநாயாளிகளுக்குச ்

சிகிசன்சயளிக்க இது பயன்படுத்தப் படவுள்ளது. 
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❖ இனதத் தயாரித்து மற்றும் உற்பத்தி சசய்வது சபங்களூனர னமயமாகக் சகாண்ட 

மருந்து உற்பத்தி நிறுவனமான பதயாகான் லிமிசடட் என்ற நிறுவனமாகும். 

 

மகாவிட் மநாய்க்கான ரே்யாவின் தடுப்பூசி 

❖ தகாவிட் – 19 தநாய்த ்தடுப்பூசியின் மனிதச ்தசாதனனனய நினறவு சசய்த முதலாவது 

நாடு ரஷ்யா ஆகும். 

❖ இம்மருந்தின் மருத்துவச ்தசாதனனயானது ரஷ்யாவில் உள்ள சசசச்தனாவ் மாகாண 

மருத்துவப் பல்கனலக்கைகத்தில் தன்னாரவ்லரக்ள் மீது சவற்றிகரமாக 

பரிதசாதிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ முதலாவது தடுப்பூசியானது தனச வழிதய திரவ வடிவில் சசலுத்தப்படும் முனறயில் 

பரட்ன்தகா இராணுவ மருத்துவமனனயில் பரிதசாதித்துப் பாரக்்கப் பட்டது. 

❖ அசமரிக்காவின் ஜிசலட் அறிவியல் நிறுவனம், ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் 

ஆக்ஸ்தபாரட்ு பல்கனலக்கைக ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழு மற்றும் அசமரிக்காவின் 

உயிரித் சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான மாடரன்ா நிறுவனம் ஆகியனவ தகாவிட் – 19 

தநாய்க்கான தடுப்பூசினய தமம்படுத்துவதில் முன்னினலயில் உள்ளன. 

 

 

பாம்புக் கடியினால் ஏற்படும் இறப்பு 

❖ இந்தியாவானது 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு வனரயிலான 20 ஆண்டுக் 

காலகட்டத்தில் 1.2 மில்லியன் அளவிற்குப் பாம்புக் கடியினால் ஏற்படும் இறப்புகனளப் 

பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ உலக சுகாதார அனமப்பானது பாம்புக் கடினய முன்னுரினம அடிப்பனடயிலான ஒரு 

புறக்கணிக்கப்பட்ட சவப்பமண்டல தநாயாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ இதன் மூலம் ஏற்படும் 70% இறப்புகள் உத்தரப் பிரததசம், ஆந்திரப் பிரததசம், பீகார,் 

ஜாரக்்கண்ட், மத்தியப் பிரததசம், ஒடிசா, சதலுங்கானா, ராஜஸ்தான், குஜராத் ஆகிய 8 

மாநிலங்களில் இருக்கும் குனறந்த உயரம் சகாண்ட சமசவளிப் பகுதிகள் மற்றும்  

ஊரகப் பகுதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் நிகை்ந்துள்ளது. 

❖ வருடாந்திர அளவில் பாம்புக்கடி மரணங்கள் அதிக அளவில் ஏற்படுவது உத்தரப் 

பிரததசம் (8700), ஆந்திரப் பிரததசம் (5200) மற்றும் பீகார ் (4500) ஆகிய மாநிலங்களில் 

ஆகும்.  

❖ சபரும்பாலும் விஷக்கடி நிகை்வுகள் கண்ணாடி விரியன், கட்டு விரியன் மற்றும் நாகப் 

பாம்பு தபான்ற பாம்பு வனககளினால் நிகை்கின்றன. 
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❖ விஷக்கடி நிகை்வுகள் சபரும்பாலும் ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கும்  

சபண்கனளக் காட்டிலும் அதிகமாக ஆண்களுக்கும் 15 முதல் 29 வயது சகாண்ட 

மக்கள் பிரிவினருக்கும் அதிகமாக ஏற்படுகின்றது.  

❖ இது “இந்தியாவில் பாம்புக் கடியினால் ஏற்படும் இறப்புகள் : ததசியப் பிரதிநிதித்துவம் 

சகாண்ட  இறப்புகள் குறித்த ஒரு ஆய்வு” என்ற அறிக்னகயில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது கனடாவில் உள்ள உலக சுகாதார ஆராய்சச்ி னமயத்தினால் சவளியிடப் பட்டு 

உள்ளது. 

 

ஆய்வுக் கூட மசாதறன முறற 

❖ ஒடிசாவில் உள்ள வாை்வியல் அறிவியல் நிறுவனமானது வீதரா சசல்கனளப் 

பயன்படுத்தி சகாரானா தநாய்ப் பாதிப்புள்ள தநாயாளிகளின்  மாதிரிகளிலிருந்து 

சகாரானா னவரஸின் ஆய்வுக் கூட தசாதனன முனறனய சவற்றிகரமாக 

உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ வீதரா சசல் கலாசச்ாரத ் சதாழில்நுட்பமானது சசயல்படுத்தப்படாத முழு சசல்னல 

அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட ஒரு தடுப்பு மருந்னத தமம்படுதத்ுவதற்காக தவண்டி 

உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ வளரப்்பு சாரஸ்் – COV – 2 ஆனது தநாய் எதிரப்்புப் சபாருள் அல்லது மாற்று 

மருந்துகனள தமம்படுதத்ுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

இஸ்மரலியத் தாக்குதல் ரக துப்பாக்கிகள் 

❖ அராத் மற்றும் காரச்மல் ஆகிய 2 புதிய இஸ்தரலியத் தாக்குதல் ரக துப்பாக்கிகள் 

தற்சபாழுது இந்தியாவில் உற்பத்தி சசய்யப்பட இருக்கின்றன. 

❖ இந்தத் தாக்குதல் ரகத் துப்பாக்கிகள் மத்தியப் பிரததசத்தில்  “இந்தியாவில் 

தயாரிப்தபாம்” என்ற முன்சனடுப்பின் கீை் உற்பத்தி சசய்யப்பட இருக்கின்றன. 

 

 

சுத் 

❖ ஐஐடி-கான்பூர ் நிறுவனமானது புறஊதா சுத்திகரிப்புப் சபாருளான “சுத”் என்ற 

ஒன்னற உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இது திறன் தபசியால் சசயல்படுத்தப் படக் கூடியது மற்றும் எப்தபாதும் னகயில் 

னவத்துக் சகாள்ளக் கூடியது ஆகும். 

❖ சி வனக புற ஊதாக் கதிர ்ஆனது நுண்ணுயிரிகனளக் சகால்லுவதற்குப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது.   
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மகாமராசூர் 

❖ மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத்துனற அனமசச்ரான ரதமஷ் சபாக்ரியால் (நிஷாங்க்) 

உலகின் மிகவும் வினல குனறந்த தகாவிட ்– 19 தசாதனனச ்சாதனமான “தகாதராசூர”் 

என்ற ஒன்னற அறிமுகப் படுத்தியுள்ளார.் 

❖ இந்தச ்சாதனமானது ஐஐடி-தில்லி நிறுவனத்தினால் உருவாக்கப் பட்டதாகும். 

❖ இது ஆரட்ி-பிசிஆர ் என்பதனன அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட தகாவிட் – 19 தநாய்க் 

கண்டறிதல்  சாதனமாகும். 

❖ இந்தச ்சாதனத்தின் அடிப்பனட வினல ரூ.399 ஆகும்.  

 

சிறந்த மின்மதக்கி 

❖ சமீபத்தில் துகள் உதலாகம் மற்றும் புதிய சபாருட்களுக்கான சரவ்ததச 

தமம்படுத்தப்பட்ட ஆராய்சச்ி னமயமானது குனறந்த சசலவு சகாண்ட, 

சுற்றுசச்ூைலுக்கு உகந்த சிறந்த மின்ததக்கி மின்முனனனய தமம்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஆற்றனலப் சபற்று தசமித்து னவக்கும் ஒரு சாதனமாகப் பயன்படுத்தப்பட 

இருக்கின்றது. 

❖ இது சதாழிற்சானலக் கழிவுப் பருத்தியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் சதாழிற்சானலக் கழிவுப் பருத்தினய நுண்ணியக் கரிம 

இனைகளாக மாற்றியுள்ளனர.் 

❖ இந்த இனைகள் மின்முனனகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

❖ இயற்னகக் கடல் நீரானது மாற்று நீர ் கலந்த மின்பகுசபாருளாகப் பயன்படுத்தப் 

படுகின்றது. 

❖ சூப்பர ் மின் ததக்கிகள் என்பது அடுத்த தனலமுனறக்கான ஆற்றல் தசமிப்புச ்

சாதனங்கள் ஆகும். 

❖ இனவ மற்ற வைக்கமான மின்ததக்கிகள் மற்றும் லித்தியம் – அயனி மின்கலன்களுடன் 

ஒப்பிடப்படும்தபாது உயர ் மின் அடரத்்தி அதிதவக மின்தனற்றம் மற்றும் நீடித்தத் 

தன்னம ஆகியவற்னறக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ மின்பகுசபாருள், மின்முனன, பிரிப்பான் மற்றும் மின் தசகரிப்பான் ஆகியனவ சூப்பர ்

மின்ததக்கிகளின் 4 முக்கியப் சபாருட்களாகும்.  

 

த மரான் UAV 

❖ சஹதரான் என்பது இஸ்தரல் நாட்டினால் வடிவனமக்கப்பட்ட நடுத்தர உயரமுனடய, 

நீண்டதான, தாங்கும் ஆற்றல் சகாண்ட ஒரு ஆளில்லா வான்வழி வாகனமாகும் (UAV - 

Unmanned aerial vehicle). 

❖ இந்தியப் பனடகள் UAVயின் ஆயுதப் பதிப்னபப் பயன்பாடட்ிற்குக் சகாண்டு 

வருவதற்காகப் பணியாற்றிக் சகாண்டிருக்கின்றன. 

❖ இது இந்திய விமானப் பனடயினால் தமற்சகாள்ளப்படும் சீட்டா என்ற திட்டத்தின் கீை் 

உள்ளது. 

 

P7 கனரக சரக்கு இறக்குதல் அறமப்பு 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பானது P7 கனரக சரக்கு இறக்குதல் 

அனமப்னப தமம்படுத்தியுள்ளது. 
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❖ இது IL – 76 என்ற விமானத்திலிருந்து 7 டன் எனட சகாண்ட இராணுவப் சபாருட்கனள 

கீதை இறக்கும் தன்னம சகாண்டது. 

❖ இது முழுவதும் உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்படட்து. இது எல்&டி நிறுவனத்தினால் 

தயாரிக்கப் படுகின்றது.  

 

 

நியுமமாமகாகல் பாலிசசச்றரடு துறணத் தடுப்பு மருந்து 

❖ இந்தியத் தனலனம மருந்துக் கட்டுப்பாட்டகமானது இந்தத் தடுப்பு மருந்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ தன்னளவில் இதத வனகனயச ்தசரந்்த உள்நாட்டிதலதய தமம்படுத்தப்படட் முதலாவது 

தடுப்பு மருந்து இதுவாகும். 

❖ இது சீரம் இந்திய நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது பாக்டிரியா மற்றும் மூனளக் காய்சச்ல் தபான்ற சவளிப்புறத ் சதாற்றுகனளத் 

தடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

❖ பீகார ் மற்றும் உத்தரப் பிரததசம் ஆகிய இந்திய மாநிலங்களில் அதிக 

எண்ணிக்னகயிலான நிதமானியா இறப்புகள் ஏற்படுகின்றன. 

❖ ஆனால் உலக சுகாதார அனமப்பானது வைக்கமான தநாய் எதிரப்்புப் சபாருள் 

திட்டங்களில் இந்த தடுப்பு மருந்தின் பயன்பாட்னடப் பரிந்துனரக்கவில்னல. 

 

நிமயாவிஸ் வால்மீன் 

❖ இந்த வால்மீன் ஆனது ஜூனல 22 ஆம் தததி  புவியின் சுற்றுப்பானதனய கடக்கும் 

தபாது பூமிக்கு மிக அருகில் அதாவது சுமார ்103 மில்லியன் கிதலாமீட்டர ்சதானலவில் 

காணப்படும். 

❖ இது இந்தியா உட்பட புவியின் வடக்கு அனரக்தகாளத்தில் மிகத் சதளிவாகத ்

காணப்படும். 

❖ கிட்டத்தட்ட 6000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறதக, அதாவது 8,786 ஆம் ஆண்டில் தான், அடுத்த 

முனற பூமியில் இருந்து நிதயாவிஸ் வால்மீனனக் காண முடியும். எனதவ இது ஓர ்அரிய 

நிகை்வாகும். 

❖ இனத அசமரிக்காவின் ததசிய வானூரத்ி மற்றும் விண்சவளி நிரவ்ாகம் 

கண்டுபிடித்துள்ளது. 
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2020 ஆம் ஆண்டு தசவ்வாய்க் கிரகம்  திட்டம் 

❖ இஞ்சினுயுட்டி (புத்திக் கூரன்ம என்று சபாருள்) என்பது ஒரு தானியங்கி வானூரத்ி 

(தராதபா சஹலிகாப்டர)் ஆகும். இது 2020 ஆம் ஆண்டு சசவ்வாய்க் கிரகத் திட்டத்தில் 

ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளது. 

❖ சசவ்வாய்க் கிரகத்தின் நினலனமகள் வானூரத்ிப் பயணத்னத எவ்வாறு 

பாதிக்கின்றன என்பனத இது தசாதனன சசய்யும். 

❖ மற்சறாரு கிரகத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட விமானப் தபாக்குவரத்னத நிகை்த்தும் 

முதல் வானூரத்ி இதுவாகும். 

❖ சசவ்வாய்க் கிரகத்தில் உயிர ் வசிக்கக் கூடிய நினலனமகளின் அறிகுறிகனள 2020 

ஆம் ஆண்டின் சசவ்வாய் கிரகத் திட்டம் கண்டுணரும். 

❖ இது விடாமுயற்சி (Perseverance) என்று சபயர ் சகாண்ட ஒரு சுற்றித் திரியும் 

வாகனத்னதயும் (Rover) உடன் சகாண்டு சசல்லும். 

 

 

றசமகாவ் – D  

❖ னசதகாவ் – டி என்பது னசடஸ் நிறுவனத்தினால் தமம்படுத்தப்பட்டு,  தயாரிக்கப்பட்ட 

மரபுப் பண்னபத ்கடத்தும் கூறான டிஎன்ஏ தடுப்பு மருந்தாகும். 

❖ இந்தியாவில் மனிதரக்ளுக்குச ் சசலுத்தி பரிதசாதிக்கப்பட இருக்கும் தகாவிட் – 19 

தநாய்த் சதாற்றிற்காக தவண்டி உள்நாட்டிதலதய தயாரிக்கப்பட்ட முதலாவது தடுப்பு 

மருந்து இதுவாகும். 

❖ இது ததசிய உயிரிமருந்துத் திட்டத்தின் கீை் மத்திய உயிரித ் சதாழில்நுட்பத் 

துனறயால் (NBM - National Biopharma Mission) பகுதியளவு நிதியளிக்கப்படுகின்றது.  

❖ NBM ஆனது 2017 ஆம் ஆண்டில் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. இது உயிரித ் சதாழில்நுட்ப 

சதாழிற்துனற ஆராய்சச்ி உதவி ஆனணயத்தினால் சசயல்படுத்தப் படுகின்றது.  
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கர்குமின் 

❖ மதராஸில் உள்ள இந்தியத் சதாழில்நுட்ப நிறுவனத்னதச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

கரக்ுமின் என்ற மூலக்கூறு புற்றுதநாய் சசல்களின் இறப்னப அதிகரிக்கச ் சசய்யும் 

என்று உறுதி சசய்துள்ளனர.் 

❖ கரக்ுமின் ஆனது மஞ்சளில் உள்ள அதிகப்படியான சசயல்படும் தன்னம சகாண்ட ஒரு 

கூறாகும். 

❖ கரக்ுமின் ஆனது புற்றுதநாய் சசல்களின் இறப்பிற்குக் காரணமாக உள்ள 

புரதத்திற்கான லூகிமியா சசல்களின் உணரச்ச்ித ்தன்னமனய அதிகரிக்கின்றது.  

 

மனித வளரச்ச்ி  ார்மமான் 

❖ தன்னளவில் இதத வனகனயச ்தசரந்்த வைக்கில் முதல்முனறயாக, 2018 ஆம் ஆண்டில் 

காமன்சவல்த் தபாட்டிகளில் சவள்ளிப் பதக்கம் சவன்றவரும் தனலசிறந்த ததசிய 

பளுதூக்குதல் சாம்பியனான பிரதீப் சிங் என்பவருக்கு  மனித வளரச்ச்ி ஹாரத்மான் 

இருப்பது உறுதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது தனசயின் நினற, வலினம மற்றும் திசுக்கனள சரி சசய்யும் தாக்கங்கள் 

ஆகியவற்னற அதிகரிக்கச ்சசய்யப் படுவதற்காக அறியப் படுகின்றது. 

❖ இது மனித உடலில் மூனளயின் அடிப்புறத்திற்கு அருகில் உள்ள பிட்யூட்டரி 

சுரப்பியினால் சுரக்கப்பட்டு உற்பத்தி சசய்யப்படுகின்றது.  

 

குறுங்மகாள் 2020ND 

❖ இது ஒரு மிகப்சபரிய குறுங்தகாளாகும். 

❖ இது புகை்சபற்ற ஐக்கியப் தபரரசின் ஒரு அனடயாளமான இலண்டன் கண் எனும் 

பகுதினய விட மிகப் சபரியதாகும். 

❖ இந்தக் குறுங்தகாளானது நாசாவினால் “குறுங்தகாள் 2020ND” என்று சபயரிடப் பட்டது. 

 

 

MediCAB 

❖ ஐஐடி-மதராஸினால் ஆதரிக்கப்பட்ட புத்தாக்க நிறுவனமான மாடுலஸ் ஹவுசிங் 

என்ற நிறுவனமானது எடுத்துச ் சசல்லக்கூடிய வனகயில் ஒரு நடமாடும்  

மருத்துவமனன அலனக உருவாக்கியுள்ளது. 

❖ இந்த Medicab ஆனது மடிக்கப்படக் கூடியதாக உள்ளது. இது மருத்துவ அனற, 

தனினமப்படுத்துதல் அனற, மருத்துவர ் அனற மற்றும் 2 படுக்னக சகாண்ட தீவிர 

சிகிசன்சப் பிரிவு ஆகியவற்னறக் சகாண்டுள்ளது.  
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❖ இந்தியாவானது  1000 நபரக்ளுக்கு 0.7 படுக்னககனளக் சகாண்டுள்ளது.  

 

 

ம ாப் (நம்பிக்றக) ஆய்வுத் திட்டம் 

❖ முதலாவது சசவ்வாய் ஆய்வுத் திட்டத்னத விண்ணில் சசலுத்திய முதலாவது தமற்கு 

ஆசிய மற்றும் அரபு நாடு ஐக்கிய அரபு அமீரகமாகும் (UAE - United Arab Emirates).  

❖ தஹாப் ஆய்வு விண்கலமானது ஜப்பானிலிருந்து விண்ணிற்குச ்சசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சசவ்வாயின் சுற்றுவட்டப் பானதக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 

சசன்றனடயும் என்று எதிரப்்பாரக்்கப்படுகின்றது.  

❖ இது 7 அமீரகங்களின் கூட்டினணவான UAE ஒருங்கினணக்கப்பட்டதின் 50வது நினனவு 

ஆண்னடக் குறிக்கும் வனகயில் வடிவனமக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

ChAdOxl COVID – 19 தடுப்பு மருந்து 

❖ இது பிரிட்டன்-ஸ்வீடன் நிறுவனமான அஸ்ட்ரா சஜனிகா மற்றும் ஆக்ஸ்தபாரட்ு 

பல்கனலக்கைகம் ஆகியவற்றால் இனணந்து உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. 

 

❖ இது ஆரம்ப கால மருத்துவப் பரிதசாதனனயில் பாதுகாப்பு மிக்கதாகவும் தநாய் 

எதிரப்்பு சக்தினயத் தூண்டக் கூடியதாகவும் கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 
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❖ ஆக்ஸ்தபாரட்ு தடுப்பு மருந்து தமம்பாட்டின் பங்காளரான சீரம் இந்திய 

நிறுவனமானது இந்தியாவில் மருத்துவப் பரிதசாதனனனயத் சதாடங்க திட்டம் 

தீட்டியுள்ளது. 

❖ இது மருந்துகனள அதிக எண்ணிக்னகயில் உற்பதத்ி சசய்வதில் உலகின் மிகப்சபரிய 

மருந்து உற்பத்தியாளர ்நிறுவனமாகும். 

 

தசமரா-கண்காணிப்பு ஆய்வு 

❖ மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத ்துனற அனமசச்கத்தின் கீை் இயங்கும் ததசிய 

தநாய்க் கட்டுப்பாட்டு னமயமானது புதுதில்லியில் சசதரா-கண்காணிப்பு ஆய்னவத ்

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது தநாயின் பரவனல அறிந்து சகாள்வதற்காக தவண்டி முக்கியமான 

ஆதாரங்கனளத் திரட்டுகின்றது. 

❖ இது எத்தனன நபரக்ள் தநாய்க்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கின்றனர ்

என்பனத அறிந்து சகாள்ள உதவ இருக்கின்றது. 

❖ ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட தனிநபரக்ளின் சசராவானது IgG தநாய் எதிரப்்புப் 

சபாருளுக்காக ஆய்வு சசய்யப்பட உள்ளது. 

❖ தநாய் எதிரப்்புப் சபாருள்கள் கவாச ் எலிசா தசாதனனயின் மூலம் அனடயாளம் 

காணப்படுகின்றன. 

 

சூரிய ஒளி வட்டப்பாறத விண்கலம் (மசாலார் ஆர்பிட்டர்) 

❖ ஐதராப்பிய விண்சவளி நிறுவனமானது (ESA - European Space Agency) சூரிய ஒளி 

வட்டப்பானத விண்கலத்தினால் எடுக்கப்பட்ட சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள 

புனகப்படங்கனள சவளியிட்டுள்ளது.  

❖ தசாலார ் ஆரப்ிட்டர ் என்பது நாசா மற்றும் ESA ஆகியவற்றிற்கினடதயயான ஒரு 

விண்சவளித் திட்டமாகும்.  

 

 

பிளவுத் ததாடரக்ள் 

❖ எண்சணய் மற்றும் வாயு ஆய்வு நிறுவனமானது இமயமனலயின் அடிவாரத்தில் 

பிளவுத் சதாடரக்னளக் கண்டுபிடிக்க ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு உதவியுள்ளது.  

❖ இந்தப் பிளவுத் சதாடரானது தநபாளத்தின் சதன் கிைக்குப் பகுதியில் அனமந்து 

உள்ளது. 
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❖ புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தத ்சதாடரானது இந்தியாவிற்குள் நீண்டு காணப் 

படவில்னல. 

❖ பிளவு என்பது பானறகளின் 2 சதாகுதிகளுக்கினடதயயான சவடிப்பு அல்லது சவடிப்பு 

மண்டலமாகும். 

❖ பிளவுகள் ஆனது புவியின் கண்டத்திட்டுகளின் நகரவ்ுடன் சதாடரப்ுனடயதாகும். 

 

துருவாஸ்த்ரா 

❖ இந்தியாவின் சஹலிகாப்டரிலிருந்து சசலுத்தப்படக் கூடிய பீரங்கி எதிரப்்பு 

வழிகாட்டு ஏவுகனணயான (ATGM - Anti-tank guided missile) நாக் ஏவுகனண எனப்படும் 

சஹலினா என்ற ஏவுகனணயின் தசாதனனயானது ஒடிசாவில் உள்ள ஒருங்கினணந்த 

தசாதனனத் தளத்தில் சவற்றிகரமாக தசாதித்துப்  பாரக்்கப்பட்டது.  

❖ இது துருவாஸ்த்ரா என்று அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது மூன்றாவது தனலமுனறனயச ் தசரந்்த மற்றும் ஏவுப்பட்டவுடன் கட்டுப்படுத்த 

முடியாத வனகனயச ்தசரந்்த ATGM அனமப்பாகும். 

❖ இது ஒரு தமம்படுத்தப்படட் இலகுரக வானூரத்ியில் சபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ நாக் ஆனது 1980களில் ஒருங்கினணந்த ஏவுகனண தமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீை் 

தமம்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்ட முதல் 5 உத்திசார ்ஏவுகனணகளில் ஒன்றாகும். 

 

 

SACU 

❖ இந்தியா மற்றும் சதற்கு ஆப்பிரிக்கச ் சுங்க ஒன்றியமானது முன்னுரினம வரத்்தக 

ஒப்பந்தத்திற்கான ஒரு முன்முயற்சினய மீண்டும் புதுப்பிக்கத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது சதற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள 5 நாடுகளுக்கினடதயயான ஒரு சுங்க 

ஒன்றியமாகும். இதன் தனலனமயகம் நமீபியாவின் விண்ட்ஹீக்கில் அனமந்து 

உள்ளது. 

❖ சதற்கு ஆப்பிரிக்க சுங்க ஒன்றியமானது சதன் ஆப்பிக்கா, நமீபியா, தபாட்ஸ்வானா, 

சலதசாததா மற்றும் எஸ்வாத்தினி ஆகிய நாடுகனள உள்ளடக்கி உள்ளது.  

 

DDT விநிமயாகம் 

❖ இந்துஸ்தான் பூசச்ிக்சகால்லி நிறுவனமானது ஆனது னடகுதளாதரா னடபினனல் 

ட்னரகுதளாதரா எத்தீனன (DDT - dichloro-diphenyl-trichloroethane) சதன் 

ஆப்பிரிக்காவிற்கு, அதன் மதலரியா கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்திற்காக தவண்டி 

விநிதயாகித்துள்ளது. 
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❖ இந்துஸ்தான் பூசச்ிக்சகால்லி நிறுவனமானது மத்திய இரசாயனங்கள் மற்றும் 

உரங்கள் துனற அனமசச்கத்தின் கீை் உள்ள ஒரு சபாதுத் துனற நிறுவனமாகும். 

❖ உலக அளவில் DDTயின் பிரத்திதயக உற்பத்தியாளர ்நிறுவனம் HIC ஆகும். 

❖ இது சமீபத்தில் மாலதத்ியானன சவட்டுக் கிளி கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்திற்காக 

தவண்டி ஈரானிற்கு ஏற்றுமதி சசய்தது. 

 

பாரத் ஆளில்லா விமானம் 

❖ பாதுகாப்பு ஆராய்சச்ி மற்றும் வளரச்ச்ி அனமப்பானது உள்நாட்டிதலதய 

தயாரிக்கப்பட்ட “பாரத”் என்ற சபயர ்  சகாண்ட ஆளில்லா குட்டி விமானத்னதத ்

தயாரித்து வைங்கி யுள்ளது. 

❖ இது கிைக்கு லடாக்கில் உள்ள உண்னமயான எல்னலக் தகாடு அருதக உள்ள மனலப் 

பகுதிகனளயும் உயரப் பகுதிகனளயும் கண்காணிப்பதற்காக தவண்டி தயாரித்து 

வைங்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ பாரத் வனகனயச ்தசரந்்த ஆளில்லா விமானங்கள் உலகில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் 

இலகுரக வனகயிலான ஆளில்லாக் கண்காணிப்பு விமானங்களில் ஒன்றாகவும் 

விளங்குகின்றது.  

 

 

தியான்தவன் – 1 

❖ தியான்சவன் – 1 ஆனது சீனாவில் உள்ள ஹாய்னான் தீவிலிருந்து லாக் மாரச் ்5 என்ற 

விண்கலத்தின் மூலம் சசலுத்தப்பட்டது. 

❖ இது சீனாவின் முதலாவது முழுவதும் உள்நாட்டிதலதய வடிவனமக்கப்பட்ட 

சசவ்வாய்க் கிரகத் திட்டமாகும். 
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❖ இது ஆரப்ிட்டர,் தனரயிறங்கும் வாகனம், நகரந்்து சசன்று ஆய்வு சசய்யும் சாதனம் 

ஆகிய மூன்னறயும் சுமந்து சசன்றுள்ளது. 

❖ இந்த மாதிரியாக கூட்டாக உள்ள விண்கலமானது சசவ்வாய்க் கிரகத்னத தநாக்கி 

இதுவனர சசலுத்தப் படட்தில்னல. 

 

காக்ராபர் அணு மின் திட்டம் 3 

❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது 700 சமகாவாட் மின்சாரத் திறன் சகாண்ட மற்றும் 

உள்நாட்டிதலதய உருவாக்கப் பட்ட ஒரு அழுத்தப்பட்ட கன நீர ் உனலயாகும் (PHWR - 

Pressurised Heavy Water Reactor). 

.  

❖ காக்ராபர ் மின் ஆனலயின் முதல் 2 அலகுகள் கனடா நாட்டுத் சதாழில்நுட்பத்தின்  

அடிப்பனடயிலானதாகும். 

❖ இது குஜராத்தில் தபி மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

❖ தற்சபாழுது வனர 540 சமகாவாட் PHWR திறன் சகாண்ட மிகப்சபரிய உள்நாட்டிதலதய 

தயாரிக்கப்பட்ட உனலயானது மகாராஷ்டிராவின் தாராப்பூரில் அனமந்துள்ளது.  

❖ இது இந்தியாவினால் முழுவதும் வடிவனமக்கப்பட்டு, கட்டனமக்கப்பட்ட இந்தியாவின் 

23வது அணுமின் உனலயாகும். 

❖ இந்த உனலயானது எரிசபாருளாக இயற்னக யுதரனியத்னதயும் தணிப்பானாக கன 

நீனரயும் பயன்படுத்துகின்றது. 

❖ இந்தியாவின் அணு உனலகள் சபரும்பான்னமயாக PHWR ஆக உள்ளதாகும்.  

 

டிகன்தாரா 

❖ விண்சவளி சாரந்்த ஸ்டாரட்் அப் நிறுவனமான டிகன்தாராவானது விண்சவளியின் 

சுற்றுவட்டப் பானதக்குள் இந்தியாவின் முதலாவது விண்சவளிக் கழிவு மற்றும் 

கண்காணிப்பு அனமப்னப வடிவனமத்துள்ளது. 

❖ இந்த அனமப்பானது லிடார ் (ஒளிக் கண்டறிதல் மற்றும் வரம்பு) என்ற 

சதாழில்நுட்பத்தில் சசயல்படுகின்றது. 

❖ இது உலகளாவிய நிகை்தநரப் புவிக் கண்காணிப்னப வைங்குகின்றது. 

❖ டிகன்தாரா என்பது இந்தியாவின் முதலாவது வளிமண்டல மற்றும் விண்சவளிக் 

கண்காணிப்பு நிறுவனமாகும். 
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ததன் துருவச ்சுவர் 

❖ பிரபஞ்சத்தின் பிரமிக்கத்தக்க முப்பரிமாண நிலவனரபடங்கள் சதன் துருவச ் சுவர ்

எனப்படும் அனுமானிக்க இயலாத ஒரு சுவனரக் கண்டறிந்துள்ளது. 

❖ சதன் துருவச ் சுவரானது அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 6வது மிகப்சபரிய அண்ட 

அனமப்பான ஸ்தலான் என்ற சபரிய சுவரின் வரினசயில் அனமந்துள்ளது. 

❖ இது 1.4 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் அளவிற்கு நீண்டுள்ளது. இது ஆயிரக் கணக்கான 

விண்மீன் திரள்கனளக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இது பிரகாசமான பால்வழி அண்ட விண்மீன் மற்றும் தவிரத்்தல் மண்டலத்திற்குப் 

பின்னால் அனரப் பகுதி பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் சதானலவில் அனமந்துள்ளதன் 

காரணமாக தற்சபாழுது வனர கண்டுபிடிக்கப் படாமல் உள்ளது.  

❖ தவிரத்்தல் மண்டலமானது தூசுகள், வாயு மற்றும் நட்சத்திரங்களுடன் தடித்தப் 

பகுதியான மற்றும் பிரகாசமாக உள்ள நமது விண்மீனின் விரிவுப் பகுதி ஆகும்.    

 

 

தவள்ளி ஒளிவட்டம் 

❖ சமீபத்தில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் “ஒளிவட்டம்” எனப்படும் சவள்ளியின் வனளய வடிவம் 

சகாண்ட எரிமனல அனமப்பு உருவாக்கம் குறித்து ஆய்வு சசய்தனர.் 

❖ இனவ தமதலாட்டின் மூலமாக கவச ஓட்டிலிருந்து எழும் உருகியப் பானறயின் புனகத ்

தினரகளினால் உருவாகின்றது. 

❖ சவள்ளி இதற்கு முன்பு வனரயில் சசயல்படாத கிரகமாக கணிக்கப்பட்டு இருந்தது. 

❖ எனினும், தற்சபாழுது அதன் உட்பகுதியானது கனடந்து சசயல்பட்டுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது மற்றும் பல்தவறு சசயல்படும் எரிமனலகள் ஏற்படுவதற்கு அது 

காரணமாக உள்ளது என்று கூறப் படுகின்றது. 
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ஆஸ்ட்மராஸ் திட்டம் 

❖ நாசாவானது  டிசம்பர ் 2023 ஆம் ஆண்டில் அண்டாரட்ிகாவிலிருந்து ஆஸ்ட்தராஸ் 

திட்டத்னதத் சதாடங்க உள்ளது. 

❖ இது அந்தக் கண்டத்திற்கு தமதல உள்ள காற்தறாடட்ங்கனளக் கண்காணிதத்ிட மூன்று 

வாரங்கள் வனர அங்கு அவதானிக்க உள்ளது. 

❖ ஆஸ்ட்தராஸ் என்பது துனண மில்லிமீட்டர ் அனலநீளங்களாக உயர ் நிறமானல 

பிரிதிறன் கண்காணிப்புக்கான ஒரு வானியற்பியல் வளியடுக்கு மண்டலத ் 

சதானலதநாக்கி ஆகும். 

❖ இது ஒரு கால்பந்து னமதானத்தின் அளவிலான பலூன்கனள வளி அடுக்கு 

மண்டலத்திற்கு (stratosphere) அனுப்பும். 

❖ இது பூமியிலிருந்து கண்ணுக்குத் சதரியாத ஒளியின் அனலநீளங்கனளக் கண்டறியும். 

❖ இந்தப் பலூனானது ஹீலியத்தால் நிரப்பப்பட உள்ளது. 

 

 

தமௌசம் தசயலி 

❖ மத்தியப் புவி அறிவியல் துனற அனமசச்ரான ஹரஷ்் வரத்ன் இந்தக் னகதபசிச ்

சசயலினய  அறிமுகப்படுத்தினார.் 

❖ இது நாட்டில் உள்ள ஏறத்தாை 450 நகரங்களுக்காக துல்லியமான வானினல 

முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் இதர முன் எசச்ரிக்னககள் ஆகியவற்னற வைங்குவனத 

உறுதி சசய்கின்றது. 

❖ இது மித வறண்ட சவப்ப மண்டலத்திற்கான சரவ்ததசப் பயிரக்ள் ஆராய்சச்ி 

நிறுவனம், புதனவில் உள்ள சவப்பமண்டல வானியியலின் இந்திய னமயம், மற்றும் 

இந்திய வானினல னமயம் ஆகியவற்றினால் தமம்படுத்தப்பட்டு தயாரிக்கப் பட்டது. 

❖ இது மத்தியப் புவி அறிவியல் அனமசச்கத்தின் 14வது நிறுவன தினக் 

சகாண்டாடத்தின் தபாது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 27 அன்று சவளியிடப்படட்து.  
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சுற்றுெச்ூழல் செய்திகள் 

மீன்பிடி பூறன 

❖ ஒடிசா மாநில அரசானது பித்தரக்னிகா ததசியப் பூங்காவில் மீன்பிடிப் 

பூனனகளுக்காக தவண்டி ஒரு பாதுகாப்புத் திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ மீன்பிடிப் பூனனயானது இரவு தநரங்களில் விழிதத்ிருக்கும் ஒரு இனமாகும்.  

❖ இது தமற்கு வங்காளத்தின் மாநில விலங்காகும். 

❖ இந்தியாவில் மீன்பிடிப் பூனனகளானது சுந்தரவனத்தின் சதுப்பு நிலக் காடுகள், 

இமயமனலயின் அடிவாரங்களில் உள்ள கங்னக மற்றும் பிரம்மபுத்திரா நதிநீரப்் 

பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் தமற்குத் சதாடரச்ச்ி மனலகள் ஆகியவற்றில் 

முதன்னமயாகக் காணப்படுகின்றன. 

 

 

CaCO3 

❖ சதற்கு இந்தியப் சபருங்கடலில் கடல்சார ் கால்சியம் காரப்தனட்டின் (CaCO3) 

சசறிவானது குனறந்துள்ளது. 

❖ CaCO3-ன் குனறதலானது நுண்பாசி என்ற மற்சறாரு ஒரு சசல் பாசியின் சசறிவு 

அதிகரிப்பிற்கு வழிவகுக்கின்றது. 

❖ இந்த ஆய்வானது துருவ மற்றும் கடல் ஆராய்சச்ிக்கான ததசிய னமயத்தினால்  

தமற்சகாள்ளப் பட்டுள்ளது. 

 

லிசத்சன் பூங்கா (பாறறகளில் வளரும் தசடி வறக) 

❖ உத்தாகண்ட் மாநில அரசானது பித்ததாராகார ் மாவட்டத்தின் முன்ஸ்யாரியில் 

இந்தியாவின் முதலாவது லிசச்சன் வனக பூங்கானவ ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

❖ இது ஜூராசிக் காலத்தியத்  தாவரங்களின் 150 லிசச்சன் வனக இனங்கனளப் 

பாதுகாப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  
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ஜீலந்தியா 

❖ நியூசிலாந்தில் உள்ள ஜிஎன்எஸ் அறிவியல் னமயதன்தச ்தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 

ஜீலந்தியா கண்டத்தின் வடிவம் மற்றும் அளனவக் கண்டறிந்து உள்ளதாக 

அறிவிதத்ுள்ளனர.் 

❖ இந்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் 2017 ஆம் ஆண்டில் நியூசிலாந்து மற்றும் அதனனச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஜீலந்தியா எனப்படும் 8வது கண்டம் இருப்பனத உறுதி 

சசய்தனர.் 

❖ இந்த வனரபடமானது 2030 ஆம் ஆண்டில் பூமியின் முழுனமயான கடற்பரப்னப  ஆய்வு 

சசய்யும் உலகளாவிய முன்சனடுப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.  

 

 

குமளாபா ஆண்டர்மசானி 

❖ ஏறத்தாை 136 ஆண்டு கால இனடசவளிக்குப் பிறகு ஆராய்சச்ியாளரக்ள் தீஸ்தா – நதி 

நீரப்் பள்ளத்தாக்குப் பகுதிக்கு அருகில் சிக்கிம் இமயமனலப் பகுதியிலிருந்து இந்தத் 

தாவர இனத்னத மீண்டும் கண்டறிந்துள்ளனர.்  

❖ இது ஒரு அரிய வனக இனமாகவும் மிகவும் அருகிவரும் தாவரம் இனமாகவும் 

விளங்குகின்றது.  

❖ இது சபாதுவாக “ஆடும் மகளிர”் அல்லது “அன்னப் பறனவப் பூக்கள்” என்றறியப் 

படுகின்றன. 
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UNFCCCற்கான REDD+ 

❖ காலநினல மாற்றம் சதாடரப்ான ஐக்கிய நாடுகள் கட்டனமப்பு ஒப்பந்தத்திற்கான 

காடுகள் அழிப்பு மற்றும் வனச ் சீரத்கடுகளிலிருந்து உமிை்வுகனளக் 

குனறத்தலுக்கான முடிவுகனளச ்சமரப்்பித்த முதலாவது ஆப்பிரிக்க நாடு உகாண்டா 

ஆகும். 

❖ சமரப்்பிக்கப்பட்ட இந்த ஒப்பந்தங்கள் பசுனமக் காலநினல நிதியதத்ின் வனப் 

பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் மூலம் நிதினயக் தகார உகாண்டாவிற்கு உதவ இருக்கின்றது. 

 

புதிய பட்டாம்பூசச்ி இனங்கள் 

❖ பூசச்ி வரினசசார ் அறிஞரக்ள் அருணாசச்லப் பிரததசத்தில்  2 புதிய பட்டாம்பூசச்ி 

இனங்கனளக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ அனவ தகாடிட்ட வண்ணத்துப் பூசச்ி மற்றும் நழுவித் தப்பித்து சசல்லும் இளவரசன் 

(நாம்தாப்பா ததசியப் பூங்காவில்) ஆகியனவயாகும்.  

 

 

மபாட்ஸ்வானாவில் யாறனகள் மரணம் 

❖ தபாட்ஸ்வானாவின் ஒகவாங்தகா சடல்டாவில் நூற்றுக்கணக்கான யானனகள் 

மரம்மான முனறயில் இறந்துள்ளன. 

❖ தபாட்ஸ்வானா என்பது ஆப்பிரிக்காவில் நாலாபுறமும் நிலத்தால் சூைப்பட்ட ஒரு 

நாடாகும். 

❖ அதன் பரப்பின் 70 சதவீதம் கலஹரி பானலவனமாக இருக்கிறது. 
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மநர முத்திறர அட்றட அறமப்பு 

❖ சமீபத்தில், கரந்ாடக வனத்துனற நாகரத்ஹால் ததசியப் பூங்கானவ ஒட்டியுள்ள 

சானலகளில் தபாக்குவரத்துக் கண்காணிப்புப் சபாறிமுனறனய னவக்க முடிவு சசய்து 

உள்ளது. 

❖ இது வாகன ஓட்டிகளால் வனப் பாதுகாப்புச ்சட்டங்கள் சிறப்பாக பின்பற்றப் படுவனத 

உறுதி சசய்யும். தமலும் சானல விபத்தால் பலியாதவார ் எண்ணிக்னகனய இது 

குனறக்கும். 

❖ இந்தப் பூங்கா தமற்குத் சதாடரச்ச்ி மனலயில் அனமந்துள்ளது, இது நீலகிரி உயிரக்் 

தகாளத்தின் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாகும். 

 

உலக மின்னணு – கழிவுகள் அறிக்றக 

❖ உலக மின்னணு கழிவுகள் ஆனது 2020 மற்றும் 2030 ஆகிய காலக்கட்டத்திற்கு 

இனடப்பட்ட பத்தாண்டுகளில் 38% என்ற அளவிற்கு அதிகரிக்க இருக்கின்றது. 

❖ இந்தத் தகவலானது சமீபத்திய ஐக்கிய நாடுகள் பல்கனலக்கைக அறிக்னகயின் மூலம் 

சவளிப்படுத்தப் பட்டது. 

❖ இந்த அறிக்னகயானது, “உலக மின்னணுக் கண்காணிப்பு 2020 அறிக்னக – அளவு, 

ஓட்டம் மற்றும் சுைல் சபாருளாதார சாத்தியத் தன்னம” என்று சபயரிடப் பட்டு உள்ளது. 

❖ மின்னணுக் கழிவுகளில் சீனாவானது 10.1 மில்லியன் டன்கள் கழிவுகளுடன் 

மிகப்சபரிய பங்களிப்னபக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

❖ இதற்கு அடுத்து 6.9 மில்லியன் டன்களுடன் அசமரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும் 3.2 

மில்லியன் டன்களுடன் இந்தியா மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது.  

❖ இந்த அறிக்னகயானது ஐக்கிய நாடுகள் பல்கனலக்கைகத்தினால் (UNU - UN University) 

ஏற்படுத்தப்பட்ட உலக மின்னணுக் கழிவுகள் புள்ளியியல் பங்காளர ் அனமப்பு, 

சரவ்ததசத் சதானலத்சதாடரப்ு ஒன்றியம் மற்றும் சரவ்ததசத் திடக் கழிவு மன்றம் 

ஆகியவற்றுடனும் ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூைல் திட்டத்தின் மூலமும் இனணந்து 

உருவாக்கப் பட்டது.  

❖ UNU என்பது ஜப்பானில் தனலனமயிடத்னதக் சகாண்ட ஒரு உலகளாவிய சகாள்னக 

வகுக்கும் அனமப்பு மற்றும் முதுகனல கற்பித்தல் அனமப்பாகும். 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ுைல், வன மற்றும் காலநினல மாற்றத் துனற அனமசச்கமானது 

மின்னணுக் கழிவு தமலாண்னம விதிகள், 2016 என்ற விதிகனள  சவளியிட்டு உள்ளது.  

❖ முதன்முனறயாக, இந்த விதிகள் இலக்குகளுடன் நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளர ்

சபாறுப்புனடனமயின் கீை் உற்பத்தியாளரக்னளத் தனது வரம்பிற்குள் சகாண்டு 

வந்துள்ளது.  

 

காலநிறல ஆய்வு அறிக்றக 

❖ இந்தியப் பகுதியில் காலநினல மாற்ற ஆய்வு அறிக்னகயானது முதன்முனறயாக 

மத்தியப் புவி அறிவியல் துனற அனமசச்கத்தினால் சவளியிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, தமற்கு வங்க மாநிலமானது இந்தியாவில் கால நினலயால் 

மிகவும் பாதிக்கப்படும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 

❖ வங்காள விரிகுடாக் கடற்கனரயில் அதிக எண்ணிக்னகயில் மிகக் கடுனமயான 

புயல்கள் ஏற்படட் வரலாற்னறயும் இது சகாண்டு உள்ளது.  
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ஒபிமகார்றடதசப்ஸ் நியூட்டன்ஸ் பூஞ்றச 

❖ ஆராய்சச்ியாளரக்ள் மதத்ிய இந்தியாவில் ஒபிதகாரன்டசசப்ஸ் நியூட்டன்ஸ் என்ற 

பூஞ்னசனயக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இந்தப் பூஞ்னசயானது தஹலிதயாமாரப்்பா ஹாலிஸ் என்ற ஒரு குறிப்பிடட் 

பூசச்ியினத்திலிருந்து கண்டறியப் பட்டுள்ளது. 

❖ ஒபிதகாரன்டசசப்ஸ் நியூட்டன்ஸ் ஆனது இந்தியாவில் தமற்குத் சதாடரச்ச்ி மனலயில் 

மட்டுதம காணப்படும் என்று உருவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 

 

 

ததஹிங் பட்காய் 

❖ அசாம் மாநில அரசானது சதஹிங் பட்காய் வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் நினலனய 

ததசியப் பூங்காவாக மாற்றி அதன் தரத்னத தமம்படுத்த முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ 1992 ஆம் ஆண்டில், சதஹிங் பட்காய் ஆனது யானனகள் பாதுகாப்பு திடட்த்தின் கீை் 

ஒரு யானனகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப் பட்டது. 

❖ சதஹிங் பட்காயின் “சுற்றுசச்ூைல் பாதுகாப்பு மண்டலப் பகுதிக்குள்” 

பரிந்துனரக்கப்பட்ட சதலகி காப்புக் காடானது பரவி இருக்கின்றது. 

 

சாக்தடங் வனவிலங்கு சரணாலயம் 

❖ பூடானின் அயலுறவுத ் துனற அனமசச்கமானது புது தில்லியில் உள்ள சீனத ்

தூதரகத்தில் ஒரு அரசியல் குறிப்னப சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இது சாக்சடங் வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் மீது உரினம தகாரும் சீனாவிற்கு எதிராக  

சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ சாக்சடங் ஆனது அருணாசச்லப் பிரததசத்துடன் எல்னலனயப் பகிரும் கிைக்கு 

பூடானில் அனமந்துள்ளது.  
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காலநிறல நடவடிக்றக மீதான அறமசச்ரறவ ரீதியிலான சந்திப்பு 

❖ இந்த 4வது சரவ்ததசச ்சந்திப்பானது சமீபத்தில் நடத்தப்பட்டது. 

❖ இது ஐதராப்பிய ஒன்றியம், சீனா மற்றும் கனடா ஆகியவற்றினால் இனணந்து 

தனலனம தாங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தியா காசணாலி வாயிலாக இந்தச ்சந்திப்பில் கலந்து சகாண்டது. 

 

தபான்னழகிப் பட்டாம்பூசச்ி (Golden Birdwing) 

❖ சபான்னைகிப் படட்ாம்பூசச்ியானது இறக்னகயின் அளவின் அடிப்பனடயில் 

இந்தியாவில் உள்ள மிகப்சபரிய ஒரு படட்ாம்பூசச்ியாகும். 

❖ 194 மி.மீ இறக்னக அளவு சகாண்ட சபண் சபான்னைகிப் பட்டாம்பூசச்ியானது 

உத்தரகாண்டின் பித்தரகாரக்் மாவட்டத்தில் பதிவு சசய்யப் பட்டுள்ளது. 

❖ சபான்னைகிப் பட்டாம்பூசச்ியானது இந்தியாவில் மிகப்சபரிய பட்டாம்பூசச்ியாக 

இருந்த “சதன்னகப் பட்டாம்பூசச்ிக்கு” பதிலாக மாறியது. 

 

 

யுமலாப்பியா ஒட்டுசா 

❖ 100 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு அரிய வனக ஆரக்்கிட் அல்லது மந்தானர இனமான 

யுதலாப்பியா ஒட்டுசா ஆனது உத்தரப் பிரததசத்தில் உள்ள  துத்வா புலிகள் 

காப்பகத்தில் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது நில மந்தானர என்றும் அறியப்படுகின்றது.  

❖ இந்தியாவில், இந்த இனங்கள் அருகிவரும் இனங்கனளக் சகாண்ட சரவ்ததச 

இயற்னகப் பாதுகாப்பு ஒன்றியத்தின் சிவப்புப் பட்டியலில் “மிகவும் அருகி வரும் 

உயிரினமாக” பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.   
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தூயக் காற்றுக் கணக்கிடல் 

❖ இது உலகளாவிய சுற்றுசச்ூைல் அனமப்பான கிரீன்பீஸ், ஆற்றல் & தூயக் காற்று 

மீதான ஆராய்சச்ி னமயம் மற்றும் IQAir AirVisual ஆகியவற்றினால் தமம்படுத்தப்பட்ட 

ஒரு நிகை்தநர கூறாகும். 

❖ புது தில்லியானது 2020 ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியின் தபாது காற்று மாசுபாட்டினால் 

உலகில் (தலா தனிநபர ்வருமான அடிப்பனடயில்) மிகவும் அதிகமான சபாருளாதாரத ்

தாக்கத்னதக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ சீனாவின் ஷாங்காய் மாகாணமானது காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக 27,000 

இறப்புகனளப் பதிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இதற்கு அடுத்து தில்லியானது 25,000 இறப்புகனளயும் சீனாவின் தனலநகரான 

சபய்ஜிங் ஆனது 22,000 இறப்புகனளயும் பதிவு சசய்துள்ளது.  

 

2020-2024 ஆம் காலகட்டத்திற்கான உலகளாவிய வருடாந்திர அளவு முதல்  பத்தாண்டுகள் 

அளவு வறரயில் காலநிறலறய மமம்படுத்துதல் 

❖ இது ஐக்கிய நாடுகள் வானினல அனமப்பான உலக வானினல அனமப்பினால் 

சவளியிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது அடுதத்ு வரும் 5 ஆண்டுகளில் ஒவ்சவாரு ஆண்டிலும் வருடாந்திர சராசரி உலக 

சவப்பநினலயானது சதாழிற்துனற வளரச்ச்ிக்கு முந்னதய ஆண்டுகனள விட (1850 - 

1900) குனறந்தது 1° சசல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் என்று கணிதத்ுள்ளது.   

❖ 1.5° சசல்சியஸ் சவப்பநினல என்ற அளவானது 2015 ஆம் ஆண்டு பாரீஸ் ஒப்பந்தத்தின் 

படி உலக சவப்பமயமாதனலக் குனறக்க உலக நாடுகளால் ஏற்றுக் சகாள்ளப் பட்ட 

ஒரு அளவாகும்.  

 

அகில இந்தியப் புலிகள் மதிப்பீட்டின் (2018) நான்காவது சுழற்சி  

❖ இது உலகின் மிகப்சபரிய புனகப்பட வழியிலான வனவிலங்கு கணக்சகடுப்பு என்ற 

கின்னஸ் உலக சாதனனயில் நுனைந்து ஒரு புதிய சாதனனனயப் பனடத்துள்ளது. 

❖ நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுனற நடத்தப்படும் இந்த அகில இந்தியப் புலிகள் 

மதிப்பீட்னட இந்திய வனவிலங்குப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் சதாழில்நுட்ப உதவியுடன் 

ததசியப் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆனணயத்தால் இயக்கப் படுகின்றது. 

❖ இந்தியாவில் 2,967 புலிகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது, அதில் 2461 புலிகள் 

புனகப்படம் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. 

❖ உலக உள்ள புலிகள் எண்ணிக்னகயில் இந்தியாவின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 75% ஆகும். 

❖ புலிகளின் எண்ணிக்னகனய இரட்டிப்பாக்குவதற்கான தனது தீரம்ானத்னதத் தனது 

இலக்கு ஆண்டான 2022க்கு முன்தப  இந்தியா நினறதவற்றியுள்ளது. 

❖ 2010 ஆம் ஆண்டில் சசயின்ட் பீட்டரஸ்்பரக்்கில் இந்த தீரம்ானம் நினறதவற்றப் பட்டது. 

 

யப்திமா வாட்மசானி 

❖ சமீபத்தில் வனவிலங்கு ஆராய்சச்ியாளரக்னளக் சகாண்ட ஒரு குழுவானது 

திரிபுராவில் உள்ள ஜம்புய் மனலயில் யப்திமா வாட்தசானி என்ற ஒரு வனக 

பட்டாம்பூசச்ினய மீண்டும் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ இந்த இனமானது மணிப்பூரில் 1958 ஆம் ஆண்டில் கனடசியாகக் காணப்படட்து. 
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தடட்ராஸ்தடம்மா பிரிமய 

❖ சமீபத்தில் ஆராய்சச்ியாளரக்ள் தமிைகக் கடதலாரப் பகுதிகளிலில் 

“சடட்ராஸ்சடம்மா பிரிதய” என்ற ஒரு புதிய முதுசகலும்பற்ற கடல்வாை் 

உயிரினத்னதக் கண்டறிந்துள்ளனர.் 

❖ இது இறந்த மற்றும் மக்கும் சபாருட்கனள உணவாக உட்சகாள்கின்றது. இது கடதலார 

மற்றும் ஆை்கடல் படிவுகளில் உள்ள உயிரச் ் சத்துகனள மறுசுைற்சி சசய்வதற்கு 

உதவுகின்றது.  

 

கரிம்புழா வனவிலங்குச ்சரணாலயம் 

❖ இது தகரள மாநிலத்தில் உள்ள 18வது வனவிலங்குச ்சரணாலயமாகும். 

❖ இது மலப்புரம் மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது.  

❖ இது சதற்கில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள அனமதிப் பள்ளத்தாக்கு ததசியப் 

பூங்கா வனரயிலும் வடக்கில் தமிை்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள நடுகானி 

என்ற பகுதி வனரயிலும் நீண்டுள்ளது.  

 

இந்தியாவில் காட்டுத் தீ 

❖ இது 2003-2017 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட காலகட்டத்திற்கான இந்தியாவின் 

வன ஆய்வு அறிக்னகயாகும். 

❖ இந்தியாவில் ஏறத்தாை 54%ற்கும் தமற்பட்ட வனப்பரப்பானது காட்டுத் தீ பாதிப்பிற்கு 

உள்ளாகக் கூடியதாக உள்ளது. 

❖ வடகிைக்கு இந்தியா, மத்தியப் பிரததசம், ஒடிசா, சத்தீஸ்கர,் இமாசச்லப் பிரததசம், 

மற்றும் உத்தரகாண்ட ்ஆகியனவ காட்டுத்தீ ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகளாகும். 

 

இமயமறல வயாகரா 

❖ இமயமனல வயாகரா என்றும் அனைக்கப்படும் ஒபிதயாகாரன்டசசப்ஸ் சிசனன்சிஸ் 

ஆனது ஒரு வனகப் பூஞ்னசயாகும். 

❖ இது உலகின் மிகவும் வினல உயரந்்த பூஞ்னசயாகும். 

❖ இது இமயமனல மற்றும் திசபத்தியப் பீடபூமிகனள மட்டுதம பூரவ் வாை்விடமாக 

சகாண்டு காணப்படுகின்றது. இது சீனா, தநபாளம், பூடான் மற்றும் இந்தியாவில் 

காணப்படுகின்றது. 

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


                            

 

 

 

116 
 

❖ இது இந்தியாவில் மிக முக்கியமாக உத்தரகாண்டின் பித்ததாரக்ாரக்் மற்றும் சதமாலி 

தபான்ற மாவட்டங்களில் காணப்படுகின்றது. 

❖ சமீபத்தில் இது பன்னாட்டு இயற்னகப் பாதுகாப்பு மன்றத்தின் (IUCN - International Union 

for Conservation of Nature) “அசச்ுறுத்தலுக்குள்ளான உயிரினங்களுக்கான” சிவப்புப் 

பட்டியலில் வனகப்படுத்தி உள்ளது. 

❖ IUCN ஆனது இந்தப் பூஞ்னசனய “அழிவாய்ப்பு இனமாக” வனகப்படுத்தி உள்ளது. 

 

புலி மந்தாறர 

❖ இதன் மிகப்சபரிய ததாற்றம் மற்றும் பிரகாசிக்கும் மலர ் ஆகியனவ புலியின் 

ததானலப் தபான்று  ஒத்திருப்பதால் இனவ அவ்வாறு அனைக்கப் படுகின்றன. 

❖ இனவ ஒரு ஆண்டு விட்டு அடுத்த ஆண்டு (alternate years) பூக்கும் தன்னம சகாண்டது. 

❖ இந்த ஒட்டுயிரித ் தாவரங்கள் இந்தியானவ இருப்பிடமாக (வாை்விடம்) சகாண்டனவ 

அல்ல. 

❖ இது சதன்கிைக்கு ஆசியாவில் மட்டுதம காணப்படுகின்றது. 

❖ புலி மந்தானரயானது அதன் மிகப்சபரிய அளவின் காரணமாக கின்னஸ் உலக 

சாதனனப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

 

 

உலக வனவிலங்குகள் மீதான குற்ற அறிக்றக 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தபானதப் சபாருள் மற்றும் குற்றத் தடுப்பு அலுவலகமானது தனது 

உலக வனவிலங்குகள் மீதான குற்ற அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ உலகில் சட்டவிதராதமாக மிகவும் கடத்தப்படும் வனவிலங்கு எறும்புண்ணி ஆகும். 

❖ 2019 ஆம் ஆண்டில் எறும்புண்ணிகளின் முதன்னமயான ஏற்றுமதிப் பகுதி னநஜீரியா 

ஆகும். 

❖ காங்தகா, னநஜீரியா மற்றும் உகாண்டா தபான்ற நாடுகள் எறும்புண்ணிகளின் 

சட்டவிதராதக் கடத்தலுக்கான முக்கிய இடங்களாகும். 
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கங்றக ஓங்கில் (டால்பின்) கணக்தகடுப்பு 

❖ இந்த சமீபத்திய அறிக்னகனய மத்தியப் பிரததச வனத் துனறயானது சவளியிட்டு 

உள்ளது. 

❖ சம்பல் நதி சரணாலயதத்ில் 68 ஓங்கில்கள் மட்டுதம உள்ளன. 

❖ இந்நதி மூன்று (மத்தியப் பிரததசம், உத்தரப் பிரததசம், இராஜஸ்தான்) மாநிலங்களின் 

வழிதய பாய்கின்றது. 

❖ இது இந்தியாவின் ததசிய நீரவ்ாை் விலங்காகும். இது மிகவும் பிரபலமாக “சுசு” 

என்றனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது இந்தியாவில் உத்தரப் பிரததசம், மத்தியப் பிரததசம், இராஜஸ்தான், பீகார,் 

ஜாரக்்கண்ட் மற்றும் தமற்கு வங்காளம் ஆகிய 7 மாநிலங்களில் பரவிக் காணப் 

படுகின்றது. 

❖ இது பன்னாட்டு இயற்னகப் பாதுகாப்பு மன்றத்தினால் “அருகி வரும் இனமாக” 

அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான வனத்துறறயில் தறலசிறந்த ஆராய்சச்ிக்கான சிறப்புமிகு 

மதசிய விருது 

❖ தகாயம்புத்தூரின் வன மரபியல் மற்றும் மரப் சபருக்கு னமயத்தினனச ் தசரந்்த 

விஞ்ஞானியான கண்ணன் சி எஸ் வாரியர ்என்பவர ்இந்த விருனதப் சபற்று உள்ளார.் 

❖ இந்த விருதானது இந்திய வனத்துனற ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்விக்  கைகத்தித்தினால்  

அவருக்கு வைங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ இது நாட்டில் முதன்முனறயாக காற்றாடி மற்றும் சவுக்கு என்றனைக்கப்படும் 

காசாரினா வனக மரதத்ின் 3 நகலிகனள சவளியிட்டதற்காக அவருக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ இனவ உப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட மண் வனககளுக்குப் சபாருத்தமானதாக இருக்கும். 

 

பாகீரதி சுற்றுசச்ுழல் பாதுகாப்பு மண்டலம் 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூைல் துனற அனமசச்கமானது பாகீரதி சுற்றுசச்ுைல் பாதுகாப்பு 

மண்டல அறிவிக்னகக்கான மண்டல சிறப்புத ்திடட்த்திற்கு ஒப்புதல் வைங்கி உள்ளது. 

❖ இந்த மண்டலமானது உத்தரகாண்ட் மாநிலதத்ில் சகௌமுக்கிலிருந்து உத்தரகாசி 

வனர நீண்டு காணப்படுகின்றது. 

❖ பாகீரதியானது கங்னக நதியின் ஒரு மூலாதார நீதரானடயாகும். 

❖ இது சகௌமுக்கில் கங்தகாத்திரி பனியாற்றிலிருந்து ததான்றுகின்றது.  

 

பிராந்திய காலநிறல அம்சங்கள் குறித்த ஆய்வு 

❖ இந்தியப் புவிக் காந்தவியல் துனற நிறுவனமானது துனணக் கண்டத்தின் தபலிதயா 

(ஆதிக்காலம்) மனைப்பருவக் காலநினல அனமப்னபக் கண்காணிதத்ு காந்த 

கனிப்சபாருளியனலப் பயன்படுத்திக் காலநினல மாற்றத்னதக் கணித்து உள்ளது. 

❖ இந்தக் காந்தக் கனிமங்களானது அது சாரந்்துள்ள  இயற்பியல் மற்றும் தவதியியல் 

சுற்றுசச்ூைலுக்கு உணரச்ச்ி மிக்கதாக விளங்குகின்றது. 
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KURMA (கூர்மா) 

❖ னகதபசினய அடிப்பனடயாகக் சகாண்ட ஒரு சசயலியான “KURMA” (கூரம்ா) ஆனது 

2020 ஆம் ஆண்டின் உலக ஆனமகள் தினமான தம 23 அன்று சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஆனமகனளப் பாதுகாப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ இது இந்திய ஆனமகள் உயிர ் வாை்தல் கூட்டனமப்பு மற்றும் இந்திய வனவிலங்குப் 

பாதுகாப்புச ் சங்கம் ஆகியவற்றுடன் இனணந்து இந்திய ஆனமகள் பாதுகாப்புச ்

சசயல் அனமப்பினால் தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்னட ஆனமகள் ஆண்டாக அனுசரிக்க உதவ இருக்கின்றது.  

 

 

தபரிய கடல் கரப்பான் பூசச்ிகள் 

❖ சிங்கப்பூனரச ் தசரந்்த ஆராய்சச்ியாளரக்ள் குழுவானது மிகப்சபரிய ஓட்டுமீன் 

இனத்னதக் கண்டுபிடித்துள்ளது. 

❖ இது “பாத்திதனாமஸ் ரக்சாசா” (கடலின் கரப்பான் பூசச்ி) என்று அனைக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ இது தற்சபாழுது வனர ஆராய்சச்ியாளரக்ளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2வது 

மிகப்சபரிய ஓட்டுமீன் இனமாகும். 

❖ இது கிைக்கு இந்தியப் சபருங்கடலில் பண்டாவில் காணப்படுகின்றது. 

❖ பண்டா ஆனது இந்ததாதனசியாவில் தமற்கு ஜாவாவின் சதற்குக் 

கடற்கனரதயாரத்தில் அனமந்துள்ளது. 

 

 

RAISE முன்தனடுப்பு 

❖ RAISE (Retrofit of Air-conditioning to improve Indoor Air Quality for Safety and Efficiency) 

முன்சனடுப்பு என்பது பாதுகாப்பு மற்றும் சசயல் திறனுக்காக உள்ளக காற்றுத் 

தரத்னத தமம்படுதத்ுவதற்காக குளிர ்சாதனங்கனள மறுசீரனமத்தல் என்பதாகும். 
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❖ இது நாடு முழுவதும் பணியிடங்களில் உள்ள தமாசமான காற்றுத் தரப் 

பிரசச்ினனகனள ஒழிக்கும் திறன் சகாண்டது. 

❖ இது ஆற்றல் திறன் தசனவகள் நிறுவனம் மற்றும் சரவ்ததச வளரச்ச்ியின் னமத்திரி 

திட்டத்திற்கான அசமரிக்க நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஒரு கூட்டு முன்சனடுப்பாகும். 

❖ னமத்திரி என்பது ஆற்றல் திறனுக்கான சந்னத ஒருங்கினணத்தல் மற்றும் மாற்றுத் 

திட்டம் என்பதாகும்.  

 

 

விரிக்சரூபன் அபியான் 

❖ இந்தத் திட்டமானது சுரங்கம் ததாண்டப்பட்ட பகுதிகளில் மரக் கன்றுகனள நடுவதன் 

மூலம் அவற்னறப் பசுனமயான இடங்களாக ஏற்படுத்துவதின் மீது கவனம் 

சசலுதத்ுகின்றது. 

❖ இது மத்திய நிலக்கரித் துனற அனமசச்கத்தினால் சசயல்படுத்தப்பட இருக்கின்றது. 

 

குளிர்வு உமிழ்வுகள் மற்றும் தகாள்றகத் ததாகுப்பு 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சுற்றுசச்ூைல் திட்டம் மற்றும் சரவ்ததச ஆற்றல் முகனம ஆகியனவ 

இந்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளன. 

 

❖ இந்த அறிக்னகயானது குளிரச்ச்ித் திறன் மற்றும் கிகாலி திருத்த அறிக்னக 

ஆகியவற்றின் பயன்கனளக் குறிப்பிட்டுக் காட்டியுள்ளது. 

❖ னஹட்தராப்ளுதரா காரப்ன்கனளப் பயன்படுதத்ும் குளிரச்ாதனங்கள் பசுனம இல்ல 

வாயுக்கனள உமிழும் என்று இந்த அறிக்னக கூறுகின்றது. 

❖ இந்திய அரசானது குளிரச்ாதனங்களுக்கான வைக்கமான சவப்பநினல 24° 

சசல்ஷியஸ் என்று கூறியுள்ளது. 

❖ கிகாலி ஒப்பந்தம் என்பது 2016 ஆம் ஆண்டில் மாண்டிரியல் சநறிமுனறயின் 

தமற்சகாள்ளப்பட்டு னகசயழுத்திடப்பட்ட ஒரு திருத்தமாகும். 

❖ மாண்ட்ரியல் சநறிமுனறயானது னஹடத்ராப்ளுதரா காரப்ன்கனள பயன்பாட்டில் 

இருந்து நீக்குவதற்காக 1985 ஆம் ஆண்டில் னகசயழுத்திடப்பட்டது. 
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பசுறம மீட்பு 

❖ ஆசிய வளரச்ச்ி வங்கி மற்றும் பசுனமக் காலநினல நிதியம் ஆகியனவ “பசுனம 

மீட்புக்கு” பங்காளராக இனணய ஒப்புக் சகாண்டன. 

❖ தகாவிட்-19 சதாற்றுதநாயால் கடுனமயான சபாருளாதாரத் தாக்கத்னத எதிர ்

சகாள்ளும் மக்களுக்கு இது உதவும். 

❖ பசுனமக் காலநினல நிதி என்பது வளரும் நாடுகளின் காலநினல மாற்றத்னதப் 

பாதிக்கும் பசுனம இல்ல உமிை்வுகனளக் குனறக்க உதவும் உலகின் மிகப்சபரிய ஒரு 

நிதியாகும். 

 

 

மத்திய தறரக்கடலில் எண்தணய்க் கசிவு 

❖ பிரஞ்சுப் பகுதியின் மதத்ியதனரக் கடலில், கடல்வாை் பகுதியில் ஓர ் ஆரஞ்சு-பழுப்பு 

நிற ரசாயனம் பரவியுள்ளது. 

❖ அசமரிக்காவிற்குச ்சசாந்தமான இரசாயன நிறுவனமான சகம்-ஒன் என்ற நிறுவனம்  

200 தகலன் அளவிற்கு அயன்-குதளானரனட (iron chloride) கடலில் கசிய விட்டுள்ளது. 

❖ அட்லாண்டிக் சபருங்கடலுடன் இனணக்கப்பட்டுள்ள இக்கடல் முற்றிலும் நிலத்தால் 

சூைப் பட்டுள்ளது. 

❖ சூயஸ் கால்வாயானது சசங்கடனலயும் மத்திய தனரக்கடனலயும் இனணக்கிறது. 

 

 

உலக வன வளங்கள் ஆய்வு அறிக்றக 2020 

❖ சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் தவளாண் அனமப்பானது (FAO - Food and 

Agriculture Organization) இந்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ FAO ஆனது 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற இந்த அறிக்னகனய சவளியிடுகின்றது.  

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வனப் பரவனல அதிகரித்த முதல் 10 

நாடுகளில் இந்தியா 3வது இடத்தில் தரவரினசப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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❖ இதில் சீனா முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ இந்தியாவில் உள்ளூர,் பூரவ்குடிச ் சமூகங்கள் மற்றும் பைங்குடியினர ் ஆகிதயாரால் 

நிரவ்கிக்கப்படும் வனப் பகுதியானது 1990 ஆம் ஆண்டில் 0 என்ற அளவிலிருந்து 2015 

ஆம் ஆண்டில் 25 மில்லியன் சஹக்தடரக்ளாக அதிகரித்துள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, உலகமானது தனது சமாத்த நிலப்பரப்பில் 31% வனப் 

பகுதினயக் சகாண்டுள்ளது. 

❖ ரஷ்யாவானது உலக வனப்பரப்பில் 20% என்ற அளவில் அதிக அளவிலான வனப் 

பகுதினயக் சகாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்து பிதரசில் மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் 

அதிக வனப் பரப்னபக் சகாண்டுள்ளன. 

 

உலக வனவிலங்கு குற்ற அறிக்றக 2020 

❖ சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் தபானதப் சபாருள் மற்றும் குற்றத ் தடுப்பு 

அலுவலகமானது இந்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்னகயின்படி, தாய்லாந்து மற்றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள் புலிகளின் 

பாகங்கனள சரவ்ததச வரத்்தகத்தில் கடத்தும்தபாது னகப்பற்றுவதில் முக்கியமான 

மூலாதார நாடுகளாக விளங்குகின்றன. 

❖ இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் 82% அளவிற்கு சட்ட விதராதமாக 

புலிகளின் உடல் பாகங்கள் கடத்தனலக் சகாண்டுள்ளன என்று இந்த அறிக்னக 

கூறுகின்றது.  

❖ அதிக எண்ணிக்னகயிலான கடத்தல்காரரக்ள் சீனானவச ்தசரந்்தவரக்ளாக உள்ளனர.் 

❖ இதற்கு முன்பு ஐக்கிய நாடுகள் உலக வனவிலங்கு குற்ற அறிக்னகயானது 2016 ஆம்  

ஆண்டில் சவளியிடப்படட்து. 

 

சுடறலக் குயில் 

❖ சமீபத்தில் இந்திய வனவிலங்கு னமயமானது சுடனலக் குயில் பறனவயின் வலனச 

தபாதல் குறிதத்ு ஆய்வு சசய்ய முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ சுடனலக் குயிலின் வலனச தபாதல் வழியினனக் கண்டறிந்து, அவற்னறக்  

கண்காணிக்க தவண்டி நாட்டில் தமற்சகாள்ளப்படும் முதலாவது ஆய்வு இதுவாகும். 

❖ இது பருவ மனை, பருவ மனையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் பருவக் காற்றுகள் 

குறித்த தகவல்கனள வைங்க உள்ளது. 

❖ இது இந்திய உயிரித ்தகவல் அனமப்புத் திட்டமாகும் (IBIN - Indian Bio resource Information 

Network). 

❖ IBIN என்பது உயிரித ்சதாழில்நுட்பத் துனறயின் ஒரு மிகப்சபரிய திட்டமாகும். 
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❖ இது தாவரங்கள், விலங்குகள், கடல்சார ் இடங்கள், இடம் சாரந்்த பரவல் மற்றும் 

நுண்ணுயிரி வளங்கள் தபான்ற இந்தியாவின் உயிரி வளங்கள் குறித்த தகவல்கனள 

அளிக்கும் ஒரு ஒற்னறத ்தளமாக தனித்துவமாக பரிந்துனரக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

டூட்டிங் – டிட்டிங் பிளவு மண்டலம் (TTSZ) 

❖ TTSZ (Tuting-Tidding Suture Zone) என்பது இமயமனலயானது சதற்கு தநாக்கி வனளந்து, 

இந்ததா-பரம்ியப் பகுதியுடன் இனணயும் பகுதியான கிைக்கு இமயமனலயில் உள்ள 

ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். 

❖ சமீபத்திய ஆய்வின்படி, TTSZ ஆனது அருணாசச்லப் பிரததசத்தின் இரு முக்கிய 

பிளவுப் பகுதிகளில் தணிந்த அளவிலான நிலநடுக்கத்னத உருவாக்குகின்றது. 

 

BIS-Care 

❖ மத்திய நுகரத்வார ் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் சபாது வைங்கல் துனற 

அனமசச்ரான ராம் விலாஸ் பஸ்வான் இந்தியத ் தரங்கள் முகனமயின் னகதபசிச ்

சசயலியான “BIS-Care” என்ற ஒன்னற அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார.் 

❖ நுகரத்வாரக்ள் இந்தச ் சசயலினயப் பயன்படுத்தி ISI (Indian standard) மற்றும் 

ஹால்மாரக்் தரக்குறியீட்டுப் சபாருட்களின் உறுதித் தன்னம ஆகியவற்னற அறிந்து 

சகாள்ளவும் புகாரக்ள் சதரிவிக்கவும் முடியும். 

 

நீல பாப்பி மலர் 

❖ நீல பாப்பி மலரானது இமயமனல மலரக்ளின் அரசியாகக் கருதப்படுகின்றது. 

❖ இது 3000 முதல் 5000 மீட்டர ் உயரத்தில் குமாவுன் முதல் காஷ்மீர ் வனர காணப் 

படுகின்றது.  

 

 

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் புலிகளின் நிறல குறித்த அறிக்றக 

❖ மத்திய சுற்றுசச்ூைல், வனம் மற்றும் காலநினல மாற்றத் துனற அனமசச்கமானது 

சரவ்ததசப் புலிகள் தினத்தன்று (29 ஜூனல) “இந்தியாவில் புலிகள், இனண இனர 

பிடித்துண்ணிகள், இனரகளின் நினல” குறித்த அறிக்னகனய சவளியிட்டுள்ளது.  

❖ இந்தியாவின் புலிகள் பாதுகாப்புத் திட்டமானது 9 புலிகள் காப்பகங்களுடன் 1973 ஆம் 

ஆண்டில் சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியாவானது உலகின் சமாத்தப் புலிகளின் எண்ணிக்னகயில் 70% அளவினனக் 

சகாண்டு உள்ளது.  

❖ 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான ததசியப் புலிகள் நினல ஆய்வறிக்னகயானது இந்தியாவில் 

இருக்கும் ஒட்டு சமாத்தப் புலிகளின் எண்ணிக்னக 2967 (2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2226 
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என்ற அளவிலிருந்து 33% அதிகரிப்பு) என்று கணக்கிட்டுள்ளது.  

❖ 2967 புலிகளுடன் இந்தியாவானது 2022 ஆம் ஆண்டில் புலிகளின் எண்ணிக்னகனய 

இரட்டிப்பாக்கும் 2010  ஆம் ஆண்டின் சசயின்ட் பீட்டரஸ்்பரக்் பிரகடன இலக்னக 

அனடவதில் 4 ஆண்டுகள் முன்னினலயில் இருக்கின்றது. அதாவது  4 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்தப இந்த இலக்னக இந்தியா எட்டியுள்ளது.  

❖ மத்தியப் பிரததச மாநிலமானது 526 புலிகளுடன் அதிக எண்ணிக்னகயிலான அளவில் 

புலிகனளக் சகாண்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்து கரந்ாடகா (524) மற்றும் உதத்ராகண்ட ்

(442) ஆகிய மாநிலங்கள் அதிக அளவில் புலிகனளக் சகாண்டுள்ளன. 

❖ சத்தீஸ்கர ் மற்றும் மிதசாரம் ஆகிய மாநிலங்கள் புலிகளின் எண்ணிக்னகயில் 

சரினவச ்சந்தித்து உள்ளன. 

❖ உத்தராகண்ட்டில் உள்ள காரச்பட் புலிகள் காப்பகமானது தனது காப்பகத்திற்குள் 

அதிக எண்ணிக்னகயிலான (231) புலிகனளக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ மத்தியப் பிரததசத்தில் உள்ள சபன்ச ் புலிகள் காப்பகமானது அதிக 

எண்ணிக்னகயிலான புலிகனளப் பதிவு சசய்துள்ளது. அதத தவனளயில் தமிை்நாட்டில் 

உள்ள சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகமானது 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் “அதிக 

அளவிலான முன்தனற்றத்னத” பதிவு சசய்துள்ளது.  

❖ தம்பா காப்பகம் (மிதசாரம்), பக்சா காப்பகம் (தமற்கு வங்காளம்), பலமு காப்பகம் 

(ஜாரக்்கண்ட்) ஆகியனவ புலிகள் எண்ணிக்னக எனதயும் சகாண்டிருக்கவில்னல. 

❖ நாகாரஜ்ுனசாகர ்ஸ்ரீனசலம் புலிகள் காப்பகமானது இந்தியாவில் உள்ள மிகப்சபரிய 

புலிகள் காப்பகமாகும். 

❖ இந்தக் காப்பகமானது ஆந்திரப் பிரததசம் மற்றும் சதலுங்கானா ஆகிய 

மாநிலங்களில் 5 மாவட்டங்களில் பரவியுள்ளது. 

❖ இந்தப் பகுதியானது சபரும்பாலும் நல்லமலா மனலனயக் சகாண்டுள்ளது.  
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பசுறம விவசாயத் திட்டம் 

❖ மத்திய அரசானது மிதசாரமில் பசுனம விவசாயத் திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது விவசாயத்திலிருந்து வரும் உமிை்வுகனளக் குனறப்பனதயும் நீடித்த தவளாண் 

நனடமுனறகனள உறுதிப்படுத்துவனதயும் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது உயிரியல் பன்முகத் தன்னம, காலநினல மாற்றம், நீடித்த நில 

தமலாண்னமக் குறிக்தகாள்கனள இந்திய தவளாண்னமக்குள் ஒருங்கினணப்பனத  

தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது தம்பா புலிகள் காப்பகம் மற்றும் சதாரங்லாங் வனவிலங்குச ்

சரணாலயம் உள்ளிட்ட மிதசார மாநிலப் பகுதிகனள உள்ளடக்கியுள்ளது. 

❖ இது உலக சுற்றுசச்ூைல் வசதியினால் நிதியளிக்கப்படுகின்றது.  

❖ மத்திய தவளாண், கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத் துனறயானது இதன் 

சசயலாக்க நிறுவனமாகும். 

❖ இதனனச ்சசயல்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள மற்ற முக்கியமான அனமப்புகள் உணவு 

& தவளாண் அனமப்பு மற்றும் மத்திய சுற்றுசச்ூைல், வனம் மற்றும் காலநினல மாற்றத் 

துனற அனமசச்கம் ஆகியனவயாகும். 

❖ இந்தத் திட்டம் சசயல்படுத்தப் படுவதில் ஈடுபட்டுள்ள 5 மாநிலங்களில் மிதசாரமும் 

ஒன்றாகும். 

❖ ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரததசம், ஒடிசா மற்றும் உத்தராகண்ட் ஆகியனவ இதர 

மாநிலங்களாகும்.  

 

 

மாநிலெ ்செய்திகள் 

பிளாஸ்மா வங்கி 

❖ தில்லி மாநில அரசானது சகாரானா தநாய்த ் சதாற்றுள்ள தநாயாளிகளுக்குச ்

சிகிசன்சயளிப்பதற்காக தவண்டி தனது சசாந்த “பிளாஸ்மா வங்கினய” சதாடங்க 

இருக்கின்றது. 

❖ இது இந்தியாவில் சதாடங்கப்பட இருக்கும் தன்னளவில் இதத வனகனயச ் தசரந்்த 

முதலாவது வங்கியாகும். 

❖ பிளாஸ்மா வங்கியானது தில்லியில் உள்ள கல்லீரல் மற்றும் பித்த நீர ் அறிவியல் 

னமயத்தில் தனது சசயல்பாடுகனளத் சதாடங்க இருக்கின்றது. 

 

பிளாட்டினாத் திட்டம் 

❖ மகாராஷ்டிரா மாநில அரசானது “பிளாட்டினா திட்டம்” என்ற ஒரு திட்டத்னத 

சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது மிகக் கடுனமயான தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளுக்குச ் சிகிசன்ச அளிப்பதற்காக 

தவண்டி சதாடங்கப்படட் உலகின் மிகப்சபரிய தநாயினின்று நீக்குகின்ற ஒரு 

பிளாஸ்மா சிகிசன்சச ்தசாதனன முனறயாகும். 
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அறமதி குறலந்த பகுதி – நாகாலாந்து  

❖ நாகாலாந்து மாநிலம் முழுவனதயும் அடுத்த 6 மாத காலத்திற்கு, அதாவது இந்த 

ஆண்டு டிசம்பர ்வனர “அனமதி குனலந்த பகுதியாக” மத்திய உள்துனற அனமசச்கம் 

அறிவித்துள்ளது. 

❖ நாகாலாந்து மாநிலமானது கடந்த 60 ஆண்டுகளாக ஆயுதப் பனடகள் (சிறப்பு 

அதிகாரம்) சட்டம், 1958 என்ற சட்டத்தின் கீை் உள்ளது. 

 

 

“கனவுக் மகரளா” என்ற திட்டம் 

❖ இது சகாரானா தநாய்த் சதாற்றின் காரணமாக தவனலயிைந்து தகரள மாநிலம் 

திரும்பியுள்ள சவளிநாடு வாை் இந்தியரக்ளின் (NRI - Non-Resident Indian) 

மறுவாை்விற்கான ஒரு திட்டமாகும். 

❖ இந்தத் திட்டமானது சவற்றிகரமாகச ்சசயல்படுத்துவதற்கான ஒரு இலக்கானது 2020 

ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 ஆம் தததியிலிருந்து 100 நாட்களுக்குள்ளாக நிரண்யிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ தகரளாவிற்கு NRIக்களின் மூலம் தாய்நாட்டிற்குப் பணம் அனுப்புதலானது நாட்டில் 

உள்ள எந்தசவாரு மாநிலத்னத விடவும் அதிகமாகும். 

❖ 2018 ஆம் ஆண்டில், NRIக்கள் தங்களது தாய்நாட்டிற்கு (தகரள மாநிலம்) ரூ.85,000 

தகாடினய அனுப்புயிள்ளனர.் 

 

APCOS 

❖ ஆந்திரப் பிரததச முதல்வர ் பணி ஒப்பனடப்பு தவனலகளுக்காக (outsoured services) 

மாநிலத்தால் நிரவ்கிக்கப்படும் தவனலவாய்ப்பு நிறுவனமான ஆந்திரப் பிரததச 

கைகத்தின் (APCOS - Andhra Pradesh Corporation for Outsourced Services) சசயல்பாடுகனள 

முனறயாக சதாடங்கி னவத்துள்ளார.்  

❖ APCOS ஆனது நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் கீை் ஒரு இலாப தநாக்கற்ற நிறுவனமாக 

இனணக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஊைலற்ற முனறயில் பணி தவனலவாய்ப்புகனள உறுதி சசய்வதற்காகத் 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ APCOS ஆனது நிறுவப்பட்டதன் மூலம், பணி ஒப்பனடப்புப் பணியாளரக்ளின் 

ஆட்தசரப்்பானது ஆந்திரப் பிரததச மாநிலத்தில் தற்சபாழுது ஆன்னலன் மூலம் 

தமற்சகாள்ளப் பட இருக்கின்றது.  

❖ APCOS ஆனது ஏற்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், பணி ஒப்பனடப்பு பணியாளரக்ளின் 

ஆட்தசரப்்பு நடவடிக்னகயில் நிகழும் ஊைல் சசயல்முனறகள் ஒழிக்கப்பட 

இருக்கின்றது. 
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ஸ்காச ்விருது 

❖ நாகாலாந்தில் உள்ள மான் (Mon) மாவட்ட நிரவ்ாகமானது 65வது ஸ்காச ் மாநாட்டில் 

2020 ஆம் ஆண்டின் ஸ்காச ்விருதினன சவன்றுள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது சபாதுச ்தசனவக்காக தவண்டி ஒரு அரசு சாரா அனமப்பான ஸ்காச ்

குழுமத்தினால் வைங்கப்படும் நாட்டின் உயரிய குடிமக்கள் விருதாகும்.   

 

 

சபூஜா ஒடிசா 

❖ ஒடிசா மாநில அரசானது “சபூஜா ஒடிசா” என்ற ஒரு புதிய முன்சனடுப்னபச ்

சசயல்படுத்த முடிவு சசய்துள்ளது. 

❖ இந்த முன்சனடுப்பானது அதிகப்படியான அளவில் மரம் நடுதலின் மூலம் வனப் 

பரவனல அதிகரிக்க இருக்கின்றது.  

 

உள்ளூர் மக்களுக்கான பணிகள் 

❖ இந்தத் திட்டத்தின்படி, தனியார ் துனறயில் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.50,000 குனறவான 

ஊதியத்துடன் இருக்கும் 75% தவனலவாய்ப்பானது ஹரியானாவின் உள்ளூர ் மாநில 

மக்களுக்காக தவண்டி ஒதுக்கப்பட இருக்கின்றது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டில் ஜுன் மாதத்தில், நாட்டில் உள்ள அனனத்து மாநிலங்களினடதய 

ஹரியானாவானது அதிக அளவிலான தவனலவாய்ப்பின்னம விகிதத்னதக் 

சகாண்டுள்ளது.  

 

மமற்கு வங்காளத்தில் பிளாஸ்மா வங்கி 

❖ தகாவிட் – 19 தநாய்த ்சதாற்று தநாயாளிகளுக்குச ்சிகிசன்ச அளிப்பதற்காக தவண்டி 

பிளாஸ்மா வங்கியானது இந்தியாவின் பைனமயான மருத்துவக் கல்லூரியான 

சகால்கத்தா மருத்துவக் கல்லூரியில் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது.  

❖ தமற்கு வங்க மாநிலத்தில் சதாடங்கப்பட்ட முதலாவது பிளாஸ்மா வங்கி இதுவாகும்.  
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BLUIS 

❖ அரசு  நிலங்கனளப் பாதுகாப்பதற்காக விண்சவளித் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

சசயற்னக நுண்ணறினவப் பயன்படுத்திய இந்தியாவின் முதலாவது மாநிலம் ஒடிசா 

ஆகும். 

❖ இது “BLUIS – புதவதனஸ்வர ்நிலப் பயன்பாட்டு நுண்ணறிவு அனமப்பு” (Bhubaneswar Land 

Use Intelligence System) என்று சபயரிடப் பட்டுள்ளது . 

❖ இது அம்மாநிலத்தின் தனலநகரான புவதனஷ்வரில் அனனதத்ு அரசு நிலங்கனளயும் 

கண்காணிக்க இருக்கின்றது.  

 

 

குருப் பிரியா பாலம் 

❖ சுவாபிமன் ஆஞ்சல் பகுதி மக்களுக்காக தவண்டி வரலாற்றில் முதன்முனறயாக 

தபருந்து தசனவயானது சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இது ஒடிசாவின் மால்காங்கிரி மாவட்டத்தில் அனமந்துள்ளது. 

❖ குருப் பிரியா பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறதக இந்தப் தபருந்துச ் தசனவயானது 

சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ மூன்று பக்கமும் நீரினால் சூைப்பட்டுள்ள இந்த சுவாபிமன் ஆஞ்சல் பகுதியானது  

சபாதுவாக கடந்த பத்தாண்டுகளாக மாதவாயிஸ்ட் ஆதிக்கம் நினறந்த ஒரு பகுதியாக 

அறியப் படுகின்றது. 
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மராமகா-மடாமகா பிரசச்ாரம் 

❖ மத்தியப் பிரததச மாநில அரசானது முகக் கவசம் அணியாதவரக்ளுக்காக தவண்டி 

இந்தப் பிரசச்ாரத்னதத் சதாடங்க முடிவு சசய்துள்ளது.  

❖ இந்தப் பிரசச்ாரத்தின் கீை், மாவட்ட ஆட்சியர ் சில தன்னாரவ் அனமப்புகனளத் 

ததரந்்சதடுப்பார.் 

❖ இவரக்ள் சபாது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாதவரக்ளிடம் ரூ.20ஐ வசூலித்துக் 

சகாண்டு அவரக்ளுக்கு முகக் கவசம் தர இருக்கின்றனர.் 

 

தங்கம்ஸ் 

❖ சமீபத்தில், அருணாசச்லப் பிரததச முதல்வர ்“தங்கம்ஸ்  :அருணாசச்லப் பிரததசத்தில் 

மிகவும் அருகி வரும் ஒரு குழுவின் சதான்னமசமாழி” என்ற ஒரு புத்தகத்னத 

சவளியிட்டுள்ளார.் 

❖ தங்கம்ஸ் என்பவரக்ள் அருணாசச்லப் பிரததசத்தின் மிகப்சபரிய ஆதிப் பைங்குடியின 

இனத்திற்குள் உள்ள மிகவும் அறியப்படாத ஒரு சமூகத்தினர ்ஆவர.் 

❖ 2009 ஆம் ஆண்டு சவளியடப்பட்ட யுசனஸ்தகாவின் உலக அருகி வரும் சமாழிகள் 

வனரபடத்தின் படி தங்கம்ஸ் ஆனது “மிகவும் அருகி வரும் சமாழியாக” குறிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

❖ இது திசபத்திய-பரம்ிய சமாழிக் குடும்பத்தின் கீை் உள்ள தானிக் குழுனவச ் தசரந்்த 

ஒரு வாய்வழி சமாழியாகும். 

 

கறலஞர் சிற்றுண்டித் திட்டம் 

❖ புதுசத்சரி ஒன்றியப் பிரததசத்தின் முதல்வரான V. நாராயணசாமி சட்டமன்றத்தில் 

துனண நினல ஆளுநர ் கிரண் தபடியின் ஒப்புதல் இல்லாமலும் அவரது வைக்கமான 

உனர இல்லாமலும் 2020-21 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநினல அறிக்னகனயத் தாக்கல் 

சசய்தார.் 

❖ இவர ் புதுசத்சரி ஒன்றியப் பிரததசத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் ஏனை 

மாணவரக்ளுக்காக தமிை்நாட்டின் மனறந்த முன்னாள் முதல்வர ் மற்றும் திமுக 

தனலவரான கருணாநிதியின் சபயரில் இலவச சிற்றுண்டித் திட்டத்னத 

அறிவித்துள்ளார.்  

 

COPE திட்டம் (மகாவிட் பிளாஸ்மா முயற்சி) 

❖ கரந்ாடகா மாநில அரசானது COPE (Covid Plasma Endeavour) என்ற திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியாக சபங்களூருவில் தனது முதலாவது பிளாஸ்மா வங்கினயத ் சதாடங்கி 

உள்ளது. 

❖ இந்த மாநில அரசானது HCG மருத்துவமனன மற்றும் தகாவிட் இந்தியப் பிரசச்ாரம் 

ஆகியவற்றுடன் இனணந்து COPE திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இது தகாவிட ் – 19 தநாய்த் சதாற்று பரவனலக் கட்டுப்படுத்துவனதயும் தநாய்த ்

சதாற்றிலிருந்து மீண்டவரக்ளிடமிருந்து பிளாஸ்மானவ நன்சகானடயாகப் 

சபறுவனத ஊக்குவிப்பனதயும் தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  
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பிர லமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

P.C. ம லமநாபிஸ் விருது 

❖ முதலாவது தபராசிரியர ் P.C. மஹலதநாபிஸ் ததசிய பணித்துனறசார ் புள்ளியியல் 

விருது 2020 ஆனது இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான டாக்டர.் 

சக்ரவரத்்தி ரங்கராஜன் என்பவருக்கு வைங்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ மத்தியப் புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்குதல் துனற அனமசச்கமானது இந்த 

விருனத வைங்கியுள்ளது.  

❖ இது 2020 ஆம் ஆண்டின் ததசியப் புள்ளியியல் தினமான ஜுன் 29 அன்று அவருக்கு 

வைங்கப் பட்டது. 

 

விஸ்டன் வீரர் 

❖ சுைல் பந்து வீசச்ாளரான ரவீந்திர ஜதடஜா விஸ்டன் அனமப்பினால் 21 ஆம் 

நூற்றாண்டின் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க வீரராகப் சபயரிடப் பட்டுள்ளார.் 

❖ இலங்னகயின் முத்னதயா முரளிதரனுக்கு அடுத்த 2வது இடத்னத சபற்ற  வீரர ்

இவராவார.் 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த குடிமயறியவரக்ள் 

❖ நியூயாரக்்கின் காரச்னஜிக் கைகமானது அசமரிக்கச ்சமுகத்தின் சசயல்பாடுகளுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பங்காற்றிய சிறப்பு வாய்ந்த குடிதயறியவரக்ளின் குழுனவ 

அங்கீகரித்துள்ளது. 

❖ சித்தாரத்்த முகரஜ்ி மற்றும் தபராசிரியர ்ராஜ் சஷட்டி ஆகிதயார ்2020 ஆம் ஆண்டின் 

சிறந்த குடிதயறியவரக்ளாகப் சபயரிடப் பட்டுள்ளனர.்  

❖ சித்தாரத்்த முகரஜ்ி என்பவர ்புலிட்சர ்விருனத சவன்ற எழுத்தாளர ்ஆவார.் 

 

மருந்துக் கண்டுபிடிப்பு ம க்கத்தான் 2020 

❖ மருந்துக் கண்டுபிடிப்பு தஹக்கத்தான் – 2020 என்ற ஒரு ததசிய அளவிலான 

முன்சனடுப்பானது சதாடங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த முன்சனடுப்பானது மத்திய மனித வள தமம்பாட்டுத் துனற அனமசச்ரான 

ரதமஷ் சபாக்ரியால் மற்றும் மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துனற 

அனமசச்ரான டாக்டர ்ஹரஷ் வரத்ன் ஆகிதயாரால் சதாடங்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்த தஹக்கத்தானின் குறிக்தகாள் கணக்கீட்டு முனறயின் மூலம் தகாவிட் – 19  

னவரசிற்கான மருந்துப் சபாருட்கனளக் கண்டறிவதாகும். 

 

சோங்க் மமனாகர் 

❖ தனது இரண்டு முனறயிலான இரண்டு ஆண்டு கால பணிக் காலத்னத (4 ஆண்டுகள்) 

சதாடரந்்து சமீபத்தில் இவர ்சரவ்ததசக் கிரிக்சகட் ஆனணயத்தின் தனலவராக தமது 

பதவியிலிருந்து விலகியுள்ளார.் 

❖ இதன் முதலாவது தனிசச்ுதந்திர தனலவர ்இவராவார.்  
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2020 டயானா விருது 

❖ புதுடில்லியில் உள்ள பிரிட்டிஷ் பள்ளியின் 13 வயது மாணவி ஃப்தரயா தக்ரால் என்பவர ்

இந்த விருனதப் சபற்றுள்ளார.் 

❖ இது சடல்லியின் சானலகளில் பனைய சபாருட்கனளச ் தசகரித்து வாை்க்னக நடத்தும் 

மக்கனள தநாக்கிய அவரது மனிதாபிமான தவனலக்காக சகாடுக்கப் பட்டு உள்ளது. 

❖ இது இளவரசி டயானாவின் பிறந்த நாளான ஜூனல 1 (2020) ஆம் தததி அறிவிக்கப் 

பட்டது. 

 

66வது கிராண்ட்மாஸ்டர் 

❖ தமிை்நாட்டின் சசன்னனனயச ்தசரந்்த G. ஆகாஷ் என்பவர ்சசஸ் தபாட்டியில் நாட்டின் 

66வது கிராண்ட் மாஸ்டராக உருசவடுத்துள்ளார.் 

❖ இந்தப் பட்டமானது சமீபத்தில்  நனடசபற்ற சரவ்ததச சசஸ் கூட்டனமப்பின் 

மாநாட்டில் அவருக்கு உறுதி சசய்யப்பட்டது. 

 

மிறகப்பற்று: இந்திய மசமிப்பாளர்கறளப் பாதுகாத்தல் 

❖ இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநரான உரஜ்ித் பதடல் இந்தப் புத்தகத்னத 

எழுதியுள்ளார.் 

❖ இது சமீப காலங்களில் இந்திய வங்கியியல் துனறனயப் பாதித்து வரும் வாராக் கடன் 

பிரசச்ினனகளின் மீது கவனம் சசலுதத்ுகின்றது.  

 

எனிமயா மமாரிமகான் 

❖ ஆஸ்கர ் விருது சபற்ற இத்தாலித் தினரப்பட இனசயனமப்பாளரான எனிதயா 

தமாரிதகான் என்பவர ்சமீபத்தில் காலமானார.் 

❖ இவர ்“'The Good, the Bad and the Ugly'” என்ற பனடப்பிற்கு இனச அனமத்துள்ளார.் 

❖ ஆஸ்கரின் புகை்சபற்ற சகௌரவ விருனதப் சபற்ற இரண்டாவது இனசயனமப்பாளர ்

இவராவார.் 

 

2020 தாதா சாஹிப் பால்மக விருது 

❖ அருணாசச்லப் பிரததசத்னதச ் தசரந்்த ஒரு தனிசச்ுதந்திரத் தினரப்படத் 

தயாரிப்பாளரான சகசாங் D ததாங்தடாக் என்பவர ்2020 ஆம் ஆண்டின் தாதா சாஹிப் 

பால்தக விருதினன சவன்றுள்ளார.் 

❖ இது பானற மனலப் பகுதியிலிருந்து ததன் எடுக்கும் நனடமுனறனய எடுத்துக் காட்டும் 

அவருனடய “சி லுதபா” என்ற ஆவணப் படத்திற்காக தவண்டி அவருக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

14வது தலாய் லாமா 

❖ “14வது தலாய் லாமாவின் புனிதம் : ஒரு விளக்கம் சகாண்ட சுயசரினத“ என்ற தனலப்பு 

சகாண்ட ஒரு புத்தகமானது 2020 ஆம் ஆண்டில் சவளியிடப்பட இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் புத்தகமானது தலாய் லாமாவின் மிக சநருங்கிய உதவியாளரக்ளில் ஒருவரான 
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சடன்சின் சகய்சி சடத்ததாங் என்பவரால் எழுதப் பட்டது. 

❖ சடன்சின் கியாட்தசா என்பவர ்14வது தலாய் லாமா ஆவார.் 

❖ இவர ்தற்சபாழுது இமாசச்லப் பிரததசத்தின் தரம்சாலாவில் வாை்ந்து வருகின்றார.் 

❖ இவர ்திசபத்தில் இருந்து 23வது வயதில் இந்தியாவிற்கு வந்தார.் 

❖ அனமதி மற்றும் அகிம்னச ஆகியவற்றின் மீதான இவரது தபாதனனகள் 1989 ஆம் 

ஆண்டில் இவருக்கு தநாபல் பரினசப் சபற்றுத் தந்தது. 

 

 

CII-ITC நீடித்த தன்றமக்கான விருது 2019 

❖ ததசிய அனல் மின் உற்பத்தி நிறுவனமானது இந்த விருதினன சவன்றுள்ளது. 

❖ இது தனலசிறந்த சாதனனக்கான சபருநிறுவனச ்சிறப்புமிகுப் பிரிவின்கீை் வைங்கப் 

படுகின்றது.  

 

உலகளாவிய மனிதாபிமான விருதுகள் 2020 

❖ இது உலக மனிதாபிமான இயக்கத்தின் “மதிப்பிற்குரிதயாருக்கு மரியானத 

சசலுதத்ுதல்" (Honouring the Honourable) என்ற முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக நிறுவப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ சசச்ின் அவஸ்தி என்பவர ்ததசிய ஊடக மன்றத்தின் தனலவரும், ஸ்ரீ ராம் தசவா என்ற 

இயக்கத்தின் நிறுவனருமாவார.் 

❖ இவருக்கு “சிறந்த விளம்பரதாரர”் என்ற விருது வைங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இவர ் 2014 ஆம் ஆண்டில்   தூய்னம இந்தியா  - சுந்தர இந்தியத ்  திடட்ம் என்ற 

திட்டத்னத ஆரம்பித்து னவத்து, இந்தியாவில் தூய்னமக்கான முதல் கட்டணமில்லா 

சதானலதபசி எண்னண சவளியிட்டார.் 

 

2020 வான் கர்மன் விருது 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான வான் கரம்ன் விருனத இஸ்தரா தனலவர ்தக.சிவன் சபறுவார ்

என்று சரவ்ததச விண்சவளி வீரரக்ள் நிறுவனமானது அறிவித்து உள்ளது. 

❖ இந்த விருதானது 2021 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்  மாதத்தில் பாரீஸில் டாக்டர ்தக.சிவனுக்கு 

வைங்கப் படும். 
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2020 மமா ுன் பாகன் ரத்னா 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான தமாஹுன் பாகன் ரதன்ா விருதானது முன்னாள் இந்திய 

ஹாக்கி வீரர ்குரப்க்ஸ் சிங் மற்றும் தமற்கு வங்காள முன்னாள் கிரிக்சகட ்வீரர ்மற்றும் 

பயிற்சியாளரான பாலாஷ் நந்திக்கு வைங்கப்பட இருக்கிறது. 

❖ கால்பந்து வினளயாட்னடச ்சாரந்்த யாருக்கும் தமாஹுன் பாகன் ரத்னா விருதானது 

வைங்கப் படாதது இதுதவ முதல் முனறயாகும். 

❖ பைம்சபரும் ஹாக்கி வீரரான அதசாக் குமாருக்கு சகால்கத்தா நகரக் கால்பந்து 

குழுவான தமாஹுன் பாகன் வினளயாட்டுக் குழுவினால் வாை்நாள் சாதனனயாளர ்

விருது வைங்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ இவர ் 1975 ஆம் ஆண்டில் உலகக் தகாப்னபனய சவன்ற இந்திய ஹாக்கி அணியின் 

முக்கிய வீரராவார.் 

❖ அதசாக் குமார ்சிறந்த ஹாக்கி வீரரான தியான் சந்தின் மகன் ஆவார.் 

 

2020 ஆம் ஆண்டின் சர்வமதசப் பத்திரிக்றகச ்சுதந்திர விருதுகள் 

❖ வங்கததசத்னதச ் தசரந்்த சஹிதுல் ஆலம், ஈரானனச ் தசரந்்த முகம்மது சமானசது, 

னநஜீரியானவச ் தசரந்்த ததபா ஓதலாருன்தயாமி மற்றும் ரஷ்யானவச ் தசரந்்த 

ஸ்சவட்லானா ப்தராதகாபிதயஸ் ஆகிதயார ் இந்த விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப் 

படவுள்ளனர.் 

❖ வழுக்குனரஞரான அமல் குதளதன என்பவர ் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஜிசவன் ஐபில் 

பத்திரிக்னகச ்சுதந்திர விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட உள்ளார.் 

❖ இந்த விருதானது அசமரிக்காவின் நியூயாரக்்கில் உள்ள ஒரு சுயாதீன, அரசு சாரா 

அனமப்பான பத்திரிக்னகயாளரக்னளப் பாதுகாத்தலுக்கான குழுவினால் வைங்கப் 

படுகின்றது. 

 

இந்தியாவின் ஒரு பாடல் – புத்தகம்    

❖ இது ரஸ்கின் பாண்டு என்பவரால் எழுதப் பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் புத்தகமானது இந்த எழுத்தாளரின் இலக்கிய வாை்வின் 70வது நினனவு 

தினத்னதக் குறிக்கின்றது.  
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2020 ஆம் ஆண்டின் தநல்சன் மண்மடலா விருது 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்சனபயின் (UNGA - United Nations General Assembly) தனலவரான 

டிஜானி முகமது பண்தட கிரீனசச ் தசரந்்த மரியானா வரத்ிதனாயன்னிஸ் மற்றும் 

கினியானவச ்தசரந்்த டாக்டர ்தமாரிசனா தகாயாட்தடா ஆகிதயார ்2020 ஆம் ஆண்டின் 

சநல்சன் மண்தடலா விருனதப் சபறுவாரக்ள் என்று அறிவித்துள்ளார.் 

❖ UNGA ஆனது இந்த விருனத 2014 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதம் ஏற்படுத்தியது. 

❖ இது சநல்சன் மண்தடலாவின் வாை்க்னக மற்றும் அரசியல், சமூக மாற்றத்தின்  மரனப 

சகௌரவிப்பதற்காக 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற வைங்கப்படுகின்றது.  

 

மனித மநயத்திற்கான குல்தபன்கியன் பரிசு 

❖ சுவீடனனச ் தசரந்்த காலநினல ஆரவ்லரான கிதரட்டா துன்சபரக்் இந்த புதியப் 

பரினசப் சபறும் முதல் நபராக உருசவடுத்துள்ளார.்   

❖ இது கதலாஸ்டி குல்சபன்கியன் என்ற அனமப்பினால் வைங்கப்பட்டது.  

 

 

மராே்னி நாடார் மல்மகாத்ரா 

❖ இவர ்தற்சபாழுது இந்தியாவின் சசல்வமிக்க சபண்மணியாக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 

❖ இவர ் இந்தியத் தகவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனமான எசச்ிஎல் நிறுவனத்தின் 

தனலவராகத் ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட முதலாவது சபண்மணியாக உருசவடுதத்ுள்ளார.் 
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புகழ்தபற்ற உயிரியக்கமூட்டல் விருது 

❖ அரன்ாப் சசௌத்ரி என்பவரது இறப்பிற்குப் பிறகு, அவருக்கு 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான  

புகை்சபற்ற உயிரியக்கமூட்டல் விருது வைங்கி சகௌரவிக்கப்பட்டது. 

❖ இந்த விருதானது தடான்ஸ் ஊடகக் குழுவினால் ஏற்படுத்தப் பட்டதாகும். 

 

      

விகளயாட்டுெ ்செய்திகள்  

பதக்க மமறட இலக்குத் திட்டம் 

❖ மத்திய இனளஞர ் விவகாரங்கள் மற்றும் வினளயாட்டுத் துனற அனமசச்கமானது 

இனளதயார ் தடகள வினளயாட்டு வீரரக்ளுக்காக தவண்டி பதக்க தமனட இலக்குத ்

திட்டத்னதத் சதாடங்க இருக்கின்றது.  

❖ இந்தத் திட்டமானது 2024 மற்றும் 2028 ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் தபாட்டிகளுக்கு தவண்டி 

இனளதயார ்தடகள வினளயாட்டு வீரரக்னளத் தயாரப்டுத்த இருக்கின்றது.  

 

இந்திய விறளயாட்டு வீரரக்ளுக்காக புதிய குறியீடு 

❖ இந்திய ஒலிம்பிக் கூடட்னமப்பானது ஒரு புதிய குறியீடு மற்றும் காட்சிசார ்

அனடயாளத்னத ஏற்றுக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இது ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுகளில் இந்திய வினளயாட்டு வீரரக்ளின் 100 ஆண்டு காலப் 

பங்தகற்னப நினறவு சசய்ததன் ஒரு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ சபல்ஜியத்தில் ஆன்ட்சவரப்்பில் நனடசபற்ற 1920 ஆம் ஆண்டு தகானடக்கால 

ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா தனது முதலாவது ஒலிம்பிக் அணினய அனுப்பியது. 

 

உலகத் தரவரிறச 2020 – குத்துசச்ண்றட  

❖ சரவ்ததசக் குத்துச ்சண்னடக் கூட்டனமப்பானது இதனன சவளியிட்டுள்ளது. 

❖ இந்தியானவச ் தசரந்்த அமித் பங்கல் என்பவர ் 52  கிதலா எனடப் பிரிவில் உலகத ்

தரவரினசயில் முதலிடதன்தப் பிடித்துள்ளார.் 

❖ இந்தியானவச ்  தசரந்்த மஞ்சு ராணி என்பவர ் 48 கிதலா எனடப் பிரிவில் மகளிர ் 

தரவரினசயில் 2வது இடத்னதப் பிடித்துள்ளார.்  

 

2022 பிபா மகாப்றப 

❖ சரவ்ததசக் கால்பந்துக் கூட்டனமப்பு மன்றமானது 2022 ஆம் ஆண்டின் உலகக் 

தகாப்னப கத்தாரில் நனடசபறும் என்று அறிவிதத்ுள்ளது. 

❖ அரபு நாடுகளில் நனடசபறும் முதலாவது உலகக் தகாப்னப தபாட்டி இதுவாகும். 

தமலும் முஸ்லீம்கள் சபரும்பான்னமயாக உள்ள நாடுகளில் நனடசபறும் முதலாவது 

தபாட்டியும் இதுவாகும். 

❖ இந்தியா பிபா உலகக் தகாப்னபப் தபாட்டியில் இதுவனர கலந்து சகாண்டதத இல்னல. 
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2022 இறளமயார் மகாறடக் கால ஒலிம்பிக் 

❖ சரவ்ததச ஒலிம்பிக் குழுவானது 2022 ஆம் ஆண்டின் டாகார ்  இனளதயார ் தகானடக் 

கால ஒலிம்பிக் தபாட்டிகனள 4 ஆண்டு காலத்திற்கு அதாவது 2026 ஆம் ஆண்டிற்குத ்

தள்ளி னவத்துள்ளது. 

❖ ஆப்பிரிக்காவில் நடத்தப்பட இருக்கும் முதலாவது இனளதயார ் தகானடக் கால 

ஒலிம்பிக் வினளயாட்டுப் தபாட்டி இதுவாக இருக்கும்.  

 

 

லூயிஸ்  ாமில்டன் 

❖ பாரம்ுலா ஒன் சாம்பியனான சமரச்ிடிசின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் (பிரிட்டன்) 2020 ஆம் 

ஆண்டின் ஹங்தகரியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் என்பதனன சவன்றுள்ளார.் 

❖ இந்த சவற்றியின் மூலம் னமக்தகல் சுதமக்கரின் ஒற்னற இடத்தில் நிகை்த்திய  

சாதனனனய (கிராண்ட ் பிரிக்ஸ் என்பதனன ஒதர இடத்தில் 8 முனற சவன்றுள்ளார)் 

இவர ்சமன் சசய்துள்ளார.் 

 

ஹீமரா இந்தியன் சூப்பர் லீக் 

❖ இது உலக லீக்ஸ் மன்றதத்ுடன் (WLF - World Leagues Forum) இனணந்துள்ளது.  

❖ WLF என்பது சதாழில்சார ்கால்பந்து லீக்குகளின் கூட்டனமப்பாகும். 

❖ இது WLF-ல் சதற்கு ஆசியாவிலிருந்து இனணயும் முதலாவது லீக் மற்றும் 

ஆசியாவிலிருந்து இனணயும் 7வது லீக்காகும். 
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2018 ஆம் ஆண்டின் ஆசிய விறளயாட்டுப் மபாட்டிகள்  

❖ 2018 ஆம்  ஆண்டின் ஆசிய வினளயாட்டுப் தபாட்டியில் இந்தியாவின் 4 x 400 மீட்டர ்

கலப்புத் சதாடர ் ஓட்ட அணியின் சவள்ளிப் பதக்கமானது தங்கப் பதக்கமாக தரம் 

உயரத்்தப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் தபாட்டியில் பக்னரனனச ் தசரந்்த அப்தபானதய சவற்றியாளரக்ள் மீதான 

ஊக்க மருந்துத் தனடயின் காரணமாக தற்தபாது தகுதி நீக்கம் சசய்யப்படட்  பின்னர ்

இந்த முடிவானது எடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

 

ஐசிசி சூப்பர் லீக் 2020 

❖ ஐசிசி ஆண்கள் கிரிக்சகட் உலகக் தகாப்னப சூப்பர ் லீக் 2020 ஆனது சரவ்ததசக் 

கிரிக்சகட் ஆனணயத்தினால் சதாடங்கி னவக்கப் பட்டுள்ளது. 

❖ சூப்பர ் லீக் ஆனது இங்கிலாந்தில் சதாடங்க இருக்கின்றது. 

❖ இந்தத் சதாடரானது உலகச ் சாம்பியன்களினடதய வினளயாடப்பட இருக்கின்றது. 

இது 2023 ஆம் ஆண்டின் உலகக் தகாப்னபயில் பங்தகற்கும் அணிகளின் தகுதினய 

முடிவு சசய்ய இருக்கின்றது. 

❖ இந்தப் தபாட்டித் சதாடரில் இடம் பிடிக்கும் முதல் 7 அணிகள் 2023 ஆம் ஆண்டில் 

உலகக் தகாப்னபக்காக ததரந்்சதடுக்கப்பட உள்ளன. 

❖ அடுத்த உலகக் தகாப்னபயானது 2023 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ்– நவம்பர ்மாதங்களில் 

இந்தியாவில் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.  

 

 

முக்கிய தினங்கள் 

மதசிய மருத்துவரக்ள் தினம் – ஜூறல 01 

❖ இத்தினமானது பைம்சபரும் மருத்துவர ் மற்றும் தமற்கு வங்கத்தின் 2வது முதல் 

முதல்வரான டாக்டர ் பிதன் சந்திர ராய் என்பவனரக் சகௌரவிப்பதற்காக 1991 ஆம் 

ஆண்டு முதல் இந்தியா முழுவதும் அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

❖ இவர ்நவீன தமற்கு வங்காளத்தின் நிறுவனராகக் கருதப்படுகின்றார.் 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “தகாவிட் – 19 தநாய்த் சதாற்றினால் 

ஏற்படும் இறப்னபக் குனறத்தல்” என்பதாகும்.  

 

பட்டயக் கணக்காளரக்ள் தினம் – ஜூறல 01 

❖ இது 1949 ஆம் ஆண்டில் இந்தியப் பாராளுமன்றத்தினால் இந்தியப் பட்டயக் 

கணக்காளரக்ள் னமயம் நிறுவப்பட்டனத நினனவுக் கூரவ்தற்காக அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது.  

❖ இந்தியப் பட்டயக் கணக்காளரக்ள் னமயம் என்பது இந்தியாவின் ததசியத ்

சதாழில்சார ் கணக்கியல் அனமப்பாகவும் உலகில் 2வது மிகப்சபரிய கணக்கியல் 

நிறுவனமாகவும் விளங்குகின்றது. 
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சரக்கு மற்றும் மசறவகள் வரி (GST) தினம் – ஜூறல 01 

❖ சரக்கு மற்றும் தசனவகள் வரியானது 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 நடு இரவன்று 

இந்திய அரசு மற்றும் குடியரசுத் தனலவரால் சதாடங்கப்பட்டது. 

❖ இந்தத் தினமானது நாடாளுமன்றத்தின் மத்திய வளாகத்தில் 30 ஜுன் மற்றும் ஜூனல 

01 ஆகிய நாட்களுக்கு இனடப்பட்ட நடு இரவன்று கூட்டப்பட்ட ஒரு வரலாற்றுச ்சிறப்பு 

மிக்க, நாடாளுமன்றத்தின் இரு அனவக் கூட்டத்னத நினனவு கூறுகின்றது. 

 

வன மகாஉத்சவம் – ஜூறல 01 

❖ இது இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு வார கால அளவுள்ள மரம் நடும் விைா ஆகும். 

❖ இது 1950 ஆம் ஆண்டில் கனனயாலால் மதனகலால் முன்ஷி என்பவரால் சதாடங்கப் 

பட்டது. 

 

உலக விறளயாட்டுப் பத்திரிக்றகயாளர்கள் தினம் – ஜூறல  02 

❖ இந்தத் தினமானது வினளயாட்டுப் பத்திரிக்னகயாளரக்ளின் பணினய 

அங்கீகரிப்பனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது.  

❖ இது சரவ்ததச வினளயாட்டுப் பத்திரிக்னக மன்றத்தின் 70வது நினனவு தினத்னத 

அனுசரிப்பதற்காக 1994 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

உலக ஒவ்வாறம வாரம் – ஜுன் 28 முதல் ஜூறல 04 வறர 

❖ இது உலக ஒவ்வானம அனமப்பினால் சதாடங்கப்பட்ட ஒரு வருடாந்திர நிகை்வாகும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டின் உலக ஒவ்வானம வாரத்தின் கருத்துரு, “ஒவ்வானமயானது தகாவிட ்

– 19 தநாய்த் சதாற்றுடன் நின்று விடுவதில்னல” என்பதாகும்.  

 

உலக அறடயாளம் காண முடியாத பறக்கும் தபாருட்கள் (UFO) தினம் – ஜூறல 02 

❖ முதலாவது உலக UFO (Unidentified Flying Objects) தினமானது 2001 ஆம் ஆண்டில் UFO 

ஆராய்சச்ியாளரான ஹக்தான் அக்தடாகான் அவரக்ளால் அனுசரிக்கப் படட்து. 

❖ UFO விஞ்ஞானிகளின் படி, 1947 ஆம் ஆண்டில் தவற்றுக் கிரகத்தினனரக் சகாண்ட ஒரு 

பறக்கும் தட்டானது புதிய சமக்சிதகா நகருக்கு அருகில் தராஸ்சவல்லில் தனர 

இறங்கியது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29 அன்று, சபண்டகன் ஆனது “அனடயாளம் சதரியாத 

வான்சவளிக் கூறுகனள” காண்பிக்கக் கூடிய “குறும்படங்கனள” சவளியிடட்து. 

❖ அசமரிக்காவில் உள்ள பாதுகாப்புத் துனறயானது இந்தக் காசணாலிகள் 2004 மற்றும் 

2005 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட காலக்கட்டத்தில் அசமரிக்கக் கடற்பனட 

விமானிகளால் எடுக்கப்பட்டது என்று கூறியுள்ளது. 

❖ எனினும் நாசாவின்படி, எந்தசவாரு விண்சவளி வீரரும் விண்சவளியில் UFOனவக் 

கண்டதில்னல. 

 

தர்ம சக்கர தினம் - ஜூறல 04 

❖ சரவ்ததச புத்த மதக் கூட்டனமப்பானது மத்தியக் கலாசச்ாரத் துனற 

அனமசச்கத்துடன் இனணந்து 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 04 அன்று ஆசாதா 

பூரண்ிமானவ தரம்ா சக்கர தினமாக அனுசரித்தது.  
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❖ இந்தத் தினமானது முதல் 5 துறவிகள் (பஞ்சவரக்ிகா) அறிசவாளினய அனடந்ததற்குப் 

பிறகு, புத்தரின் முதலாவது தபாதனனனயக் குறிக்கின்றது.  

❖ பவத்தான சுத்தா என்ற பாலி சமாழியில் எழுதப் படட் தரம் சக்கரத்தின் 

தபாதனனயானது தரம்ாவின் சக்கரத்தின் முதலாவது சுைல் என்று அனைக்கப் 

படுகின்றது.  

 

 

அதமரிக்காவின் சுதந்திர தினம் - ஜூறல 4 

❖ இது, 1776 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 4 ஆம் தததியின் அசமரிக்காவின் சுதந்திரப் 

பிரகடனத்னத நினனவு கூரக்ிறது. 

❖ இந்த நாளில், 13 காலனிகனளச ்தசரந்்த பிரதிநிதிகள் சுதந்திரப் பிரகடனதன்த ஏற்றுக் 

சகாண்டனர.் 

❖ இது தாமஸ் சஜபரச்ன் தயாரித்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  ஒரு 

ஆவணமாகும். 

 

 

சர்வமதசக் கூட்டுறவு தினம் - ஜூறல 4 

❖ இது 1923 ஆம் ஆண்டு முதல் சரவ்ததசக் கூட்டுறவு கூட்டணியால் அனுசரிக்கப் 

படுகிறது. 

❖ ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் சனபயின் சபாதுச ்சனபயானது 1992 ஆம் ஆண்டில் அதிகாரப் 

பூரவ்மாக இந்த நானள அறிவித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருப்சபாருளானது காலநினல நடவடிக்னகக்கான கூட்டுறவு 

என்பதாகும். 
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உலக விலங்கு வழி மநாய்கள் தினம் – ஜூறல 06  

❖ இத்தினமானது விலங்கு வழி தநாய்களுக்கு எதிராக முதலாவது தடுப்பூசி 

கண்டுபிடிக்கப் பட்ட அறிவியல் சாதனனனய நினனவு கூரவ்தற்காக அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ 1885 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 06 அன்று லூயிஸ் பாஸ்டர ் என்பவர ் ஒரு விலங்கு வழி 

தநாயான தரபிஸ் னவரசிற்கு எதிரான முதலாவது தடுப்பூசினய சவற்றிகரமாகக் 

கண்டுபிடித்தார.் 

❖ இவர ்அதன் மூலம்  பரவலான காய்சச்லால் ஏற்படும் இறப்னபக் குனறத்தார.் தமலும் 

இவர ் தரபிஸ் (சவறிநாய்க்கடி தநாய்) மற்றும் ஆந்த்ராக்ஸ் ஆகியவற்றிற்கான 

முதலாவது தடுப்பூசி மருந்துகனளயும் உருவாக்கினார.் 

❖ இவர ் பாக்டீரியக் கலப்படத்னதத் தடுப்பதற்காக தவண்டி பால் மற்றும் மதுனவக் 

கலக்கும் முனறனயக் கண்டுபிடித்தற்காக சபாது மக்களினடதய சபரிதும் அறியப் 

படுகின்றார.் இந்தச ் சசயல்முனற சூடாக்கிப் பதப்படுத்துதல் என்று அனைக்கப் 

படுகின்றது. 

❖ விலங்கு வழி தநாய் என்பது விலங்குகள் மற்றும் மனிதரக்ளுக்கினடதய பரவுகின்ற 

பாக்டீரியா (நுண்ணுயிரி), னவரஸ் (தீநுண்மி) மற்றும் ஒட்டுண்ணி ஆகியவற்றால் 

ஏற்படும் ஒரு சதாற்று தநாயாகும். 

❖ விலங்கு வழி தநாய்கள் ஆனது விலங்குகளின் தநரடித் சதாடரப்ினாதலா, தநாய்க் 

கடத்திகளின் மூலதமா அல்லது உணவின் மூலதமா பரவுகின்றன.  
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மதசிய மீன்  விவசாயிகள் தினம் – ஜூறல 10 

❖ இத்தினத்னத அனுசரிப்பதற்கான ஒரு முன்சனடுப்பானது மும்னபயின் மத்திய 

மீன்வளக் கல்வி னமயத்தினால் முதன்முதலில் எடுக்கப் பட்டதாகும். 

❖ ஒடிசாவின் அங்குல் மாவட்டத்தில் மீனின் தூண்டப்பட்ட இனப்சபருக்கத்தின் 

முதலாவது சவற்றியானது (னஹப்தபாபிதசஷன் முனற) டாக்டர ் ஹீராலால் சசௌத்ரி 

மற்றும் டாக்டர ் K.H. அலிகுன்கி ஆகிய 2 விஞ்ஞானிகளால் சவற்றிகரமாக அனடயப் 

பட்டது.  

❖ அதனனயடுத்து இவரக்ள் 3 முக்கியமான இந்திய மீன் வனககளில் (கட்லா, தராகு, 

மிரிகல் இன மீன்கள்) இந்தச ்சசயல்முனறனய 1957 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 10 ஆம் தததி 

தமற்சகாண்டனர.் 

❖ டாக்டர ் H.L. சசௌத்ரி மற்றும் டாக்டர ் K.H. அலிகுன்கி ஆகிதயாரின் பங்களிப்னப 

நினனவு கூறும் வனகயில் ஜூனல 10 ஆம் தததியானது இந்தியாவில் ததசிய மீன் 

விவசாயிகள் தினமாக அனுசரிக்கப் படுகின்றது.  

❖ உலகின் 2வது மிகப்சபரிய மீன்வளரப்்பு உற்பதத்ியாளர ் (Aquaculture Producer) நாடு 

இந்தியா ஆகும். 

❖ தமலும், உலகில் மூன்றாவது மிகப்சபரிய மீன் உற்பத்தியாளர ் (Fish producing) நாடு 

இந்தியா ஆகும்.  

❖ இந்தத் தரவானது ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் தவளாண் அனமப்பின் “GLOBEFISH” 

என்ற அனமப்பால் சவளியிடப்பட்டதாகும். 

 

உலக மக்கள் ததாறக தினம் - ஜூறல 11 

❖ இது 1989 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் தமம்பாட்டுத் திட்டத்தால் நிறுவப் பட்டது. 

❖ இது ‘ஐந்து பில்லியனின் நாள்’ என்பதின் மூலம் கருத்தாக்கம் சசய்யப் படட்து. 

❖ உலக மக்கள் சதானகயானது 5 பில்லியனனத் தாண்டிய தினமாக ததாராயமாக 1987 

ஜூனல 11 அன்று கருதப்பட்டு அன்று இது அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ ‘வீட்டில் அனமதி: சபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் உடல்நலம் மற்றும் உரினமகனளப் 

பாதுகாத்தல் - தகாவிட் 19 சதாற்றின் சமயத்திலும்’ என்பதின் மீது 2020 ஆம் ஆண்டு 

கவனம் சசலுத்தும். 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டு மாரச் ்மாதத்தில் கணக்கிட்ட சமயத்தில், உலக மக்கள் சதானக 7.8 

பில்லியனனத் தாண்டி விட்டதாக மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 

❖ தமற்சகாள்ளப்பட்ட மதிப்பீடுகளின் படி, அடுத்த 3 தசாப்தங்களில் உலகில் மனித 

மக்கள் சதானக சுமார ்10 பில்லியனன எட்டும். 

 

தீவிரவாத எதிர்ப்பு வாரம் 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் தீவிரவாத எதிரப்்பு அலுவலகமானது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 06 ஆம் 

தததியிலிருந்து 10 ஆம் தததி வனர 2வது தீவிரவாத எதிரப்்பு வாரத்னத அனுசரித்தது. 

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இவ்வாரத்தின் கருப்சபாருள், “உலகத் சதாற்றுதநாய்ச ் சூைலில் 

தீவிரவாத எதிரப்்பின் உத்திசார ்மற்றும் நனடமுனறச ்சவால்கள்” என்பதாகும். 
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மலாலா தினம் – ஜூறல 12 

❖ இது உலகம் முழுவதும் உள்ள சபண்கள் மற்றும் குைந்னதகளின் உரினமகனளக் 

சகௌரவிப்பதற்காக தவண்டி மலாலா யூசப்சாயின் பிறந்த தினத்தன்று அனுசரிக்கப் 

படுகின்றது.  

❖ இவர ்1997 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானில் பிறந்தார.் 

 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர ் மாதத்தில், மலாலா தாலிபான் தீவிரவாதிகளினால் 

சுடப்பட்டு, கடினமான சூை்நினலயில் இருந்தார.் 

❖ 2012 ஆம் ஆண்டு, இவருக்கு முதன்முனறயாக பாகிஸ்தான் அரசினால் ததசிய 

இனளஞர ்அனமதி விருதானது வைங்கப்பட்டது. 

❖ 2014 ஆம் ஆண்டில் குைந்னதகளின் உரினமகளுக்காக இவர ் ஆற்றிய முயற்சிகனள 

அங்கீகரிக்கும் விதமாக மிகவும் இளம் வளதில் தநாபல் பரினச சவன்ற முதலாவது 

நபராக மலாலா உருசவடுத்தார.் அப்தபாது இவருக்கு வயது 17. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பு தனது 2019 ஆம் ஆண்டின் மதிப்பீட்டு அறிக்னகயில் கடந்த 

பத்தாண்டுகளில் இவனர “உலகின் மிகவும் புகை்சபற்ற இளம் வயதுப் சபண்மணி” 

என்று அறிவித்துள்ளது. 

 

நபார்டு நிறுவன தினம் – ஜூறல 13 

❖ ததசிய தவளாண்  மற்றும் ஊரக தமம்பாட்டு வங்கியானது தனது 39வது நிறுவன 

தினத்னத அனுசரிதத்து. 

❖ இது தனது முதலாவது “டிஜிட்டல் சசௌப்பால்” என்ற நிகை்னவ ஒருங்கினணத்தது. 
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❖ நபாரட்ு ஆனது நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளுக்கான மறுநிதியளிப்புத ்

திட்டத்னதத் சதாடங்கியுள்ளது. 

❖ இந்தத் திட்டத்தின் கீை், முதன்னமயான தவளாண் கடன் சமூகங்கள் பல் தசனவ 

னமயங்களாக உருசவடுத்துள்ளன. 

❖ இதில் ஒதுக்கப்படும் நிதியானது ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு வளரச்ச்ித் திட்டங்களுக்குக் 

கடன் வைங்குவதற்கு தவண்டி தன்னன நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகள் 

அணுகிட அனுமதிக்கின்றது.  

 

 

பாஸ்றடல் தினம் – ஜூறல 14 

❖ இது பிசரஞ்சு ததசிய தினம் என்றும் அனைக்கப் படுகின்றது. 

❖ 1789 ஆம் ஆண்டில், ஓர ் வன்முனற அடிப்பனடயிலான  கிளரச்ச்ியானது பிசரஞ்சுப் 

புரட்சிக்கு வித்திட்டது. 

❖ குடிமக்கள் அரசக் னகதிகனள அனடத்து னவக்கப் பயன்படுத்தும் பாஸ்னடல் 

சினறசச்ானலனயத் தகரத்்தனர.் 

❖ பாஸ்னடல் ஆனது பிசரஞ்சு முடியாட்சியின், குறிப்பாக 14 ஆம் லூயிஸ் மற்றும் அரசி 

தமரி ஆண்தடானிட்டியின் கடுனமயான மற்றும் சகாடுங்தகால் ஆட்சியின், 

சின்னமாக விளங்கியது. 

❖ பிசரஞ்சுக் கவிஞர ் மற்றும் ததத்ுவவியலாளரான வால்னடயர ் இந்தச ் சினறயில் 

சினறப்படுத்தப்பட்டார.் 

❖ சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சதகாதரதத்ுவம் ஆகியனவ அப்தபாது சபாது மக்களின் 

தபாரக்் குரலாக இருந்தது. இது தற்காலதத்ிலும் அந்நாட்டின் அலுவல்பூரவ் 

குறிக்தகாளாகத் சதாடரக்ின்றது.  

 

உலக இறளஞர் திறன்கள் தினம் – ஜூறல 15 

❖ இது 2014 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சனபயினால் ததரந்்சதடுக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான இத்தினத்தின் கருத்துரு, “மீள்திறன் வல்லனம சகாண்ட 

இனளஞரக்ளுக்கான திறன்கள்” என்பதாகும். 

❖ தமலும் இத்தினமானது திறன் இந்தியா திட்டம் சதாடங்கப்பட்டதின் 5வது நினனவு 

தினத்னதயும் அனுசரிக்கின்றது. 
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உலக கடல் பறறவகள்  தினம் - ஜூறல 3 

❖ கடல்வாை் சூைலுக்தகற்ப மிகவும் சபாருந்தக் கூடிய வனகயில் உள்ளனதத் தவிர மற்ற 

அனனத்து வனகயிலும் கடற்பறனவகள் வைக்கமான பறனவகள் தபான்றனவதய 

ஆகும். 

❖ கிதரட் ஆக் எனும் கடற்பறனவயானது அழிவதற்கு முன் காணப்படட் கனடசி 

நானளதய உலக கடல் பறனவகள் தினமாக கருதுகிதறாம். 

❖ கடற்பறனவகள், குனக சவளவால்கள் மற்றும் நீரந்ாய் ஆகியவற்றின் எசச்மான 

குவாதனா எனப்படுவதில் னநட்ரஜன், பாஸ்தபட ்மற்றும் சபாட்டாசியம் தபான்றனவ 

அதிகமாக இருக்கின்றன. 

❖ இது முக்கியமாக கரிம தவளாண் (இயற்னக உரம்) விவசாயிகளால் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது. 

 

சர்வமதசக் குற்றவியல் நீதி தினம் – ஜூறல 17 

❖ இது சரவ்ததசக் குற்றவியல் நீதி தினம் என்றும் சரவ்ததச நீதிக்கான உலக தினம் 

என்றும் அனைக்கப்படுகின்றது.  

❖ 1998 ஆம் ஆண்டில் தராம் ஒப்பந்தம் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டனத நினனவு கூறும் 

விதமாக ஜூனல 17 ஆம் தததியானது ததரந்்சதடுக்கப் பட்டுள்ளது.  

❖ இது சரவ்ததசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் அடித்தளத்திற்கான ஒரு ஒப்பந்தம் ஆகும்.  

 

மண்மடலா தினம் – ஜூறல 18 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ் சனபயானது 2009 ஆம் ஆண்டு நவம்பர ் மாதத்தில் 

இத்தினத்னத அதிகாரப் பூரவ்மாக அறிவித்தது. 

❖ சநல்சன் மண்தடலா சதன் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியதத்ில் 1918 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 18 

அன்று பிறந்தார.்   
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❖ இவர ் 1994 ஆம் ஆண்டு முதல் 1999 ஆம் ஆண்டு வனர சதன் ஆப்பிரிக்காவின் 

முதலாவது கறுப்பின அதிபராகப் பணியாற்றினார.் 

❖ சதன் ஆப்பிரிக்காவில் முழுவதும் பிரதிநிதிதத்ுவம் சகாண்ட மக்களாட்சித் ததரத்லில் 

ததரந்்சதடுக்கப்பட்ட முதலாவது தனலவர ்இவராவார.் 

❖ இவர ் மடிபா என்றும் சதன்னாப்பிரிக்காவின் ததசத் தந்னத என்றும் சதன் 

ஆப்பிரிக்காவின் காந்தி என்றும் அனைக்கப்படுகின்றார.் 

❖ இவர ்1993 ஆம் ஆண்டின் தநாபல் அனமதிப் பரிசினனப் சபற்றார.் 

❖ இவர ்1990 ஆம் ஆண்டில் பாரத் ரத்னா விருதினனப் சபற்றார.்  

❖ இந்த ஆண்டிற்கான இதத்ினத்தின் கருத்துரு “ நடவடிக்னக எடுங்கள், மாற்றத்னத 

ஊக்குவியுங்கள்” என்பதாகும். 

 

உலக தசஸ் தினம் – ஜூறல 20 

❖ ஐக்கிய நாடுகளின் முதலாவது உலக சசஸ் தினமானது உலகம் முழுவதும் 

அனுசரிக்கப் பட்டது. 

❖ இந்தத் தினமானது “FIDE” (International Chess Federation) எனப்படும் சரவ்ததச சசஸ் 

கூட்டனமப்பின் 95வது நினனவு தினத்னதயும் குறிக்கின்றது. 

❖ 2002 ஆம் ஆண்டின் FIDEன் குறிக்தகாள் “சசஸ் வினளயாடுவது எப்படி என்று 

ஒருவருக்கு கற்றுக் சகாடுப்பது” என்பதாகும். 

❖ நவீன சசஸ் வினளயாடட்ானது குப்தர ் ஆட்சிக் காலத்தின் தபாது வட இந்தியாவில் 

“சதுரங்கம்” என்ற பலனக வினளயாட்டிலிருந்து வந்தது என்று நம்பப் படுகின்றது.  

 

விண்தவளி ஆய்வு தினம் – ஜூறல 20 

❖ இது நிலவில் மனிதன் முதன்முதலில் தனர இறங்கியதன் நினனனவக் குறிப்பதற்காக 

அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 20 அன்று, அசமரிக்கானவச ் தசரந்்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 

மற்றும் எட்வின் பஸ் ஆகிதயார ் நிலவின் தமற்பரப்பில் தனரயிறங்கிய முதலாவது 

மனிதரக்ளாவர.்  
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றப (π) மதிப்பீட்டு தினம் – ஜூறல 22 

 

❖ னபயின் ததாராய மதிப்பு 22/7 என்ற பின்னமாகும். 

❖ னப ஆனது 1706 ஆம் ஆண்டில் வில்லியம் தஜான்ஸ் என்பவரால் வைங்கப் பட்டது. னப 

குறியீட்டின் பயன்பாடானது லிதயான்ஹாரட்ு யூவர ் என்பவரால் பிரபலப் 

படுத்தப்பட்டது. 

❖ 18வது நூற்றாண்னடச ் தசரந்்த கணிதவியலாளரான ஜாரஜ்ஸ் பப்பன் என்பவர ்

நிகை்தகவு அடிப்பனடயில் னபனயக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு வழிமுனறனயக் 

கண்டுபிடித்தார.்  

 

மதசிய ஒலிபரப்பு தினம் – ஜூறல 23 

❖ இது 1927 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 23 அன்று இந்தியாவில் முதன்முனறயாக வாசனாலி 

ஒலிபரப்பு சசய்யப்பட்டனத அனுசரிப்பதற்காகக் சகாண்டாடப் படுகின்றது. 

❖ இது பம்பாய் நினலயத்திலிருந்து ஒலிபரப்பப் பட்டது. 

❖ இது அந்தக் காலகட்டத்தில் இந்திய ஒலிபரப்பு நிறுவனம் என்று அனைக்கப்படும் 

தனியார ்நிறுவனத்தினால் நிரவ்கிக்க ப்பட்டது. 

❖ 1930 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 01 அன்று இந்திய அரசு இதன் ஒலிபரப்னப தனது 

கட்டுப்பாட்டின் கீை் சகாண்டு வந்து, இந்திய அரசு ஒலிபரப்புச ்தசனவ (ISBS - Indian State 

Broadcasting Service) என்று அதற்கு மறுசபயரிட்டது. 

❖ ISBS ஆனது 1936 ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில் அகில இந்திய வாசனாலி என்று 

உருமாறியது.  

 

கார்கில் விஜய் திவாஸ் – ஜூறல 26 

❖ 1999 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 26 அன்று இந்திய அரசானது விஜய் நடவடிக்னகனய நினறவு 

சசய்து காரக்ில் பகுதியில் 3 மாதம் நனடசபற்ற தபாரில் தாம் சவற்றி சபற்றதாக 

அறிவித்தது. 

❖ காரக்ில் தபாரானது ஜம்மு காஷ்மீரின் எல்னலக் கட்டுப்பாட்டுக் தகாட்டுப் பகுதியின் 

அருதக இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கினடதய நனடசபற்ற ஆயுதம் 

ஏந்திய ஒரு தபாராகும். 

❖ விஜய் ராணுவ நடவடிக்னகயானது இந்திய வரலாற்றில் 2 முனற இந்திய 

இராணுவத்தினால் தமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

❖ முதலாவது விஜய் நடவடிக்னகயானது தகாவானவக் னகப்பற்றுவதற்காக 1961 ஆம் 

ஆண்டில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

❖ இரண்டாவது விஜய் நடவடிக்னகயானது 1999 ஆம் ஆண்டில் தமற்சகாள்ளப்பட்டது. 
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❖ தமலும் சவள்னளக் கடல் ராணுவ நடவடிக்னகயும் 1999 ஆம் ஆண்டில் காரக்ில் 

தபாரின் தபாது தமற்சகாள்ளப்பட்டது.  

 

 

சதுப்பு நிலக் காடுகள் சூழலியல் பாதுகாப்பிற்கான சரவ்மதச தினம் – ஜூறல 26 

❖ இது 2015 ஆம் ஆண்டில் யுசனஸ்தகாவின் சபாதுச ் சனபயினால் ஏற்றுக் சகாள்ளப் 

பட்டது. 

❖ இது சதுப்பு நிலக் காடுகள் மீதான சூைலியலின் முக்கியதத்ுவம் குறித்து 

விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவனத தநாக்கமாகக் சகாண்டுள்ளது. 

 

வருமான வரி தினம் – ஜூறல 24 

❖ இந்தியாவில் வருமான வரி தினமானது 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூனல 24 ஆம் 

தததியன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

❖ இந்தியாவில் வருமான வரியானது 1857ல் ஏற்பட்ட முதல் இந்திய சுதந்திரப் தபாரின் 

காரணமாக ஆங்கில அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படட் நட்டத்தின் காரணமாக அனத 

இைப்பீடு சசய்வதற்காக தவண்டி ஜூனல 24 அன்று சர ்தஜம்ஸ் வில்சன் அவரக்ளால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

❖ இந்த ஆண்டானது  160வது வருமான வரி தினத்னதக் குறிக்கின்றது.  

 

 

சிஆர்பிஎப் எழுசச்ி தினம் – ஜூறல 27 

❖ மத்திய ஆயுதக் காவல் பனடயானது (CRPF - Central Reserve Police Forces) 1939 ஆம் ஆண்டு 

ஜூனல 27 அன்று அரசப் பிரதிநிதிகளின் காவல் பனடயாக உருவாகியது. 

❖ இது இந்தியாவின் முதலாவது உள்துனற அனமசச்ரான சரத்ார ் வல்லபாய் பதடல் 

அவரக்ளால் CRPF என்று சபயர ்மாற்றப்பட்டது. 

❖ இது இந்தியாவின் மிகப்சபரிய மத்திய ஆயுதக் காவல் பனடயாகவும் இந்தியாவின் 

மிகப்சபரிய துனண இராணுவப் பனடயாகவும் விளங்குகின்றது. 
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❖ இது மத்திய உள்துனற அனமசச்கத்தின் கீை் சசயல்படுகின்றது. 

 

 

உலக கல்லீரல் அழற்சி தினம் – ஜூறல 28 

❖ இது உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்தவறு இதர 

அனமப்புகளினால் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

❖ இது தநாபல் பரினச சவன்றவரான டாக்டர ் பரூக் ப்ளம்சபரக்் என்பவரின் பிறந்த 

தினமாதலால் இத்தினமானது  ததரந்்சதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

❖ இவர ்சஹப்பட்னடடிஸ் பி (கல்லீரல் அைற்சி) னவரனஸக் கண்டுபிடித்துள்ளார.் 

❖ ஏ, பி, சி, டி மற்றும் இ என்ற சபயர ்சகாண்ட 5 முக்கியமான சஹப்பட்னடடிஸ் னவரஸ் 

திரள்கள் உள்ளன. 

❖ இந்த ஆண்டின் கருத்துரு, “கல்லீரல் அைற்சியற்ற எதிரக்ாலம்” என்பதாகும்.  

 

 

சர்வமதசப் புலிகள் தினம் – ஜூறல 29 

❖ இத்தினத்னத அனுசரிப்பதற்கான முடிவானது 2010 ஆம் ஆண்டில் 

னகசயழுத்திடப்பட்ட சசயின்ட் பீட்டரஸ்்சபரக்் பிரகடனத்தின் தபாது எடுக்கப் பட்டது. 

❖ இந்த மாநாட்டில் கலந்து சகாண்ட தனலவரக்ள் 2022 ஆம் ஆண்டில் புலிகளின் 

எண்ணிக்னகனய இரடட்ிப்பாக்குவதற்கான முயற்சிகனள எடுப்பதற்கு உறுதி 

பூண்டனர.் 

❖ இந்தியாவானது உலகில் உள்ள சமாத்தப் புலிகளின் எண்ணிக்னகயில் 70%ஐக் 

சகாண்டுள்ளது. 

❖ இந்த ஆண்டில் இத்தினமானது, “புலிகளின் உயிர ் வாை்தலானது நமது னககளில் 

உள்ளது” என்பதாகும். 
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சர்வமதச நட்புத் தினம் – ஜூறல 30 

❖ இது 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூனல 30 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்

சனபயினால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

❖ எனினும் இந்தியாவில் இத்தினமானது சபரும்பாலும் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதலாவது 

ஞாயிறன்று (இந்த ஆண்டில் ஆகஸ்ட் 02) அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 

ஆட்கடத்தலுக்கு எதிரான உலக தினம் – ஜூறல 30 

❖ இது 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் ஜூனல 30 ஆம் தததியன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபாதுச ்

சனபயினால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. 

❖ ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பானது சமூகத்தில் ஆட்கடத்தல் மற்றும் அதன் தாக்கத்னத 

எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்காக உலக அளவில் விழிப்புணரன்வ ஏற்படுதத்ுவதற்காக 

“நீல இதயப் பிரசச்ாரம்” என்ற ஒன்னறத் சதாடங்கியுள்ளது. 

 

உலக வனச ்சரகர் தினம் – ஜூறல 31 

❖ இது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஜூனல 31 ஆம் தததியன்று சரவ்ததச வனச ் சரகர ்

கூட்டனமப்பு நிறுவப்படட்தின் அனுசரிப்பு தினமாகக் சகாண்டாடப்படுகின்றது. 

❖ இது பணியின் தபாது சகால்லப்பட்ட அல்லது காயமனடந்த வனச ் சரகரக்னள 

சகௌரவிப்பதற்காகவும் பூமியின் இயற்னக வளங்கள் மற்றும் கலாசச்ாரப் 

பாரம்பரியத்னதப் பாதுகாக்கும் வனச ் சரகரக்னளக் சகாளரவிப்பதற்காகவும் 

தவண்டி அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 
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