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TNPSC துளிகள்


மத்தியத் பதொழிலொளர் மற்றும் மேணலேொய் ப்புத் துணற அணமே்ேகமொனது டிசிஎஸ்
நிறுேனத்துடன் இணைந்து தனது மதசியத் பதொழில் மேணேத் திட்டத்தின் கீழ்
பதொழில் ேொர் திறன் பயிற்சிணய ேழங் க இருக்கின்றது.



இந்தியொணேே்

மேர்ந்த

4

விை்பேளி

வீரர்கள்

இந்தியொவின்

ககன்யொன்

திட்டத்திற்கொன பயிற்சிணய ரஷ்யொவில் மீை்டும் பதொடங் கியுள் ளனர்.
o

இத்திட்டத்திற்கொகத்

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள் ள

ரஷ்யொவின்

ஆரொய் ே்சி

கொகரின்

மற்றும்

விை்பேளி

விை்பேளி

வீரர்களுக்கு

மேொதணனப்

பயிற்சி

ணமயத்தில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டு ேருகின்றது.


அபமரிக்கொேொனது உலக சுகொதொர அணமப்புடனொன (WHO - World Health Organisation)
தனது உறணே அதிகொரப்பூர்ேமொக விலக்கிக் பகொை்டது.
o

WHOவிற் கு ேழங் கப்படும் நிதிணய இதர உலகளொவிய நிறுேனங் கள் மற் றும்
நிதிணய எதிர்பொர்க்கும் உலகளொவியப் பபொதுே் சுகொதொரத் மதணேகளுக்கும்
அேேரமொக நிதி மதணேப்படும் நிறுேனங் களுக்கும் ேழங் க ப்படும் என்று
அபமரிக்க அதிபர் அறிவித்துள் ளொர்.



மகரளொ கை்ைொடியிணழ ேணலயணமப்புத் திட்டம் (K-FON/Kerala Fibre Optic Network)
எனப்படும் மகரள மொநிலத்தின் முதன்ணமத் திட்டமொனது 2020 ஆம் ஆை்டு டிேம் பர்
மொதத்தில் பேயல் படுத்தப்படும் என்று அம் மொநில அரசு அறிவித்துள் ளது.
o

K-Fon திட்டத்தின் கீழ் மகரள மொநில அரேொனது மொநிலத்தில் உள் ள அணனத்து
வீடுகணளயும்
அலுேலகங் கணளயும்
கை்ைொடியிணழ
அணமப்புடன்
இணைப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத்துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ் பேயல் படும்
மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணறயொனது இந்தியத் மதசிய சிறப்பு
மொதிரிணயத் பதொடங் கியுள் ளது.
o



இந்த
மொதிரியொனது
மகொவிட்
–
கை்கொைிப்பதற்கொக உதவுகின்றது.
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மநொய் த்

பதொற் றுப்

பரேணலக்

ேர்ேமதே எேபரஸ்ட் தினமொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் மம 29 அன்று அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.
o

நியூசிலொந்ணதே் மேர்ந்த ேர் எட்மை்ட் ஹில் லொரி மற் றும் மநபொளத்ணதே் மேர்ந்த
படன்சிங் மநொர்மக ஆகிமயொர் 1953 ஆம் ஆை்டு மம 29 அன்று முதன்முணறயொக
எேபரஸ்ட்
சிகரத்ணத
அணடந்ததன்
நிணனேொக
ஒே் பேொரு
ஆை்டும்
இத்தினமொனது அனுேரிக்கப் படுகின்றது. இந்த மணல உே்சிணய அணடந்த
முதலொேது நபர்கள் இேர்கமள ஆேர்.



ஐக்கிய நொடுகள் ஜுன் 01 ஆம் மததிணய உலகப் பபற்மறொர்கள் தினமொகப் பணற
ேொற் றியுள் ளது.
o

ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது 2012 ஆம் ஆை்டு முதல் ஜுன் 01 ஆம்
மததிணய உலகப் பபற்மறொர்கள் தினமொக அறிவித்துள் ளது.



“என் ேொழ் க்ணக என் மயொகொ” மபொட்டி என்பது ஒரு கொபைொளி ேணலப் பதிேகப்
மபொட்டியொகும் .
o

இது மத்திய ஆயுஷ்துணற அணமே்ேகம் மற் றும் இந்தியக் கலொே்ேொர உறவுகள்
ஆணையம் ஆகியேற்றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியொகும் .
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மகொவிட் – 19 ஆனது நொட்டின் ேட்டப்பூர்ே மற்றும் அரசியலணமப்பு நிறுேனங் களொல்
ணகயொளப்பட்ட முதலொேது மதசிய அளவிலொன இந்திய உயிரியல் மபரிடரொகும் .
o

மபரிடர் மமலொை்ணமே் ேட்டம் , 2005 என்ற ேட்டத்தின் கீழ் மொநிலங் கள் மற் றும்
மொேட்ட நிர்ேொகங் கள் மத்திய உள்துணற அணமே்ேத்தினொல் ேழங் கப்பட்டுள் ள
விரிேொன அறிவுறுத்தல் களின் அடிப்பணடயில் தங் களுக்குத் தகுந்த விதிகணள
அதற்கொக மேை்டி ேகுத்துக் பகொள் ளலொம் .



மத்திய மின்னணு மற் றும் தகேல் பதொழில் நுட்பத் துணற (IT - Information Tecchnology)
அணமே்ேகம் & IT பதொழிற்துணற அணமப்பொன “நொஸ்கொம் ” ஆகியணே இணைந்து
இந்தியொவின் மதசிய பேயற் ணக நுை்ைறிவுத் தளத்ணத உருேொக்கியுள் ளது.
o

இந்தத்

தளமொனது

பேயற் ணக

நுை்ைறிணே

அடிப்பணடயொகக்

பகொை்ட

தீர்வுகளின் ேளர்ே்சிக்கு உதவுேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.


“PM CARES” நிதியொனது தகேல் அறியும் உரிணமே் ேட்டம் , 2005 என்ற ேட்டத்தின் கீழ்
“ஒரு பபொதுத் துணற ஆணையம் அல் ல” என்று பிரதமர் அலுேலகம் அறிவித்துள் ளது.
o

எனமே RTI ேட்டத்தின் கீழ் பிரதமர் அலுேலகம் இந்த நிதி குறித்து எந்தபேொரு
தகேணலயும் ேழங் க மறுக்கலொம் .



இந்தியொவின் தணலணம மருந்துக் கட்டுப்பொட்டொளரொன மத்திய மருந்துத் தர
நிர்ையக் கட்டுப்பொட்டு ஆணையமொனது ஜிபலட் அறிவியல் என்ற மருந்து உற் பத்தி
நிறுேனத்தின் ணேரஸ் எதிர்ப்பு மருந்தொன ‘பரம் படசிவிர்’ என்பதின்
மீதொன
ேந்ணதப்படுத்துதல் அங் கீகொரத்திற்கொக அந்நிறுேனத்திற்கு அனுமதி ேழங் கி உள் ளது.
o

பரம் படசிவிர் மருந்தொனது எமபொலொ மநொய் ப் பொதிப்பின் மபொது பயன்படுத்தப்
பட்டது.



ேரும் அக்மடொபர் மற் றும் நேம் பர் மொதங் களில் மகொேொவில் நடத்தத் திட்டமிடப்
பட்டிருந்த 36ேது மதசிய விணளயொட்டுப் மபொட்டிகளொனது தற்பபொழுது மகொவிட்
பதொற் றுமநொய் பேடிப்பின் கொரைமொக கொல ேணரயணறயின்றி ஒத்தி ணேக்கப்
பட்டுள் ளது.
o

இந்தப் மபொட்டியின் 35ேது பதிப்பொனது 2015 ஆம் ஆை்டில் மகரளொவில் நடத்தப்
பட்டது.



சீன நொடொனது பல பில் லியன் டொலர் மதிப்பு பகொை்ட சீனொ-பொகிஸ்தொன்
பபொருளொதொரப் பபருேழிப் பொணதக் கட்டணமப்பின் கீழ் ஆக்கிரமிப்பு கொஷ்மீர்
பகுதியில் பொயும் ஜீலம் நதியின் மீது 1124 பமகொ ேொட் திறன் பகொை்ட ஒரு ஆற் றல்
திட்டத்ணத அணமக்க இருக்கின்றது.
o



இந்த மிகப்பபரிய ஆற் றல் திட்டமொனது பகொஹொலொ நீ ர்மின் திட்டம் என்று
அணழக்கப் படுகின்றது.

மத்திய இணளஞர் விேகொரங் கள் மற் றும் விணளயொட்டுத் துணற அணமே்ேரொன கிரை்
ரிஜ் ஜூ இந்திய ேமூகப் பயிற் சி மமம் பொட்டுத் திட்டத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.
o




இந்தத் திட்டமொனது பள் ளிகளில் விணளயொட்டுக் கல் விக்கு அதிக முக்கியத்துேம்
பகொடுப்பதற்கொகத் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.

ேர்ேமதே பொலியல் பதொழிலொளர்கள் தினமொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் ஜீன் 02 அன்று
அனுேரிக்கப் படுகின்றது.
பேன்ணன

பமட்மரொ

ரயில்

நிறுேனமொனது

ஆனது

பேன்ணனயில்

உள் ள

மகொயம் மபட்டில் கொலொல் இயக்கப்படும் ஒரு மின் தூக்கிணயே் பேயல் முணறக்கு
பகொை்டு ேந்துள் ளது.
o

இது இந்தியொவிமலமய இம் மொதிரியில் முதல் முணறயிலொன மின் உயர்த்திப்
பபொறிநுட்பமொகும் .
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முன்னொள் உே்ேநீ திமன்ற நீ திபதி ஏ.மக.சிக்ரி படல் லியில் தகரொறுகணளத் தீர்த்து
ணேக்கும் இந்திய ணமயத்ணதத் திறந்து ணேத்துள் ளொர்.
o

இது கொகிதமற் ற முணறயில் தகரொறுகணளத் தீர்த்து ணேக்கும் ஒரு சூழணல
ஏற் படுத்தித் தருகின்றது.



ஆர்.ஸ்ரீமலகொ மகரளொவின் முதல் பபை் தணலணமக் கொேல் துணற இயக்குனரொகப்
பபொறுப்மபற்க உள் ளொர்.



இந்தியொவின் முன்னொள் ஜனொதிபதி டொக்டர் ஏ.பி.மஜ. அப்துல் கலொம் பஜனீேொவுக்கு
ேருணக தந்தணத நிணனவில் பகொை்டு சுவிட்ேர்லொந்து அரேொனது மம 26 ஆம் தினத்ணத
அறிவியல் தினமொக அறிவித்துள் ளது.



அபமரிக்கொவின் கொர்பமன் பரய் ன்ஹொர்ட் என்பேர் இரை்டு ேருடக் கொலத்திற்கு
உலக

ேங் கியின்

துணைத்

தணலேரொகவும்

அதன்

தணலணமப்

பபொருளொதொர

நிபுைரொகவும் நியமிக்கப் பட்டுள் ளொர்.


இந்துஜொ குழும நிறுேனங் கணள நடத்தி ேரும் ஸ்ரீேந்த் மற்றும் மகொபிேந்த் ஆகிமயொர்
ஐக்கிய இரொே்சியத்தின் பேல் ேந்தர் பட்டியல் 2020 என்ற பட்டியலில்

இரை்டொேது

இடத்ணதப் பிடித்துள் ளனர்.
o


அறிவியலொளர் ேர் மஜம் ஸ் ணடேன் முதல் முணறயொக ேை்மட ணடம் ஸ் பேல் ேந்தர்
பட்டியல் 2020 என்ற பட்டியலில் முதலிடத்ணதப் பிடித்துள் ளொர்.

பபை்கள் ஆமரொக்கியத்திற் கொன ேர்ேமதே நடேடிக்ணக தினம் என்பது 1987 ஆம்
ஆை்டு முதல் ஒே் பேொரு ஆை்டும் மம 28 அன்று அனுேரிக்கப்படும் ஒரு ேர்ேமதே
நிகழ் ேொகும் .
o

இது மகப்மபறு உரிணமகளுக்கொன பபை்களின் உலகளொவிய ேணலயணமப்பு
என்ற அணமப்பொல் (WGNRR - Women’s Global Network for Reproductive Rights)
ஒருங் கிணைக்கப் படுகிறது.



அபமரிக்கொணேே் மேர்ந்த உலகின் மிகப்பபரிய மின்ேொர விமொனமொன பேஸ்னொ
மகரேன் அதன்
பேய் துள் ளது.
o

முதல்

பேற் றிகரமொன

பயைத்ணத

மமற்பகொை்டு

இந்த மின்ேொர விமொனத்தின் பபொறி இயந்திரம் (என்ஜின்)

நிணறவு

மமக்னிக்ஸ் என்ற

நிறுேனத்தொல் தயொரிக்கப் பட்டுள் ளது.


ஃமபொர்ப்ஸின் பத்திரிக்ணகயின் ேருடொந்திர பட்டியலின் படி சுவிட்ேர்லொந்தின் மரொஜர்
பபடரர் முதல் முணறயொக உலகின் அதிக ேம் பளம் பபறும் ஒரு தடகள விணளயொட்டு
வீரரரொக குறிப்பிடப் பட்டுள் ளொர்.
o

ஜப்பொனின் நமேொமி ஒேொகொ என்பேர் அதிக ேம் பளம் பபறும் பபை் தடகள
வீரரொக
உருபேடுத்துள் ளொர்.
தனது
ேக
படன்னிஸ்
வீரொங் கணனயொன
அபமரிக்கொவின் பேரீனொ வில் லியம் ணஸ முந்திய முதல் பபை் விணளயொட்டு வீரர்
இேர் ஆேர்.



ரஷ்யொ அணுேக்தியொல் இயங் கும் தனது ஸ் கிஃப் என்ற ஏவுகணைணயே் மேொதணன
பேய் து ேருகிறது. இது 6,000 ணமல் பதொணலவில் உள் ள இலக்ணகத் தொக்கும் திறன்
பகொை்டதொகும் .
o

இது உலகின் மிகப்பபரிய அழுக்கு “ேர்ேநொேகொர குை்டு” (டூம் ஸ்மட - உலகத்ணத
முடிவிற் குக் பகொை்டு ேரும் நொள் ) என்று அணழக்கப் படுகிறது.



உலக பேரிமொன சுகொதொர தினமொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் மம 29 ஆம் மததியன்று
பகொை்டொடப் படுகிறது.
o

2020 ஆம் ஆை்டுப் பிரே்ேொரத்தின் கருப்பபொருள் ஆனது "குடல் நுை்ணுயிர்க் கட்டு
(Gut Microbiome): ஓர் உலகளொவியப் பொர்ணே" என்பதொகும் .
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பகொல் கத்தொ துணறமுகத்தின் பபயணர ஷியொமொ பிரேொத் முகர்ஜி துணறமுக அறக்
கட்டணள என்று பபயர் மொற்றுேதற் கு மேை்டி மத்திய அணமே்ேரணே தனது
ஒப்புதணல ேழங் கியுள் ளது.
o



முன்னதொக, இந்தப் பபயர் மொற் ற அறிவிப்பொனது பகொல் கத்தொ துணறமுகத்தின்
150ேது ஆை்டு நிணனவு தினக் பகொை்டொட்டங் களின் மபொது பேளியிடப்பட்டது.

அனுபே் என்பது “SPIC MACY” என்ற அணமப்பொல் நடத்தப்படும் ஒரு ேொரக் கொல
நிகழ் மநரத் திட்டமொகும் . இது இந்தியக் கணல, கலொே்ேொரம் மற்றும் பொரம் பரியத்தின்
மொய

மற் றும்

பன்முகத்

தன்ணம

பகொை்ட

மகொைங் களில்

பங் கு

பபறும்

இணளஞர்களுக்கு உதவுேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.
o

இணளஞர்களிணடமய

இந்தியப்

பொரம் பரிய

இணே,

மற் றும்

கலொே்ேொர

ஊக்குவிப்பிற்கொன ேமூகம் என்பமத “SPIC MACAY” (Society for the Promotion of Indian
Classical Music And Culture Amongst Youth) ஆகும் .


இந்திய அரேொனது பொல் ஒன்றியங் கள் மற் றும் பொல் உற் பத்தி நிறுேனங் களுடன்
பைியொற்றும் 1.5 லட்ேம் பொல் பை்ணை விேேொயிகளுக்கொக மேை்டி கிேொன் கடன்
அட்ணடத் திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.
o



இது ஆத்ம நிர்பர் பொரத் அபியொன் என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும் .

மத்தியத் தகேல்

மற்றும்

ஒளிபரப்புத் துணறயின் கீழ் பேயல் படும்

திணரப்பட

ஊடகத்தின் பகுப்பொய் வு குறித்த பீமல் ஜுல் கொ குழுேொனது திணரயுலகத் பதொழிற்
துணறயின் ேளர்ே்சிக்கொக தனது அறிக்ணகணய அந்த அணமே்ேகத்திடம் ேமர்ப்பித்து
உள் ளது.


இந்தியப் பிரதமர் மமொடி ஆஸ்திமரலியப் பிரதமரொன ஸ்கொட் மமொரிேனுடன்
கொபைொலி மூலம் இருதரப்புே் ேந்திப்ணப மமற் பகொள் ள இருக்கின்றொர்.
o

இந்தியொவினொல் மமற்பகொள் ளப்பட இருக்கும் முதலொேது கொபைொலி ேழியிலொன
இருதரப்புே் ேந்திப்பு இதுமேயொகும் .



ேமீபத்தில் உலக ேங் கியொனது உலகப் பபொருளொதொர ேொய் ப்புகள் அறிக்ணக, 2020
என்ற அறிக்ணகணய பேளியிட்டுள் ளது.
o

ேளர்ந்து ேரும் ேந்ணத நொடுகள் மற்றும் ேளர்ந்து ேரும் பபொருளொதொர நொடுகள்
அதிக அளவில் பொதிப்பிற் கு உள் ளொகும் என்று இந்த அறிக்ணக கூறுகின்றது.



மத்திய

அரேொனது

புதிய

அறிவியல்

பதொழில் நுட்பம்

மற்றும்

புத்தொக்கக்

பகொள் ணகயின் உருேொக்கத்திற்கொக ஆமலொேணன பேயல் முணறகணளத் பதொடங் கி
உள் ளது. இது இந்த ேரிணேயில் 5ேது பகொள் ணகயொகும் .
o

இந்தே் பேயல் முணறயொனது மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணற
மற் றும் இந்திய அரசிற்கொன முதன்ணம அறிவியல் ஆமலொேகர் அலுேலகம்
ஆகியேற் றினொல் இணைந்து கூட்டொகத் பதொடங் கப்பட்டுள் ளது.



“LGBTQAI+” பைியொளர்களின் மேர்க்ணகணய ஊக்கப் படுத்துேதற்கொக, மஹிந்தரொ
லொஜிஸ்டிக்ஸ்
(மபொக்குேரத்து)
பேளியிட்டுள் ளது.
o

நிறுேனமொனது

ஐந்தொை்டுத்

திட்டம்

ஒன்ணற

இது பேயல் திறன் மிக்க மக்கணளப் பைியில் அமர்த்துதணலயும் அமத
பொலினத்ணதே் மேர்ந்தேர்களுக்கொன பலன்கணள நீ ட்டித்தணலயும் மநொக்கமொகக்
பகொை்டுள் ளது.



மதசிய துருே மற் றும் கடல் ஆரொய் ே்சி ணமயமொனது 2021 ஆம் ஆை்டில் அபமரி பனித்
தட்டு எல் ணலயொனது 2016 ஆம் ஆை்டின் நிணலயில் 24% அதிகரிக்கும் என்றும் 2026 ஆம்
ஆை்டில் மமலும் அது 24% விரிேணடயும் என்றும் கைித்து உள் ளது.
o

அபமரி பனித்தட்டு என்பது அை்டொர்டிகொவின் கிழக்குப் பகுதியில் அணமந்துள் ள
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உலகின்
மிகப்பபரிய
விளங் குகின்றது.


பனிப்பொணற

ேடிகொல்

படுணககளில்

ஒன்றொக

நீ ை்ட தூர ஓட்டப்பந்தய வீரரொன கிரை்ஜீத் கவுர் என்பேர் பரிமேொதணனயில் தணட
பேய் யப் பட்ட ஒரு பபொருணள (எமனொமபொேொர்ம்) உட்பகொை்டதற்கொன அறிகுறிகள்
பதன்பட்டதனொல் , உலகத் தடகளப் மபொணத மருந்து தடுப்பு அணமப்பினொல் 4 ஆை்டுக்
கொலத்திற் கு விணளயொட்டுப் மபொட்டிகளில் பங் மகற்கத் தணட விதிக்கப் பட்டுள் ளொர்.



மத்திய

விணளயொட்டுத்

துணற

அணமே்ேரொன

கிரை்

ரிஜ் ஜீ

மற் றும்

மத்தியப்

பழங் குடியின விேகொரங் கள் துணற அணமே்ேரொன அர்ஜுன் முை்டொ ஆகிமயொர்
பநடுந் பதொணலவுகளில் ேொழும் விணளயொட்டு வீரர்களுக்கு ஆன்ணலன் (நிகழ் மநர)
பயிற்சி மற்றும் அது குறித்தக் கல் விணய ேழங் குேதற் கொக மகமலொ இந்தியொ மின்னணு
- பொதேொலொ என்ற ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.
o

இந்தத் திட்டமொனது ேமீபத்தில் மதசிய விணளயொட்டுக் கூட்டணமப்புகளுடன்
இணைந்து இந்திய விணளயொட்டு ஆணையத்தினொல் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்தியொவும் ஆஸ்திமரலியொவும் தளேொடப் பபொருட்கள் உதவிக்கு மேை்டி இரொணுேத்
தளங் கணளப் பயன்படுத்திக் பகொள் ள அனுமதிப்பதற்கொக “பரஸ்பர தளேொடப்
பபொருட்கள் உதவி ஒப்பந்தம் ” (MLSA - Mutual Logistics Support Agreement) என்ற ஒரு
ேரலொற் றுே் சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்து மபொட்டுள் ளன.



மத்திய ேொணலப் மபொக்குேரத்து மற் றும் பநடுஞ் ேொணலத் துணற அணமே்ேரொன நிதின்
கட்கரி “பநடுஞ் ேொணலகளில் மனிதர்கள் மற்றும் விலங் குகளின் இறப்புகணளத்
தடுத்தல் ”

எனப்படும்

ஐக்கிய

நொடுகள்

ேளர்ே்சித்

திட்டப்

பிரே்ேொரத்ணதத்

பதொடங் கியுள் ளொர்.
o

இந்தப் பிரே்ேொரமொனது ேொணல விபத்துகளின் விகிதத்ணதக் குணறப்பதற் கொகத்
பதொடங் கப்பட்டுள் ளது.



2022 ஆம் ஆை்டு மகளிர் ஆசியக் மகொப்ணபப் மபொட்டிணய இந்தியொ நடத்தும் என்று
ஆசியக் கொல் பந்துக் கூட்டணமப்பு உறுதி பேய் துள் ளது.
o

1979 ஆம் ஆை்டிற் குப் பிறகு முதன்முணறயொக இந்தியொ இந்தப் மபொட்டிணய
நடத்துகின்றது.



இந்திய ரிேர்ே் ேங் கியொனது ரூ.500 மகொடி நிதியுடன் பை ேழங் கீட்டு உள் கட்டணமப்பு
ேளர்ே்சி நிதியத்ணத உருேொக்கியுள் ளது.
o

இந்த நிதியொனது நொட்டில் விற் பணன முணனய உள் கட்டணமப்பு மற் றும் இதர
டிஜிட்டல் பைேழங் கீட்டு உள் கட்டணமப்ணப அதிகரிப்பதற்கொக உருேொக்கப்
பட்டுள் ளது.



அம் பர்நயொ நதியில் எை்பைய் பகொட்டப்பட்டணத அடுத்து அேேர நிணலணய ரஷ்யொ
அறிவித்துள் ளது.
o

அம் பர்நயொ

நதியொனது

சுற்றுே்சூழல்

முக்கியத்துேம்

ேொய் ந்த

ஆர்க்டிக்

கடலிற்குள் பொய் கின்றது.


மத்திய

மின்துணற

அணமே்ேரொன

R.K.

சிங்

உலக

சுற் றுே்சூழல்

தினத்ணத

அனுேரிப் பதற் கொக “#icommit” என்ற ஒரு பிரே்ேொரத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.
o

இந்த முன்பனப்பொனது எதிர்கொலத்தில் ேலுேொன மற் றும் தொங் கும் ேக்தி பகொை்ட
ஆற் றல்

அணமப்ணப

ஆற் றல்

மற் றும் நீ டித்த தன்ணம குறித்து பதொடர்ந்து பைியொற் றுேதற்கொக

உருேொக்குேதற்கொக

ஆற்றல்

திறன் ,

புதுப்பிக்கத்தக்க

அணனத்துப் பங் கொளர்கள் மற் றும் தனிநபர்கணள அணழக்கின்றது.


தமிழ் நொடு மொநிலத் தணலணமே் பேயலொளரொன K. ேை்முகத்தின் பதவிக் கொலமொனது
அடுத்த 3 மொதத்திற் கு, அதொேது அக்மடொபர் 31 ஆம் மததி ேணர நீ ட்டிக்கப் பட்டுள் ளது.
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o


மத்திய அரேனொது இந்தப் பதவி நீ ட்டிப்பிற்கொன தனது ஒப்புதல் குறித்து மொநில
அரசிடம் கூறியுள் ளது.

ேமீபத்தில்

ேத்தீஸ்கர்

மொநிலமொனது

ஸ்பந்தன்

என்ற

ஒரு

பிரே்ேொரத்ணதத்

பதொடங் கியுள் ளது.
o

இந்தப் பிரே்ேொரமொனது கொேல் துணறயினரிணடமய ேமகொதரே் ேை்ணட மற் றும்
தற் பகொணல ஆகியேற் ணறத் தடுப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



மத்தியப் பிரமதே மொநிலத்தில் ேனப் பரப்ணப அதிகரிப்பதற்கொக “Thank Mom” (நன்றி
அன்ணன) என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு மரம் நடும் இயக்கமொனது பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



கிருஷ்மனந்து மஜும் தர் என்பேர் பிரிட்டிஷ் திணரப்பட மற் றும் பதொணலக்கொட்சி கணல
நிறுேனத்தின் (BAFTA - British Academy of Film and Television Arts) புதிய தணலேரொக
உருபேடுத்துள் ளொர்.
o



BAFTAயின் 73 ஆை்டு கொல ேரலொற் றில் புகழ் பபற் ற இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்படும்
முதலொேது உலகளொவிய இந்தியர் இேரொேொர்.

தமிழ் நொடு நிர்ேொகப் பிரிணேே் மேர்ந்த 1999 ஆம் ஆை்டு பிரிவு இந்திய ஆட்சிப் பைி
அதிகொரியொன பிரமஜந்திர நேநீ த் என்பேணர உலக
இந்தியொவிற் கொன புதிய தூதரொக இந்தியொ நியமித்துள் ளது.
o

ேர்த்தக

அணமப்பின்

பிரதமர் தணலணமயிலொன நியமனங் களுக்கொன அணமே்ேரணேக் குழுேொனது
குஜரொத் நிர்ேொகப் பிரிணேே் மேர்ந்த 1996 ஆம் ஆை்டு IAS அதிகொரியொன ரொஜீே்
தப்மனொ என்பேணர அடுத்த 3 ஆை்டுக் கொலத்திற் கு உலக ேங் கியின் பேயல்
இயக்குநருக்கொன ஒரு மூத்த ஆமலொேகரொக நியமித்துள் ளது.



கூகுள் நிறுேனமொனது “மேொடர்” என்ற ஒரு புதிய பேயலிணய உருேொக்கியுள் ளது.
o



இது மநொய் த் பதொற் று உள் ள ஒரு நபர் அந்தே் பேயலியின் பயனொளிணய பநருங் கும்
மபொது, அப்பயனொளிக்கு அது குறித்த தகேணலத் பதரிவிக்கும் .

ஜம் மு கொஷ்மீரின் துணைநிணல ஆளுநரொன கிரிஷ் ேந்திரொ முர்மு “மமரொ பேட்டன்”
என்ற பபயரில் ஜம் மு கொஷ்மீர் மொநிலப் பைியொளர்களின் ஊதியக் கை்கொைிப்பு
குறித்த ணகமபசிே் பேயலிணயத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.



உலகப் பூே்சி தினமொனது பூே்சி மமலொை்ணமயொனது எே் ேொறு ேொழ் க்ணகத் தரத்ணதப்
பொதுகொக்க உதவும் என்பது குறித்து விழிப்புைர்வு ஏற் படுத்துேதற் கொக ஒே் பேொரு
ஆை்டும் ஜுன் 06 அன்று அனுேரிக்கப் படுகின்றது.
o

இந்தத் தினமொனது சீனப் பூே்சிக் கட்டுப்பொட்டு மன்றத்தினொல் பதொடங் கப் பட்டு
உள் ளது.



சீனொேொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற்றிற் கு எதிரொன மபொரொட்டம் குறித்து தனது
பேள் ணள அறிக்ணகணய பேளியிட்டுள் ளது.
o

இந்த அறிக்ணகயொனது “மகொவிட் - 19ற் கு எதிரொன மபொரொட்டம் : சீனொவின்
நடேடிக்ணக” என்ற தணலப்ணபக் பகொை்டுள் ளது.



நியூசிலொந்து நொடொனது தனது கணடசி மகொவிட் – 19 மநொயொளி குைமணடந்தணதத்
பதொடர்ந்து மகொவிட் – 19 பதொற் று மநொயற் ற நொடொக தன்ணன அறிவித்துக் பகொை்டது.



பொகிஸ்தொன் நொடொனது 2020 ஆம் நிதியொை்டில் உலகின் மிக உயரிய பைவீக்கத்ணதக்
கை்டுள் ளது.



ஜி20 குழுவில் உள் ள உறுப்பு நொடுகள் மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற்ணற எதிர்த்துப்
மபொரொடுேதற்கொக மேை்டி 21 பில் லியன் அபமரிக்க டொலணர ேழங் க உறுதி
பூை்டுள் ளன.
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இந்திய
விமொனப்பணட
தனிணமப்படுத்தப்பட்ட
முணறயிலொன
ஒரு
மபொக்குேரத்திற் கொக மேை்டி ஒரு ேொன்ேழி மீட்பு விமொனத்ணத ேடிேணமத்து
உருேொக்கித் தயொரித்துள் ளது.



அேொமில்
ஓர் எரிேொயுக் கிைற் றிலிருந்து இயற் ணக எரிேொயுேொனது
நிலபேடிப்பிற் குப் பிறகு பதொடர்ந்து பேளிமயறி ேருகின்றது.
o

அேொமின் தின்சுகியொ மொேட்டத்தில்

உள் ள ஆயில்

பொக்ஜன்

ஏற் பட்ட

எரிேொயுக்

கிைற் றில்

ஒரு

இந்தியொ நிறுேனத்தின்

பேடிப்பிற்குப்

பின்

இது

நடந்திருக்கின்றது.


துகள் உமலொகத்திற் கொன மமம் படுத்தப்பட்ட ஆரொய் ே்சி ணமயமொனது பமக்கின்ஸ்
பதொழில் நிறுேனத்துடன் இணைந்து மகொவிட் – 19 மநொயொளிகளுக்கு மேை்டிய
கிருமிநொசினிக்கொக புற ஊதொக் கதிணர அடிப்பணடயொகக் பகொை்ட சிற் றணற அல் லது
மகபிபனட்ணட உருேொக்கியுள் ளது.



இந்திய அரேொனது இதுேணர 2020-21 ஆை்டில் மகொத்மொ கொந்தி மதசிய ஊரக
மேணலேொய் ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1,01,500 மகொடி ரூபொணய ஒதுக்கி உள் ளது.
o

இந்தத்

திட்டம்

பதொடங் கியதிலிருந்து

இதற்கொக

ஒதுக்கப்பட்ட

மிக

அதிக

அளவிலொன நிதி இதுேொகும் .


அதொனி

பசுணம

ஆற் றல்

நிறுேனமொனது

மத்திய

அரேொல்

நிர்ேகிக்கப்படும்

புதுப்பிக்கத்தக்க
ஆற்றல்
ஆணையமொன
இந்திய
சூரிய
ஒளி
ஆற்றல்
கழகத்திடமிருந்து (Solar Energy Corporation of India) 6 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர்
அளவிற் கு மதிப்புள் ள உலகின் மிகப்பபரிய சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஏலத்தில் பேன்று
உள் ளது.
o

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , இந்தக் குழுமமொனது 8000 பமகொேொட் திறன் பகொை்ட ஒரு
மின்னழுத்த ஆற் றல் ஆணலணய அணமக்க இருக்கின்றது. மமலும் இது 2000 பமகொ
ேொட்

திறன்

பகொை்ட

உள் நொட்டு

சூரிய

ஒளித்

தகடுகள்

அடங் கிய

ஒரு

ஆணலணயயும் அணமக்க இருக்கின்றது.


உத்தரகொை்ட் மொநில அரேொனது உலக சுற் றுே்சுழல் தினத்தன்று ஹொல் ட்ேொனியில்
தனது மிகப்பபரிய பல் லுயிர்ப் பபருக்கப் பூங் கொணேத் திறந்துள் ளது.
o

இந்தப் பூங் கொவில் பல் மேறு தொேர இனங் களொனது உத்தரகொை்ட்டின் நிடி மொனொ
பள் ளத்தொக்கு மபொன்ற பல் மேறு நிலப்பரப்புகளிலிருந்து பகொை்டு ேரப்பட்டு
உள் ளது.



ணகவிணனப் பபொருட்களுக்கொன ஏற் றுமதி ஊக்குவிப்பு ஆணையமொனது ஏறத்தொழ 200
இந்திய ஏற் றுமதியொளர்களுக்கொக 4 நொட்கள் கொல அளவுள் ள கொபைொளி ேழியிலொன
ஒரு கை்கொட்சிணய நடத்தியுள் ளது.
o

இது இந்தியொவின் முதலொேது கொபைொளி ேழியிலொன ேர்த்தகக் கை்கொட்சி
ஆகும் .



மத்திய மணறமுக ேரிகள் மற் றும் சுங் கத் துணற ேொரியமொனது பபங் களூரு மற் றும்
பேன்ணன ஆகிய நகரங் களில்
திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.
o

தூரந்த்

சுங் கம்

என்ற

தனது

தனித்துேமொனத்

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , இறக்குமதியொளர்கள் இறக்குமதித் துணறமுகத்திற்கு
பேளிமய அணமந்துள் ள சுங் கத் துணற அதிகொரிகளொல் மமற்பகொள் ளப்படும் ஒரு
மநரடியொக அல் லொத ஆய் விற் குப் பின்னர், தங் களதுப் பபொருட்களுக்கு ேர்த்தக
அனுமதிணயப் பபற இருக்கின்றனர்.



மதசியத் திறன் ேளர்ே்சிக் கழகமொனது (NSDC - National Skill Development Corporation) தனது
பயிற்சிப் பங் கொளர்களுக்கு டிசிஎஸ் iON டிஜிட்டல் கை்ைொடி அணற ேேதிகணள
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அணுகுேதற்கு மேை்டி டொடொ ஆமலொேக நிறுேனத்துடன் இணைந்து உள் ளது.
o

NSDC

மற் றும்

டிசிஎஸ்

ஒருங் கிணைப்பொனது

ஆகிேற்றிற் கிணடமயயொன

இந்தப்

புதிய

“eskill இந்தியொ” என்ற NSDCயின் ஆன்ணலன் (நிகழ் மநர)

ஒருங் கிணைப்புத் தளத்ணத ேலுப்படுத்த உதே இருக்கின்றது.


இந்தியப் பளுதூக்குதல் வீரரொன K ேஞ் சிதொ ேனு என்பேர் ேர்ேமதேப் பளுதூக்குதல்
கூட்டணமப்பினொல் (IWF - International Weightlifting Federation) நடத்தப்பட்ட ஊக்கமருந்துே்
மேொதணனயில் பேற் றியணடந்துள் ளொர்.
o

IWF ஆனது இந்த முடிணே உலகப் மபொணத மருந்து தடுப்பு ஆணையத்தின் (WADA World Anti-Doping Agency) பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில் எடுத்துள் ளது.



ேங் க

மதே

அரேொனது

“மேொமகொமஜொதொ”

என்ற

ஒரு

நிகழ் மநர

அணமப்ணபத்

பதொடங் கியுள் ளது.
o

இது அந்நொட்டில் பகொரொனொ ணேரசிற்கொகே் சிகிே்ணேப் பபற் று ேருபேர்கள்
மற் றும் மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றிலிருந்து மீை்டேர்கள் ஆகிமயொருக்கு
இணடமய பிளொஸ்மொ பரிமொற் றத்ணத மமற் பகொள் ள ேழிேணக பேய் கின்றது.



தனியொர் துணற நிறுேனங் கள் தங் களது திறன்கணள மமம் படுத்திக் பகொள் ேதற்கொக
இஸ்மரொ அணமப்பின் ேேதிகள் மற் றும் அதன் இதர பேொத்துகணளப் பயன்படுத்திக்
பகொள் ள அனுமதி அளிக்கப்பட இருக்கின்றது.



பேௌரொஷ்டிரொ – நர்மதொ அேதொரன் நீ ர்ப்பொேனத் திட்டத்தின் இரை்டொம் நிணலயொனது
ஆகஸ்ட் – 15 ஆம் மததிக்குள் முடிேணடயும் என்று குஜரொத் மொநில முதல் ேர் விஜய்
ரூபொனி கூறியுள் ளொர்.
o



இந்தத் திட்டமொனது நர்மணத நதியின் நீ ணர ணேத்து பேௌரொஷ்டிரொ மற் றும் கட்ே ்
ஆகிய பகுதிகளின் குடிநீ ர் மதணேகணளப் பூர்த்தி பேய் ய இருக்கின்றது.

2021–22 ஆம் நிதியொை்டில் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த பொரத்மொலொ பரிமயொஜனொ
என்ற திட்டமொனது தற் பபொழுது 2025-26 ஆம் ஆை்டில் முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டு
இருக்கின்றது.
o

இந்தத் திட்டமொனது இந்தியொவில் ேொணலக் கட்டுமொனத்திற்கொகத் பதொடங் கப்
பட்டுள் ளது.



கிழக்குக் கடற்பணடக் கட்டுப்பொட்டகமொனது விேொகப்பட்டினத்தில் ஆழ் கடல் நீ ர்மூழ் கி
மீட்பு ேொகன ேளொகத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளது.



தமிழ் நொடு முதல் ேரொன எடப்பொடி மக. பழனிேொமி மேலத்தில் 7.87 கிமலொ மீட்டர்
நீ ளமுணடய

ஈரடுக்கு பகொை்ட

ஒரு

மமம் பொலத்ணதத்

திறந்து

ணேத்தொர்.

இது

இம் மொநிலத்தின் மிக நீ ை்ட மமம் பொலமொக விளங் குகின்றது.
o


இந்த மமம் பொலம் ‘புரட்சித் தணலவி பஜ. பஜயலலிதொ ஈரடுக்கு மமம் பொலம் ’ என
அணழக்கப்படும் என்று அேர் கூறியுள் ளொர்.

தமிழ் நொடு மொநில அரேொனது தமிழ் நொடு முழுேதும் உள் ள 1018 சிறு நகரங் கள் மற் றும்
பபரு நகரங் களின் பபயணர, அேற்றின் தமிழ் உே்ேரிப்பிற் கு ஏற் றேொறு மொற்றிப்
பபயரிட்டுள் ளது.
o



இது தமிழ் நொடு அரசின் மொநிலத் தமிழ் அலுேல் பமொழி, தமிழகக் கலொே்ேொரம்
மற் றும் பதொல் லியல் துணற அணமே்ேகத்தினொல் மமற் பகொள் ளப்பட்டுள் ளது.

மத்திய உள்துணற அணமே்ேகமொனது சுதந்திரப் மபொரொட்ட வீரர்களின் நலன்கணள
ஆய் வு பேய் ேதற்கொன குழு ஒன்றிணனத் திரும் பவும் மொற் றியணமத்துள் ளது.
o

இது மத்திய உள்துணற இணையணமே்ேரொன G. கிஷன் பரட்டி என்பேணரத்
தணலேரொகக் பகொை்டும் , நொடு முழுேதிலுமிருந்தும் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 9
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தணலசிறந்த விடுதணலப் மபொரொட்ட
பகொை்டும் அணமக்கப்பட்டுள் ளது.


கழிவு

மமலொை்ணமயில்

தணலசிறந்து

வீரர்கணள

அதன்

விளங் கும்

உறுப்பினர்களொகக்

டிஜிட்டல்

பதொழில் நுட்ப

நிறுேனமொன “பரசிக்கல் ” என்ற நிறுேனமொனது நீ டித்த பநகிழிக் கழிவு மமலொை்ணம
நணடமுணறகணள மமம் படுத்துேதற்கொக ஐக்கிய நொடுகள் ேளர்ே்சித் திட்டம் மற்றும்
இந்துஸ்தொன்

மகொமகொ-மகொலொ

குளிர்பொன

நிறுேனம்

ஆகியேற் றுடன்

இது இந்திய அளவிலொன பங் களிப்பொக “பிரித்திவி திட்டம் ”

என்று அணழக்கப்

இணைந்துள் ளது.
o

படுகின்றது.


மகரளொவின் திருேனந்தபுரத்ணதே் மேர்ந்த விை்பேளி ேல் லுநரொன ரஞ் சித் குமொர்
என்பேருக்கு நொேொவின் புகழ் பபற் ற மேணே விருது ேழங் கி பகௌரவிக்கப்பட்டது.
o



இது நொேொவின் மேணே விருணதப் மபொன்மற ஆனொல் அரசு ேொரொத ேல் லுநர்களுக்கு
ேழங் கப்படும் ஒரு விருதொகும் .

மத்திய மேளொை் மற் றும் விேேொயிகள் நலத்துணற அணமே்ேரொன நமரந்திர சிங்
மதொமர்

மதசியக்

கூட்டுறவு

ேளர்ே்சி

ஒத்துணழப்பினொல்

பதொடங் கப்பட்ட

ஒரு

முன்பனடுப்பொன “ேஹொக்கர் பித்ரொ : உள் ளிருப்புப் பயிற் சித் திட்டம் ” என்ற ஒரு
திட்டத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.
o

இந்தத் திட்டமொனது இளம் பதொழில் நிபுைர்களின் புத்தொக்கக் கருத்துகணள
அணுக மேை்டி கூட்டுறவு நிறுேனங் களுக்கு உதவுேதற்கொகத் பதொடங் கப்
பட்டுள் ளது.



இந்தியக் கொப்பீட்டு ஒழுங் குமுணற ேளர்ே்சி ஆணையமொனது மருத்துேக் கொப்பீட்டுக்
பகொள் ணககளின் கீழ் பதொணலதூர முணறயிலொன மருத்துேத்ணதே் மேர்ப்பதற்கு தனது
ஒப்புதணல ேழங் கியுள் ளது.



இந்தியொவின் 800 மீ ஓட்டப்பந்தய வீரரொன மகொமதி மொரிமுத்து என்பேருக்கு, ஊக்க
மருந்து உட்பகொை்டதற்கொக 4 ஆை்டுக்
பங் மகற்கத் தணட விதிக்கப் பட்டுள் ளது.
o



கொலத்திற்கு

தடகளப்

மபொட்டிகளில்

கடந்த ஆை்டில் ஆசியத் தடகள ேொம் பியன்ஷிப் மபொட்டிகளில் இேர் பேன்ற
தங் கப் பதக்கம் இேரிடமிருந்துப் பறிக்கப்பட இருக்கின்றது.

இந்தியத்

மதசிய

பநடுஞ் ேொணல

ஆணையமொனது

முழுேதும்

டிஜிட்டல்

மயமொக்கப்பட்ட முதலொேது உள் கட்டணமப்புத் துணற அணமப்பொக உருபேடுத்து
உள் ளது.
o


இது தரவு தளம் (Data Lake) மற் றும் திட்ட மமலொை்ணம என்ற பமன்பபொருளின்
மூலம் முழுணமயொக நிகழ் மநரத் தளத்திற் கு மொறியுள் ளது.

ேமீபத்தில்

இமொே்ேலப்

பிரமதே

மொநில

முதல் ேரொன

பஜய்

ரொம்

தொக்கூர்

அம் மொநிலத்தின் கிரொமப் பகுதிகளில் உள் ள மூத்தக் குடிமக்களுக்கொக மேை்டி
பஞ் ேேதி மயொஜனொ என்ற ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளொர்.
o

இந்தத்

திட்டமொனது

மதொட்டங் கள்

மற் றும்

மூத்தக்

குடிமக்கள் ,

பூங் கொக்களில்

அேர்களது

பேலவிட

ஓய் வு

உதவுேணத

மநரங் களில்
மநொக்கமொகக்

பகொை்டுள் ளது.


ேமீபத்தில்

ஆந்திரப்பிரமதே

மொநில

முதல் ேரொன

பஜகன்

மமொகன்

பரட்டி

“பஜகனன்னொ பேமடொடூ” என்ற ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளொர்.
o

இந்தத் திட்டமொனது முடி திருத்துபேர்கள் , ணதயல் கொரர்கள் , ேலணே பேய் பேர்கள்
ஆகிமயொருக்கு ரூ.1000 நிதியுதவி ேழங் குேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.
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மின்னணு ேைிக நிறுேனமொன அமமேொன் நிறுேனமொனது கொேல் துணறயினொல்
பயன்படுத்தப்படும் “Rekognition” என்ற தனது பமன்பபொருள் பயன்பொட்டிற்குத் தணட
விதித்துள் ளது.
o

இந்த பமன்பபொருளொனது கொேல் துணறயின் தரவு தளங் களில் உள் ள சுமொர்
ஆயிரக்கைக்கொன
புணகப்படங் கணள
விணரேொக
ஒப்பிட்டுப்
பொர்க்கப்
பயன்படுத்தப் படுகின்றது.



முதலொேது இந்தியக் கொட்படருணமக் கைக்பகடுப்பொனது (Indian Bison) பிப்ரேரி
மொதத்தில் நீ லகிரி ேனப்பகுதியில் மமற் பகொள் ளப் பட்டது.
o

இந்தக் கைக்பகடுப்பில் 300 ேதுர கிமலொ மீட்டர் பரப்பளவில் சுமொர் 2000 இந்தியக்
கொட்படருணமகள் ேசிப்பதொகக் கைிக்கப்பட்டுள் ளது.



ேர்ேமதே பேளிறல் தன்ணம தினமொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் ஜுன் 13 அன்று
அனுேரிக்கப் படுகின்றது.
o

இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பிரகொசித்தணல ஏற் படுத்துதல் ”
என்பதொகும் .



ேர்ேமதேத் பதொழிலொளர் அணமப்பு மற்றும் யுனிபேப்
பதொழிலொளர் குறித்த ஓர் அறிக்ணகணய பேளியிட்டுள் ளன.
o

இந்த அறிக்ணகயொனது
பநருக்கடிக்

கொலம் ,

“மகொவிட்

–

19 மற் றும்

பேயல் படுேதற்கொன

ஆகியணே

குழந்ணதத்

குழந்ணதத் பதொழிலொளர் :

மநரம் ”

என்ற

தணலப்பின்

கீழ்

பேளியிடப் பட்டுள் ளது.


பொதுகொப்பு ஆரொய் ே்சி மற் றும்

ேளர்ே்சி அணமப்பொனது “Germiklean” என்ற ஒரு

கிருமிநொசினி அணறணய உருேொக்கியுள் ளது.
o



இது பொதுகொப்புப் பணட மற் றும் கொேல் துணற அதிகொரிகளின் சீருணடகள் மமல்
கிருமிநொசினி பயன்படுத்துேதற்கொக உபமயொகப் படுத்தப்படும் ஒரு கிருமிநொசினி
அணறயொகும் .

கடந்த 5 ஆை்டுகளுடன் ஒப்பிடும் மபொது 2019 ஆம் ஆை்டில் மிக அதிகமொக அமமேொன்
பகுதியில் கொடுகளின் அழிப்பொனது நணடபபற் றுள் ளதொக மதசிய விை்பேளி
ஆரொய் ே்சி ணமயம் அறிவித்துள் ளது.
o



2019 ஆம் ஆை்டில் அந்நொட்டின் அதிபரொக பஜய் ர் மபொல் ேனமரொ பதவிமயற் ற
பிறகு இந்தப் பகுதியில் கொடுகளின் அழிப்பொனது அதிகரித்துள் ளது.

நியூசிலொந்து, பிஜி, மமொன்டிங் க்மரொ, தொன்ேொனியொ, ேொடிகன், பேேல் ஸ், பப்புேொ நியூ
கினியொ, திமமொர்-பலஸ்டி, பேயின்ட் கிட்ஸ் மற் றும் பநவிஸ் மபொன்ற நொடுகள்
தங் கணள மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றற்ற நொடுகளொக அறிவித்துள் ளன.



பஞ் ேொப் மொநில அரேொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் ணற ஒழிப்பதற்கு மேை்டி
வீடுகளுக்மகே் பேன்று ஆய் ணே மமற் பகொள் ேதற்கொக “கர் கர் நிகரொனி” என்ற ஒரு
ணகமபசிே் பேயலிணயத் பதொடங் கியுள் ளது.



ஐஐடி – கரக்பூணரே் மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்கள் பபொது இடங் களில் ேமூக விலகணலக்
கை்கொைிப்பதற்கொக

பேயற் ணக

நுை்ைறிணே

அடிப்பணடயொகக்

பகொை்ட

இணைய ேழியிலொன ஒரு மநரடிக் கை்கொைிப்பு முணறணய உருேொக்கியுள் ளனர்.


ேமீபத்தில் மிகவும் புகழ் பபற் ற முதுபபரும் உருதுக் கவிஞரொன ஆனந்த் மமொகன் சூட்சி
“குல் ேர்” பதஹல் வி என்பேர் கொலமொனொர்.
o

இந்திய

அரசினொல்

உருது

பமொழியில்

பேளியிடப்படும்

ஒமர

அறிவியல்

பத்திரிக்ணகயொன “ேயின்ஸ் கீ துனியொ” என்பதின் ஆசிரியர் குல் ேர் ஆேொர்.
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ேமீபத்தில் ஜம் மு கொஷ்மீர் அரேொனது ேளர்ப்புப் பறணேகள் (மகொழி) பகொள் ணக, 2020
என்ற பகொள் ணக ஒன்ணற பேளியிட்டுள் ளது.



சிலி

மற் றும்

அர்பஜன்டினொணேே் மேர்ந்த

ஆரொய் ே்சியொளர்கள்

பட்டமகொனியப்

பகுதியில் “மகலன்மடொன் ணபகொஷ்பகன்க் ” என்று அணழக்கப்படும் ஒரு உயிரினத்தின்
பற் கணளக் கை்டறிந்துள் ளனர்.
o

இது 74 மில் லியன் ஆை்டுகளுக்கு முன்பு ேொழ் ந்த ஒரு பொலூட்டி ேணகணயே்
மேர்ந்ததொகும் .



இந்தியொவின்

மூன்றொேது

ேங் கியொனது”

தனது

மிகப்பபரிய

கடன்

ேழங் கும்

கடன்

ேழங் கும்

நடேடிக்ணககணள

ேங் கியொன

“பமரொடொ

முழுேதும்

டிஜிட்டல்

மயமொக்க முடிவு பேய் துள் ளது.


உத்தரப்

பிரமதே

மொநில

அரேொனது,

அம் மொநிலத்தில்

உள் ள

குழந்ணதத்

பதொழிலொளர்களுக்குக் கல் வி அளிப்பதற் கொக “பொல் சிரொமிக் வித்யொ மயொஜனொ” என்ற
ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.


பபப்சிமகொ என்ற அணமப்பொனது “ேொட்டர் எய் டு” என்ற நிறுேனத்துடன் இணைந்து
மமற் கு ேங் கொளம் மற் றும் மகொரொஷ்டிரொவில் அதிக அளவு நீ ர்ப் பற் றொக்குணற
அபொயமுள் ள

பகுதிகளில்

பபை்களுக்கு

உதவுேதற்கொகவும்

மேளொை்

ேமூகத்தினருக்குப் பொதுகொப்பொன குடிநீ ர் அணுகணல உறுதி பேய் ேதற்கொகவும்
முதலீடு பேய் ய உள் ளதொக அறிவித்துள் ளது.


கர்நொடக மொநில அரேொனது சிரொேதி உப்பங் கழிப் பகுதியில் உள் ள ஒரு மனிதர்கள்
ேொழொத தீவில் குரங் குப் பூங் கொ ஒன்ணற அணமக்க முடிவு பேய் துள் ளது.



“யக்ேகொனொ” நொடகக் கணலயின் ஒரு ேணகயொன “தொலமொடல் ” என்ற ஒரு பொரம் பரியக்
கணல என்பது கர்நொடகொ மற்றும் மகரளொவின் கொரேலி மற் றும் மலநொடு பகுதியில்
நணடபபறும் உணரயொடல் கணல மற் றும் விேொதக் கணல மபொன்றேற் றில் ஒரு
பொரம் பரிய ேடிேமொகும் .



ரொஜ பிரபொ திருவிழொேொனது ஒடிேொவில் பகொை்டொடப்பட்டது.
o

இது

பூமித்

தொய்

(பூமி

மதவி)

மற் றும்

தொய் மொர்களுக்கொக

அர்ப்பைிக்கப்

பட்டுள் ளது.


புமனவில் உள் ள சீரம் இந்தியொ நிறுேனமொனது குணறந்த ேருமொனம் பகொை்ட
நொடுகளுக்கு நிமமொனியொ தடுப்பு மருந் ணத விநிமயொகம் பேய் ய இருக்கின்றது.
o

இது தடுப்பு மருந்துகள் மற் றும் ஏமவுயிரியல் மருந்துகணள உற்பத்தி பேய் யும்
முன்னைி நிறுேனங் களில் ஒன்றொக விளங் குகின்றது.



தில் லி மொநில அரேொனது ரொதொ சுேொமி ஆன்மீக ணமயத்ணத மகொவிட்-19 மநொய் த்
பதொற் றுக்கொன ஒரு சிறப்பு ணமயமொக மொற்ற முடிவு பேய் துள் ளது.
o

இந்த ணமயமொனது உலகில் உள் ள மிகப்பபரிய மகொவிட்-19 சிறப்பு ணமயமொக
விளங் க இருக்கின்றது.



மத்திய ஆயுஷ் துணற அணமே்ேகமொனது 2020 ஆம் ஆை்டின் ேர்ேமதே மயொகொ
தினத்ணத அனுேரிப்பதற் கொக “வீட்டிமலமய மயொகொ, குடும் பத்துடன் மயொகொ” என்ற ஒரு
பிரே்ேொரத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.



ேமீபத்தில் மகரள மொநில அரேொனது “முதல் மைி” (First Bell) என்ற ஒரு பமய் நிகர் பள் ளி
ேகுப்பு முன்பனடுப்ணபத் பதொடங் கியுள் ளது.



ஒடிேொ மொநில அணமே்ேரணேயொனது “பந்மத உத்கல் ஜனனி” என்ற பொடலுக்கு மொநிலப்
பொடல் அங் கீகொரத்ணத ேழங் கியுள் ளது.
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இது கை்டகபி லட்சுமிகொந்த் மமொகபத்ரொ என்பேரொல் எழுதப்பட்ட ஒரு மதேப்
பற் று மிக்கக் கவிணதயொகும் .

மமற் கு ேங் கொள மொநிலமொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றின் கொரைமொக
அம் மொநிலத்திற் கு

மீை்டும்

திரும் பியுள் ள

தகேல்

பதொழில் நுட்பத்

துணறப்

பைியொளர்களுக்கொக மேை்டி “கர்மபூமி” என்ற ஒரு மேணலேொய் ப்புத் தளத்ணதத்
பதொடங் கி உள் ளது.


பதலுங் கொனொவில் ணஹதரொபொத் நகரக் கொேல் துணறயொனது “இேள் மரியொணத,
ேமத்துேம் மற்றும் அதிகொரம் அளித்தல் ஆகியேற்றின் மூலம் பேல் ேொள் ” (STREE - She
Triumphs through Respect, Equality, and Empowerment) என்று அணழக்கப்படும்

ஒரு

திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.
o

இது குடும் ப ேன்முணற மற் றும் பகொடுணமப்படுத்தலுக்கு ஆளொன பபை்களுக்கு
அதிகொரமளித்தல் மற்றும் உதவி பேய் ேதற்கொகத் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



ேர்ேமதே சுற் றுலொ தினமொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் ஜுன் 18 அன்று அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.



ேரலொற் று அறிஞரொன தின்யொர் பமடல் “பநௌமரொஜி : இந்திய மதசியேொதத்தின்
முன்மனொடி” என்ற ஒரு ேொழ் க்ணக ேரலொற்றுப் புத்தகத்ணத எழுதியுள் ளொர்.



மகொவிட்

–
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மநொய் த்

பதொற் றுக்கொன

தடுப்பு

மருந்துகணள

முன்னுரிணம

அடிப்பணடயில் அணுக (ேொங் க) இருப்பதொக அபமரிக்கொ கூறியுள் ளது.
o

இந்த முன்னுரிணம அடிப்பணடயிலொன உள் ளூர்ே் ேந்ணதயொனது “தடுப்பு மருந்து
மீதொன மதசிய ேொதம் ” என்று அணழக்கப்படுகின்றது.



ஜுன் 23 அன்று நடக்கவிருந்த ஒடிேொவில் உள் ள பூரி ஜகன்நொதர் ஆலயத்தின்
ேருடொந்திர ரத யொத்திணரக்கு உே்ேநீ திமன்றம் தணட விதித்துள் ளது.
o

இந்த ஆை்டின் ரத யொத்திணரணய அனுமதித்தொல் ஜகன்நொத கடவுள் கூட நம் ணம
மன்னிக்க மொட்டொர் என்று இந்திய உே்ேநீ திமன்றம் கூறியுள் ளது.



நொைய

மதிப்பில் ,

மும் ணபணய

ணமயமொகக்

பகொை்ட

இந்தியப்

பன்னொட்டு

நிறுேனமொன ரிணலயன்ஸ் பதொழிற்துணற நிறுேனத்தின் மதிப்பொனது 150 பில் லியன்
அபமரிக்க டொலர் என்று மதிப்பிடப் பட்டுள் ளது.
o

ரூ.11 லட்ேம் மகொடிக்கும் மமல் ேந்ணத மதிப்ணப அணடந்த முதலொேது இந்திய
நிறுேனம் இதுேொகும் .



ேரி பேய் யப்பட்ட நிகர ேருமொனம் (AGR - Adjusted Gross Revenue) என்பது மத்திய
பதொணலத் பதொடர்புத் துணறயினொல் பதொணலத் பதொடர்பு நிறுேனங் களுக்கு விதிக்கப்
படும் ஒரு பயன்பொட்டு மற் றும் உரிமக் கட்டைமொகும் .



லக்மனொவில் உள் ள மத்திய மருந்து ஆரொய் ே்சி ணமயமொனது ணேரஸ் எதிர்ப்பு
மருந்தொன யுமிபபமனொவிர் என்பதின் மீதொன மூன்றொேது கட்டே் மேொதணனணய
மமற்பகொள் ேதற் கு அனுமதி பபற் றுள் ளது.
o

யுமிபபமனொவிர் மருந்தொனது ணேரஸ்கள் மனித உயிரணுக்களுக்குள் பேல் ேணதத்
தணட பேய் கின்றது. இது மநொய் எதிர்ப்பு அணமப்ணப அதிகரிப்பதன் மூலம்
திறம் படே் பேயல் படுகின்றது.



ேமீபத்தில் ,

ேங் கமதேத்திலிருந்து

மமற்பகொள் ளப்

படும்

பபொருட்களுக்கு ேரி விலக்கு அளிப்பதொக சீனொ அறிவித்துள் ளது.
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ஏற் றுமதியில்

97%



எஸ்ஐடிபிஐ ேங் கியொனது மத்திய வீட்டு ேேதி மற்றும் நகர்ப்புற விேகொரங் கள் துணற
அணமே்ேக ேழிகொட்டுதலின் கீழ் பிரதொன் மந்திரி சுேொநிதி திட்டத்ணதே் பேயல் படுத்த
இருக்கின்றது.



இந்திய ரிேர்ே் ேங் கியின் முன்னொள் ஆளுநரொன உர்ஜித் பமடல் மதசியப் பபொது நிதி
மற் றும் பகொள் ணக நிறுேனத்தின் தணலேரொக அடுத்த 4 ஆை்டுக் கொலத்திற் கு
நியமிக்கப் பட்டுள் ளொர்.
இது பல் மேறு பகொள் ணகே் சீர்திருத்தங் கள் குறித்து அரேொங் கத்துடன் பநருங் கிப்

o

பைியொற்றும் ேணகயில் தில் லியில் உள் ள ஒரு பகொள் ணக ேகுப்பு நிறுேனம்
ஆகும் .


கர்நொடக மொநில அரேொனது முகக் கேேத்தின் பயன்பொடு குறித்து விழிப்புைர்ணே
ஏற் படுத்துேதற்கொக ஜுன் 18 ஆம் மததிணய “முகக் கேே தினமொக” அனுேரித்தது.



ேமீபத்தில் புதிய பகொரொனொ ணேரஸ்
ேொர்ஸ்
Cov-2 மநொய் த் பதொற்றொனது
பநதர்லொந்தில் பமன் பயிர்த் மதொல் பகொை்ட ஒரு சிறிய விலங் கில் பரேத்
பதொடங் கியுள் ளது.
o

ஒரு நுை்ணுயிரி மனிதர்களிடமிருந்து விலங் குகளுக்குப் பரவினொல் , அது
தணலகீழ் நிணலயிலொன விலங் கு ேழிப் பரவும் மநொய் என்று அணழக்கப்
படுகின்றது.



திரிபுரொ மொநில அரேொனது பள் ளிக் குழந்ணதகளுக்கொக ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் க
முடிவு பேய் துள் ளது.
o

இந்தத் திட்டமொனது “ஏக்து மகமலொ, ஏக்து பமதொ” – “பகொஞ் ேமொக விணளயொடு,
பகொஞ் ேமொக படி” என்ற பபயர் பகொை்ட ஒரு திட்டத்ணதக் பகொை்டு
இருக்கின்றது.



அஸ்ஸொமின் குேஹொத்தியில் உள் ள கொமக்கியொ ஆலயத்தில் 1565 ஆம் ஆை்டு முதல்
நடத்தப்பட்டு ேரும் அம் புபொே்சி மமளொ என்ற திருவிழொேொனது தற்பபொழுது
முதன்முணறயொக நடத்தப் படொது.
o



கொமக்கியொ ஆனது 51 ேக்தி பீடங் களில் ஒன்றொக விளங் குகின்றது.

பகொரொனொ ணேரஸின் சிகிே்ணே முணறக்கொக மேை்டி மருந்து நிறுேனங் களொல்
இந்தியொவில் 3 மருந்துகள் (மபபி ப்ளு, சிப்பரமி, மகொவிமபொர்) அறிமுகப் படுத்தப்
பட்டுள் ளன.
o

கிபளன்மொர்க் மருந்து நிறுேனமொனது ேொதொரைது முதல் கடுணமயொன
பகொரொனொ ணேரஸ் சிகிே்ணேக்கொக மபபிப்ளு என்று பபயரிடப்பட்ட ஒரு ணேரஸ்
எதிர்ப்பு மருந்ணத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.



பநொய் டொ பமட்மரொ இரயில் நிணலயத்தின் 50ேது பகுதியொனது பநொய் டொ பமட்மரொ
இரயில் கழகத்தினொல் திருநர் ேமூகத்திற்கொக மேை்டி அர்ப்பைிக்கப்பட்டுள் ளது.



லொரன்ட் பபொக்கிபலட் என்பேர் உலகளொவிய ேளர்ே்சியின் தணலேரொக நியமிக்கப்
பட்டுள் ளதொக உலகத் தடகள அணமப்பு அறிவித்துள் ளது.



ஆர்ஐசி/RIC (ரஷ்யொ – இந்தியொ – சீனொ / Russia – India - China) நொடுகளின் ேந்திப்பொனது
இரை்டொம் உலகப் மபொரின் 75ேது நிணனவு தினத்ணத அனுேரிப்பதற்கொக நடத்தப்
பட்டது.



பதஞ் ேலி நிறுேனமொனது “பகொபரொனில் ” “ேேேரி ேொத்தி” மற்றும் அனு ணதலம் என்ற
தனது ஆயுர்மேத மருந்துகணள அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
o

இந்த மருந்தின் மூலம் மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றிற்குே் சிகிே்ணே அளிக்க
முடியும் என்று அந்நிறுேனம் உரிணம மகொருகின்றது.
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மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றின் கொரைமொக ஹஜ் புனித யொத்திணரயொனது “குணறந்த
அளவிலொன நபர்கணளக் பகொை்மட நடத்தப்படும் ” என்று ேவுதி அமரபியொ
அறிவித்துள் ளது.
o

பமக்கொ புனித நகரில் நடத்தப்படும் ஹஜ் புனித யொத்திணரயொனது முஸ்லீம் கள்
தங் களது ேொழ் வில் ஒரு முணறயொேது கட்டொயம் பங் மகற்க மேை்டும் என்று
கட்டொயப் படுத்துகின்றது.



அபமரிக்க அரேொனது அந்த நொட்டுப் பைிகணளப் பொதுகொக்கும் ஒரு முயற்சியொக 2020
ஆம் ஆை்டு டிேம் பர் 31 ஆம் மததி ேணர “பே்ணே அட்ணட” மற் றும் புலம் பபயர்ந்த பைி
நுணழவு இணேணே ரத்து பேய் ய முடிவு பேய் துள் ளது.



“அை்டர்மடக்கர்” என்று பேகுேொக அறியப்படும் மொர்க் வில் லியம் கொலமே என்பேர்
ஒரு அபமரிக்கத் பதொழில் ேொர் மல் யுத்த வீரரொேொர்.
o



இேர் உலக மல் யுத்தப் மபொட்டியிலிருந்து தனது ஓய் ணே அறிவித்துள் ளொர்.

அபமரிக்க அதிபரொன படொனொல் டு ட்ரம் ப் இந்திய-அபமரிக்க விஞ் ஞொனியொன டொக்டர்
மேதுரொமன் பஞ் ேநொதன் என்பேணர மதசிய அறிவியல் நிறுேனத்தின் இயக்குநரொக
நியமித்துள் ளொர்.
o



சுப்ரொ சுமரஷ் என்பேருக்குப் பிறகு இந்தப் புகழ் பபற் ற அறிவியல் பதவிக்கு
நியமிக்கப்பட்ட இரை்டொேது இந்திய-அபமரிக்கர் இேரொேொர்.

மகொவிட்

–
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பிரே்சிணனக்கு

மத்தியில்

2020

ஆம்

ஆை்டு

ஜுன்

மொதத்தில்

ஐமரொப்பொவில் மதசிய அளவிலொன மதர்தணல நடத்திய முதலொேது நொடு பேர்பியொ
ஆகும் .


இந்தியொேொனது அடுத்து ேரும் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு தூரக் கிழக்கில் உள் ள
பொலஸ்தீனிய அகதிகளுக்கொக ஐக்கிய நொடுகள் நிேொரைம் மற் றும் பைிகள்
நிறுேனத்திற் கு 10 மில் லியன் அபமரிக்க டொலணர ேழங் க உறுதி அளித்துள் ளது.



தமிழ் நொடு முதல் ேரொன எடப்பொடி மக. பழனிேொமி நொமக்கலில் ஒரு அழுத்தப்பட்ட
உயிரி எரிேொயு ஆணலணயத் திறந்து ணேத்தொர்.
o



இந்த ஆணலயொனது 25 மகொடி பேலவில் இந்திய எை்பைய் க் கழகத்தினொல்
அணமக்கப் பட்டுள் ளது.

மநொபல் பரிசு பபற் றேரொன அமர்த்தியொ பேன் 2020 ஆம் ஆை்டிற்கொன

பஜர்மன்

புத்தக ேர்த்தகத்தின் புகழ் பபற் ற அணமதிப் பரிணே பேன்றுள் ளொர்.


எம் எஸ்டிஇ
–
ஐபிஎம்
ஆகியேற் றின்
கூட்டு
முயற்சியொனது
அதிக
எை்ைிக்ணகயிலொன மேணல மதடுபேர்கணள அணடேதற்கொகவும்
இந்தியொவில்
ேைிக முதலொளிகளுக்கு புதிய ேளங் கணள அளிப்பதற்கொகவும் மேை்டி “திறன்
கட்டணமப்ணப ேளர்த்தல் ” என்ற ஒரு இலேே டிஜிட்டல் கற் றல் இணைய தளத்ணத
பேளியிட்டுள் ளன.



ஈரொனின் இஸ்லொமியப் புரட்சிகர பொதுகொப்புப் பணடயொனது அடுத்த ஆை்டின் மொர்ே்
மொதத்தில் இந்தியப் பபருங் கடல் பகுதியில் தனது நிரந்தர இரொணுே தளத்ணத
அணமக்க இருக்கின்றது.



ஒஎன்ஜிசி விமதஷ் நிறுேனத்திற்கு “Shwe எை்பைய் மற் றும் எரிேொயுத் திட்டத்தின்”
மமம் பொட்டிற்கொக மத்திய அரசினொல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள் ளது.
o

இந்த “Shwe எை்பைய் மற்றும் எரிேொயு திட்டமொனது” மியொன்மரில் அணமந்து
உள் ளது.
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கிரொை்ட் மொஸ்டரொன P. ஹரிகிருஷ்ைொ என்பேர் 1,50,000 அபமரிக்க டொலர் மதிப்பு
பகொை்ட ேதுரங் க மொஸ்டர்கணளக் பகொை்ட குழுவில் இணையும் முதலொேது இந்திய
வீரரொக உருபேடுத்துள் ளொர்.



மகொரொஷ்டிர மொநில அரேொனது பதொழிற் துணறகளுக்கொன புதிய முதலீடுகணளக்
கேர்ேதற் கொக மேை்டி “மகொ பர்ேொனர்” என்ற திட்டம் ஒன்ணற அறிவித்துள் ளது.



நொேொேொனது ேொஷிங் டன் டி.சியில் உள் ள தனது தணலணமயகக் கட்டிடத்திற் கு அதன்
முதலொேது ஆப்பிரிக்க-அபமரிக்க பபை்
பபொறியொளரொன மமரி W. ஜொக்ேன்
என்பேரது பபயணர ணேத்துள் ளது.



வினி மகொஜன் என்பேர் பஞ் ேொப் மொநிலத்தின் முதலொேது பபை் தணலணமே்
பேயலொளரொக உருபேடுத்துள் ளொர்.



2023 ஆம் ஆை்டில் மமற்பகொள் ள இருக்கும் விை்பேளி நணடபயைத்திற்கொக மேை்டி
முதலொேது சுற் றுலொப் பயைிணய விை்பேளிக்குக் பகொை்டு பேல் ல இருப்பதொக
ரஷ்யொ அறிவித்துள் ளது.



ஐமரொப்பியக்

கொல் பந்து

விணளயொட்டுப்

மபொட்டியில் ,

லிேர்

பூல்

அைியொனது

முதன்முணறயொக 2019/20 ஆை்டுப் பதிப்பின் ஆங் கிலப் பீரிமியர் லீக் பட்டத்ணத
பேன்றுள் ளது.


பபங் களூருவில்

உள் ள

பகம் மபகவுடொ

ேர்ேமதே

விமொன

நிணலயமொனது,

உள் நொட்டிமலமய மமம் படுத்தப் பட்ட விமொன ேொனிணலக் கை்கொைிப்பு அணமப்ணப
(Aviation Weather Monitoring System) பபறும் இந்தியொவின் முதல் விமொன நிணலயமொக
திகழ் கிறது.


உலகின் மிகப்பபரிய மதர்த் திருவிழொ யொத்திணரயொனது ஒடிேொவின் கடற்கணர
மொேட்டமொன பூரி எனும் மொேட்டத்தில் உள் ள பஜகந்நொதர் மகொயிலில் நணடபபற்றது.



இன்மபொசிஸ்
அணடய

நிறுேனம்

அமமேொன்

2040 ஆம் ஆை்டிற் குள் நிகர-சுழிய கொர்பன் நிணலணய

மற் றும்

குமளொபல்

ஆப்டிமிஸம்

ஆகிய

நிறுேனங் களுடன்

கொலநிணல உறுதிபமொழியில் ணகபயழுத்திட்ட முதல் இந்திய நிறுேனமொக மொறியது.


இந்திய ரயில் மேயின் மத்திய ரயில் மே மை்டலமொனது தன்னியக்க பயைே் சீட்டுே்
ேரிபொர்ப்பு மற் றும் நிர்ேொக அணுகல் (Automated Ticket Checking & Managing Access)
இயந்திரத்ணத நொக்பூர் ரயில் நிணலயத்தில் நிறுவியுள் ளது.



HDFC எர்மகொ மற் றும் ஐக்கியப் மபரரணேே் மேர்ந்த பதொழில் நுட்ப நிறுேனமொன
ட்மரொமபொமகொ ஆகிய இரை்டும் கூட்டொக ‘பறக்கும் மபொது பைம் பேலுத்துங் கள் ’ (pay
as you fly) எனும் இந்தியொவின் முதல் ஆளில் லொ விமொனங் களுக்கொன கொப்பீட்ணட
அறிமுகப் படுத்தியுள் ளன.



2020 ஆம் ஆை்டில் , பசுணம மிமேொரம் தினமொனது ஜூன் 11 அன்று இந்தியொவில்
மிமேொரம் மொநிலம் முழுேதும் அனுேரிக்கப் பட்டது.



ஒே் பேொரு ேருடமும் ஜூன் 30 ஆம் மததி உலக ேமூக ஊடக தினம் அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.
o

இத்தினம் முதலில் 2010 ஆம் ஆை்டில் மொஷபில் என்ற நிறுேனத்தொல் அனுேரிக்கப்
பட்டது.
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தமிழ் நாடு செய் திகள்
தமிழ் நாடு ஊரக உருமாற் றத் திட்டம்


தமிழ் நொடு ஊரக உருமொற் றத் திட்டத்தின் கீழ் 1.4 லட்ேம் மக்களுக்குப் பயனளிக்கும்
ேணகயில் ரூ 300 மகொடி அளவிற்கு மகொவிட் -19 நிதியுதவித் பதொகுப்ணபத் தமிழ் நொடு
அரசு ஒதுக்கி உள் ளது.



இந்த திட்டத்திற்கொன நிதிணய உலக ேங் கி அளிக்கிறது. இணத முதலணமே்ேர்
எடப்பொடி மக பழனிேொமி அறிவித்துள் ளொர்.



பபொது முடக்கத்தின் மபொது கிரொமப்புற நிறுேனங் களில் ஏற் பட்டுள் ள விநிமயொகே்
ேங் கிலி இணடபேளிணய இது குணறக்கும் .



இது விேேொயிகள் , உற் பத்தியொளர்கள் மற் றும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு
உதவும் .



இந்த

மொநிலத்தில்

தங் கள்

பேொந்த

பதொழிணலத்

பதொடங் க

விரும் பும்

புலம் பபயர்ந்மதொருக்கு இந்த நிதி மிகுந்த நம் பிக்ணகணய அளிக்கும் .

CICTயின் முதலாவது நிரந் தர இயக்குநர்


R. ேந்திரமேகரன் பேன்ணனயில் உள் ள மத்திய பேம் பமொழித் தமிழொய் வு நிறுேனத்தின்
(CICT - Central Institute of Classical Tamil) முதலொேது நிரந்தர இயக்குநரொக நியமிக்கப்
பட்டுள் ளொர்.



CICT என்பது 2006 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப்பட்ட மத்திய மனித ேள மமம் பொட்டுத்
துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ்
நிறுேனமொகும் .



பேயல் படும்

ஒரு தனிே்சுதந்திர உயர் ஆரொய் ே்சி

இது முன்னதொக பேம் பமொழித் தமிழுக்கொன சிறப்புமிகு ணமயம் (CECT - Centre of
Excellence for Classical Tamil) என்றறியப் பட்டது.



இது ணமசூரில் உள் ள இந்திய பமொழிகளுக்கொன மத்திய ணமயத்தில் பேயல் பட்டுக்
பகொை்டிருந்தது.



2008 ஆம் ஆை்டு மம மொதத்தில் , CECT ஆனது பேன்ணனக்கு மொற் றப்பட்டு, CICT என
அதற்குப் பபயர் மொற் றப்பட்டது.



குறள் பீடம் விருது என்ற ஒரு விருதிணன ேழங் கும் நிறுேனம் இதுேொகும் .

ஏழழகளுக்கான நல் லலண்ணத் தூதர்


மதுணரணயே் மேர்ந்த 13 ேயது நிரம் பிய “M. மநத்ரொ” என்ற சிறுமி ேளர்ே்சி மற் றும்
அணமதிக்கொன ஐக்கிய நொடுகள் மன்றத்தினொல் (UNADAP - United Nations Association for
Development and Peace) ஏணழகளுக்கொன நல் பலை்ைத் தூதரொக (GWA - 'Goodwill
Ambassador) நியமிக்கப் பட்டுள் ளொர்.



இந்த UNADAP அங் கீகொரமொனது நியூயொர்க் மற் றும் பஜனீேொவில் நணடபபற இருக்கும்
ஐக்கிய
நொடுகள்
கருத்தரங் கில்
சிவில்
(பபொது)
ேமூக
மன்றங் களில்
உணரயொற்றுேதற் கொன ஒரு ேொய் ப்ணப அே்சிறுமிக்கு ேழங் குகின்றது.
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கீழடி அகழாய் வு


ேங் க கொலத்ணதே் மேர்ந்தது என்று நம் பப்படும் உணல மபொன்ற ஒரு அணமப்பொனது
மைலூரில் கை்படடுக்கப் பட்டுள் ளது.



மனித எலும் புகணளக் பகொை்ட முதுமக்கள் தொழியொனது கீழடித் பதொகுப்பில் உள் ள
பகொந்தணக கிரொமத்தில் கை்படடுக்கப் பட்டுள் ளது.



ஏற்பகனமே 6 முதுமக்கள் தொழியொனது பகொந்தணக கிரொமத்தில் மொர்ே் மொதத்தில்
கை்படடுக்கப் பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



பகொந்தணகயொனது கீழடியின் உடல் அடக்கம் பேய் யப்படும் இடம் என்று நம் பப்
படுகின்றது.



மமலும்

பதொல் லியலொளர்கள்

பகடொத

ேணகயில்

இருக்கும்

விலங் கின்

ஒரு

முதுபகலும் ணபயும் கை்படடுத்துள் ளனர்.

பின்னணி


சிேகங் ணகயில் உள் ள கீழடியில் 6ேது கட்ட பதொல் லியல் ஆய் ேொனது மீை்டும்
பதொடங் கியது.



இந்த ஆய் வு கீழடியொனது 2600 ஆை்டுகள் அளவிற் குப் பழணமயொன நொகரிகத்ணதக்
பகொை்டது என்பணத பேளிப்படுத்தியுள் ளது.



தமிழ் நொடு மொநிலத் பதொல் லியல் துணறயொனது கீழடியில் ஆய் வுகணள மமற் பகொை்டு
ேருகின்றது.



இந்தக் கீழடித் பதொகுப்பொனது அதனருகில் உள் ள பகொந்தணக, அகரம் மற் றும்
மைலூர் ஆகிய கிரொமங் கணள உள் ளடக்கியுள் ளது.



கீழடியொனது சிேகங் ணக மொேட்டத்தில் ணேணக நதிக்கணரயில் அணமந்துள் ளது.



முதல் 3 கட்ட அகழொய் வுகள் (2014-15, 2015-16, 2016-18) இந்தியத் பதொல் லியல்
துணறயினொல் மமற்பகொள் ளப் பட்டன.



மொநிலத் பதொல் லியல்

துணறயொனது

4ேது

(2018-19)

மற் றும்

5ேது

(2019) கட்ட

அகழொய் வுகணள மமற்பகொை்டது.

NEET (நீ ட்) இடஒதுக்கீடு


நீ ட் நுணழவுத் மதர்வின் மூலம் மருத்துேக் கல் லூரிே் மேர்க்ணகயில் கிணடயக
முணறயின் மூலம் அரசுப் பள் ளி மொைேர்களுக்கு 10% உள் ளக இட ஒதுக்கீட்ணட ேழங் க
தமிழ் நொடு அரசினொல் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையமொனது பரிந்துணரத்துள் ளது.
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இந்த ஆணையமொனது ஓய் வுபபற் ற நீ திபதியொன கணலயரேன் என்பேரொல் தணலணம
தொங் கப்பட்டது.



கல் வித்துணறயில் எஸ்சி/எஸ்டி/ஒபிசி/பபொதுப் பிரிவினர்களுக்கு இருக்கும் பேங் குத்து
இடஒதுக்கீட்டிற்குள்
இருக்கும் .

கிணடயக இடஒதுக்கீடொனது நன்கு பயனளிக்கக் கூடியதொக

NIRF தரவரிழையில் தமிழ் நாடு


முதல் 50 இடங் களில் ஏறத்தொழ அணனத்துப் பிரிவுகளிலும் அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன
நிறுேனங் களுடன் தமிழ் நொடு மொநிலமொனது இந்திய உயர் கல் வியில் அதிகப்
பங் களிக்கும் ஒரு முன்னிணல மொநிலமொக உருபேடுத்துள் ளது.



தமிழ் நொடு மொநிலமொனது இந்தியொவின் முதல் 100 பபொறியியல் கல் லூரிகளில் ஐந்தில்
ஒரு பங் கு கல் லூரிகளுடன் பபொறியியல்

கல் லூரிப் பட்டியலில்

ஒரு தணலணம

மொநிலமொகத் திகழ் கின்றது.


2020 ஆம் ஆை்டின் மதசிய நிறுேனத் தரேரிணேக் கட்டணமப்புத் தரேரிணேயின்படி,
(NIRF – National Institutional Ranking Framework) நொட்டின் முன்னிணலயில் உள் ள 100
பபொறியியல் கல் லூரிகளில் 18 கல் லூரிகள் தமிழ் நொட்ணடே் மேர்ந்தணேயொகும் .



பதொடர்ந்து 5ேது முணறயொக நொட்டின் சிறந்த பபொறியியல் கல் லூரி என்ற
அங் கீகொரத்துடன் நொட்டின் முன்னிணலயில் உள் ள ஒரு கல் வி நிறுேனமொக ஐஐடிமதரொஸ் திகழ் கின்றது.



திருே்சிரொப்பள் ளியில் உள் ள மதசியத் பதொழில் நுட்பக் கல் வி நிறுேனமொனது
தமிழ் நொட்டில்
இருந்து
மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட
முதல்
10
இதர
பபொறியியல்
கல் லூரிகளிணடமய 9ேது இடத்தில் தரேரிணேப்படுத்தப் பட்டுள் ளது.



கல் லூரிகளின் தரேரிணேயில் இந்தியொவில் உள் ள முதல் 100 மொனுடவியல் , கணல
மற் றும் அறிவியல் கல் லூரிகளில் மூன்றில் ஒரு பங் கு கல் லூரிகணளத் தமிழ் நொடு
பகொை்டுள் ளது.



2019 ஆம் ஆை்டு தரேரிணேயில் , தமிழ் நொட்டில் இருந்து 35 கல் லூரிகள் இடம் பபற் றன.
இந்த ஆை்டில் பமொத்தமுள் ள 100 கல் லூரிகளில் 32 கல் லூரிகள் தமிழ் நொட்ணடே்
மேர்ந்தணேயொகும் .



முதன்முணறயொக இந்த ஆை்டின் முன்னிணல பபற் ற மருத்துேக் கல் லூரிகளில்
மதரொஸ் மருத்துேக் கல் லூரியொனது 12ேது இடத்தில் தரேரிணேப்படுத்தப் பட்டு
உள் ளது.
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மமட்டூரிலிருந்து நீ ர் திறப் பு


தமிழ் நொடு

முதல் ேரொன

எடப்பொடி

மக

பழனிேொமி

குறுணே

நீ ர்ப்

பொேனப்

பயன்பொட்டிற்கொக மமட்டூர் அணையிலிருந்து படல் டொப் பகுதிக்கு நீ ரிணனத் திறந்து
விட்டொர்.


ேழக்கமொன ஜுன் 12 ஆம் மததியன்று மமட்டூர் அணையிலிருந்து நீ ர் திறக்கப் படுேது
தற் பபொழுது 17ேது முணறயொகும் .



மமட்டூர் அணை ேரலொற் றில் 16 முணற (ஆை்டுகள் ) மமட்டூர் அணையிலிருந்து
ேழக்கமொன ஜுன் 12 ஆம் மததியன்று நீ ர் திறக்கப்பட்டுள் ளன.



இதற்கு முன்பு 2008 ஆம் ஆை்டில் (12 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு) மமட்டூர் அணையிலிருந்து
நீ ரொனது ேழக்கமொன ஜுன் 12 அன்று திறந்து விடப்பட்டது.



2019 ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்டு மொதம் 13 ஆம் மததியிலிருந்து தற்பபொழுது ேணர (2020 ஜுன்
12) இந்த அணையொனது கடந்த 305 நொட்களொக 100 கன அடி நீ ணரக் பகொை்டுள் ளது.



2005-06 ஆம் ஆை்டில் , 427 நொட்களொக மமட்டூர் அணையின் நீ ரின் அளேொனது 100 கன
அடிக்குக் கீமழ பேல் லவில் ணல.



இதன் மூலம் , மேலம் , நொமக்கல் , ஈமரொடு, திருே்சி, கரூர், பபரம் பலூர், தஞ் ேொவூர்,
திருேொரூர், புதுக்மகொட்ணட மற் றும்
நொகப்பட்டினம்
உள் ளிட்ட 12 படல் டொ
மொேட்டங் கணளே் மேர்ந்த 16.05 லட்ேம் ஏக்கர் மேளொை் நிலங் கள்
ேேதிணயப் பபற இருக்கின்றன.

நீ ர்ப்பொேன

இடஒதுக்கீடு குறித்த அவைரை் ைட்டம்


தமிழ் நொடு மொநில அணமே்ேரணேயொனது மருத்துேப் படிப்பில் உள் இடஒதுக்கீடு
ேழங் குேதற்கொன
ேழங் கியுள் ளது.

ஓர்

அேேரே்

ேட்டம்

இயற் றுேதற்கு

தனது

ஒப்புதணல



இந்த உள் இடஒதுக்கீடொனது 7.5 முதல் 10%ற் குள் இருக்கும் .



இது இந்தக் கல் வியொை்டிலிருந்து மருத்துேப் படிப்புகளின் மேர்க்ணககளுக்கொக
மேை்டி நீ ட் மதர்வில் மதர்ே்சி பபற் ற அரசுப் பள் ளி மொைேர்களுக்கு ேழங் கப்பட
இருக்கின்றது.



இது குறித்த நீ திபதி P. கணலயரேன் தணலணமயிலொன குழுவின் பரிந்துணரணயத்
பதொடர்ந்து இந் த முடிேொனது எடுக்கப்பட்டுள் ளது.
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5 மணிமண்டபங் கள் (நிழனவு மண்டபங் கள் )


தமிழ் நொடு மொநில முதல் ேரொன எடப்பொடி மக பழனிேொமி தணலேர்களுக்கு மரியொணத
பேலுத்துேதற்கொக மேை்டி 5 மைி மை்டபங் களுக்கு அடிக்கல் நொட்டினொர்.



அரேர் பபரும் பிடுகு முத்தணரயர், நீ திக் கட்சித் தணலேர் A.T. பன்னீர ் பேல் ேம் , தமிழ் த்
திணரயுலக நட்ேத்திரமொன MKT தியொகரொஜ பொகேதர் ஆகிமயொரது நிணனவு
மை்டபங் கள்
இருக்கின்றது.



திருே்சி

மொேட்டத்தில்

உள் ள

K.

அபிமஷகபுரத்தில்

அணமய

கவிஞர் கவிமைி மதசிக விநொயகம் பிள் ணளயின் நிணனவு மை்டபம் கன்னியொகுமரி
மொேட்டத்தில் உள் ள மதொேொணளயில் அணமக்கப்பட இருக்கின்றது.



அல் லொல இணளய நொயக்கர் மைி மை்டபம் நொமக்கல் மொேட்டத்திற்கு அருகில் உள் ள
மஜடர்பொணளயத்தில் அணமக்கப்பட இருக்கின்றது.

அகரம் அகழாய் வு


தமிழ் நொடு

பதொல் லியல்

துணறணயே்

மேர்ந்த

பதொல் லியல்

அறிஞர்கள்

கீழடி

அகழொய் வுத் பதொகுதியின் ஒரு பகுதியொன அகரம் அகழொய் வின் மபொது ஒரு தங் க
நொையத்ணதக் கை்டறிந்துள் ளனர்.


கி.பி. 17ேது நூற் றொை்ணடே் மேர்ந்த இந்த நொையமொனது “வீர ரொயன் நொையம் ” என்று
அணழக்கப் படுகின்றது.



இதற்கு முன்பு தஞ் ேொவூரில்
கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளன.

பல் மேறு

ேணகயொன

“வீர

ரொயன்

நொையங் கள் ”

சிவகழள அகழாய் வு


தூத்துக்குடிக்கு

அருகில் உள் ள ஆதிே்ேநல் லூரில் 6 ஆம் கட்ட அகழொய் ேொனது

பதொடங் கியுள் ளது.


மமலும்

இது

“பை்ணடயத்

தமிழ்

நொகரிகத்தின்

பதொட்டில் ”

என்று

அணழக்கப்

படுகின்றது.


தூத்துக்குடி மொேட்டத்தில் ஏரல் நகருக்கு அருகில் உள் ள சிேகணளயில் முதுமக்கள்
தொழி மபொன்ற பல் மேறு பை்ணடய கொலப் பபொருட்கள் கை்படடுக்கப் பட்டுள் ளன.
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லகாடுமணல் அகழாய் வு


ேமீபத்தில் பேன்ணனயில் உள் ள தமிழ் நொடு பதொல் லியல் துணறயொனது தமிழ் நொட்டில்
உள் ள

பகொடுமைல்

அகழொய் வுத்

தளத்தில்

250

ேட்டேடிே

நில

அணடயொளக்

கற் குணேகணள அணடயொளம் கை்டுள் ளது.


இந்தத் தளத்திலிருந்து 10 பொணனகள் மற் றும் கிை்ைங் கள் ஆகியணே கை்படடுக்கப்
படுேது இதுமே முதல் முணறயொகும் .



மமலும் இந்தத் தளத்திலிருந்து விலங் கு மை்ணட ஓடு, மைிகள் , பேப்பு உருக்கு
அலகுகள் , பட்டணறகளின் ஈர மை் சுேர்கள் , மட்பொை்டங் கள் மற் றும் தமிழ் பிரொமி
எழுத்து ேடிேம் ஆகியணேயும் கை்படடுக்கப்பட்டுள் ளன.



இது பபருங் கற்கொலக் கலொே்ேொரத்தில் ேொழ் விற் குப் பிறகொன நிணல (இறப்பு) மற்றும்
அடக்கம் பேய் யப் படுேதற் கொன ேடங் குகள் ஆகியேற் றின் மீது கேனம் பேலுத்தி
உள் ளது.



பபருங் கல் என்பது தனியொக ஒரு கல் அல் லது பல் மேறு கற்களுடன் மேர்த்து ஒரு
அணமப்பு அல் லது நிணனவுே் சின்னத்ணதக் கட்டணமக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு
மிகப்பபரிய ேரலொற் றுக்கு முந்ணதய கொலக்கட்டத்ணதே் மேர்ந்த கல் லொகும் .



பகொடுமைல்

என்பது

தமிழ் நொட்டின்

ஈமரொடு மொேட்டத்தில்

அணமந்துள் ள ஒரு

கிரொமமொகும் .


இது கொவிரி ஆற் றின் துணையொறொன பநொய் யல் ஆற் றின் ேடக்கு நதிக்கணரயில்
அணமந்துள் ளது.



இது ஒரு கொலத்தில் பகொடுமைம் என்ற பபயரில் ேளர்ந்து ேரும் ஒரு பை்ணடய
ேர்த்தக நகரமொக குறிப்பிடப் பட்டுள் ளது. இது ேங் க இலக்கியமொன பதிற் றுப்பத்தில்
குறிப்பிடப் பட்டுள் ளது.



இது கி.மு. 5 ஆம் நூற் றொை்டு முதல் கி.மு. 1 ஆம் நூற் றொை்டு ேணர ேர்த்தக மற் றும்
பதொழில் ேள நகரமொகே் பேயல் பட்டது.

லகாந் தழகயில் குழந் ழத எலும் பு


பழங் கொலத்ணதே் மேர்ந்த கீழடி என்ற இடத்தில் தற் பபொழுது நணடபபற் று ேரும் 6ேது
கட்ட அகழொய் வின் மபொது பகொந்தணக கிரொமத்திலிருந்து ஒரு குழந்ணதயின் எலும் பு
மிே்ேங் கள் கை்படடுக்கப் பட்டுள் ளன.



சிேகங் ணக மொேட்டத்தில் உள் ள பகொந்தணகயில் தமிழ் நொடு மொநில பதொல் லியல்
துணறணயே் மேர்ந்த பதொல் லியல் துணற ேல் லுநர்கள் பைியொற் றுேது இதுமே
முதல் முணறயொகும் .

29

தமிழ் நாட்டில் MSME


மத்திய அரேொனது சிறு, குறு, மற் றும் நடுத்தர பதொழிற்துணறணய மீட்படடுப்பதற்கொக
மேை்டி தமிழ் நொடு மொநிலத்திற் கு ரூ. 4125 மகொடிணய ஒதுக்கியுள் ளது.



இது அத்திட்டத்தின் ஒட்டு பமொத்த நிதியில் 10% ஆகும் . இது தமிழ் நொட்டில் சிறப்பொன
முணறயில் பேயல் படுத்தப் படுகின்றது.

ததசியெ் செய் திகள்
லதாகுதி மறுவழரயழற ஆழணயம்


ேடகிழக்கு மொநிலங் கள் மற் றும் ஒன்றியப் பிரமதேத்தின் நொடொளுமன்ற மற் றும்
ேட்டமன்ற பதொகுதிகணள மறுேணரயணற பேய் யும் குழுவிற் கு உதவுேதற்கொக ஜம் மு
கொஷ்மீர், அேொம் , மைிப்பூர், நொகொலொந்து மற் றும் அருைொே்ேலப் பிரமதேம்
ஆகியேற் ணறே் மேர்ந்த 15 நொடொளுமன்ற உறுப்பினர்கணள பதொகுதி மறுேணரயணற
ஆணையத்தின் இணை உறுப்பினர்களொக மக்களணே நியமித்துள் ளது.



ேமீபத்தில் மத்திய அரேொனது உே்ேநீ திமன்றத்தின் முன்னொள் நீ திபதியொன ரஞ் ேனொ
பிரகொஷ் மதேொய் என்பேரது தணலணமயில் பதொகுதி மறுேணரயணற ஆணையத்ணத
அணமத்திருந்தது.



இது ஜம் மு கொஷ்மீர் ஒன்றியப் பிரமதேம் மற் றும் அேொம் , அருைொே்ேலப் பிரமதேம் ,
மைிப்பூர் மற் றும் நொகொலொந்து ஆகிய ேடகிழக்கு மொநிலங் களின் மக்களணே மற் றும்
ேட்டமன்றத் பதொகுதிகணள மறுேணரயணற பேய் ய இருக்கின்றது.



பதொகுதி மறுேணரயணற என்பது ேட்டமன்றத்ணதக் பகொை்ட ஒரு மொநிலத்தின்
நிலப்பரப்புத்

பதொகுதிகளின்

ேரம் புகள்

(அ)

எல் ணலகணள

ேகுக்கும்

ஒரு

பேயல் முணறயொகும் .


இந்த ஆணையங் கள் 1952, 1963, 1973, மற் றும் 2002 ஆகிய ஆை்டுகளில் 4 முணற
அணமக்கப் பட்டுள் ளன.
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காடுகளின் சிறு உற் பத்திப் லபாருள்


குணறந்தபட்ே ஆதொர விணலயில் கூடுதலொக கொடுகளின் 23 சிறு உற் பத்திப் பபொருட்கள்
(MFP

-

Minor

Forest

Produce)

மேர்க்கப்

பட்டுள் ளதொக

மத்தியப்

பழங் குடியின

விேகொரங் கள் துணற அணமே்ேகம் அறிவித்துள் ளது.


இந்திய ேனே் ேட்டம் , 1927 என்ற ேட்டம் ேன உற் பத்திப் பபொருணள ேணரயறுக்கின்றது.



எனினும் , MFP ஆனது 2007 ஆம் ஆை்டில் தொன் ேணரயறுக்கப்பட்டது.



இது ேன உரிணமகள் ேட்டம் அல் லது பட்டியலிடப்பட்ட பழங் குடியினர் மற் றும் இதரப்
பொரம் பரிய ேனப் பபொருட்கள் மேகரிப்பொளர்கள் (ேன உரிணமகணள அங் கீகரித்தல் )
ேட்டம் , 2006 என்ற ேட்டத்ணத நணடமுணறப்படுத்தியதின் மூலம் மமற்பகொள் ளப்
பட்டுள் ளது.



MFP என்பது மரம் அல் லொத தொேரம் ேொர்ந்த அணனத்து ேன உற் பத்திப் பபொருள் என
ேணரயறுக்கப் படுகின்றது.



மூங் கில் , சிறு கிணளகள் , அடிக்கட்ணட, பிரம் புகள் , துேர், பட்டுக்கூடு, மதன், பமழுகுகள் ,
அரக்கு, படன்டு/பகை்டு இணலகள் , மருத்துேக் குைம் பபொருந்திய தொேரங் கள் ,
மூலிணககள் , மேர்கள் , கிழங் குகள் ஆகியணே MFPயில் உள் ளடங் கி உள் ளன.



ஆகமே கொடுகளின் சிறு உற் பத்திப் பபொருளின் ேணரயணறயில் மூங் கில் மற் றும்
பிரம் புகளும் உள் ளடங் கியுள் ளன.

நிைர்கா சூறாவளி (புயல் )


இந்திய ேொனியல் ஆய் வு ணமயமொனது (IMD - Indian Meteorological Department) அரபிக்
கடலில் ஒரு கொற்றழுத்தம் உருேொகியுள் ளதொக அறிவித்துள் ளது.



இது குஜரொத் மற்றும் மகொரொஷ்டிரொ மொநிலக் கடற்கணரகணள மநொக்கி நகர்கின்றது.



இந்தப் புயலிற்கொன பபயரொனது ேங் க மதேத்தினொல் ணேக்கப் பட்டதொகும் .



IMD ஆனது அரபிக் கடல் மற் றும் ேங் கொள விரிகுடொ உள் ளிட்ட ேட இந்தியப்
பபருங் கடலில்
உருேொகும்
மமற்பகொள் கின்றது.

புயல் களுக்குப்

பபயர்

ணேக்கும்

பைிணய

ஒரு மதைம் ஒரு குடும் ப அட்ழடத் திட்டம்


சிக்கிம் , ஒடிேொ மற் றும் மிமேொரம் ஆகிய மமலும் 3 மொநிலங் களும் ஒருங் கிணைந்தப்
பபொது விநிமயொக அணமப்பு (PDS - Public Distribution System) மமலொை்ணம முணறயில்
மேர்ந்துள் ளதொக மத்திய நுகர்மேொர் விேகொரங் கள் மற் றும் பபொது விநிமயொகத் துணற
அணமே்ேரொன ரொம் விலொஸ் பஸ்ேொன் அறிவித்துள் ளொர்.



ஒருங் கிணைந்த PDS மமலொை்ணம முணறயின் மூலம் , இந்திய அரேொனது மதசிய
உைவுப் பொதுகொப்புே் ேட்டத்தின்
ேருகின்றது.

பயன்கணளக் பகொை்டு மேர்க்க

முயற்சித்து



இந்தத் திட்டமொனது நொட்டில்
எந்தபேொரு இடத்திலும்
ேசிக்கும்
இந்தியக்
குடிமக்களுக்கு உைவு தொனியங் கணள ேழங் குேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



இதுேணர இந்தத் திட்டமொனது 17 மொநிலங் கள் மற் றும் ஒன்றியப் பிரமதேங் களில்
பேயல் படுத்தப் பட்டுள் ளது.



ேரும் ஆகஸ்ட் மொதத்தில் மைிப்பூர், உத்தரகொை்ட் மற் றும் நொகொலொந்து ஆகிய 3
மொநிலங் களும் இந்தத் திட்டத்தில் இணைய இருக்கின்றன.
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MSME (சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தர லதாழில் நிறுவனங் கள் ) வழரயழற


MSME

மீதொன

ேணரயணறயில்

ஏற் படுத்தப்பட

உள் ள

மொற் றங் களுக்கு

மத்திய

அணமே்ேரணே ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.


2006 ஆம் ஆை்டில் MSME மமம் பொட்டுே் ேட்டம் நணடமுணறக்கு ேந்து
ஆை்டுகளுக்குப் பின்னர் தற்பபொழுது இது திருத்தியணமக்கப் பட்டுள் ளது.
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புதிய ேணரயணறயின்படி, ரூ. 1 மகொடி மற் றும் 5 மகொடி முதலீடு பகொை்ட MSMEகள் குறு
நிறுேனங் கள் என்று ேணகப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.



ரூ.10 மகொடி மற் றும் ரூ.50 மகொடி என்ற அளவில் ேருடொந்திர விற் று முதல் பகொை்ட
MSMEகள் சிறு நிறுேனங் கள் என்று ேணகப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.



ரூ.50 மகொடி மற் றும் அதற் கு மமல் என்ற அளவில் ேருடொந்திர விற் று முதல் பகொை்ட
MSMEகள் நடுத்தர நிறுேனங் கள் என்று ேணகப்படுத்தப் பட்டுள் ளன.



நொட்டில் 60 மில் லியனுக்கும் மமற் பட்ட MSMEகள் உள் ளன.



இணே இந்தியொவின் பமொத்த உள் நொட்டு உற்பத்தியில்
பங் களிக்கின்றன.

இணே

110

மில் லியன்

(அ) 11

29% என்ற அளவிற் குப்

மகொடி

மேணலேொய் ப்புகணள

ேழங் குகின்றன.


இணே நொட்டிலிருந்து ஏற் றுமதி பேய் யப்படும் பபொருட்களில் பொதிக்கும் மமற் பட்ட
ஏற் றுமதிக்குப் பங் களிப்பு பேய் கின்றது.

CHAMPIONS


இந்தியப் பிரதமர் நமரந்திர மமொடி “CHAMPIONS”

என்று அணழக்கப்படும்

ஒரு

பதொழில் நுட்பத் தளத்ணத பதொடங் கியுள் ளொர்.


“CHAMPIONS” என்பது “அதிகரித்து ேரும் உற் பத்தி மற் றும் நொட்டின் ேலிணமக்கொன
நவீனே் பேயல் பொடுகளின் உருேொக்கம் மற்றும் உைர்வுமிக்க பேயல் பொடு” என்பணதக்
குறிக்கின்றது.



இது பதொழில் நுட்பத்தொல் பேயல் படுத்தப்படும் ஒரு கட்டுப்பொட்டு அணற மற்றும்
மமலொை்ணமத் தகேல் அணமப்பொகும் . இது நவீனத் தகேல் மற்றும் தகேல் பதொடர்புத்
பதொழில் நுட்பக் கூறுகணளப் பயன்படுத்துகின்றது.



இந்த முழு இணைய தளமும் மதசியத் தகேல் ணமயத்தினொல் உருேொக்கப் பட்டு
உள் ளது.

ஒரு சூரியன் ஒரு உலகம் ஒரு கட்டழமப் பு


அை்ணமயில் ,

ஒரு

சூரியன்

ஒரு

உலகம்

ஒரு

கட்டணமப்பு

என்ற

திட்டத்ணத

பேளியிடுேதற் கு மேை்டி இந்த திட்டத்தில் பங் மகற் க விரும் பும் நொடுகளுக்கு இந்திய
அரசு அணழப்பு விடுத்துள் ளது.


இதன்

பின்னைியில்

உள் ள

மநொக்கம்

‘சூரியன்

ஒருமபொதும்

மணறேதில் ணல’

என்பதொகும் .


இது உலக
பட்டுள் ளது.



இந்த

ேங் கியின்

முயற்சியின்

பதொழில் நுட்ப உதவித் திட்டத்தின்

மூலம்

மத்திய

புதிய

மற் றும்

கீழ்

மமற் பகொள் ளப்

புதுப்பிக்கத்தக்க

எரிேக்தி

அணமே்ேகமொனது மமற் கு ஆசியொ மற் றும் பதன்கிழக்கு ஆசியொவில் பரவியிருக்கும்
140க்கும் மமற் பட்ட நொடுகளில் உள் ள சூரிய ஒளி ேளங் கணளப் பகிர்ந்து பகொள் ேது
குறித்து ஒரு உலகளொவிய ஒருமித்த கருத்ணத உருேொக்க திட்டமிட்டு உள் ளது.
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ராமேஷ் பூஷன் குழு


ரொமஜஷ் பூஷை் தணலணமயில்
சீர்திருத்தும்

பைிணய

மருந்துப் பபொருள்

மமற் பகொள் ள

இருக்கும்

மீதொன ஒழுங் குமுணறணயே்

ஒரு

குழுணே

அணமே்ேரணேே்

பேயலொளர் நியமித்திருக்கின்றொர்.


இரேொயன மற் றும் உரத்துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ் உள் ள மருந்துத் துணறயொனது
மருந்தியல் பதொழில் துணறணய (Pharma industry) நிர்ேகித்து ேருகின்றது.

“SWADES”


மத்திய

அரேொனது

பேளிநொடுகளில்

இருந்து

இந்தியொ

திரும் பும்

இந்தியப்

பைியொளர்களின் திறன்கணளக் கைக்கிடுேதற் கொக மேை்டி “SWADES” என்ற ஒரு
திட்டத்தின் கீழ் திறன் மதிப்பீட்டு நடேடிக்ணகணய நடத்த இருக்கின்றது.


“SWADES” (Skilled Workers Arrival Database for Employment Support) என்பது மேணலேொய் ப்பு
உதவிகளுக்கொக மேை்டி திறனுள் ள பைியொளர்களின் ேருணக குறித்த தரவுத் தளம்
என்பணதக் குறிக்கின்றது.



இது இந்தியக் குடிமக்களின் அனுபேங் கள் மற் றும் திறன்களின் அடிப்பணடயில் தகுதி
ேொய் ந்த இந்தியக் குடிமக்களின் தரவுத் தளத்ணத உருேொக்குேணத மநொக்கமொகக்
பகொை்டுள் ளது.



இது மத்தியத் திறன் மமம் பொடு மற் றும் பதொழில் முணனவுத் துணற அணமே்ேகம் , மத்திய
விமொனப் மபொக்குேரத்துத் துணற அணமே்ேகம் மற் றும் மத்திய பேளியுறவுத் துணற
அணமே்ேகம் ஆகியேற் றின் ஒரு கூட்டு முயற்சியொகும் .

துலிப் (TULIP)


மத்திய வீட்டுேேதி மற் றும் நகர்ப்புற மமம் பொட்டுத்துணற அணமே்ேகம் மற் றும் மத்திய
மனித ேள மமம் பொட்டுத் துணற அணமே்ேகம் ஆகியணே இணைந்து “துலிப்” (TULIP)
என்றணழக்கப்படும்
உள் ளுணறக்
கற் றல்
பயிற்சித்
திட்டம்
ஒன்ணறத்
பதொடங் கியுள் ளன.



இந்தத்

திட்டமொனது

பட்டப்படிப்ணப

நிணறவு

பேய் யும்

புதிய

பபொறியியல்

பட்டதொரிகளுக்கொகத் பதொடங் கப்பட்டுள் ளது.


இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , இேர்கள் இந்தியொவில் உள் ள 4400 நகர்ப்புற உள் ளொட்சி
அணமப்புகள் மற் றும் 100 பபொலிவுறு நகரங் களுடன் இணைந்துப் பைியொற் றும்
ேொய் ப்ணபப் பபற இருக்கின்றனர்.



இந்த உள் ளுணறப் பயிற்சியொனது ஓரொை்டுக் கொலம் என்ற அளவிற்கு நடத்தப்பட
இருக்கின்றது.
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மருந் தியல் ஆழணயம்


மத்திய

ஆயுஷ்

துணற

மஹொமிமயொபதிக்கொன

அணமே்ேகத்தின்
மருந்தியல்

கீழ் ,

உள் ள

ஆணையத்ணத

இந்திய

மீை்டும்

மருந்து

மற் றும்

ஏற் படுத்துேதற் கு

மேை்டி மத்திய அணமே்ேரணே ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.


இந்த ஆணையமொனது இந்திய மருத்துேத்திற்கொன மருந்தியல் ஆய் ேகம் மற் றும்
மஹொமிமயொபதி மருந்தியல்
ஏற் படுத்தப் படுகின்றது.



ஆய் ேகம்

ஆகியேற் ணற ஒன்றிணைப்பதன் மூலம்

இது ஆயுர்மேதொ, சித்தொ, யுனொனி மற் றும் மஹொமிமயொபதி ஆகிய மருத்துேத்திற் கொன
மருந்துகளின்

தரக்

கட்டுப்பொட்ணட

மமம் படுத்துேணதயும்

அேற் றின்

ஒழுங் குமுணறகணள மமம் படுத்துேணதயும் மநொக்கமொகக் பகொை்டு உள் ளது.


இந்த ஆணையம் மத்திய ஆயுஷ் துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ் பேயல் படும் ஒரு தனிே்
சுதந்திர அணமப்பொகும் .



மருந்தியல் என்பது மருந்து உற் பத்தி பேய் தணலக் குறிக்கின்றது.

ஒரு இந்தியா, ஒரு விவைாயை் ைந்ழத


மத்திய அணமே்ேரணேயொனது “ஒரு இந்தியொ, ஒரு விேேொயே் ேந்ணத” என்பதின்
உருேொக்கத்திற்கு ேழிேணக பேய் யும் ஓர் அேேரே் ேட்டத்திற்கு ஒப்புதல் ேழங் கி
உள் ளது.



இது மேளொை் உற் பத்திப் பபொருணளத் தணடயற்ற ேணகயில் ேர்த்தகம் பேய் ேணத
உறுதி பேய் ேதற் கொக “மேளொை் உற் பத்திப் பபொருள் ேர்த்தகம் மற்றும் ேைிகம்
(ஊக்குவிப்பு மற் றும் ேேதிணய ஏற் படுத்திக் பகொடுத்தல் ) அேேரே் ேட்டம் , 2020” என்று
பபயரிடப் பட்டுள் ளது.



இந்த அேேரே் ேட்டமொனது விேேொய உற் பத்திப் பபொருள் ேந்ணதயிடல் குழுவிற்கொக
இயற்றப்

பட்ட

மொநிலே்

ேட்டங் களின்

கீழ்

அறிவிக்கப்

பட்டுள் ள

ேந்ணத

ேளொகங் களுக்கு பேளிமய மொநிலங் களுக்கிணடமயயொன மற் றும் மொநிலத்திற்குள்
நணடபபறும் தணடயற் ற ேர்த்தகம் ேர்த்தகத்ணத ஊக்குவிக்க இருக்கின்றது.




இது விேேொயிகள் மற் றும் ேர்த்தகர்கள் இருதரப்பினரும் தொங் கள் விரும் பிய மேளொை்
உற் பத்திப் பபொருணள ேொங் குதல் மற் றும் விற் றலுக்கொன
ஏற் படுத்துேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

ஒரு

இது

அளவில்

மின்னணு

முணறயில்

அதிக

எை்ைிக்ணகயிலொன

சூழலணமப்ணப
ேர்த்தகம்

நணடபபறுேணத உறுதி பேய் ேதற் கொக நிதிப் பரிமொற் றத் தளத்தில் ஒரு மின்னணு
ேர்த்தக முணறணயப் பரிந்துணர பேய் துள் ளது.


இந்தே் ேட்டத்தின் கீழ் விேேொயிகளின் மேளொை் பபொருட்கள் மீதொன விற் பணனக்கு
எந்தபேொரு பேஸ் (ேரி மீதொன ேரி) அல் லது கட்டைம் எதுவும் விதிக்கப்பட மொட்டொது.



மமலும் மத்திய அணமே்ேரணேயொனது விேேொயிகள் (அதிகொரமளித்தல் மற் றும்
பொதுகொப்பு) விணல உத்தரேொதம் மற் றும் மேளொை் பைிகள் குறித்த ஒப்பந்தம்
அேேரே் ேட்டம் , 2020 என்ற ேட்டத்திற் கும் ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



இந்த நடேடிக்ணகயொனது சுரை்டல் குறித்த எந்தபேொரு பயமும் இல் லொமல் ஒரு
ேமமொன மபொட்டி பகொை்ட தளத்தில் பபொருட்கணளே் மேமித்து ணேத்திருப்பேர்கள் ,
தயொரிப்பொளர்கள் , மிகப்பபரிய சில் லணற விற் பணனயொளர்கள் , பமொத்த வியொபொரிகள்
மற் றும் ஏற் றுமதியொளர்களுடன் விேேொயிகள் பங் கு பகொள் ேணத உறுதி பேய் ய
இருக்கின்றது.
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சீன எல் ழல உள் கட்டழமப் பு


சீன எல் ணலப் பகுதிகளில் உள் கட்டணமப்பு ேேதிகணள மமம் படுத்துேதற்கொன புதிய
ேழிகொட்டுதல் களுக்கு மத்திய அணமே்ேரணே ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



இது மத்திய அரேொல்
நிதியளிக்கப்படும் திட்டத்தின் 10% நிதிணய லடொக் ,
அருைொே்ேலப் பிரமதேம் , இமொே்ேலப் பிரமதேம் , உத்தரகொை்ட் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய
மொநிலங் களில் உள் ள திட்டங் களுக்கு மட்டுமம பயன்படுத்த ேழிேணக பேய் கின்றது.

ஸ்டார்ட் அப் மிளிரல் சூழலழமப் புத் தரவரிழை 2020


ஸ்டொர்ட் அப் மிளிரல் என்ற நிறுேனமொனது ஆனது ஸ்டொர்ட் அப்களின் எை்ைிக்ணக,
அேற்றின் தரம் மற் றும் ேர்த்தகே் சூழல் ஆகியேற் றின் அடிப்பணடயில் இருக்கும்
சூழணலணமப்ணப அளவிடுகின்றது.



இந்தக் குறியீட்டின் படி, இந்தியொ 2019 ஆம் ஆை்டிலிருந்த 17ேது இடத்திலிருந்து 6
இடங் கள் ேரிேணடந்து 23ேது இடத்தில் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



இந்தியொ மூன்றொேது மிகப்பபரிய ஸ்டொர்ட் அப் சூழலணமப்ணபக் பகொை்டுள் ளது
என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.



இந்தத் தரேரிணேயில் அபமரிக்கொ முதல் இடத்திலும் ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் 2ேது
இடத்திலும் இஸ்மரல் 3ேது இடத்திலும் உள் ளன.



முதல் 100 ஸ்டொர்ட் அப் நிறுேனங் களில் , 4 இந்திய நகரங் கள் மட்டுமம “ஸ்டொர்ட் அப்
சூழலணமப்பிற்கொன உலகளொவியத்
பபயரிடப் பட்டுள் ளன.



பபங் களுரூ,

புதுதில் லி,

மும் ணப

தரேரிணேயில்
மற் றும்

2020

ணஹதரொபொத்

ஆை்டின்

நகரங் கள் ”

ஆகியணே

இந்த

4

நகரங் களொகும் .

2020 ஆம் ஆண்டின் ஆளில் லா விமான அழமப் பு விதிகள்


இது மத்திய சிவில் விமொனப் மபொக்குேரத்துத் துணறயினொல் பேளியிடப் பட்டு உள் ளது.



இந்த விதிகள் ஆளில் லொ விமொன (UA - Unmanned Aircraft) அணமப்புகள் மற் றும் குட்டி
விமொனங் களின் உற் பத்தி, இறக்குமதி, ேர்த்தகம் , உரிணம மற் றும் பேயல் பொடுகணள
ஒழுங் குபடுத்துேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



விபத்து ஏற் பட்டொல் அதற்கொன பபொறுப்ணப ஏற் கும் ேணகயில் தகுதியுணடய மூன்றொம்
நபர் கொப்பீட்டுக் பகொள் ணக இருந்தொபலொழிய எந்தபேொரு UAயும் இந்தியொவில்
பேயல் பட அனுமதிக்கப் படமொட்டொது.
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250 கிரொம் அல் லது அதற்குக் குணறேொன எணட பகொை்ட நொமனொ ஆளில் லொ குட்டி
விமொனங் கள் ஆளில் லொ குட்டி விமொனத்திற்கொன விமொனி ஓட்டுனர் உரிமம் எதுவும்
இல் லொமல் கூட பேயல் பட அனுமதிக்கப்படும் .

உணவுப் பாதுகாப் புக் குறியீடு


இந்தியொவின் உைவுப் பொதுகொப்பு மற் றும் தர நிர்ைய ஆணையமொனது இரை்டொேது
‘மொநில உைவுப் பொதுகொப்புக் குறியீட்டின்’ முடிவுகணளப் பகிர்ந்து உள் ளது.



இந்தியொவின் உைவுப் பொதுகொப்புக் குறியீட்டில் பபரிய மொநிலங் களிணடமய குஜரொத்
முதலிடத்திலும் ஒன்றியப் பிரமதேங் களிணடமய ேை்டிகர் முதலிடத்திலும் உள் ளன.



இந்தக் குறியீட்டில் சிறிய மொநிலங் களிணடமய மகொேொ முதலிடத்தில் உள் ளது.



இந்தக் குறியீட்டில் பபரிய மொநிலங் களிணடமய குஜரொத் மொநிலத்ணதத் பதொடர்ந்து
தமிழ் நொடு மற்றும் மகொரொஷ்டிரொ ஆகிய மொநிலங் களும் சிறிய மொநிலங் களிணடமய
மகொேொணேத் பதொடர்ந்து மைிப்பூர் மற் றும் மமகொலயொ ஆகிய மொநிலங் களும்
தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.



இந்தக் குறியீட்டில் ஒன்றியப் பிரமதேங் களிணடமய ேை்டிகணரத் பதொடர்ந்து தில் லி
மற் றும் அந்தமொன் நிக்மகொபர் தீவுகள் ஆகியணே தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.

தக்காண ராணி இரயில் – 90 ஆண்டுகள்


இது “தக்கொைத்தின் ரொைி” என்று அணழக்கப் படுகின்றது.



இது மும் ணப மற் றும் புமனவிற் கு இணடமய இயக்கப் படுகின்றது.



இது 1930 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 01 ஆம் மததி அன்று தனது பேயல் பொட்ணடத் பதொடங் கியது.



இந்தியொவின் முதலொேது அதிமேக இரயில் , மின்ேொரத்தொல் இயக்கப் படும் முதலொேது
நீ ை்ட பதொணலவு பகொை்ட இரயில் , முன்கூட அணறணயக் பகொை்ட முதலொேது
இரயில் , பபை்கள் மட்டும் உள் ள பபட்டிணயக் பகொை்ட முதலொேது இரயில் , உைேக
ேேதிணயக் பகொை்ட முதலொேது இரயில் உள் ளிட்ட பல ேொதணனகணள இந்த ரயில்
பகொை்டுள் ளது.
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இந்திய நிலக்கரிப் பரிமாற் றை் ைந் ழத


நிலக்கரித் துணறயில் ேைிக ரீதியில் சுரங் கத் துணறணய மமம் படுத்துேதற் கு மேை்டி
இந்தியொ விணரவில் நிலக்கரி ேர்த்தகத் தளத்ணத அணமக்கவுள் ளது.



இந்த திட்டத்தின் கீழ் , நொட்டில் உற் பத்தி பேய் யப்படும் முழு நிலக்கரியும் ‘நிலக்கரிப்
பரிமொற் றே் ேந்ணத’ என்ற தளத்தில் ேர்த்தகம் பேய் யப்படும் .



நிலக்கரிப் பரிமொற்றம் ஒரு இணையேழி நிலக்கரி ேர்த்தகத் தளமொக இருக்கும் .
அதில் விணல என்பது மதணே மற் றும் ேழங் கல் அடிப்பணடயில் ஒரு பேளிப்பணடயொன
முணறயில் நிர்ையிக்கப் படும்



இந்தியொவின் முதல் நிலக்கரி ேர்த்தகத் தளத்ணத அணமப்பது மிகவும் குறிப்பிடத்
தக்கதொகும் . ஏபனனில் இது நிலக்கரித் துணறயில் மிகுதியொன அளவில் அதணன
ேொங் குபேர்களும் விற் பேர்களும் நுணழேதற் கு ேழிேகுக்கிறது.



இந்தியொவில்

நிலக்கரி ஒழுங் கொன முணறயில்

விற் பணன பேய் ேதற்கொன ஒமர

ேர்த்தகத் தளமொக நிலக்கரிப் பரிமொற் றம் இருக்கும் என்று எதிர்பொர்க்கப் படுகிறது.

ழநமிஷா 2020


புது தில் லியின் நவீன கணலக்கொன மதசியக் கணலக்கூடமொனது இணையேழியொக
ணநமிஷொ 2020 எனும் ஒரு மகொணடக்கொல கணல நிகழ் ேசி
் ணய ஏற் பொடு பேய் ய உள் ளது.



இது

கணலஞர்களிடமிருந்துப்

பங் மகற் பொளர்களுக்கும்

கணல

ஆர்ேலர்களுக்கும்

கணலணய உருேொக்குேதற் கும் மற் றும் அதணனக் கற் றுக் பகொள் ேதற் கும் மதணேயொன
ேொய் ப்ணப ேழங் குேதற் கொன ஒரு முயற்சியொகும் .


இந்த

நிகழ் ேசி
் யிலிருந்துத்

மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட

கணலப்

பணடப்புகளின்

ஒரு

கை்கொட்சி நவீன கணலக்கொன மதசியக் கணலக்கூடத்தின் கணல ஊடகத் தளமொன
மேொஹொமில் கொட்சிப் படுத்தப்படும் .


நவீன கணலக்கொன மதசியக் கணலக்கூடமொனது 1954 ஆம் ஆை்டில் புது தில் லியின்
பஜய் ப்பூர் மொளிணகயில் நிறுேப் பட்டது.



இது இந்திய அரேொங் கத்தின் கலொே்ேொர அணமே்ேகத்தின் கீழ் ஒரு துணைநிணல
அலுேலகமொக நடத்தப்பட்டு நிர்ேகிக்கப் படுகிறது.

மத்திய நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்தின் 18வது அமர்வு


ேமீபத்தில்

இந்திய

அரேொனது

லடொக்

மற் றும்

ஜம் மு

கொஷ்மீர்

ஒன்றியப்

பிரமதேங் களுக்கொக மத்திய நிர்ேொகத் தீர்ப்பொயத்தின் (CAT - Central Administrative
Tribunal) 18ேது அமர்ணேத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளது.


இந்தத் தீர்ப்பொயமொனது பபொதுப் பைியொளர்களின் பைிநிணலணமகள் பதொடர்பொன
புகொர்கள் குறித்து விேொரிக்க இருக்கின்றது.
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CAT ஆனது ஒரு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அளிக்கப்பட்டுள் ளணதப் மபொன்மற தனது
அதிகொரத்ணதப் பயன்படுத்த அதிகொரமளிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது நிர்ேொகத் தீர்ப்பொயே் ேட்டம் , 1985 என்ற ேட்டத்தின் கீழ் மமற்பகொள் ளப் பட்டுள் ளது.

பாழலவனத் துரத்தல் நடவடிக்ழக


ேமீபத்தில் இரொஜஸ்தொன் கொேல் துணறயொனது ரொணுே நுை்ைறிவுத் தகேல் களின்
அடிப்பணடயில் பஜய் ப்பூரில் 2 குடிமக்கள் பொதுகொப்புப் பைியொளர்கணளக் ணகது
பேய் துள் ளது.



இந்தத்

தகேல் கள்

பொணலேனத்

துரத்தல்

நடேடிக்ணக

என்பதின்

கீழ்

பபறப்

பட்டுள் ளன.


இது 2019 ஆம் ஆை்டில் ரொணுே நுை்ைறிவுப் பிரிவினொல் பதொடங் கப்பட்ட ஒரு உளவு
எதிர்ப்பு நடேடிக்ணகயொகும் .



இேர்கள் அலுேல் ேொர் ரகசியே் ேட்டம் , 1923 என்ற ேட்டத்தின் கீழ் ணகது பேய் யப்
பட்டுள் ளனர்.



துபொக் நடேடிக்ணக என்பது, பொகிஸ்தொனின் ISI (Inter-Service Intelligence – பைிகளுக்கு
இணடமயயொன நுை்ைறிவு) என்ற அணமப்பொல் பதொடங் கப்பட்ட ஒரு ரொணுே
நுை்ைறிவு நடேடிக்ணகயொகும் .



இந்த நடேடிக்ணகயொனது இந்தியொணேே் சிணதப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

கழிவு நீ ர் உற் பத்தி அடிப் பழடயிலான வழகப் பாடு


மத்திய மொசுக் கட்டுப்பொட்டு ேொரியமொனது ரயில் நிணலயங் களில் உற் பத்தியொகும்
கழிவு நீ ரின் அளணேப் பபொறுத்து, அேற் ணற சிேப்பு, ஆரஞ் சு மற் றும் பே்ணே என்ற
நிறங் களொக ேணகப்படுத்தியுள் ளது.



சிேப்பு : ஒரு நொணளக்கு 100 கிமலொ லிட்டர்கள் (KLD - KiloLitres per Day) (அ) அதற் குே்
ேமமொன அளவில் கழிவு நீ ர் உற் பத்தியொகும் ரயில் நிணலயங் கள் .



ஆரஞ் சு : 10 KLD என்ற அளவிற் கும் அதிகமொக அமத ேமயம் 100 KLD என்ற அளவிற் கும்
குணறேொகக் கழிவுநீ ர் உற் பத்தியொகும் ரயில் நிணலயங் கள் .



பே்ணே : 10 KLD என்ற அளவிற்கும் குணறேொக கழிவு நீ ர் உற் பத்தியொகும் ரயில்
நிணலயங் கள் .

5வது மதசிய நிறுவனத் தரக் கட்டழமப் பு (NIRF)


மத்திய மனித ேள

மமம் பொட்டுத் துணற அணமே்ேகமொனது நொட்டில் உள் ள கல் வி

நிறுேனங் களுக்கொக மதசிய நிறுேனத் தரக் கட்டணமப்ணப (NIRF- National Institutional
Ranking Framework) பேளியிட்டுள் ளது.


இதில் ஐஐடி-மதரொஸ் முதலிடத்தில் உள் ளது. இதற் கு அடுத்த இடத்தில்
பபங் களூரு தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



இதில் மூன்றொேது இடத்ணத ஐஐடி-தில் லி ணகப்பற்றியது.



ஐஐடி-மதரொஸ் ஆனது சிறந்த பபொறியியல் கல் லூரியொக உருபேடுத்துள் ளது.



பல் கணலக்கழகப் பிரிவில் , ஐஐஎஸ்சி-பபங் களூரு முதலிடத்ணதப் பிடித்துள் ளது. இதில்
தில் லியின் ஜேஹர்லொல் மநரு பல் கணலக்கழகம் 2ேது இடத்ணதயும் , பனொரஸ் இந்து
பல் கணலக்கழகம் 3ேது இடத்ணதயும் பிடித்துள் ளன.
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ஐஐஎஸ்சி-



முதலொேது NIRF தரேரிணேயொனது 2016 ஆம் ஆை்டில் பேளியிடப்பட்டது.



NIRF ஆனது பபொறியியல் , பல் கணலக்கழகம் , மமலொை்ணம, கல் லூரி, மருத்துேம் ,
மருந்தகம் , ேட்டம் , பல் மருத்துேம் மற் றும் கட்டிடக்கணல ஆகிய 10 பிரிவுகளின் கீழ்
கல் வி நிறுேனங் கணளத் தரேரிணேப்படுத்துகின்றது.



முதன்முணறயொக, இந்த ஆை்டின் பட்டியலில் பல் மருத்துேக் கல் லூரிகள் மேர்க்கப்
பட்டுள் ளன.

ஒரு துளி அதிக ்


யிர்

2020-21 ஆம் ஆை்டிற்கொன பிரதொன் மந்திரி கிருஷி சிஞ் ேொய் மயொஜனொவின் ஒரு துளி
அதிகப்

பயிர்

என்ற

திட்டத்தின்

கீழ்

இந்திய

அரேொனது

ரூ4,000

மகொடிணய

ஒதுக்கியுள் ளது.+


பிரதொன் மந்திரி கிருஷி சின்ேொயி மயொஜனொவின் ஒரு துளி அதிகப் பயிர் என்ற
திட்டத்தின் கீழ் பதளிப்பு மற் றும் பேொட்டு நீ ர்ப் பொேனம் மூலம் திறன்மிகு நீ ர்ப்
பயன்பொட்ணட இது ணமயமொகக் பகொை்டுள் ளது.



உரப் பயன்பொடு, பதொழிலொளர் பேலவுகள் மற் றும்
குணறப்பணதயும் இது மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.
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உள் ளீடடு
் ே் பேலவுகணளக்



இத்துடன், நபொர்டு (மேளொை்ணம மற்றும் ஊரக மமம் பொட்டிற்கொன மதசிய ேங் கி)
ேங் கியுடன் இணைந்து ரூ. 5 ஆயிரம் மகொடி நுை்பொேன நிதிய மூலதனத்ணத
உருேொக்குேது குறித்தும் இந்திய அரசு தகேல் பதரிவித்துள் ளது.

புலம் ச யர்ந்த சதாழிலாளர்களுக்கு சுகாதாரக் கா ் பீடு


இந்திய அரசு தனது முதன்ணமத் திட்டமொன பிரதொன் மந்திரி ஜன் ஆமரொக்ய மயொஜனொ
(ஆயுஷ்மொன் பொரத்) திட்டத்ணதப் புலம் பபயர்ந்த பதொழிலொளர்களுக்கும் மேர்த்து
விரிவுபடுத்தியுள் ளது.



இந்தத் திட்டத்ணதே் பேயல் படுத்தும் மதசியே் சுகொதொர ஆணையமொனது இந்தத்
திட்டத்தின் கீழ் அணடயொளம் கொைப்படும் தகுதியொன புலம் பபயர்ந்மதொருக்கு
அேர்களுக்கொன மின்னணு அட்ணடகணள ேழங் கும் .



திரும் பி ேரும் பதொழிலொளர்கள் கிரொமப்புற இந்தியொணேே் மேர்ந்தேர்கள் என்பமத
இதற்கு முக்கியக் கொரைம் ஆகும் .



மமலும் ஆயுஷ்மொன் பொரதத்தின் பயனொளிகளில் குணறந்தது 80% பயனொளிகள்
கிரொமப்புற இந்தியொணேே் மேர்ந்தேர்கள் ஆேர்.



பிரதொன் மந்திரி ஜன் ஆமரொக்ய மயொஜனொ என்பது கொகிதமில் லொ மற் றும் பைம்
பேலுத்த மதணேயில் லொ ேேதியிணனக் பகொை்டுள் ள ஒரு திட்டமொகும் , இது ஆை்டிற் கு
ஒரு குடும் பத்திற்கு ரூ.5 லட்ேம் ேணரயிலொன சுகொதொரப் பொதுகொப்பு ேழங் குேணத
மநொக்கமொகக் பகொை்டு உள் ளது.

2019-20 இன்


ாதுகா ் பு

திவு

இரயில் விபத்துக்களொல் ஏற் படும் பயைிகள் இறப்பொனது பூஜ் ஜியம் என்ற அளவில்
கடந்த ஆை்டு இந்திய ரயில் மேத் துணற தனது சிறந்த பொதுகொப்புே் பேயல் திறணனப்
பதிவு பேய் துள் ளது.



ஏப்ரல் 2019 முதல் மொர்ே் 2020 ேணர ரயில் மேத் துணறயொனது ஒரு மிகே் சிறந்த
பொதுகொப்புே் ேொதணனணயப் பதிவு பேய் துள் ளது.



இந்த ஆை்டு ஏப்ரல் 1 முதல் ஜூன் 8 ேணரயிலொன எந்தபேொரு ரயில் விபத்திலும் கூட
இரயில் பயைிகளின் உயிரிழப்பு என்று எதுவும் இல் ணல.



166 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு 1853 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொவில் ரயில் மே அணமப்பு
அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட பின்னர், 2019-2020 ஆம் ஆை்டில் தொன் முதல் முணறயொக இந்த
இலக்கு அணடயப் பட்டுள் ளது.
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DBO உடன் இளண ் பு


255 கி.மீ நீ ளமுள் ள தர்புக் -ஷிமயொக்-பதளலத் பபக் ஓல் டி (DS-DBO - Darbuk-Shyokh-Daulat
Beg Oldie) என்ற அணனத்து ேொனிணலக்கும் ஏற்ற ேொணல நிர்மொைிக்கப்படுேது
என்பதற் கொன உடனடிக் கொரைம் இந்திய ரொணுேத்திற் கும் சீன ரொணுேத்திற்கும்
இணடயிலொன மமொதமல ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது.



பொதுகொப்பு அணமே்ேகத்தின் கீழ் எல் ணலே் ேொணலகள் அணமப்பொல் கட்டப் பட்ட இந்தே்
ேொணலயொனது உை்ணமயொன கட்டுப்பொட்டுக் மகொட்டிற் குக் கிட்டத்தட்ட இணையொகே்
பேல் கின்றது. மமலும் இது மல பகுதிணய DBO பகுதியுடன் இணைக்கிறது.



லடொக்கில் இருந்து இந்தியப் பகுதியின் ேடக்கு திணேயின் எல் ணலயில் டி.பி.ஓ பகுதி
உள் ளது.



இது உலகின் மிக உயர்ந்த விமொன ஓடுதளத்ணதக் பகொை்டுள் ளது. இது முதலில் 1962
ஆம் ஆை்டுப் மபொரின் மபொது கட்டப்பட்டது.



2008 ஆம் ஆை்டில் , இந்திய விமொனப் பணடயொனது உை்ணமயொன கட்டுப்பொட்டுக்
மகொட்டுப் பகுதியுடன் மேர்த்து மிகுந்த அளவில் இருக்கும் தனது மமம் பட்ட இறங் குதள
ணமதொனங் களில் ஒன்றொக இணத மமம் படுத்திப் புதுப்பித்தது.
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இடஒதுக்கீடு குறித்து உை்ைநீ திமன்றம்


இடஒதுக்கீடு குறித்த உரிணமயொனது ஓர் அடிப்பணட உரிணமயல் ல என்று இந்திய
உே்ேநீ திமன்றம் கூறியுள் ளது.



இது
தமிழ் நொட்டின்
மருத்துேக்
கல் லூரியில்
ஒபிசி
பிற் படுத்தப்பட்டப் பிரிவினர்) இடஒதுக்கீடு ேழங் குேது

பிரிவினருக்கு
(இதர
பதொடர்பொன பல் மேறு

ேழக்குகணள ஒன்றொகே் மேர்த்து விேொரித்து ேருகின்றது.


இடஒதுக்கீட்டு உரிணமயொனது ஓர் அடிப்பணட உரிணம என்று எேரும் மகொர முடியொது
என்று இந்திய உே்ே நீ திமன்றம் கூறியுள் ளது. எனமே இடஒதுக்கீட்டுப் பயன்கள்
அளிக்கப்படொதது எந்தபேொரு அரசியலணமப்பு உரிணமயின் மீதொன விதிமீறலும்
அல் ல என்றும் உே்ே நீ திமன்றம் கூறியுள் ளது.



ஒரு பபொதுப் பிரே்சிணனக்கொக தமிழ் நொட்டில் உள் ள பல் மேறு அரசியல் கட்சிகள்
ஒன்றிணைந்து ேந்திருப்பணத உே்ேநீ திமன்றம் பொரொட்டியுள் ளது.



உே்ேநீ திமன்றமொனது மதரொஸ் உயர்நீதிமன்றத்ணத அணுகி மமல் முணறயீடு பேய் து
அங் மகமய இதற் குரிய நிேொரைத்ணதப் பபறுமொறு மனுதொரர்களிடம் கூறியுள் ளது.



இந்த மனுக்கள் 2020-21 ஆம் ஆை்டில் இளநிணல மற் றும் முதுநிணல மருத்துேம்
மற் றும் பல் மருத்துேம் பதொடர்பொன பொடப் பிரிவுகளுக்கு அகில இந்திய
இடஒதுக்கீட்டிற்கு மேை்டி தமிழ் நொட்டினொல் ேழங் கப்பட்ட இடங் களில் 50% இடங் கள்
ஒபிசி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடொக ேழங் க மேை்டும் என்று கூறுகின்றது.



தமிழ் நொட்டில் ஒபிசி, எஸ்சி மற் றும் எஸ்டி பிரிவினருக்கு 69% இடஒதுக்கீடும் அதற் குள்
ஒபிசி பிரிவினருக்கொன இடஒதுக்கீடு 50%ற் கும் மமல் உள் ளது என்பதும் குறிப்பிடத்
தக்கது.

இயற் ழகக் குறியீடு 2020


இயற் ணகக்

குறியீடு

என்பது

ஆசிரியருடனொன

பதொடர்புகள்

மற் றும்

நிறுேன

உறவுகணளக் பகொை்ட ஒரு தரவு தளமொகும் .


இந்தத் தரவு தளமொனது பஜர்மனியில் உள் ள அபமரிக்க பஜர்மனியக் கல் விப்
பிரசுரிப்பு நிறுேனமொன “ஸ்பிரின்ஞர் மநே்ேர்” என்ற ஒரு ேர்ேமதே அறிவியல் ேொர்
பிரசுரிப்பு நிறுேனத்தின் ஒரு பிரிேொன “மநே்ேர் ரிேர்ே்” என்ற பிரிவினொல் பதொகுக்கப்
பட்டுள் ளது.



இதில் முதல் 5 இடங் கள் அபமரிக்கொ, சீனொ, பஜர்மனி, ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் , ஜப்பொன்
ஆகிய நொடுகளுக்குே் பேன்றுள் ளன.



இந்தக் குறியீட்டில் இந்தியொ ஒட்டுபமொத்தமொக 12ேது இடத்தில் உள் ளது. இந்தியொணேே்
மேர்ந்த முன்னிணலயில் உள் ள 3 நிறுேனங் கள் பின்ேருமொறு:
o

அறிவியல் ேொர் மற் றும் பதொழிலக ஆரொய் ே்சி மன்றம்

o

இந்திய அறிவியல் பதொழில் நுட்பம்

o

டொடொ அடிப்பணட ஆரொய் ே்சி ணமயம்



இந்திய அரசின் மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணறயின் 3 தனிே்சுதந்திர
நிறுேனங் கள் முதல் 30 இந்திய நிறுேனங் களிணடமய இடம் பிடித்துள் ளன.



அணேயொேன:
o

பகொல் கத்தொவில் உள் ள இந்திய அறிவியல் ேளர்ே்சிக் கழகம் - 7ேது இடம்

o

பபங் களூருவில் உள் ள ஜேஹர்லொல் மநரு மமம் படுத்தப்பட்ட அறிவியல் ஆரொய் ே்சி
ணமயம் – 14ேது இடம்
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o

பகொல் கத்தொவில் உள் ள எஸ்என் மபொஸ் மதசிய அடிப்பணட அறிவியல் ணமயம் - 30ேது இடம் .

“HeiQ Viroblock”


“அரவிந்த்” என்று ஜவுளி நிறுேனமொனது தனது பநய் யப்பட்ட துைி மற் றும் ஆணடப்
பபொருட்களுக்கொக
ஒரு
ணேரஸ்
பதொடங் கியுள் ளதொக அறிவித்துள் ளது.



எதிர்ப்பு

ஜவுளித்

பதொழில் நுட்பத்ணதத்

“HeiQ Viroblock” என்ற பதொழில் நுட்பத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் ஆணடகள் துடிப்பொன
ேணகயில் ணேரஸ்கணளத் தடுத்து அதன் மூலம் பதொடர்பில் இருக்கும் ணேரஸ்கணளக்
பகொல் கின்றன. மமலும் அந்த ஆணடகளின் உற் பத்தியின் மூலம் மநொய் க் கிருமிகளின்
மறுபரிமொற் றத்திற் கொன ேொத்தியக் கூணறக் குணறக்க இது உதவுகின்றது.





“HeiQ Viroblock NPJO3” என்பது ஜவுளி உற்பத்தி நணடமுணறகளின் இறுதி நிணலயின்
மபொது பநேவு பேய் யப்பட்ட ஆணடயுடன்
நுை்ைறிவு ஜவுளித் பதொழில் நுட்பமொகும் .

மேர்க்கப்படும்

இது

சிறுமமடு

மமம் படுத்தப்பட்ட

பேள் ளி

மற்றும்

சுவிஸ்

அல் லது

நொட்டின்

பேசிசில்

ஒரு
என்ற

பதொழில் நுட்பத்தின் ஒரு சிறப்புக் கலணேயொகும் .

iFLOWS


iFLOWS என்பது பேள் ளம் ஏற் படும் பகுதிகளில் பேள் ள எே்ேரிக்ணகணய ேழங் கும் ஒரு
அணமப்பொகும் .



இது மும் ணபயில் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



iFLOWS என்பது ஒருங் கிணைந்த பேள் ள முன்பனே்ேரிக்ணக அணமப்பொகும் .
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பி.மக. லமாகந் தி குழு


இந்திய

ரிேர்ே்

ேங் கியொனது

தனியொர்

துணற

ேங் கிகளின்

உரிணம

குறித்த

ேழிகொட்டுதல் கணள மறு ஆய் வு பேய் ேதற் கொக உள் ளகப் பைிக் குழு ஒன்ணற
அணமத்துள் ளது.


இந்தக் குழுேொனது இந்திய ரிேர்ே் ேங் கியின் பேயல் இயக்குநரொன P.K. பமொகந்தி
அேர்களொல் தணலணம தொங் கப்பட இருக்கின்றது.



இது கூட்டுறவு முணறணமயின் மூலம் அல் லொத நிதியியல் பேொத்துக்கணள ணேத்துள் ள
நிறுேனம் மூலமொக துணை நிதியியல் நிறுேனங் கணள ணேத்திருப்பதற்கொன
விதிமுணறகணள ஆய் வு பேய் ய இருக்கின்றது.

DDMA


தில் லி துணை நிணல ஆளுநரொன அனில் ணபஜொல் தில் லி மபரிடர் மமலொை்ணம
ஆணையத்திற்கு (DDMA - Delhi Disaster Management Authority) அறிவுறுத்தல் கணள
ேழங் குேதற்கொக ஒரு ேல் லுநர் ஆமலொேகக் குழுணே அணமத்துள் ளொர்.



மபரிடர் மமலொை்ணமே் ேட்டம் , 2005 என்ற ேட்டமொனது மதசிய, மொநில, மொேட்ட
அளவில் மபரிடர் மமலொை்ணம ஆணையத்தின் விரிேொன ேட்டப்பூர்ேே் பேயல்
திட்டங் கணள ேழங் குகின்றது.



மொநிலப் மபரிடர் மமலொை்ணம ஆணையமொனது மொநில முதலணமே்ேரொல் தணலணம
தொங் கப் படுகின்றது.



ஆனொல் தில் லிணயப் பபொறுத்தேணர, தில் லி துணைநிணல ஆளுநர் தில் லி மபரிடர்
மமலொை்ணம ஆணையத்தின் தணலேர் ஆேொர். தில் லியின் முதலணமே்ேர் இந்த
ஆணையத்தின் துணைத் தணலேர் ஆேொர்.

ஆமராக்கிய பாத்


அறிவியல் மற் றும் பதொழிலக ஆரொய் ே்சி மன்றமொனது “ஆமரொக்கிய பொத்” என்ற மதசிய
சுகொதொர விநிமயொகே் ேங் கிலி தளத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.



இது நிகழ் மநரத்தில் சுகொதொர நல விநிமயொக மருந்துகளின் இருப்புத் தன்ணம குறித்த
தகேணல அளிக்கும் .

M B லால் குழு


2009 ஆம் ஆை்டில் , இந்திய அரேொனது ரொஜஸ்தொனின் பஜய் ப்பூரில் உள் ள ஐஓசிஎல்
நிறுேனத்தின் முணனயத்தில் ஏற் பட்ட தீ விபத்ணதத் பதொடர்ந்து M B லொல் குழு என்ற
ஒரு குழுணே அணமத்திருந்தது.



அேொமின் பொக்ஜன் எை்பைய்

ேயலில்

ஏற் பட்ட மிகப்பபரிய தீ விபத்தொனது

கடுணமயொன சுற் றுே்சூழல் பொதிப்புகணள ஏற் படுத்தியுள் ளது. இது அக்குழுவின்
பரிந்துணரகணள நிணனவு கூர்ந்துள் ளது.

ARJUN


ேமீபத்தில் மத்திய ரயில் மேயின் கீழ் இயங் கும் ரயில் மே பொதுகொப்புப் பணடயொனது
“மகப்டன் அர்ஜுன்” என்று அணழக்கப்படும் ஒரு இயந்திர மனிதணனத் பேளியிட்டு
உள் ளது.
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“ARJUN” (Always be Responsible and Just Use to be Nice) என்பது எப்பபொழுதும்
பபொறுப்புணடயதொக
இருப்பது
மற்றும்
பயன்படுத்துேற்கு
பமன்ணமயொனது
என்பணதக் குறிக்கின்றது.

ADIP முகாம்


ேமூக நீ தி மற்றும் அதிகொரமளித்தல் துணற அணமே்ேகமொனது முதல் ADIP (Assistance to
Disabled Persons for purchasing and fitting of aids) முகொணம ஏற் பொடு பேய் துள் ளது.



மொற் றுத்
திறனொளிகளுக்கு
உதவிக்
கருவிகணள
ேொங் குேதற் கும்
அணதப்
பபொருத்துேதற் கும் மேை்டிய உதவி ேழங் குேணத ADIP மநொக்கமொகக் பகொை்டு
உள் ளது.



பஞ் ேொபின் ஃபிமரொஸ்பூர் மொேட்டத்தில் ADIP திட்டத்தின் கீழ் திே் யொங் ஜொன்களுக்கு
(மொற் றுத் திறனொளிகளுக்கு) இலேே உதவிக்
முகொமொனது நடத்தப் பட்டது.



கருவிகணள

விநிமயொகிக்க

இந்த

இந்த முகொணம ேமூக நீ தி மற் றும் அதிகொரமளித்தல் துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ்
இயங் கும் அலிம் மகொ (இந்தியொவின் பேயற் ணகக் கொல் கள்

உற் பத்தி நிறுேனம் )

நிறுேனமொனது ஏற் பொடு பேய் துள் ளது.

குடிழமப் பணிகள் வாரியம்


கடந்த ேொரத்தில் பஞ் ேொப் மொநில அரேொனது அம் மொநிலத்தில் இந்திய ஆட்சிப் பைி
அதிகொரிகளின் பைியிட மொற் றங் கள் மற்றும் பைியமர்த்துதல் குறித்து முடிவு
பேய் ேதற்கொக 3 உறுப்பினர்கள் பகொை்ட குடிணமப் பைிகள் ேொரியத்ணத
அணமத்துள் ளது.



இந்திய உே்ே நீ திமன்றமொனது 2013 ஆம் ஆை்டில் குடிணமப் பைிகள் ேொரியத்ணத
மத்திய மற் றும் மொநில அரசுகள் அணமக்க மேை்டும் என்ற அறிவுறுத்தல் கணள
ேழங் கியுள் ளது.



இது

அரசியல்

இணடயீடுகளிலிருந்து

குடிணமப்

பைி

அதிகொரிகணளப்

பொதுகொப்பதற் கொக அணமக்கப் படுகின்றது. இது அரசியல் தணலேர்களினொல்
மமற்பகொள் ளப் படும் பதொடர் இடம் மொற் றல் நடேடிக்ணககளுக்கு முற் றுப் புள் ளி
ணேக்கின்றது.
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இது மொநிலத்தில் உள் ள தணலணமே் பேயலொளரொல் தணலணம தொங் கப்படுகின்றது.

NDRF நிதி


தனிநபர்கள் மற் றும் அணமப்புகள் மநரடியொக மதசியப் மபரிடர் நிேொரை நிதிக்கு
(NDRF - National Disaster Relief Fund) பங் களிக்க அனுமதிக்கும் ேணகயிலொன ஒரு
பரிந்துணரக்கு மத்திய நிதித்துணற அணமே்ேகமொனது ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



NDRF ஆனது மபரிடர் மமலொை்ணமே் ேட்டம் , 2005 என்ற ேட்டத்தின் கீழ் அணமக்கப்
பட்டுள் ளது.



இது எந்தபேொரு அே்சுறுத்தும் மபரிடர் சூழ் நிணலே் ேமயத்திலும் “அேேரகொல மீட்பு,
நிேொரைம் , புனர்ேொழ் வு” ஆகியேற்றிற் கொன பேலவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்
நிதியொகும் .



இது மொநிலங் களின் மொநிலப் மபரிடர் நிேொரை நிதிகளுக்கு உதவி புரிேதற்கொக
(கூடுதலொக) அணமக்கப் பட்டுள் ளது.



இது “ேட்டி ஏதும் பபறப்படொத ஒதுக்கப்பட்ட நிதியம் என்பதின் கீழ் இந்திய அரசின்
பபொதுக் கைக் கில் ” ணேக்கப் பட்டுள் ளது.



பிரதொன் மந்திரி பொதுகொப்பு நிதியம் அல் லது பிரதம மந்திரி மதசிய நிேொரை
நிதியொனது ஒரு பபொது அணமப்பு அல் ல. தகேல் அறியும் உரிணமே் ேட்டத்தின் கீழ்
இந்நிதி குறித்து தகேல் எதுவும் பபற முடியொது.

காலணாலி வாயிலாக சுகாதார நல மற் றும் ஆமராக்கியக் கண்காட்சி 2020


இது கொபைொலி ேொயிலொக மத்திய இரேொயனங் கள் மற் றும் உரத்துணற இணை
அணமே்ேரொன மன்சுக் மை்டொவியொேொல் பதொடங் கி ணேக்கப்பட்டது.



இந்தியொவில் கொபைொலி ேொயிலொக நடத்தப்படும் முதலொேது கை்கொட்சி இதுேொகும் .



இது இந்திய ேைிக மற்றும் பதொழிற்துணறக் கூட்டணமப் பினொல் நடத்தப்பட்டது.

YUKTI 2.0


மத்திய மனித ேள மமம் பொட்டுத் துணற அணமே்ேரொன ரமமஷ் பபொக்ரியொல் “YUKTI 2.0”
என்ற இணையதள முன்பனடுப்ணபத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.



“YUKTI” என்பது இணளய இந்தியொேொனது அறிவு, பதொழில் நுட்பம் மற் றும் புத்தொக்கம்
ஆகியேற் ணறக் பகொை்டு மகொவிட்-19 மநொய் த் பதொற் ணற எதிர்த்துப் மபொரொடுகின்றது
என்ற அர்த்தத்ணதக் பகொை்டு உள் ளது.
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இது தற்ேொர்பு இந்தியொணே உருேொக்கும் திட்டத்தின் ேரிணேயில் அணமந்துள் ளது.



“YUKTI 2.0” இணையதளமொனது புதுதில் லியில் உள் ள உயர்கல் வி நிறுேனங் களுக்கொன
ஒரு தளமொகும் .

விண்லவளி ைார்ந்த நடவடிக்ழககளில் தனியார் துழற பங் மகற் பு


மத்திய அணமே்ேரணேயொனது இந்திய மதசிய விை்பேளி ஊக்குவிப்பு மற் றும்
அங் கீகொர ணமயத்ணத (IN-Space - Indian National Space Promotion and Authorization Centre)
அணமப்பதற் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



மத்திய

அணமே்ேரணேயொனது

பல் மேறு விை்பேளி ேொர்ந்த நடேடிக்ணககளில்

தனியொர் துணறயின் பங் மகற் பிற்கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.


IN-SPACE ஆனது பல் மேறு விை்பேளி ேொர்ந்த நடேடிக்ணககளில் தனியொர் துணறணய
ேழிநடத்தும் பைிணய மமற்பகொள் ள இருக்கின்றது.



அரசிற் குே் பேொந்தமொன புதிய விை்பேளி இந்திய நிறுேனமொனது 2019 ஆம் ஆை்டு
மொர்ே் மொதத்தில் பதொடங் கப் பட்டது.

இந்தியாவில் தற் லகாழலகள்


கடந்த ஆை்டு பேளியிடப்பட்ட உலக சுகொதொர நிறுேன அறிக்ணகயின்படி, பதன்கிழக்கு ஆசியப் பிரொந்தியத்தில் மிக அதிக தற் பகொணல விகிதத்ணத இந்தியொ
பகொை்டுள் ளது.



இந்தியொவின் தற் பகொணல விகிதமொனது 1,00,000 மக்களுக்கு 5 தற்பகொணலகள் என்ற
அளவில் உள் ளது.



மமலும்

உலகில்

மூன்றொேது

மிக

அதிக

அளவிலொன

பபை்கள்

தற் பகொணல

விகிதத்ணதயும் (14.7) இந்தியொ பகொை்டுள் ளது.


தற் பகொணலயொனது 2017 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொவில் குற் றமற் றதொக அறிவிக்கப்
பட்டது. ஆனொல் இந்தியக் குற் றவியல் ேட்டத்தின் பிரிவு 309 ஆனது இன்னமும் இணத
குற் றமொகக் கூறுகின்றது.

ஓபிசியின்
துழண
காலநீ ட்டிப் பு


(உள் )

வழகப் படுத்துதல்

குறித்த

ஆழணயத்தின்

ேமீபத்தில் இதர பிற் படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினரின் துணை (உள் ) ேணகப்படுத்துதல்
குறித்து ஆய் வு பேய் ேதற் கொக அணமக்கப்பட்ட குழுவின் பதவிக் கொலத்ணத அடுத்த 6
மொத கொலத்திற் கு, அதொேது 2021 ஆம் ஆை்டு ஜனேரி 31 ஆம் மததி ேணர மத்திய
அணமே்ேரணே நீ ட்டித்துள் ளது.



தற் பபொழுது

இதர

பிற் படுத்தப்பட்ட

ேகுப்பினருக்கொக

எந்தபேொரு

உள்

ேணகப்படுத்துதலும் நணடமுணறயில் இல் ணல. 27% இடஒதுக்கீடு என்ற ஒமர பமொத்த
ேணகயிலொன ேணகப்படுத்துதல் மட்டுமம உள் ளது.
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இந்த ஆணையமொனது ஒய் வு பபற் ற நீ திபதி G. மரொகிைி என்பேரொல் தணலணம
தொங் கப் படுகின்றது.



இது இந்திய அரசியலணமப்பின் ேரத்து 340ன் கீழ் 2017 ஆம் ஆை்டு அக்மடொபர் 02
அன்று இந்திய குடியரசுத் தணலேரின் ஒப்புதலுடன் அணமக்கப்பட்டுள் ளது.



இந்திய அரசியலணமப்பின் 340ேது ேரத்தொனது பிற்படுத்தப்பட்ட ேகுப்பினரின் நிணல
குறித்து

ஆய் வு

பேய் ேதற் கொக

மேை்டி

ஆணையத்தின்

நியமனத்திற்கொன

விதிமுணறகணள ேழங் குகின்றது.

வருடாந்திர காைமநாய் அறிக்ழக


இது மத்திய சுகொதொர மற்றும் குடும் ப நலத்துணற அணமே்ேகத்தின் மத்தியக் கொே
மநொய் ப் பிரிவினொல் தயொரிக்கப்பட்டு பேளியிடப்பட்டுள் ளது.



2019 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொவில் 24.04லட்ேம் கொே மநொயொளிகள் உள் ளனர். இது 2018
ஆம் ஆை்டு இருந்த எை்ைிக்ணகணய விட 14% அதிகமொகும் .



நிக்ேய் என்ற முணறயின் மூலம் கொே மநொயொளிகளின் அறிவிப்பு ேரிணேணய இந்தியொ
முழுேதும் நிணறவு பேய் ய இருக்கின்றது.



இந்திய அரேொனது “மதசியக் கொேமநொய் கட்டுப்பொட்டுத் திட்டம் ” என்பதணன “மதசியக்
கொேமநொய் ஒழிப்புத் திட்டம் ” என்று மறுபபயரிட்டுள் ளது.



இது, 2025 ஆம் ஆை்டுேொக்கில் நொட்டின் கொேமநொணய ஒழிப்பதின் மீது கேனம்
பேலுத்துகின்றது.



மிகப்பபரிய மொநிலங் களின்
ேரிணேயில்
குஜரொத் மொநிலமொனது சிறப்பொக
பேயல் படும் மொநிலமொகத் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது. இதில் இதற்கு அடுத்து
ஆந்திரப் பிரமதேம் மற் றும் இமொே்ேலப் பிரமதேம் ஆகியணே முணறமய 2ேது மற் றும்
3ேது இடங் களில் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளன.

“eBLood”


மத்திய சுகொதொர நலத்துணற அணமே்ேரொன டொக்டர் ஹர்ஷேர்தன் “eBLood” மேணேகள்
என்ற ஒரு ணகமபசி பேயலிணயத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.



இந்தே் பேயலியொனது இந்தியே் பேஞ் சிலுணேே் ேங் கத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பொகும் .

புதிய நழடமுழறகழளை் லையல் படுத்துதல்


நிதி ஆமயொக் ஆனது

நடத்ணத மொற் றப் பிரே்ேொரமொன “புதிய நணடமுணறகணளே்

பேயல் படுத்துதல் ” என்ற ஒரு பிரே்ேொரத்ணதயும் , அதற்கொன இணையதளத்ணதயும்
பதொடங் கி உள் ளது.
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இது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றின் கொரைமொன பபொது
நடேடிக்ணகயின் மபொது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற்றுக்கொன

முடக்க நீ க்க
பொதுகொப்பொன

நணடமுணறகள் மீது குறிப்பொக முகக் கேேங் கள் அைிதல் ஆகியேற்றின் மீது கேனம்
பேலுத்துகின்றது.


இதற்கொன பங் மகற் பொளர்கள் பின்ேருமொறு
o

பில் மற் றும் பமலிை்டொ மகட்ஸ் அணமப்பு

o

அமேொகொ பல் கணலக் கழகத்தின் ேமூக மற் றும் நடத்ணத மொற் ற ணமயம்

o

மத்திய சுகொதொர மற் றும் குடும் ப நலத்துணற அணமே்ேகம் .

o

மத்தியப் பபை்கள் மற் றும் குழந்ணதகள் மமம் பொட்டுத் துணற அணமே்ேகம் .

இந்தியாவில் மகாதுழம உற் பத்தியாளர்


இந்த

ஆை்டில்

இந்தியொவில்

மகொதுணம

உற் பத்தியில்

பஞ் ேொப்

மொநிலத்ணதப்

பின்னுக்குத் தள் ளி மத்தியப் பிரமதே மொநிலம் முதல் இடத்ணதப் பிடித்துள் ளது.


நொட்டில் மகொதுணம பயிரிடப்பட்ட ஒட்டு பமொத்தப் பகுதியில் மத்தியப் பிரமதேத்தின்
பங் கு 31% ஆகும் .

லால் –பால் –பால் (Lal-Bal-Pal)


புமனவில் உள் ள “ேர்ஹொத்” என்ற ஒரு இலொப மநொக்கற் ற அணமப்பொனது மகொரொஷ்டிரொ
மற் றும்

மமற் கு

ேங் கொளம்

ஆகியேற் றிற் கிணடமயயொன

உறணே

ேலுப்படுத்துேதற்கொக மேை்டி கல் வி மற் றும் கலொே்ேொர நிகழ் ேசி
் கள் பகொை்ட ஒரு
பதொடணர பதொடங் க இருக்கின்றது.


இது மதசியேொதிகளொன லொலொ லஜபதி ரொய் , மலொக்மொனிய பொல கங் கொதர திலகர்
மற் றும் பிபின் ேந்திர பொல் ஆகிமயொரின் நிணனேொக விடுதணலப் மபொரொட்டக்
கொலத்திய உைர்ணே மீட்படடுப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

லவட்டுக்கிளி கட்டுப் பாடு


மேளொை்ணம,

ஒத்துணழப்பு

மற் றும்

உழேர்

நலத்துணறயொனது

விேேொய

உபகரைங் கணள இறக்குமதி பேய் ேதற்கொன ேரம் புகணளக் குணறப்பதற் கொக மேை்டி
பேட்டுக்கிளிணயக் கட்டுப்படுத்த ேொகனத்தில் பபொருத்தப்படக் கூடிய அதிகுணறந்த
கன அளவு பகொை்ட ஒரு பதளிப்பொணன உருேொக்கும் முயற்சிணயத் துேங் கி உள் ளது.


ஆளில் லொ விமொனங் கள் எனப்படும் ட்மரொன்கணளப் பயன்படுத்தி பொணலேன
பேட்டுக்கிளிகணளக் கட்டுப்படுத்தும் உலகின் முதல் நொடு இந்தியொேொகும் .
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ைங் கல் ப் பார்வ்


2020 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 28 ஆம் மததி முதல் ஜூணல 12 ஆம் மததி ேணர “ேங் கல் ப் பொர்ே் ”
என்றணழக்கப்படும் 2 ேொர கொல அளவுள் ள மரம் நடும் ஒரு பிரே்ேொரத்ணத அனுேரிக்க
இருப்பதொக மத்தியக் கலொே்ேொரத் துணற அணமே்ேகம் அறிவித்துள் ளது.



இதன் கீழ் , மத்தியக் கலொே்ேொரத் துணற அணமே்ேகமொனது பொர்கொடு, அே் லொ, அரே
மரம் , அமேொக மரம் மற் றும் வில் ேம் ஆகிய 5 மரங் கணள நடுேதற் குப் பரிந்துணர
பேய் துள் ளது.



இந்த 5 மரங் கள் நொட்டின் மூலிணகப் பொரம் பரியத்ணதப் பிரதிபலிக்கின்றது.

சுரக்சித் தாதா – தாதி, நானா – நானி அபியான்


இது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றிற்கு மத்தியில் மூத்தக் குடிமக்களின் நலணன
உறுதிபடுத்துேதற்கொகத் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்தப்
பிரே்ேொரமொனது
நிதி
ஆமயொக்
மற் றும்
ஆகியேற் றிற் கிணடயிலொன ஒரு கூட்டு முயற்சியொகும் .
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பிரமல்

அணமப்பு

நாஷா முக்த் பாரத் : வருடாந் திர நடவடிக்ழகத் திட்டம்


ேமீபத்தில் மத்திய ேமூக நீ தி மற் றும் அதிகொரமளித்தல் துணற அணமே்ேகமொனது
“நொஷொ முக்த் பொரத் ேருடொந்திர நடேடிக்ணக (2020-21)” என்ற ஒரு திட்டத்ணத
பேளியிட்டு உள் ளது



இது மபொணத மருந்தின் ேட்டவிமரொதப் பயன்பொடு மற் றும் ேட்டவிமரொதக் கடத்தலுக்கு
எதிரொன ேர்ேமதே தினத்தின் ஒரு பகுதியொக பேளியிடப்பட்டுள் ளது.



இது மபொணத மருந்து தடுப்பு அணமப்பு, ேமூக நீ தி அணமே்ேகத்தின் விழிப்புைர்வு
மற் றும் சுகொதொரத் துணறயின் மூலம் சிகிே்ணே அளித்தல் ஆகிய 3 கூறுகளின் ஒரு
கூட்டு முயற்சியொகும் .



இந்தத் திட்டம் முதலில் 2015 ஆம் ஆை்டில் பஞ் ேொபில் சிமரொமைி அகொலி தளத்தொல்
ஆரம் பிக்கப் பட்டது.



மிகவும் பொதிக்கப்பட்ட மொேட்டங் களொக பபரும் பொலும் பஞ் ேொப் , ஹரியொனொ, படல் லி,
உத்தரப் பிரமதேம் மற் றும் ேட கிழக்கு மொநிலங் கள் ஆகியேற் றில் முன்னிணலயில்
உள் ளதொக 272 மொேட்டங் கணள மபொணத மருந்து தடுப்பு அணமப்பு அணடயொளம் கை்டு
இருக்கின்றது.

தபால் வாக்கு முழற


ேமீபத்தில் மத்திய ேட்டத்துணற அணமே்ேகமொனது மக்களணே மற் றும் ேட்டமன்றத்
மதர்தல் களில் தபொல் ேொக்ணகக் மகொரும் மூத்த குடிமக்களுக்கொன ேயது ேரம் ணபக்
குணறத்துள் ளது.



தற் பபொழுது, 65 ேயதிற் கு மமற் பட்ட முதியேர்கள் அல் லது மகொவிட் – 19 மநொய் த்
பதொற் று இருக்கும் எனே் ேந்மதகிக்கப்படும் நபர்கள் தபொல் ேொக்ணகக் மகொர முடியும் .



இதற்கு முன்பு 2019 ஆம் ஆை்டில் , மக்களணே மற் றும் ேட்டேணபத் மதர்தல் களின்
மபொது மொற் றுத் திறனொளிகள் மற் றும் 80 ேயது அல் லது அதற் கு மமற் பட்டேர்கள் தபொல்
ேொக்கு பேலுத்தும் ேணகயில் மதர்தல் நடத்ணத விதிமுணறகணள மத்திய ேட்டத்துணற
அணமே்ேகம் திருத்தியிருந் தது.



இந்தத் திருத்தப்பட்ட விதிகளின் மூலம் பயனணடயும் முதலொேது ேொக்கொளர்கள் பீகொர்
மொநில ேொக்கொளர்கள் ஆேொர்.



இந்தியொவில் பகொரொனொ ணேரஸ் மநொய் பொதிப்பிற்குப் பிறகு ேட்டேணபத் மதர்தணலக்
கொை இருக்கும் முதலொேது மொநிலம் பீகொர் ஆகும் .
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ெர்வததெெ் செய் திகள்
டி10 குழு


சீனொவின் பதொணலத்பதொடர்பு நிறுேனமொன ஹுேொமே நிறுேனம் பதொடர்பொக
அதிகரித்து ேரும் பொதுகொப்புக் கொரைங் கணளத் பதொடர்ந்து இந்தியொ உள் ளிட்ட 10
மக்களொட்சிகணளக் பகொை்ட ஒரு 5ஜி குழுணே ஏற் படுத்துேதற்கொக பிரிட்டன் அரசு
அபமரிக்கொணே நொடியுள் ளது.



இதில் ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் , அபமரிக்கொ, இத்தொலி, பஜர்மனி, பிரொன்சு, ஜப்பொன்
மற் றும் கனடொ ஆகிய ஜி7 நொடுகளும் ஆஸ்திமரலியொ, பதன்பகொரியொ மற் றும் இந்தியொ
ஆகிய நொடுகளும் உள் ளன.



இது சீனொணேே் ேொர்ந்திருத்தணலத் தவிர்ப்பதற் கு 5ஜி உபகரைங் கள் மற்றும் இதர
பதொழில் நுட்பங் களின் மொற்று விநிமயொகஸ்தர்கணள உருேொக்குேணத மநொக்கமொகக்
பகொை்டுள் ளது.

ஆற் றல் லையல் முழற அறிக்ழக


ஆற் றல் பேயல் முணற அறிக்ணகயொனது ேர்ேமதே ஆற் றல் நிறுேனம் , ேர்ேமதே
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற் றல் நிறுேனம் , ஐக்கிய நொடுகள் புள் ளியியல் பிரிவு, உலக ேங் கி
மற் றும் உலக சுகொதொர நிறுேனம் ஆகியேற்றினொல் பேளியிடப்பட்டுள் ளது.



ஐக்கிய நொடுகளின் நீ டித்த ேளர்ே்சிக்கொன இலக்கு எை் 7 ஆனது 2030 ஆம்
ஆை்டிற் குள் உலகம் தழுவிய விணல குணறேொன, நம் பத்தகுந்த, நீ டித்த மற் றும் நவீன
ஆற் றல் அணுகணல உறுதி பேய் ேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



இந்த அறிக்ணகயின்படி, உலக அளவில் மின்மயமொக்கல் விகிதே் பேயல் பொடொனது 2010
ஆம் ஆை்டிலிருந்து 2018 ஆம் ஆை்டு ேணர நிணலயொன அளவில் அதிகரித்துள் ளது.
இது 2010 ஆம் ஆை்டில் 83%லிருந்து 2018 ஆம் ஆை்டில் உலக மக்கள் பதொணகயில் 90%
ஆக அதிகரித்துள் ளது.



2018 ஆம் ஆை்டில் , மின்ேொர அணுகல் பதொடர்பொக மிகப்பபரிய பற் றொக்குணற உள் ள
முதல் மூன்று நொடுகளில் இந்தியொவும் ஒன்றொகும் .



ணநஜீரியொ, கொங் மகொ மக்களொட்சிக் குடியரசு மற்றும் இந்தியொ ஆகிய 3 மிகப்பபரிய
பற் றொக்குணறயுள் ள நொடுகள் முணறமய 85 மில் லியன், 68 மில் லியன் மற்றும் 64
மில் லியன் மக்களுக்கு மின் பற் றொக்குணறணயக் பகொை்டு உள் ளன.

கருப் பு இனத்தவர் மபாராட்டம்


கருப்பு இனத்தேர் மபொரொட்டம் என்பது கருப்பு இன மக்கணள மநொக்கிய ேன்முணற
மற் றும் இனப் பொகுபொட்டிற் கு எதிரொன ஒரு ஆப்பிரிக்க -அபமரிக்கப் மபொரொட்டமொகும்
அல் லது (இயக்கமொகும் ).
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இந்த இயக்கமொனது அபமரிக்கொவில் கருப்பு இன மக்கள் பகொல் லப்படுதல் ,
கொேல் துணற அத்துமீறல் , இனம் ேொர்ந்து ஒதுக்கப்படுதல் மற் றும் இனப் பொகுபொடு
ஆகியேற் றிற் கு எதிரொன ஒரு பிரே்ேொரமொகும் .



இந்த இயக்கம் 2013 ஆம் ஆை்டில் பதொடங் கியது.



இந்த இயக்கம் கனடொ, ஆஸ்திமரலியொ மற் றும் பஜர்மனி ஆகிய நொடுகளுக்குப்
பரவியது.



ஆப்பிரிக்க – அபமரிக்கரொன ஜொர்ஜ் ப்ளொய் டின் இறப்ணபத் பதொடர்ந்து மிகப்பபரிய
அளவிலொன ஒரு மபொரொட்டத்ணத அபமரிக்கொ எதிர் பகொை்டு ேருகின்றது.

G7 அழமப் பின் விரிவாக்கம்


அபமரிக்க

அதிபரொன

படொனொல் டு

டிரம் ப்

G7

அணமப்பில்

இந்தியொ,

ரஷ்யொ,

பதன்பகொரியொ மற்றும் ஆஸ்திமரலியொ ஆகிய நொடுகளும் இணைக்கப்பட மேை்டும்
என்று கூறியுள் ளொர்.


உை்ணமயில் G8 ஆக இருந்த G7 அணமப்பொனது ஒரு முணறேொரொ மன்றமொக 1975 ஆம்
ஆை்டில் அணமக்கப் பட்டது. இது உலகின் முன்னைித் பதொழில் துணற நொடுகளின்
தணலேர்கணள ஒன்றிணையே் பேய் கின்றது.



இந்த அணமப்பில் ஓர் உறுப்பு நொடொக ரஷ்யொ 1998ல் இணைந்தது. அதன் பிறகு இந்த
அணமப்பு G8 என்றொனது.



ரஷ்யப் பணடகள் 2014 ஆம் ஆை்டில் கிழக்கு உக்ணரனில் நுணழந்து கிரீமியொணேக்
ணகப்பற் றியணதத் பதொடர்ந்து இதர G8 நொடுகள் இது குறித்து விமர்சிக்கத்
பதொடங் கின.



இந்த அணமப்பில் உள் ள இதர நொடுகள் G8 அணமப்பில் இருந்து ரஷ்யொணே நீ க் க முடிவு
பேய் தன. அதன் பிறகு 2014 ஆம் ஆை்டில் இந்த அணமப்பு G7 என்றொனது.

53

எமபாலா மநாய் த் லதாற் று


கொங் மகொ

மக்களொட்சிக்

குடியரேொனது

அந்நொட்டில்

உள் ள

மமற்கு

நகரொன

மபன்டொகொவில் ஒரு புதிய எமபொலொ மநொய் த் பதொற் று ஏற் பட்டுள் ளதொக அறிவித்து
உள் ளது.


1976 ஆம் ஆை்டில் இந்த நொட்டில் எமபொலொ மநொய் த்

பதொற்று முதன்முணறயொகக்

கை்டறியப் பட்டது. அதணனத் பதொடர்ந்து அந்நொட்டில் ஏற் பட்ட 11ேது எமபொலொ
மநொய் ப் பொதிப்பு இதுேொகும் .


இந்த ணேரேொனது விலங் குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவி, அதன் பின்னர்
மனிதர்களிடமிருந்து மற் ற மனிதர்களுக்குப் பரவுேதன் மூலம் மனிதர்களிணடமய
மேகமொக பரவுகின்றது.



“rvsv - ZEBOV” என்று அணழக்கப்பட்ட ஒரு மேொதணன முணறயிலொன எமபொலொ மநொய் த்
தடுப்பு மருந்தொனது 2015 ஆம் ஆை்டில் கினியொவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு மிகப்பபரியே்
மேொதணனயின் மபொது எமபொலொ ணேரசிற் கு எதிரொக ஒரு உயரியப் பொதுகொப்பிணன
அந்த மருந் து அளிப்பது உறுதி பேய் யப்பட்டது.

THAAD


பதன் பகொரியொவில் இருக்கும் “THAAD” என்ற ஒரு பொதுகொப்பு அணமப்பிற் குே் சீனொ
எதிர்ப்பு பதரிவித்துள் ளது.



THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) என்பது “அதி உயர் பொதுகொப்புப் பகுதி முணனய
அணமப்பு” என்பதன் சுருக்கமொகும் .



இந்தக் கை்டம் விட்டு கை்டம் பொயும் ஏவுகணையொனது லொக்ஹீடு மொர்டடி
் ன் என்ற
அபமரிக்க நிறுேனத்தினொல் ேடிேணமக்கப்பட்டுத் தயொரிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது பதன்பகொரியொ, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் , குேொம் , இஸ்மரல் மற் றும் மரொமொனியொ
ஆகிய நொடுகளில் நிணல நிறுத்தப் பட்டுள் ளது.

ஆன்டிபா


“ஆன்டிபொ” என்ற இடது ேொரிக் குழுணே ஒரு தீவிரேொத அணமப்பொக அறிவிக்க
இருப்பதொக அபமரிக்க நிர்ேொகம் பதரிவித்துள் ளது.



ஜொர்ஜ் ப்ளொய் டு என்பேரின்
இறப்ணபத் பதொடர்ந்து ஏற் பட்ட
மபொரொட்டங் கணளயடுத்து இந்த அறிவிப்பொனது பேளியிடப்பட்டுள் ளது.
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மிகப்பபரிய



ஆன்டிபொ/பொசிே எதிர்ப்பு அணமப்பொனது ஒரு ஒற் ணற அணமப்பு அல் ல. ஆனொல் இது
மபொரொட்டங் களின்
மபொது நொசிகளுக்கு ஆதரேொனேர்கள் மற் றும் பேள் ணள
மமலொதிக்கம் பகொை்டேர்கள் மபொன்மறொணர தீவிரமொக எதிர்க்கும் மிகத் தீவிரமொன
இடதுேொரி அணமப்புகணள குறிக்கும் ஒரு தணலணம இயக்கமொகும் .

C-TAP


மகொஸ்டொ ரிக்கொ மற்றும் உலக சுகொதொர நிறுேனம் ஆகியணே இணைந்து C-TAP என்ற
ஒரு கூணறத் பதொடங் கியுள் ளன.



“C-TAP” (COVID-19 Technology Access Pool) என்பது மகொவிட்-19 என்பதற்கொன ஒரு
பதொழில் நுட்ப அணுகல் கூறொகும் .



“C-TAP” ஆனது உலகளொவியே் ேமூகத்திற்கு தகேல் , அறிவியல் ேொர்ந்த அறிவு மற் றும்
அறிவுேொர் பேொத்துரிணமக்கொன ஒரு தணலணம ணமயமொகே் பேயல் பட இருக்கின்றது.

UNSC அழமப் பின் நிரந் தரம் அல் லாத உறுப் பினர்


ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது (UNSC - United Nations Security Council) தனது
மதர்தணல 2020 ஆம் ஆை்டு ஜுன் மொதத்தில் நடத்த இருக்கின்றது.



2021 ஆம் ஆை்டிலிருந்து 2022 ஆம் ஆை்டு ேணரயிலொன பதவிக் கொலத்திற்கொக
ஆசியொ-பசிபிக் பகுதியிலிருந்து மதர்ந்பதடுக்கப்படும் நொடுகளில் இந்தியொ பேற் றி
பபறும் என்று மிகவும் எதிர்பொர்க்கப் படுகின்றது.



இந்தப் பகுதியிலிருந்து மபொட்டியிடும் ஒமர நொடு இந்தியொ ஆகும் . இந்தியொவின்
பபயரொனது ஆசியொ-பசிபிக் குழுவில் உள் ள அணனத்து 55 உறுப்பு நொடுகளொலும்
முன்பமொழியப் பட்டுள் ளது.



UNSC மதர்தல் கள் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணப அரங் கில் நணடபபறுகின்றது. ஐக்கிய
நொடுகள் அணமப்பில் உறுப்பினரொக உள் ள 193 நொடுகளும் இரகசிய ேொக்கு முணறயில்
தங் களது ேொக்ணகே் பேலுத்துகின்றன.



பிரொந்திய அடிப்பணடயில் நிரந்தரம் அல் லொத 10 உறுப்பு நொடுகளுக்கொன இடங் கள்
பின்ேருமொறு பிரிக்கப் பட்டுள் ளன. அணேயொேன
o

ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் ஆசிய நொடுகளுக்கு 5 இடங் கள்

o

இலத்தீன் அபமரிக்கொ மற்றும் கரீபியப் பகுதி நொடுகளுக்கு 2 இடங் கள்

o

மமற் கு ஐமரொப்பொ மற் றும் இதர நொடுகளுக்கு 2 இடங் கள்

o

கிழக்கு ஐமரொப்பிய நொடுகளுக்கு 1 இடம்

WEF மாநாடு 2021


உலகப் பபொருளொதொர மன்றமொனது (WEF - World Economic Forum) தனது அடுத்த
மொநொட்ணட 2021 ஆம் ஆை்டில் டொமேொஸில் “சிறந்த மீட்டணமப்பு” என்ற கருத்துருவுடன்
நடத்த இருக்கின்றது.



WEF

ஆனது

இந்த மொநொட்ணட

“தனித்துேமொன ஒரு

பபயரிட்டுள் ளது.


WEF ஆனது 1971 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது.
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இரட்ணட மொநொடு” என்று

உலகளாவிய மநாய் த் தடுப் பு மருந்து மீதான மாநாடு


ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் தணலணமயிலொன உலகளொவிய மநொய் த் தடுப்பு மருந்து மீதொன
மொநொட்டில் இந்தியொ கலந்து பகொள் ள இருக்கின்றது.



50 நொடுகள் கலந்து பகொள் ளும் இந்த மொநொட்டில் இந்தியொவும் ஒன்றொகும் .



இந்த மொநொடொனது மநொய் த் தடுப்பு மருந்துக் கூட்டணமப்பொன “GAVI” என்ற
அணமப்பிற்கொக குணறந்தது 7.4 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர் அளவிற் கு நிதிணயத்
திரட்டுேதற்கொக நடத்தப் படுகின்றது.



“GAVI” என்ற கூட்டணமப்பொனது யுனிபேப் , உலக சுகொதொர நிறுேனம் , பில் மற் றும்
பமலிை்டொ மகட்ஸ் அறக்கட்டணள, உலக ேங் கி, ஆரொய் ே்சி நிறுேனங் கள் , தடுப்பு
மருந்து உற் பத்தியொளர்கள் மற் றும் இதர தனியொர் நிறுேனப் பங் களிப்பொளர்கள்
ஆகிமயொருடன் இணைந்து 2000 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப்பட்டது.

UNSCல் இந்தியா


இந்தியொ 8ேது முணறயொக ஐக்கிய நொடுகள் பொதுகொப்புே் ேணபயின் (UNSC - United
Nations Security Council) நிரந்தரமல் லொத உறுப்பினரொகத் மதர்ந்பதடுக்கப்படும் என்று
எதிர்பொர்க்கப் படுகின்றது.



UNSCல் இந்தியொவின் அணுகுமுணறயொனது பிரதமர் மமொடியொல் கூறப்பட்டுள் ள “5S”ன்
மூலம் ேழிநடத்தப் படுகின்றது.



ேம் ேொத் (உணரயொடல் ), ேம் மொன் (மரியொணத), ேொந்தி (அணமதி), ேம் ரிதி (பேழிப்பு),
ேஹ்மயொக் (ஒத்துணழப்பு) ஆகியணே இந்த “5S” ஆகும் .

இயற் ழகத் தன்ழமக் குறியீடு


ஆரொய் ே்சி முடிவுகளின் மீது மமற் பகொள் ளப்படும் புகழ் பபற் ற இயற் ணகத் தன்ணமக்
குறியீட்டினொல் 2019 – 20 ஆம் ஆை்டிற் கொக பேளியிடப்பட்ட தகேலின் படி
இந்தியொவில்
உள் ள
பல் கணலக்கழகங் களிணடமய
ணஹதரொபொத்
கழகமொனது முதலிடத்தில் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



பல் கணலக்

2020 ஆம் ஆை்டின் இயற் ணகத் தன்ணமக் குறியீட்டில் பபய் ஜிங் கில் உள் ள சீன
அறிவியல் நிறுேனம் முதலிடத்தில் உள் ளது.



2020 ஆம்

ஆை்டு இயற் ணகத் தன்ணமக்

குறியீட்டினொல்

பேன்ணனயில்

உள் ள

எஸ்ஆர்எம் அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்ப நிறுேனமொனது இந்தியொவில் உள் ள
தனியொர்

பல் கணலக்கழகங் களிணடமய

முதலிடத்திலும்

இந்தியப்

பல் கணலக்

கழகங் களிணடமய 21ேது இடத்திலும் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.


“இயற் ணகத் தன்ணமக் குறியீடொனது” இயற் ணக மற் றும் இயற் பியல் அறிவியலில்
உயர்தர ஆரொய் ே்சியின் குறிகொட்டியொக விளங் குகின்றது.



இயற் ணகத் தன்ணமக் குறியீட்டின்
ேருடொந்திர அட்டேணையொனது உயர்தர
ஆரொய் ே்சியின் உயரிய முடிவுகணளக் பகொை்ட நிறுேனங் கணளப் பட்டியலொக
பேளியிடுகின்றது.

சீனா மீதான நாடாளுமன்றங் களுக்கிழடமயயான கூட்டழமப் பு


இமத ேணகணயே் மேர்ந்த ஒரு முதலொேது அணமப்பு இதுேொகும் .



8

மக்களொட்சி

நொடுகணளக்

பகொை்ட
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ஒரு

குழுேொனது

சீனொ

மீதொன

நொடொளுமன்றங் களுக்கிணடமயயொன ஒரு கூட்டணமப்ணபத் பதொடங் கியுள் ளது.


இந்தக் கூட்டணமப்பொனது ஜப்பொன், ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் , ஆஸ்திமரலியொ, பஜர்மனி,
லித்துமேனியொ,

நொர்மே,

பநதர்லொந்து,

மற் றும்

அபமரிக்க

ஆகிய

நொடுகளொல்

உருேொக்கப் பட்டுள் ளது.


இது சீனொணே மநொக்கிய மக்களொட்சி நொடுகளின் அணுகுமுணற மீது சீர்திருத்தங் கணள
ஏற் படுத்தும் பல கட்சிகள் அடங் கிய ேட்டமன்றங் களின் ஒரு ேர்ேமதேக் குழுேொகும் .



சீன கம் யூனிேக் கட்சியின் தணலணமயிலொன சீனொேொனது உலகிற் கு மிகப்பபரிய ஒரு
ேேொணல முன்னிறுத்துேதொக இந்தக் கூட்டணமப்பு நம் புகின்றது.

ஐக்கிய நாடுகளின் லபாதுை் ைழபயின் 75வது அமர்வு


கடந்த 75 ஆை்டுகளில் முதன்முணறயொக 2020 ஆம் ஆை்டு பேப்டம் பர் மொதத்தில்
நியூயொர்க்கில் நணடபபற இருக்கும் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயின் (UNGA - UN
General Assembly) ேருடொந்திரக் கூட்டத்திற் கு உலக நொடுகளின் தணலேர்கள் பயைம்
பேய் ய மொட்டொர்கள் .



இந்த ஆை்டில் (2020) UNGA ஆனது ஐக்கிய நொடுகள் உருேொக்கப்பட்டதின் 75 ஆை்ணட
அனுேரிக்கின்றது.



UNGAன் தணலேர் ணநஜீரியொணேே் மேர்ந்த டிஜொனி முகம் மது பொை்மட ஆேொர்.



UNGAன் தணலேர் பதவியொனது ேருடொந்திர அடிப்பணடயில்
பிரதிநிதிகளொல் ேொக்களித்துத் மதர்ந்பதடுக்கப்படுகின்றது.



இந்தே் ேணபயின் அமர்ேொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் பேப்டம் பரில் பதொடங் குமொறு
பட்டியலிடப் படுகின்றது.

UNGAல்

இருக்கும்

பூமியின் ஆழமான பகுதியில் சீனா


சீனொவின் ஆளில் லொ நீ ர்மூழ் கி அணமப்பொனது உலகின் மிக ஆழமொன பகுதியொன
மரியொனொ அகழிக்கு (10,907 மீட்டர்) பேன்றுள் ளது.



இது மமற் கு பசிபிக்
அணமந்துள் ளது.

பபருங் கடலில்

உள் ள

மரியொனொ

தீவுகளின்

கிழக்கில்



மேலஞ் ேர் ஆழப் பகுதியொனது மரியொனொ அகழியில் அணமந்துள் ளது. மரியொனொ
அகழியொனது பசிபிக் பபருங் கடலின் மமற்பரப்பிற் கு கீழ் 7 ணமல் கள் ஆழத்தில்
அணமந்துள் ளது.
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லகாரியப் பிரை்சிழன


ேட

பகொரிய

நொடொனது

ேடபகொரியொ-பதன்

பகொரியொ

ஆகிய

நொடுகளின்

தணலேர்களுக்கிணடமயயொன மநரடித் பதொடர்பு இணைப்பு (ஹொட்ணலன்) உள் பட
பதன்பகொரியொவுடனொன அணனத்துத் தகேல் பதொடர்புகணளயும் துை்டித்துள் ளது.


இது பகொரியத் தீபகற் பத்தில் ேட பகுதியில் அணமந்துள் ள கிழக்கு ஆசியொவில் உள் ள
ஒரு நொடொகும் .



இந்த நொடொனது ேடக்கில் அம் மனொக் மற்றும் துபமன் நதிகளுடன் சீனொ மற் றும் ரஷ்யொ
ஆகிய நொடுகளொலும் , பதற் கில் மிகக் கடுணமயொன பொதுகொப்பு ஏற் படுத்தப் பட்டு
இருக்கும்

பகொரியப்

பணடகள்

விலக்கப்பட்ட

எல் ணல

மை்டலத்துடன்

(இரு

நொடுகணளயும் பிரிக்கும் பகுதி) பதன் பகொரியொேொலும் சூழப்பட்டுள் ளது.

QS உலகப் பல் கழலக்கழகங் கள் தரவரிழை


QS உலகப் பல் கணலக்கழகத் தரேரிணேயின் 17ேது பதிப்பொனது பேளியிடப் பட்டு
உள் ளது.



இது

குேொக்குமரலி

ணேமை்ட்ஸ்

என்ற

ணமயத்தினொல்

ேருடொந்திரமொக

பேளியிடப்படும் ஒரு பல் கணலக்கழகத் தரேரிணேயொகும் .


இதற்கு முன்பு, இது ணடம் ஸ் உயர் கல் வி QS உலகப் பல் கணலக்கழகத் தரேரிணே
என்றணழக்கப்பட்டது.



ேர்ேமதேத் தரேரிணே ேல் லுநர் குழுவின் ஒப்புதணலப் பபற் ற ஒமர ேர்ேமதேத்
தரேரிணே இதுேொகும் .



இது உலகில் முன்னைியில்
படுத்துகின்றது.



இதில்

முதல்

மதர்ந்பதடுக்கப்

200

உள் ள 1000 பல் கணலக்கழகங் கணளத் தரேரிணேப்

இடங் களில்

பட்டுள் ளன.

இந்தியொவிலிருந்து

அணேயொேன:

3

பல் கணலக்கழகங் கள்

மும் ணபயில்

உள் ள

இந்தியத்

பதொழில் நுட்ப நிறுேனம் (172), பபங் களூருவில் உள் ள இந்திய அறிவியல் நிறுேனம்
(185), தில் லியில் உள் ள இந்தியத் பதொழில் நுட்ப நிறுேனம் (193) ஆகியன ஆகும் .


பமொத்தம் , இந்தப் பட்டியலில் 21 இந்திய உயர் கல் வி நிறுேனங் கள் இடம் பிடித்து
உள் ளன.
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ைர்வமதை மதை் சுதந்திர அறிக்ழக (IRF) 2019


ேமீபத்தில் ,

அபமரிக்க

உள்

துணறயொனது

இந்த

ேருடொந்திர

அறிக்ணகணய

பேளியிட்டுள் ளது.


இந்த அறிக்ணகயொனது உலகம் முழுேதும் மதே் சுதந்திரத்தின் நிணல குறித்து ஆய் வு
பேய் கின்றது.



IRF (International Religious Freedom) அறிக்ணகயொனது மதே் சுதந்திரத்தின் மநர்மணற
ேளர்ே்சிகள்

மற் றும் எதிர்மணற உதொரைங் கள்

குறித்து நொடுகணளப் பட்டியல்

படுத்துகின்றது.


நிகரகுேொ, ணநஜீரியொ, சீனொ ஆகியணே எதிர்மணற உதொரை நொடுகளொகக் குறிப்பிடப்
பட்டுள் ளன.



இந்தியொவில் மதம் ேொர்ந்த சுதந்திரத்தின் பிரே்சிணனகள் குறித்து எடுத்துக்
கொட்டுேதற்கொக இந்தியொவிற்கொன ஓர் அறிக்ணக என்ற அறிக்ணகணய இது
பேளியிட்டுள் ளது.



இதற்கு முன்பு, ேர்ேமதே மதே் சுதந்திரம் குறித்த அபமரிக்க ஆணையத்தின் ஒரு
அறிக்ணகயொனது இந்தியொவின் மதே் சுதந்திரத்ணத “கேனத்தில் பகொள் ள மேை்டிய
நொடு” என்ற பிரிவில் மிகக் குணறந்த நிணலணயக் பகொை்டுள் ள ஒரு தரநிணலக்குக்
கீழிறக்கியிருந்தது.



இது நொட்டில் 2019 ஆம் ஆை்டில் ஏற்பட்ட விேகொரங் கள் குறித்து, அதொேது ஜம் மு
கொஷ்மீரின் நிணல, குடியுரிணமத் திருத்தே் ேட்டம் மற் றும் மதசியக் குடிமக்கள்
பதிமேடு மபொன்றணே குறித்து எடுத்துக் கொட்டுகின்றது.
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ரதமான் மகதெதெ விருது


மகொவிட்-19 கொரைமொக இந்த விருதுகள் ரத்து பேய் யப்படுேதொக ரமமொன் மகமேமே
விருணத

ேழங் கும்

பிலிப்ணபன்ணஸே்

மேர்ந்த

மைிலொ

அறக்கட்டணளயொனது

அறிவித்துள் ளது.


இந்த விருதொனது ஆசியொவின் மநொபல் பரிேொக கருதப்படுகிறது.



இந்த விருது தங் கள் துணறயில் தனித்துேத்ணத அணடந்த நபர்கள் மற் றும் பிறருக்கு
தொரொளமொக உதவும் நபர்கள் ஆகிமயொணர அங் கீகரித்து அேர்கணளக் பகௌரவிக்கிறது.



பத்திரிணக, அரசுே் மேணே, பபொதுே் மேணே, இலக்கியம் மற் றும் புதுணமயொன பதொடர்பு
என ஐந்து பிரிவுகளில் இந்த விருது ேழங் கப்படுகின்றது..



மகமேமே 1953 ஆம் ஆை்டில் பிலிப்ணபன்ஸின் ஜனொதிபதியொனொர்.

அலமரிக்கா மற் றும் ICC


அபமரிக்க அதிபரொன படொனொல் டு டிரம் ப் ஒரு நிர்ேொக ஆணைணய பேளியிட்டு
உள் ளொர்.



இது ஆப்கொனிஸ்தொனில் அபமரிக்கப் பணடகள் மபொர்க் குற் றங் கள் நிகழ் த்தியனேொ
என்பது குறித்து விேொரணை நடத்தும் ேர்ேமதேக் குற் றவியல் நீ திமன்றத்ணதே் மேர்ந்த
அதிகொரிகளுக்கு எதிரொகத் தணட விதிக்கின்றது.



ஆனொல் , அபமரிக்க அரேொனது இந்த நீ திமன்றத்தின் ஓர் உறுப்பு நொடொக இல் ணல.



தி மஹக் நகரில் அணமந்துள் ள ேர்ேமதேக் குற் றவியல் நீ திமன்றமொனது இனப்
படுபகொணல, மபொர்க் குற் றங் கள் மற் றும் மனித மநயத்திற் கு எதிரொன மபொர்க்
குற் றங் கள் ஆகியேற் ணற விேொரிக்கும் ஒரு தணலணம அணமப்பொகும் .



இது ேர்ேமதேே் ேமூகத்திற் கு மிகவும் கடுணமயொன குற் றங் கள் இணழத்தேர்களுக்கு
தை்டணனகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்க உதவுேணதத் தடுப்பதற் கொக அணமக்கப்பட்ட
ஒரு முதலொேது நிரந்தரமொன, ஒப்பந்தம் அடிப்பணடயிலொன, ேர்ேமதேக் குற் றவியல்
நீ திமன்றமொகும் .



இதன் நிறுேன ஒப்பந்தமொன “மரொம் பிரகடனமொனது” 2002 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 01
அன்று நணடமுணறக்கு ேந்தது.

கத்தி ைல் லீவன்


ேமீபத்தில் அபமரிக்க விை்பேளி வீரொங் கணன மற்றும் கடல் ஆய் வு நிபுைரொன கத்தி
ேல் லீேன் என்பேர் பபருங் கடலின் மிகவும் ஆழமொன பகுதியொன மேலஞ் ேர் முணன
ஆழப் பகுதிணய அணடந்தொர்.
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இதன் மூலம் புவியில் மிக ஆழமொன பகுதிணய அணடந்த முதலொேது பபை்மைியொக
இேர் உருபேடுத்துள் ளொர்.



1984 ஆம்

ஆை்டில் , இேர் தனது முதலொேது விை்பேளி நணடப் பயைத்ணத

மமற்பகொை்டொர். இேர் விை்பேளியில் நடந்த முதலொேது பபை்மைியொக அப்மபொது
உருபேடுத்துள் ளொர்.


தற் பபொழுது மேலஞ் ேர் முணன ஆழப் பகுதிணய அணடந்ததன் மூலம் , விை்பேளியில்
நடந்த முதலொேது பபை்மைி மற்றும் புவியில் ஆழமொன பகுதிணய அணடந்த
முதலொேது பபை்மைி என்ற இரை்டு ேொதணனணயயும் இேர் பணடத்துள் ளொர்.



பபருங் கடலில் மிகவும் ஆழமொன பகுதிணய அணடந்த முதலொேது பபை்மைியொகவும்
இேர் உருபேடுத்துள் ளொர்.



மேலஞ் ேர் முணன ஆழப் பகுதியொனது மரியொனொ ஆழியின் பதற் குப் பகுதியில் மமற் கு
பசிபிக் பபருங் கடலில் அணமந்துள் ளது.



இது ணமக்மரொமனசியக் கூட்டொட்சி நொடுகளின் பபருங் கடல் பகுதியில் அணமந்து
உள் ளது.

கல் வான் பள் ளத்தாக்கு


லடொக்கில் உள் ள கல் ேொன் பள் ளத்தொக்கில் சீனொ மற் றும் இந்தியொவிற் கு இணடமய
சிறிய அளவிலொன ஒரு மமொதல் ஏற் பட்டது.



1975 ஆம் ஆை்டிற் குப் பிறகு தற்பபொழுது எல் ணலப் பகுதியில் இந்தியொ மற் றும்
சீனொவிற்கு

இணடமய

முன்பனப்மபொதும்

இல் லொத

ேணகயிலொன

ஒரு

மமொதல்

ஏற் படுேது இதுமே முதல் முணறயொகும் .

அலமரிக்காவில் காவல் துழறை் சீர்திருத்தங் கள்


அபமரிக்க அதிபரொன படொனொல் டு டிரம் ப் கொேல் துணறே் சீர்திருத்தங் களுக்கொக
மேை்டி ஒரு புதிய நிர்ேொக ஆணையில் ணகபயழுத்திட்டுள் ளொர்.



இந்தப் புதிய ஆணையொனது கொேல் துணற அதிகொரிகளொல் ஆப்பிரிக்க-அபமரிக்க
மற் றும்

இதர

ேமூகத்தினணர

நடத்தப்படும்

முணறணய

மமம் படுத்துேணத

மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

மநபாள எல் ழலப் பிரை்சிழன


ேமீபத்தில் மநபொள நொட்டின் பொரொளுமன்றமொனது தனது அரசியல் ேணரபடத்ணத
திருத்துேதற் கொக மேை்டி ஒரு திருத்த மமேொதொணே நிணறமேற் றியுள் ளது.
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இந்தப் புதிய ேணரபடமொனது இந்தியொவினொல் உரிணம மகொரப்பட்டு ேரும்
கொலொபொைி, லிபுமலக் மற்றும் லிம் பியதூரொ ஆகியேற் ணறயும் உள் ளடக்கியுள் ளது.

உலகப் மபாட்டிக் குறியீடு


ேமீபத்தில் மமலொை்ணம ேளர்ே்சி ணமயமொனது இந்தக் குறியீட்ணட பேளியிட்டு
உள் ளது.



இதில் இந்தியொ 43ேது இடத்தில் தரேரிணேப்படுத்தப் பட்டுள் ளது.



இந்தக் குறியீட்டில் சிங் கப்பூர் முதலிடத்தில் உள் ளது.



இந்தத் தரேரிணேயொனது சிங் கப்பூர் மற் றும் சுவிட்ேர்லொந்தில்
பள் ளியினொல் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.

உள் ள ேைிகப்

லவற் றி தின அணிவகுப் பு


இந்தியொ தனது தணரப்பணட, கடற் பணட, விமொனப் பணட என்று ரொணுேத்தின்
முப்பணடப் பிரிவுகணளயும் ரஷ்யொவிற்கு அனுப்ப இருக்கின்றது.



இந்தியொவின் முப்பணடகளும் இதில் பங் மகற் பது இதுமே முதல் முணறயொகும் .



இரஷ்யொவின் ரொணுே அைிேகுப்பொனது ரஷ்ய அதிபணர சிறப்பு விருந்தினரொகக்
பகொை்டு மொஸ்மகொவின் சிேப்புே் ேதுக்கத்தில் நடத்தப் பபறுகின்றது.



ஒே் பேொரு ஆை்டும் பேற் றி தினமொனது மம 09 அன்று பகொை்டொடப்படுகின்றது.



1945 ஆம் ஆை்டில் நொசி பஜர்மனி ேரைணடந்தணதக் குறிப்பதற்கொக ஒே் பேொரு
ஆை்டும் இந்த அைிேகுப்பொனது நடத்தப்படுகின்றது.
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பசுபதிநாத் மகாயில்


பசுபதிநொத் மகொயில் ேளொகத்தின் உள் கட்டணமப்ணப மமம் படுத்துேதற்கொன ஒரு
புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில் இந்தியொவும் மநபொளமும் ணகபயழுத்திட்டுள் ளன.



பசுபதிநொத் மகொயில் மநபொளத்தின் மிகப்பபரிய ஒரு மகொயில் ேளொகமொகும் .



இது மநபொளத்தின் பொகமதி ஆற் றங் கணரயில் அணமந்துள் ளது.

உலக முதலீட்டு அறிக்ழக 2020


ேர்த்தகம் மற் றும் மமம் பொட்டுக்கொன ஐக்கிய நொடுகளின் மொநொடு தனது அறிக்ணகணய
பேளியிட்டுள் ளது.



அந்த அறிக்ணகயின் படி, இந்தியொ 2019 ஆம் ஆை்டில் அந்நிய மநரடி முதலீட்ணட அதிக
அளவில் பபற் ற 9ேது பபரிய நொடொகும் .



இந்தியொவின் அந்நிய மநரடி முதலீடொனது 2018 ஆம் ஆை்டில் 42 பில் லியன் அபமரிக்க
டொலர்களிலிருந்து
உயர்ந்துள் ளது.

2019

ஆம்

ஆை்டில்

51

மில் லியன்

அபமரிக்க

டொலர்களொக

GPAI (Global Partnership of Artificial Intelligence)


பேயற் ணக நுை்ைறிவின்
இந்தியொ இணைந்துள் ளது.

மீதொன

உலகளொவியக்

கூட்டொை்ணம

நிறுேனத்தில்



பேயற் ணக நுை்ைறிவு பதொடர்பொன GPAI - உலகளொவியக் கூட்டு என்பது பேயற் ணக
நுை்ைறிவின் ேளர்ே்சிக்கு ேழிகொட்டும் பல பங் குதொரர்களின் ஒரு முன்முயற்சி
ஆகும் .



இந்தியொவுடன் இதில் இணைந்த மற் ற முன்னைி உறுப்பு நொடுகள் இங் கிலொந்து ,
அபமரிக்கொ, ஐமரொப்பிய ஒன்றியம் , ஆஸ்திமரலியொ, பிரொன்ஸ், கனடொ, பஜர்மனி,
பமக்ஸிமகொ, இத்தொலி, பகொரியக் குடியரசு, சிங் கப்பூர், நியூசிலொந்து மபொன்றணே
ஆகும் .



இதுமே இம் மொதிரியொன முதல் முயற்சியொகும் .



பபொருளொதொர ஒத்துணழப்பு மற் றும் மமம் பொட்டு அணமப்பினொல் பொரீஸில் உள் ள ஒரு
பேயலகம் ேழியொக இந்த முயற்சி ஆதரிக்கப் படும் .
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சிப் ரி (ஸ்டாக்ம
2020

ாம் ைர்வமதை அழமதி ஆராய் ை்சி நிறுவனம் ) ஆண்டுப் புத்தகம்



ஸ்வீடனின் சிந்தணனக் குழுேொன சிப்ரி ஆனது ேமீபத்தில் இணத பேளியிட்டு உள் ளது.



இந்த ஆை்டின் புத்தகத்தின் படி, (2019 உடன் ஒப்பிடும் மபொது) இந்தியொவும் சீனொவும்
தங் கள் அணு ஆயுதக் கிடங் குகணள விரிவுபடுத்தியுள் ளன.



சீனொ முதன்முணறயொக அணு ஆயுதங் கணள தனது
உருேொக்கி ேருேதொக அந்த சிந்தணனக் குழு கூறுகிறது.

முப்பணடக்கும்

ஏற் றேொறு



இந்தியொவும் தனது கடற் பணடக் கூறுகளுக்கும் ஏற் ற ேணகயில் அணு ஆயுதங் கணள
உருேொக்கி ேருகிறது.



சிப்ரியின் படி, உலகின் ஒன்பது பபரிய அணு ஆயுத நொடுகளில் அபமரிக்கொ,
இங் கிலொந்து, ரஷ்யொ, பிரொன்ஸ், இந்தியொ, பொகிஸ்தொன், சீனொ, ேட பகொரியொ மற் றும்
இஸ்மரல் ஆகியணே அடங் கும் .



அபமரிக்கொ மற் றும் ரஷ்யொ மட்டுமம உலக அணு ஆயுதங் களில் 90 ேதவீதத்ணத
ணேத்திருக்கின்றன.



2020 ஆம் ஆை்டின் பதொடக்கத்தில் 13,400 அணு ஆயுதங் கள் இருந்தன.



2019 ஆம் ஆை்டின் பதொடக்கத்தில் 13,865 அணு ஆயுதங் கள் இருந்தன.



அபமரிக்கொ மற் றும் ரஷ்யொ 2010 ஆம் ஆை்டின் புதிய மூமலொபொய ஆயுதக் குணறப்பு
ஒப்பந்தத்தின் (New START - New Strategic Arms Reduction Treaty) கீழ் தங் கள் அணு
ஆயுதங் கணள குணறத்துள் ளன.



இந்தியொவின் அணு ஆயுதங் கள் 2019 ஆம் ஆை்டில் 130 -140 என்ற அளவிலிருந்து 2020
ஆம் ஆை்டில் 150 ஆக உயர்ந்துள் ளன.



சீனொவின் அணு ஆயுதங் கள் 2019 ல் ஆம் ஆை்டில் 290 மபொரொயுதங் களிலிருந்து 2020
ஆம் ஆை்டில் 320 ஆக உயர்ந்துள் ளன.



பொகிஸ்தொனின் அணு ஆயுதங் கள் 2020 ஆம் ஆை்டில் 160 என்ற அளணே எட்டி உள் ளது.
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எல் ழலப் பழடவீரர்களின் ைந்திப் புப் புள் ளிகள்


ேர்ே்ணேக்குரிய சீன-இந்திய எல் ணலயில் உள் ள இடங் கள் இணே ஆகும் .



முதலொேது முணறயொன எல் ணலப் பணடவீரர் ேந்திப்புப் புள் ளியொனது 2013 ஆம்
ஆை்டில் நிறுேப்பட்டது.



இதுேணர ஐந்து ேந்திப்புப் புள் ளிகள் உள் ளன. அேற்றில் லடொக் இந்திய ஒன்றிய
பிரமதேத்தில் இரை்டும் , சிக்கிமில் ஒன்றும் , அருைொே்ேலப் பிரமதேத்தில் இரை்டும்
உள் ளன.



அணே பின்ேருமொறு,
o

பதௌலத் பபக் ஓல் டி - லடொக்

o

சுசுல் - லடொக்

o

நொதுலொ - சிக்கிம்

o

பம் லொ - அருைொே்ேலப் பிரமதேம்

o

கிபித்து - அருைொே்ேலப் பிரமதேம்

ஜின்ஜியாங் பகுதி


அபமரிக்க அதிபரொன படொனொல் டு டிரம் ப் ஜின்ஜியொங் பகுதியில் சீனொவின் உய் குர்
முஸ்லீம் கள் ஒடுக்கப் படுேதற்கொன நடேடிக்ணககள் மீது தணடகள் விதிக்கும் ஒரு
ேட்டத்தில் ணகபயழுத்திட்டுள் ளொர்.



உய் குர் முஸ்லீம் சீனொவின் ேடமமற்கு ஜின்ஜியொங் மொகொைத்தில் ேசிக்கும் ஒரு
சிறுபொன்ணமயின முஸ்லீம் ேமூகமொகும் .



ஜின்ஜியொங் என்பது சீனொவிற் குள் இருக்கும் சீனொவின் மிகப்பபரிய ஒரு தனிே்
சுதந்திரப் பகுதியொகும் .



இது கனிம ேளம் நிணறந்து கொைப்படுகின்றது. இது இந்தியொ, பொகிஸ்தொன், ரஷ்யொ,
மற் றும் ஆப்கொனிஸ்தொன் உள் ளிட்ட 8 நொடுகளுடன் அதன் எல் ணலணயப் பகிர்ந்து
பகொை்டுள் ளது.
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ஆசிய வளர்ைசி
் க் கண்மணாட்டம் (ADO)


இது ஆசிய ேளர்ே்சி ேங் கியொல் (ADB) பேளியிடப்படும் ஒரு அறிக்ணகயொகும் .



ADO (Asian Development Outlook) ஆனது ஆசியொவில் உள் ள ேளர்ந்து ேரும் நொடுகளில்
நிலவும் பபொருளொதொர மற் றும் ேளர்ே்சி ேொர்ந்த பிரே்சிணனகள் குறித்து ஆய் வு
பேய் கின்றது.



ADB (Asian Development Bank) என்பது 1966 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரொந்திய
ேளர்ே்சி ேங் கியொகும் .



இதன் தணலணமயகம் பிலிப்ணபன்ஸின் மைிலொவில் உள் ளது.



இதில் ஜப்பொன் அதிகளவிலொன பங் கிணனயும் , அதற் கு அடுத்தபடியொக அபமரிக்கொ
அதிக அளவிலொன பங் ணகயும் ணேத்துள் ளது.



இது ஆசியொ மற் றும் பசிபிக் பிரொந்தியங் கள் ேமூக மற் றும் பபொருளொதொர ேளர்ே்சிணய
ஊக்குவிப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



இந்தியொ இதன் நிறுேன உறுப்பினரொக உள் ளது.

UNSCற் கான மதர்தல்


ேமீபத்தில் இந்தியொ, நொர்மே, அயர்லொந்து, பமக்சிமகொ மற் றும் பகன்யொ ஆகிய
நொடுகள் 2021 ஆம் ஆை்டு ஜனேரி 01 ஆம் மததியிலிருந்து அடுத்த 2 ஆை்டு
கொலத்திற் கு ஐக்கிய நொடுகள்

பொதுகொப்புே் ேணபயின் நிரந்தரமல் லொத உறுப்பு

நொடுகளொகத் மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளன.


ஒே் பேொரு ஆை்டும் , பபொதுே் ேணபயொனது 2 ஆை்டு கொலத்திற் கு 5 நிரந்தரமல் லொத
உறுப்பு நொடுகணள (பமொத்தம் 10 நொடுகளில் ) மதர்ந்பதடுக்கின்றது.



இதற்கு முன்பு இந்தியொ, 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 ஆகிய
கொலக்கட்டங் களிலும் ேமீபத்தில் 2011-12 ஆகிய ஆை்டுகளிலும் இதில் உறுப்பினரொக
மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டது.



இந்த ஆணையத்தின் தணலணமயொனது உறுப்பு நொடுகளின் பபயர்களில் ஆங் கில
எழுத்தின் அகரேரிணேப் படி ஒே் பேொரு மொதத்திற் கும் சுழற்சி முணறயில் உறுப்பு
நொடுகளொல் ேகிக்கப் படுகின்றது.



இந்தியொேொனது இந்த ஆணையத்தின் சுழற்சி முணற தணலணமப் பதவியிணன 2021
ஆம் ஆை்டு ஆகஸ்ட் மொதத்தில் ஏற்க இருக்கின்றது.

மபார்ப்ஸ் நிகழ் மநர லைல் வந்தர்கள் பட்டியல்


உலகின்

முன்னைியில்

உள் ள

10

பேல் ேம்

மிக்கேர்கணளக்

பகொை்ட

ஒரு

பிரத்திமயகக் குழுவில் முமகஷ் அம் பொனி இடம் பிடித்துள் ளொர்.


64.5 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர் மதிப்புடன், இேர் உலகின் முன்னைியில் உள் ள
பேல் ேந்தர்களில் 9ேது இடத்தில் உள் ளொர்.



ரிணலயன்ஸ் பதொழிற் துணற நிறுேனத்தில் அம் பொனி 42% பங் ணகக் பகொை்டுள் ளொர்.
ேமீபத்தில் இந்த நிறுேனம் நிகரக் கடனற் ற நிறுேனமொகத் தன்ணன அறிவித்துக்
பகொை்டது.

66

World’s Top 10 Richest People
Rank

Name/ Country

Net Worth (In Billions)

Company

1

Jeff Bezos

USD 160.1

Amazon

2

Bill Gates

USD 108.7

Microsoft

3

Bernard Arnault & family

USD 103.2

LVMH

4

Mark Zuckerberg

USD 87.9

Facebook

5

Warren Buffet

USD 71.4

Berkshire Hathaway

6

Steve Ballmer

USD 68.9

Microsoft

7

Larry Ellison

USD 68.9

Oracle

8

Amancio Ortega

USD 65.8

Zara

9

Mukesh Ambani

USD 64.6

Reliance Industries

Larry Page

USD 64.3

Google

10

UNGAவின் தழலவர்


ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுப் ேணபயொனது (United Nations General Assembly) அதன் முதலொேது
துருக்கியத் தணலேணரப் பபற் றுள் ளது.



துருக்கியத் தூதரக அதிகொரியொன மேொல் கன் மபொஸ்கிர் என்பேர் ேரவிருக்கும்
UNGAவின் 75ேது அமர்வின் தணலேரொகத் மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளொர்.

2020 இந்தியக் கருத்துகள் மாநாடு


அபமரிக்க - இந்திய ேர்த்தக ஆணையத்தின் (USIBC - United States India Business Council)
45ேது ேருடொந்திரே் ேந்திப்பொனது 2020 இந்தியக் கருத்துகள் ேந்திப்புடன் மேர்த்து
நடத்தப்பட உள் ளது.



ஒே் பேொரு ஆை்டும் இந்த மொநொடொனது USIBCயினொல் நடத்தப்படுகின்றது.

GAFA வரி


டிஜிட்டர் நிறுேனங் களுக்கொன உலகளொவிய ேரி முணறக்கொன தீர்ணே மநொக்கமொகக்
பகொை்ட மபே்சு ேொர்த்ணதயிலிருந்து அபமரிக்கொ பேளிமயறியுள் ளது.



அபமரிக்க நிறுேனங் களுக்கு எதிரொக பொகுபொடு கொட்டப் படும் நடேடிக்ணக என்று
இணத அபமரிக்க அதிகொரிகள் கூறியுள் ளனர்.



பிரொன்ஸ், ஐக்கியப் மபரரசு, ஸ்பபயின், இத்தொலி மற் றும் இதர நொடுகள் ஆகியணே
மிகப்பபரிய டிஜிட்டல் நிறுேனங் களின் மீது ேரிகணள விதித்துள் ளன.



GAFA ேரியொனது கூகுள் , ஆப்பிள் , முகநூல் , அமமேொன் ஆகிய நிறுேனங் கணள அடுத்து
இந்தப் பபயர் (Google, Apple, Facebook, Amazon – GAFA) ணேக்கப் பட்டுள் ளது.
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இது மிகப்பபரிய பதொழில் நுட்பம் மற்றும் இணையதள நிறுேனங் களின்
விதிக்கப்படும் ேணகயில் பரிந்துணரக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் ேரியொகும் .

மீது

மதசியப் பாதுகாப் பு முகழம


சீனொேொனது ஹொங் கொங் கில் “சிறப்பு முகணம - மதசியப் பொதுகொப்பு அலுேலகம் ”
ஒன்ணற ஏற்படுத்த முடிவு பேய் துள் ளது.



இது குற் றவியல் ேழக்குகணளக் ணகயொளும் உரிணம மற் றும் மதசியப் பொதுகொப்பு
பதொடர்பொன புலனொய் வு ஆய் வு ஆகியேற் ணறக் பகொை்டுள் ளது.



ஆங் கிமலயரொல் சீனொவிற் கு ேழங் கப்பட்ட முந்ணதயக் கொலனியொன ஹொங் கொங்
ஆனது 1997 ஆம் ஆை்டு முதல் சீனொவின் சிறப்பு நிர்ேொகப் பகுதியொக இருந்து
ேருகின்றது.



ஹொங் கொங் கின் பேளியுறத் துணற விேகொரங் கள் மற் றும்
ஆகியணே மட்டுமம சீனொவினொல் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன.

பொதுகொப்புத்

துணற

ைட்டத்தின் ஆட்சிக் குறியீடு


இது

அபமரிக்கொவில்

உள் ள

ஒரு

தனிே்

சுதந்திர

அணமப்பொன

“உலக

நீ தித்

திட்டத்தினொல் ” பேளியிடப் பட்டுள் ளது.


தற் பபொழுணதய நிணலயில் இதில் பமொத்தமுள் ள 128 நொடுகளில் இந்தியொ 68ேது
இடத்தில் தரேரிணேப் படுத்தப்படுள் ளது.

EAG ைந்திப் பு


நிதியியல் நடேடிக்ணகப் பைிக் குழுவின் (FATF - Financial Action Task Force) தணலணமயில்
நணடபபற் ற நிதி மமொேடி மற் றும் தீவிரேொத நிதித் தடுப்பு குறித்த 32ேது சிறப்பு
யுமரசியக் குழுவின் (EAG - Eurasian Group) முழுணமயொன கொபைொளி அமர்வில் இந்தியொ
பங் மகற் றுள் ளது.



EAG என்பது இந்தியொ, ரஷ்யொ, சீனொ, கஜகஸ்தொன், கிர்கிஸ்தொன், தஜிகிஸ்தொன்,
துர்க்பமனிஸ்தொன், உஸ்பபகிஸ்தொன் மற் றும் பபலொரஸ் ஆகிய நொடுகணளக் பகொை்ட
ஒரு பிரொந்திய அணமப்பொகும் .



2004 ஆம் ஆை்டில் பதொடங் கப்பட்ட இது FATFன் இணை உறுப்பினரொக உள் ளது.

அலமரிக்காவின் கருவூலப் பங் குகள்


இந்தியொேொனது அபமரிக்க அரசின் கருவூலப் பங் குகணளப் ணேத்துள் ள 12ேது (157.4
பில் லியன் அபமரிக்க டொலர்) மிகப்பபரிய நொடொக உருபேடுத்துள் ளது.
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இந்திய அரசின் ேொர்பொக இந்தியொவின் மத்திய ேங் கியொன
ேங் கியொனது அயல் நொட்டுே் பேொத்துகளில் முதலீடு பேய் துள் ளது.

இந்திய



அபமரிக்கக் கருவூலத் துணறயிடம்

ஆனது உலகம்

உள் ள கருவூலப் பங் குகள்

முழுேதும்
இருக்கும்
எந்தபேொரு
மத்திய
பேொத்துகளில் ஒன்றொக விளங் குகின்றது.


ேங் கிகளுக்கும்

ரிேர்ே்

பொதுகொப்பொன

இதில் முதலில் உள் ள 3 நொடுகள் (2020 ஆம் ஆை்டு ஏப்ரல் இறுதி ேணர)
o

ஜப்பொன் – 1.266 டிரில் லியன் அபமரிக்க டொலர்

o

சீனொ – 1.073 டிரில் லியன் அபமரிக்க டொலர்

o

ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் – 368.5 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர்

சீனா மற் றும் ேப் பான் இழடமயயான தீவு விவகாரம்


பதன் சீனக் கடற் பகுதியில் அணமந்துள் ள, மனிதர்கள் யொரும் ேொழொத ஒரு தீவுக்
கூட்டமொனது

1972

ஆம்

ஆை்டு

முதல்

ஜப்பொன்

மற் றும்

சீனொவிற் கிணடமய

பிரே்சிணனக்குரியதொக இருந்து ேருகின்றது.


ஜப்பொனில் இந்தத் தீேொனது பேன்கொகுஸ் என்றறியப் படுகின்றது. இந்தத் தீவுகள் சீன
மக்கள் குடியரசு மற் றும் ணதேொனில் “ணடயொயூ” என்ற பபயரில் குறிப்பிடப்
படுகின்றது.



பேன்கொகு தீவுகளொனது ஜப்பொன், சீன மக்கள் குடியரசு மற் றும் சீனக் குடியரசு
(ணதேொன்) ஆகியேற் றிற் கிணடமய கிழக்கு சீனக் கடற் பகுதியில் அணமந்துள் ளது.



பேன்கொகு தீவுகள் அணமந்துள் ள முழுப் பகுதியும் ஜப்பொனில் “மடொமனொஷிமரொ” என்ற
பபயரில் குறிப்பிடப் படுகின்றது.



மடொமனொஷிமரொ பகுதியொனது ஜப்பொனின் புதிய ேட்டத்தின் படி மடொமனொஷிமரொ
பேன்கொகு என்று மறுபபயரிடப்பட உள் ளது.

ஆயுத வர்த்தக ஒப் பந் தம்


சீன மக்கள் குடியரேொனது பன்னொட்டு ஒப்பந்தமொன ஆயுத ேர்த்தக ஒப்பந்தத்தில்
இணைய இருக்கின்றது.



உலகில் 5ேது மிகப்பபரிய ஆயுத ஏற்றுமதியொளர் நொடு சீனொ ஆகும் .
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இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் , ேழக்கமொன ஆயுதங் களின் ேர்ேமதே விற் பணன மற் றும்
பரிமொற்றம் ஆகியணே உலகளொவிய தரத்தின் படி ஒழுங் குபடுத்தப் படுகின்றன.



இந்த ஒப்பந்தமொனது 2013 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயில் ஏற்றுக்
பகொள் ளப் பட்டது.



இது 2014 ஆம் ஆை்டு டிேம் பர் 24 ஆம் மததியிலிருந்து நணடமுணறக்கு ேந்தது.



இந்தியொ இதுேணர இந்த ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திடவில் ணல.



ஆயுத ேர்த்தக ஒப்பந்தத்திற் கு அபமரிக்கொ ஒப்புதல் அளிக்கொது என்று அந்நொடு
அறிவித்துள் ளது.

பாகிஸ்தானின் இந்துக் மகாயில்


கிருஷ்ைர் கடவுளுக்கு அர்ப்பைிக்கப்பட்ட முதலொேது இந்துக் மகொவிலுக்கொன
அடிக்கல் நொட்டு விழொேொனது பொகிஸ்தொனின் தணலநகரொன இஸ்லொமொபொத்தில்
நடத்தப் பட்டது.



பொகிஸ்தொன் விடுதணல பபற் றதிலிருந்து இஸ்லொமொபொத்தில் கட்டப்படும் முதலொேது
இந்துக் மகொவில் இதுேொகும் .



இந்தக் மகொவிலின் பபயர் ஸ்ரீ கிருஷ்ைொ மந்திர் என்பதொகும் .

வியன்னா ஒப் பந் தம்


இஸ்லொமொபொத்தில் உள் ள இந்திய உயர் ஆணையக அலுேலகத்தில் பைியொற் றும்
ஊழியர்களின் எை்ைிக்ணகணய 50% ஆகக் குணறக்க மத்திய பேளியுறவுத் துணற
அணமே்ேகம் முடிவு பேய் துள் ளது.



மமலும்

இந்தியொ

புதுதில் லியில்

உள் ள

இந்தியொவிற் கொன

பொகிஸ்தொன்

உயர்

ஆணையக அலுேலகத்தில் உள் ள பைியொளர்களின் எை்ைிக்ணகணயயும் 50% ஆகக்
குணறக்க ேலியுறுத்தியுள் ளது.


வியன்னொ

ஒப்பந்தத்ணத

பொகிஸ்தொன்

மீறியணதத்

பதொடர்ந்து

இந்தியொ

இந்நடேடிக்ணகணய எடுத்துள் ளது.

இந்தியாவிற் கு லவளிமய உள் ள உலகின் முதலாவது மயாகாப் பல் கழலக் கழகம்


இது அபமரிக்கொவின் லொஸ் ஏஞ் ேல் ஸ் நகரில் பதொடங் கப்பட்டுள் ளது.



சுேொமி விமேகொனந்தரின் நிணனேொக இந்தப் பல் கணலக்கழகத்திற் கு இேரது பபயர்
இடப்பட்டுள் ளது.
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இது 6ேது ேர்ேமதே மயொகொ தின அனுேரிப்பின் ஒரு பகுதியொகத் பதொடங் கப்
பட்டுள் ளது.

உலகளாவியக் கல் விக் கண்காணிப் பு அறிக்ழக


இது யுபனஸ்மகொவினொல் பேளியிடப்பட்டுள் ள ஆதொரத்தின் அடிப்பணடயிலொன ஒரு
ேருடொந்திர அறிக்ணகயொகும் .



இது

புதிய

நீ டித்த

ேளர்ே்சிக்கொன

இலக்குகள்

கட்டணமப்பில்

கல் வி

ேொர்ந்த

இலக்குகணள மநொக்கிய ஒரு கை்கொைிப்புே் பேயல் முணறப் பைிணய மமற்பகொள் ள
மேை்டி பைியமர்த்தப் பட்டிருக்கின்றது.


இது கல் வி குறித்த உலகே் ேமத்துேமின்ணம தரவுத் தளத்ணதயும் உருேொக்கி உள் ளது.

FATF-ன் ைாம் பல் நிறப் பட்டியல் - பாகிஸ்தான்


பொகிஸ்தொன் தற்பபொழுது மீை்டும் கருப்புப் பட்டியலில் நுணழேதிலிருந்து தப்பித்து
உள் ளது.



FATF-ல் சீனொ தணலணமமயற் றதின் மூலம் இந்நடேடிக்ணக எடுக்கப் பட்டுள் ளது.



நிதியியல் நடேடிக்ணகப் பைிக் குழுவின் (FATF - Financial Action Task Force) முழுணமயொன
மற் றும் பைிக் குழுே் ேந்திப்பின் மபொது இம் முடிேொனது எடுக்கப் பட்டுள் ளது.



2019 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 01 ஆம் மததி முதல் 2020 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 30 ேணர FATF-ன்
தணலேரொக சீனொ உள் ளது.



2020 ஆம் ஆை்டு ஜூணல 01 ஆம் மததியிலிருந்து FATFன் தணலணமப் பதவிணய
பஜர்மனி ணகப்பற் ற இருக்கின்றது. இது 2021 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 30 ேணர அதன்
தணலேரொக இருக்கும் .

நாசிைத்திற் கு எதிரான லவற் றி


இந்திய ஆயுதப் பணடகளின் முப்பணடப் பிரிேொனது மொஸ்மகொவின்
ேதுக்கத்தில் நணடபபற் ற இரஷ்ய தின அைிேகுப்பில் பங் மகற்றுள் ளது.

சிேப்புே்



இந்த ஆை்டொனது 2ேது உலகப் மபொரின் மபொது 1945 ஆம் ஆை்டில் நொசி பஜர்மனிக்கு
எதிரொக பபற் ற பேற் றியின் 75ேது ஆை்டு தினத்ணதக் குறிக்கின்றது.



இத்தின அைிேகுப்பில் மநரடியொகக் கலந்து பகொை்ட சிறப்பு விருந்தினர்களில்
இந்தியப் பொதுகொப்புத் துணற அணமே்ேரொன ரொஜ் நொத் சிங் கும் ஒருேரொேொர்.



இந்தியொ முதன்முணறயொக 2015 ஆம் ஆை்டில் ரஷ்யொ அைிேகுப்பில் கலந்து
பகொை்டது.



ஆனொல் அப்பபொழுது இந்த அைிேகுப்பில் இந்தியத் தணரப்பணட இரொணுேம் மட்டுமம
கலந்து பகொை்டது.

ைரிபார்க்கப் பட்டது எனும் முயற் சி


ஐக்கிய நொடுகள் ேணபயொல் பதொடங் கப்பட்ட “ேரிபொர்க்கப்பட்டது" எனும் முயற்சிக்கு
(Verified initiative) மற் ற 12 நொடுகளுடன் மேர்ந்து இந்தியொவும் இணைகிறது.



இது

மகொவிட்-19

பற் றிய

தேறொன

தகேல் கணளப்

பரப்புேணத,

அடிப்பணடயிலொன துல் லியமொன தகேல் களுடன் எதிர்த்துப் மபொரொடுகிறது.
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உை்ணம



“ேரிபொர்க்கப்பட்டது” என்ற முயற்சியின் கருப்பபொருளொனது அறிவியல் , ஒற் றுணம
மற் றும் தீர்வு என்பதொகும் .

உலகளாவியப் மபாக்குகள் – 2019 ஆம் ஆண்டில் கட்டாய இடப் லபயர்வு


இது ஐக்கிய நொடுகளின் அகதிகளுக்கொன உயர் ஆணையரொல் பேளியிடப்பட்ட ஓர்
ஆை்டு அறிக்ணகயொகும் .



இதன்படி 2019 ஆம் ஆை்டின் இறுதியில் உலகளவில் இடப்பபயர்ே்சியின் எை்ைிக்ணக
79.5 மில் லியன் என்பதொகும் அல் லது ஒே் பேொரு 97 மபரில் ஒருேர் இடம் பபயர்கிறொர்
என்பதொகும் .



சிரியொ, பேனிசுலொ, ஆப்கொனிஸ்தொன், பதற் கு சூடொன் மற் றும் மியொன்மர் ஆகிய ஐந்து
நொடுகளில் மூன்றில் இரை்டு பங் கு இடப்பபயர்ே்சியொனது (68%) நடந்துள் ளது.

குழந்ழதகளுக்கு எதிரான வன்முழறழயத் தடுப் பதற் கான உலகளாவிய நிழல
அறிக்ழக 2020


இது ஐக்கிய நொடுகள் ேணபயின் தன்னொளவிலொன இது மபொன்ற முதல் அறிக்ணகயொகும் .



இந்த அறிக்ணகயின்படி, 1 பில் லியன் குழந்ணதகள் ேணர உடல் , பொலியல் அல் லது
உளவியல் ேன்முணறகளொல் பொதிக்கப் பட்டுள் ளனர்.



இந்த அறிக்ணக கீழ் க்கை்டேர்களொல் துேங் கப் பட்டுள் ளது,
o

உலக சுகொதொர அணமப்பு

o

ஐக்கிய நொடுகளின் சிறுேர் நிதியம்
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o

ஐக்கிய நொடுகள் கல் வி, அறிவியல் , பை்பொட்டு நிறுேனம் மற்றும்

o

குழந்ணதகளுக்கு

எதிரொன

ேன்முணற

மற் றும்

ேன்முணறகணள

முடிவுக்குக்

பகொை்டு

ேருேது

குழந்ணதகளுக்கு
பதொடர்பொக

ஐ.நொ.

எதிரொன
பபொதுே்

பேயலொளரின் சிறப்புப் பிரதிநிதி.

உலகப் லபாருளாதாரக் கண்மணாட்டம்


2020 ஆம் ஆை்டில் இந்தியப் பபொருளொதொரமொனது 4.5% அளவில் ஒரு மிகப் பபரிய
ேரிவிணனக் பகொை்டிருக்கும் என்று ேர்ேமதே நொைய நிதியம் கைித்துள் ளது.



இது உலகப் பபொருளொதொரக் கை்மைொட்டத்தின் கீழ் “மற்றணதப் மபொன்றல் லொத ஒரு
பநருக்கடி, ஒரு நிே்ேயமற்ற மீட்பு” என்ற அறிக்ணகயில் குறிப்பிடப் பட்டிருக்கிறது.

தங் கத்ழதப் பண மதிப் பு அடிப் பழடயாகக் லகாண்ட உலகின் முதல் அலமரிக்க
தங் க டிஜிட்டல் நாணயம்


இது

இந்தியொ,

ேணளகுடொ

ஒத்துணழப்பு

மன்றம் ,

மத்தியக்

கிழக்கு

மற் றும்

ஆப்பிரிக்கொவில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.


இது ஐபிஎம் சி நிதியியல் ேல் லுநர்கள் குழுேொல் அபமரிக்க தங் க நொைய நிறுேனம்
மற் றும் பிளொக்ஃபில் ஸ் நிறுேனம் ஆகியேற் றுடன் இணைந்து பகொை்டு ேரப்பட்டு
உள் ளது.

2020 ஆம் ஆண்டின் லதாழில் நுட்ப முன்மனாடிகளின் பட்டியல்


இந்தப் பட்டியலில் இரை்டு இந்தியத் பதொடக்க நிறுேனங் களொன ஸ்படல் லொப்ஸ்
மற் றும் பஜஸ்ட்மமொனி ஆகியணே இடம் பபற் றுள் ளன.



இணத உலகப் பபொருளொதொர மன்றம் பேளியிட்டுள் ளது.

ஐக்கிய நாடுகள் ைாைனக் ழகலயாப் பத்தின் 75வது நிழனவு தினம்


இது குறித்த ேொேனமொனது 1945 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 26 அன்று ேொன் பிரொன்சிஸ்மகொவில்
ணகபயழுத்திடப் பட்டது. இது 1945 ஆம் ஆை்டு அக்மடொபர் 24 அன்று நணடமுணறக்கு
ேந்தது.



இது ஐக்கிய நொடுகளின் ஒரு அடிப்பணடயொன நிறுேன ஒப்பந்தமொகும் .
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மிகப் லபரும் எத்திமயாப் பிய மறுமலர்ைசி
் அழண


மிகப்பபரும் எத்திமயொப்பிய மறுமலர்ே்சி அணை குறித்த ஒருமித்த கருத்தொனது
எத்திமயொப்பியொ, சூடொன், எகிப்து ஆகிய 3 நொடுகளுக்கிணடமய ஏற் பட்டுள் ளது.



இந்த அணையில் நீ ணர எத்திமயொப்பியொவினொல் தன்னிே்ணேயொக நிரப்ப முடியொது.



எத்திமயொப்பியொ நீ ல ணநல் நதியின் மீது அணைணயக் கட்டத் பதொடங் கியுள் ளது.



நீ ல ணநல் நதியொனது எத்திமயொப்பியொவில் டொனொ ஏரியில் உற் பத்தியொகி, சூடொன்
ேழியொக கீழ் மநொக்கிப் பொய் ந்து எகிப்ணத அணடகின்றது.

மகா


ாலா நீ ர் மின் திட்டம்
ஒரு முத்தரப்பு மின் பகொள் முதல் ஒப்பந்தமொனது மகொஹொலொ நீ ர்மின் திட்டத்தின்
கட்டுமொனத்திற்கொக ணகபயொப்பமிடப் பட்டுள் ளது.



இது பொகிஸ்தொன் அரசு, சீன நிறுேனமொன 3 மகொர்ஜஸ் சீனக் கழகம் மற் றும் ஆேொத்
கொஷ்மீர் அரசு (பொகிஸ்தொன் ஆக்கிரமிப்பு கொஷ்மீரின் ஒரு பகுதி) ஆகியேற் றிற்கு
இணடமய ணகபயழுத்தொகியுள் ளது.



இந்தத் திட்டம் ஜீலம் நதியின் மீது அணமந்துள் ளது.



இந்தத் திட்டமொனது சீனொ-பொகிஸ்தொன் பபொருளொதொரப் பபருேழிப் பொணதயின் ஒரு
பகுதியொக உள் ளது.

ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
8 முக்கியமான லதாழிற் துழறகள்


பபொது முடக்கமொனது முக்கியமொன 8 பதொழிற்துணறகளின் உற் பத்தித் திறணன
முந்ணதய ஆை்டில் இமத மொதத்துடன் (ஏப்ரல் , 2019) ஒப்பிடும் மபொது 2020 ஆம் ஆை்டு
ஏப்ரல் மொதத்தில் 38% என்ற அளவில் சுருக்கியுள் ளது.



2020 ஆம் ஆை்டு மொர்ே் மொதத்தில் இது 9% என்ற அளவில் வீழ் ேசி
் யணடந்ததற் குப்
பின்பு, முக்கிய 8 பதொழிற் துணறகளில் வீழ் ேசி
் ஏற் படும் இரை்டொேது பதொடர்ே்சியொன
மொதம் இதுேொகும் .



முக்கியமொன 8 பதொழிற்துணறகளொனது பதொழிற் துணற உற் பத்திக் குறியீட்டில் 40.27%
என்ற உள் ளடக்கத்ணதக் பகொை்டுள் ளது.
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காரிப் பருவகாலப் பயிர்களுக்கான MSP


14 கொரீப் பருேகொலப் பயிர்களுக்கொன குணறந்தபட்ே ஆதரவு விணலயின் (MSP - Minimum
Support Price) அதிகரிப்பிற் கு மத்திய அணமே்ேரணே ஒப்புதல் ேழங் கியுள் ளது.



மேளொை் பகொள் முதல் விணல மற் றும் பேலவுகளுக்கொன ஆணையத்தின் (CACP Commission for Agricultural Costs and Prices) பரிந்துணரயின் அடிப்பணடயில் MSP
அதிகரிக்கப் பட்டுள் ளது.

பிரதான் மந்திரி சுவாநிதி திட்டம்


பிரதொன் மந்திரி சுேொநிதி திட்டத்தின் கீழ் , மத்திய அரேொனது ேொணலமயொரக் கணட
விற் பணனயொளர்களுக்கொக ரூ.5000 மகொடி மதிப்பிலொன ஒரு சிறப்புக் கடன் ேேதிணய
ேழங் க இருக்கின்றது.



இந்தத்

திட்டமொனது

வியொபொரிகள் ,

சிறு

5

மில் லியன்

கணட

ேொணலமயொர

நடத்துபேர்கள்

மற்றும்

விற் பணனயொளர்கள் ,
ணகவிணனப்

பதரு

பபொருட்கணள

விற் பணன பேய் பேர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பொர்க்கப் படுகின்றது.

ைமூகப் பங் கு பரிவர்த்தழன (SSE)


ேமூகப் பங் கு பரிேர்த்தணன (SSE - Securities Stock Exchange) குறித்து ஆரொய இந்தியப்
பங் கு மற் றும் பரிேர்த்தணன ேொரியத்தினொல் (SEBI - Securities and Exchange Board of India)
ஏற் படுத்தப்பட்ட ஒரு பைிக் குழுேொனது தனது பரிந்துணரகணளே் ேமர்ப்பித்து
உள் ளது.



இந்தக் குழுேொனது 2019 ஆம் ஆை்டில் SEBI அணமப்பொல் இஸ்கொத் ஹுணேன்
என்பேரது தணலணமயில் அணமக்கப்பட்டது.



இது இந்தியொவில் உருேொக்கப்பட்ட ஒரு புதியக் கருத்தொக்கமொகும் .



இது தனியொர் மற்றும் லொப மநொக்கற் ற துணறயில்
முதலீடுகணள ஏற் படுத்தித் தருேணதக் குறிக்கின்றது.
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உள் ளேர்களுக்கு

அதிக



இதன் மூலம் , ேமூக நல அணமப்புகள் மற் றும் லொப மநொக்கற்ற நிறுேனங் கள் ஒரு
பேளிப்பணடயொன மின்னணுத் தளத்தில் ேமூக முதலீட்ணட பேகு விணரேொக திரட்ட
இயலும் .

மின்னணுத் துழறகளுக்கான திட்டங் கள்


மத்திய அணமே்ேர் ரவி ேங் கர் பிரேொத் மின்னணுத் துணறணய ேலுப்படுத்துேதற்கு
மேை்டி 3 புதிய திட்டங் கணளத் பதொடங் கியுள் ளொர்.



உற் பத்தியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஊக்குவிப்புத் திட்டம் , பதொகுப்புத் திட்டம் (EMC 2.0)
மற் றும் பொகங் கள் உற் பத்தித் திட்டம் ஆகியணே இந்த 3 திட்டங் களொகும் .



உலகில் ணகமபசிணய உற் பத்தி பேய் யும் நொடுகளில் 2ேது மிகப்பபரிய நொடு இந்தியொ
ஆகும் .

நிகழ் மநர மின்ைாரை் ைந் ழத


இந்திய

எரிேக்திப்

பரிமொற் றமொனது

நிகழ் மநர மின்ேொரே் ேந்ணதத்

திட்டத்ணத

அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.


மின் விநிமயொக நிறுேனங் களின் மின் மதணேகணள அேர்கள் திட்டமிட உதவுேமத
இந்த அறிமுகத்தின் முக்கிய மநொக்கமொகும் .



விநிமயொக நிறுேனங் களின் மின் மதணே-விநிமயொக மொறுபொட்ணட நிர்ேகிக்க இது
உதவும் .



இது விநிமயொக நிறுேனங் களின் முன்கைிப்பு மற்றும் பசுணம ஆற் றணலத் திட்டமிட
உதவும் .



இது 2022 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொ 175 ஜிகொேொட் அளவிற் குப் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிேக்தி
இலக்ணக அணடய உதவும் .



இந்திய எரிேக்திப் பரிமொற் றம் என்பது மின்னணு முணறயில் இயங் கும் ஒரு
அணமப்பொகும் . இது மத்திய மின்ேொர ஒழுங் குமுணற ஆணையத்தொல் கட்டுப்படுத்தப்
படுகிறது.

அத்தியாவசியப் லபாருட்கள் ைட்டம் , 1955


மத்திய அணமே்ேரணேயொனது 1955 ஆம் ஆை்டின் அத்தியொேசியப் பபொருட்கள்
ேட்டத்தில் ேரலொற்றுே் சிறப்புமிக்க மொற்றங் கணளே் பேய் துள் ளது.



1955 ஆம் ஆை்டின் அத்தியொேசியப் பபொருட்கள் ேட்டத்தில் மமற்பகொள் ளப்பட்ட
மொற் றங் களின்

கீழ் ,

பருப்பு

ேணககள் ,
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தொனியங் கள் , பேங் கொயம் , எை்பைய்

வித்துக்கள் , உருணளக்கிழங் கு மபொன்ற மேளொை் பபொருட்கள்
முணறயிலிருந்து விலக்கப் பட்டுள் ளன.


ஒழுங் குபடுத்தும்

இது தனியொர் முதலீட்டொளர்கணள அதிகப்படியொன ஒழுங் குமுணறத் தணலயீடு குறித்த
பயத்திலிருந்து மீட்படடுத்து உதே இருக்கின்றது.



மமலும் , இந்த திருத்தமொனது மிகவும் பநருக்கடியொன கொலக்கட்டங் களில் மட்டுமம
ணகயிருப்பு ேரம் ணபக் கட்டொயப்படுத்தி அமல் படுத்த அனுமதியளிக்க இருக்கின்றது.



ேறட்சி மற் றும் இயற் ணகப் மபரிடர் மபொன்றணே இதில் அடங் கும் .



இந்தக் ணகயிருப்பு ேரம் பொனது பேயல் பொட்டொளர்கள் மற் றும் மதிப்புக் கூட்டிணன
அதிகப்படுத்துேதற்கொக பேயல் படும் பங் மகற் பொளர்களுக்குப் பபொருந்தொது.

லதாடர் லதாழிலாளர் ைக்தி ஆய் வு (PLFS)


ேமீபத்தில் மதசியப் புள் ளியியல் அலுேலகமொனது (NSO - National Statistical Office) 2018
ஆம் ஆை்டு ஜூணல மொதம் முதல் 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் மொதம் ேணரயிலொன
கொலக்கட்டத்திற்கொன பதொடர் பதொழிலொளர் ேக்தி ஆய் ணே (PLFS - Periodic Labour Force
Survey) பேளியிட்டுள் ளது.



PLFS ஆனது 2017 ஆம் ஆை்டில் NSO ஆல் பதொடங் கப்பட்ட கைினிணய ணமயமொகக்
பகொை்ட இந்தியொவின் முதலொேது ஆய் ேொகும் .



இது கிரொமப்புறக் குடும் பங் களின்
மீது ேருடொந்திர அளவிலும் நகர்ப்புறக்
குடும் பங் களின் மீது கொலொை்டு அடிப்பணடயிலும் பதொழிலொளர் ேக்தி பங் மகற் பு
விகிதம் , பைியொளர்கள் எை்ைிக்ணக விகிதம் , மேணலயற் ற & மேணலேொய் ப்பற் ற
விகிதம் மபொன்ற மேணலேொய் ப்பு மற் றும் மேணலேொய் ப்பற் ற குறிகொட்டிகணளக்
கைித்து அது குறித்த தகேல் கணளத் தருகின்றது.



இந்தியொவில் மேணலேொய் ப்பின்ணம விகிதமொனது 2018-19 ஆம் கொலக்கட்டத்தில் 5.8%
ஆகக் குணறந்துள் ளது. இது 2017-18 ஆம் ஆை்டின் இமத கொலக்கட்டத்தில் 6.1% ஆக
இருந்தது.



நகர்ப்புற மேணலேொய் ப்பின்ணம விகிதமொனது 7.8%லிருந்து 7.7% ஆகக் குணறந்து
உள் ளது.



கிரொமப்புற மேணலயின்ணம விகிதமொனது 5.3% யிலிருந்து 5 ஆகக் குணறந்துள் ளது.



இந்தியப் பபொருளொதொரக் கை்கொைிப்பு ணமயத்திடம் உள் ள மொதொந்திரத் தரவின்படி,
இந்தியொவில் மேணலேொய் ப்பின்ணம விகிதமொனது 2019 ஆம் ஆை்டு ஜுன் மொதத்தில்
7.87%லிருந்து 2020 ஆம் ஆை்டு மம மொதத்தில் 23.48% என்ற அளவில் அதிகரித்து உள் ளது.

வளமான மற் றும் ஆற் றல் திறன்மிகு கட்டிடங் கள்


ஆற் றல் திறன்மிகு மேணேகள் நிறுேனமொனது (EESL - Energy Efficiency Services Limited)
ணமத்திரி திட்டத்தின்
இணைந்து “ேளமொன

ேர்ேமதே ேளர்ே்சிக்கொன அபமரிக்க நிறுேனத்துடன்
மற் றும் ஆற்றல் திறன்மிகு கட்டிடங் கள் ” என்ற ஒரு

முன்பனடுப்ணபத் பதொடங் கியுள் ளது.


இது பைியிடங் கணள ேளமொனதொக மற்றும் பசுணமயொனதொக இருக்கும் படி மொற் றும்
ேணகயில் மதணேப்படும் ேழிகணள மமற் பகொள் ள இருக்கின்றது.



EESL ஆனது இந்திய அரசின் மத்திய மின் துணற அணமே்ேகத்தின் கட்டுப்பொட்டில்
பேயல் படும் ஒரு நிறுேனமொகும் .
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லேயா லேட்லி பணிக்குழு


இந்திய

அரேொனது

பபை்கள்

மற் றும்

குழந்ணதகள்

மமம் பொடு

பதொடர்பொன

பிரே்சிணனகள் குறித்து ஆரொய் ேதற்கொக பஜயொ பஜட்லி பைிக் குழு என்ற ஒன்ணற
ஏற் படுத்தியுள் ளது.


இந்தப் பைிக் குழுேொனது மத்தியப் பபை்கள் மற் றும் குழந்ணதகள் மமம் பொட்டுத்
துணற அணமே்ேகத்தினொல் அணமக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்தக் குழுேொனது தொய் மொர்கள் இறப்பு விகிதத்ணத குணறத்தல் , ஊட்டே்ேத்து
நிணலணமகணள மமம் படுத்துதல் , ேயது பதொடர்பொன பிரே்சிணனகள் குறித்து ஆய் வு
பேய் தல் ஆகியணே குறித்து ஆய் வு பேய் ய இருக்கின்றது.



மமலும் இந்தப் பைிக் குழுேொனது பே்சிளங் குழந்ணதகள் இறப்பு விகிதம் , பமொத்தக்
கருத்தரிப்பு விகிதம் , தொய் மொர்கள் இறப்பு விகிதம் , குழந்ணதகள் பொலின விகிதம் ,
பிறப்பின் மபொதொன பொலின விகிதம் ஆகியேற்றுடன் மேர்த்து சுகொதொரம் மற் றும்
ஊட்டே்ேத்து பதொடர்பொன இதரப் பிரே்சிணனகள் ஆகியணே குறித்தும் ஆய் வு பேய் ய
இருக்கின்றது.

ஆன்ழலன் (நிகழ் மநர) கழிவுகள் பரிமாற் றத் திட்டம்


ஆந்திரப் பிரமதே மொநில முதலணமே்ேரொன பஜகன் மமொகன் பரட்டி இந்தியொவின்
முதலொேது ஆன்ணலன் கழிவுகள் பரிமொற் றத் திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளொர்.



இந்தத் திட்டமொனது நே்சுத்தன்ணம ேொய் ந்த கழிவுகணளப் பொதுகொப்பொன முணறயில்
அப்புறப்படுத்துதல் மற் றும் நே்சுத் தன்ணம ேொய் ந்த கழிவுகளின் மறுபயன்பொடு &
மீள் சுழற்சிணய ஊக்குவித்தல் ஆகியேற்றிற் கொகத் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்தத் திட்டமொனது மறுபயன்பொடு, மீள் சுழற்சி, குணறத்தல் , மறு ேடிேணமத்தல் ,
புதுப்பித்தல் மற் றும் மீை்டும் உற் பத்தி பேய் தல் (Reuse, Recycle, Reduce, Redesign, Refurbish
and Remanufacture) ஆகிய 6Rகளுடன் ஒன்றிப் பபொருந்தும் ேணகயில் பதொடங் கப்
பட்டுள் ளது.

இந்தியாவின் அந் நியை் லைலாவணிக் ழகயிருப் பு


மநொய் த் பதொற்றிற் கு மத்தியில் , இந்தியொவின் அந்நியே் பேலொேைிக் ணகயிருப்பொனது
அதிகரித்து ேருகின்றது. இது விணரவில் 500 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர் என்ற அளணே
அணடய இருக்கின்றது.



இந்தியொவின் அந்நியே் பேலொேைிக் ணகயிருப்பொனது 1991 ஆம் ஆை்டு மொர்ே்
மொதத்தில் 5.8 பில் லியன் அபமரிக்க டொலர் என்ற நிணலயிலிருந்து தற்பபொழுது ேணர
அதிகரித்து ேருகின்றது.



அந்நியே் பேலொேைியின் இந்த அதிகரிப்பொனது டொலருக்கு எதிரொக இந்திய ரூபொயின்
மதிப்ணப ேலுப்படுத்த உதவுகின்றது.



அந்நியே் பேலொேைிக் ணகயிருப்பு என்பது இந்தியொவினொல் மேர்த்து ணேக்கப்பட்ட ,
மற் றும் இந்திய ரிேர்ே் ேங் கியினொல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தங் கம் , ேர்ேமதே நொைய
நிதியத்தின் சிறப்பு எடுப்பு உரிணமகள் மற் றும் அயல் நொட்டு நொையே் பேொத்துகள்
மபொன்ற ேடிேத்தில் உள் ள அயல் நொட்டுே் பேொத்துகளொகும் .



அயல் நொட்டு நொையே் பேொத்துகளில் முதலீட்டுே் ேந்ணதகளில் மமற்பகொள் ளப்படும்
முதலீடுகள் , அந்நிய மநரடி முதலீடு மற் றும் ேைிக ரீதியொன அயலகக் கடன் ேொங் கல்
ஆகியணே உள் ளடங் கும் .
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ஏறத்தொழ 64% அயல் நொட்டு நொையக் ணகயிருப்புகள் அயல் நொடுகளின் கருவூலப்
பத்திரங் கள் மபொன்ற பங் குகளில் முக்கியமொக அபமரிக்கொ மபொன்ற நொடுகளில்
உள் ளன.



இந்தியொ 2020 ஆம் ஆை்டு மொர்ே் மொதம் ேணரயில் பமொத்தம் 653.01 டன்கள் அளவிலொன
தங் கத்ணதக் பகொை்டுள் ளது.



இது இங் கிலொந்து ேங் கி மற் றும் ேர்ேமதே தீர்வுகளுக்கொன ேங் கி ஆகியேற் றில்
பொதுகொப்பொன முணறயில் பேளிநொடுகளில் ணேக்கப் பட்டுள் ளன. மீதமுள் ள தங் கம்
உள் நொட்டிமலமய ணேக்கப் பட்டுள் ளது.

குங் குமப் பூ மற் றும் ஹீங் க் லபாருள் உற் பத்தி


இமொலய உயிரிேளத் பதொழில் நுட்ப ணமயமொனது இந்தியொவில் குங் குமப்பூ மற் றும்
ஹீங் க் பபொருள் ஆகியேற் றின் உற் பத்திணய அதிகப்படுத்துேதற்கொக மேை்டி
இமொே்ேலப் பிரமதே மேளொை் துணறயுடன் இணைய இருக்கின்றது.



குங் குமப்பூ மற் றும் ஹீங் க் ஆகியணே உலகில் மிகவும் விணல மதிப்பற் ற மற் றும்
மதிப்பு மிக்க நறுமைப் பபொருட்களொகும் .



அதிக அளவிலொன
படுகின்றது.



தற் பபொழுது குங் குமப் பூ உற் பத்தியொனது ஜம் மு கொஷ்மீரில் மட்டுமம மமற் பகொள் ளப்

குங் குமப்

பூேொனது

இந்தியொவிற் குள்

இறக்குமதி

பேய் யப்

படுகின்றது.


தற் பபொழுது குங் குமப்பூ ேொகுபடியொனது உத்தரகொை்ட் மற் றும் இமொே்ேலப் பிரமதேம்
ஆகிய இரை்டு மொநிலங் களிலும் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



இமத மபொன்று, நொட்டில் ஹீங் க் பபொருளொனது உற் பத்தி பேய் யப் படுேதில் ணல.



ஹீங் க் ஆனது ஒரு நிரந்தரமொன ேொழ் நொள் பகொை்ட பேடியொகும் .



இது நடுதல் பேய் யப்பட்ட 5 ஆை்டுகளுக்குப் பிறகு அதன் மேரிலிருந்து ஒலிமயொ –
மகொந்து என்ற பிசின் ஆனது உற் பத்தி பேய் யப் படுகின்றது.

உலகில் மிகவும் அதிகை் லைலவுமிக்க நகரங் கள்


பமர்ஸரின் 2020 ஆம் ஆை்டின் ேொழ் ேொதொரே் பேலவு என்ற ஆய் வின்படி, உலகில்
மிகவும் அதிகே் பேலவுமிக்க 60ேது நகரம் மும் ணப ஆகும் .



மமலும் இது ஆசியொவில் அதிகே் பேலவுமிக்க 19ேது நகரமொக உள் ளது.



இந்தியொவில் மிகவும் அதிகே் பேலவுமிக்க நகரம் மும் ணப ஆகும் .
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இதர இந்திய நகரங் களிணடமய, உலக அளவில் மும் ணபணயத் பதொடர்ந்து தில் லி
101ேது இடத்திலும் அதற்கு அடுத்து பேன்ணன 143ேது இடத்திலும் தரேரிணேப்
படுத்தப்பட்டுள் ளன.



மிகவும் குணறந்த பேலவுமிக்க இதர நகரங் கள் பபங் களூரு (171) மற் றும் பகொல் கத்தொ
(185) ஆகியணேயொகும் .



இந்த ஆய் ேொனது 209 நகரங் கணளக் பகொை்டு தனது தரேரிணேணய மமற்பகொை்டு
உள் ளது.



இந்த ஆய் வினொல் தயொரிக்கப்பட்ட உலகப் பட்டியலில் ஹொங் கொங் முதலிடத்திலும்
அதணனத் பதொடர்ந்து துர்க்பமனிஸ்தொனில் உள்ள அஸ்கொபத் 2ேது இடத்திலும்
உள் ளன.



3ேது இடமொனது அதற் கு முந்ணதய ஆை்ணடப் மபொலமே ஜப்பொனின் மடொக்கிமயொ
மற் றும் ஸ்விட்ேர்லொந்தின் சூரிே் ஆகிய நகரங் களினொல் தக்க ணேக்கப்பட்டுள் ளது.



இதில் நியூயொர்க் 6ேது இடத்திலும் சீனொவின் ஷொங் கொய் 7ேது இடத்திலும் உள் ளன.



இதில் சுவிட்ேர்லொந்தின் பபர்ன் மற்றும் பஜனீேொ நகரங் கள் முணறமய 8ேது மற்றும்
9ேது இடங் களில் உள் ளன.



இதில் பபய் ஜிங் 10ேது இடத்தில் உள் ளது.

மானிய நிதியுதவி


நிதி ஆணையத்திற்கொன குறிப்புணர விதிகள் மொநிலங் களுக்கு மொனிய நிதியுதவி
ேழங் குேதற் கு மேை்டி அதற் கு பரிந்துணர பேய் துள் ளன.





இந்த நிதியுதவி பின்ேருேனேற் ணற உள் ளடக்கியுள் ளது.
o

ேருேொய் ப் பற் றொக்குணற மொனியம்

o

உள் ளொட்சி அணமப்புகளுக்கொன நிதியுதவி

o

மபரிடர் மமலொை்ணம நிதியுதவி

2020-21 ஆம் ஆை்டிற்கொக மேை்டி, இந்த ஆணையமொனது ேரிகளின் பகிரப்படக்
கூடிய
பதொகுதியில் 41% நிதிணய மொநிலங் களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்க பரிந்துணர
பேய் துள் ளது.



மொநிலங் களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் நிதிணய நிர்ையிப்பதற்கொக நிதி ஆணையம்
பின்ேரும் தகுதிநிணலகணளப் பின்பற் றுகின்றது. அணேயொேன:
o

ேருேொய் ப் பற் றொக்குணறக்கு 45%

o

2011 ஆம் ஆை்டு மக்கள் பதொணகக்கு 15%

o

நிலப்பகுதிக்கு 15%

o

கொடுகள் மற் றும் சூழலியலுக்கு 10%

o

மக்கள் பதொணகே் பேயல் பொடுகளுக்கு 12.5%

o

ேரி ேசூல் முயற் சிகளுக் கு 2.5%

கடன் தன்ளமயின் விற் ளன


இந்திய ரிேர்ே் ேங் கியொனது ேமீபத்தில் “கடன் தன்ணமயின் விற் பணன” மற் றும்
“நிணலயொனே் பேொத்துக்களின் பங் குமயமொக்கல் ” ஆகியேற் றிற்கொன ஒரு ேணரவுக்
கட்டணமப்ணப பேளியிட்டது.
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இந்த நடேடிக்ணகயொனது ேரியொன விணலக் கை்டுபிடிப்ணப உறுதி பேய் யக் கூடிய
ேங் கிக்
கடன்களுக்கொன
ேலுேொன
ஒரு
இரை்டொம்
நிணலே் ேந்ணதணய
உருேொக்குேணத

மநொக்கமொகக்

பகொை்டுள் ளது.

மமலும்

அடுத்து

ேரவிருக்கும்

அழுத்தத்திற் கு ஒரு குறிகொட்டியொகவும் இணத பயன்படுத்தப்படலொம் .


இதில் ேழங் கப்பட்டுள் ள ேழிகொட்டுதல் கள் பட்டியலிடப்பட்ட ேைிக ேங் கிகளுக்குப்
பபொருந்தும் .



இதில் அகில இந்திய நிதி நிறுேனங் களொன எக்ஸிம் ேங் கி, நபொர்டு ேங் கி, ேங் கி ேொரொ
நிதி நிறுேனங் கள் ஆகியன அடங் கும் .



இதில்

டொக்டர் ஹர்ஷ

ேர்தன்

தணலணமயிலொன

ஒரு

குழுேொன

இந்தியொவில்

வீட்டுேேதி நிதிப் பொதுகொப்புே் ேந்ணத மமம் பொட்டுக் குழுவின் பரிந்து ணரகளும்
அடங் கும் .

நாடு தழுவிய அழனவருக்குமான அடிப் பழட வருமானம் (UBI)


மதசிய மனித உரிணமகள் ஆணையமொனது முன்பு பரிந்துணரக்கப்பட்ட நொடு தழுவிய
அணனேருக்குமொன அடிப்பணட ேருமொனத்தின் (UBI - Universal basic income)
பேயல் படுத்துதலொனது மத்திய அரசின் “ஆய் வு மற் றும் ஆமலொேணனயின்” கீழ்
உள் ளது என்று ஐக்கிய நொடுகள் மனித உரிணமகள் ஆணையத்திடம் கூறியுள் ளது.



இது குடிமக்களின் ேருமொனம் , ேளம் , மேணலேொய் ப்பின் நிணல ஆகியேற் ணறப்
பபொறுத்து அல் லொமல் நொடு/இதரப் புவியியல் பகுதி/மொநிலத்தில் உள் ள குடிமக்கள்
என்ற அடிப்பணடயில் நொட்டின் அணனத்துக் குடிமக்களுக்கும் நிதியுதவி ேழங் கும் ஒரு
திட்டமொகும் .



2016-17 ஆம் ஆை்டின் இந்தியப் பபொருளொதொர ஆய் ேறிக்ணகயொனது ேறுணமணய
ஒழிக்கும் ஒரு முயற்சியொகவும் பல் மேறு ேமூக நலத்திட்டங் களுக்கு மொற் றொகவும்
மேை்டி UBIயின் கருத்தொக்கம் குறித்து கூறியுள் ளது.



UBIயின் பின்னைியில் இருக்கும் முக்கிய மநொக்கம் குடிமக்களிணடமய ேமத்துேத்ணத
அதிகரிப்பதும் ேறுணமணய ஒழிப்பது (அ) குணறப்பதொகும் .

இந்தியாவின் அந் நியை் லைலாவணி


இந்தியொவின்

அந்நியே்

பேலொேைி

இருப்பொனது

நொட்டின்

ேரலொற் றில்

முதன்முணறயொக 500 பில் லியன் அபமரிக்க டொலணரக் கடந்து ேொதணன பணடத்து
உள் ளது.


அந்நியே் பேலொேைி இருப்பில் ஜப்பொன் மற்றும் சீனொவிற்கு அடுத்தபடியொக
பதன்பகொரியொ மற் றும் ரஷ்யொணேப் பின்னுக்குத் தள் ளி மூன்றொேது இடத்ணதப்
பிடித்துள் ள நொடு இந்தியொ ஆகும் .

2020 இந்தியக் ழகமபசி பணவழங் கீட்டுை் ைந் ழத அறிக்ழக


எஸ் & பி உலகளொவிய ேந்ணத நுை்ைறிவு என்ற நிறுேனமொனது இந்த அறிக்ணகணய
பேளியிட்டு உள் ளது.



இந்த அறிக்ணகயின்படி, 2019 ஆம் ஆை்டில் முதன்முணறயொக ணகமபசி மூலம்
கட்டைம் பேலுத்துதல் மற் றும் அட்ணட மூலமொன பைப் பரிமொற்றங் கள் ஆகியணே
பை ேழங் கல்

(ஏடிஎம் ) இயந்திரங் களிலிருந்து பைம்

அதிகரித்து உள் ளது.
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எடுப்பணதக்

கொட்டிலும்



கூகுள் மப மற் றும் மபொன் மப ஆகியணே ஒருங் கிணைந்த பைேழங் கீட்டு இணடமுகம்
மூலமொன பைம் பேலுத்துதலில் முன்னிணல ேகிக்கின்றன.

பலம் கூர் மற் றும் நீ ரா


கொதி மற் றும் கிரொமத் பதொழிற்துணற ஆணையமொனது “பலம் கூர்” மற் றும் ”நீ ரொ”
ஆகியேற் ணற உற் பத்திே் பேய் ேதற்கொக ஒரு திட்டத்ணதத் பதொடங் க உள் ளது.



இந்தத் திட்டமொனது முதன்முதலில் 50 இலட்ேத்திற் கும் மமற்பட்ட பணன மரங் கள்
உள் ள மகொரொஷ்டிரொவில் பதொடங் கப்பட இருக்கின்றது.



இந்த முன்பனடுப்பொனது மத்திய சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தர பதொழில் நிறுேனங் கள்
துணற அணமே்ேகத்தினொல் பதொடங் கப் படவுள் ளது.

இந்தியாவின் ஐந்தாவது மந் தநிழல


1947 ஆம் ஆை்டில் சுதந்திரம் அணடந்ததிலிருந்து, இந்தியொ நொன்கு மந்த நிணலகணள
எதிர்பகொை்டுள் ளது.



ரிேர்ே் ேங் கியின் படி, 1958, 1966, 1973 மற் றும் 1980 ஆம் ஆை்டுகளில் மந்தநிணல
ஏற் பட்டுள் ளது.



தற் மபொணதயப் பபொருளொதொர பநருக்கடி, மகொவிட் 19 பநருக்கடியின் கொரைமொக
ஏற் பட்டுள் ளது. இந்தியொ எதிர்பகொள் ளும் முந்ணதய மந்தநிணலகணள விடவும் இது மிக
மமொேமொனது.

எரிவாயு வர்த்தகம்


இந்திய எரிேக்திப் பரிேர்த்தணனயொனது இயற் ணக எரிேொயுணே விநிமயொகம் பேய் து
ேழங் குேதற்கொக நொடு தழுவிய முதல் இணைய விநிமயொக அடிப்பணடயிலொன
எரிேொயு ேர்த்தகத் தளத்ணத அறிமுகப்படுத்தியது.



இது இந்திய எரிேக்திப் பரிமொற் றத்தின் துணை நிறுேனமொகே் பேயல் படும் .



இது மத்திய மின்ேொர ஒழுங் குமுணற ஆணையத்தொல் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு
மின்னணு அணமப்பொகும் .



இதன் தணலணமயகம் புதுதில் லியில் அணமந்துள் ளது.



பகயில் மற் றும் பபட்மரொபனட் மபொன்ற திரே இயற் ணக எரிேொயு நிறுேனங் கள்
இதமனொடு மேர்ந்துள் ளன.



அபமரிக்கொவிற் கும் சீனொவிற் கும் அடுத்தபடியொக பசுணம இல் ல ேொயுக்களின்
மிகப்பபரிய உமிழ் ப்பொளரொக இருக்கும் இந்தியொ, பசுணம எரிபபொருள் மற்றும்
இயற் ணக

எரிேொயுணேப்

பயன்படுத்துேதன்

மூலம்

அதன்

உமிழ் ணேக்

கட்டுப்படுத்திக் குணறப்பணத தன் மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

இந்திய திவால் நிழல மற் றும் லநாடித்தல் வாரியம் லதாடர்பான ஆமலாைழனக்
குழு (IBBI)


IBBI (Insolvency and Bankruptcy Board of India) மன்றமொனது ேமீபத்தில் நொன்கு
உறுப்பினர்கணளத் தன்னுள் மேர்த்து தன் ஆமலொேணனக் குழுணே மறுசீரணமத்து
உள் ளது.
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இந்தக் குழு 2017 ஆம் ஆை்டில் அணமக்கப்பட்டது. ஒரு பிரபல ேங் கியொளரொன உதய்
மகொடக் இதற் கு தணலணம தொங் குகிறொர்.



IBBI

என்பது

நொட்டில்

திேொல்

நிணல

நடேடிக்ணககணள

மமற் பொர்ணேயிட்டு

கட்டுப்படுத்தும் ஓர் அணமப்பொகும் .


இது புதிய திேொல் பநறிமுணறயின் கீழ் 2016 ஆம் ஆை்டில் நிறுேப்பட்டது.

SATYABHAMA


“மமம் படுத்தப்பட்ட சுரங் கத் துணறயில் ஆத்ம நிர்பர் பொரதத்திற்கொன அறிவியல்
மற் றும் பதொழில் நுட்ப மயொஜனொ” (SATYABHAMA - Science and Technology Yojana for Atma
Nirbhar Bharat in Mining Advancement) என்று பபயரிடப்பட்ட தளமொனது மத்திய சுரங் க
மற் றும் நிலக்கரித் துணற அணமே்ேரொன பிரகொலத் மஜொஷி என்பேரொல் பதொடங் கப்
பட்டுள் ளது.



இது

“என்ஜிஒ தர்பன்” என்ற நிதி ஆமயொக்கின்

தளத்துடன்

ஒருங் கிணைக்கப்

படுகின்றது.


இந்தத்

தளமொனது

நொட்டில்

கனிம

மற் றும்

சுரங் கத்

துணறயில்

டிஜிட்டல்

பதொழில் நுட்பத்தின் பங் ணக ஊக்குவிப்பதற் கொன மதணேணய ேலியுறுத்துேதற்கொக
ேடிேணமக்கப்பட்டுத் தயொரிக்கப்பட்டுள் ளது.


மதசியத் தகேல் ணமயத்தின் சுரங் கத் தகேல் பிரிேொனது இந்தத் தளத்தின் மீதொன
பேயல் படுத்து நிறுேனமொகும் .

கரீப் கல் யாண் மராே் கர் அபியான்


இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் , மத்திய அரேொனது புலம் பபயர்ந்த பதொழிலொளர்களுக்கு
மேணலேொய் ப்பு அளிக்கவும் கிரொமப்புற கட்டணமப்புகணள உருேொக்கவும் முடிவு
பேய் துள் ளது.



இந்தத்
திட்டமொனது
பீகொரின்
கஹொரியொ
மொேட்டத்தில்
கிரொமத்திலிருந்துத் பதொடங் கப்பட இருக்கின்றது.

உள் ள

பதலிகர்



இந்தப் பிரே்ேொரமொனது (திட்டமொனது) ரூ.50,000 மகொடி பேலவில் 125 நொட்களுக்கு
மேொதணன அடிப்பணடயில் பேயல் படுத்தப்பட இருக்கின்றது.



இந்தப்

பிரே்ேொரத்திற்கொக

இரொஜஸ்தொன்,
திரும் பியுள் ள

ஜொர்க்கை்ட்,
மொநிலங் கள் )

பீகொர்,

உத்தரப்பிரமதேம் ,

ஒடிேொ

(புலம் பபயர்

ஆகிய

மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளன.
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6

மத்தியப்

பிரமதேம் ,

பதொழிலொளர்கள்

அதிகமொக

மொநிலங் களிலிருந்து

116

மொேட்டங் கள்

இந்தியாவில் நிலக்கரிை் சுரங் கம்


இந்தியப் பிரதமர் ேைிக ரீதியிலொன சுரங் கத்திற்கொக 41 நிலக்கரிே் சுரங் கங் களின்
ஏலத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.



உலகின் நொன்கொேது மிகப்பபரிய நிலக்கரி இருப்பு உள் ள நொடொகவும் இரை்டொேது
மிகப்பபரிய உற் பத்தியொளர் நொடொகவும் இந்தியொ இருக்கும் மபொதிலும் , அதணன
பேளிநொடுகளுக்கு ஏற் றுமதி பேய் ேதில் ணல.



ஆனொல் உலகின்
இந்தியொேொகும் .

இரை்டொேது

மிகப்பபரிய

நிலக்கரி

இறக்குமதியொளர் நொடு



மத்திய அரேொனது 2030 ஆம் ஆை்டு ேொக்கில் 100 மில் லியன் டன்கள் அளவிற் கு
நிலக்கரியின் ேளிமயமொக்குதணல மமற்பகொள் ள இலக்கு நிர்ையித்துள் ளது.

கால் நழட வளர்ப்பு உள் கட்டழமப் பு வளர்ைசி
் நிதி


பபொருளொதொர விேகொரங் களுக்கொன அணமே்ேரணேக் குழுேொனது ரூ.15,000 மகொடி
மதிப்பீட்டில் இந்த நிதிணய அணமக்க ஒப்புதல் அளித்துள் ளது.



இந்த நிதியொனது ஆத்ம நிர்பர் பொரத் அபியொன் ஊக்குவிப்பு நிதியின் ஒரு பகுதி ஆகும் .



இது பொல் ேளம்

மற் றும்

இணறே்சிப் பதப்படுத்துதல்

மபொன்ற துணறகளுக்கொன

முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற் றும் தனியொர் துணறயில் விலங் குத் தீேன ஆணலயின்
கூடுதல் மதிப்பீட்டு உள் கட்டணமப்பு மற் றும் அதன் உருேொக்கத்திற் கு ேழிேணக
பேய் யும் .

ஆர்பிஐ வங் கிக் கட்டுப் பாட்டின் கீழ் UCBs மற் றும் MSCBs


1482 நகர்ப்புறக் கூட்டுறவு ேங் கிகள் (UCBs - Urban Cooperative Banks) மற் றும் 58 பல
மொநிலக் கூட்டுறவு ேங் கிகள் (MSCBs - Multi-State Cooperative Banks) ஆகியணே இந்திய
ரிேர்ே் ேங் கியின் கட்டுப்பொட்டின் கீழ் பகொை்டு ேரப்பட இருக்கின்றன.



இந்த முடிேொனது பஞ் ேொப் & மகொரொஷ்டிரொ கூட்டுறவு ேங் கியின் முணறமகடுகள்
கை்டுபிடிக்கப்பட்டணதத் பதொடர்ந்து அரசினொல் எடுக்க ப்பட்டுள் ளது.

ைர்வமதை ஒப் பீட்டுத் திட்டம் (ICP)


உலக

ேங் கியொனது

அடிப்பணட

ஆை்டு

2017ற் கொன

புதிய

ேொங் கும்

ேக்திே்

ேமநிணலணய (PPPs - Purchasing Power Parities) பேளியிட்டுள் ளது.


இது

உலகப்

பபொருளொதொர

நொடுகளுக்கிணடமய

ேொழ் ேொதொரே்

பேலவின

மேறுபொடுகணளே் ேரிபேய் யும் ICP-ன் (International Comparison Program) கீழ் உள் ளது.


ICP என்பது ஐக்கிய நொடுகள் புள் ளியியல் ஆணையத்தின் கீழ் உள் ள ஒரு மிகப்பபரிய
உலகளொவிய தரவுே் மேகரிப்பு முன்பனடுப்பொகும் .



இந்திய ரூபொயின் PPP மதிப்பு ஆனது பமொத்த உள் நொட்டு உற் பத்தியில் (GDP – Gross
Domestic Product), 2017 ஆம் ஆை்டில் 1 டொலருக்கு நிகரொக 20.65 ஆக உள் ளது. இது 2011
ஆம் ஆை்டில் 15.55 ஆக இருந்தது.
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இந் தியாவின் நிளல


2017 ஆம் ஆை்டில் மூன்றொேது மிகப்பபரிய பபொருளொதொர நிணலணய இந்தியொ தக்க
ணேத்துக் பகொை்டது. இது PPP-ன் அடிப்பணடயில் உலகின் GDPயில் 6.7% (உலக அளவில்
$ 119,547 பில் லியன் என்ற மதிப்பில் இந்தியொவின் மதிப்பு $ 8,051 பில் லியன்) என்ற
அளணேக் பகொை்டுள் ளது.



சீனொ 16.4%யும் அபமரிக்கொ 16.3%யும் பகொை்டுள் ளன.



மமலும்

இந்தியொேொனது

PPP-ன்

உலகளொவிய

அேல்

தனிநபர் நுகர்வு

மற் றும்

உலகளொவிய நிகர மூலதன உருேொக்கம் ஆகியேற் றின் அடிப்பணடயில் மூன்றொேது
மிகப்பபரிய பபொருளொதொர நொடொகவும் விளங் குகின்றது.

PPP

ற் றி


ஒரு நொட்டின் நொையமொனது இரு நொடுகளிலும் (பல நொடுகளிலும் ) ஒமர அளவுள் ள
பபொருட்கள் மற் றும் மேணேகள் மபொன்றேற் ணற ேொங் குேதற்கொக மற்பறொரு நொட்டின்
நொையமொக மொற் றப்படும் விகிதம் என்று ேணரயறுக்கப்படுகின்றது.

வருடாந்திர வங் கியியல் புள் ளி விவரம் – 2019


இது சுவிட்ேர்லொந்தின் மத்திய ேங் கியொன சுவிஸ் மதசிய ேங் கியினொல் பேளியிடப்
பட்டுள் ளது.



இந்தியொ தனது குடிமக்கள் மற் றும் நிறுேனங் களொல் அந்நொட்டு ேங் கியில் நிதி
முதலீடு பேய் யப் பட்டதின் அடிப்பணடயில் 0.06%யுடன் 77ேது இடத்தில் உள் ளது.



இந்தப் பட்டியலில் பிமரசில் முதல் இடத்தில் உள் ளது.

85

அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள்
ப் ராக்சிமா b


ேர்ேமதே அறிவியல் விஞ் ஞொனிகணளக் பகொை்ட ஒரு குழுேொனது பூமிணயப் மபொன்ற
அளவுணடய ப்ரொக்சிமொ b என்ற பபயரிடப்பட்ட ஒரு மகொள் இருப்பணத உறுதி
பேய் துள் ளது.



இந்தக் மகொள் ஆனது ஆல் பொ பேன்சூரி என்ற நட்ேத்திர அணமப்பில் உள் ள ப்ரொக்சிமொ
பேன்சூரி என்ற நட்ேத்திரத்ணதே் சுற் றிக் பகொை்டிருக்கின்றது.



கை்டறியப்பட்ட

இந்தப்

புதியக்

மகொளொனது

தனது

சூரியனின்

சுற் றுேட்டப்

பொணதயிணன 11.2 நொட்களில் கடக்கின்றது.



ப்ரொக்சிமொ பேன்சூரி ஆனது சூரியனிலிருந்து 4.2 ஒளி ஆை்டுகள் பதொணலவில்
உள் ளது.



இது ஒரு சிேப்புக் குள் ள நட்ேத்திரம் ஆகும் . இது சூரியனின் நிணறயில் 8ல் 1 பங் ணகக்
பகொை்டுள் ளது.



ப்ரொக்சிமொ பேன்சூரி என்பது சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள் ள ஒரு நட்ேத்திரம் ஆகும் .

AB ஆரிஜி நட்ைத்திர அழமப் பு


ேமீபத்தில் மிகப்பபரிய பதொணலமநொக்கியின் “SPHERE” என்ற உபகரைமொனது AB
ஆரிஜி நட்ேத்திர அணமப்பில் ஒரு புதிய மகொள் உருேொகியுள் ளணதக் கை்டறிந்து
உள் ளது.



ஒரு நட்ேத்திரம் உருேொகியுள் ளது எனக் கை்டுபிடிக்கப்பட்டது மனித ேரலொற் றில்
இதுமே முதன்முணறயொகும் .



இது பதற்கு ஐமரொப்பிய ஆய் வு ணமத்தினொல் உறுதி பேய் யப் பட்டுள் ளது.



இந்த மிகப்பபரிய பதொணலமநொக்கியொனது ேடக்கு சிலியில் உள் ள பதற் கு ஐமரொப்பிய
ஆய் வு ணமயத்தில் அணமந்துள் ளது.
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ஸ்கார்பியன் (மதள் ) மீன் – ஸ்கார்பியமனாஸ்ப் சிஸ் லநக்லலக்டா


மத்தியக் கடல் மீன் ஆரொய் ே்சி ணமயத்ணத (CMFRI - Central Marine Fisheries Research Institute)
மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்கள் மன்னொர் ேணளகுடொவில் ஓர் அரிய மீன் இனத்ணதக்
கை்டறிந்துள் ளனர்.



இந்த மீன் இனமொனது CMFRI ணமயத்தின் மதசியக் கடல் ேொர் பல் லுயிர்ப் பபருக்க
அருங் கொட்சியகத்தில் ணேக்கப் பட்டுள் ளது.



CMFRI ணமயம் என்பது மகரளொவின் பகொே்சியில் தணலணமயகத்ணதக் பகொை்ட ஒரு
முன்னைி பேப்பமை்டல கடல் ேொர் மீன்கள் ஆரொய் ே்சி ணமயமொகும் .



இந்த

மீன்

இனமொனது

தனது

நே்சுத்

தன்ணமயுணடய

ேொலிற் கொக

உள் ளூரில்

ஸ்கொர்பியன் மீன் என அணழக்கப் படுகின்றது.


இந்தியக் கடல் பகுதியில் இந்த ேணக மீன் இனம் உயிருடன் கொைப்படுேது இதுமே
முதல் முணறயொகும் .

2019 LD2


ேமீபத்தில் விை்பேளி ஆரொய் ே்சியொளர்கள் ஓர் அரிய விை்பேளிப் பபொருணளக்
கை்டுபிடித்துள் ளனர்.



இந்தப் பபொருளொனது குறுங் மகொள் மற் றும் ேொல் மீன் ஆகியேற் ணறப் மபொன்று கொைப்
படுகின்றது.



இந்தப் புதிய பபொருள் ஒரு “பேயல் படும் குறுங் மகொள் ” என்று அணழக்கப்படுகின்றது.



இந்தக் குறுங் மகொள் “2019 LD2” என்று பபயரிடப் பட்டுள் ளது.



இது குறுங் மகொணளப் மபொன்ற ஒரு சுற் றுேட்டப் பொணதணயயும் ேொல் மீணனப் மபொன்ற
ஒரு ேொணலயும் பகொை்டுள் ளது.



2019 LD2 ஆனது வியொழனின் சுற் றுேட்டப் பொணதணயப் பகிர்ந்து பகொள் கின்றது. இது
“வியொழன் ட்மரொஜன்கள் ”
பகுதியொகும் .



என்று

அணழக்கப்படும்

குறுங் மகொள்

திரளின்

ஒரு

ேொல் நட்ேத்திரத்ணதப் மபொன்று ேொயுணே உமிழும் ஒரு விை்பேளிப் பபொருள்
கை்டுபிடிக்கப் படுேது இதுமே முதல் முணறயொகும் .



இந்தக் குறுங் மகொளொனது குறுங் மகொள் நில அணமப்பு விணளவு இறுதி எே்ேரிக்ணக
அணமப்பினொல் (ATLAS - Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) கை்டுபிடிக்கப்
பட்டுள் ளது.
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ஸ்மபஸ்எக்ஸ் (Space X)


விை்பேளிக்கு

விை்பேளி

வீரர்கணள

அனுப்பிய

முதலொேது

தனியொர்

விை்பேளிக்கலன் நிறுேனம் ஸ்மபஸ்எக்ஸ் ஆகும் .


ஸ்மபஸ்எக்ஸ் விை்பேளி வீரர்கள் திட்டமொனது விை்பேளி வீரர்கணளக் பகொை்ட ஒரு
பதொகுதியொனது ேர்ேமதே விை்பேளி நிணலயத்திற் குள் (ISS - International Space Station)
நுணழந்தணதயடுத்து தனது முதலொேது பயைத்ணத நிணறவு பேய் துள் ளது.



ஸ்மபஸ்எக் ஸ் நிறுேனமொனது டவுக் ஹர்மல மற்றும் பொப் பபன்பகன் ஆகிமயொணர
பொல் கன் 9 ரொக்பகட் மூலம் விை்பேளிக்கு அனுப்பியது.



இந்த திட்டமொனது ரஷ்யொவின் விை்பேளி ரொக்பகட்டுகணள நொேொ ேொர்ந்திருத்தணல
முடிவுக்குக் பகொை்டு ேர இருக்கின்றது.



விை்பேளியிலிருந்து

விை்பேளிக்

கலன்கணளப்

பூமிக்கு

மீை்டும்

திருப்பிக்

பகொை்டு ேந்த உலகின் முதலொேது தனியொர் நிறுேனம் ஸ்மபஸ்எக்ஸ் ஆகும் .


விை்பேளி வீரர்கள் “எை்டீவியர்” என்ற ஒரு ஓய் வு பபற் ற விை்கலன் ஒன்றின்
நிணனேொக இந்த ேைிக ரீதியிலொன விை்கலத்திற்கு அப்பபயரிட்டுள் ளனர்.



ISS என்பது தொழ் புவி ேட்டப் பொணதயில் நிணல பகொை்டுள் ள ஒரு கூறுநிணல
விை்பேளி நிணலயமொகும் . (ேசிக்கத் தக்க நிணல பகொை்ட ஒரு பேயற் ணகயொன
பேயற் ணகக் மகொள் )



விை்பேளியில் உள் ள மிகப்பபரிய பேயற் ணகப் பபொருள் இதுேொகும் . புவி தொழ்
சுற் றுேட்டப் பொணதயில் உள் ள மிகப்பபரிய பேயற் ணகக் மகொள் இதுேொகும் . இணத
பூமியிலிருந்து பேற்றுக் கை்களொல் பொர்க்க முடியும் .



ISS ஆனது ஏறக்குணறய 93 நிமிடங் களில் பூமிணயே் சுற் றி ேருகின்றது. இது ஒரு
நொணளக்கு 15.5 முணற பூமிணயே் சுற் றி ேருகின்றது.



ISS திட்டம் என்பது பின்ேரும் 5 விை்பேளி நிறுேனங் களுக்கிணடமயயொன ஒரு மதசிய
அளவிலொன பலதரப் பு கூட்டுத் திட்டமொகும் .
o

நொேொ (அபமரிக்கொ)

o

மரொஸ்மகொஸ்மொஸ் (ரஷ்யொ)

o

ஜொக்ேொ (ஜப்பொன்)

o

EAS (ஐமரொப்பொ)

o

CSA (கனடொ)
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அல் ட்ரா ஸ்வை்


பொதுகொப்பு ஆரொய் ே்சி மற் றும் மமம் பொட்டு அணமப்பொனது அல் ட்ரொ ஸ்ேே் அல் லது
அதீத சுத்தம் என்ற ஒரு கிருமிநொசினிப் பிரிணே உருேொக்கியுள் ளது.



இதில் தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகரைங் கள் , மின்னணுப் பபொருட்கள் , துைிகள்
மபொன்ற பல் மேறு பபொருட்கள் அடங் கும் .



அல் ட்ரொ ஸ்ேொே் பிரிேொனது சுற்றுே்சூழலுக்கு உகந்ததொக இருக்கும் ேணகயில் ஒரு
விணனயூக்கி மொற்றிணயக் பகொை்டுள் ளது.



இந்த அணமப்பு ஓமேொன் ஏற் றபேளித் பதொழில் நுட்பம் (Ozonated Space Technology)
எனப்படும் ஒரு மமம் பட்ட ஆக்ஸிஜமனற் ற பேயல் முணறணயப் பயன்படுத்துகிறது.



இந்தே் ேொதனம் ஓமேொணனக் கட்டுப்படுத்தும் பபொறிமுணறணய உள் ளடக்கிய ஓமேொன்
பமழுகுத் பதொழில் நுட்பத்ணதயும் (Ozone Sealant Technology) பயன்படுத்தி ேருகிறது.



ஓமேொன் ஏற் றம் என்பது ஒரு ேணக மமம் பட்ட ஆக்ஸிஜமனற் றே் பேயல் முணறயொகும் .
இது பரேலொன கரிமே் மேர்மங் கள் மற் றும் அணனத்து நுை்ணுயிரிகணளயும் தொக்கக்
கூடிய ேணகயில் இருக்கும் அதிகம் எதிர்விணன புரியும் ஆக்ஸிஜன் இனங் களின்
உற் பத்திணய உள் ளடக்கியதொகும் .

உயர் லையல் திறன் லகாண்ட லமக்னீசியம் உமலாகக் கலழவ


தமிழ் நொட்டில்

உள் ள

மதரொஸ்

இந்தியத்

பதொழில் நுட்ப

நிறுேனத்தின்

ஆரொய் ே்சியொளர்கள் அதிக பேயல் திறன் பகொை்ட பமக்னீசியம் உமலொகக் கலணே
ஒன்ணற உருேொக்கியுள் ளனர்.


இதணன ேொகனங் களில் எஃகு மற் றும் அலுமினியத்திற் குப் பதிலொக பயன்படுத்த
முடியும் .



இந்தப் புதிய உமலொகக் கலணேயொனது ேலுேொகவும் , மிகவும் பமன்ணமயொகவும்
உள் ளது. மமலும் இதன் மிணக பநகிழ் த் தன்ணம அதிக உற் பத்தி விகிதங் களில்
அணடயப் படுேதொல் , இது தனது ஒட்டுபமொத்த உற்பத்திக்கொன மநரம் , முயற்சி மற்றும்
பேலவுகணள குணறக்கிறது.



இது

குணறந்த

எணடயுடன்

இருப்பதொல்

ேொகனங் களின்

கரியமில

தடத்ணதக்

குணறக்கவும் உதவுகிறது.

பூமிக்கு அருகில் உள் ள லபாருட்கள் (NEO)


பூமிக்கு அருகில் உள் ள பபொருட்களுக்கொன நொேொவின் ஆய் வு ணமயமொனது (CNEOS Center for Near-Earth Object Studies) 5 குறுங் மகொள் கள் பூமிணயக் கடக்கும் என்று
கூறியுள் ளது.
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விை்பேளிக் கற்கள் என்று அணழக்கப்படும் இந்தக் குறுங் மகொள் களொன 2020KF,
2020KE4, 2020KK7, 2020KD4, 2020KJ1 ஆகியணே பூமிணயக் கடக்க இருக்கின்றன.



2020 KE4 என்ற குறுங் மகொளொனது ேளிமை்டலத்திமலமய எரிந்து விடும் என்று
எதிர்பொர்க்கப் படுகின்றது.



குறுங் மகொள் கள்

மற் றும்

ேொல் மீன்கள்

ஆகியணே

பூமிக்கு

அருகில்

உள் ள

பபொருட்களொகும் . இணே சூரியணனே் சுற் றி ேருகின்றன.


இணே சுற் றும் மபொது, பூமிக்கு அருமக அதன் சுற்று ேட்டப்பொணதயில் 30 மில் லியன்
ணமல் கள் என்ற பதொணலவு ேரம் பிற் குள் ேருேதனொல் இணே NEO என்று ஆகின்றன.



குறுங் மகொள் கள் பபரும் பொலும் சூரியக் குடும் பத்தின் பேப்பமொன உள் ளக அடுக்கில்
வியொழன்

மற் றும்

பேே் ேொய் க்

மகொள் களின்

சுற் று

ேட்டப்

பொணதக்குள்

உருேொகின்றன.


மறுபுறம் , ேொல் மீன்கள் சூரியக் குடும் பத்தின் குளிர்மிகுந்த பேளிப்புற அடுக்கில்
உருேொகின்றன.

சூரியனின் ஒளிவட்டம்


ேமீபத்தில் ஆரொய் ே்சியொளர்கள் சூரியன் முழுேதிலிருந்து பேளிப்படும் மரடிமயொ
ஒளியின் சிறிய ஒளிே் சிதறல் கணளக் கை்டறிந்துள் ளனர்.



இது மிக நீ ை்ட கொலம் நிலுணேயில் உள் ள ஒளிேட்ட பேப்பமொதல் பிரே்சிணன குறித்து
விேரிப்பதற்கு உதே இயலும் .



இந்தத் தரேொனது மமற் கு ஆஸ்திமரலியொவில் அணமந்துள் ள முர்ே்சிகன் அகை்ட
பேளித் பதொகுப்பு மரடிமயொ பதொணலமநொக்கியின் உதவியுடன் மேகரிக்கப்பட்டது.



சூரிய ேளிமை்டலத்தின் பேளிப்புறப் பகுதி சூரிய ஒளிேட்டம் ஆகும் .



இந்த ஒளிேட்டமொனது பபரும் பொலும் சூரியனின் மமற் பரப்பின் பிரகொேம் மிக்க
ஒளியின் கொரைமொக மணறக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்த ஒளிேட்டமொனது சூரியனின் மமற்பரப்ணப விட 10 மில் லியன் மடங் கு அடர்த்தி
குணறேொனதொகும் .



இந்தக் குணறந்த அடர்த்தியொனது அந்த ஒளிேட்டத்ணத சூரியனின் மமற் பரப்ணப விட
பிரகொேம் குணறந்ததொக மொற்றுகின்றது.



சூரியனின் ஒளிேட்டத்தின் பேப்பநிணலயொனது அதன் துகள் கணள அதிமேகத்தில்
நகர ணேக்கின்றது.



இந்த மேகம் மிக அதிக அளவில் இருப்பதொல் , அந்த துகள் கள் சூரியனின் ஈர்ப்பு
விணேயிலிருந்து விலகி விடும் .
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ஆர்லைனிக்கம் ஆல் பம்


மத்திய

ஆயுஷ்

துணற அணமே்ேகமொனது

“ஆர்பேனிக்கம்

ஆல் பம் ” என்ற ஒரு

மஹொமிமயொபதி மருந்ணதப் பரிந்துணர பேய் துள் ளது.


இந்த மருந்தொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற்றின் தடுப்புப் பயன்பொட்டிற்கொகப்
பரிந்துணரக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்த

மருந்தொனது

கொய் ே்சி

ேழங் கப்பட்ட

நீ ரில்

ஆர்பேனிக்ணகக்

பகொதிக்க

ணேப்பதன் மூலம் தயொரிக்கப் படுகின்றது.

சூரிய ஒளிவட்டம்


ஹேொய் பதொழில் நுட்ப நிறுேனப் பல் கணலக்கழகத்ணதே் மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்கள்
சூரிய ஒளிேட்டம் குறித்து ஆரொய் ந்து ேருகின்றனர்.



இது

கிரகங் களுக்கிணடமயயொன

இணடபேளியில்

விரிேணடயும்

சூரியனின்

பேளிப்பற ேளிமை்டலப் பகுதியொகும் .



சூரியனின் மமற் பரப்பிலிருந்து உமிழப் படுகின்ற மின்மனற்றம் பபற் ற துகள் களின்
இந்தத் பதொகுதியொனது சூரிய ஒளிக் கொற் று எனப்படுகின்றது. இது முழு சூரியக்
குடும் பத்ணதயும் அணடேதற்கொக விரிேணடகின்றது.



சூரிய ஒளிேட்டமொனது முழு சூரிய கிரகைத்தின் மபொது கை்ைொல் மிக எளிதில்
பொர்க்க முடியும் .



நிலேொனது பூமிக்கும் மற் றும் சூரியனுக்கும் இணடயில் இருக்கும் மபொது, அந்த
ேமயத்தில் சூரியனின் பிரகொேமொன ஒளி மணறக்கப் படுேமத முழு சூரிய கிரகைம்
எனப்படுகின்றது.

மாலிப் டினம் ழட ஆக்ழஸடு


மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணறயின் கீழ் பேயல் படும் நொமனொ
மற் றும் பமன்பபொருள் அறிவியல் ணமயத்ணதே் மேர்ந்த விஞ் ஞொனிகள் மற் றும்
ஆரொய் ே்சியொளர்கள் மொலிப்டினம் ணட ஆக்ணஸடின் மூலம் நீ ரிலிருந்து ணஹட்ரஜணன
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உற் பத்தி பேய் ேதற் கொன
கை்டுபிடித்துள் ளனர்.


மொலிப்டினம்

ணட

குணறந்த

ஆக்ணஸடொனது

பேலவு
நீ ணர

பகொை்ட

ணஹட்ரஜன்

ஒரு

எளிய

மற் றும்

ேழிணயக்

ஆக்ஸிஜனொகப்

பிரிப்பதற் குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றணலக் குணறப்பதற்கொக மேை்டி ஒரு சிறந்த
ஊக்கியொகே் பேயல் படுகின்றது.


இந்தே் பேயல் முணறயொனது மின்னொற் பகுப்பு எனப்படுகின்றது.



மொலிப்டினம் ணட ஆக்ணஸடொனது தற்பபொழுது ஊக்கியொகப் பயன்படுத்தப்பட்டு ேரும்
பிளொட்டினத்திற்கு மொற் றொகப் பயன்படுத்தும் திறன் பகொை்டு விளங் குகின்றது.



நீ ரின் பிரிப்புத் தன்ணமயொனது ணஹட்ரஜணனப் பபறுேதற்கு முக்கியமொனதொக
விளங் குகின்றது.

காந் த கமலாரிப் லபாருள்


ேமீபத்தில் துகள் உமலொகம் மற் றும் புதிய பபொருட்களுக்கொன மமம் படுத்தப்பட்ட
ஆரொய் ே்சி ணமயத்ணதே் (ARCI - Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New
Materials) மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்கள் புற் றுமநொய் க்குே் சிகிே்ணேயளிப்பதற்கொக
மேை்டி புவிணய அடிப்பணடயொகக் பகொை்ட ஒரு கொந்தக் கமலொரிப் பபொருணள
உருேொக்கியுள் ளனர்.



ARCI என்பது மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணறயின் கீழ் பேயல் படும்
ஒரு தனிே்சுதந்திர ஆரொய் ே்சி மற் றும் மமம் பொட்டு ணமயமொகும் .



கொந்த கமலொரிப் பபொருட்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பேப்பமயமொதணல அளிக்கின்றன.



இந்தப் பபொருணளப் பயன்படுத்துேதன் மிக முக்கியமொன நன்ணம என்பது கொந்தப்
புலங் கள் நீ க்கப்பட்டவுடன் இந்தக் கலன்கள் குளிர்ே்சியணடயும் .

இஸ்மரா ஒப் பந்தம்


இந்திய விை்பேளி ஆரொய் ே்சி அணமப்பொனது ேமீபத்தில் ணநனிடொலின் ஆர்யபட்டொ
ஆரொய் ே்சி நிறுேன கை்கொைிப்பு அறிவியல் நிறுேனத்துடன் ஒரு புரிந்துைர்வு
ஒப்பந்தத்தில் ணகபயழுத்திட்டுள் ளது.



இது

விை்பேளிே்

சூழ் நிணல

விழிப்புைர்வு

மற் றும்

ேொனியற் பியல்

துணற

ஆகியேற் றின் மீதொன ஒத்துணழப்புடன் பேயல் படுகிறது.


இந்தப் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய மநொக்கம் இந்தியொவின் விை்பேளிே்
பேொத்துக்கணள விை்பேளிே் சிணதவு அல் லது விை்பேளிக் குப்ணப என்ற
அே்சுறுத்தல் களிலிருந்துப் பொதுகொப்பதொகும் .



விை்பேளிே் சூழ் நிணல விழிப்புைர்வின் கீழ் , சிணதவுகள்
கை்கொைிப்பு,

மமொதல்

தவிர்ப்பு,

பேயற் ணகக்

மகொள்

அல் லது குப்ணபகள்
ஒழுங் கின்ணமணயக்

கை்டறிதல் , விை்பேளி ேொனிணல நிணலயத்திலிருந்து ேரும் அே்சுறுத்தல் கணளக்
கை்கொைித்தல் ,
சிறுமகொள் கள்
மற் றும்
விை்கற்கள்
ஆகியேற் றின்
அே்சுறுத்தல் கணளக் கைித்தல் ஆகியேற் றின் மீது இந்தியொ கேனம் பேலுத்துகிறது.
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இழணயக் கட்டுப் பாட்டு இயந்திர மனிதன்


மகொரொஷ்டிரொவின் தொமனணேே் மேர்ந்த ஒரு பபொறியியலொளர் இணையம் மூலம்
கட்டுப்படுத்தும் ஒரு இயந்திர மனிதணன உருேொக்கியுள் ளொர்.



படொம் பிேொலியில் உள் ள பிஎன்டி பேொல் யூஷன் என்ற துேக்க நிறுேனத்தின் நிறுேனர்
பிரதிக் திமரொட்கர் இணத ேடிேணமத்து உருேொக்கியுள் ளொர்.



இதற்கு மகொமரொ-மபொட் என்று பபயரிடப் பட்டுள் ளது.



இம் மொதிரியில் இதுமே முதல் ேணகயொனது.



மும் ணபயின் கல் யொைில் உள் ள மஹொலி கிரொஸ் மருத்துேமணனயில் மகொமரொ-மபொட்
முதன்முணறயொக நிறுேப் பட்டுள் ளது.



இது பேவிலியர்கள் அல் லது ேொர்டு பைியொளர்கள் மநொயொளிகளுடன் மமற்பகொள் ள
மேை்டிய மநரடித் பதொடர்ணப நீ க்குகிறது.



உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் ஒரு பேயலி மூலம் இணதக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு
சிறப்பு ேேதி இதில் உள் ளது.



மருத்துேத் துணறயில் , பபொருட்களின் இணையம் (இன்டர்பநட் ஆஃப் திங் ஸ்) என்ற
பதொழில் நுட்பத்ணதப் பயன்படுத்தி உருேொக்கப்பட்ட உலகின் முதல் இயந்திர மனிதன்
இதுேொகும் .

வளிமக் கழரைல் களின் கதிர்வீை்சு கட்டாயப் படுத்துதல் – லவளிப் புற இமயமழல


அை்ணமயில் , ஆர்யபட்டொ கை்கொைிப்பு அறிவியலுக்கொன ஆரொய் ே்சி நிறுேனம்
நடத்திய ஆய் வில் , ேளிமக்கணரேல் களின் கதிர்வீே்சு கட்டொயப்படுத்துதல் என்ற ஒரு
நிகழ் வு கை்டறியப் பட்டுள் ளது. அதொேது
மனிதர்களின் தொக்கத்தொல் ேளிமக்
கணரேல் கள்

மமற் கு

பேளிப்புற-இமயமணலகளின்

உயர்நிணலயில்

அதிகமொக

கொைப்படுேதொகக் கை்டறியப் பட்டுள் ளது.


ேளிமக்

கணரேல் களின்

கதிர்வீே்சு

கட்டொயப்படுத்துதல்

என்பது

மனிதர்களின்

தொக்கத்தொல் ேளிமை்டலத்தின் மமற் புறத்திலும் மமற் பரப்பிலும் உள் ள கதிரியக்கப்
பொய் வுகளில் மற் றும் ேளிமை்டலத்திற்குள் இருக்கும் கதிர்வீே்ணே உறிஞ் சுேதொகும் .


ணநனிடொலில்

உள் ள

ஆர்யபட்டொ

கை்கொைிப்பு

அறிவியலுக்கொன

ஆரொய் ே்சி

நிறுேனமொனது, அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்ப அணமே்ேகத்தின் அறிவியல் மற் றும்
பதொழில் நுட்பத் துணறயின் கீழ் இயங் கும் ஒரு தன்னொட்சி ஆரொய் ே்சி நிறுேனம் ஆகும் .


ேளிமக் கணரேல் கள் ஒரு ேொயு அல் லது திரேே் சூழலில் மிதக்கும் திரே அல் லது
திடமொன துகள் களின் ஒரு கலணேயொக இருக்கும் என்று ேணரயறுக்கப் படுகின்றன.
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அரிசியின் மநரடி விழதப் பு


பஞ் ேொப் மொநில அரேொனது இந்த ஆை்டில் பநல் லின் பொரம் பரிய நடவு முணறக்குப்
பதிலொக அரிசியின் மநரடி விணதத்தல் முணறணய (DSR - Direct seeding of rice) பின்பற் ற
முடிவு பேய் துள் ளது.



புதிய பகொரொனொ ணேரஸ் மநொய் த் பதொற் று ஏற் பட்டணதயடுத்துத் பதொடர்ந்த தணலகீழ்
இடப்பபயர்வினொல் ஏற் பட்ட மேளொை் பதொழிலொளர் பற் றொக்குணறயின் கொரைமொக
இந்த முடிவு எடுக்கப் பட்டுள் ளது.



DSRன் கீழ் , முணளவிடப் படொத விணதகள் இழுணே இயந்திரத்தினொல் பேயல் படும் ஒரு
இயந்திரத்ணதப்

பயன்படுத்தி

மநரடியொக

நிலத்தில்

நடுேதற்குே்

பேலுத்தப்

படுகின்றது.


இந்த முணறயில் எந்தபேொரு நொற்றுப் பை்ணைத் தயொரிப்புகளும் அல் லது அதற்குரிய
ஏற் பொடுகளும் பேய் யப் படுேதில் ணல.



பநல் ணல நிலத்தினுள் நடும் மபொது விேேொயிகள் பநல் ணல முதலில் உழுது, பிறகு சிறு
தொேரங் களொக ேளரே் பேய் யும் நணடமுணறணயப் பின்பற் றுேர்.

மகாவிட் BEEP


ேமீபத்தில் மத்திய அணமே்ேர் ஜிமதந்திர சிங் மகொவிட் BEEP என்ற ஒரு கருவிணயத்
பதொடங் கி ணேத்தொர்.



இது மகொவிட் – 19 மநொயொளிகளுக்கொன
கை்கொைிப்பு அணமப்பொகும் .



மகொவிட்

BEEP

என்பது

பதொடர்

முதலொேது

ஆக்ஸிஜமனற்றம்

உடலியல்

மற் றும்

அளவீட்டுக்

முக்கியத்

தகேல்

கை்டறிதலுக்கொன உயிரி மருத்துே ECIC ESIC கேேமொகும் .


இது உள் நொட்டிமலமய தயொரிக்கப்பட்ட முதலொேது கம் பியற் ற மற்றும் விணல குணறந்த
அளவீட்டுக் கை்கொைிப்பு அணமப்பொகும் .



இது

ஐஐடி-ணஹதரொபொத்

மற் றும்

ணஹதரொபொத்

ESIC

மருத்துேக்

கல் லூரி,

ஆகியேற் றினொல் இணைந்து உருேொக்கப் பட்டுள் ளது.

ANANYA


மத்தியப் பொதுகொப்புத் துணற அணமே்ேகத்தின் கீழ் பேயல் படும் புமனவில் உள் ள
மமம் படுத்தப்பட்ட பதொழில் நுட்பப் பொதுகொப்பு ணமயமொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த்
பதொற் ணற எதிர்த்துப் மபொரொடுேதற்கொக மேை்டி நொமனொ பதொழில் நுட்பத்ணத
அடிப்பணடயொகக் பகொை்ட ஒரு கிருமிநொசினித் பதளிப்பொணன உருேொக்கியுள் ளது.



இந்தத் பதளிப்பொன் “ANANYA” என்று பபயரிடப் பட்டுள் ளது.
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இது நீ ரினொல் பேயல் படும் ஒரு பதளிப்பொன் ஆகும் .

ளடட்டன்


ேனிக் மகொளின் நிலேொன ணடட்டன் ஆனது முன்ணப விட மேகமொக ேனிக் கிரகத்ணத
விட்டு விலகிே் பேல் கிறது.



இணத நொேொவின் ஆரொய் ே்சியொளர்கள்

மற் றும் இத்தொலிய விை்பேளி நிறுேன

விஞ் ஞொனிகள் அணடயொளம் கை்டுள் ளனர்.


இந்தத் தரவு நொேொவின் கொசினி விை்கலத்திலிருந்துப் பபறப்பட்டது.



கொசினி விை்பேளிக் கலம் அல் லது கொசினி-ஹ்யூபஜன்ஸ் திட்டம் என்பது நொேொ,
இத்தொலிய விை்பேளி நிறுேனம் மற் றும் ஐமரொப்பிய விை்பேளி நிறுேனம்
ஆகியேற் றின் ஒரு கூட்டு விை்பேளித் திட்டமொகும் .



ேனி,

அதன்

நிலவுகள்

மற் றும்

அணதே்

சுற் றியிருக்கும்

ேணளயங் கணளப்

ஆரொய் ேதற்கொக இந்தப் பைி பதொடங் கப்பட்டது.


ேனிக் மகொணளே் சுமொர் 82 நிலவுகள் சுற் றி ேருகின்றன.



பூமியின் நிலேொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் பூமியிலிருந்து 1.5 அங் குலம் என்ற அளவில்
அணத விட்டு விலகிே் பேல் கின்றது.
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மர ணு மாற் ற ் ட்ட விளதகள்


தற் மபொது

இணே

அங் கீகரிக்கப்

பட்டணே

இல் ணல

என்றொலும் ,

விேேொயிகள்

தற் மபொணதய கொரீப் பருேத்தில் , மக்கொே்மேொளம் , மேொயொபீன், கடுகு, கத்திரிக்கொய்
மற் றும் கணளக்பகொல் லி எதிர்ப்புப் பருத்தி ஆகிய பயிர்களுக்கு மேை்டி மரபணு
மொற் றப்பட்ட விணதகணளப் பபருமளவில் விணதப்பொர்கள் .


மரபணுப் பபொறியியலொனது விணதகளில் ஓர் அன்னிய மரபணுணே அறிமுகப்
படுத்துேதன் மூலம் மரபணுத் தணடகணள மீறி விரும் பிய விணளவுகணளப் பபறுேணத
மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



அன்னிய மரபணுேொனது ஒரு தொேரம் , ஒரு விலங் கு அல் லது ஒரு மை் பொக்டீரியம்
ஆகியேற் றிலிருந்து கூட மதர்ந்பதடுக்கப் படலொம் .



பிடி பருத்தி மட்டுமம இந்தியொவில் அனுமதிக்கப்படும் ஒமர மரபணு மொற் றப்பட்ட
பயிரொகும் .



இந்தியொவில் , மரபணுப் பபொறியியல் மதிப்பீட்டுக் குழு என்பது மரபணு மொற் றப்பட்ட
பயிர்கணள ேைிக ரீதியொகப் பயிரிட அனுமதிக்கும் ஓர் உே்ே அணமப்பொகும் .

KOI - 456.04


மகொட்டின்பஜன் (பஜர்மனி) நகரில் உள் ள சூரியக் குடும் ப ஆரொய் ே்சிக்கொன மமக்ஸ்
பிமளன்க் ணமயம் , மேொன்பபர்க் ஆய் வு ணமயம் , மகொட்டின்பஜன் பல் கணலக்கழகம் ,
கலிமபொர்னியொ
பல் கணலக்கழகம்
ஆரொய் ே்சியொளர்கணளக்
பகொை்ட

மற் றும்
நொேொ
ஆகியேற் ணறே்
மேர்ந்த
ஒரு
குழுேொனது
பகப்ளர் விை்பேளித்

பதொணலமநொக்கிணயப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய மகொணளக் கை்டுபிடித்துள் ளது.


இது KOI-465.04 என்று பபயரிடப் பட்டுள் ளது. இதன் பபருந்திரள் விை்மீன் பகப்ளர் – 160
என்று அணழக்கப் படுகின்றது.



மிகப்பபரிய பேளிக்மகொளொன KOI-465.04 பூமியிலிருந்து சுமொர் 3000 ஒளி ஆை்டுகள்
பதொணலவில் அணமந்துள் ள தனது விை்மீணனே் சுற் றி ேருகின்றது.



இது பூமியின் அளணேப் மபொன்று 2 மடங் கு அளவு குணறேொனதொகும் .



இது ஒரு சுற் ணற நிணறவு பேய் ய 378 நொட்கணள எடுத்துக் பகொள் கின்றது.



பகப்ளர் 160 என்ற விை்மீன் ஆனது தனது சுற்றுேட்டப் பொணதயில் குணறந்தது 3
மகொள் கணளக் பகொை்டுள் ளது. மற் ற பேளிக்மகொள் நட்ேத்திரங் கள் பேளியிடொத
கை்ணுக்குத் பதரியக் கூடிய ஒளிணய இது உமிழ் கின்றது.



பபரும் பொலும்

பேளிக்மகொள்

நட்ேத்திரங் கள்

சூரியணன

விட

மிகே்சிறியதொக

உள் ளதனொலும் மங் கலொன ஒளிணயக் பகொை்டுள் ளதன் கொரைமொகவும் இணே மிகுந்த
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முக்கியத்துேம் பபறுகின்றன. இணே “சிேப்புக் குள் ளக் மகொள் ” நட்ேத்திர
ேணகப்பொட்ணடே் மேர்ந்த ேணகயில் இருந்து பகொை்டு அகே் சிகப்புக் கதிர்கணள
உமிழ் கின்றன.

கூட்டு நிலவுத் திட்டம்


ஜப்பொன் நொடொனது இந்தியொவுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டு நிலவுத் திட்டமொன “நிலவு
துருே ஆய் வு” என்ற திட்டத்ணத மமற்பகொள் ளத் திட்டமிட்டுள் ளது.



இந்தத் திட்டமொனது 2023 ஆம் ஆை்டிற்குப் பிறகு பேலுத்தப்பட இருக்கின்றது.



இந்தத் திட்டமொனது ஜப்பொனிலிருந்துே் பேலுத்தப்பட இருக்கின்றது. இது மிட்சுபிசி
கனரகத் பதொழிற் ேொணலயினொல் தயொரிக்கப் பட்டுள் ள H3 என்ற விை்கலத்தின் மூலம்
ஏேப்பட இருக்கின்றது.

மாலத்தியான்


இது பகொசு ஒழிப்பு மபொன்ற பபொதுே் சுகொதொர பூே்சிக் கட்டுப்பொட்டுத் திட்டங் கள் ,
பபொது மனமகிழ் மன்றங் கள் , குடியிருப்பு நிலப் பகுதிகள் மற் றும் மேளொை்ணம
மபொன்ற துணறகளில் மிகப்பபரிய அளவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பூே்சிக் பகொல் லி
ஆகும் .



இது ஈரொனிற்கு பேட்டுக்கிளிகள் மீதொன கட்டுப்பொட்டுத் திட்டத்திற் கொக இந்துஸ்தொன்
பூே்சிக் பகொல் லி நிறுேனத்தினொல் விநிமயொகிக்கப் படுகின்றது.

பருப் லபாருளின் 5ம் நிழல


ேர்ேமதே விை்பேளி நிணலயத்தில் உள் ள நொேொ ஆரொய் ே்சியொளர்கள் மபொஸ் ஐன்ஸ்டீன் சுருங் கு பபொருள் ஆய் வின் முதலொேது முடிவுகணள பேளியிட்டு உள் ளனர்.



துகள் கள்
புவியியல்
கட்டுப்பொடுகளிலிருந்து
கட்டுப்பொடற்ற
பகொை்டிருக்கும் என்பது தற்மபொது பேளிப்பட்டுள் ளது.



மபொஸ்-ஐன்ஸ்டீன் சுருங் கு பபொருளொனது (BEC - Bose-Einstein Condensates) ஏறக்குணறய
கடந்த ஒரு நூற் றொை்டிற்கு முன்பொக இந்தியக் கைிதவியலொளரொன ேத்மயந்திர நொத்
மபொஸ் மற் றும் ஆல் பபர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகிமயொரொல் கைிக்கப் பட்டுள் ளது.



BEC என்பது

மபொேொன்

ேொயுக்கள்

நிணலணயக்

துல் லியமொக சுழியத்திற்கு அருகிலொன

ஒரு

பேப்பநிணலக்கு குளிர்விக்கப்படும் மபொது உருேொகும் பருப்பபொருளின் ஒரு நிணல
ஆகும் .



திை்மம் , திரேம் , ேொயு மற் றும் பிளொஸ்மொ என்று

பருப்பபொருள் நிணலகள் 4 ஆக

உள் ளன.


BEC ஆனது

5ேது

பருப்பபொருள்

நிணலயொகும் . இது

ஆரொய் ே்சியொளர்களொல் உருேொக்கப்பட்டுள் ளது.
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25 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு



பிளொஸ்மொ என்று அணழக்கப்படும் 4ேது பருப்பபொருள் நிணலயொனது மேதியியல்
அறிஞர் இர்விங் லொங் முய் ர் என்பேரொல் விேரிக்கப்பட்டுள் ளது.

மகாவிட் – 19 மநாய் த்லதாற் றின் மருத்துவ முழற மமலாண்ழம லநறிமுழற


ேமீபத்தில் மத்திய சுகொதொர நலத்துணற அணமே்ேகமொனது மகொவிட் – 19 பதொற்றுமநொய்
மநொயொளிகளின்
மேொதணன
முணறயிலொன
மருத்துேே்
சிகிே்ணே
மற் றும்
மமம் படுத்தப்பட்ட மருத்துே முணற மமலொை்ணம பநறிமுணறயின் ஒரு பகுதியொக
பரம் படசிவிர் மருந்ணதே் மேர்த்துள் ளது.



மமலும் இந்த அணமே்ேகமொனது சுணே இழப்பு மற்றும் மைம் நுகரும் தன்ணம இழப்பு
ஆகிய இரை்ணடயும் மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றின் 2 முக்கிய அறிகுறிகளொக
அறிவித்துள் ளது.



தற் மபொணதய
கடுணமயொன

மமம் படுத்தப்பட்ட பநறிமுணறயின் கீழ் , இந்த அணமே்ேகமொனது
சூழ் நிணலயில்
ணஹட்ரொக்சிகுமளொமரொகுயிணன
(HCQ)

பயன்படுத்துேதற்கொன தனது பரிந்துணரணய நீ க்கியுள் ளது.


மமலும் அசித்மரொணமசினுடன் HCQ மருந்ணதப் பயன்படுத்துதல் என்ற பநறிமுணறயும்
நீ க்கப் பட்டுள் ளது.

2020 ஆம் ஆண்டில் சூரியக் கிரகணம்


பூமியொனது 2020 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 21 அன்று ேணளய சூரியக் கிரகைத்ணதக் கொை
உள் ளது. இந்த தினம் ேட அணரக் மகொளத்தில் நிகழும் ஆை்டின் மிக நீ ை்ட தினமொகும் .



இந்தக் கிரகைமொனது 98.8% சூரியணன நிலவு மணறப்பதொல் ஆழ் ந்த கிரகைமொக
இருக்கின்றது.



இந்தக்

கிரகைமொனது

இரொஜஸ்தொன்,

ஹரியொனொ,

உத்தரகொை்ட்

மபொன்ற

மொநிலங் களில் புலப்பட இருக்கின்றது.


பூமி மற்றும் சூரியனுக்கு இணடயில் நிலவு பேல் லும் மபொது சூரியக் கிரகைமொனது
ஏற் படுகின்றது.



4 ேணகயொன சூரியக் கிரைகங் கள் உள் ளன. அணேயொேன:



பகுதி சூரியக் கிரகைம் , முழு சூரியக் கிரகைம் , கலப்பு சூரியக் கிரகைம் மற் றும்
ேணளய சூரியக் கிரகைம் .



ேணளய சூரியக் கிரகைமொனது சூரியன் மற்றும் நிலவு ஆகியணே பூமியுடன்
மநர்மகொட்டில் இருக்கும் மபொது ஏற் படுகின்றது.



இந்த சூரியக் கிரகைமொனது நிலேொனது பூமியில் இருந்து பேகு பதொணலவில்
இருக்கும் மபொது மட்டுமம ஏற் படுகின்றது.
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இந்தக் கிரகைத்தின் மபொது, சூரியனொனது ஒரு பிரகொேமிக்க ேணளயமொகக் கொட்சி
அளிக்கின்றது.

லடக்ைாமீத்தமைான்


மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றிலிருந்து உயிர் கொப்பு விகித அதிகரிப்ணபக் கொட்டியுள் ள
முதலொேது மருந்து இதுேொகும் .



இது வீக்கத்ணதக் குணறக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஊக்க மருந்தொகும் .



இது கீழ் ேொதம் , இரத்தம் /ஹொர்மமொன்/மநொய் எதிர்ப்பு அணமப்புப் பிரே்சிணனகள் ,
ஒே் ேொணம, பல் மேறு மதொல் மற்றும் கை் பதொடர்பொன பிரே்சிணனகள் , சுேொேக்
மகொளொறுகள் , குடல் பிரே்சிணனகள் மற் றும் சில புற் றுமநொய் கள் ஆகியேற் றிற்கு
சிகிே்ணேயளிக்கப் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.



இது அட்ரன
ீ ல் சுரப்பிப் பிரே்சிணனக்கொன (கூடுதல் சிறுநீ ரக இயக்குநீ ர் சுரப்பி மநொய் )
மேொதணனயொகவும் பயன்படுத்தப் படுகின்றது.



இந்த ஆய் வுக் கை்கொைிப்பொனது இங் கிலொந்தில் உள் ள ஆக்ஸ்மபொர்டு பல் கணலக்
கழகத்தினொல் மமற் பகொள் ளப்பட்ட “RECOVERY” (மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றுே்
சிகிே்ணே முணறயின் சீரற்ற மதிப்பீடு - Randomised Evaluation of COVid-19 therapy) என்ற
ஒரு மருத்துேே் மேொதணனயின் அடிப்பணடயில் மமற் பகொள் ளப் பட்டுள் ளது.



இந்த மருந்தொனது அகமதொபொத்தில் உள் ள ணேடஸ் மகடிலொ அல் லது மகடிலொ சுகொதொர
நல நிறுேனம் என்ற ஒரு நிறுேனத்தினொல் இந்தியொவில் தயொரிக்கப் படுகின்றது.

இந்தியாவின் முதல் லதாற் றுமநாய் கண்டறியும் ஆய் வகம்


இந்த நடமொடும் ஆய் ேகமொனது ஆத்ம நிர்பர் பொரத் திட்டத்தின் கீழ் பேறும் 8
நொட்களில் உருேொக்கப் பட்டுள் ளது.



இது உயிரித் பதொழில் நுட்பவியல் துணறயின் உதவியுடன் உருேொக்கப்பட்டுள் ளது.



இது உயிர்ப் பொதுகொப்பு நிணல 2 என்ற நிணலயின் பொதுகொப்புத் தரத்துடன் உருேொக்கப்
பட்டுள் ளது.



இந்த ஆய் ேகம் ஒரு நொளில் 50 ஆர்டி-பி.சி.ஆர் மேொதணனகணளயும் 200 எலிேொ (ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay) மேொதணனகணளயும் பேய் ய கூடியதொகும் .



மநொய் எதிர்மங் கள் , புரதங் கள் மற் றும் ஹொர்மமொன்கள் மபொன்ற கணரயக் கூடிய
பபொருட்கணளக் கை்டறிய எலிேொ மேொதணனயொனது ேடிேணமக்கப் பட்டுள் ளது.

ஆன்டிலேன் மைாதழனகள்


இந்திய

மருத்துே

ஆரொய் ே்சிக்

குழு

ஆர்.டி-பி.சி.ஆருடன்

விணரவு

ஆன்டிபஜன்

மேொதணனக் கருவிகணளயும் பயன்படுத்தப் பரிந்துணரத்துள் ளது.


இந்தே் மேொதணனக் கருவிகள் மநொய் த் பதொற்ணற மேகமொகக் கை்டறிய உதவும் .



மகொவிட்-19 மநொய் த் பதொற் று மீதொன ஆர்.டி-பி.சி.ஆர் மேொதணனணயப் மபொலமே, இந்தப்
பரிமேொதணனயும் மநொய்

எதிர்ப்புப் பபொருட்கணளக் கை்டறியொமல்

கை்டறிகிறது.
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ணேரணஸக்

I Lab (I ஆய் வகம் )


மத்திய சுகொதொர மற்றும் குடும் ப நலத்துணற அணமே்ேரொன டொக்டர் ஹர்ே ேர்தன் I-Lab
(பதொற் று மநொய் க் கை்டறியும் ஆய் ேகம் ) என்ற ஒன்ணற புதுதில் லியில் பதொடங் கி
ணேத்துள் ளொர்.



இந்தியொவில் I-Lab பதொடங் கப் படுேது இதுமே முதல் முணறயொகும் .



இது மத்திய உயிரித் பதொழில் நுட்பத் துணறயினொல் பேயல் படுத்தப்பட உள் ளது. இது
மத்திய உயிரித் பதொழில் நுட்பத் துணறயின் மகொவிட் மநொய் மேொதணன ணமயங் கள்
ஒன்றில் பபொருத்தப்பட இருக்கின்றது.



I-Lab என்பது நொட்டின் ஊரகப் பகுதிகளில் அணுக முடியொத பகுதிகளில் மகொவிட் – 19
மநொய் த் பதொற் றிற் கொக மொதிரிகணளே் மேகரித்து அேற் ணறே் மேொதணன பேய் யப்
பயன்படுத்தப் படும் ஒரு நடமொடும் மேொதணன ேேதியொகும் .



இந்தியொவில்

சுகொதொர

நலத்

பதொழில் நுட்பங் களில்

உள் ள

இணடபேளிணயக்

கணளேதற் கொக ஆந்திரப் பிரமதே மருந்துத் பதொழில் நுட்ப மை்டலம் (AMTZ - Andhra
Pradesh Med-Tech Zone) மற் றும் மத்திய அறிவியல் /பதொழில் நுட்பத் துணற ஆகியணே
இத்திட்டத்திற்கொக ஒன்றிணைந்துள் ளன.


AMTZ என்பது மருத்துேத் பதொழில் நுட்பங் களுக்கொக பிரத்திமயகமொக அர்ப்பைிக்கப்
பட்டுள் ள ஆசியொவின் முதலொேது மருத்துே உபகரை உற்பத்திே் சூழலணமப்பு ஆகும் .
இது இந்தியொவில் உள் ள பல் மேறு அணமே்ேகங் களொல் ஆதரிக்கப் படுகின்றது.

மிகியஸ்


இது 2016 ஆம் ஆை்டில் சீனொவினொல் பேலுத்தப்பட்ட உலகின் முதலொேது குேொை்டம்
தகேல் பதொடர்பு பேயற் ணகக் மகொளொகும் .



இந்தே் பேயற் ணகக் மகொளொனது சிக்கலொன மபொட்டொன் இணைகளின் ஆதொரமொக
விளங் குகின்றது.



ேமீபத்தில் , இது உலகின் மிகவும் பொதுகொப்பொன ஒரு தகேல் இணைப்ணப
ஏற் படுத்துேதற்கொக மேை்டி பூமிக்கு ஒளித் துகள் கணள அனுப்பியுள் ளது.

CIPREMI


மத்திய சுகொதொரத் துணற அணமே்ேகமொனது மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற்றிற் கு
ேணரயறுக்கப்பட்ட அேேர கொலப் பயன்பொட்டிற் கு மட்டுமம மேை்டி “பரம் படசிவிர்”
மருந்ணதக் குறிப்பிட்டுள் ளது.



“பரம் படசிவிர்” என்ற இந்த ணேரஸ் எதிர்ப்பு மருந்தின் உற் பத்தி மற் றும் ேந்ணதயிடல்
ஆகியேற் றிற்கொக பஹட்டிமரொ மற் றும் சிப்லொ ஆகிய மருந்து நிறுேனங் களுக்கு
இந்தியத் தணலணம மருந்துக் கட்டுப்பொட்டு அணமப்பினொல் அனுமதி ேழங் கப்
பட்டுள் ளது.
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“மகொவிப்மபொர்” என்ற விளம் பரப் பபயரின் கீழ் , ணஹதரொபொத்தில் உள் ள பஹட்டிமரொ
மருந்து நிறுேனத்தின் பரம் படசிவிர் மருந்தின் ஒரு பபொதுப் பதிப்பொனது (கொப்புரிணம
அல் லொதது) இந்தியொவில் ேந்ணதப்படுத்தப்பட இருக்கின்றது.



“ஜில் பலட் ேயின்ஸ்” என்ற அபமரிக்கொவில் உள் ள உயிரி மருந்து நிறுேனமொனது இந்த
மருந்தின் உற் பத்தியொளரொகும் .



சிப்லொ ஆனது “CIPREMI” என்ற பபொது மருந்துப் பபயரின் கீழ் இந்த மருந்ணத
இந்தியொவில் உற் பத்தி பேய் தல் மற் றும் ேந்ணதப்படுத்தலுக்கொக மேை்டி ஜில் பலட்
அறிவியல்

நிறுேனத்தினொல்

ஒரு

தன்னொர்ேப் பிரத்திமயக

ஒப்புதல்

அளிக்கப்

பட்டுள் ளது.


மகொவிப்மபொர் என்பது கிபளன்மொர்க்கின் மபபிப்ளுவிற் குப் பிறகு இந்தியே் ேந்ணதயில்
நுணழயும் இது மபொன்ற இரை்டொேது மருந்தொகும் .



மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றுே் சிகிே்ணேக்கொக பரம் படசிவிர் மருந்திற் கு ஒப்புதல்
அளித்த முதலொேது நொடு ஜப்பொன் ஆகும் .



ஐக்கிய இரொஜ் ஜியம் , சிங் கப்பூர் மற் றும் ஜப்பொன் ஆகிய நொடுகள் மட்டுமம இந்த
மருந்திற் கு ஒப்புதல் அளித்துள் ளன.

லபய் மடா லையற் ழகக் மகாள் அழமப் பு 3 (BDS - 3)


சீனொ BDS – 3 பதிப்பின் கணடசி பேயற் ணகக்மகொள் ஏவுதணல நிணறவு பேய் துள் ளது.



இது

பபய் மடொ

கை்கொைிப்புே்

பேயற் ணகக்மகொள்

அணமப்பின்

மூன்றொேது

தணலமுணறயின் ஒரு பகுதியொகும் . இது பபய் மடொ அணமப்பின் 55ேது பேயற் ணகக்
மகொளொகும் .


BDS - 3 (BeiDou Navigation Satellite System) ஆனது சீனொவின் மை்டல மற்றும் ேொணல
முன்பனடுப்பில்

ணகபயழுத்திட்டுள் ள நொடுகளுக்கு 2018 ஆம்

ஆை்டு டிேம் பர்

மொதத்திலிருந்து உலகளொவிய கை்கொைிப்புே் மேணேணய ேழங் கி ேருகின்றது.


பபய் மடொ என்பது மொை்டரின் பமொழியில் ”பபரிய குேணளகள் ” என்று பபொருள் படும் .



இது அபமரிக்க அரசின் NAVSTAR உலகளொவியப் புவியிடங் கொட்டி (GPS - Global Positioning
System), ரஷ்யொவின் GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System), ஐமரொப்பிய ஒன்றியத்தின்
கலிலிமயொ அணமப்பு ஆகியேற் றுடன் மபொட்டியிடுேதற்கொன ஒரு முயற்சியொகும் .

புமளாரின் கண்டறியப் படுதல்


ேளிமை்டலத்தில்
முதன்முணறயொக

பேப்பமொன
தனித்

மிகக்

தனியொன

கடுணமயொன

ஹீலியம்

அயனியொக்கம்

பகொை்ட

நட்ேத்திரத்தில்
புமளொரினின்

இருப்பொனது கை்டறியப் பட்டுள் ளது.


இந்தக்

கை்டுபிடிப்பொனது

இந்தப்

பபொருட்களின்

உருேொக்கமொனது

ஆக்ஸிஜன் மற் றும் ஒரு பேள் ணளக் குள் ள நட்ேத்திர ஹீலியம்
இணைேதினொல் ஏற் படுகின்றது என்பணத உறுதிபடுத்துகின்றது.


கொர்பன் ,
ஆகியணே

இது மத்திய அறிவியல் மற் றும் பதொழில் நுட்பத் துணறயின் கீழ் உள் ள ஒரு தனிே்
சுதந்திர அணமப்பொன இந்திய ேொன் அறிவியல் ணமயத்தினொல் மமற்பகொள் ளப் பட்ட
ஓர் ஆய் ேொகும் .



கடுணமயொன ஹீலிய நட்ேத்திரம் அல் லது EHe என்பது ஏறத்தொழ ணஹட்ரஜன் இல் லொத
ஒரு குணறந்த நிணற பகொை்ட மிகப்பபரிய பபொருளொகும் .



பிரபஞ் ேத்தில் மிகவும் பபொதுேொன ஒரு இரேொயனப் பபொருள் ணஹட்ரஜன் ஆகும் .
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திரவக் குளிர்விப் பு மற் றும் லவப் பமாக்கல் ஆழட


இந்திய விை்பேளி ஆரொய் ே்சி நிறுேனமொனது அடுத்த 20 ஆை்டுக் கொலத்திற் கு தனது
திரேக் குளிர்விப்பு மற்றும் பேப்பமொக்கல் ஆணடக்குக் கொப்புரிணமணயப் பபற் று
உள் ளது.



இது விை்பேளி வீரர்களுக்குத் மதணேயொன பேப்பநிணலணய அளிக்கும் ேணகயிலும்
வியர்ணேணய நீ க்கும் ேணகயிலும் உயிரி இைக்கமொன
பபொருள் கணளக் பகொை்டு ேடிேணமக்கப்பட்டுள் ளது.

துைிகள்

மற்றும்

மாரீை ் நீ ர்மூழ் கிக் குண்டு தடுப் பு அழமப் பு


இந்தியக் கடற் பணடயொனது இந்த அணமப்ணப தனது கடற் பைியில் மேர்த்துள் ளது.



இது உள் நொட்டிமலமய தயொரிக்கப்பட்ட அதிதிறன் பகொை்ட மமம் படுத்தப்பட்ட மொரீே ்
ேணக அணமப்பொகும் .



மொரீே ் ேணக நீ ர்மூழ் கிக் குை்டு என்பது கப்பலின் மமற் பரப்பு, நீ ர்மூழ் கிக் கப்பல்
மற் றும் விமொனத்திலிருந்துே் பேலுத்தப்படும் ேணகயில் தன்ணனத் தொமன-பேலுத்தும்
திறன் பகொை்ட ஒரு நீ ர்மூழ் கி ஏவுகணையொகும் .

SPARC


மதரொஸ் இந்தியத் பதொழில் நுட்ப நிறுேனத்ணதே் மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்கள் பசுணம
ஆற் றல் தீர்வுகளுக்கொன புதிய பபொருட்கணள உருேொக்குேதற்கொக பஜர்மனிணயே்
மேர்ந்த ஆரொய் ே்சியொளர்களுடன் இணைந்துள் ளனர்.



இந்தத் திட்டமொனது அறிவு ேொர் மற் றும் ஆரொய் ே்சி ஒத்துணழப்பின் ஊக்குவிப்புத்
திட்டம் அல் லது SPARC (Scheme for Promotion of academic and Research Collaboration) என்பதின்
கீழ் மமற் பகொள் ளப் படுகின்றது.
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மகாழிகளின் வளர்ப்பு


863

மரபணுத்

மகொழிகணளப்

பதொகுதிகளின்

டிஎன்ஏ

பழக்கப்படுத்தி

ேளர்த்தலொனது

ேரிணேயொக்கமொனது

முதன்முணறயொக

பதன் -மமற் கு

சீனொ,

ேடக்கு

தொய் லொந்து மற் றும் மியொன்மரில் நிகழ் ந்துள் ளதொகக் கொட்டுகின்றது.


ேொர்லஸ் டொர்வினின் கருத்துப் படி, சிந்துப் பள் ளத்தொக்கில் சிேப்புக் கொட்டுக்மகொழி
என்ற ஒமர பை்ணடய இனத்திலிருந்து கி.மு. 4000 ஆம் ஆை்டிற்கு முன்பு மகொழியொனது
பழக்கப்படுத்தி ேளர்க்கப்பட்டது.

புதிய மருத்துவ மமலாண்ழம லநறிமுழற


மத்திய

சுகொதொர

மற்றும்

குடும் ப நலத்துணற அணமே்ேகமொனது திருத்தப்பட்ட

மருத்துே மமலொை்ணம பநறிமுணறணய பேளியிட்டுள் ளது.


இதன்கீழ் , படக்கொபமத்தமேொன் ஆனது பமத்தில் பிரிடிமனொமேொமலொன் என்பதற்கு
மொற் றொக ேழங் க அறிவுறுத்தப்பட்டுள் ளது.



படக்ேொபமத்தமேொன் மருந்தொனது அதிகப்படியொன அழற்சி அறிகுறியுடன் உள் ள
அல் லது ஆக்ஸிஜன் ேொயு மதணேப்படுகின்ற மகொவிட் – 19 மநொய் த் பதொற் றுள் ள
மநொயொளிகளுக்கு ேழங் கப்படும் ஒமர மருந்தொகும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
விழளயாட்டு மவளாண்ழம


மேளொை் சுற் றுலொவில் உள் ளூர் மக்களின் பங் களிப்ணப ஊக்குவிப்பதற் கொக சிறிய
விணளயொட்டுப் பை்ணைகணள ணேத்திருக்க விேேொயிகளுக்கு அனுமதி அளிப்பதொக
ஆப்பிரிக்க நொடொன மபொட்ஸ்ேொனொ அரசு அறிவித்துள் ளது.



ஒரு

விணளயொட்டுப்

பை்ணை

என்பது

விணளயொட்டு

மேட்ணடயொடுேதற்கொக ேனவிலங் குப் பகுதிகளில்
இடமொகும் .


விலங் குகணள

அணேகணள ேளர்க்கும்

ஒரு

இது இத்தணகய விலங் குகணள உைவிற்கொக அல் லது புணகப்படம் எடுப்பதற்கொக
மேை்டி அணே விற் கப்படும் அல் லது ேளர்க்கப்படும் இடமொகவும் அறியப் படுகிறது.

இந்தியாவில் சுற் றுை்சூழலின் நிழல – 2020


ேமீபத்தில் “இந்தியொவில் சுற் றுே்சூழலின் நிணல குறித்த புள் ளிவிேரங் கள் – 2020” என்ற
ஒரு அறிக்ணகயொனது அறிவியல் மற்றும் சுற்றுே்சூழல் ணமயத்தினொல் பேளியிடப்
பட்டுள் ளது.



இந்த அறிக்ணகயொனது நீ டித்த ேளர்ே்சி, கொல் நணடகள் , ேனங் கள் , நீ ர், கழிவுகள் ,
கொற் று, நிலம் , ேன விலங் குகள் மற் றும் இதர இயற்ணக ேளங் கள் , சுற்றுே்சூழல் ேொர்ந்த
குற் றங் கள்

மற் றும்

உலகளொவியப்

பபொருளொதொர

அபொயங் கள்

ஆகியேற் றின்

நிணலணய விேரிக்கின்றது.


இதன் படி, 2019 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொவில் நிகழ் ந்த உள் ளக இடப்பபயர்வுகள் உலகில்
நிகழ் ந்த மிக உயரிய இடப்பபயர்ேொகும் .



இந்த உள் ளக இடப்பபயர்வுகள் மபரிடர்கள் மற் றும் பேள் ளம் , புயல் & ேறட்சி மபொன்ற
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கடுணமயொன ேொனிணலகளினொல் ஏற் பட்டுள் ளது.

நகர் வன் திட்டம்


மத்திய சுற்றுே்சூழல் துணற அணமே்ேரொன பிரகொஷ் ஜே் மடகர் “நகர் ேன்” என்ற ஒரு
திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளொர்.



இந்தத் திட்டமொனது “நகர்ப்புறக் கொடுகள் ” குறித்து ேலியுறுத்துகின்றது.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , அடுத்த 5 ஆை்டுகளில் நொடு முழுேதும் ஏறத்தொழ 200
நகரங் களில் நகர்ப்புறக் கொடுகள் மமம் படுத்தப்பட இருக்கின்றன.

சுற் றுை்சூழல் லையல் பாட்டுக் குறியீடு


ேமீபத்தில்

மயல்

பல் கணலக்கழகமொனது

பேளியிடப்படும் சுற் றுே்சூழல்
பேளியிட்டுள் ளது.


இரை்டு

பேயல் பொட்டுக்

ஆை்டுகளுக்கு

குறியீட்டின்

12ேது

ஒருமுணற
பதிப்ணப

இந்தக் குறியீடொனது மதசிய மற் றும் ேர்ேமதே அளவில் சுற் றுே்சூழல் பேயல் பொடு
மீதொன 10 ஆை்டுக் கை்கொைிப்ணப அளித்துள் ளது.



இந்தக் குறியீடொனது சுற் றுே்சூழல் ஆமரொக்கியம் மற் றும் சூழலியல் உயிர்ப்புத் தன்ணம
ஆகியேற் ணற உள் ளடக்கிய 11 ேணககளின் கீழ் 32 பேயல் பொட்டுக் குறிகொட்டிகளுடன்
180 நொடுகணளத் தரேரிணேப்படுத்துகின்றது.



180 நொடுகளிணடமய இந்தியொ 168ேது இடத்தில் தரேரிணேப் படுத்தப்பட்டுள் ளது.



ஆப்கொனிஸ்தொன் நொட்ணடத் தவிர அணனத்துத் பதற் கொசிய நொடுகளும் தரேரிணேயில்
இந்தியொவிற் கு முந்ணதய இடங் களில் உள் ளன.

பை்ழை நிற ஒட்டுப் படம்


ேமீபத்திய

அரேொணையின்படி,

பிஎஸ்-VI

தகுதிநிணல

பகொை்ட

அணனத்து

ேொகனங் களும் அக்மடொபர் 01 ஆம் மததியிலிருந்து பே்ணே நிற ஒட்டுப் படத்ணதக்
பகொை்டிருக்க மேை்டும் .


இந்தப் பே்ணே நிற ஒட்டுப் படமொனது ேொகனப் பதிவு விேரங் கணளக் பகொை்டிருக்க
மேை்டும் .



இந்த அரேொணையின் படி, அணனத்து மமொட்டொர் ேொகனங் களிலும் உறுதியொன,
உயரிய பொதுகொப்புப் பதிவுத் தகடுகள் பபொருத்தப்பட மேை்டும் .



ேை்டிக்கொன மூன்றொேது எை் பலணகயொனது மொசுபொடற் ற ேொகனங் களிலிருந்து
மொசுபடுத்தும் ேொகனங் கணளக் கை்டறிய உதவுேதற்கொக மேை்டி ேொகனங் களில்
பயன்படுத்தப்படும் எரிபபொருள் களுக்கொன பல ேை்ைக் குறியீட்ணடக் பகொை்டு
இருக்கும் .
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ஆறாவது லபரும் அழிவு



தற் மபொது நடந்துக் பகொை்டிருக்கும் ஆறொேது

பபரும் அழிேொனது நொகரிகத்தின்

நிணலத்தன்ணமக்கு மிகவும் கடுணமயொன சுற்றுே்சூழல் அே்சுறுத்தல் களில் ஒன்றொக
இருக்கலொம் .


இந்த ஆரொய் ே்சியொனது

அபமரிக்கொவின் மதசிய அறிவியல் கல் விக் குழுமத்தின்

பேயல் முணறகள் இதழில் (Journal Proceedings of the National Academy of Sciences) பேளியிடப்
பட்டுள் ளது.
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பபரும் அழிவு என்பது அழிவின் மீதொன அளவின் கைிேமொன அதிகரிப்பு அல் லது
புவியியல் ரீதியொக குறுகிய கொலத்தில் பூமி அதன் முக்கொல் ேொசிக்கும் மமற் பட்ட
உயிரினங் கணள இழப்பணதக் குறிக்கிறது.



இதுேணர, பூமியின் முழு ேரலொற் றிலும் ஐந்து பபரும் அழிவுகள் ஏற் பட்டுள் ளன.



கடந்த 450 மில் லியன் ஆை்டுகளில் நிகழ் ந்த ஐந்து பபரும் அழிவுகள் முன்பு இருந்த
தொேரங் கள் , விலங் குகள்

மற் றும்

நுை்ணுயிரிகள்

ஆகியேற் றின்

70-95 ேதவீத

உயிரினங் கணள அழிக்க ேழிேகுத்தன.


தற் மபொது நடந்துக் பகொை்டிருக்கும் ஆறொேது ஒன்று, மொனுடே் பேயல் களொல் ஏற்படும்
அழிவு என குறிப்பிடப் படுகிறது.



உயிரினங் களின் இழப்பு நிரந்தரமொனதொக இருக்கும் என்பதொல் ஆரொய் ே்சியொளர்கள்
இணத “மிகவும் கடுணமயொன ஒரு சுற் றுே்சூழல் பிரே்சிணன” என்று குறிப்பிட்டு
உள் ளனர்.



மனித குலத்தின் மூதொணதயர்கள்

11,000 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு விேேொயத்ணத

உருேொக்கியதிலிருந்து உயிரினங் களின் இழப்பு ஏற் பட்டு ேருகின்றது.


இதில் பேப் பமை்டலப் பகுதிகள் அதிகமொகக் குணறந்து ேரும் உயிரினங் கணளக்
கை்டுள் ளன.

சுற் றுை்சூழல் அழமை்ைகத்தின் வருடாந்திர அறிக்ழக


மத்திய சுற் றுே்சூழல் , ேன மற் றும் கொலநிணல மொற்றத் துணற அணமே்ேகமொனது தனது
ேருடொந்திர அறிக்ணக 2019-20 என்ற ஒன்ணற பேளியிட்டுள் ளது.



2019 ஆம் ஆை்டில் 22 மொநிலங் களில் ஏறத்தொழ 11,467 பஹக்ட்மடர் ேன நிலங் கள் மற் ற
பயன்பொட்டிற் கு மேை்டி மணட மொற் றப் பட்டுள் ளதொக இந்த அறிக்ணக கூறுகின்றது.



இந்தப் பயன்பொட்டு மொற் றமொனது ேனப் பொதுகொப்புே் ேட்டம் , 1980 என்ற ேட்டத்தின்
கீழ் மமற் பகொள் ளப் பட்டுள் ளது.



மமற்பகொள் ளப்பட்ட பமொத்தப் பயன்பொட்டு மொற் றங் களில் , மூன்றில் 1
மொற் றங் கள் ஒடிேொவில் உள் ள திட்டங் களுக்கொக மமற் பகொள் ளப் பட்டுள் ளன.



ஆனொல் அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன திட்டங் கள் ஹரியொனொவில் உள் ளன.

பங் கு

ஆசியை் சிங் கங் களின் எண்ணிக்ழக அதிகரிப் பு


ேமீபத்தில் கிர் ேனப் பகுதியில் ஆசியே் சிங் கங் களின் எை்ைிக் ணக அதிகரித்து
உள் ளதொக குஜரொத் மொநில ேனத்துணற அறிவித்துள் ளது.



இங் கு 2015 ஆம் ஆை்டில் மமற்பகொள் ளப்பட்ட கைக்பகடுப்பின் படி 523 ஆக இருந்த
சிங் கங் களின் எை்ைிக்ணக தற்மபொது 2020 ஆம் ஆை்டில் 674 ஆகப் பதிேொகி உள் ளது.



கணடசியொக

2015

ஆம்

ஆை்டில்

பதிேொன

கைக்பகடுப்பிலிருந்து

தற்மபொது

சிங் கங் களின் எை்ைிக்ணகயொனது 29% அளவு அதிகரித்துள் ளது.


இந்த எை்ைிக்ணகயொனது 15ேது சிங் கங் கள் கைக்பகடுப்பிற்குப் பதிலொக
மமற்பகொள் ளப்பட்ட “பூனம் அே் மலொகன்” என்று அணழக்கப்படும் ஒரு எை்ைிக்ணக
கை்கொைிப்பு நடேடிக்ணகயிலிருந்து கைக்கிடப் பட்டுள் ளது.



பூனம் அே் மலொகன் என்பது ஒே் பேொரு முழு நிலவின் மபொதும் மமற்பகொள் ளப் படும்
ஒரு மொதொந்திர உள் ளக நடேடிக்ணகயொகும் .
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ேழக்கமொன சிங் கக் கைக்பகடுப்பொனது 1965 ஆம் ஆை்டு முதல் ஒே் பேொரு 5
ஆை்டுகளுக்கு ஒரு முணறயும் நடத்தப் படுகின்றது.



கணடசியொன சிங் கக் கைக்பகடுப்பொனது 2015 ஆம் ஆை்டில் நடத்தப்பட்டது.



இது 2015 ஆம் ஆை்டில் 22,000 ேதுர கிமலொ மீட்டர் அளவில் நடத்தப்பட்டது.



இது 2020 ஆம் ஆை்டில் , 30,000 ேதுர கிமலொ மீட்டர் என்ற அளவிற் கு விரிவுபடுத்தப்
பட்டுள் ளது.



ஆசியே் சிங் கங் கள்

பன்னொட்டு

இயற் ணகப்

பொதுகொப்பு

மன்றத்தின்

சிேப்புப்

பட்டியலில் அருகிேரும் உயிரினமொகப் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளது.


இந்தியொவில் , ஆசியே் சிங் கங் கள் ேன விலங் குப் பொதுகொப்புே் ேட்டம் , 1972 என்ற
ேட்டத்தின் கீழ் ேரும் அட்டேணை 1 என்பதின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள் ளன.



“ஆசியே் சிங் கங் கள் பொதுகொப்புத் திட்டமொனது” மத்திய சுற் றுே்சூழல் , ேனம் மற் றும்
கொலநிணல மொற் றத் துணற அணமே்ேகத்தினொல் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்தத் திட்டமொனது 2018 ஆம் ஆை்டு முதல் 2021 ஆம் ஆை்டு ேணர 3 நிதியொை்டுக்
கொலத்திற் கு ஒப்புதல் அளிக்கப் பட்டுள் ளது.



தற் பபொழுது இணே கிர் மதசியப் பூங் கொவில் மட்டுமம கொைப்படுகின்றன.



கிர் மதசியப் பூங் கொ குஜரொத்தின் ஜூனொகத் மொேட்டத்தில் உள் ளது.



கிர்

ஆனது

“மொல் தொரிஸ்”

என்ற

பழங் குடியினருடன்

பதொடர்புணடயதொக

விளங் குகின்றது.


மொல் தொரிஸ் என்பது கிர் ேனப் பகுதியில் ேொழும் ஒரு ேமயம் ேொர்ந்த ஆயர் குலே்
ேமூகமொகும் .

அயற் பண்புழடய உயிரினங் களின் இறக்குமதி


ேமீபத்தில் மத்திய சுற் றுே்சூழல் , ேனம் மற்றும் கொலநிணல மொற் றத் துணற
அணமே்ேகமொனது உயிருள் ள அயற் பை்புணடய உயிரினங் களின் இறக்குமதி குறித்த
அறிவுறுத்தல் கணள பேளியிட்டுள் ளது.



இந்தப் புதிய ேழிகொட்டுதல் களின் படி, உயிருள் ள அயற் பை்புணடய உயிரினங் கள்
CITES (Convention of International Trade in Endangered Species - அருகிேரும் உயிரினங் களின்
மீது ேர்ேமதே ேர்த்தகம் குறித்த ஒப்பந்தம் ) என்பதின் பட்டியல் I, II, மற்றும் III-ன் கீழ்
மட்டுமம கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன என்று இந்த அணமே்ேகம் கூறியுள் ளது.
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CITESன் பட்டியல் I-ன் கீழ் ேர்த்தகம் நணடபபறுேதில் ணல.



பட்டியல்

II-ன்

கீழ் ,

ேர்த்தகமொனது

சிறு

அளவிலொன

அனுமதியுடன்

மட்டுமம

அனுமதிக்கப் படுகின்றது.


பட்டியல் III-ன் கீழ் , பட்டியலிடப்பட்டுள் ள அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன பறணேகள்
மற் றும் விலங் கினங் கள் மீது ேர்த்தகம் பேய் யலொம் .



உயிருள் ள அயற்

பை்புணடய

உயிரினங் கள்

என்பணே தமக்குே் பேொந்தமொன

இடத்திலிருந்துப் புதிய இடங் களுக்குே் பேல் லும் தொேரங் கள் மற் றும் விலங் கினங் கள்
என்பணதக் குறிப்பதொகும் .


இந்தியொவில் கொைப்படும் உயிருள் ள அயற் பை்புணடய உயிரினங் களில் மிகவும்
பிரபலமொனணே பந்து ேணக மணலப்பொம் பு, கருஞ் சிேப்புக் கிளி, கடல் ஆணமகள் , சுகர்
க்ணளடர் என்ற விலங் கினம் (பபட்டொரஸ் பிமரவிபேப்ஸ்), சிறிய குரங் கு ேணக
உயிரினம் மற் றும் ேொம் பல் ேை்ை ஆப்பிரிக்கக் கிளிகள் ஆகியணேயொகும் .

மலானார் ஏரி


பல் மேறு ஆரொய் ே்சியொளர்கணளக் பகொை்ட ஒரு குழுேொனது மகொரொஷ்டிரொவின்
மலொனொர் ஏரியொனது ஏன் இளஞ் சிேப்பு நிறமொக மொறியுள் ளது என்பது குறித்து ஆய் வு
பேய் ய இருக்கின்றது.



இந்த நீ ர்நிணலயில் உள் ள உப்புத் தன்ணம மற் றும் பொசிகளின் இருப்பு ஆகியணே
இதற்குக் கொரைம் என்று சில ேல் லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.



மலொனொர் பள் ள ஏரியொனது 1823 ஆம் ஆை்டில் ஆங் கிமலய அதிகொரியொன CJE
அபலக்ேொந்தர் என்பேரொல் ஒரு தனித்துேப் புவியியல் இடமொக அணடயொளம் கொைப்
பட்டுள் ளது.



இது மகொரொஷ்டிரொவில் விை்கல் வீழ் ந்ததனொல் உருேொக்கப்பட்ட மிகப் பழணமயொன
ஒரு ேட்டேடிே ஏரியொகும் .



மலொனொர் பள் ளமொனது 1979 ஆம் ஆை்டில் ஒரு புவியியல் பொரம் பரியத் தளமொக
உருபேடுத்துள் ளது.



இது 50,000 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு உருேொன ஏறக்குணறய ஒரு மிக இளணமயொன
புவியியல் பகுதியொகும் .



மலொனொர் ஏரியொனது இந்தியொவில் உள் ள ஒரு மிகப்பபரிய பேொல் ட் (பொணறேணக)
உருேொக்கமொன தக்கொை மடிப்புப் பகுதியில் கொைப்படும் மேற் றுக் கிரகப் பபொருள்
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மூலமொன தொக்கத்தினொல் உருேொன பள் ளத்தில் அணமந்துள் ளது.

மலபார் வழுக்குத் (Gliding) தவழள


ேமீபத்தில் ஒரு அரிய ேணக நீ ர்நில அல் லது ஈரிட ேொழ் ேணகப் பிரொைியொன மலபொர்
ேழுக்குத் தேணளயொனது மகரளொவின் புல் லட்டு என்ற பகுதியில் கொைப் பட்டுள் ளது.



நீ ர்-நிலப் பிரொைியொன இது மமற் குத்
கொடுகளில் மட்டுமம கொைப் படுகின்றது.

பதொடர்ே்சி

மணலப்

பகுதியின்

மணழக்

பவளப் பாழறகள் லவளுத்தல்


ஏறத்தொழ 21 தீவுகளில் பரவியுள் ள மன்னொர் ேணளகுடொ ஆனது ேொழ் ேொதொரம்
பதொடர்பொக

ஏற் படும்

மனித

அே்சுறுத்தல் கள்

மற் றும்

கொலநிணல

மொற் றம்

ஆகியேற் றினொல் ஏற் பட்ட பொதிப்புகளின் கொரைமொக மிகப்பபரிய அளவில் பொதிப்பு
அணடந்துள் ளது.
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இந்தத் தீவுகள் மற்றும் பேளப் பொணறகள் கூட்டொக இணைந்து மன்னொர் ேணளகுடொ
கடல் ேொர் மதசியப் பூங் கொணே அணமக்கின்றன.



GOMல் (Gulf of Mannar) உள் ள பேளப்பொணறகள் பபரும் பொலும் மகொணடக் கொலத்தில்
நீ ரின் பேப்பநிணல 30° பேல் சியசிற்கு மமல் பேல் லும் மபொது பேளுத்துப் மபொகின்றன.
ஆனொல் ஆகஸ்ட் மொதத்தில் நீ ரின் பேப்பநிணல குணறந்த பின் இணே மீை்டும் மீட்சி
பபறுகின்றன.



ேமீபத்திய

ஒரு

ேணளகுடொவில்

ஆய் வின்படி
உள் ள

ஆம் பன்

பேளப்

மற் றும்

பொணறகணள

நிேர்கொ
அதிக

புயல் கள்
அளவில்

மன்னொர்
பேளுத்துப்

மபொேதிலிருந்துப் பொதுகொத்துள் ளன.


இந்த 2 குணறந்த கொற் றழுத்தத் தொழ் வுகளுடன் கூடிய புயல் கொற்றுகள் மகொணடக்
கொலத்தில் கடல் நீ ரின் பேப்பநிணலணய குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குணறத்துள் ளன.



தற் பபொழுணதய கொலநிணலயொனது இமத நிணலயில் நீ டித்தொல் பேளப் பொணறகள்
எந்தபேொரு இறப்பும் ஏற்படொமல் ஜூணல மொத இறுதியில் முழுேதும் மீட்சி பபறும்
என்று எதிர்பொர்க்கப்படுகின்றது.



கடலில் கழிவுநீ ர் குணறேொகக் கலத்தல் , பதொழிற்ேொணல & மனித நடேடிக்ணககள் ,
பபொது முடக்கத்தின்மபொது மீன் பிடிக்கத் தணட ஆகியணே மீன்களின் எை்ைிக்ணக
அதிகரிப்பு, பேளப் பொணறயின் ேளம் , மற் றும் பேளப் பொணறகள் மேகமொக மீட்சி
பபறுதல் ஆகியேற் றிற் கு உதவி புரிகின்றன.

சிை்மைாமதாரக்ஸ் சிகுசிருலமன்சிஸ்


“சிே்மேொமதொரக்ஸ் சிகுசிருபமன்சிஸ்” (Schizothorax sikusirumensis) என்ற ஒரு புதிய ேணக
மீன் இனமொனது அருைொே்ேலப் பிரமதேத்தில் கை்டுபிடிக்கப்பட்டுள் ளது.



இந்த மீன் இனத்தின் பபயரொனது இந்த மீன்
பபயர்கணளக் பகொை்டு உருேொக்கப்பட்டுள் ளது.



இணே சிர்ரம் மற் றும் சிகு ஆகிய 2 நதிகளொகும் .

இனம்

கொைப்படும்

நதிகளின்

இந்தியப் பகுதியின் மீதான காலநிழல மாற் றம் குறித்த முதலாவது ஆய் வு


மத்தியப் புவி அறிவியல் துணற அணமே்ேகமொனது இந்த அறிக்ணகணய பேளியிட்டு
உள் ளது.



இது

எதிர்ேரும்

நூற் றொை்டில்

இந்தியத்

துணைக்

கை்டத்தில்

புவி

பேப்பமணடமொதலின் தொக்கம் குறித்த இந்தியொவின் முதலொேது மதசியக் கைிப்பு
ஆகும் .


இது 2022 ஆம் ஆை்டில் தயொரொகும் என்று எதிர்பொர்க்கப்படும் கொலநிணல மொற் றம்
குறித்த அரேொங் கங் களுக்கிணடமயயொன குழுவின் (IPCC - Intergovernmental Panel on
Climate Change) அடுத்த அறிக்ணகயின் ஒரு பகுதி ஆகும் .



இந்தக் கைிப்புகள் புமனவில் உள் ள இந்திய பேப்பமை்டல ேொனவியல் ணமயத்தில்
உருேொக்கப்பட்டுள் ள

கொலநிணலக்

கைிப்பு

மொதிரிணய

அடிப்பணடயொகக்

பகொை்டதொகும் .


இது தற்மபொணதய நிணலயில் மனித நடேடிக்ணககள் பசுணம இல் ல ேொயுக்கணளத்
பதொடர்ந்து உமிழ் ந்து பகொை்டிருந்தொல் இந்த நூற்றொை்டின் இறுதியில் உலகளொவிய
ேரொேரி மமற் பரப்பு பேப்பநிணலயொனது 5° பேல் சியஸ் என்ற அளவில் அதிகரிக்கும்
என்பணதக் குறிக்கின்றது.
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இந்தியொவின் ேரொேரி மமற் பரப்பு பேப்பநிணலயொனது 1976 மற் றும் 2005 ஆகிய
ஆை்டுகளுக்கு இணடப்பட்ட கொலக்கட்டத்துடன் ஒப்பிடப்படும் மபொது 2100 ஆம்
ஆை்டின் இறுதியில் 4.4° பேல் சியஸ் என்ற அளவிற் கு அதிகரிக்கும் .



நொட்டின் ேரொேரி பேப்பநிணலயொனது 1900 மற் றும் 2018 ஆகிய ஆை்டுகளுக்கு
இணடப்பட்ட கொலத்துடன் ஒப்பிடப்படும் மபொது 0.7° பேல் சியஸ் என்ற அளவில்
அதிகரித்து உள் ளது.

ஆர்க்டிக் கடற் பனி


ேமீபத்தில் மதசிய துருே மற் றும் கடல் ஆரொய் ே்சி ணமயமொனது (NCPOR - National Centre
of Polar and Ocean Research) கடந்த 41 ஆை்டுகளில் ஆர்க்டிக் கடற் பனியொனது
அதிகளவில் குணறந்துள் ளது என்பணதக் கை்டறிந்துள் ளது.



கடற்

பனியொனது

பூமியின்

மமற் பரப்பில்

7%த்ணதயும்

உலகின் கடற் பகுதியில்

12%த்ணதயும் உள் ளடக்கியுள் ளது.


NCPOR ஆனது 1998 ஆம் ஆை்டில் மத்தியப் புவி அறிவியல் துணற அணமே்ேகத்தின்
ஆரொய் ே்சி மற் றும் ேளர்ே்சி ணமயமொக, ஒரு தனிே் சுதந்திர அணமப்பொக நிறுேப்
பட்டுள் ளது.



இது மகொேொவில் அணமந்துள் ளது.



NCPOR என்பது துருே மற் றும் பதற் கு கடற் பகுதியில் இந்தியொவின் ஆரொய் ே்சி
நடேடிக்ணககணள மமற்பகொள் ளும் இந்தியொவின் ஒரு தணலணம ஆரொய் ே்சி மற் றும்
ேளர்ே்சி நிறுேனமொகும் .



ஆர்க்டிக் கடலொனது ேட அணரக்மகொளத்தின் மத்தியில் ஆர்க்டிக் ேட துருேப் பகுதியில்
அணமந்துள் ளது.



ஆர்க்டிக்

கடலொனது

உலகில்

உள் ள

5

முக்கியமொன

கடல் களிணடமய

மிகே்

சிறியதொகவும் ஆழம் குணறந்த கடலொகவும் உள் ளது. இது உலகில் உள் ள அணனத்துக்
கடல் களிணடமய “குளிர்ே்சி மிக்க கடலொகவும் ” அறியப் படுகின்றது.

“தி திங் ” (The Thing)


2011

ஆம்

ஆை்டில்

சிலிணயே்

மேர்ந்த

ஆரொய் ே்சியொளர்கள்

குழுேொனது

அை்டொர்டிகொவின் பேய் மமொர் தீவில் ஒரு புணத படிேத்ணத (68 மில் லியன் ஆை்டுகள்
பழணமயொன முட்ணட) கை்டுபிடித்துள் ளது.

111



அன்று முதல் இந்தப் புணத படிேமொனது சிலியில் உள் ள அருங் கொட்சியகத்தில்
ணேக்கப் பட்டுள் ளது. இதற் கு “தி திங் ” (The Thing) என்று பபயரிடப்பட்டுள் ளது.



ேடிேத்தின் அடிப்பணடயில் (29 by 20 பே.மீ) இரை்டொேது மிகப்பபரிய முட்ணட
இதுேொகும் .



மடகொஸ்கர் யொணனப்

பறணே

முட்ணடக்கு

(அழிந்து

மபொனது)

அடுத்தபடியொக

இரை்டொேது மிகப்பபரிய முட்ணட இதுேொகும் . மமலும் மிகப்பபரிய பமன்ணமயொன
ஓட்ணடக் பகொை்ட முட்ணட இதுேொகும் .

ஸ்லடமகாடான் புழத படிவம்


ஆரொய் ே்சியொளர்கணளக் பகொை்ட ஒரு குழுேொனது அழிந்து
ேந்ததியின் (முந்ணதய) புணத படிேத்ணதக் கை்டறிந்துள் ளது.

மபொன

யொணன



இது ஏறத்தொழ 5 முதல் 8 மில் லியன் ஆை்டுகள் பழணமயொனது என்று கைிக்கப்
பட்டுள் ளது.



இந்தப் புணதபடிேமொனது உத்தரப்பிரமதேத்தின் ேஹரன்பூர் மொேட்டத்தில் உள் ள
பொத்ஷொகி பொக் பகுதியில் கை்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது இமயமணலயின் சிேொலிக் ேரம் பின் மதொக் பதொன் பகுதியில் கை்டறியப்
பட்டுள் ளது.



இது ஸ்படமகடொன் (மணறந்த பிளொய் ஸ்மடொசீன் கொலம் ேணர கொைப்பட்ட, தற் பபொழுது
அழிந்து மபொன யொணன ேணக) ஆக இருக்கலொம் என்று கூறப் படுகின்றது.

இந்தியாவில் சுடர்க்கரி நீ க்கல் முழற மபாக்குவரத்து


நிதி

ஆமயொக்

ஆனது

இந்தியொவில்

சுடர்க்கரி

நீ க்கல்

முணற

மபொக்குேரத்துத்

திட்டத்ணதத் பதொடங் க இருக்கின்றது.


இந்தத் திட்டமொனது ேர்ேமதேப் மபொக்குேரத்து மன்றத்துடன் (ITF - International Transport
Forum) இணைந்து மமற்பகொள் ளப் படுகின்றது.
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இது நொட்டில் மபொக்குேரத்தின் கொரைமொக ஏற்படும் கொர்பன் ணட ஆக்ணஸடின்
உமிழ் ணேக் குணறப்பணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.



இந்தியொவின் சுடர்க்கரி நீ க்கல்

முணற மபொக்குேரத்து முன்பனடுப்பொனது DTEE

(Decarbonising Transport in Emerging Economies) என்ற திட்டத்தின் ஒரு பகுதியொகும் .


DTEE என்பது ேளர்ந்து ேரும் பபொருளொதொர நொடுகளில் சுடர்க்கரி நீ க்கல் முணற
மபொக்குேரத்து என்பணதக் குறிக்கின்றது.



DTEE

என்பது

அர்பஜன்டினொ,

பமொரொக்மகொ,

மற் றும்

அேர்ணபஜொன்

ஆகிய

பங் மகற் பொளர்கணளக் பகொை்ட ITFன் ஒரு திட்டமொகும் .


ITF என்பது பபொருளொதொர ஒத்துணழப்பு மற் றும் ேளர்ே்சிக்கொன அணமப்புடன் உள் ள
அரேொங் கங் களுக்கிணடமயயொன ஒரு அணமப்பொகும் .

தில் லாரி வனப் பகுதி


மகொரொஷ்டிரொ மொநில ேனத் துணறயொனது அதன் கடமலொர மொேட்டமொன சிந்துதுர்கொ
மொேட்டத்தின் மதொடொமொர்க் மற் றும் ேொேந்த்ேொடி பகுதியில் உள் ள தில் லொரி ேனப்
பகுதிணய பொதுகொக்கப்படும் ஒரு கொப்பு ேனப் பகுதியொக அறிவித்துள் ளது.



தில் லொரி ேனே் சூழலணமப்பொனது புலிகளுக்கு உகந்ததொக உள் ளது. இது ேஹொயத்ரி
புலிகள் கொப்பகத்திற்கொன ஒரு
ேொழிடமொகவும் விளங் குகின்றது.

மூலதொரமொகவும் ,

புலிகளுக்கு

மேை்டிய

ஒரு

ைட்ட விமராத வனவிலங் கு வர்த்தகம் குறித்த அறிக்ழக


ேமீபத்தில் ேட்டவிமரொத ேனவிலங் கு ேர்த்தகம் குறித்த அறிக்ணகயொனது நிதியியல்
நடேடிக்ணகப் பைிக் குழுவினொல் (FATF - Financial Action Task Force) பேளியிடப்
பட்டுள் ளது.



இது “நிதி மமொேடி மற் றும் ேட்டவிமரொத ேனவிலங் கு ேர்த்தக அறிக்ணக” என்று
அணழக்கப் படுகின்றது.

இந்தியாவில் புலிகள் இறப் பு


இந்தியொவில் கடந்த 8 ஆை்டுகளில் (2012-19) 750 புலிகள் இறந்துள் ளதொக மதசியப்
புலிகள் பொதுகொப்பு ஆணையம் அறிவித்துள் ளது.
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மத்தியப் பிரமதே மொநிலமொனது அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன (173) புலிகள் இறப்ணபப்
பதிவு பேய் துள் ளது.



மகொரொஷ்டிரொ மொநிலமொனது இரை்டொேது அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன (125) புலிகள்
இறப்ணபப் பதிவு பேய் துள் ளது.

ஓமைான் அளவுகளில் அதிகரிப் பு


ேமீபத்தில் , அறிவியல் மற் றும் சுற் றுே்சூழல் ணமயமொனது நொட்டின் பல நகரங் களில்
ஓமேொனின் (தீங் கு விணளவிக்கும் மொசுபபொருள் ) அளவு அதிகரிப்பணதக் கை்டறிந்து
உள் ளது.



ஓமேொன் என்பது முதன்ணமயொக இந்தியொவில் ஒரு "மகொணடக்கொல ேொனிணலப்
பிரே்சிணன" ஆகும் . ஏபனனில் சூரிய ஒளியின் இருப்பு நிலத்தடி மட்ட அளவில் இருக்கும்
ஓமேொன் உருேொக்கத்தின் மீது மநரடியொன தொக்கத்ணத ஏற் படுத்துகிறது.



அதில் பேப்பம் ஒரு விணனயூக்கியொகே் பேயல் பட்டு ஒளி மேதியியல் எதிர் விணனகணள
எளிதொக்குகிறது, எனமே மகொணடக்கொல மொதங் களில்
கொைப்படுகிறது.

ஓமேொனின் அதிக பேறிவு



அதிமேகக் கொற்று, இணடப்பட்ட மணழ, இடியுடன் கூடிய மணழ, அதிக பேப்பநிணல
மற் றும் பேப்ப அணலகள் ஆகியணே மகொணடக்கொல மொசுபொட்டின் பை்புகளொகும் .



ேழக்கமொக, குளிர்கொல நிணலணமகள் குணறயும் மபொது ஓமேொனின் அளவு அதிகரிக்கும் .
மமலும் அதன் இருப்பு பகலில் அதிகமொக உைரப்படுகிறது.



ஓமேொனொனது எந்த ஒரு மூலத்தொலும் மநரடியொக பேளிமயற் றப் படுேதில் ணல.



சூரிய ஒளி மற் றும் பேப்பம் ஆகியேற் றின் கீழ் , ணநட்ரஜனின் ஆக்ணேடுகள் , பிற
எளிதில் ஆவியொகிற கரிமே் மேர்மங் கள் மற்றும் கொற்றில் உள் ள ேொயுக்கள்
ஆகியேற் றுக்கு இணடயிலொன ஒளி மேதியியல் எதிர்விணனகளொல் இது உருேொகிறது.



பூமியின் ஓமேொன் அடுக்கில் இருக்கும் ‘நல் ல’ ஓமேொனொனது மனிதர்கணளத் தீங் கு
விணளவிக்கும் புற ஊதொக் கதிர்வீே்சிலிருந்துப் பொதுகொக்கிறது, அமத ேமயம் மிகவும்
விணனபுரியும் ஆற்றணலக் பகொை்ட தணரமட்ட அளவில் உள் ள ஓமேொனொனது மனித
ஆமரொக்கியத்தின் மீது மமொேமொன தொக்கங் கணள ஏற் படுத்தும் .
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மாநிலெ் செய் திகள்
உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் மகாழடக் காலத் தழலநகரம்


உத்தரகொை்ட் மொநில ஆளுநரொன மபபி ரொைி பமௌரியொ பகய் ர்பேன் என்பதணன
அம் மொநிலத்தின் புதிய மகொணடக் கொலத் தணலநகரொக அறிவிக்கப்படுேதற் கு ஒப்புதல்
அளித்துள் ளொர்.



மமலும் பகயர்பேன் என்பது பொரொணரபேன் என்றும் அணழக்கப் படுகின்றது.



அம் மொநிலத்தின்

ேட்டமன்றமொனது

குளிர்கொலத்

தணலநகரொன

மடரொடூனில்

மொநிலமொக

உருேொக்கப்

அணமந்துள் ளது.


உத்தரகொை்ட்

மொநிலமொனது

இந்தியொவின்

27ேது

பட்டுள் ளது.


இந்த மொநிலமொனது உத்தரப் பிரமதே மொநில மறுசீரணமப்புே் ேட்டம் , 2000 என்பதன்
மூலம் உருேொக்கப் பட்டுள் ளது.

அதிர ் ள் ளித் திட்டம்


அதிரப்பள் ளி நீ ர் மின்ேொரத் திட்டத்ணதே் பேயல் படுத்துேதற்கு மேை்டி மொநில
மின்ேொர ேொரியத்திற் கு மகரள அரேொனது ஒரு புதிய தணடயில் லொே் ேொன்றிதணழ (Noobjection certificate) ேழங் கியுள் ளது.



இந்த திட்டத்தின் கீழ் , ேொலக்குடி ஆற் றில் ஓர் அணைணயக் கட்டுேதற்கு உத்மதசிக்கப்
பட்டுள் ளது.



ேொலக்குடி நதியொனது பபரியொர் ஆற் றின் ஒரு துணை நதியொகும் . இது தமிழ் நொட்டின்
ஆணனமணலப் பகுதியில் உருேொகிறது.
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தததகா அ ் னா ததஷ் சதாடர்


சுற் றுலொ அணமே்ேகமொனது இந்த இணையேழித் பதொடரின் மூலம் “ேத்தீஸ்கரின்
மணறத்து ணேக்கப்பட்ட புணதயல் கணள” பேளிப்படுத்துகிறது.



இதில் கீமழ உள் ளணே உள் ளடங் கும்
o

கர்கபட்

- பபருங் கற்கொலப் புணதகுழி

o

திபொடிஹ்

- 7 ஆம் நூற் றொை்டுக்கு முந்ணதயக் மகொயில் ேளொகம் .

o

மகொத்துல்

- ஒரு பழங் கொலப் பழங் குடியினர் கல் வி முணற

o

மேொனொபொய்

- ேத்தீஸ்கரின் பிரபலமொன அலங் கொரப் பணடப்புகள்

மஸ்தகா ஆலயம்


மகொநதி ஆற்றில் மூழ் கிய 500 ஆை்டுகொலப் பழணமயொன ஒரு ஆலயமொனது
ஒடிேொவில் உள் ள பத்மொபதி கிரொமத்தில் மீை்டும் நீ ரின் மட்டத்திற்கு பேளிமய
பதரியத் பதொடங் கியுள் ளது.



மகொபிநொத் மதே் ஆலயமொன இது மஸ்தகொ என்றும் அணழக்கப்படுகின்றது.



ேமீபத்தில் பதொல் லியல் துணறக் குழுேொனது இணத உறுதிப்படுத்தியுள் ளது.

இமயமழலயில் மழலமயற் றம் – சிறந் த அனுபவங் கள்


உத்தரகொை்டில் உள் ள பின்ேரும் இடங் கள் மத்திய சுற் றுலொத் துணறயின் ஒரு
இணைய ேழிக் கருத்தரங் குத் பதொடரொன மதக்மகொ அப்னொ மதஷ் என்பதின் 32ேது
அமர்வின் ஒரு பகுதியொக குறிப்பிடப் பட்டுள் ளன.
o

குேொரி கைேொய் – கர்ேன் பொணத என்றும் அணழக்கப்படுகின்றது.

o

பிரம் மொ தொல்

o

மபொட்மடொஸ்கர் – லிங் பேட் – படூம் மணலமயற்றப் பொணதயின் ஒரு பகுதி (கிமரட்
ேொன்ஸ்கர் மணலமயற் றப் பகுதி என்றும் அணழக்கப்படுகின்றது)

o

ரூப்குந்த்

116

பழங் குடியின விடுதிக்கு ISO ைான்றிதழ்


பழங் குடியின மொைேர்களுக்கொன விடுதிகளுக்கொக ISO (International Organization for
Standardization) ேர்ேமதே தரே் ேொன்றிதணழப் பபற் ற நொட்டின் முதலொேது மொநிலம்
ஒடிேொ ஆகும் .



ஒடிேொவின் எஸ்சி/எஸ்டி நலத் துணறயொனது மொநிலம் முழுேதும் உள் ள அணனத்துப்
பழங் குடியின விடுதிகளுக்கும் ஒமர தரத்திலொன கட்டணமப்பு, ேேதிகள் மற் றும் மனித
ேளங் கணள அளிப்பதற்கொக
மேை்டி
“சுவித்யொ” என்ற ஒரு
திட்டத்ணதத்
பதொடங் கியுள் ளது.



ேர்ேமதேத் தரப்படுத்துதல் அணமப்பொனது ஒரு ேர்ேமதேத் தர நிர்ைய அணமப்பொக
விளங் குகின்றது.



இதன் தணலணமயகம் சுவிட்ேர்லொந்தின் பஜனீேொவில் அணமந்துள் ளது.

கும் பகர் ைைாக்திகரன் மயாேனா


இது ரொஜஸ்தொனின் பபொக்ரொனில் ஆரம் பிக்கப் பட்டது.



இது
நொட்டின்
பதொணலதூரப்
பகுதிகளில்
ேசிக்கும்
குயேர்
ேமூகத்தின்
மமம் பொட்டிற்கொக மேை்டி பதொடங் கப்பட்ட கொதி மற் றும் கிரொமத் பதொழிற்துணற
ஆணையத்தின் ஒரு முன்பனடுப்பொகும் .



இந்தத் திட்டமொனது உத்தரப் பிரமதேம் , மத்தியப் பிரமதேம் , மகொரொஷ்டிரொ, ஜம் மு
கொஷ்மீர், ஹரியொனொ, இரொஜஸ்தொன், மமற் கு ேங் கொளம் , அஸ்ஸொம் , குஜரொத்,
தமிழ் நொடு, ஒடிேொ, பதலுங் கொனொ மற் றும் பீகொர் ஆகிய மொநிலங் களில் உள் ள
குயேர்களுக்குப் பயனளிக்க இருக்கின்றது.

முக்கிய மந்திரி ஷராமிக்


மகரளொ மொநிலத்திற்கு அடுத்தபடியொக மேணலேொய் ப்பு உத்தரேொதத் திட்டத்ணதத்
பதொடங் கிய நொட்டின் இரை்டொேது மொநிலம் ஜொர்க்கை்ட் ஆகும் .



இது மகொத்மொ கொந்தி மதசிய கிரொமப்புற மேணலேொய் ப்பு உத்தரேொதத் திட்டத்தின்
ேரிணேயில் அணமய இருக்கின்றது.



இது

அம் மொநிலத்தின்

நகர்ப்புறங் களில்

ேொழும்

கல் வித்

திறனற் றப்

பைியொளர்களுக்கு மேை்டி 100 நொட்களுக்கு மேணல அளிப்பதின் மீது கேனம்
பேலுத்துகின்றது.


இது முக்கிய மந்திரி ஷரொமிக் (ேஹொரி மரொஜ் கர் மஞ் சுரி – கொம் கர்) என்று பபயரிடப்
பட்டுள் ளது.



அய் யன்கொளி

ஊரக

மேணலேொய் ப்பு

உறுதித்

திட்டம்

என்பது

நகர்ப்புற

ஏணழகளுக்கொன மகரள அரசின் 100 நொள் மேணலேொய் ப்பு உறுதித் திட்டமொகும் .

இந்திரா ரமைாய் மயாேனா (இந் திரா ைமூக உணவுத் திட்டம் )


இரொஜஸ்தொன் மொநில அரேொனது இந்தத் திட்டத்ணதத் பதொடங் கியுள் ளது.



இது ேமூகத்தின் பபொருளொதொர ரீதியொக பின்தங் கிய ேகுப்பினர்களுக்கு தூய மற் றும்
ஊட்டே்ேத்து மிக்க உைணே அளிக்கக் கூடிய ஒரு திட்டமொகும் .
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வடகிழக்கில் நிலநடுக்கம்


ரிக்டர் அளவுமகொலில் 5.1 அளவு பகொை்ட நடுத்தர ேக்தி மிக்க நிலநடுக்கமொனது
மிமேொரம் ,

மமகொலயொ,

மைிப்பூர்

மற் றும்

இதர

ேடகிழக்கு

மொநிலங் கணளத்

தொக்கியுள் ளது.


இந்தியொவின் நிலநடுக்க அபொய ேணரபடத்தின் படி, மிமேொரம் மற் றும் திரிபுரொ ஆகிய
2 மொநிலங் களும் 5ேது மை்டலத்தில் (Zone 5) அணமந்துள் ளன.

குஷிநகர் விமான நிழலயம்


உத்தரப்

பிரமதேத்தின்

குஷிநகர்

விமொன

நிணலயமொனது

ேர்ேமதே

விமொன

நிணலயமொக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.


குஷிநகர் என்பது பகௌதம புத்தர் மகொபரிநிர்ேொைொ என்ற நிணலணய அணடந்த ஒரு
புத்த ேமயப் புனித நகரமொகும் .

மதவிகா மற் றும் புமனோ


மத்திய ேட கிழக்குப் பிரொந்திய ேளர்ே்சிக்கொன இணையணமே்ேரொன ஜிமதந்திர சிங்
ஜம் மு கொஷ்மீரில் மதவிகொ மற் றும் புமனஜொ ஆகிய பொலங் கணளத் திறந்து ணேத்து
உள் ளொர்.



இது எல் ணலே் ேொணலகள் அணமப்பினொல் கட்டப்பட்டுள் ளது.
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ரிதா


ரம்

பதலுங் கொனொ மொநில முதல் ேரொன K. ேந்திரமேகர் ரொே் ஹரிதொ ஹரம் என்ற
திட்டத்தின் 6ேது கட்டத்ணதத் பதொடங் கி ணேத்துள் ளொர்.



இத்திட்டத்தின் 6ேது கட்டத்தின் கீழ் , மொநிலம் முழுேதும் 30 மகொடி மரக் கன்றுகள் நட
இலக்கு நிர்ையிக்கப்பட்டுள் ளது.

K.K. ழைலோ


ஐக்கிய நொடுகள் அணமப்பொனது மகரள மொநில சுகொதொரத் துணற அணமே்ேரொன K.K.
ணேலஜொ என்பேணர உலகப் பபொதுப் பைி தினம் (ஜுன் 23) குறித்த விேொதக்
குழுவிற்கு அணழத்ததன் மூலம் அேணரக் பகௌரவித்துள் ளது.



மகொவிட்-19 மநொய் த் பதொற் ணறக் கட்டுப்படுத்துேதற் கொக நணடமுணறப்படுத்தப்பட்ட
உத்திகள் குறித்து மபசுேதற் கொக மேை்டி இந்தியொவிலிருந்து பகௌரவிக்கப்பட் ட
மபே்ேொளர் இேரொேொர்.

சிறு லதாழிற் ைாழலகள் - கர்நாடகா


சிறு,

நடுத்தர

மற் றும்

பபரிய

அளவிலொன

பதொழிற்ேொணலகளுக்கொக

மேை்டி

பதொழிற் ேொணலகள் ேட்டத்ணதத் திருத்தும் முதலொேது மொநில அரசு கர்நொடகொ ஆகும் .


குஜரொத் மற் றும்

இரொஜஸ்தொன் ஆகிய 2 மொநிலங் கள் மட்டுமம (சிறிய அளவிலொன

பதொழிற் ேொணலகள் மட்டும் ) நொட்டில் இதுேணர இே்ேட்டத்ணதத் திருத்தியுள் ளன.

ஆத்ம நிர்பர் உத்தரப் பிரமதை மராே் கர் மயாேனா


இது உத்தரப்பிரமதேத்தின் புலம் பபயர்ந்த பதொழிலொளர்களுக்கொக பிரதமர் நமரந்திர
மமொடியொல் பதொடங் கி ணேக்கப் பட்டுள் ளது.



இது உத்தரப் பிரமதேத்தில் 1.25 மகொடி மக்களுக்கு மேணலேொய் ப்பு அளிக்கக் கூடிய
ேணகயில் நொட்டின் மிகப்பபரிய ஒரு மேணலேொய் ப்பு உருேொக்கத் திட்டமொகும் .

மகாதான் நியாய் மயாேனா


ேத்தீஸ்கர் மொநில முதல் ேரொன பூமபஷ் பொகல் அம் மொநிலத்தில் “மகொதொன் நியொய்
மயொஜனொ” என்ற ஒரு திட்டம் பதொடங் கப் பட்டுள் ளதொக அறிவித்துள் ளொர்.



இது

கொல் நணட

ணேத்திருப்பேர்களிடமிருந்து

மொட்டுே்

ேொைத்ணத

ேொங் கும்

முதலொேது இந்திய மொநிலமொக உருபேடுத்துள் ளது.

ஆந்திர நிதிநிழல அறிக்ழக - 2020/21


ஆந்திர மொநிலம் மகொவிட்-19 பதொற் றுமநொய் க்கு மத்தியில் தனது ேட்டமன்றத்ணதயும்
ேணபணயயும் கூட்டிய முதல் இந்திய மொநிலமொக மொறியது.



ஆந்திர மொநில ஆளுநர் பிஸ்ேபூேன் ஹரிே்ேந்தன் கொபைொளி மொநொட்டின் மூலம் அதன்
ேட்டமன்றத்தில் உணரயொற் றினொர், இது நொட்டின் இம் மொதிரியொன மற் பறொரு முதல்
நிகழ் ேொகும் .



கொபு ேமூகத்ணதே் மேர்ந்த பபை்களுக்கு 75000 ரூபொய் நிதியுதவி ேழங் க ஆந்திர மொநில
அரேொனது கொபு மநஸ்தம் எனும் திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தியுள் ளது.
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நிஷ்டா வித்யுத் மித்ரா திட்டம்


மத்தியப் பிரமதே மொநிலத்தின் மத்திய மேத்ரொ வித்யுத் விட்டரன் என்ற நிறுேனமொனது
பபை்கள் மமம் பொட்டிற்கொக இந்தத் திட்டத்ணத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் , கிரொமப் பஞ் ேொயத்து மட்டத்தில் உள் ள பபை் சுய உதவிக்
குழுக்கள் நிஷ்ட வித்யுத் மித்ரொேொகே் பேயல் படும் .

முக்கிய மந்திரி மாத்ரு புஷ்டி உபார்


கர்ப்பிைிப் பபை்கள் மற் றும் பொலூட்டும் பபை்களுக்கு ஊட்டே் ேத்து உதவிகணள
ேழங் க திரிபுரொ அரேொனது இந்தத் திட்டத்ணத அறிமுகப் படுத்தியுள் ளது.



இந்த திட்டமொனது ஊட்டே்ேத்துக் குணறபொடு மற் றும் மபறுகொல இறப்புக்கு எதிரொக
மபொரொடுேதற்கொன அரசின் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியொகும் .

ஒமர லைாடுக்கு முயற் சி (At one click Initiaitve)


குஜரொத் மொநில அரேொனது இந்த நிகழ் மநர நிதி உதவி முன்பனடுப்ணபத் பதொடங் கி
உள் ளது.



இது சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தர பதொழிற் ேொணலகள் மற் றும் பபரிய பதொழிற்துணற
நிறுேனங் கள் (ஜவுளித் பதொழிற் துணற உள் பட) ஆகியேற் றிற் கு நிதியுதவி அளிக்க
உறுதி பூை்டுள் ளது.

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
2020 ஆம் ஆண்டின் EY உலகத் லதாழிலதிபர்


கிரை் மஜும் தொர் ஷொ என்பேர் 2020 ஆம் ஆை்டின் EY உலகத் பதொழிலதிபரொகத்
மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளொர்.



சிங் கப்பூணரே் மேர்ந்த ணஹப்ளக்ஸ் நிறுேனத்தின் ஒலிவியொ லும் என்பேருக்குப்
பிறகு இந்த விருதிற்கொகத் மதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இரை்டொேது பபை் பதொழிலதிபர்
இேரொேொர்.



2014 ஆம் ஆை்டில் மகொடக் மமகந்திரொவின் உதய் மகொடக் மற் றும் 2005 ஆம் ஆை்டில்
இன்மபொசிஸ் நிறுேனத்தின் நொரொயை மூர்த்தி ஆகிமயொருக்குப் பிறகு இந்த விருணத
பேல் லும் 3ேது இந்தியர் இேரொேொர்.



கிரை் 1978 ஆம் ஆை்டில் “பமயொகொன்” என்ற உயிரி பநொதியியல் நிறுேனத்ணதத்
பதொடங் கினொர்.

காமன்லவல் த் சிறுகழதப் பரிசு 2020


இந்திய எழுத்தொளரொன கிருத்திகொ பொை்மட என்பேர் ஆசியப் பிரொந்தியத்திற் கொன
கொமன்பேல் த் சிறுகணதப் பரிசு 2020 என்ற ஒரு பரிசு ேழங் கி பகௌரவிக்கப் பட்டு
உள் ளொர்.



இேர் “தி கிமரட் இந்தியன் டீ மற் றும் ஸ்மனக்ஸ்” என்ற தனது கணதக்கொக இப்பரிசிணன
பேன்றுள் ளொர்.
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கொமன்பேல் த் சிறுகணதப் பரிேொனது கொமன்பேல் த் நொடுகளிலிருந்துப் பிரசுரிக்கப்
படொத சிறு புணனவுக் கணதயின் ஒரு சிறந்த பணடப்பிற் கொக 2012 ஆம் ஆை்டு முதல்
ேழங் கப் பட்டு ேருகின்றது.



இந்தப் பரிேொனது ஆசியொ-பசிபிக், ஆப்பிரிக்கொ, கனடொ மற் றும் ஐமரொப்பொ, கரீபியன்
ஆகிய 5 பிரொந்தியத்ணதே் மேர்ந்த பேற் றியொளர்களுக்கு ேழங் கப் படுகின்றது.

ரிை்ைர்டு டாக்கின்ஸ் விருது


ஜொபேத் அக்தர் என்பேர் ரிே்ேர்டு
இந்தியரொக உருபேடுத்துள் ளொர்.

டொக்கின்ஸ்

விருணதப்

பபறும்

முதலொேது



இந்தியத் திணரப்படத் பதொழிற் துணறயில் மிகவும் புகழ் பபற் ற பொடலொசிரியர் ஜொபேத்
அக்தர் ஆேொர்.



இந்த விருதொனது அபமரிக்கொவின் நொத்தீக ேொதிகளின் கூட்டணமப்பினொல் (அரசு ேொரொ
அணமப்பு) ேழங் கப் படுகின்றது.



ரிே்ேர்டு டொக்கின்ஸ் என்பேர் ஒரு மனிதப் பை்பியலர், ஆசிரியர் மற் றும் ஆங் கிலப்
பரிைொம உயிரியல் ேல் லுநர் ஆேொர்.

உலக உணவு விருது 2020


இந்திய-அபமரிக்க மை்ேள ஆரொய் ே்சியொளரொன டொக்டர் ரத்தன் லொல் என்பேர் உலக
உைவு விருது
பேன்றுள் ளொர்.



அணமப்பினொல்

ேழங் கப்படும்

2020

உலக

உைவு

விருதிணன

இது இயற் ணக ேளங் கணளப் பொதுகொத்து, கொலநிணல மொற் றத்ணதக் குணறக்கும்
ேணகயில் மமற் பகொள் ளப்படும் உைவு உற்பத்தி முணறணய அதிகரிப்பதற்கொக
மேை்டிய மை்ேள ணமய அணுகுமுணறணய மமம் படுத்துதல் மற் றும் அந்த முணறணய
ணமயப்படுத்துதல் ஆகியேற் றிற்கொக ேழங் கப்பட்டுள் ளது.



உலக உைவு விருதொனது பபொது உைவுக் கழகத்தின் ஆதரவுடன் 1986 ஆம் ஆை்டில்
ஏற் படுத்தப் பட்டது.



இந்த விருதொனது மேளொை்
துணறக்கு
ேமமொனதொகக் கருதப்படுகின்றது.

ேழங் கப்படும்

மநொபல்

பரிசிற் குே்



இந்த விருதொனது ஒே் பேொரு ஆை்டும் அக்மடொபர் மொதத்தில் அனுேரிக்கப்படும்
ஐக்கிய நொடுகள் உலக உைவு தினத்தன்று (அக்மடொபர் 16) ேழங் கப்படுகின்றது



உலக உைவு விருது அணமப்பொனது தற் பபொழுது பொர்பரொ ஸ்டின்ேன் என்பேரொல்
நிர்ேகிக்கப் படுகின்றது.



இது பசுணமப் புரட்சியின் தந்ணத என்று அணழக்கப்படும் மநொபல் அணமதிப் பரிசு
பபற் றேரொன நொர்மன் மபொர்லொங் என்பேரொல் கருத்துரு பகொை்டு ஆரம் பிக்கப்
பட்டது.



இந்த விருதின் முதலொேது பேற் றியொளர் 1987 ஆம் ஆை்டில் இந்தியப் பசுணமப்
புரட்சியின் தந்ணத என்று அணழக்கப்படும் எம் .எஸ். சுேொமிநொதன் ஆேொர்.
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FIFA தரவரிழை


FIFA தரேரிணேயொனது பேளியிடப்பட்டுள் ளது.



இதில் இந்தியக் கொல் பந்து அைியொனது தனது முந்ணதய ஆை்டின் அமத 108ேது
இடத்ணதத் தக்க ணேத்துக் பகொை்டது.



இதில் பபல் ஜியம் முதலிடத்தில் உள் ளது. இதற் கு அடுத்து பிரொன்சு மற் றும் பிமரசில்
ஆகிய நொடுகள் உள் ளன.



இங் கிலொந்து மற் றும் உருகுமே ஆகிய நொடுகள்

முணறமய நொன்கொேது மற் றும்

ஐந்தொேது இடங் களில் பதொடர்கின்றன.


FIFA (Federation Internationale de Football Association) என்பது “ேர்ேமதே
கூட்டணமப்புே் ேங் கம் ” என்பணதக் குறிக்கின்றது.

கொல் பந்துக்



இது கொல் பந்து மன்றத்தின் மீதொன ஒரு ேர்ேமதே நிர்ேொக அணமப்பொகும் .



இது சுவிட்ேர்லொந்தின் சூரிே் நகணரத் தணலணமயிடமொகக் பகொை்டு 1904 ஆம்
ஆை்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது.

ஆஸ்திமரலிய ஆழண விருது


இந்திய இணேக் கணலஞர் மற் றும் ஆஸ்திமரலியொவில் உள் ள கொலக்கிருதி என்ற இணே
அணமப்பின் நிறுேனரொன மேொபொ மேகருக்கு இந்த விருதொனது ேழங் கப்பட
இருக்கின்றது.
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ஆஸ்திமரலிய ஆணை விருதொனது உலகளவில் (அ) உள் ளூரில் உள் ள இணேே்
ேமூகத்தினர் (அ) ஆஸ்திமரலியொவிற் கு என்று பங் கொற் றிய தனிநபர்களுக்கு ேழங் கப்
படுகின்றது.

கத்தி லியூடர்ஸ்


நொேொவின் மனித ஆய் வு மற் றும் நடேடிக்ணககள் திட்ட இயக்குநரகத்தின் புதிய
இணை நிர்ேொகியொக கத்தி லியூடர்ஸ் என்பேர் உருபேடுத்துள் ளொர்.



இது

மனித

விை்பேளித்

திட்டத்தின்

முதலொேது

பபை்

தணலேரொக

இேணர

மொற் றியுள் ளது.

ஆஸ்கர் விருதுகள்


மமொேன் பிக்ேர்ஸ் கணல & அறிவியல் நிறுேனம் மற் றும் ABC பதொணலக்கொட்சி
அணமப்பு ஆகியணே மகொவிட் - 19 மநொய் த் பதொற் றின் கொரைமொக 93ேது அகொடமி
விருது ேழங் கும் நிகழ் ேசி
் யிணன (ஆஸ்கர் விருதுகள் ) தள் ளி ணேத்துள் ளன.



இந்த

விருது

ேழங் கும்

விழொேொனது

கடந்த

40

ஆை்டுகளில்

தற்பபொழுது

முதன்முணறயொகத் தள் ளி ணேக்கப்பட்டுள் ளது.


இது 2001 ஆம் ஆை்டு முதல் கலிமபொர்னியொவின் லொஸ் ஏஞ் ேல் ஸில் உள் ள டொல் பி
அரங் கில் நணடபபற் று ேருகின்றது.

கிமளர் கானர்


முன்னொள் இங் கிலொந்து மகளிர் அைி கிரிக்பகட் மகப்டன் கிமளர் கொனர் என்பேர்
கடந்த 233 ஆை்டுகளில் மமரிமலமபொன் கிரிக்பகட் கிளப்பின் முதல் பபை்
தணலேரொனொர்.



அக்மடொபர் 1, 2021 அன்று குமொர் ேங் கக்கொரொவுக்குப் பிறகு அேர் பபொறுப்மபற் பொர்.
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விளளயாட்டுெ் செய் திகள்
விழளயாட்டு விருதுகளுக்கான பரிந்துழர


மரொகித் ேர்மொவின் பபயரொனது புகழ் பபற்ற 2020 ஆம் ஆை்டின் ரொஜீே் கொந்தி மகல்
ரத்னொ

என்ற விருதிற் கொக

இந்தியக்

கிரிக்பகட் கட்டுப்பொட்டு ேொரியத்தினொல்

பரிந்துணரக்கப் பட்டுள் ளது.


அர்ஜுனொ விருதிற்கொக பிசிசிஐ அணமப்பு ஷிகர் தேொன் , தீப்தி ேர்மொ மற் றும் இேொந்த்
ேர்மொ ஆகிமயொணரப் பரிந்துணர பேய் துள் ளது.

மகமலா இந்தியா மாநில சிறப் புமிகு ழமயங் கள்


மத்திய

விணளயொட்டுத்

துணற

அணமே்ேகமொனது

ஒலிம் பிக்

மபொட்டிகளில்

இந்தியொவின் திறணன ேலுப்படுத்துேதற் கொக மேை்டி “மகமலொ இந்தியொ மொநில
சிறப்புமிகு ணமயங் கள் ” என்ற ஒன்ணறத் பதொடங் கியுள் ளது.


இது 8 மொநிலங் களில் , அரேொல்
அணடயொளம் கை்டுள் ளது.

நிர்ேகிக்கப்படும்

விணளயொட்டு ணமயங் கணள



இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஏற் படுத்தப்பட இருக்கும் 8 ணமயங் கள் அருைொே்ேலப்
பிரமதேம் , மகரளொ, கர்நொடகொ, மைிப்பூர், நொகொலொந்து, ஒடிேொ, பதலுங் கொனொ மற் றும்
மிமேொரம் ஆகிய மொநிலங் களில் உள் ளது.

2023 ஆம் ஆண்டின் லபண்கள் உலகக் மகாப் ழப


பிபொ அணமப்பொனது இந்த உலகக் மகொப்ணபப் மபொட்டிணய நடத்தும் பபொறுப்ணப
ஆஸ்திமரலியொ மற் றும் நியூசிலொந்திடம் ேழங் கியுள் ளது.



ஆசியொ-பசிபிக் பிரொந்தியத்தில் நடத்தப்பட இருக்கும் முதலொேது பபை்கள் உலகக்
மகொப்ணப இதுேொகும் .

முக் கிய தினங் கள்
உலக பால் தினம் – ேூன் 01


இது ஐக்கிய நொடுகளின் உைவு மற் றும் மேளொை் அணமப்பொல் (FAO - Food and Agriculture
Organization) அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



இந்தொை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு: உலக பொல் தினத்தின் 20ேது நிணனவு
தினம் என்பதொகும் .



உலகின் மிகப்பபரிய பொல் உற் பத்தியொளர் நொடு இந்தியொ ஆகும் .



இந்தியொ நேம் பர் 26 ஆம் மததியன்று மதசிய பொல் தினத்ணதக் பகொை்டொடுகின்றது.



இது ேர்கீஸ் குரியனின் பிறந்த தினமொகும் .



இேர் இந்தியொவில் பொல் புரட்சியின் தந்ணத என்றறியப் படுகின்றொர்.



1970 ஆம் ஆை்டில் இந்தியொவில் பேள் ணளப் (பொல் ) புரட்சிணயத் பதொடங் க மேை்டும்
என்பது இேரது கருத்தொக்கமொகும் .
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லதலுங் கானா மாநில உருவாக்க தினம் – ேுன் 02


பதலுங் கொனொ மொநிலமொனது 2014 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 02 அன்று உருேொக்கப் பட்டது.



இந்திய ஒன்றியத்தில் உருேொக்கப் பட்ட 29ேது மொநிலம் பதலுங் கொனொ ஆகும் .

மாதவிடாய் சுகாதார தினம் - மம 28


இது பஜர்மனிணயே் மேர்ந்த ேொஷ் யுணனபடட் என்ற ஒரு தன்னொர்ேத் பதொை்டு
நிறுேனத்தொல் 2014 ஆம் ஆை்டில் பதொடங் கப்பட்டது.



பபரும் பொலொன பபை்களுக்கு மொதவிடொய் சுழற்சிக் கொலம் ேரொேரியொக 28 நொட்கள்
என்பதொலும் பபரும் பொலொன பபை்களுக்கு மொதவிடொய் க் கொலம் ஐந்து நொட்கள்
என்பதொலும் மம 28 ஆம் மததியொனது மதர்வு பேய் யப்பட்டது.



எனமே, இந்த தினமொனது 28/5 என்ற தினத்தில் மமற் பகொள் ளப் பட்டது.



2020

ஆை்டிற்கொன

இத்தினத்தின்

கருப்பபொருள்

‘பதொற் றுமநொய் க்

கொலத்தில்

மொதவிடொய் ’ என்பதொகும் .

உலக மிதிவண்டி தினம் – ேுன் 03



இது மிதிேை்டியின் பயன்கள் குறித்து விழிப்புைர்ணே ஏற் படுத்துேதற் கொக ஐக்கிய
நொடுகள் அணமப்பினொல் அனுேரிக்கப் படுகின்றது.
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இது 2018 ஆம் ஆை்டு முதல் ஐக்கிய நொடுகள் அணமப்பினொல் அனுேரிக்கப்பட்டு
ேருகின்றது.

ஆக்கிரமிப் பால் பாதிக்கப் பட்ட அப் பாவிக் குழந்ழதகளுக்கான ைர்வமதை தினம்
ேுன் – 4


இந்தத் தினமொனது பலபனொன் மபொரில் பொதிக்கப்பட்ட குழந்ணதகளின் நிணனேொக
1982 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப் பட்டது. இது ஐக்கிய நொடுகளொல் அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.



பலபனொன் மபொரொனது 2006 ஆம் ஆை்டில் ஏற் பட்டது.



இந்தப் மபொரொனது இஸ்மரல் மற்றும் பஹஸ்புல் லொஹ் ஆகியேற் றிற்கு இணடமய
மூை்டது.

உலக சுற் றுை்சுழல் தினம் – ேூன் 05


1972 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 05 முதல் 16 ேணர சுவீடனின் ஸ்டொக்மஹொமில் நணடபபற் ற
மனித சுற் றுே்சூழல் குறித்த ஐக்கிய நொடுகள் கருத்தரங் கின் முதலொேது தினத்ணதக்
குறிப்பதற்கொக இத்தினமொனது அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



இந்த ஆை்டிற் கொன இத்தினத்ணத பஜர்மனியுடன் இணைந்து பகொலம் பியொ நொடொனது
தணலணமமயற் று நடத்துகின்றது.



இந்த

ஆை்டிற்கொன

இத்தினத்தின்

கருத்துரு,

“பல் லுயிர்ப்

பபருக்கத்ணதக்

பகொை்டொடுதல் ” என்பதொகும் .


2020 ஆம் ஆை்டு மம மொதத்தில் ஹேொயில் உள் ள பமௌனொ லொ ஆய் ேகத்தில்
மமற்பகொள் ளப் பட்ட ஆய் வின்படி கொர்பன் ணட ஆக்ணஸடு (CO2) உமிழ் வுகள் 417 ppm
(Parts per million) என்ற அளணே எட்டியுள் ளது.



இது 2019 ஆம் ஆை்டு மம மொதத்தில் பதிேொன 414.8 ppm என்ற CO2 அளணே விட
அதிகமொகும் .

ைட்டவிமராத,

பதிவு

லைய் யப் படாத

மற் றும்

ஒழுங் குபடுத்தப் படாத

மீன்

பிடித்தழலத் தடுப் பதற் கான ைர்வமதை தினம் – ேுன் 05


இது ஐக்கிய நொடுகளின் உைவு மற் றும் மேளொை் அணமப்பினொல் (FAO - Food and
Agriculture Organization) அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



இது 2018 ஆம் ஆை்டில் முதன்முணறயொக அனுேரிக்கப் பட்டது.
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2016 ஆம் ஆை்டு, ஜுன் 05 அன்று “FAO அரசு துணறமுக நடேடிக்ணக ஒப்பந்தம் ”
எனப்படும் ேட்டவிமரொத மீன்பிடித்தணல ஒழிப்பதற் கொன ேர்ேமதே ஒப்பந்தமொனது
நணடமுணறக்கு ேந்தது.



ேட்டவிமரொத மீன் பிடித்தல் மீதொன முதலொேது ேர்ேமதே ஒப்பந்தம் இதுேொகும் .

இரஷ்ய சமாழி தினம் – ஜுன் 06


ஐக்கிய நொடுகளொனது இரஷ்ய பமொழி தினத்ணத அனுேரிக்கின்றது.



இது 2010 ஆம் ஆை்டில் யுபனஸ்மகொ அணமப்பினொல் ஏற் படுத்தப் பட்டது.



இது அபலக்ேொந்தர்
படுகின்றது.



இேர் ஒரு ரஷ்யக் கவிஞர் ஆேொர். இேர் நவீன ரஷ்ய இலக்கியத்தின் தந்ணதயொகக்

புஸ்கின்

என்பேரின்

பிறந்த

தினத்தன்று

அனுேரிக்கப்

கருதப் படுகின்றொர்.


ஐக்கிய நொடுகள் பமொழிகளுக்கொன தினங் களொனது கலொே்ேொரப் பன்முகத்தன்ணம
மற் றும் பன்பமொழிக் கலொே்ேொரத்ணத அனுேரிப்பதற் கொக 2010 ஆம் ஆை்டு பிப்ரேரி
மொதத்தில் ஏற் படுத்தப்பட்டது.



ஐக்கிய நொடுகள் பமொழிகளுக்கொன தினங் களொனது இந்த அணமப்பின் 6 அதிகொரப்
பூர்ே (அலுேல் ) பமொழிகணள ஊக்குவிக்கின்றது.



ஆங் கிலம் , அரபி, சீனம் , ஸ்பொனியம் , ரஷ்யொ மற் றும் பிபரஞ் சு ஆகியணே இந்த
அணமப்பின் அலுேல் பமொழிகளொகும் .

உலக உணவு ்

ாதுகா ் பு தினம் – ஜுன் 07



இது 2019 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நொடுகளொல் பதொடங் கப் பட்டது.



இந்தத் தினமொனது 2019 ஆம் ஆை்டில் “உைவுப் பொதுகொப்பின் எதிர்கொலம் ” என்பது
குறித்த பஜனீேொ கருத்தரங் கு மற் றும் அடிஸ் அபொபொ கருத்தரங் கு ஆகியேற்றினொல்
மமற்பகொள் ளப்பட்ட அணழப்பிற் கு ேலுமேர்ப்பதற்கொக அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



இந்த ஆை்டின் இத்தினத்திற்கொன கருத்துரு, “உைவுப் பொதுகொப்பு அணனேரது
கடணம” என்பதொகும் .



அடிஸ் அபொபொ கருத்தரங் கொனது உைவுப் பொதுகொப்பு குறித்த முதலொேது ேர்ேமதேக்
கருத்தரங் கொகும் .
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உலகப் லபருங் கடல் தினம் – ேூன் 08


இது ஐக்கிய நொடுகளொல் அனுேரிக்கப்படுகின்றது.



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஒரு நீ டித்தப் பபருங் கடலுக்கொன
புத்தொக்கம் ” என்பதொகும் .



உலக நொடுகள் 1992 ஆம் ஆை்டில் ரிமயொ டி பஜனிமரொவில் நணடபபற் ற சுற் றுே்சூழல்
மற் றும் ேளர்ே்சி குறித்த ஐக்கிய நொடுகள் கருத்தரங் ணகத் பதொடர்ந்து இத்தினத்ணத
அனுேரித்து ேருகின்றன.



ஐக்கிய நொடுகள் 2009 ஆம் ஆை்டு முதல் இத்தினத்ணத அனுேரிக்க முடிவு பேய் தது.

உலக மூழளக் கட்டி தினம் – ேுன் 08


2000 ஆம் ஆை்டு முதல் , உலக மூணளக் கட்டி தினமொனது ஜுன் 08 ஆம் ஆை்டு
மததியன்று அனுேரிக்கப்படுகின்றது.



இது பஜர்மன் மூணளக் கட்டி மன்றத்தினொல் முதன்முணறயொக அனுேரிக்கப்பட்டது.



இந்திய

அரேொனது

இந்மநொணயத் தடுத்தல் , மேொதணன

பேய் தல் ,

முன்கூட்டிமய

கை்டறிதல் , பரிமேொதித்து அறிதல் , இறுதி நிணலயில் ேலி நிேொரை முணற உள் ளிட்ட
சிகிே்ணேகளுடன்

மதசியப்

புற்றுமநொய்

பதொடங் கியுள் ளது.
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கட்டுப்பொட்டுத்

திட்டத்ணதத்

பவளப் பாழற முக்மகாணப் பகுதி தினம் – ேுன் 09


இது பேளப் பொணற முக்மகொைப் பகுதியின் ஒரு மிகப்பபரிய அனுேரிப்பொகும் .



இது உலகில் கடல் ேொர் பல் லுயிர்ப் பபருக்கத்தின் முக்கியமொன ணமயமொகும் .



இது கொங் மகொ படுணக மற் றும் அமமேொன் மணழக் கொடுகளுடன் இணைந்து நமது
பூமியில்
அணமந்த
3
மிகப்பபரிய
சூழலியல்
மை்டலங் களில்
ஒன்றொக
விளங் குகின்றது.



இது ஆசிய – பசிபிக் பகுதிகளில் உள் ள இந்மதொமனசியொ, மமலசியொ, பப்புேொ நியூ
கினியொ, பிலிப்ணபன்ஸ், ேொலமன் தீவுகள் மற்றும் திமமொர் பலஸ்டி ஆகிய 6 நொடுகளின்
பபருங் கடல் களில் கொைப்படுகின்றது.

உலக அங் கீகார தினம் – ேுன் 09


இத்தினத்ணத அனுேரிக்கும் ஒரு முன்பனடுப்பொனது ேர்ேமதே அங் கீகொர மன்றம்
மற் றும் ேர்ேமதே ஆய் ேக அங் கீகொரக் கூட்டிணைவு ஆகியேற் றினொல்

பதொடங் கப்

பட்டுள் ளது.


இத்தினத்திற்கொன இந்த ஆை்டின் கருத்துரு, “அங் கீகொரம் , உைவுப் பொதுகொப்ணப
மமம் படுத்துதல் ” என்பதொகும் .



இந்தியொவில் ,

இத்தினமொனது

இந்தியத்

தர

ஆணையத்தினொல்

படுகின்றது.


இந்தியத் தர ஆணையமொனது 1997 ஆம் ஆை்டில் அணமக்கப்பட்டது.
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அனுேரிக்கப்



இது பநதர்லொந்து நொட்டு மொதிரிணய அடிப்பணடயொகக் பகொை்டு பபொதுத் தனியொர்
பங் களிப்பொக அணமக்கப்பட்டுள் ளது.



இது மத்திய பதொழிற்துணற மற் றும் உள் நொட்டு ேர்த்தக ஊக்குவிப்புத் துணறயினொல்
அணமக்கப் பட்டதொகும் .

குழந்ழதத் லதாழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம் – ேுன் 12



இது 2002 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நொடுகள் அணமப்பொன ேர்ேமதேத் பதொழிலொளர்
அணமப்பினொல் (ILO - International Labour Organization) அனுேரிக்கப் படுேதற் கு மேை்டி
பதொடங் கப் பட்டது.



ILOவின்படி, ஆப்பிரிக்கப் பிரொந்தியமொனது உலகில் அதிக எை்ைிக்ணகயிலொன
குழந்ணதத் பதொழிலொளர்கணளக் பகொை்டுள் ளது.



பதொழிற் பைியில்

ஈடுபட்டுள் ள

10

குழந்ணதகளில்

9

குழந்ணதகள்

ஆசியொ,

ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் பசிபிக் ஆகிய பிரொந்தியங் களில் உள் ளனர்.


இந்த ஆை்டில் , இத்தினமொனது “மகொவிட் – 19/எப்பபொழுணதயும் விட தற் பபொழுது
குழந்ணதத் பதொழிலிருந்துக் குழந்ணதகணளப் பொதுகொத்தல் ” என்பதின் மீது கேனம்
பேலுத்துகின்றது.

உலக இரத்த தான தினம் – ேுன் 14


இது ஏபிஓ என்ற ரத்தக் குழு ேணக உள் ளிட்ட பல் மேறு இரத்தக் குழுக்கணளக்
கை்டுபிடித்தேரொன

கொர்ல்

மலை்ட்ஸ்படய் னர்

அனுேரிக்கப் படுகின்றது.
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என்பேரது

பிறந்த

நொளில்



இந்தக் கை்டுபிடிப்பொனது இேணர 1930 ஆம் ஆை்டில் மநொபல் பரிசிணன
ணேத்தது.

பேல் ல



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “இரத்தத்ணதப் பொதுகொத்தல் உயிணரப்
பொதுகொத்தல் ” என்பதொகும் . இதன் முழக்கம் “இரத்தத்ணதத் தொனம் பேய் து, உலணக
ஆமரொக்கியமொன இடமொக்கு” என்பதொகும் .

உலக முதிமயார் லகாடுழமப் படுத் தல் விழிப் புணர்வு தினம் – ேுன் 15


இது ஜுன் 15 அன்று ஐக்கிய நொடுகளொல் அனுேரிக்கப்படுகின்றது.



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “அேர்களின் குரணல உயர்த்துதல் ”
என்பதொகும் .



இந்த ஆை்டு உலக சுகொதொர நிறுேனமொனது “மகொவிட் – 19னின் மபொதும் அதற் குப்
பிறகும் முதிமயொர்கணளப் பொதுகொத்தல் ” என்ற ஒரு பிரே்ேொரத்ணதத் பதொடங் கி உள் ளது.

உலகக் காற் று தினம் – ேுன் 15


இது 2009 ஆம் ஆை்டில் ஐமரொப்பியக் கொற் று ஆற்றல் மன்றம் (EWEA - European Wind
Energy Association) மற்றும் உலகளொவியக் கொற்று ஆற் றல் ஆணையம் (GWEC - Global Wind
Energy Council) ஆகியேற் றினொல் ஏற் படுத்தப்பட்டது.

லவளிநாட்டிலிருந்து குடும் பத்திற் குப் பணத்ழத அனுப் புதலுக்கான ைர்வமதை
தினம் – ேுன் 16


இது 2015 ஆம் ஆை்டு முதல் ஜுன் 16 அன்று ஐக்கிய நொடுகளினொல் அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.



இந்த ஆை்டிற் கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “பேளிநொட்டிலிருந்துத் தொய் நொட்டிற் கு
பைத்ணத அனுப்புதல் என்பது ஓர் உயிர்ப்பொணத” என்பதொகும் .



பேளிநொட்டிலிருந்து இந்தியொவிற்கு அனுப்பப் படும் பைமொனது 2019 ஆம் ஆை்டில் 83
பில் லியன் அபமரிக்க டொலரொக உள் ளது.

பாழலவனமாக்கல் மற் றும் வறட்சிழய எதிர்த்துப் மபாராடுவதற் கான உலக
தினம் – ேுன் 17


பொணலேனமொக்கணல எதிர்த்துப் மபொரொடுேதற்கொன ஐக்கிய நொடுகள் ஒப்பந்தமொனது
ேணரவு பேய் யப்பட்ட பிறகு 1995 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நொடுகளினொல் இத்தினமொனது
பணற ேொற்றப் பட்டது.
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இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “உைவு, நொர்ப் பபொருணள உட்பகொள் தல்
– நுகர்வு மற் றும் நிலத்திற் கிணடயிலொன பதொடர்புகள் ” என்பதொகும் .

உலக முதழல தினம் – ேுன் 17




இந்தியொ 3 முதணல இனங் களுக்கு ேொழிடமொகத் திகழ் கின்றது. அணேயொேன:
o

ேதுப்பு நில முதணல

o

உேர் நீ ர் முதணல (அ) பேம் மூக்கு முதணல மற்றும்

o

கரியொல்

ேதுப்பு நில முதணலயொனது பபரும் பொலும் ஏரிகள் , ஆறுகள் மற் றும் ேதுப்பு நிலங் கள்
ஆகியேற் றில் கொைப்படும் ஒரு நன்னீர ் ேணக உயிர் இனமொகும் .



இது இந்தியத் துணைக் கை்டம் முழுேதும் கொைப்படுகின்றது.



உேர்நீர் முதணலயொனது ஒடிேொவின் பித்தர்கனிகொ மதசியப் பூங் கொ,
ேங் கொளத்தில் உள் ள சுந்தரேனக் கொடுகள் , அந்தமொன் நிக்மகொபர்

மமற் கு
தீவுகள்

ஆகியேற் றில் கொைப்படுகின்றது.


கரியொல் பபரும் பொலும்
படுகின்றது.

இமயமணலயில்

உற் பத்தியொகும்

ஆறுகளில்

கொைப்



இது “மிக அருகிய இனமொகப் ” பட்டியலிடப் பட்டுள் ளது.



மதசிய ேம் பல் கரியொல் ேனவிலங் குே் ேரைொலயம் என்றும் அணழக்கப்படும் மதசிய
ேம் பல் ேரைொலயமொனது ேட இந்தியொவில் உள் ள ஒரு பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதி ஆகும் .



இது இரொஜஸ்தொன், மத்தியப் பிரமதேம் மற் றும் உத்தரப்பிரமதேம் ஆகிய
3
மொநிலங் கள் ேந்திக்கும் இடத்திற் கு அருகில் ேம் பல் நதிக் கணரயில் அணமந்து உள் ளது.



முதணலப் பொதுகொப்புத் திட்டமொனது 1975 ஆம் ஆை்டில் பல் மேறு மொநிலங் களில்
பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



கரியொல் மற் றும் உேர்நீர் முதணலப் பொதுகொப்புத் திட்டமொனது 1975 ஆம் ஆை்டின்
பதொடக்கத்தில் முதன்முதலில் ஒடிேொ மொநிலத்தில் பேயல் படுத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு
ேதுப்பு நில முதணலப் பொதுகொப்புத் திட்டமொனது பதொடங் கப்பட்டுள் ளது.



“CrocBITE” என்பது மனிதர்களின் மீதொன முதணலகளின் தொக்குதல் கணளப் பதிவு
பேய் யும் ஒரு நிகழ் மநரத் தரவுத் தளமொகும் .

நீ டித்த அறுசுழவ உணவியல் தினம் – ேுன் 18


இது ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொல் (UNGA - United Nations General Assembly)
மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளது.



யுபனஸ்மகொ, உைவு மற் றும் மேளொை் அணமப்பு மற் றும் UNGA ஆகியணே ஐக்கிய
நொடுகள் அணமப்புகளுடன் இணைந்து இத்தினத்ணத அனுேரிக்கின்றன.



அறுசுணே உைவியலொனது உைவுக் கணல என்றறியப் படுகின்றது. இது உள் ளூர்
உைவு மற் றும் ேணமயற் கணலக்கொகவும் குறிப்பிடப் படுகின்றது.

ேூன்டீன்த் நாள் - ேூன் 19


ஜூன் மற் றும் பத்பதொன்பது (Nineteen) ஆகிய இரை்டும் மேர்ந்தமத ஜூன்டீன்த்
என்பதொகும் .
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இந்த நொளொனது அபமரிக்கொவில் அடிணமத் தனத்ணத முடிவிற்குக் பகொை்டு ேந்ததின்
பபொருட்டு மதசிய அளவில் பகொை்டொடப்படும் ஒரு மிகப் பழணமயொன நிணனவு
நொளொகும் . இது ஜூன் 19 அன்று அனுேரிக்கப் படுகிறது.



1865 ஆம் ஆை்டு ஜூன் 19 ஆம் தினத்தில் மமஜர் பஜனரல் கொர்டன் கிரொன்கர் என்பேர்
படக்ேொஸின் கொல் பேஸ்டனுக்கு ேந்து உள் நொட்டுப் மபொர் மற்றும் அடிணமத் தனம்
ஆகிய இரை்டின் முடிணேயும் அறிவித்தொர்.



அப்மபொதிலிருந்து,

இது

ஆப்பிரிக்க

அபமரிக்கர்களுக்கொன

சுதந்திரத்ணதப்

பபருமளவில் குறிக்கும் ஒரு தினமொக மொறியுள் ளது.

ைை்ைரவுகளின்
மபாதான
ைர்வமதை தினம் – ேுன் 19

பாலியல்

வன்லகாடுழமகழள
ஐக்கிய

நொடுகள்

ஒழிப் பதற் கான



2015 ஆம் ஆை்டு ஜுன் மொதத்தில் ,
இத்தினத்ணதப் பணறேொற் றியது.

பபொதுே் ேணபயொனது



இந்தத் தினமொனது 2008 ஆம் ஆை்டின் ஐக்கிய நொடுகள் பொதுகொப்புே் ேணபத்
தீர்மொனத்ணதக் பகொை்டொடுேதற்கொக மதர்ந்பதடுக்கப் பட்டுள் ளது.



இது முதன்முணறயொக பொலியல் ேன்பகொடுணமணய மபொரின் மபொதொன திட்டமிடப்
படொத ஒரு விணளேொக அல் லொமல் மபொரின் ஆயுதமொக அங் கீகரித்தது.

உலக அரிவாள் உயிரணு (லைல் ) விழிப் புணர்வு தினம் – ேுன் 19


இந்த மநொய் பபற்மறொர்களிடமிருந்துக் குழந்ணதகளுக்கு மரபணு ரீதியில் ஏற் படும் ஒரு
இரத்தக் மகொளொறு ேொர்ந்த பிரே்சிணனயொகும் .



2008 ஆம் ஆை்டில் , ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது அரிேொள் உயிரணு மநொணய
ஒரு பபொதுே் சுகொதொரப் பிரே்சிணனயொகவும் உலகின் முன்னைியில் உள் ள மரபு
ேொர்ந்த மநொய் களில் ஒன்றொகவும் அங் கீகரித்துள் ளது.



இந்தியொவில் , இந்மநொயொனது குஜரொத், ேடக்கு மகொரொஷ்டிரொ, மத்தியப் பிரமதேம் ,
ேத்தீஸ்கர் மற் றும் மமற்கு ஒடிேொ ஆகிய மொநிலங் களில் மிகப் பரேலொகக் கொைப்
படுகின்றது.



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “உயிமரொடு இருப்மபொம் என்று நம் பிக்ணக
பகொள் ளல் : அரிேொள் உயிரணு மநொய் மற் றும் மகொவிட் – 19” என்பதொகும் .

லபாழுதுமபாக்கிற் காக நடத்தலுக்கான உலக தினம் – ேுன் 19


ேொை்டர் (Saunter) என்பது நிதொனமொன (பதற் றமற்ற நிணலயில் ) முணறயில் பமதுேொக
நடத்தணலக் குறிக்கின்றது.



நமது
பரப்பரப்பொன
சூழ் நிணலயிலிருந்து
அனுேரிக்கப் படுகின்றது.

விடுபடுேதற்கொக

இத்தினமொனது

உலக அகதிகள் தினம் – ேுன் 20


இது 2001 ஆம் ஆை்டு முதல் ஐக்கிய நொடுகளொல் அனுேரிக்கப்படும் ஒரு ேர்ேமதே
அனுேரிப்பு தினமொகும் .



இந்த ஆை்டிற் கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஒே் பேொரு நடேடிக்ணகயும் மதிப்பிடப்
படுகின்றன” என்பதொகும் .
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ைர்வமதை மயாகா தினம் – ேுன் 21


இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “ஆமரொக்கியத்திற்கொன மயொகொ :
வீட்டிமலமய மயொகொணே மமற் பகொள் ளல் ” என்பதொகும் .



2014 ஆம் ஆை்டில் ேர்ேமதே மயொகொ தினமொனது ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே்
ேணபயினொல் பேளியிடப்பட்ட ஒரு தீர்மொனத்தின் கீழ் ஏற் றுக் பகொள் ளப் பட்டது.



இத்தினம் ேட துருேத்தில் இந்த ஆை்டின் நீ ை்ட பகணலக் பகொை்ட ஒரு தினம் ஆகும் .

ேுன் கதிர் திருப் பம்


இது ஒே் பேொரு ஆை்டும் ஜுன் 21 அன்று பூமியின் மீது நிகழும் கதிர் திருப்ப
நிணலயொகும் .



ேட துருே அணரக் மகொளத்தில் , ஜுன் கதிர் திருப்ப நிணல என்பது மகொணடக்கொல கதிர்
திருப்ப நிணலயொகும் . அமத ேமயத்தில் பதன் துருே அணரக் மகொளத்தில் இது ஒரு
குளிர்கொலத் கதிர் திருப்ப நிணலயொகும் .



மமலும் இது ேடதுருேக் கதிர் திருப்ப நிணல என்றும் அணழக்கப் படுகின்றது.

தந் ழதயர் தினம்


இத்தினமொனது இந்தியொவில் ஒே் பேொரு ஆை்டும் ஜுன் மொதத்தின் மூன்றொேது
ஞொயிறன்று (2020 – ஜுன் 21) அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



அபமரிக்கொவில் தந்ணதயர் தினமொனது பேொமனொரொ ஸ்மொர்ட் டொடு என்பேரொல்
ஏற் படுத்தப் பட்டது. இது 1910 ஆம் ஆை்டில் முதன்முணறயொக ஜுன் மொதத்தின் 3ேது
ஞொயிறன்று அனுேரிக்கப் பட்டது

உலக இழை தினம் – ேுன் 21


இது 1982 ஆம் ஆை்டில் பிரொன்சில் ஒரு இணேத் திருவிழொேொன “பபட்டி டி லொ மியூசிக் ”
என்ற ஒரு நிகழ் ேசி
் யொக பதொடங் கப் பட்டது.



பிரொன்சின் கலொே்ேொரத் துணற அணமே்ேரொன மஜக் மலங் என்பேர் இத்தினத்ணத
ஏற் படுத்துேதின் பின்னைியில் இருந்துள் ளொர்.
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உலக நீ ர்நிழலயியல் தினம் – ேுன் 21


இது ேர்ேமதே நீ ர்நிணல அணமப்பினொல் ஏற் றுக் பகொள் ளப் பட்டது.



இத்தினமொனது 1921 ஆம் ஆை்டில் ேர்ேமதே நீ ர்நிணலயியல் அணமப்பு பதொடங் கப்
பட்டதின் நிணனவு தினத்திற் கொகத் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு “நீ ர்நிணலயியல்
பதொழில் நுட்பங் கணளத் பதொடங் குதல் ” என்பதொகும் .

– தனிே்சுதந்திரத்

குதிழரலாட நண்டு தினம் – ேுன் 20


ேமீபத்தில் பன்னொட்டு இயற்ணகப் பொதுகொப்பு மன்றமொனது முதன்முணறயொக 2020 ஆம்
ஆை்டு ஜுன் 20 ஆம் மததியன்று ேர்ேமதே குதிணரலொட நை்டு தினத்ணத அனுேரிக்க
முடிவு பேய் துள் ளது.



இது ஒரு கடல் ேொர் “ேொழும் புணதபடிேமொக” அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.



பின்ேரும் 3 இந்மதொ-பசிபிக் இனங் கள் இந்தியொ, பதன்கிழக்கு ஆசியொ, சீனொ மற் றும்
ஜப்பொன் ஆகிய கடற் பகுதிகளில் கொைப் படுகின்றன.



o

மூன்று முதுபகலும் பு பகொை்ட குதிணரலொட நை்டு (IUCN - அருகிேரும் இனம் )

o

கடமலொர குதிணரலொட நை்டு, (IUCN – பட்டியலிடப் படவில் ணல)

o

ேதுப்பு நில (மொங் குமரொே் ) குதிணரலொட நை்டு (IUCN – பட்டியலிடப் படவில் ணல)

இந்தியொவில்

உள் ள

ஒடிேொ

மொநிலமொனது

திகழ் கின்றது.
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இதன்

மிகப்பபரிய

ேொழ் விடமொகத்

ைர்வமதை ஒலிம் பிக் தினம் – ேுன் 23


1894 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 23 அன்று ேர்ேமதே ஒலிம் பிக் குழுேொனது பிரொன்சின் பொரிஸில்
பதொடங் கப் பட்டது.



இத்தினம் 1948 ஆம் ஆை்டில் முதன்முணறயொக அனுேரிக்கப்பட்டது.

ஐக்கிய நாடுகள் லபாதுப் பணி தினம் – ேுன் 23


2002 ஆம் ஆை்டில் , ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது ஜுன் 23 ஆம் மததிணய
ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுப் பைி தினமொக அனுேரிக்க முடிவு பேய் தது.



இது ேமூகத்திற்கொன பபொதுப் பைியின் விழுமியங் கள் மற்றும் நல் பலொழுக்கத்ணத
எடுத்துக் கொட்டுேணத மநொக்கமொகக் பகொை்டுள் ளது.

ைர்வமதை விதழவகள் தினம் – ேுன் 23


இந்தத் தினமொனது ஸ்ரீமதி புஷ்பொ ேொடி மலொம் பொ என்பேரின் நிணனேொக மலொம் பொ
நிறுேனத்தினொல் நிறுேப் பட்டுள் ளது.



ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது 2010 ஆம் ஆை்டில் இத்தினத்ணத ஏற்றுக்
பகொை்டது.



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “நொன் ஒரு தணலமுணற ேமத்துேம் :
பபை்களின் உரிணமகணள உைர்தல் ” என்பதொகும் .

மாலுமிகளின் (கடற் பிரயாணி) தினம் – ேுன் 25


தற் பபொழுது

இது

ஐக்கிய

நொடுகள்

அனுேரிப்பின்

ேருடொந்திரப்

பட்டியலில்

இணைக்கப் பட்டு உள் ளது.


இது குறித்த ஒரு தீர்மொனமொனது 2010 ஆம் ஆை்டில் பிலிப்ணபன்சின் மைிலொவில்
நடத்தப்பட்ட 1978 ஆம் ஆை்டிற் கொன மொலுமிகளுக்கொன பயிற் சி , ேொன்றிதழளிப்பு
மற் றும்

கை்கொைித்தல்

ஆகியேற் றின்

தரங் கள்

குறித்த

ஒரு

ஒப்பந்தத்திற் கொன பங் கொளர்கள் மொநொட்டில் ஏற் றுக் பகொள் ளப் பட்டது.
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ேர்ேமதே



ேர்ேமதேக் கடல் ேொர் அணமப்பொனது இத்தினத்ணத அனுேரிப்பதற் கொன ஒரு தணலணம
அணமப்பொகும் .



இந்த ஆை்டிற்கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “மொலுமிகள் என்பேர்கள் முக்கியமொன
பைியொளர்கள் ” என்பதொகும் .

உலக லவண்புள் ளி தினம் – ேுன் 25


இந்தத் தினமொனது அபமரிக்கொவின் விஆர் நிறுேனம் மற் றும் ணநஜீரியொவின் “VITSAF”
நிறுேனம் ஆகிய இலொப மநொக்கமற்ற அணமப்புகளினொல் பதொடங் கப் பட்டுள் ளது.



முதலொேது உலக பேை்புள் ளி தினமொனது 2011 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 25 அன்று
அனுேரிக்கப் பட்டது.

மபாழத மருந்து முழறமகடு மற் றும்

ைட்ட விமராதக் கடத்தலுக்கு எதிரான

ைர்வமதை தினம் – ேுன் 26


ஐக்கிய

நொடுகள்

பபொதுே்

ேணபயொனது

உலகம்

முழுேதும்

மபொணத

மருந்து

முணறமகடுகளற் றே் ேமுதொயத்ணத உருேொக்கும் பபொருட்டு இத்தினத்ணத அறிவித்து
உள் ளது.


இந்த ஆை்டிற் கொன இத்தினத்தின் கருத்துரு, “சிறந்த நலத்திற் கொன சிறந்த அறிவு”
என்பதொகும் .



இந்த நிகழ் வின் மபொது, மபொணத மருந்துகள் மற் றும் குற்றங் கள் குறித்த ஐக்கிய
நொடுகள் அலுேலகமொனது உலக மபொணத மருந்து அறிக்ணக – 2020 என்ற ஒரு
அறிக்ணகணய பேளியிட்டுள் ளது.

சித்திரவழதக்கு உள் ளானவர்களுக்கு ஆதரவளிப் பதற் கான ைர்வமதை தினம் –
ேுன் 26


ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது இத்தினத்ணத 1997 ஆம் ஆை்டில் பணற
ேொற் றியது.
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மதசிய வாசிப் பு நாள் - ேூன் 19


மகரளொவின் நூலக இயக்கத்தின் தந்ணதயொன புத்துேொயில் நொரொயை பைிக்கணரக்
பகளரவிப்பதற்கொக மேை்டி இது பகொை்டொடப் படுகிறது.



அேரது குறிப்பிடத்தக்க பங் களிப்பொனது மகரள மொநிலத்திற்கு அணனேருக்குமொன
கல் வியறிவு விகிதத்ணத அணடய உதவியது.

சிறு, குறு மற் றும் நடுத்தர லதாழிற் ைாழலகள் (MSME) தினம் – ேுன் 27


2017 ஆம் ஆை்டில் ஐக்கிய நொடுகள் அணமப்பொனது இத்தினத்ணத அனுேரிப்பதற்கொக
மேை்டி ஒரு தீர்மொனத்ணத ஏற் றுக் பகொை்டது.



இந்த ஆை்டொனது 4ேது MSME தினத்ணதக் குறிக்கின்றது.



இந்த ஆை்டில் இத்தினத்திற்கொன உலகளொவியக் கருத்துரு,
மதணேகளுக்கு முதலில் எதிர்விணனயொற் றுபேர்கள் ” என்பதொகும் .



இந்தியொவில் இந்தக் கருத்துரு “மகொவிட் 19: மிகப்பபரும் ஊரடங் கும் சிறு ேைிகத்தின்
மீது அதன் தொக்கமும் ” என்பதொகும் .

“MSME

:

ேமூகத்

மதசியப் புள் ளியியல் தினம் – ேுன் 29


இது மபரொசிரியர் PC மஹலமநொபிஸின் பிறந்த தினத்தன்று அனுேரிக்கப் படுகின்றது.



உலக அங் கீகொரத்ணதப் பபற் ற முதலொேது புள் ளியியல் அறிஞர் இேரொேொர். இேர்
இந்தியப் புள் ளியியலின் தந்ணத என்று அணழக்கப்படுகின்றொர்.



இேர் இந்தியப் புள் ளியியல் அணமப்பின் தணலணமக் கட்டணமப்பொளரொகக் குறிப்பிடப்
படுகின்றொர்.
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இேர் 1931 ஆம் ஆை்டில் பகொல் கத்தொவில் இந்தியப் புள் ளியியல் நிறுேனத்ணத
ஏற் படுத்தினொர்.



இேர் சுதந்திர இந்தியொவின் முதலொேது திட்டக் குழு ஆணையத்தின் (1951-56)
உறுப்பினரொகவும் பைியொற் றினொர்.



2020 ஆம் ஆை்டிற்கொன புள் ளியியல் தினத்தின் கருத்துரு, “நீ டித்த ேளர்ே்சி இலக்கு – 3
(அணனேருக்கும் அணனத்து ேயதிலும் ஆமரொக்கியமொன ேொழ் வு மற் றும் நலணன
உறுதி பேய் தல் ) & நீ டித்த ேளர்ே்சி இலக்கு – 5 (பொலினே் ேமத்துேத்ணத உறுதி பேய் தல்
& பபை்கள் மற் றும் சிறுமிகளுக்கு அதிகொரமளித்தல் )” என்பதொகும் .

ைர்வமதை லவப் பமண்டல தினம் – ேுன் 29


இது

பேப்பமை்டலப்

பகுதியின்

மிகே்

சிறப்பொன

பன்முகத்

தன்ணமணய

அனுேரிப்பதற் கொகக் பகொை்டொடப் படுகின்றது.


2016 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 14 அன்று, ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது இத்தினத்ணத
ஏற் றுக் பகொை்டது.



2014 ஆம் ஆை்டில் இத்தினத்தன்று, மநொபல் பரிசு பபற் றேரொன ஆங் ேொன் சூகி
முதலொேது பேப்பமை்டலப்
பேளியிட்டொர்.



பகுதியின்

நிணலணம

என்ற

அறிக்ணக

ஒன்ணற

பேப்பமை்டலப் பகுதி என்பது புவியில் உள் ள கடகமரணக (23° 27 ேடக்கு) மற்றும் மகர
மரணக (23° 27 பதற் கு) ஆகியேற் றுக்கு இணடப்பட்ட பகுதி என்று ேணரயறுக்கப்படும்
ஒரு பகுதியொகும் .

ைர்வமதைக் குறுங் மகாள் தினம் – ேுன் 30


ஐக்கிய நொடுகள் பபொதுே் ேணபயொனது இது குறித்த ஒரு தீர்மொனத்ணத 2016 ஆம்
ஆை்டு டிேம் பர் மொதம் ஏற்றுக் பகொை்டது.



இது 1908 ஆம் ஆை்டு ஜுன் 30 அன்று ரஷ்யக் கூட்டணமப்புப் பகுதியொன
ணேபீரியொவின் மீது ஏற் பட்ட துங் குஸ்கொ என்ற தொக்கத்தின் நிணனேொக அனுேரிக்கப்
படுகின்றது.



இது பூமியின் மீது குறுங் மகொள் பதொடர்பொக நிகழ் தத
் ப்பட்ட மிகவும் தீங் கு விணளவித்த
ஒரு நிகழ் ேொகும் . இது உள் ளூர்த் தொேரங் கள் மற் றும் விலங் குகணள அழித்தது.

ைர்வமதை நாடாளுமன்றவாத தினம் – ேுன் 30


ஐக்கிய

நொடுகள்

பபொதுே்

ேணபயொனது

2018

ஆம்

ஆை்டில்

இத்தினத்ணதத்

மதர்ந்பதடுத்துள் ளது.


இந்தத் தினமொனது 1889 ஆம் ஆை்டில் இமத தினத்தில் உலக நொடொளுமன்ற
அணமப்பொன நொடொளுமன்றங் களுக்கொன ஒன்றியம் என்ற அணமப்பு ஏற் படுத்தப்பட்ட
தினத்ணதக் குறிக்கின்றது.



930 ஆம் ஆை்டில் ஏற் படுத்தப்பட்ட ஐஸ்லொந்தின் நொடொளுமன்றமொன “அல் திங் கி”
ஆனது உலகின் மிகப் பழணமயொன நொடொளுமன்றமொக விளங் குகின்றது.
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