[DOCUMENT SUBTITLE]
TYPIST 5

[COMPANY NAME] | [Company address]

உள் ளடக் கம்
TNPSC துளிகள் ......................................................................................................................................................................................................11
தமிழ் நாடு செய் திகள் ......................................................................................................................................................................................16

புதிய கடல் ர ோந் து கப் பல் கள் ....................................................................................................................................... 16
கீழடி அகழ் வோ ோய் ச்சியின் 6வது கட்டம் .................................................................................................................. 17
தமிழ் நோடு சுகோதோ

முறை சீ றமப் புத் திட்டம் ...................................................................................................... 17

பபண் நீ திபதிகறள மட்டும் பகோண் ட உய ் நீ திமன்ை அம வு
் ....................................................................... 17
ரபோ ் பதக் கம் ........................................................................................................................................................................ 17
சங் க ன்ரகோயில் அருரக புத்த ரகோபு ம் ................................................................................................................... 18
அங் கக (க ிம) மோம் பழங் களின் ஏை் றுமதி ............................................................................................................... 18
நீ ்நிறலகளின் சுை் றுச்சூழல் மீட்படடுப் பு ................................................................................................................ 19
நோமக்கல் மருத் துவக் கல் லூ ி ....................................................................................................................................... 19
எட்டு உணவுப் பதப் படுத் தும் திட்டங் களுக் கு அனுமதி ....................................................................................... 19
ச ்பங் கோ நீ ர ை் ைப் போசனத் திட்டம் ............................................................................................................................ 19
தமிழ் நோட்டில் புதிய திட்டங் கள் ..................................................................................................................................... 20
கச்சத் தீவு ஆலயத் திருவிழோ .......................................................................................................................................... 20
தஞ் சோவூ ில் உணவு அருங் கோட்சியகம் ..................................................................................................................... 20
பப ம் பலூ ில் இறண மின் நிறலயம் ....................................................................................................................... 21
நோகப் பட்டினம் அ சு மருத்துவக் கல் லூ ி ................................................................................................................ 21
ஜவ் வோது மறலப் பகுதியில் நடுகல் கண்படடுப் பு ................................................................................................. 21
கண்ணகி நக ் கறல மோவட்டம் .................................................................................................................................... 21
கோை் ைோறல ஆை் ைல் மின் உை் பத்தி .............................................................................................................................. 22
தமிழ் நோடு மோநிலத் திட்ட ஆறணயத்தி ன் துறணத் தறலவ ் – நியமனம் ............................................... 22
எண்ம (டிஜிட்டல் ) நீ ் அளறவகள் (மீட் ட க
் ள் ) ......................................................................................................... 22
தமிழ் த்தோய் வோழ் த்து ப் போடலின் 50வது ஆண்டு ................................................................................................... 23
பசன்றன மோநக ப் ரபோக் குவ த்து க் கழகப் ரபருந் து கறளக் கண்கோணித்தல் ..................................... 23
தமிழில் பபய ்ப் பலறககள் ........................................................................................................................................... 24
ரசோதறன ஆய் வகங் கள் ................................................................................................................................................... 24
இ ட்றடமறல சீனிவோசனின் நினைவு மண்டபம் .................................................................................................. 24
வண்டலூ ் மிருகக் கோட்சி சோறலயில் வனவிலங் குகறளப் போ ற
் வயிடுதல் (வனவிலங் கு உலோ) . 24
சோறல விபத்து களோல் ஏை் படும் உயி ிழப் புகள் குறைவு .................................................................................... 24
தூய தமிழ் ப் பை் ைோள ் விருது ......................................................................................................................................... 25
தமிழ் வழியில் படித்த மோணவ க
் ளுக் கோன சட்டத் தில் திருத்த ம் ................................................................... 25
பவள் ளோடு ஆ ோய் ச்சி றமயம் ....................................................................................................................................... 25
ரதனியில் கோல் நறட மருத்து வக் கல் லூ ி................................................................................................................. 26
அம் மோ சிறு சந் ற தகள் ...................................................................................................................................................... 26
பகோ ோனோ ரசோதறன றமயம் - தமிழ் நோடு .............................................................................................................. 26
தமிழ் நோட்டின் 38வது மோவட்டம் ..................................................................................................................................... 26
ததசியெ் செய் திகள் ...........................................................................................................................................................................................27

ரதசிய முக்கியத் துவ நிறல ............................................................................................................................................ 27

1

ரதசிய பதோழில் நுட்ப ஜவுளித் திட்டத்திை் கு அறமச்ச றவ ஒப் புதல் அளித்து ள் ளது ........................... 27
24வது கிழக்கு மண்டலச் சறப ...................................................................................................................................... 27
மத்திய நுக ்ரவோ ் போதுகோப் பு ஆறணயம் ............................................................................................................. 27
மூத்தக் குடிமக் களுக் கு துறணக் கருவிகள் மை் றும் சோதனங் கள் - பி தம ் நர ந் தி
இந் தி

ரமோடி ........... 28

தனுஷ் பயிை் சி - 5வது பதிப் பு ......................................................................................................................... 28

வடகிழக்கு மோநிலங் களில் பதோகுதி வற யறை ................................................................................................... 29
விவசோயி உை் பத்தியோள ் அறமப் புகள் .................................................................................................................... 29
11வது ரதசிய கிருஷி விக்யோன் ரகந் தி

மோநோடு ................................................................................................. 29

புதுப் பிக் கத்த க்க எ ிசக்தி ரமலோண்றம றமயங் கள் (REMCகள் ).................................................................... 30
RaIDer-X ...................................................................................................................................................................................... 30
ரவறலயின்றம விகிதம் ................................................................................................................................................... 31
விமோனப் பயணத்தின் ரபோது அருகறல வசதி (றவஃறப)............................................................................... 31
இந் தியோ மை் றும் அ ்ரமனியோ ஆகிய நோடுகளுக்கிறடரயயோன போதுகோப் பு ஒப் பந் த ம் ..................... 31
உலகப் போ ம் ப ியத் தளங் கள் ...................................................................................................................................... 32
சுரபோஷித் மோ அபியோன் ................................................................................................................................................... 32
பகௌசல் போ த் ....................................................................................................................................................................... 33
பி தோன் மந் தி ி லகு வியோபோ ி மன் - தன் ரயோஜனோ ........................................................................................ 33
நதிநீ ் இறணப் புத் திட்டங் கள் ...................................................................................................................................... 33
QS உலகத் த வ ிறச........................................................................................................................................................... 34
ஜன் அவுசோதி வோ ம் ........................................................................................................................................................... 34
ரவளோண் ஏை் றுமதிக் பகோள் றகறயச் பசயல் படுத்த ப் பு ிந் துண வு
் ஒப் பந் த ங் கள் ........................... 34
பமய் நிக ் நோணயங் கள் ................................................................................................................................................... 35
போதுகோப் பு றம ..................................................................................................................................................................... 35
பபோதுத் துறை வங் கிகறள இறணக் க அறமச்ச றவ ஒப் புதல் .................................................................... 36
ரமக் பிறணப் பு பசயல் முறை ........................................................................................................................................ 36
நோரனோ அறிவியல் மை் றும் பதோழில் நுட்பம் குறித் த ச வ
் ரதச மோநோடு ...................................................... 36
ஒருங் கிறணந் த உள் நோட்டு எ ிசக்தி அறமப் புகள் ............................................................................................. 36
மக்கள் பதோறகக் கணக்பகடுப் பு 2021 ........................................................................................................................ 37
மத் தியத் பதோழில் போதுகோப் புப் பறடயின் கட்டு ப் போட்டில் ஜம் மு விமோன நிறலயம் .......................... 37
ரகோவோவின் ரகோலோ மிளகோய் - GI குறியீடு ............................................................................................................... 37
உை் பத்தி ப் பபோருள் கறள மின் சந் றதப் படுத் துதல் மீதோன ஒப் பந் த ம் ....................................................... 38
மிக முக்கிய நப க
் ளுக்கோன விமோனங் கள் ரமம் படுத்த ப் படல் - ரபோயிங் -777 ........................................ 38
நோ ி சக்தி பு ஸ் க ் .............................................................................................................................................................. 39
சுய உதவிக் குழுக் கள் ......................................................................................................................................................... 40
போஜக மை் றும் ரஜ.வி.எம் ................................................................................................................................................... 41
நிக

அளவீட்டு (Net Metering) இறணப் பிை் கோன அனுமதி ................................................................................. 41

இந் தியோவில் பபண்கள் ரமம் போடு ............................................................................................................................... 41
பதோகுதிகளின் மறுவற யறை ..................................................................................................................................... 41
கன்வோல் ஜீத் சிங் தில் லோன் ............................................................................................................................................. 42
பபண் விஞ் ஞோனிகள் , மோணவ க
் ள் , ஆ ோய் ச்சியோள க
் ளுக் கோன உதவி எண் ....................................... 42
இந் தியோறவ மோை் றும் பபண்கள் விருதுகள் ........................................................................................................... 43
துப் பு வுத் துணிகறள (மோத விடோய் த் துணிகள் ) அகை் றும் றபகள் ............................................................ 43

2

நோன்கு நோடுகளில் தளவோடத் தளங் கள் – HAL .......................................................................................................... 44
பபண் விஞ் ஞோனிகள் ச வ
் ரதச அனுபவத்றதப் பபறுதல் ................................................................................ 44
கோங் கி ஸ் உறுப் பின க
் ள் தை் கோலிக இறடநீ க் கம் .............................................................................................. 45
பி தம ் ரமோடியின் சமூக ஊடகங் கறளக் “றகயோண்ட” 7 பபண்கள் .......................................................... 45
ஸ்டோ ்ட்அ ப் இந் தியோ ......................................................................................................................................................... 45
2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதோறக கணக்பகடுப் பில் ரகட்கப் படும் ரகள் விகள் ....................................... 46
துறணநிறல ஆளுந ின் அதிகோ ம் குறித்த உய ் நீ திமன்ைத் தீ ்ப்பு ........................................................ 47
இந் தியோவின் சிைந் த தனியோ ் கல் வி நிறுவனம் .................................................................................................. 47
பி க் யோன் மோநோடு - 2020................................................................................................................................................... 47
இந் தியோ நோரனோ 2020 ........................................................................................................................................................ 47
பசோத்து ிறம ......................................................................................................................................................................... 48
நிலக்க ி இைக்குமதி உய வு
் ........................................................................................................................................... 48
மக்களறவ உறுப் பின க
் ளின் தை் கோலிக இறடநீ க் கம்

த்து ............................................................................ 49

பதோை் று ரநோய் கள் சட்டம் , 1897 ...................................................................................................................................... 49
பி தோன் மந் தி ி உஜ் வோலோ ரயோஜனோ ....................................................................................................................... 49
ரதசிய மக்கள் பதோறகப் பதிரவடு (NPR) ................................................................................................................... 50
WIONன் உலகளோவிய உச்சி மோநோடு ............................................................................................................................ 51
பநோடித் தல் மை் றும் திவோல் குறியீடு (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) திருத்த மரசோதோ, 2020 ....... 51
ரதடுதல் மை் றும் மீட் புப் பயிை் சி (SAREX - 2020) ......................................................................................................... 51
கல் விக்கோன ஒருங் கிறணந் த மோவட்டத் தகவல் அறமப் பு – 2017/18 ஆய் வு ............................................. 52
அத்தியோவசியப் பபோருட்கள் சட்டத்தி ன் கீழ் முகமூடிகள் மை் றும் றக சுத்திக ிப் போன்கள் ............. 52
குை் ைப் பி ிவு பல் பயன்போட்டு முகறமயகம் (Crime Multi Agency Centre) ......................................................... 53
பூமி

ோஷி இறணய வோயில் ............................................................................................................................................ 54

விங் ஸ் இந் தி யோ 2020 .......................................................................................................................................................... 54
இந் தியோவில் பகோர ோனோ றவ ஸின் ம புகூறு பி ிப் பு .................................................................................... 54
COVID-19 போதிப் பிை் கோன அவச கோல நிதிறய இந் தி யோ முன்பமோழிந் துள் ளது ...................................... 54
அறிவிக்கப் பட்ட ரப ிட ் ................................................................................................................................................... 55
ICMR ரசோதறன உத்திறய உருவோக்கி யுள் ளது ........................................................................................................ 55
கங் றக அமந் தி ன் அபியோன்......................................................................................................................................... 55
நிலத்தடி நீ ் மோசுபடுதல் .................................................................................................................................................. 55
விவோத் ரச விஸ்வோஸ் மரசோதோ ..................................................................................................................................... 56
அறனத்து மகளி ் மருத்து வக் கல் லூ ி ...................................................................................................................... 56
ஞ் சன் ரகோரகோய் மோநிலங் களறவக் கு நியமனம் .............................................................................................. 56
மத்திய சமஸ் கிருத பல் கறலக் கழக மரசோதோ, 2019 ............................................................................................ 57
சீ ோய் வு மனுக்கள் ................................................................................................................................................................ 57
என்சிசி சோன்றிதழ் றவத் திருப் பவ க
் ளுக் கு முன்னு ிறம .............................................................................. 57
தூய் றம இந் தி யோ என்ை திட்டத் தின் இ ண்டோம் நிறல...................................................................................... 58
ODF+, ODF++ and நீ ் பிளஸ் ................................................................................................................................................ 58
தகுதிநீ க்கம் பசய் யக் ரகோ ப் பட்ட மனு ..................................................................................................................... 59
மோநிலப் ரப ிட ் மீட் பு நிதி.............................................................................................................................................. 60
இடது சோ ித் தீவி வோதம் – குறைவு .............................................................................................................................. 61
இந் தி ோ கோந் தி மோத் ிதவ் ரபோஷன் ரயோஜன் ........................................................................................................ 61

3

அடல் பீமோ வியோக்தி கல் யோண் ரயோஜனோ ............................................................................................................... 62
இந் தியோ – மூன்ைோவது மின்சோ

உை் பத் தியோள ் நோடு ....................................................................................... 62

ஆயுஷ்மோன் போ த் திட்டத்தி ன் கீழ் ஆயுஷ் சுகோதோ

மை் றும் நல றமயம் .................................................. 63

மருத்து வ சோதனப் பூங் கோத் திட்டம் .............................................................................................................................. 63
ரதசிய நீ க வற படமிடல் திட்டம் ............................................................................................................................... 64
போதுகோப் புக் பகோள் முதல் நறடமுறை 2020 .............................................................................................................. 64
சுவலம் பன் விற வு இ யில் ............................................................................................................................................ 64
பழங் குடியினருக்கோன பதோழில் நுட்பம் ..................................................................................................................... 65
ரகோவிட் 19 பதோை் று ரநோய் க் கோக ஏை் படுத்த ப் பட்ட இந் தியோவின் முதலோவது மருத்துவமறன ....... 65
இந் தியோவில் முழுறமயோன ஊ டங் கு ....................................................................................................................... 66
குறுகிய கோலச் ரசறவ ஆறணயம் .............................................................................................................................. 67
ஆயுஷ்மோன் போ த் மை் றும் ரகோவிட் 19 ....................................................................................................................... 67
க ்நோடகோவில் இட ஒதுக் கீடு ........................................................................................................................................... 67
ரகோவிட் – 19ன் தடுப் பு மை் றும் கட்டு ப் போட்டிை் கோன குழு ................................................................................... 68
டீஸ்டோ நதிப் போலம் ............................................................................................................................................................ 68
பி தோன் மந் தி ி க ீப் கல் யோண் அன் ரயோஜனோ ................................................................................................... 69
மக்கள் பதோறகக் கணக்பகடுப் பு 2021 ........................................................................................................................ 69
ஆபர ஷன் நமஸ் ரத .......................................................................................................................................................... 70
இயை் றகப் ரப ிட ் (பமஜு ் ரபோ ஸ
் ் - Force Majeure) ........................................................................................... 71
பகோ ோனோறவ எதி த
் ்து ப் ரபோ ோடு என்ை IDEAthon ............................................................................................. 71
நோடு முடக் கத்தி ன் ரபோது எடுக்கப் படும் நடவடிக்ற ககள் ................................................................................. 71
இந் தியோவில் எல் பிஜி எ ிவோயு....................................................................................................................................... 72
இயல் பு நிறலக் குத் திரும் புவதை் கோன உய ் நிறலக் குழு ................................................................................ 72
ரதசிய பசயை் குழு ............................................................................................................................................................... 72
ெர்வததெெ் செய் திகள் ......................................................................................................................................................................................73

பூ ்ரவோதயோ திட்டம் ............................................................................................................................................................ 73
ஆசியோன் அறமப் பின் சந் தி ப் ற ப அபம ிக்கோ ஒத்தி றவப் பு ........................................................................ 73
‘மோதவிடோய் கோலப் பபோருள் களுக் கோன’ தட்டு ப் போட்ற ட முடிவுக் கு பகோண்டு வருதல் –
ஸ்கோட்ல ோந் து ......................................................................................................................................................................... 73
நட்சத்தி

மதிப் பீட்டு த் திட்டம் அறிமுகம் – BEE ........................................................................................................ 73

அறமதி ஒப் பந் தம் ............................................................................................................................................................... 74
இலவசப் பபோதுப் ரபோக் குவ த்து ................................................................................................................................. 75
எண்பணய் உை் பத்திறயக் குறைத்தல் – OPEC ......................................................................................................... 75
இந் தியப் பபருங் கடல் ஆறணயம் ............................................................................................................................... 75
ஐக்கிய நோடுகளின் உலகளோவிய கோம் போக்ட் ஆய் வு ............................................................................................ 76
போலின சமூக பநறிகள் குறியீடு .................................................................................................................................... 76
ச வ
் ரதச ஆயுத ப ிமோை் ைத் தின் ரபோக்குகள் - 2019 .............................................................................................. 77
ஷ்யோவுடன் OPEC+ விநிரயோக நிறுத் த ஒப் பந் தம் ................................................................................................. 77
ஷ்யோவின் நி ந் தத் தறலவ ோக விளோடிமி ் புடின் ............................................................................................ 78
சிறுமிகளுக் கோன ஒரு புதிய சகோப் த ம் : அறிக்ற க ................................................................................................ 78
ச வ
் ரதச குை் ைவியல் நீ திமன்ைம் ................................................................................................................................. 78
கோலநிறல மை் றும் போதுகோப் பு பதோட ்போன ச வ
் ரதச இ ோணுவ மன்ைம் ................................................ 79

4

ஈ ோன் மை் றும் ச வ
் ரதச நோணய நிதியம் ................................................................................................................. 80
உலகளோவிய விலங் குப் போதுகோப் புக் குறியீடு 2020 .............................................................................................. 80
ச வ
் ரதசச் சுகோதோ

ஒழுங் குமுறைகள் ...................................................................................................................... 80

அயல் நோட்டு மக்களுக் கோன இறசவுச் சீட்டு ............................................................................................................. 81
அபம ிக்கோவில் ரதசிய அவச நிறல ........................................................................................................................ 81
WHO COVID – 19ன் தீவி த் தன்றமறய சீனோவிலிருந் து ஐர ோப் போவிை் கு மோை் றி உள் ளது ................... 81
UNCTAD அறிக்ற க ................................................................................................................................................................. 81
பகோர ோனோ றவ றஸக் கட்டு ப் படுத் துவதை் கோன ஐக் கிய இ ோஜ் ஜியத்தி ன் உத்தி ............................. 81
ஈ ோக்கி ன் புதிய பி தம ் .................................................................................................................................................. 82
ஐக்கிய நோடுகளின் புள் ளிவிவ

ஆறணயம் ........................................................................................................... 82

பின்லோந் து – உலகின் மகிழ் ச்சிக மோன நோடு ........................................................................................................ 83
கர ோனோறவ கண்டுபிடிப் பதை் கோன பதோழில் நுட்பம் ........................................................................................ 84
நோடு வோ ியோன (Country by Country) அறிக்ற க ......................................................................................................... 84
CDRI – இந் தி யோ மை் றும் ஐக்கிய இ ோஜ் ஜியம் ........................................................................................................... 85
G7 மோநோடு 2020 ...................................................................................................................................................................... 85
உலக நக ங் கள் மோநோடு ................................................................................................................................................... 86
4 மிகப் பப ிய ரசோதறனகள் ........................................................................................................................................... 86
ரசப் ரேண்ட்ஸ (Safe Hands) சவோல் ............................................................................................................................. 86
ரகோவிட் - 19 ஒை் றுறம மீட் பு நிதி (Solidarity Response Fund) .................................................................................. 87
கு ச
் ோ ்பபய் ட் திட்டம் - பஜ ்மனி .................................................................................................................................. 87
மீபயோலி ரவக ஏவுகறணகள் .......................................................................................................................................... 87
G20 கோபணோளி மோநோடு .................................................................................................................................................... 88
IMF பகோள் ற கக் கண்கோணிப் பு ...................................................................................................................................... 89
உலகளோவிய மனிதோபிமோன உறுதியளிப் புத் திட்டம் ......................................................................................... 89
அபம ிக்கோவின் பபோருளோதோ

நிதியுதவித் பதோகுப் பு ..................................................................................... 89

ரதசியப் போதுகோப் புத் திட்டம் ......................................................................................................................................... 90
கண்டுபிடி, ரசோதி, குணப் படுத்து (Trace, Test, Treat)................................................................................................ 90
உலகளோவிய நிலக் க ி மின் உை் பத் தி ........................................................................................................................ 90
போதுகோப் பு உை் பத்திச் சட்டம் .......................................................................................................................................... 90
ச ாருளாதாரெ் செய் திகள் ...........................................................................................................................................................................91

கோப் பீட்டு இறடயீட்டோள க
் ளில் 100% அன்னிய ரந டி முதலீடு ...................................................................... 91
உள் நோட்டு (சிவில் ) விமோனப் ரபோக் குவ த்தில் 100% அந் நிய ரந டி முதலீடு ............................................ 91
டிஜிட்டல் ப ிவ த
் ்தறனயில் பசன்றன 2வது இடம் .............................................................................................. 91
பதோழிலோள க
் ள் வருங் கோல றவப் பு நிதிக் கோன வட்டி விகிதம் குறைப் பு ................................................. 92
பயஸ் வங் கி - நிதி பநருக் கடி ......................................................................................................................................... 92
ரபோட்டிச் சட்டத்தி ன் பபோருளோதோ ம் குறித்த ரதசிய மோநோடு ........................................................................ 93
பபோதுத்துறை வங் கிகளின் மிகப் பப ிய ஒருங் கிறணப் பு .............................................................................. 93
குறைந் த பட்ச இருப் புத் பதோறகறயப் ப ோம ிக்க ரவண்டியதில் றல – SBI ரசமிப் பு வங் கிக்
கணக் குகள் ............................................................................................................................................................................. 93
கிசோன்

யில் திட்டம் ........................................................................................................................................................... 94

தோதுச் சட் டங் கள் (திருத்த ம் ) மரசோதோ, 2020 .............................................................................................................. 94
ஏை் றுமதிப் பபோருட்கள் மீதோன வ ிகறள நீ க் கும் திட்டம் .................................................................................. 95

5

நக ்ப்புைக் கூட்டுைவு வங் கிகளின் கடன் வழங் கும் வ ம் புகள் திருத்த ம் ................................................... 96
ச க்கு மை் றும் ரசறவகள் வ ி ஆறணயத்தி ன் 39வது கூட்டம் ........................................................................ 96
தங் க இைக்குமதி குறைவு ................................................................................................................................................. 96
பணவழங் கீட்டு ஒருங் கிறணப் போள க
் ளுக்கோன புதிய வழிகோட்டுதல் கள் .............................................. 97
பயி க
் ளுக் கோன குறைந் த பட்ச ஆதோ

விறல......................................................................................................... 98

இன்பவன்ட் இந் தியோ வணிக ரநோய் எதி ்ப்புத் தினம் ........................................................................................ 98
நிதிப் ப ிமோை் ைம் ................................................................................................................................................................ 99
பபோருளோதோ த்தில் ரமை் பகோள் ள ப் பட்ட முக்கியமோன நடவடிக்ற ககள் .................................................... 99
மருந் து விறல கட்டுப் போட்டு ஆறண, 2013 ............................................................................................................... 99
விவசோயம் மை் றும் பதப் படுத்த ப் பட்ட உணவு ஏை் றுமதி ரமம் போட்டு ஆறணயம் ................................ 100
அணுகக் கூடிய இந் தி யோவிை் கோன புத்தோக்கம் ..................................................................................................... 100
உலகின் மீன் உை் பத்தி ..................................................................................................................................................... 100
வட்டோ

கி ோம வங் கிகளின் மறு மூலதனமோக்கம் ............................................................................................. 101

உ ங் களுக்கோன மோனியம் ............................................................................................................................................. 101
திருத்தி யறமக்கப் பட்ட மின்னணு உை் பத்தித் பதோகுப் புகள் திட்டம் (EMC 2.0)........................................ 102
ரகோவிட் – 19 மறுவோழ் வு மை் றும் நிவோ ண நிதி ................................................................................................... 102
மோை் றியறமக்கப் பட்ட புதிய விறல திட்டம் - III ................................................................................................... 102
மோவட் ட கனிம அைக் கட்டறள ...................................................................................................................................... 103
ிச வ
் ் வங் கியின் நடவடிக்ற ககள் ............................................................................................................................. 104
திட்டங் கறள நிறுத்தி றவத்தல் ................................................................................................................................... 104
பி தம மந் தி ியின் ரதசிய நிவோ ண நிதி (PMNRF) ............................................................................................ 105
PM – CARES நிதி ..................................................................................................................................................................... 105
பப ிய வங் கிகள் ஒருங் கிறணப் புத் திட்டம் ......................................................................................................... 105
ரதசிய முதலீட்டு மை் றும் உள் கட்டறமப் பு நிதி ..................................................................................................... 106
அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள் .............................................................................................................................. 107

பி பஞ் சத்தில் (ரப ண்டத்தில் ) மிகப் பப ிய பவடிப் பு...................................................................................... 107
பூமியின் 2வது சந் தி ன் ................................................................................................................................................... 107
சிவப் புப் போண்டோ .............................................................................................................................................................. 108
சூப் ப ் எ த
் ் (பவளிக்ரகோள் )........................................................................................................................................... 108
2020 ஏவி 2 சிறுரகோள் ........................................................................................................................................................ 108
தில் லியில் இ ண் டோவது ரமகக் கணினி (cloud) பகுதி ...................................................................................... 109
ம பணு மோை் ைக் கருவி - போ ற
் வயின்றமக் குச் சிகிச்றசயளிக் க முதன்முறையோகப்
பயன்படுத்த ப் படல் ............................................................................................................................................................ 109
ஜீரனோம் (ம பணு) இந் தியோ திட்டம் .......................................................................................................................... 109
ஆயுஷ் பதோட ் ..................................................................................................................................................................... 110
போலிம ் மின்பகுளி சவ் வு எ ிபபோருள் மின்கலம் ............................................................................................... 110
சே்யோத் ி ரமகோ ............................................................................................................................................................... 110
சூ ியப் புள் ளிகள் ............................................................................................................................................................... 111
பப ்சிவிய ன்ஸ் - நோசோவின் அடுத்த பசவ் வோய் ஆய் வு வோகனம் .............................................................. 112
யுவ விக் யோனி கோ ியக் க ம் ......................................................................................................................................... 112
பகோர ோனோ றவ ஸ் – பதோை் றுரநோய் ...................................................................................................................... 112
சூ ிய ஒளிறயப் பபறும் குழோய் த் பதோழில் நுட்பம் ............................................................................................. 113

6

றககோயோ கோகோ .................................................................................................................................................................. 113
பமத்த ரனோட்ர ோபிக் போக் டீ ியோ கலோச்ச ோ ம் ..................................................................................................... 114
எக்ரஸோமோ ஸ
் ் திட்டம் ..................................................................................................................................................... 114
இ சோயனங் கறளப் பயன்படுத் தோமல் ஒரு புதிய றக கோப் போன் தி வம் ................................................ 115
COVID-19 ரநோய் க் கோன முதலோவது தடுப் பூசிச் ரசோதறன ................................................................................ 115
தனியோ ் நிறுவனங் களோல் பகோர ோனோ றவ றஸ ப ிரசோதித்தல் .......................................................... 116
NAVIC தகவல் அனுப் பும் அறமப் பு .............................................................................................................................. 116
ஹீரமோஸ்டோட் ...................................................................................................................................................................... 117
நோரனோகோம் ரபோசிட் ரமல் பூச்சு கள் ............................................................................................................................ 118
சோத் தியமுள் ள மீன்பிடி மண்டலம் .............................................................................................................................. 118
எச்ஐவி எதி ்ப்பு மருந் துகள் – ரகோவிட் 19................................................................................................................. 118
ேண்டிங் டின் ரநோய் ......................................................................................................................................................... 119
றேட் ோக் ஸி குரளோர ோ குயின் ................................................................................................................................ 119
எல் பிஸ் ரடோஸ் ரடஜ் என்பதின் புறதபடிவம் - ஆ ோய் ச்சி ................................................................................. 120
ரதசிய மீத் திைன் கணினித் திட்டம் ........................................................................................................................... 120
றமரலப் (Mylab) ................................................................................................................................................................... 121
ேண் டோ றவ ஸ் ............................................................................................................................................................... 122
உயி ிப் போதுகோப் பு நிறலகள் ...................................................................................................................................... 122
உயி ி – பசறிவூட்டப் பட்ட உய ் பு த ரகோதுறம வறக ...................................................................................... 123
2020 CD3 ................................................................................................................................................................................... 123
83 ரதஜோஸ் ரபோ ் விமோனங் கள் - பகோள் முதல் ...................................................................................................... 123
ரநோய் எதி ்ப்பபோருள் ரசோதறன (Antibody test) .................................................................................................... 124
எச் 1 மருந் து .......................................................................................................................................................................... 125
ஐசக் திட்டம் ........................................................................................................................................................................... 125
CONTec ...................................................................................................................................................................................... 125
WHOன் ரசோதறனகள் ........................................................................................................................................................ 126
ரகோவிட் – 19ை் கோக இந் திய ஆ ோய் ச்சியோள க
் ளின் எதி வி
் றன (ISRC - Indian Scientists’ Response to
CoViD-19) .................................................................................................................................................................................. 126
ரகோவிட் – 19ன் மூலம் அல் லது ஆதோ ம் ................................................................................................................... 126
ரநோயினின்று நீ க்கும் பிளோஸ்மோ................................................................................................................................ 127
சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள் .............................................................................................................................................................................. 127

17 புதிய கி கங் கள் கண்டுபிடிக் கப் பட்டன ........................................................................................................... 127
இந் தியோவில் பவப் ப அறலகள் (அனல் கோை் று) ................................................................................................... 128
சுை் றுச்சூழல் போதுகோப் பு மண்டலம் ........................................................................................................................... 128
ஒடிசோவில் யுர சிய நீ ்நோய் கள் .................................................................................................................................. 129
க ிநுண்தூள் பசறிவு ........................................................................................................................................................ 130
பல் லுயி ்ப் பபருக் கத்திை் கோன உலகளோவிய கூட்டிறணவு ........................................................................... 130
சுக்னோ ஏ ி ............................................................................................................................................................................. 131
தூய் றம இந் தி யத் திட்டத்தின் இ ண் டோவது கட்டம் ........................................................................................... 131
சதுப் புநில மோன் ................................................................................................................................................................. 131
சுை் றுச்சூழல் பதோட ்போன குை் ைங் கள் ...................................................................................................................... 132
அழிவின் விளிம் பில் நீ லகி ி வற யோடு ................................................................................................................. 132

7

பவளப் போறைகள் பவளுத்தல் ..................................................................................................................................... 133
சிவப் புப் போண்டோவின் நிறல – Traffic....................................................................................................................... 134
வோல் மீகி கோப் பகத்தில் மீண்டும் இந் தியக் கோட்படருறம ............................................................................... 135
பல் லுயி ்ப் பபருக் கத்திை் கோன கூட்டிறணவு........................................................................................................ 135
பனிப் ரபோ ற
் வயில் மோை் ைங் கள் ............................................................................................................................... 136
அபோயக மோன மோசுபோடு ............................................................................................................................................... 136
பவள் ற ள ஒட்டகச் சிவிங் கி ........................................................................................................................................... 136
ஒக்குளுபடண் டோவிஸ் பகௌங் கர

(Oculudentavis khaungraae) ........................................................................... 137

ரதசியத் தூய் றமக் கோை் றுத் திட்டம் .......................................................................................................................... 137
டனுரப-ஒட ்-எல் பி கோல் வோய் ....................................................................................................................................... 138
பபங் களுருவின் நீ ்ப் போதுகோப் பு மதிப் பீடு ........................................................................................................... 138
வழக்கமோன பருவகோல மறழ - இந் தியோ ................................................................................................................ 138
பசுபிக்கில் நிலநடுக்கம் .................................................................................................................................................. 139
ம பணு மோை் ைப் பட்ட பயி ் வறகயின் கள ஆய் வு ............................................................................................. 139
அக் ஷய் உ ்ஜோ இறணய வோயில் ............................................................................................................................... 140
சிக்கிம் பனிப் போறைகள் ................................................................................................................................................ 140
க ி நிலங் கள் ........................................................................................................................................................................ 141
உள் ளக எ ிப் பு இயந் தி ங் களின் எ ிபபோருள் திைன் ........................................................................................ 141
பிஎஸ் IVலிருந் து பிஎஸ் VI ................................................................................................................................................ 141
புவி ரந ம் .............................................................................................................................................................................. 142
இமோலய மறலயோடு.......................................................................................................................................................... 143
மாநிலெ் செய் திகள் ....................................................................................................................................................................................... 144

1000 நீ ரூை் றுகள் திட்டம் ................................................................................................................................................... 144
நிமத் மிளகோய் த் திருவிழோ - 2020 ................................................................................................................................ 144
ரசோன்பத் ோ தங் கச் சு ங் கங் கள் ................................................................................................................................. 144
பழங் குடி அறமப் புகள் நுறழவு அனுமதிப் படிவ முறைறயக் ரகோருதல் ................................................. 145
போதுகோப் பு இல் லங் கள் - ரக ளோ ............................................................................................................................... 145
போகீ தோ திட்டம் .................................................................................................................................................................. 145
நில வழியோக இடப் பபய வி
் ை் கோன ரசோதறனச் சோவடிகள் ............................................................................ 146
தமிழகத்ற தச் ரச ்ந்த ரக ள அஞ் சல் துறைத் தறலவ ் .................................................................................. 146
சிைப் பு கி ோம சறபகள் ................................................................................................................................................... 146
கிரஷோ ி சக் தி கோ ியகி ம் ........................................................................................................................................... 146
ஆை் றுக் கோல் பபோங் கல் திருவிழோ .............................................................................................................................. 147
‘பபய ் மை் றும் அவமோனம் ’ குறித் த அறிவிப் புகறள நீ க்க நீ திமன்ை உத்த வு ...................................... 147
ரமை் கூற யில் சூ ிய ஒளித் தகடுகள் நிறுவல் கள் ............................................................................................. 148
கோலநிறல பநகிழ் திைன் மறழ சோ ்ந்த விவசோயத்திை் கோன ஒப் பந் தம் .................................................. 148
போசுமதி புவிசோ ் குறியீடு .............................................................................................................................................. 148
மோநில சுகோதோ

அவச நிறல ..................................................................................................................................... 149

பூல் படய் திருவிழோ........................................................................................................................................................... 149
உத்த ன் திட்டத்தி ன் கீழ் அ ங் கங் கள் ..................................................................................................................... 149
உள் ளூ ் மக் களுக்கோன ஒதுக் கீடு – க ்நோடகோ ...................................................................................................... 150
ரகோழிகறளக் பகோல் ல ரக ள அ சு உத்த வு ........................................................................................................ 150

8

பபோதுச் பசோத் துக் கறளச் ரசதத்தி லிருந் து மீட்பதை் கோன அவச ச் சட்டம் , 2020 ................................... 150
ர ோரபக்ஸ் (ROPAX) ............................................................................................................................................................ 150
பபோதுப் போதுகோப் புச் சட்டம் ......................................................................................................................................... 151
அ ்–

ினோம் ......................................................................................................................................................................... 151

அருணோன்க் திட்டம் .......................................................................................................................................................... 151
பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள் ..................................................................................................................... 152

6வது சுவோமி விரவகோனந் தோ க ்மரயோகி விருது 2020 ....................................................................................... 152
உலக உை் பத்தித்திைன் மோநோடு - 2020ன் 19வது பதிப் பு .................................................................................... 152
உ.ரவ.சோ. உலகத் தமிழ் விருது ..................................................................................................................................... 153
“இஸ்லோமிகோ 500” விருது ............................................................................................................................................... 153
லலித் கலோ அகோடமி விருதுகள் ................................................................................................................................... 153
உலக வ லோை் றில் மிகச் சிைந் த தறலவ ் .............................................................................................................. 153
இந் தி ோ கோந் தி மை் றும் அமி த
் கவு ் ........................................................................................................................ 154
இந் த ஆண்டின் இந் திய விறளயோட்டு ப் பபண்கள் விருது .............................................................................. 154
அவ் றவயோ ் விருது .......................................................................................................................................................... 155
போவ் னோ ரதேோ ியோ ....................................................................................................................................................... 155
பங் கபந் து ரஷக் முஜிபு ்

ே்மோன் ............................................................................................................................ 155

டோக்ட ் கறலஞ ் கருணோநிதி பபோை் கிழி விருது ................................................................................................ 156
அபபல் விருது ...................................................................................................................................................................... 156
சத்யருப் சித்த ோந் த ோ .......................................................................................................................................................... 156
விளளயாட்டுெ் செய் திகள் ......................................................................................................................................................................... 157

ம ியோ ஷ ரபோவோ ஓய் வு பபறுகிைோ ் ...................................................................................................................... 157
ஆசிய ஸ் குவோஷ் கூட்டறமப் புச் பசயல் திைன் விருது பட்டியல் ................................................................... 157
ரகரலோ இந் தி யோ குளி க
் ோல விறளயோட்டு கள் ..................................................................................................... 157
மகளி ் டி20 - 2020 ................................................................................................................................................................ 158
ஒலிம் பிக் சுட ் 2020 ............................................................................................................................................................ 159
ரடோக்கி ரயோ 2020 ஒலிம் பிக்ஸ் ...................................................................................................................................... 160
திருநம் பிகறளக் பகோண்ட நோட்டின் முதலோவது அணி .................................................................................... 160
FIFAன் ரகோவிட் – 19 பி ச்ச ோ ம் ...................................................................................................................................... 160
முக் கிய தினங் கள் .......................................................................................................................................................................................... 161

போகுபோடை் ை தினம் - மோ ச
் ் 1 ........................................................................................................................................ 161
உலக உள் நோட்டு (சிவில் ) போதுகோப் பு தினம் - மோ ச
் ் 1 ....................................................................................... 162
உலக கோனுயி ் தினம் - மோ ச
் ் 03 ................................................................................................................................. 162
உலகக் ரகட்புத் திைன் தினம் - மோ ச
் ் 03 ................................................................................................................... 162
ரதசியப் போதுகோப் பு தினம் - மோ ச
் ் 04 ....................................................................................................................... 163
நீ டித்த வள ச
் சி
் க்கோன உலகப் பபோறியியல் தினம் - மோ ச
் ் 04 ..................................................................... 163
ஜன் அவுசோதி திவோஸ் (ம புசோ ் மருத்து வ தினம் ) - மோ ச
் ் 7 ......................................................................... 163
ச வ
் ரதச மகளி ் தினம் - மோ ச
் ் 8 ................................................................................................................................ 164
மத்தியத் பதோழிலக் போதுகோப் புப் பறடயின் எழுச்சி (நிறுவன) தினம் - மோ ச
் ் 10 ................................ 165
உலக சிறுநீ க தினம் 2020 - மோ ச
் ் 12 ......................................................................................................................... 165
உலக ர ோட்ட ோக்ட் தினம் - மோ ச
் ் 13 .......................................................................................................................... 166
உலக உைக் க தினம் - மோ ச
் ் 13 ...................................................................................................................................... 166

9

றப நோள் - மோ ச
் ் 14 ............................................................................................................................................................ 167
நதிகளுக்கோன ச வ
் ரதச நடவடிக்ற க தினம் - மோ ச
் ் 14 ................................................................................... 167
ச வ
் ரதசக் கணித தினம் - மோ ச
் ் 14 ........................................................................................................................... 168
உலக நுக ்ரவோ ் உ ிறம தினம் - மோ ச
் ் 15 ............................................................................................................ 168
ரதசியத் தடுப் பு மருந் து தினம் - மோ ச
் ் 16 ............................................................................................................... 168
ஆயுதத் தளவோட பதோழிை் சோறலகள் தினம் - மோ ச
் ் 18 ...................................................................................... 169
ச வ
் ரதச மகிழ் ச்சி தினம் – மோ ச
் ் 20 ......................................................................................................................... 169
உலக சிட்டு க் குருவி தினம் – மோ ச
் ் 20....................................................................................................................... 170
சம இ வு – பகல் புவி தினம் – மோ ச
் ் 20 ...................................................................................................................... 170
உலக வோய் சுகோதோ

தினம் – மோ ச
் ் 20...................................................................................................................... 170

உலக மீள் சுழை் சி தினம் – மோ ச
் ் 18 ............................................................................................................................. 171
உலகக் கவிறத தினம் – மோ ச
் ் 21 ................................................................................................................................ 171
ச வ
் ரதச நவ் ருஸ் தினம் – மோ ச
் ் 18 ........................................................................................................................... 171
ச வ
் ரதச இனப் போகுபோடு ஒழிப் பு தினம் – மோ ச
் ் 21 .......................................................................................... 172
ச வ
் ரதசக் கோடுகள் தினம் – மோ ச
் ் 21 ....................................................................................................................... 172
உலக மனநலிவு ரநோய் அறிகுறி தினம் – மோ ச
் ் 21 .............................................................................................. 172
உலக தண்ணீ ் தினம் – மோ ச
் ் 22 ................................................................................................................................. 173
தியோகிகள் தினம் – மோ ச
் ் 23 ......................................................................................................................................... 173
உலக வோனிறல தினம் - மோ ச
் ் 23 .............................................................................................................................. 173
உலக கோசரநோய் தினம் - மோ ச
் ் 24 .............................................................................................................................. 174
பமோத்த மனித உ ிறம மீைல் கள் மை் றும் போதிக்கப் பட்டவ க
் ளின் பகௌ வம் குறித்த
உண்றமக் கோன ச வ
் ரதச உ ிறமகள் தினம் - மோ ச
் ் 24 .................................................................................. 174
அட்லோண்டிக் கடல் பகுதியின் அடிறமகள் வ த
் ்தகம் மை் றும் அடிறமத் தனத் தினோல்
போதிக்கப் பட்டவ க
் றள நிறனவு கூ வ
் தை் கோன ச வ
் ரதச தினம் – மோ ச
் ் 25 ......................................... 174
றகது பசய் யப் பட்ட மை் றும் கோணோமல் ரபோன பணியோள ் உறுப் பின க
் ளுடன்
ஒன்றிறணவதை் கோன ச வ
் ரதச தினம் – மோ ச
் ் 25 .............................................................................................. 175
உலக திற யங் கு (நோடகக் பகோட்டறக) தினம் – மோ ச
் ் 27 ............................................................................... 175
இ ோஜஸ்தோன் தினம் – மோ ச
் ் 30 ................................................................................................................................... 175
உலக இட்லி தினம் – மோ ச
் ் 30 ........................................................................................................................................ 176
இதரெ் செய் திகள் ............................................................................................................................................................................................ 177

“ரவ ்டற
் லன் இந் தியோ டிஜிட்டல் பணவழங் கீடுகள் – 2019” என்ை ஒரு அறிக்ற க ................................. 177
பி ீடம் ேவுஸ் அறமப் பின் வருடோந் தி

அறிக்ற க ........................................................................................... 177

முதல் 5 இடங் களில் இந் திய மருந் துத் பதோழில் துறை ....................................................................................... 177

10

TNPSC துளிகள்


ஜூை் ஒை்றாம் தேதி முேல் பபட்டியில் அனடக்கப் படாே (Non-Packaged) இைிப்புப்
பபாருட்களில் கூட 'உற்பே்தி தேதி' மற் றும் ‘காலாவதி தேதி’ பற்றிய விவரங் கனள,
இைிப்புக் கனடகள் கட்டாயமாக காண்பிக்க தவண்டும் எை்று இந்திய உணவுப்
பாதிகாப்புே் ேர நிர்ணயச் சங் கமாைது உே்ேரவு (FSSAI) பிறப்பிே்துள் ளது.



அமர் பிரசாே் பரட்டி எழுதிய மனறந்ே முேலனமச்சர் பஜ.பஜயலலிோ பற் றிய புே்ேகம்
"புரட்சிே் ேனலவி டாக்டர் பஜ.பஜயலலிோவிை் வாழ் க்னக மற் றும் காலம் " எை்ற
ேனலப்பில் சமீபே்தில் பவளியிடப்பட்டது.



பிறரிை் உேவியுடை் ேற்பகானல பசய் து பகாள் வேற் காை ேனடனய பஜர்மைியிை்
உச்ச நீ திமை்றம் ரே்து பசய் துள் ளது. பிறரிை் உேவியுடை் ேற்பகானல பசய் ேலாைது
அந்நாட்டிை் 2015 ஆம் ஆண்டுச் சட்டே்ோல் ேனட பசய் யப் பட்டுள் ளது.
o

பிறரிை் உேவியுடை் ேற் பகானல பசய் ேல் எை்பது பபாதுவாக ஒரு மருே்துவர்
அல் லது சுகாோரச் தசனவ வழங் குபவரிை் உேவியுடை் தமற்பகாள் ளப்படும்
ேற் பகானல ஆகும் .



இந்தியே் தேர்ேல் ஆனணயமாைது எதிர்வரும் மாநிலங் களனவே் தேர்ேலுக்காக
ேமிழகே் தேர்ேல் அதிகாரியாக தக. சீைிவாசை் எை்பவனர நியமிே்துள் ளது.



FICCI (இந்திய வர்ே்ேக மற் றும் போழில் துனற கூட்டனமப்பு - Federation of Indian Chambers
of Commerce and Industry) அனமப்பாைது ‘2020 ஆம் ஆண்டிை் இந்தியா - நியூசிலாந்து
வர்ே்ேக மை்றே்திை்’ சந்திப்னப புது தில் லியில் ஏற்பாடு பசய் துள் ளது.



உே்ேரப்

பிரதேசே்திை்

சிே்ரக்கூட்டில்
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போனலவுள் ள

பண்தடல் கண்ட் அதிதவக பநடுஞ் சானலக்கு பிரேமர் அடிக்கல் நாட்டிைார்.


இந்திய ரயில் தவயாைது ேைது முேலாவது ‘ரயில் களில் உணவு விடுதிகனள’ (Restaurant
on Wheels) தமற்கு வங் கே்திை் அசை்தசால் ரயில் நினலயே்தில் போடங் கியுள் ளது.



பகாதராைா னவரஸ்
பாதிப்பிை் காரணமாக, நிக்தகாசியாவில் நனடபபறும்
துப்பாக்கிச் சுடுேல் உலகக் தகாப்னபயில் இருந்து இந்தியே் துப்பாக்கிச் சுடுேல் அணி
விலகியுள் ளோக இந்திய தேசியே் துப்பாக்கிச் சுடுேல் சங் கம் (National Rifle Association
of India - NRAI) அறிவிே்துள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 5 -15 வனரயிலாை தேதிகளில் நடே்ேே் திட்டமிடப் பட்டிருந்ே
பஜைீவா சர்வதேச தமாட்டார் கண்காட்சியாைது (Geneva International Motor Show - Gims)
இப்தபாது தவகமாகப் பரவி வரும் பகாதராைா னவரஸ் பாதிப்பிை் காரணமாக ரே்து
பசய் யப் பட்டுள் ளது.



முனைதீை் யாசிை் எை்பவர் மதலசியாவிை் புதிய பிரேமராக உருபவடுே்துள் ளார்.



தகதலா இந்தியா பல் கனலக்கழக வினளயாட்டுப் தபாட்டியில் டூட்டி சந்ே் (ஒடிசா) 2வது
ேங் கப் பேக்கே்னே பவை்றுள் ளார்.



வழக்கமாை பள் ளி மற் றும் கல் லூரி வகுப்புகனளப் பாதிக்கும் தவனல நிறுே்ேங் கள் ,
தபரணிகள் மற்றும் முற்றுனகப் தபாராட்டங் கள் ஆகியவற் னறப் பள் ளிகள் மற் றும்
கல் லூரிகளிை் வளாகங் களில் நடே்ேக் கூடாது எை்று தகரள உயர் நீ திமை்றம்
தீர்ப்பளிே்துள் ளது.



OECD (பபொருளியல் கூட்டுறவு மற் றும் வளர்ச்சிக்கொன அமமப்பு - Organisation for
Economic Co-operation and Development) அனமப்பாைது 2020 ஆம் ஆண்டிற்காை ேைது
இந்தியாவிை்
பமாே்ே உள் நாட்டு உற் பே்தியிை்
வளர்ச்சிக் கணிப்னப 6.2
சேவீேே்திலிருந்து 5.1 சேவீேமாகக் குனறே்துள் ளது.
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இது உள் நாட்டு மற் றும் உலகப் பபாருளாோரே்தில் பகாடிய பகாதராைா
னவரஸிை்

ோக்கம்

காரணமாக

இந்தியாவிை்

வளர்ச்சி

விகிேே்னேக்

குனறே்துள் ளது.


சில நாடுகள் பகாதராைா தநாய் க் கிருமினயக் கட்டுப்படுே்ேப் தபாராடி வரும்
நினலயில் , உலக சுகாோர நிறுவைமாைது புதிய பகாதராைா னவரஸிற்காை
உலகளாவிய

ஆபே்து

மதிப்பீட்னட

“கடுனமயாை”

நினலயிலிருந்து

“மிகக்

கடுனமயாை” நினலக்கு உயர்ே்தியுள் ளது.


விருதுநகர் மற் றும் ராமநாேபுரம் ஆகிய மாவட்டங் களில் அனமயவுள் ள புதிய அரசு
மருே்துவக் கல் லூரிகளுக்காை அடிக்கல் மார்ச் 1 அை்று நாட்டப்பட்டது.



முேலாவது

பிரசவே்தில்

இரண்டு அல் லது அேற் கு

தமற் பட்ட

குழந்னேகனளப்

பபற்பறடுக்கும் ஒரு பபண் அரசு ஊழியர் ேைது இரண்டாவது பிரசவே்திை் தபாது
ஊதியே்துடை் கூடிய மகப்தபறு சலுனககனளப் பபறுவேற்குே் ேகுதியற் றவர் எை்று
மேராஸ் உயர் நீ திமை்றம் கூறியுள் ளது.


மைிே உரினமகளுக்காை ஐ.நா ஆனணயே்திை் உயர் ஆனணயராை னமக்தகல்
தபச்பலட் எை்பவர் குடியுரினம திருே்ேச் சட்டே்திற் கு (Citizenship Amendment Act - CAA)
எதிராக உச்ச நீ திமை்றே்தில் ஒரு இனடயீட்டு மனுனவே் ோக்கல் பசய் துள் ளார்.



பாலியல் சுரண்டலுக்கு எதிராை தபாராட்டே்திை் உலக திைமாைது 2009 ஆம் ஆண்டு
முேல் ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 4 ஆம் தேதியை்று அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.



2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 4 ஆம் தேதியை்று கிருஷ்ணகிரி மருே்துவக் கல் லூரி மற் றும்
மருே்துவமனைக்கு அடிக்கல் நாட்டப் பட்டது.



இந்திய

ஆண்கள்

கிரிக்பகட் அணியிை் தேர்வுக்

குழுவிை்

இந்தியாவிை் முை்ைாள் சுழற் பந்து வீச்சாளராை சுைில்
கிரிக்பகட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நியமிே்துள் ளது.


ேனலவராக

தஜாஷினய இந்தியக்

தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவட்டிற் காக (National Population Register - NPR) 2010 ஆம்
ஆண்டு தகட்கப்பட்ட தகள் விகனளக் பகாண்டுப்
அரசு முடிவு பசய் துள் ளது.



புதிய

பணிகனள தமற்பகாள் ள ஆந்திர

இந்தியாவிை் அடுே்ே ேனலனமே் ேகவல் ஆனணயராக பிமல் ஜூல் கா நியமிக்கப்
பட்டுள் ளார்.



மதுனரயில் அகில இந்திய மருே்துவ அறிவியல் நிறுவை (All India Institute of Medical
Sciences - AIIMS) மருே்துவமனையாைது 2022 ஆம் ஆண்டில் பசப்டம் பர் மாேே்தில்
திறக்கப்பட இருக்கிை்றது.



மக்களனவயாைது கைிம சட்டங் கள் (திருே்ே) மதசாோ, 2020ஐ நினறதவற் றியுள் ளது.
இந்ே மதசாோவாைது சுரங் கங் கள் மற் றும் ோதுக்கள் சட்டம் , 1957 மற் றும் நிலக்கரி
சுரங் கச் சட்டம் , 2015 ஆகியவற் னறே் திருே்துவனேயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



பபாலிவுறு நகரங் களுக்காை திறை்மிகு எரிசக்தி மற் றும் நீ ர் குறிே்ே சர்வதேச மாநாடு
மற் றும் கண்காட்சியாைது 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 3 ஆம் தேதி முேல் மார்ச் 7 ஆம் தேதி
வனர புது தில் லியில் நடே்ேப்பட்டு வருகிை்றது.
o

புது தில் லியில் உள் ள திறை்மிகு போடர் மை்றமாைது (Smart Grid Forum - ISGF)
இந்தியே் திறை்மிகு பயை்பாட்டு வாரம் - 2020 (India Smart Utility Week 2020 - ISUW)
எை்பேனை ஏற்பாடு பசய் கிை்றது.



புதைவில் உள் ள தேசிய நச்சுயிரியல் நிறுவைமாைது புதிய கதராைா னவரஸிை்
இரண்டு வனகப்பாடுகனள அனைே்து இை்ஃப்ளூயை்ஸா (சளிக் காய் ச்சல் )
ேகவல் கனளயும் பகிர்ேல் குறிே்ே உலகளாவிய முை்பைடுப்புடை் (Global Initiative on
Sharing All Influenza Data - GISAID) பகிர்ந்துள் ளது.
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GISAID ஆைது இை்ஃப்ளூயை்ஸா னவரஸ் வனகப்பாடுகனள சர்வதேச அளவில்
பகிர்வனே ஊக்குவிக்கிை்றது.



சிவகங் னக மாவட்டம் திருப்புவைம் அருதக கீழடியில் போடங் கப் பட்டுள் ள 6 ஆம்
கட்ட அகழாய் வில் பழனமயாை பசங் கல் சுவா் ஒை்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.



தகாயம் புே்தூர்-பபங் களூரு

பசல் லும்

உேய்

எக்ஸ்பிரஸாைது சர்வதேச

மகளிர்

திைே்ேை்று முழுவதும் மகளினரக் பகாண்ட ஒரு குழுவிைரால் இயக்கப் பட்டது.


“தரால் ஸ் ராய் ஸ்” எை்ற உலகளாவிய போழில் துனறே் போழில் நுட்ப நிறுவைமாைது
கூட்டு ஆராய் ச்சிே் திட்டங் களுக்காக மேராஸில் உள் ள இந்தியே் போழில் நுட்ப
நிறுவைே்துடை் (Indian Institute of Technology Madras - IIT-M) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்
ஒை்றில் னகபயழுே்திட்டுள் ளது.
o

தரால் ஸ் ராய் ஸ் தமாட்டார் கார்ஸ் நிறுவைமாைது பிரிட்டனைச் தசர்ந்ே
பசாகுசு ரக



தொனியங் கி மமொட்டொர் வொகனே் ேயாரிப்பாளராகும் .

சமீபே்தில் ேமிழக உணவுப் பாதுகாப்பு மற் றும் மருந்து நிர்வாகமாைது FSSAI (இந்திய
உணவுப் பாதுகாப்பு மற் றும் ேர ஆனணயம் - Food Safety and Standards Authority of India)
அனமப்பிடமிருந்து

BHOG

(கடவுளுக்குச்

சுகாோரமாை

உணவு

வழங் குேல் )

சாை்றிேனழப் பபறுமாறு தகாயில் களிை் நிர்வாகிகனளக் தகட்டுக் பகாண்டது.


ேற் பபாழுது ஆப்காைிஸ்ோைிை் அதிபராகப் பணியாற் றி வரும்

அஷ்ரப் கைி

இரண்டாவது முனறயாக ஆப்காைிஸ்ோை் நாட்டிை் அதிபராகே் தேர்ந்பேடுக்கப்
பட்டுள் ளார்.


திட்டமிடப்பட்ட இந்திய – அபமரிக்க இராணுவ ஒே்துனழப்புக் குழுவிை் (Military
Cooperation Group - MCG) சந்திப்பாைது கதராைா னவரஸ் பாதிப்பிை் காரணமாக ரே்து
பசய் யப் பட்டுள் ளது.



எச்ஐவி தநாய் ே் போற் னறக் கட்டுப்படுே்ேப் பரவலாகப் பயை்படுே்ேப்படும் இரண்டு
மருந்துகனளக் பகாண்ட ஒரு கலனவயாைது முேை்முனறயாக, தகாவிட் - 19
பாதிப்பிற்காக பஜய் ப்பூர் மருே்துவமனையில் சிகிச்னச பபற் று வரும் வயது முதிர்ந்ே
இே்ோலி நாட்னடச் தசர்ந்ே ேம் பதியிைருக்கு வழங் கப்பட்டது.
o

தலாபிைாவிர் மற் றும் ரிதடாைாவிர் ஆகிய மருந்துகளிை் கலனவயாக இந்ே
மருந்து இருக்கிை்றது.



அண்னமயில் ஏற் பட்ட எண்பணய் வினல வீழ் சசி
் யிை் காரணமாக ரினலயை்ஸ்
போழில் துனறயிை் ேனலவராை முதகஷ் அம் பாைி ஆசியாவிை் பசல் வம் மிக்கவர்கள்
பட்டியலில் பிை்னுக்குே் ேள் ளப் பட்டுள் ளார்.
o

ப்ளூம் பபர்க் பசல் வந்ேர்கள் குறியீட்டிை் படி, சீை நாட்னடச் தசர்ந்ே மிை்ைணு
வணிக நிறுவைமாை “அலிபாபா” குழுமே்திை் நிறுவைராை ஜாக் மா எை்பவர்
அம் பாைினயப் பிை்னுக்குே் ேள் ளி ஆசியாவிை் பசல் வந்ேர்கள் பட்டியலில்
முேலிடே்னேப் பிடிே்துள் ளார்.



பசை்னையில் உள் ள பகாரட்டூர், தவளச்தசரி மற் றும் அயப்பாக்கம் ஆகிய மூை்று
பகுதிகளில் ‘அம் மா திருமண அரங் குகள் ’ திறக்கப்பட உள் ளை.



சமீபே்தில்

கதராைா னவரஸிைால்

பாதிக்கப்பட்ட தநாயாளிகனள வினரவாகக்

னகயாளுவனே உறுதி பசய் யவும் கதராைா னவரஸிற்காை சிகிச்னசச் பசலனவ
உள் ளடக்கிய காப்பீட்டுே் திட்டங் கனள உருவாக்கவும் காப்பீட்டு நிறுவைங் களுக்கு
இந்தியக் காப்பீட்டு ஒழுங் குமுனற மற் றும் தமம் பாட்டு ஆனணயமாைது (Insurance
Regulatory and Development Authority of India - IRDAI) அறிவுறுே்தியுள் ளது.


மும் னப மே்திய ரயில் நினலயே்னே நாைா சங் கர்தசே் எை்று பபயர் மாற் றம்
பசய் வேற் கு மகாராஷ்டிர மாநில அனமச்சரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.
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o

மே்திய ரயில் தவ மணடலே்திை் பபயர் மாற்றம் குறிே்ே இறுதி முடிவு எடுக்கும்
அதிகாரமாைது மே்திய ரயில் தவ துனற அனமச்சகே்திடம் உள் ளது. மே்திய
ரயில்

மண்டல

நினலயங் கள்

மே்திய

ரயில் தவ

அனமச்சகே்திை்

கீழ்

வருகிை்றை.


பறனவக் காய் ச்சல் (bird flu) பாதிப்பாைது தகரளாவிை் பல் தவறு பகுதிகளில் பதிவாகி
வருகிை்றது.
o

இது பறனவகளுக்கு மட்டுமல் லாமல் மைிேர்களுக்கும் பிற விலங் குகளுக்கும்
பாதிப்னப ஏற் படுே்தும் ஒரு னவரஸ் போற் றாகும் .



இமாச்சலப் பிரதேசே்திை் மண்டியில் உள் ள இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைே்தில்
(Indian Institute of Technology - IIT)

போழில் நுட்பப் புே்ோக்க னமயே்னே (Technology

Innovation Hub - TIH) அனமப்பேற்கு மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனற
அனுமதி அளிே்துள் ளது.
o

இது தேசியப் பல் துனற இனணய வழி இயற் பியல் அனமப்புே் திட்டே்திை்
(National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS)) கீழ்

வர

இருக்கிை்றது.


பை்சி லால் பட் எை்பவர் தேசிய நிறுவைச் சட்ட தமல் முனறயீட்டுே் தீர்ப்பாயே்திை்
நிர்வாகே் ேனலவராக 3 மாே காலே்திற் கு நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.



கிரீஸ் நாட்டிை் முேலாவது பபண் அதிபராை மகத்ரினொ சொபகல் லமரொபவ் லு எை்பவர்
ஏபேை்ஸில் பேவி ஏற் றுக் பகாண்டார்.



ஆளும் ஆம் ஆே்மி கட்சியிை் (ஆம் ஆே்மி) ேனலனமயிலாை தில் லி சட்டமை்றமாைது
தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவடு (National Population Register - NPR) மற் றும் தேசிய
குடிமக்கள் பதிதவடு ஆகியவற்றிற் கு எதிராக ஒரு தீர்மாைே்னே நினறதவற் றியுள் ளது.



குடியுரினமே் திருே்ேச் சட்டம் (Citizenship Amendment Act - CAA), தேசிய மக்கள் போனகப்
பதிதவடு (National Population Register - NPR) மற் றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிதவடு (National
Register of Citizens - NRC) ஆகியவற் னற எதிர்ே்ே ஏழாவது மாநிலச் சட்டமை்றம்
பேலுங் காைா மாநிலச் சட்டமை்றமாகும் .



அபமரிக்க மே்திய வங் கியாைது முக்கியமாை வட்டி விகிேங் கனள 0% முேல் 0.25%
எை்ற வரம் பு வனர குனறக்கப் படுவோக அறிவிே்துள் ளது.
o

இது அதிகரிே்து வரும் பகாதராைா னவரஸிை் ோக்கே்திற் கு எதிர்வினை
ஆற் றும் வனகயில் தமற் பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



மார்ச் 14 ஆம் தேதியை்று ேமிழக முேல் வராை எடப்பாடி தக. பழைிசாமி திண்டுக்கல்
மாவட்டே்தில் அனமயவிருக்கும் ஒரு புதிய அரசு மருே்துவக் கல் லூரிக்கு அடிக்கல்
நாட்டிைார்.



கீழடியில்

(சிவகங் னக

மாவட்டம் )

நடே்ேப்பட்டு

வரும்

ஆறாவது

கட்ட

அகழ் வாராய் ச்சியில் , 2500 ஆண்டுகள் பழனமயாை பபரிய அளவிலாை பானை ஒை்று
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.


தில் லியிை் துனணநினல ஆளுநர் ேைது பசாந்ே விருப்ப உரினமயிை் தபரில் , தில் லி
காவல் துனற மற்றும் தேசியே் ேனலநகர்ப் பகுதி அரசாங் கே்னேப் பிரதிநிதிே்துவப்
படுே்துவேற்காக சட்ட அதிகாரிகள் அல் லது வழக்கறிஞர்கனள அரசியலனமப்பு
நீ திமை்றங் களில் வாோடுவேற் கு நியமிக்கலாம் எை்று மே்திய அரசு முடிவு
பசய் துள் ளது.
o

இந்ே உே்ேரவாைது மே்திய உள்துனற அனமச்சகே்ோல் அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
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போற் று

தநாய் கள்

சட்டம்

1897ை்

கீழ் ,

போற் று

தநாய்

தமலாண்னமக்காகப்

பபாதுமக்கள் கனடபிடிக்க தவண்டிய ேற் காலிக விதிமுனறகள் அடங் கிய பபாது
அறிவிப்னப

அரசாங் கம்

பவளியிட

மற் றும்

அரசாங் கம்

ோைாக

முை்வந்து

நடவடிக்னக எடுக்க அல் லது எந்ேபவாரு நபரும் அேற்காக சில நடவடிக்னககனள
எடுக்க அரசாங் கங் களுக்கு அதிகாரங் கனள வழங் கியுள் ளது.


பீகார் அரசாங் கம்

COVID-19ஐ ஒரு போற் றுதநாயாக அறிவிே்து, போற் றுதநாய்

தநாய் கள் சட்டம் 1897 எை்ற சட்டே்னேச் பசயல் படுே்துவேை் மூலம் பீகார் போற் று
தநாய் கள் COVID-19 விதிமுனறகள் 2020 எை்ற விதிமுனறகனள பவளியிட்டுள் ளது.


“இந்தியானவ உலகிற் கு எடுே்துச் பசை்ற துறவி“ எை்ற பபயர் பகாண்ட சுவாமி
விதவகாைந்ேரிை் வாழ் க்னக மற் றும் சிந்ேனைகள் ஆகியனவ அடங் கிய ஒரு
போகுப்பினை “தி இந்து” நாளிேழ் பவளியிட்டுள் ளது.



பகவாை் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி குறிே்ே ஒரு புே்ேகமாைது இந்துக் குழும பவளியீட்டிைால்
(திருவண்ணாமனலயில் உள் ள ரமணா ஆசிரமே்தில் ) பவளியிடப் பட்டடது.
o

இந்ேப் புே்ேகமாைது “நாை் யார், பகவாை் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி, 1879-1950” எை்ற
ேனலப்னபக் பகாண்டது.



பீகார் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டனே அனுசரிக்கும் விேமாக ஒவ் பவாரு ஆண்டும்
மார்ச் 22 ஆம் தேதியை்று பீகார் திைமாைது (பீகார் திவாஸ்) அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.
o

1912

ஆம்

ஆண்டில்

இே்திைே்தில்

ஆங் கில

அரசு

வங் காள

மாகாணே்திலிருந்து பீகார் மாநிலே்னேப் பிரிே்ேது.


தில் லி ஒை்றியப் பிரதேசே்தில் ஆயுஷ்மாை் பாரே் திட்டே்திை் கீழ் சுகாோரக்
காப்பீட்டுே் திட்டம் நனடமுனறப் படுே்ேப்படும் எை்று தில் லி ஒை்றியப் பிரதேச அரசு
அறிவிே்துள் ளது.



இந்தியாவும் , பிராை்சும் , முேல் முனறயாக, ரீயூைியை் தீவில் இருந்து கூட்டு தராந்துப்
பணிகனள நடே்தியுள் ளை.
o



ரீயூைியை் எை்பது பிபரஞ் சுக் குடியரசிை் ஓர் அயல் நாட்டுே் துனற மற் றும் ஒரு
நிலப் பகுதி ஆகும் . இது இந்தியப் பபருங் கடலில் உள் ள ஒரு தீவாகும் .

அதைாஸ்மியா எனும் வாசனை உணர்வு இழப்பு நினலயும் , ஏஜுசியா எனும் சுனவ
உணர்வு குனறந்து வரும் நினலயும் தகாவிட்-19 இை் விசிே்திரமாை அறிகுறிகளாகவும் ,
தநாய் ே் போற்றிை் சாே்தியமாை குறிப்பாை்களாகவும் இருப்போக பேரிய வந்துள் ளை.



மே்திய மைிே வளே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் பசயல் படும் தேசியப் புே்ேக
அறக்கட்டனள

அனமப்பாைது

“புே்ேகங் களுடை்

இந்தியா

வீட்டிதலதய

இருக்க

தவண்டும் ” எை்ற ஒரு முை்பைடுப்னபே் போடங் கியுள் ளது.


பகாராைாவிைால் பாதிக்கப்பட்ட மற் றும் போற் று அறிகுறியுள் ளவர்கனள “வீடுகளில்
ேைினமப்படுே்துேனல” குறிப்பேற்காக தேர்ேல் கால னமனயப் பயை்படுே்ே தேர்ேல்
ஆனணயம் அனுமதி வழங் கியுள் ளது.
o



இந்ே னமயாைது அழியா னம, தேர்ேல் கால னம, பாஸ்பரஸ் னம, தேர்ேலுக்குப்
பயை்படுே்ேப்படும் னம எை்றும் அனழக்கப்படுகிை்றது.

தகாவிட்-19இை் பரவனலக் கட்டுப்படுே்ே ஒடிசா அரசாங் கே்ோல் “தமா ஜீபை்" எனும்
திட்டம் (Mo Jeeban Programme) போடங் கப் பட்டுள் ளது.
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தமிழ் நாடு செய் திகள்
புதிய கடல் ர ோந்து கப் பல் கள்


இந்ே திட்டம் மே்திய அரசாங் கே்திை் ‘இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம் ’ எை்ற முயற்சியிை்
கீழ் வருகிறது.



இக்கப்பல் ேளமாைது இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பனடக்கு அனுப்பப்படும் ஆறு கடல்
சார் தராந்து கப்பல் கனள இதுவனர வழங் கியுள் ளது.



அனவ முனறதய ஐ.சி.ஜி.எஸ் விக்ரம் , ஐ.சி.ஜி.எஸ் விஜயா, ஐ.சி.ஜி.எஸ் வீரா, ஐ.சி.ஜி.எஸ்
வராைா, ஐ.சி.ஜி.எஸ் வரே் மற் றும் ஐ.சி.ஜி.எஸ் வஜ் ரா (37) ஆகும் .

வரத்


எல் & டி நிறுவைே்ோல்

கட்டப்பட்ட கடல் சார் தராந்து கப்பல் ஐ.சி.ஜி.எஸ். வரே் ,

பிப்ரவரி 28, 2020 அை்று இந்தியக் கடதலார காவல் பனடயுடை் (ஐ.சி.ஜி) இனணக்கப்
பட்டது.


இனே மே்தியக் கப்பல் துனற இனண அனமச்சர் மை்சுக் மாண்டவி, பசை்னை அருதக
உள் ள எல் & டி காட்டுப்பள் ளி கப்பல் கட்டும் ேளே்தில் துவக்கி னவே்ோர்.



ஐ.சி.ஜி.எஸ்

வரே்

கப்பலாைது

ஒதர

முயற்சியில்

அனைே்துக்

கடல்

ஏற் பு

தசாேனைகளிலும் தேர்ச்சிப் பபற்ற முேற் கடற் பனடக் கப்பலாக, கப்பல் கட்டுமாைே்
துனறயில் ஒரு புதிய சாேனைனயப் பனடே்துள் ளது.


இக்கப்பலிை் போடர்ந்து பசயல் படும் திறை் (Endurance) 5,000 கடல் னமல் களாகும்
மற் றும் இேை் அதிகபட்ச தவகம் 26 நாட்ஸ் (Knots) ஆகும் .

யார்டு 45006 வஜ் ரா


பிப்ரவரி 27, 2020 அை்று ஆறாவது கடல் தராந்து கப்பல் (ஒ.பி.வி ) “யார்டு 45006 வஜ் ரா”
மே்திய கப்பல் துனற இனண அனமச்சர் மை்சுக் மண்டவியா முை்ைினலயில் துவக்கி
னவக்கப்பட்டது.



இது கடதலாரப் பாதுகாப்னப தமம் படுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
தமலும் இது பகல் மற் றும் இரவு தராந்துக்குப் பயை்படுே்ேப்படும் .



ஒ.பி.வி 7 போடரில்

இது ஆறாவது கப்பலாகும் . இது லார்சை் & டூப்தராவால்

வடிவனமக்கப்பட்டு உருவாக்கப் பட்டுள் ளது.

16



இந்ே திட்டே்திை் குறிக்தகாள் கள் ,
o

7500 கி.மீ. பரந்ே கடற்கனரனயயும் , 20 லட்சம் சதுர கி.மீ.க்கு தமலாை பிரே்திதயக
பபாருளாோர மண்டலே்னேயும் (Exclusive Economic Zone) பாதுகாக்க இந்தியக்
கடதலாரக் காவல் பனடயிை் முயற்சிகனள வலுப்படுே்துவதும் மற் றும் ,

o

உலகளாவிய

வர்ே்ேகே்திற் காக

வருடம்

முழுவதும்

இந்தியக்

கடல்

மார்க்கமாகச் பசல் லும் ஒரு லட்சே்துக்கும் தமற் பட்ட வணிகக் கப்பல் கனளப்
பாதுகாப்பதும் ஆகும் .

கீழடி அகழ் வோ ோய் ச்சியின் 6வது கட்டம்


கீழடி அகழ் வாராய் ச்சியிை் ஆறாவது கட்டமாைது 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 19 அை்று
போடங் கப் பட்டது.



சிவகங் னக மாவட்டம் திருப்புவைம் அருதக தமற் பகாள் ளப்பட்ட அகழ் வாராய் ச்சியிை்
தபாது சுண்ணாம் புக் கல் லிை் ஒரு சிறிய பகுதியாைது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.



கீழடியில் தமற்பகாள் ளப்பட்ட முந்னேய ஐந்து கட்ட அகழ் வாராய் ச்சிகளிை் தபாது
கிட்டே்ேட்ட 13,000 கனலப் பபாருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டை.



நாை்காம் கட்டே்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கனலப்பபாருட்கள் சங் க காலமாைது
முை்பு நினைே்ேனே விட மிகவும் பழனமயாைது எை்பனேக் காட்டுகிை்றது. இது கி.மு
6 ஆம் நூற் றாண்டுக்கு முந்னேயது எை்பனேக் காட்டுகிை்றது.

தமிழ் நோடு சுகோதோ முறை சீ றமப் புத் திட்டம்


ேமிழக முேல் வர் 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 3 அை்று ேமிழ் நாடு சுகாோர முனற
சீரனமப்புே் திட்டே்னேே் போடங் கி னவே்ோர்.



பமாே்ே பசலவில் , சுமார் ரூ. 2,000 தகாடி நிதியாைது உலக வங் கியாலும் ரூ. 857 மாநில
அரசிைாலும் பசலுே்ேப் படுகிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது சுகாோரே் ேரே்னே தமம் படுே்துேல் , போற் றா தநாய் கனளக்
குனறே்ேல் , இைப்பபருக்கம் மற் றும் குழந்னே நலச் தசனவகளில் உள் ள விகிே
இனடபவளிகனள நிரப்புேல் ஆகியவற் னற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

பபண் நீ திபதிகறள மட்டும் பகோண்ட உய ் நீ திமன்ை அம வு
்


மேராஸ் உயர் நீ திமை்றே்திை் ேனலனம நீ திபதியாை அம் தரஷ்வர் பிரோப் சாஹி
முேை்முனறயாக பபண் நீ திபதிகனள மட்டும் பகாண்ட உயர் நீ திமை்ற அமர்னவ
அனமப்பேை் மூலம் இந்ே ஆண்டு பகாண்டாடப்பட இருக்கும் சர்வதேச மகளிர்
திைே்னேச் சிறப்பு மிக்கோக மாற் றியுள் ளார்.



இந்ே அமர்வாைது புஷ்பா சே்தியநாராயணா, அைிோ சுமந்ே் மற்றும் பி.டி. ஆஷா
ஆகிய 3 பபண் நீ திபதிகனளக் பகாண்டிருக்கும் .



சுமார்

ஒரு

வருடே்திற் கு

முை்பு,

மேராஸ்

உயர்

நீ திமை்றமாைது

அதிக

எண்ணிக்னகயில் 11 பபண் நீ திபதிகனளக் பகாண்டிருந்ேது.

ரபோ ் பதக்கம்


சுமார்

500

ஆண்டுகளுக்கு

முை்பு

தபார் வீரர்களால்

பயை்படுே்ேப்பட்ட

ஒரு

பேக்கமாைது கரூர் மாவட்டே்தில் உள் ள குளிே்ேனலயில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளது.
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சங் க ன்ரகோயில் அருரக புத்த ரகோபு ம்


சங் கரை்தகாயில் (பேை்காசி மாவட்டம் ) அருதக வீரிருப்பு கிராமே்தில் கட்டப்பட்ட 100
அடி உயரமுள் ள உலக அனமதி புே்ே மேக் தகாபுரமாைது மார்ச் 4 ஆம் தேதியை்று
திறக்கப் பட்டது.



தமற் குே் போடர்ச்சி மனலயிை் அருதக வீரிருப்பில் கட்டப்பட்ட இந்ே புே்ே மேக்
தகாபுரமாைது பேை்ைிந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முேலாவது புே்ே மேக் தகாபுரம் ஆகும் .



இந்நிகழ் சசி
் யில் பல் தவறு நாடுகனளச் தசர்ந்ே புே்ேே் துறவிகள் பங் தகற் றைர்.

அங் கக (க ிம) மோம் பழங் களின் ஏை் றுமதி


முேை்முனறயாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டே்திலிருந்து 4 ஆயிரம் பமட்ரிக் டை் அங் கக
(கரிம) மாம் பழங் கள் வினரவில் ஏற்றுமதி பசய் யப்பட உள் ளை.



இங் கு வசிக்கும் மக்களால் உற் பே்தி பசய் யப்படும் மாம் பழங் கள் ேரமாை ஒரு
பரிதசாேனைக்குப் பிை்ைர், 'பரம் பரகே் கிருஷி விகாஸ் தயாஜைா' (Paramparagat Krishi
Vikas Yojana - PKVY) எை்ற பபயரில் , அதில் உள் ள பட்மடக் குறிமுமறயுடை் ஏற் றுமதி
பசய் யப்பட உள் ளை.

ரம் ரகத் கிருஷி விகாஸ் தயாஜனா


2015 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப்பட்ட PKVY ஆைது மண் வள தமலாண்னமயிை் (Soil Health
Management - SHM) நீ ட்டிக்கப்பட்ட ஒரு கூறாகும் .



PKVYை் தநாக்கம் அங் கக தவளாண்னமக்கு ஆேரவளிப்பதும் ஊக்குவிப்பதும் ஆகும் .
இேை் வினளவாக மண்ணிை் வளமாைது தமம் படுகிை்றது.
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நீ ்நிறலகளின் சுை் றுச்சூழல் மீட்படடுப் பு


தபரழிவுகளிை்

தபாது

ோங் குந்ேை்னம

மற் றும்

நீ ர்

வழங் கல்

ஆகியவற் னற

தமம் படுே்துவேற்காக உலக வங் கியாைது ரூ. 5,000 தகாடி நிதியுேவி வழங் கே்
திட்டமிட்டுள் ளது.


பசை்னை நகரிை் பல் தவறு பகுதிகளில் உள் ள 25 நீ ர்நினலகளிை் சுற் றுச்சூழல்
மீட்படடுப்பிற்காக

பசை்னை

மாநகராட்சியாைது

இந்ே

நிதியுேவினயப்

பபற

இருக்கிை்றது.


சுற் றுச்சூழல் மீட்படடுப்புப் பணிகள் நிலே்ேடி நீ ர்மட்டே்னே தமம் படுே்துவதோடு
தபரழிவுகளிை் தபாது ோங் குந்ேை்னமனய ஊக்குவிக்கும் எை்றும் எதிர்பார்க்கப்
படுகிை்றது.



தமலும் உலக வங் கியாைது ேமிழ் நாடு குடினச மாற் று வாரியே்திை் (Tamilnadu Slum
Clearance Board
படுகிை்றது.

-

TNSCB)

திட்டங் களுக்கு

நிதியளிக்கும்

எை்றும்

எதிர்பார்க்கப்

o

தசரியில் குடியிருப்பவர்களுக்கு மாற் று வீடுகனள கட்டிே் ேருேல் மற்றும்

o

வாரே்திை் அனைே்து நாட்களிலும் (24X7) நகரில் உள் ள அனைே்து வீடுகளுக்கும்
குடிநீ ர் வழங் கும் திட்டே்திற் கு நிதியுேவி வழங் குேல் .

நோமக்கல் மருத்துவக் கல் லூ ி


ேமிழ் நாடு முேல் வர் எடப்பாடி தக. பழைிச்சாமி மார்ச் 5 ஆம் தேதியை்று நாமக்கலில்
அனமய இருக்கும் ஒரு மருே்துவக் கல் லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டிைார்.



பமாே்ே இடங் களில் 85 சேவீே இடங் கள் ேமிழ் நாட்னடச் தசர்ந்ே மாணவர்களுக்கு
ஒதுக்கப்படவுள் ளை. மீேமுள் ள இடங் கள் விதிப்படி அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிை் கீழ்
வரும் .

எட்டு உணவுப் பதப் படுத்தும் திட்டங் களுக்கு அனுமதி


மே்திய அரசிை் அனமச்சகங் களுக்கினடதயயாை ஒப்புேல் அளிக்கும் குழுவாைது
ேமிழகே்தில்
பசயல் படுே்ேப்பட
இருக்கும்
திட்டங் களுக்கு அனுமதி அளிே்துள் ளது.



எட்டு

உணவுப்

பேப்படுே்தும்

மே்திய உணவுப் பேப்படுே்துேல் போழில் துனற அனமச்சகே்திை் பிரோை் மந்திரி
கிசாை் சம் பாடா தயாஜைாவிை் (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana - PMKSY) தவளாண்
பேப்படுே்துேல்
பட்டுள் ளை.



PMKSYை்

போகுப்புே் திட்டே்திை்

தநாக்கம்

கீழ்

தவளாண்னமக்குே்

இந்ேே்

திட்டங் கள்

துனணபுரிேல் ,

அங் கீகரிக்கப்

பேப்படுே்துேனல

நவீைமயமாக்கல் மற் றும் தவளாண் கழிவுகனளக் குனறே்ேல் ஆகியனவயாகும் .

ச ்பங் கோ நீ ர ை் ைப் போசனத் திட்டம்


ேமிழக முேல் வர் மார்ச் 4 ஆம் தேதியை்று சர்பங் கா நீ தரற்றப் பாசைே் திட்டே்திற் கு
அடிக்கல் நாட்டிைார்.



இந்ேே் திட்டமாைது நீ தரற்றப் பாசை நுட்பே்திை் மூலம் தமட்டூர் அனணயில் இருந்து
உபரி பவள் ளநீ னர தசலே்தில்
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

உள் ள
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சரபங் கா

நதிக்குே்

திருப்பிவிடுவனே



எடப்பாடி, சங் ககிரி, தமட்டூர் மற் றும் ஓமலூரில் உள் ள 100க்கும் தமற் பட்ட நீ ர்ே்
போட்டிகள் இந்ே நடவடிக்னகயிை் மூலம் பயைனடகிை்றை.



இது அந்ேப் பகுதியில் நிலே்ேடி நீ ர் மட்டே்னே தமம் படுே்ே உேவுகிை்றது.

தமிழ் நோட்டில் புதிய திட்டங் கள்


ேமிழக முேல் வர் திரு. பழைிசாமி காவிரி நீ ர்ப் படுனகயில் கட்டனள உயர்மட்டக்
கால் வாயிை் உள் கட்டனமப்னப மீட்படடுப்பேற் காை ஒரு திட்டே்திற் கு அடிக்கல்
நாட்டிைார்.



தேைியில்

ஒரு சட்டக் கல் லூரி கட்டப்படுவேற்குே் ேமிழக முேல் வர் அடிக்கல்

நாட்டிைார்.


தமலும்

இவர்

காவல் துனற

பணியாளர்களுக்காை

இரு

சக்கர

வாகைங் கள் ,

கூண்டுந்துகள் மற் றும் தபருந்துகள் உட்பட 41 வாகைங் கனளயும் பகாடியனசே்துே்
போடங் கி னவே்ோர்.

கச்சத் தீவு ஆலயத் திருவிழோ


இலங் னகயிை் கச்சே் தீவில் உள் ள புனித அந்மதொணியொொ் ஆலயே்திை் வருடாந்திரே்
திருவிழாவாைது போடங் கியது.



இரு அரசாங் கங் களுக்கினடயிலாை ஒப்பந்ேே்திை் படி, இந்தியக் குடிமக்கள் கச்சே்
தீவிற் கு வருனக ேர இந்திய கடவுச் சீட்டு அல் லது இலங் னகயிை் நுனழவு இனசவு
னவே்திருக்க தவண்டிய அவசியமில் னல எை்பது குறிப்பிடே்ேக்கது.



புனித

அந்மதொணியொொ்

எை்பவர்

கடல்

மாலுமிகளிை்

துறவியாக

வணங் கப்

படுகிை்றார்.


இந்ே ஆலயமாைது கச்சே் தீவில் அனமந்துள் ள ஒதர கட்டனமப்பாகும் . இது கடந்ே
நூற் றாண்டிை் ஆரம் ப காலே்தில் கட்டப்பட்டது.



இது இலங் னகயால் நிர்வகிக்கப்படும் குடியிருப்பில் லொத ஒரு தீவாகும் . இது 1976 ஆம்
ஆண்டு
வனர
இந்தியாவால்
உரினம
தகாரப்பட்ட
ஒரு
சர்ச்னசக்குரியப்
பிரதேசமாகும் .



1974 ஆம் ஆண்டில் னகபயழுே்திடப்பட்ட நிபந்ேனை ஒப்பந்ேே்திை் அடிப்பனடயில்
கச்சே் தீவு மீோை இலங் னகயிை் உரினமனய இந்தியா அங் கீகரிே்ேது.

தஞ் சோவூ ில் உணவு அருங் கோட்சியகம்


நாட்டில் முேல் முனறயாக உணவு அருங் காட்சியகம் ேஞ் சாவூரில் , இந்திய உணவுக்
கழகே்ோல் நிறுவப்பட உள் ளது.

இந் திய உணவுக் கழகம்


இது இந்திய அரசிை் நுகர்தவார் விவகாரங் கள் , உணவு மற் றும் பபாது விநிதயாக
அனமச்சகே்திை் கீழ் உள் ள ஒரு சட்டப்பூர்வமாை அனமப்பாகும் .



இது 1965 ஆம் ஆண்டில் முேை்முேலில் பசை்னையில் ேனலனமயகே்துடை் அனமக்கப்
பட்டது. பிை்ைர் இேை் ேனலனமயகம் புது தில் லிக்கு மாற் றப் பட்டது.
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பப ம் பலூ ில் இறண மின் நிறலயம்


முேலனமச்சர் எடப்பாடி தக பழைிசாமி, பபரம் பலூர் மாவட்டே்தில் எனரயூரில் உள் ள
பபரம் பலூர் சர்க்கனர ஆனலயில் இனண மிை் நினலயம் (18 பமகாவாட்) மூலம்
பபறப்படும் மிை் உற்பே்தினய துவக்கி னவே்ோர்.



போழில் துனறப் பயிற் சி நிறுவைங் களிை் (ஐ.டி.ஐ) மாணவர்களுக்கு வழங் கப்படும்
பயிற்சினய தமற் பார்னவயிடுவேற்காக ஐ.டி.பி.ஏ (பயிற்சி மற் றும் தவனல வாய் ப்பு
பயை்பாடு) எை்ற பசயலினயயும் அவர் அறிமுகப் படுே்திைார்.



மிை்சாரம் மற் றும் பயனுள் ள பவப்பம் இரண்னடயும் ஒதர தநரே்தில் உற் பே்தி பசய் ய
இந்ே இனண மிை் நினலயம் பயை்படுே்ேப் படுகிறது.



இது ஆற்றல் மாற் றே்திை் பசயல் திறனை அதிகரிக்க உேவுகிறது.

நோகப் பட்டினம் அ சு மருத்துவக் கல் லூ ி


நாகப்பட்டிைம் அருதக ஓரே்தூரில் நாகப்பட்டிைம் அரசு மருே்துவக் கல் லூரிக்குே்
ேமிழக முேல் வர் அடிக்கல் நாட்டிைார்.



ேைது உனரயிை் தபாது, நாகப்பட்டிைம் மாவட்டே்னே இரண்டாகப் பிரிப்பேை் மூலம்
மயிலாடுதுனறனய அேை் ேனலனமயகமாகக் பகாண்டு ஒரு புதிய மாவட்டே்னே
உருவாக்க தவண்டும் எை்ற தகாரிக்னகனய அரசாங் கம் பரிசீலிே்து வருவோக
முேல் வர் கூறிைார்.

ஜவ் வோது மறலப் பகுதியில் நடுகல் கண்படடுப் பு


தசாழர் காலே்னேச் தசர்ந்ே நடுகல் ஜவ் வாது மனலப் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்
பட்டது.



நாய் களிை் உருவங் கள் பசதுக்கப்பட்ட நடுகற்களும் இங் தக காணப்பட்டை.



ஜவ் வாது மனல எை்பது தவலூர் மற் றும் திருவண்ணாமனல மாவட்டங் களிை் சில
பகுதிகளில் பரவியிருக்கும் கிழக்குே் போடர்ச்சி மனலயிை் விரிவாக்கமாகும் .

கண்ணகி நக ் கறல மோவட்டம்


சமீபே்தில்

பசை்னைப்

பபருநகர

மாநகராட்சியாைது

கண்ணகி

நகர்

கனல

மாவட்டே்னேே் திறந்து னவே்துள் ளது.


கனல மாவட்டே்னேப் பபற்ற ேமிழ் நாட்டிை் முேலாவது நகரம் பசை்னை ஆகும் .



கண்ணகி நகர் கனல
மாவட்டமாைது
சமூக
மாற் றம்
மற் றும்
குடினம
தமம் பாட்டிற்காக கனல மற் றும் கலாச்சாரே்னே தமம் படுே்துவனே தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
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பசை்னைப் பபாலிவுறு நகர நிறுவைம் மற் றும் St+art

இந்தியா ஆகியவற் றிை்

உேவியுடை் இந்ே முயற்சியில் பங் தகற் ற கனலஞர்களுக்கு பசை்னைப் பபருநகர
மாநகராட்சியாைது ஆேரவு அளிே்துள் ளது.


தில் லியில் உள் ள தலாடி கனல மாவட்டமாைது ஐம் பது சுவதராவியங் கனளக் பகாண்ட
இந்தியாவிை் முேலாவது கனல மாவட்டமாக விளங் குகிை்றது.

கோை் ைோறல ஆை் ைல் மின் உை் பத்தி


கொற்றொமல மின்

உற்பத்திமய அதிகரிக்க

தமிழ் நொடு

மின் உற்பத்தி

மற் றும்

பகிொ்மொனக் கழகம் திட்டமிட்டுள் ளது.


தமிழகத்தின் தற் மபொமதய கொற் றொமல மின் உற் பத்திே் திறன் 8,507 பமகொவொட் ஆகும் .



இந்தியொவின் பமொத்த கொற் றொமல மின் உற் பத்திே் திறனில் தமிழகத்தின் பங் கு 23
சதவீதமொகும் .



2022 ஆம் ஆண்டுக்குள் 1 லட்சத்து 75 ஆயிரம் பமகொவொட் திறன்களும் 2030 ஆம்
ஆண்டுக்குள் 4 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பமகொவொட் திறன்களும் பகொண்ட மரபுசொரொ
எரிசக்தி மூலங் கமள உருவொக்க மத்திய மின் அமமச்சகத்தொல் இலக்கு நிொ்ணயிக்கப்
பட்டுள் ளது.



இதன் ஒரு பகுதியொக, 2022 ஆம் ஆண்டுக்குள்
தமிழகே்திற் கு இலக்கு நிொ்ணயிக்கப் பட்டுள் ளது.

22,000

பமகொவொட்மட

எட்ட

தமிழ் நோடு மோநிலத் திட்ட ஆறணயத்தின் துறணத் தறலவ ் – நியமனம்


அதிமுகவிை்

மூே்ேே்

ேனலவரும்

மாநிலே்திை்

முை்ைாள்

நிதியனமச்சருமாை

சி.பபாை்னையனை ேமிழ் நாடு மாநிலே் திட்ட ஆனணயே்திை் துனணே் ேனலவராக
ேமிழக அரசு நியமிே்துள் ளது.


ேமிழ் நாடு முேலனமச்சர் மாநிலே் திட்ட ஆனணயே்திை் ேனலவராக உள் ளார்.



1971 ஆம் ஆண்டு தம மாேம் 25 ஆம் தேதி மாநில திட்டக் குழு ேமிழ் நாட்டில்
உருவாக்கப் பட்டது.

எண்ம (டிஜிட்டல் ) நீ ் அளறவகள் (மீட்ட க
் ள் )


பசை்னை மாநகராட்சிக் குடிநீ ர் அனமப்பாைது நகரே்தில் குடிநீ ர் நுகர்தவார்கள்
மே்தியில் நீ ரிை் நியாயமாை பயை்பாட்னட உறுதி பசய் வேற் காக வணிகக்
கட்டிடங் களில் ோைியங் கி மீட்டர் அளவீடுகனளக் (automated meter reading - AMR)
பகாண்ட டிஜிட்டல் நீ ர் மீட்டர்கனளப் பபாருே்துவேற் காை பசயல் முனறனயே் துரிேப்
படுே்தியுள் ளது.
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இந்ேே் திட்டமாைது பபாலிவுறு நகரே் திட்டே்திை் கீழ் வழங் கப்படும் நிதியுேவியுடை்
தமற்பகாள் ளப் படுகிை்றது.



நுகர்தவார்கள்
ேங் களது
நீ ரிை்
பயை்பாட்டிற் கு
ஏற்ப
கட்டணே்னேச்
பசலுே்துவேற்காகவும்
நீ ர்
நுகர்னவக்
கண்காணிப்பேற்காகவும்
இந்ே
நடவடிக்னகயாைது தமற்பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.

தமிழ் த்தோய் வோழ் த்துப் போடலின் 50வது ஆண்டு


திருவாங் கூர் பல் கனலக்

கழக

வரலாற்றுப்

தபராசிரியரும்

புகழ் பபற் ற

ேமிழ்

அறிஞருமாை மனறந்ே தபராசிரியர் பி. சுந்ேரம் பிள் னள அவர்களால் எழுேப்பட்ட
கவினேயாைது ேமிழக அரசிை் நிகழ் சசி
் களுக்காை ேமிழ் ேே
் ாய் வாழ் ே்துப் பாடலாக
ஏற் றுக் பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.


தபராசிரியர் சுந்ேரம் பிள் னளயிை் நாடகமாை “மதைாை்மணியம் ” எை்பதிலிருந்து
“நீ ரொரும் கடலுடுத்த”

எை்று

போடங் கும்

பாடலிை்

இரண்டு

பே்திகனள

அது

பகாண்டுள் ளது.


இந்ேப் பே்தியிை் முேல் ஆறு வரிகள் மட்டுதம மாநில ேமிழ் ே்ோய் வாழ் ேது
் ப் பாடலிை்
தநாக்கே்திற்காக பயை்படுே்ேப் படுகிை்றது.



ேமிழ் ேே
் ாய் வாழ் ே்துப் பாடல் குறிே்ே அறிவிப்பாைது அப்தபானேய முேல் வராை திரு.
மு. கருணாநிதி அவர்களால் 1970 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10 அை்று பவளியிடப்பட்டது.

பசன்றன மோநக ப் ரபோக்குவ த்துக் கழகப் ரபருந்துகறளக் கண்கோணித்தல்


ேற் பபாழுது, பசன்மன மொநகரப் மபொக்குவரத்துக் கழகப் தபருந்துகனளச் ‘சதலா’
பசயலியிை் உேவியுடை் னகதபசியில் கண்காணிக்க முடியும் .



இந்ேச் பசயலியாைது அருகிலுள் ள தபருந்து நிறுே்ேங் கள் குறிே்ேே் ேகவல் கனளயும்
தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட எந்ேபவாரு நிறுே்ேே்திற் கும் வருவேற்குே் திட்டமிடப்பட்டுள் ள
அடுே்ே ஐந்து பபருநகரப் தபாக்குவரே்துக் கழக (Metropolitan Transport Corporation - MTC)
தபருந்துகள் குறிே்ே விவரங் கனளயும் அளிக்கும் .



இது அகல் நினல மற் றும் நிகழ் தநரம் (ஆை்னலை்) ஆகிய இரண்டு முனறகளிலும்
இயங் கும் திறை் பகாண்டது.



ேற் தபாது

இந்ேச்

பசயலியாைது

தசாேனை

முயற்சியாக

(பீட்டா)

போடங் கப்

பட்டுள் ளது. இது வினரவில் அரசாங் கே்திை் “தலாக்தகட் னம பஸ்” (LAMB - Locate My Bus
App) எை்ற பசயலியாக போடங் கப்பட இருக்கிை்றது.
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தமிழில் பபய ப
் ் பலறககள்


ேமிழ் நாட்டில் உள் ள அனைே்துக் கனடகள் மற் றும் வணிக நிறுவைங் கள் ஆகியனவ
ேங் களது பபயர்ப் பலனககனள ேமிழில் னவே்திருக்க தவண்டும் எை்று போழிலாளர்
நல ஆனணயர் பேரிவிே்துள் ளார்.



பபயர்ப் பலனககள் ஆங் கிலம் மற் றும் பிற பமாழிகளிலும் இருக்கக் கூடும் எை்றாலும் ,
ேமிழில் உள் ள எழுே்துக்கள் மற் றும் எழுே்துருக்களிை் அளவு ஆகியனவ முை்னுரினம
பபறுவனே உறுதி பசய் ய தவண்டும் .

ரசோதறன ஆய் வகங் கள்


திருவாரூரில் உள் ள னவரஸ் ஆராய் ச்சி மற் றும் தநாயறிேல் ஆய் வகே்துடை் தசர்ே்து,
ேமிழ் நாடு ேற்பபாழுது COVID - 19 னவரஸ் பாதிப்பிற்குக் காரணமாக உள் ள
னவரஸாை SARS - CoV-2 எை்ற னவரனஸக் கண்டறிவேற்காை மூை்று தசாேனை
ஆய் வகங் கனளக் பகாண்டுள் ளது.



கிண்டியில் உள் ள கிங் ேடுப்பு மருந்து நிறுவைமாைது ேமிழ் நாட்டில் உள் ள முேலாவது
ஆய் வகமாகும் .



இரண்டாவோக தேைியில் உள் ள அரசு மருே்துவக் கல் லூரியில் இந்ே ஆய் வகம்
போடங் கப் பட்டுள் ளது.

இ ட்றடமறல சீனிவோசனின் நிளனவு மண்ட ம்


இரட்மடமமல சீனிவொசனின் நினைவு மண்டபே்னே நிர்மாணிப்பேற் காை அடிக்கல்
நாட்டு விழா மதுராந்ேகே்திற் கு அடுே்ே அச்சிறுப் பொக்கத்தில் நனடபபற் றது.



இவர் மகாே்மா காந்தியுடை் பநருங் கிய போடர்புனடயவர்.



இவர் இந்தியாவிை் பட்டியல் வகுப்பிை மக்களுக்காை இயக்கே்திை் முை்தைாடிகளில்
ஒருவர் ஆவார்.

வண்டலூ ்

மிருகக்கோட்சி

சோறலயில்

வனவிலங் குகறளப்

போ ற
் வயிடுதல்

(வனவிலங் கு உலோ)


வண்டலூரில் உள் ள அறிஞர் அண்ணா விலங் கியல் பூங் காவில் வைவிலங் கு உலா
அனமக்கப்படும் எை்று முேலனமச்சர் எடப்பாடி தக.பழைிசாமி ேமிழ் நாடு மாநில
சட்டமை்றே்தில் அறிவிே்துள் ளார்.



திண்டுக்கல்

மாவட்டே்தில்

சிறுமனல

வைப்பகுதியில்

ஒரு

சிறிய

அளவிலாை

மிருகக்காட்சிச் சானலனய அனமக்கப் தபாவோகவும் முேல் வர் அறிவிே்துள் ளார்.


தசலம்

மாவட்டே்தில்

உள் ள குரும் பப்பட்டி விலங் கியல்

பூங் காவாைது கூடுேல்

விலங் குகளுடை் நடுே்ேர மிருகக்காட்சிசானலயாக தமம் படுே்ேப்படும் எை்றும் இவர்
அறிவிே்துள் ளார்.

சோறல விபத்துகளோல் ஏை் படும் உயி ிழப் புகள் குறைவு


திருே்ேப்பட்ட தமாட்டார் வாகைச் சட்டம் அமல் படுே்ேப் பட்டதிலிருந்து நாட்டில்
விபே்துக்களால் ஏற் பட்ட உயிரிழப்புகளிை் எண்ணிக்னகயாைது 10% குனறந்துள் ளது.



கடந்ே ஐந்து மாேங் களில் சானல விபே்துக்களில் இறந்ேவர்களிை் எண்ணிக்னகனய
24%

எை்ற

அளவில்

குனறப்பதில்
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ேமிழகம்

குறிப் பிடே்ேக்க

முை்தைற் றம்

அனடந்துள் ளது எை்று தபாக்குவரே்துே் துனற அனமச்சர் கூறியுள் ளார்.


நாட்டில்

எந்ே

மாநிலே்திலும்

இல் லாே

அளவிற் கு

அதிகபட்சமாக

இறப்னபக்

குனறே்ேது ேமிழ் நாடு ஆகும் .


புதிய தமாட்டார் வாகைச் சட்டமாைது
அபராேங் கனள அதிகரிே்துள் ளது.

ஓட்டுநர்

பசய் யும்



தமலும்

பபாதுப்

பட்டியலில்

தமாட்டார்

வாகைச்

சட்டமாைது

ேவறுகளுக்காை
இருப்போகவும்

இச்சட்டே்தில் குற் றங் கனளக் கூட்டவும் ேற்காலே் தேனவகளுக்கு ஏற் ப சட்டே்திை்
விதிகனள
அமல் படுே்ேவும்
மாநிலங் களுக்கு
அதிகாரம்
உள் ளது
எை்றும்
தபாக்குவரே்துே் துனற அனமச்சர் பேரிவிே்துள் ளார்.

தூய தமிழ் ப் பை் ைோள ் விருது


ேகவல் போடர்பிற் கு தூய ேமிழ் ச ் பசாற்கனளப்
ஊக்குவிப்பேற் காக
பசந்ேமிழ்
பசாற் பிறப்பியல்

பயை்படுே்தும் மக்கனள
அகர
முேலிே்
திட்ட

இயக்குநரகமாைது இந்ே விருனே அறிவிே்துள் ளது.


தகாயம் புே்தூனரச் தசர்ந்ே பட்டோரியாை சி. மணிகண்டை் , புதுச்தசரினயச் தசர்ந்ே
ஆர். ைரிோஸ் மற் றும் திருச்சினயச் தசர்ந்ே கல் லூரி மாணவராை டி. ஆதராக்கிய
ஆலிவர் ராஜ் ஆகிதயார் இந்ேே் திட்டே்திற் குே் தேர்வு பசய் யப் பட்டுள் ளைர்.

தமிழ் வழியில் படித்த மோணவ க
் ளுக்கோன சட்டத்தில் திருத்தம்


இந்ே மதசாோவிை் படி, போடக்கப்பள் ளி முேல் ேமிழ் வழியில் படிே்ே விண்ணப்ப
ோரர்களுக்கு மட்டுதம ‘ேமிழ் வழியில் படிே்ே மாணவர்கள் ’ (Persons Studied in Tamil
Medium - PSTM) எை்ற ஒதுக்கீட்டிை் கீழ் தநரடி ஆட்தசர்ப்புக்கு முை்னுரினம வழங் கப்பட
இருக்கிை்றது.



இந்ே மதசாோவாைது PSTM மாநிலச் சட்டம் , 2010ை் கீழ் , பணிகளில் முை்னுரினம
அடிப்பனடயில் ேமிழ் நாட்டில் நியமைம் எை்பனேே் திருே்ேம் பசய் ய முயலுகிை்றது.



2010 ஆம் ஆண்டில் , ேமிழக அரசாைது PSTM விண்ணப்போரர்களுக்கு 20% இட
ஒதுக்கீட்னட அறிவிே்ேது.



தநரடி

ஆட்தசர்ப்பிற்காக

PSTM

இடஒதுக்கீட்டிை்

கீழ்

விண்ணப்பிப்பவர்கள்

இறுதியாகக் குறிப்பிடப் பட்டுள் ள கல் விே் ேகுதினய மட்டும் ேமிழ் வழியில் பபற் று
விண்ணப்பிப்பனே அரசாங் கம் கண்டோல்
இந்ே திருே்ேமாைது பகாண்டு
வரப்படுகிை்றது.


உோரணமாக,

குறிப்பிடப்பட்டுள் ள

கல் விே்

ேகுதி

பட்டப்படிப்பாக

இருப்பிை் ,

விண்ணப்போரர் பள் ளி மற் றும் கல் லூரியில் ஆங் கில வழியில் படிே்திருந்ோலும் ,
போனலதூரக் கல் வி மூலம் ேமிழ் வழியில் பட்டம் பபற் று இருக்கிை்றைர்.

பவள் ளோடு ஆ ோய் ச்சி றமயம்


புதிோக உருவாக்கப்பட்டுள் ள பேை்காசி மாவட்டே்தில் பவள் ளாடு ஆராய் ச்சி னமயம்
ஒை்று அனமக்கப்படும் எை்று ேமிழ் நாடு கால் நனடப் பராமரிப்புே் துனற
அனமச்சராை தக. ராோகிருஷ்ணை் அறிவிே்துள் ளார்.



தமலும் இவர் தூே்துக்குடி மாவட்டே்தில் புதிய கால் நனட மருே்துவ அறிவியல்
பல் கனலக்கழக பயிற்சி மற் றும் ஆராய் ச்சி னமயம் அனமக்கப்படும் எை்றும்
அறிவிே்துள் ளார்.
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ரதனியில் கோல் நறட மருத்துவக் கல் லூ ி


தேைி

மாவட்டே்தில்

ஒரு

புதிய

கால் நனட

மருே்துவக்

கல் லூரி

திறக்கப்பட

இருக்கிை்றது.


ேமிழ் நாடு முேல் வராை எடப்பாடி தக. பழைிசாமி இது குறிே்ே ேகவனல சட்ட
மை்றே்தில் பேரிவிே்ோர்.



தமலும்

இவர்

நாகர்தகாவிலில்

உள் ள

கால் நனட

மருே்துவமனை

ஓர்

சிறப்பு

பை்தைாக்கு மருே்துவமனையாக ேரம் உயர்ே்ேப்படும் எை்றும் அறிவிே்துள் ளார்.

அம் மோ சிறு சந்றதகள்


ேமிழ் நாடு அரசாைது மாநிலே்தில் தமலும் 189 அம் மா சிறு கூட்டுறவுச் சந்னேகனளே்
திறக்க இருக்கிை்றது.



ேமிழ் நாடு முேல் வராை எடப்பாடி தக.பழைிசாமி இது குறிே்ே ேகவனல மாநில
சட்டமை்றே்தில் பேரிவிே்ோர்.



300ற் கும் தமற் பட்ட கட்டுப்படுே்ேப் படாே பபாருட்கள் அதிகபட்ச சில் லனற வினலனய
விட 50% குனறவாக ேற்தபாது இயங் கி வரும் அம் மா சிறு கூட்டுறவுச் சந்னேகளில்
விற் கப்பட்டு வருகிை்றை.



இந்ேச்

சந்னேகள்

வழங் குவனேயும்

நுகர்தவார்களுக்கு
திறந்ேபவளிச்

நியாயமாை

சந்னேகளில்

வினலயில்

பபாருட்களிை்

பபாருட்கள்
வினலனயக்

கட்டுப்படுே்துவனேயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளை.

பகோ ோனோ ரசோதறன றமயம் - தமிழ் நோடு


சமீபே்தில்

பிை்வரும்

மருே்துவமனைகளில்

பகாராைா

தசாேனை

னமயங் கள்

அனமக்கப் பட்டுள் ளை.
o

இராஜுவ் காந்தி அரசு மருே்துவமனை

o

பசை்னை ஸ்டாை்லி மருே்துவமனை

o

தசலம் அரசு மருே்துவமனை

o

இராஜாஜி மதுனர பபாது மருே்துவமனை

தமிழ் நோட்டின் 38வது மோவட்டம்


மயிலாடுதுனறயாைது ேமிழ் நாட்டிை் 38வது மாவட்டமாக உருபவடுே்து உள் ளது.



ேற் தபானேய மாவட்டமாை நாகப்பட்டிைம் பிரிக்கப்பட்டு ஒரு புதிய மாவட்டே்திை்
ேனலநகராக மயிலாடுதுனறயாைது உருபவடுக்க இருக்கிை்றது.



இேற்கு முை்பு மயிலாடுதுனறயாைது மாயவரம் அல் லது மாயூரம் எை்றறியப் பட்டது.
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ததசியெ் செய் திகள்
ரதசிய முக்கியத்துவ நிறல


இரண்டு உணவு போழில் நுட்ப நிறுவைங் களுக்குே் தேசிய முக்கியே்துவ அந்ேஸ்னே
வழங் க,

மே்திய

அனமச்சரனவ

போழில் முனைதவார்

மற் றும்

தமலாண்னம

மதசாோனவ அங் கீகரிே்துள் ளது.


ேஞ் சாவூரில் உள் ள தேசிய உணவுே் போழில் நுட்ப நிறுவைே்திற் கும் , குண்ட்லியில்
(ைரியாைா) உள் ள தேசிய உணவுே் போழில் நுட்ப நிறுவைே்திற் கும் சிறப்பு அந்ேஸ்து
வழங் கப் படும் .



இது பவளிநாட்டு உணவு நிறுவைங் களுடை் கூட்டுச் தசரவும் , கல் விே் ேரே்னே
தமம் படுே்ேவும் அவர்களுக்கு உேவும் .

ரதசிய
பதோழில் நுட்ப
அளித்துள் ளது

ஜவுளித்

திட்டத்திை் கு

அறமச்ச றவ

ஒப் புதல்



உலகளாவிய ஜவுளிே் போழில் நுட்பே்தில் நமது நாட்னட முை்ைினலப் படுே்தும்
தநாக்கில் மே்திய அரசு இேற் கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



2020-21 நிதியாண்டு முேல் 2023-24 வனர இே்திட்டம் நாை்கு ஆண்டு பசயல் படுே்தும்
காலே்னேக் பகாண்டிருக்கும் .



சராசரியாக ஆண்டிற் கு 15-20% வளர்ச்சி விகிேே்னேக் பகாண்டு உள் நாட்டுச்
சந்னேயிை் அளனவ 40-50 பில் லியை் டாலர்களாக உயர்ே்தும் தநாக்கில் இே்திட்டம்
பசயல் படும் .

24வது கிழக்கு மண்டலச் சறப


மத்திய

உள்துமற

அமமச்சர்

அமித்ஷொ

தமலமமயிலொன

கிழக்கு

மண்டலச்

சனபயிை் 24 ஆவது கூட்டம் புவமனஷ்வரில் நமடபபற் றது.


இக்கூட்டம் கீழ் கூறியவற் றிை் மீது கவைம் பசலுே்தியது,
o

பபண்கள் மற் றும் குழந்னேகளுக்கு எதிராை பாலியல் குற் றங் கள் மற் றும் வை்
புணர்வு வழக்குகள் குறிே்து வினரவாை விசாரனணனயயும் தமலும்

o

இந்திய-வங் கதேச

எல் னல

வழியாக

கால் நனட

கடே்ேனலே்

ேடுக்கவும்

பேளிவாை திட்டங் கனள தமற்பகாள் ள உள் ளது.


ஒடிசா, தமற் கு வங் கம் , பீகார் மற் றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் , இதில் பங் குபபற் ற நாை்கு
கிழக்கு மாநிலங் கள் ஆகும் .

மத்திய நுக ்ரவோ ் போதுகோப் பு ஆறணயம்


மே்திய நுகர்தவார் பாதுகாப்பு ஆனணயம் ஏப்ரல் முேல் வாரே்திற் குள் நிறுவப்படும்
எை்று மே்திய நுகர்தவார்
அனமச்சகம் அறிவிே்ேது.



விவகாரங் கள் ,

உணவு

மற் றும்

பபாது

விநிதயாக

நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் , 2019 இை் கீழ் இந்ே ஆனணயம் உருவாக்கப் பட்டு
வருகிை்றது.



இந்ேச் சட்டம் நுகர்தவார் பாதுகாப்புச் சட்டம் , 1986க்குப் பதிலாக, தமலும் நுகர்தவார்
கவனலகனள நிவர்ே்தி பசய் யும் அேை் தநாக்கே்னே விரிவுபடுே்துகிறது.
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பபாருள் அல் லது தசனவயிை் ேரம் அல் லது அளவு குறிே்து ேவறாை ேகவல் கனள
வழங் குேல் , ேவறாை விளம் பரம் பசய் ேல் தபாை்ற குற் றங் கனள புதிய சட்டம்
கண்டுணர்கிறது.



பபாருட்கள்

மற் றும்

தசனவகள்

“ஆபே்ோைனவ,

அபாயகரமாைனவ

அல் லது

பாதுகாப்பற் றனவ” எைக் கண்டறியப் பட்டால் அேை் பிை் எடுக்கப்பட தவண்டிய
நடவடிக்னககனளயும் இது குறிப்பிடுகிறது.

மூத்தக் குடிமக்களுக்கு துறணக் கருவிகள்
நர ந் தி


மை் றும் சோதனங் கள்

- பி தம ்

ரமோடி

பிரேமர் நதரந்திர தமாடி உே்ேரப் பிரதேசே்தில் பிரயாக்ராஜில் உள் ள ஒரு முகாமில்
மூே்ேக் குடிமக்களுக்கும் , மாற் றுே் திறைாளிகளுக்கும் உேவும் வனகயில் துனணக்
கருவிகனளயும் சாேைங் கனளயும் வழங் கிைார்.



ராஷ்டிரிய

வதயாஷ்ரி

தயாஜைாவிை்

கீழ்

மூே்ேக்

குடிமக்களுக்கும் ,

துனணக்

கருவிகள் / உபகரணங் கள் வாங் குவது மற் றும் பபாருே்துவது எை்ற திட்டே்திை் கீழ்
மாற் றுே் திறைாளிகளுக்கும் பிரேமர் துனணக் கருவிகனளயும் பிற சாேைங் கனளயும்
வழங் கிைார்.


திவ் யாங் ஜை் (மாற் றுே் திறைாளிகள் ) மற் றும்

மூே்ேக் குடிமக்களிை் அை்றாட

வாழ் க்னக மற் றும் சமூக-பபாருளாோர வளர்ச்சிக்கு இந்ே துனணக் கருவிகனளயும்
மற் றும் சாேைங் கனளயும் பகாண்டு உேவுவதே இேை் குறிக்தகாளாகும் .

இந்தி


தனுஷ் பயிை் சி - 5வது பதிப் பு
இந்திய விமாைப்பனட மற்றும் இங் கிலாந்திை் ராயல் விமாைப்பனட இனணந்து
இந்திர ேனுஷ் எை்ற பயிற்சியிை் 5ஆவது பதிப்னப உே்ேரப் பிரதேசே்தில் உள் ள
ஹிந்ோை் விமாைப் பனட நினலயே்தில் போடங் கியது.



இரு விமாைப் பனடகளுக்கும் இனடயிலாை பரஸ்பர பசயல் பாட்டுப் புரிேனல
தமம் படுே்ே இந்ேப் பயிற் சி தமற்பகாள் ளப் படுகிறது.
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‘அடிப்பனடப்

பாதுகாப்பு

மற் றும்

பனடபலம் ’

இப்பயிற் சியிை்

தநாக்கமாக

அனமந்துள் ளது.


இந்ே பயிற் சியிை் முேல் பதிப்பு 2006 இல் நடே்ேப் பட்டது.

வடகிழக்கு மோநிலங் களில் பதோகுதி வற யறை


2008 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 8 அை்று வழங் கப்பட்ட உே்ேரனவ ரே்து பசய் வேை் மூலம்
வடகிழக்கு மாநிலங் களாை அருணாச்சலப் பிரதேசம் , அசாம் , மணிப்பூர் மற்றும்
நாகாலாந்து
ஆகிய
மாநிலங் களில்
போகுதி
வனரயனறனய
மீண்டும்
போடங் குவேற் கு இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவர் ராம் நாே் தகாவிந்ே் ஒப்புேல் அளிே்து
உள் ளார்.



2001

ஆம்

ஆண்டு

மக்கள் போனக

கணக்பகடுப்புப்

புள் ளி

விவரங் களிை்

அடிப்பனடயில் மக்களனவ மற் றும் மாநில சட்டசனபே் தேர்ேல் கள் ஆகியவற் றிற்காக
ஒவ் பவாரு மாநிலம் மற் றும் ஒை்றியப் பிரதேசம் ஆகியவற் னறே் போகுதிகளாகப்
பிரிப்பேற்காக போகுதி வனரயனறச் சட்டம் , 2002ை் கீழ் போகுதி வனரயனற
ஆனணயம் ஒை்று அனமக்கப் பட்டுள் ளது.


இந்தியாவில் இதுவனர நாை்கு முனற போகுதி வனரயனற ஆனணயங் கள் அனமக்கப்
பட்டுள் ளை. அனவயாவை:
o

1952ல் போகுதி வனரயனற ஆனணயச் சட்டம் , 1952ை் கீழ் ,

o

1963ல் போகுதி வனரயனற ஆனணயச் சட்டம் , 1962ை் கீழ் ,

o

1973ல் போகுதி வனரயனறச் சட்டம் , 1972 மற் றும்

o

2002ல்

போகுதி

வனரயனறச்

சட்டம் ,

2002ை்

கீழ்

போகுதி

வனரயனற

ஆனணயங் கள் அனமக்கப் பட்டுள் ளை.

விவசோயி உை் பத்தியோள ் அறமப் புகள்


பிரேமர் தமாடி உே்ேரப் பிரதேசே்திை் சிே்ரக்கூட்டில் 10,000 விவசாயி உற் பே்தியாளர்
அனமப்புகனளே் போடங் கிைார்.



இது சிறு விவசாயிகளுக்கு அவர்களிை் சவால் கனள ஒருங் கினணந்ே வனகயில்
எதிர்பகாள் வேற்காக ஒரு ேளே்னே வழங் குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ே நடவடிக்னகயாைது விவசாயிகள் வணிகர்களாக மாறுவேற் கு உேவுகிை்றது.

11வது ரதசிய கிருஷி விக்யோன் ரகந்தி


மோநோடு

மே்திய தவளாண் மற் றும் விவசாயி நலே் துனற அனமச்சராை நதரந்திர சிங் தோமர்
புது தில் லியில் 11வது தேசிய கிருஷி விக்யாை் தகந்திர (Krishi Vigyan Kendra – KVK) மாநாடு
- 2020ஐே் போடங் கி னவே்ோர்.



முேலாவது KVK ஆைது 1974 ஆம் ஆண்டில் தகாயம் புே்தூரில் உள் ள ேமிழ் நாடு
தவளாண் பல் கனலக்கழகே்திை் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டில் தசாேனை அடிப்பனடயில்
புதுச்தசரியில் நிறுவப்பட்டது.



ேற் தபாது நாடு முழுவதும் 700க்கும் தமற்பட்ட KVKக்கள் உள் ளை.
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புதுப் பிக்கத்தக்க எ ிசக்தி ரமலோண்றம றமயங் கள் (REMCகள் )


புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி ஒருங் கினணப்பிற் காக 11 REMCக்கனள (புதுப்பிக்கே்ேக்க
எரிசக்தி தமலாண்னம னமயங் கள் - Renewable Energy Management Centres) மே்திய மிை்
துனற அனமச்சராை ஆர் தக. சிங் நாட்டிற் கு அர்ப்பணிே்ோர்.



இந்ே நிகழ் விை் தபாது இவர் வடக்குப் பிராந்தியப் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி
தமலாண்னம னமயே்னேயும் (Northern Region Renewable Energy Management Centre - NRREMC) திறந்து னவே்ோர்.



REMCக்களில் பசயற் னக நுண்ணறினவ அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட புதுப்பிக்கே்ேக்க
ஆற் றல்

முை்கணிப்பு

மற்றும்

பசயல் பாட்டாளர்களுக்கு

அதிக

திட்டமிடல்
காட்சிே்

கருவிகள்
திறை்

உள் ளை.

மற் றும்

இனவ

தமம் பட்ட

போடர்

சூழ் நினல

விழிப்புணர்னவ வழங் குகிை்றை.

RaIDer-X


சமீபே்தில் பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மற் றும் தமம் பாட்டு அனமப்பு (Defence Research and
Development Organisation - DRDO) மற் றும் பபங் களூரில் உள் ள இந்திய அறிவியல்
நிறுவனம் (Indian Institute of Science) ஆகியனவ இனணந்து RaIDer-X எை்ற பபயர்
பகாண்ட புதிய பவடிபபாருட்கனளக் கண்டறியும் சாேைம் ஒை்னற பவளியிட்டுள் ளது.



RaIDer-X ஆைது சமீபே்தில் மார்ச் 01 அை்று நடே்ேப்பட்ட 2020 ஆம் ஆண்டிை்
பவடிபபாருட்கனளக் கண்டறிவேற்காை தேசியப் பயிலரங் கே்திை் (NWED - National
Workshop on Explosive Detection) தபாது காட்சிப் படுே்ேப் பட்டது.



இது
ஒரு
குறிப்பிட்ட
வரம் பிலிருந்து
பவடிபபாருட்கனளக்
பசயல் பாட்டாளருக்கு அறிவிக்கும் திறை் பகாண்டது.

கண்டறிந்து

DRDO


DRDO ஆைது இந்திய அரசிை் மே்தியப் பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் உள் ள
ஆராய் ச்சி மற் றும் வளர்ச்சிப் பிரிவாகும் .



இது அதிநவீை பாதுகாப்புே் போழில் நுட்பங் கள் மற் றும் பாதுகாப்பு அனமப்புகளில்
ேை்ைினறவு அனடவேற்காக இந்திய ஆயுேப் பனடகனள நவீை போழில் நுட்பே்துடை்
இனணக்கிை்றது.



இது 1958 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.
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ரவறலயின்றம விகிதம்


இந்தியாவிை் தவனலயிை்னம விகிேமாைது பிப்ரவரியில் 7.78% ஆக உயர்ந்ேது. 2019
ஆம் ஆண்டு அக்தடாபருக்குப் பிறகு மிக அதிகமாை விகிேம் இதுவாகும் .



இந்ேே் ேரவாைது இந்தியப் பபாருளாோரக் கண்காணிப்பு னமயே்திைால் (Centre for
Monitoring Indian Economy - CMIE) பவளியிடப் பட்டுள் ளது.



பகாதராைா னவரஸ் போற் றுதநாயால் எழும் விநிதயாகச் சங் கிலிப் பிரச்சினைகளால்
பபாருளாோரம் போடர்ந்து பாதிக்கப்படுவோல் இந்ே விகிேம் தமலும் உயரக்கூடும்
எை்று இந்ே அறிக்னக கூறுகிை்றது.

விமோனப் பயணத்தின் ரபோது அருகறல வசதி (றவஃறப)


விமாைப் பயணே்திை் தபாது அருகனல (னவஃனப) தசனவகனள வினரவில் அறிமுகப்
படுே்ே மே்திய அரசு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



விமாைே்தில்

உள் ள

விமாைிகளிை்

அனுமதி

பபற் ற

பிறகு

விமாைே்தில்

பயணிப்பவர்களுக்கு இந்ே தசனவ வழங் கப்பட இருக்கிை்றது.


விமாைே்தில் உள் ள பயணிகள் விமாைப் பயை்முனறயில் இருக்கும் சாேைங் களுக்கு
அந்ே விமாைே்தில் அருகனல (னவஃனப) தசனவகனளப் பபறலாம் .



விமாைம் புறப்பட்டு விமாைே்திை் அனைே்து கேவுகளும் மூடப்பட்டவுடை் மட்டுதம
இந்ே தசனவனயப் பயணிகள் பபற முடியும் .



விமாைப் பயணே்திை் தபாது இனணயச் தசனவயிை் பயை்பாட்டிற் காக பபாது
இயக்குைரால் இேற் குச் சாை்றளிக்கப்பட தவண்டும் .

இந்தியோ மை் றும்

அ ்ரமனியோ ஆகிய நோடுகளுக்கிறடரயயோன போதுகோப் பு

ஒப் பந்தம்


ஐதராப்பாவில் உள் ள அர்தமைியாவிற் கு ஆயுேங் கனளக் கண்டறியும் வனகயில்
உள் நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட நாை்கு தரடார்கனள வழங் க வழிபசய் யும் 40
மில் லியை் டாலர் மதிப்பிலாை பாதுகாப்பு ஒப்பந்ேே்னே இந்தியா தமற் பகாண்டு
உள் ளது. ரஷ்யா மற் றும் தபாலந்து ஆகிய நாடுகனளப் பிை்னுக்குே் ேள் ளி இந்தியா
அந்நாட்டுடை் ஒப்பந்ேம் தமற் பகாண்டுள் ளது.



இந்ே ஒப்பந்ேமாைது பாதுகாப்புே் துனறயில் “இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம் ” எை்ற
திட்டே்திற்கு ஒரு பபரிய சாேனையாகக் கருேப் படுகிை்றது.



இந்ே ஒப்பந்ேே்திை் படி, இந்தியா “சுவாதி” எை்ற ஆயுேங் கனளக் கண்டுபிடிக்கும்
நாை்கு தரடார்கனள அர்தமைியாவிற் கு வழங் க இருக்கிை்றது.



இது 50 கி.மீ தூரே்தில் உள் ள சிறு பீரங் கிகள் , குண்டுகள் மற் றும் ராக்பகட்டுகள்
(ஏவுகனண) தபாை்ற எதிரி நாட்டு ஆயுேங் களிை் தவகம் , ோைியங் கும் ேை்னம
மற் றும்

துல் லியமாை

இருப்பிடம்

ஆகியனவ

குறிே்ே

ேகவல் கனள

வழங் க

இருக்கிை்றது.


பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி மற் றும் வளர்ச்சி அனமப்பிை் மிை்ைணு மற் றும் தரடார்
வளர்ச்சி அனமப்பிைால் (Electronics and Radar Development Establishment - LRDE) சுவாதி
எை்ற தரடார் ஆைது உருவாக்கப் பட்டது.
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உலகப் போ ம் ப ியத் தளங் கள்


2020 ஆம் ஆண்டில் உலகப் பாரம் பரியே் ேளங் கள் பட்டியலில் தசர்க்கப் படுவேற்காக
பிை்வரும் இரண்டு ேளங் கனள மே்திய அரசு பரிந்துனரே்துள் ளது.



o

‘தோலவீரா: ைரப்பா நகரம் ’ மற் றும்

o

‘ேக்காண சுல் ோைே்திை் நினைவுச் சிை்ைங் கள் மற் றும் தகாட்னடகள் ’.

தோலவீரா எை்பது குஜராே்திை் கட்ச ் பானலவை வைவிலங் கு சரணாலயே்தில்
அனமந்துள் ள ஒரு போல் பபாருள் ேளமாகும் .



இது பண்னடய சிந்து சமபவளி நாகரிகே்திை் எச்சங் கனள (போல் பபாருள் மீதிகனள)
பகாண்டுள் ளது.



‘ேக்காண சுல் ோைே்திை் நினைவுச்சிை்ைங் கள் மற் றும் தகாட்னடகள் ’.
o

பிடார் தகாட்னட - நவீை காலே்திற் கு முை்பு கட்டப்பட்ட உலகிை் இரண்டாவது
பபரிய குவிமாடம் .

o

பிஜப்பூர் நினைவுச் சிை்ைங் கள்

o

தகால் பகாண்டா தகாட்னட - நீ ர் தமலாண்னமக்குப் புகழ் பபற்றது.

o

குல் பர்கா தகாட்னட - பாமிைி சுல் ோைகே்திை் போடக்க காலே் ேனலநகரம் .

சுரபோஷித் மோ அபியோன்


2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1 அை்று மக்களனவ சபாநாயகராை ஓம் பிர்லா ராஜஸ்ோைிை்
தகாட்டாவிலிருந்து ஒரு தேசிய அளவிலாை பிரச்சாரே்னேே் போடங் கி னவே்ோர்.



இது ஊட்டச்சே்து
பகாண்டுள் ளது.

குனறபாடற் ற

இந்தியானவ

உருவாக்குவனே

தநாக்கமாகக்



"சுதபாஷிே் மா அபியாை்" ஆைது நாட்டில் உள் ள இளம் பருவப் பபண்கள் மற்றும்
கர்ப்பிணிப் பபண்கனள ஆேரிக்கிை்றது.



இந்ே
பிரச்சாரமாைது
கர்ப்பிணிப்
பபண்கனளயும்
புதிோகப்
பிறந்ே
குழந்னேகனளயும் ஆதராக்கியமாக னவே்திருப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ேப் பிரச்சாரே்திை் முேல் கட்டே்தில் , 1000 கர்ப்பிணிப் பபண்களுக்கு ேலா 17
கிதலாகிராம் சீராை உணனவக் பகாண்ட உணவுப் பபாட்டலங் கள் வழங் கப்பட்டை.
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பகௌசல் போ த்


தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற் றும் பஞ் சாயே்து ராஜ் நிறுவைம் (National Institute of Rural
Development and Panchayati Raj - NIRDPR) ஆைது ‘பகௌசல் பாரே்’ எை்ற பபயனரக் பகாண்ட
ஒரு நிறுவை வள திட்டமிடல் ேளே்னே உருவாக்கியுள் ளது.



இது தீை் ேயாள் உபாே்யாய கிராமீை் பகௌசல் யா தயாஜைா (Deen Dayal Upadhyaya
Grameen Kaushalya Yojana - DDU-GKY) எை்பதிை் கீழ் உள் ள திட்டங் களிை் ேரவுகனளக்
கண்காணிக்கவும் ேகவல் கனள ஒரு அனமப்பில் இனணக்கவும் மாநிலங் களுக்கு
உேவுகிை்றது.

DDU-GKY


மே்திய ஊரக தமம் பாட்டுே் துனற அனமச்சகமாைது DDU-GKY எை்ற திட்டே்தினை 2014
ஆம் ஆண்டு பசப்டம் பர் 25 (அந்திதயாேயா திவாஸ்) அை்று அறிவிே்ேது.



DDU-GKY எை்பது தேசிய கிராமப்புற வாழ் வாோரே் திட்டே்திை் (NRLM - National Rural
Livelihood Mission) ஒரு பகுதியாகும் .



DDU-GKY இை் குறிக்தகாள் கள் பிை்வருமாறு:
o

கிராமப்புற
ஏனழக்
குடும் பங் களிை்
ஆோரங் கனளச் தசர்ே்ேல் மற்றும்

வருமாைே்தில்

பல் தவறு

மூல

o

கிராமப்புற இனளஞர்களிை் போழில் முயற்சிகனள (விருப்பங் கனள) பூர்ே்தி
பசய் ேல் .

பி தோன் மந்தி ி லகு வியோபோ ி மன் - தன் ரயோஜனோ


வர்ே்ேகர்கள் , கனடக்காரர்கள் மற் றும் சுயபோழில் பசய் பவர்களுக்காை தேசிய
ஓய் வூதிய
திட்டே்திை்
கீழ்
இதுவனர
34,000க்கும்
தமற் பட்தடார் மட்டுதம
இனணந்துள் ளோல் இேை் பசயல் திறைாைது குனறந்து காணப் படுவோக மதிப்பிடப்
பட்டுள் ளது.



2019 ஆம்
ஆண்டில்
மே்திய போழிலாளர் நலே் துனற அனமச்சகே்திை்
போனலதநாக்கு ஆவணமாைது 2019 - 2020 ஆம் ஆண்டில் இந்ே திட்டே்திை் கீழ் 25
லட்சம் பயைாளிகனளச் தசர்ப்பனே இலக்காகக் பகாண்டிருந்ேது.



பிரோை் மந்திரி லகு வியாபாரி மை் - ேை் தயாஜைா எை்பது ஒரு ேை்ைார்வ மற் றும்
பங் களிப்பு ஆகியவற்னற அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட மே்திய அரசிை் திட்டமாகும் .



இந்ேே் திட்டமாைது 18 - 40 வயதுக்குள் இந்ேே் திட்டே்தில் இனணந்ேவர்கள் , 60 வயனே
எட்டிய

பிை்ைர் அவர்களுக்கு

மாோந்திரக்

குனறந்ேபட்ச

உறுதிப்படுே்ேப்பட்ட

ஓய் வூதியமாை ரூ. 3,000 அளிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

நதிநீ ் இறணப் புத் திட்டங் கள்


நதிகனள இனணப்பேற்காை திட்டங் கனள பசயல் படுே்துவேற்காக ஒரு ேைிப்பட்ட
(பிரே்திதயக) அனமப்னப நிறுவ மே்திய அரசு முயற் சிே்து வருகிை்றது.



இது நதிகள் தேசிய நதிநீ ர் இனணப்பு ஆனணயம் (National Interlinking of Rivers Authority NIRA) எை்று அனழக்கப்பட உள் ளது.



முை்பமாழியப்பட்ட இந்ே அனமப்பாைது மாநிலங் களுக்கு இனடதயயாை மற் றும்
மாநிலங் களுக்குள்

தமற்பகாள் ளப்படும்

நதிநீ ர்

இனணப்புே்

திட்டங் கனள

பசயல் படுே்தும் எை்று எதிர்பார்க்கப் படுகிை்றது.


மாநிலங் களுக்குள் ளும் மாநிலங் களுக்கு பவளியில் இருந்தும் நிதி திரட்டுவேற்காை
ஏற் பாடுகனளயும் இது தமற் பகாள் ள இருக்கிை்றது.
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QS உலகத் த வ ிறச


QS உலகே் ேரவரினசப் படி, இந்ே ஆண்டில் இந்தியாவில் இருந்து ஐந்து கல் வி
நிறுவைங் கள் முேல் 100 இடங் களில் இடம் பபற் றுள் ளை.



மும் னபயில் உள் ள இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைே்திை் கைிம மற் றும் சுரங் கப்
பபாறியியல் மற் றும் தில் லிப் பல் கனலக் கழகே்திை் தமம் பாட்டு ஆய் வுகள் ஆகியனவ
இந்தியாவிலிருந்து முேலிடம் பிடிே்துள் ள பாடப் பிரிவுகளாகும் .
நிறுவனம்

தரவரிளெ

இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் - காை்பூர்

96

இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் -மேராஸ்

88

இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் - கரக்பூர்

86

இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் – தில் லி

47

இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் - மும் னப
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ஜன் அவுசோதி வோ ம்


2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1 ஆம் தேதி முேல் பிரோை் மந்திரி பாரதிய ஜை் அவுசாதி
தகந்திரங் களிை் மூலம் நாடு முழுவதும் ஜை் அவுசாதி வாரமாைது பகாண்டாடப்
படுகிை்றது.



ஜை் அவுசாதி தகந்திர உரினமயாளர்கள் உடல் நலம் மற்றும் சுகாோரம் குறிே்ே
விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற்காக பல் தவறு வனகயாை நடவடிக்னககனள
ஏற் பாடு பசய் து வருகிை்றைர்.



இந்ே வார அனுசரிப்பிை் நாை்காவது திைே்தில் , ‘சுவிோ தச சம் மை்’ எை்ற
கருப்பபாருனளக் பகாண்டு நாட்டில் பபண்கனள தமம் படுே்தும் நிகழ் சசி
் யாைது
நடே்ேப் பட்டது.



பிரோை் மந்திரி பாரதிய ஜை் அவுசாதி பரிதயாஜைா எை்பது மே்திய அரசாங் கே்திை்
ஒரு முக்கியமாை முயற்சியாகும் .



ேரமாை மருந்துகனள குனறந்ே வினலயில் வழங் குவேற்காை அேை் முயற் சியாைது
இப்தபாது மக்கள் மே்தியில் பபரும் ோக்கே்னே ஏற்படுே்தி வருகிை்றது.

ரவளோண்
ஏை் றுமதிக்
ஒப் பந்தங் கள்


பகோள் றகறயச்

பசயல் படுத்தப்

பு ிந்துண வு
்

தவளாண் மற் றும் பேப்படுே்ேப்பட்ட உணவு ஏற் றுமதி தமம் பாட்டு ஆனணயமாைது
(APEDA - Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA) தவளாண்
ஏற் றுமதிக்

பகாள் னகனயச்

பசயல் படுே்துவேற் காக

பல

அனமப்புகளுடை்

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங் களில் னகபயழுே்திட்டுள் ளது.


தவளாண்

ஏற் றுமதி

அடிப்பனடயிலாை

உற் பே்தி,

ஏற் றுமதி

ஊக்குவிப்பு,

பபாருள் களுக்காை சிறந்ே வினலனய விவசாயிகளுக்கு வழங் குேல் மற்றும் இந்திய
அரசிை் பகாள் னககள் & திட்டங் களுக்குள் ஒே்தினசந்து தபாேல் ஆகியவற் னற
னமயமாகக்

பகாண்டு

விவசாய

ஏற் றுமதிக்

பகாள் னகயாைது

வடிவனமக்கப்

பட்டுள் ளது.


இது மதிப்புே் போடர் முழுவதும் இழப்புகனளக் குனறப்பேற்கு உேவுவேற்காக
மூலாோரே்திதலதய

மதிப்னபக்

கூட்டுவேை்

மூலம்

தமம் படுே்ேப்பட்ட

வருமாைே்திற்காை “விவசாயிகனள னமயமாகக் பகாண்ட அணுகுமுனறயிை்” மீது
கவைம் பசலுே்துகிை்றது.
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பமய் நிக ் நோணயங் கள்


2018 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்தில் , ரிசர்வ் வங் கியாைது பமய் நிகர் நாணயம் அல் லது
பிட்காயிை் தபாை்ற பமய் நிகர் நாணயங் களில் பரிவர்ே்ேனைகனள தமற்பகாள் வதில்
இருந்து வங் கி மற் றும் நிதியியல் தசனவ நிறுவைங் கனளே் ேனட பசய் ேது.



இந்திய

ரிசர்வ்

வங் கியிை்

சுற்றறிக்னகயாைது

நாட்டிை்

வர்ே்ேகே்தில்

ேனலயிடுவேை் மூலம் சட்டே்னே மீறுகிை்ற காரணே்திைால் உச்ச நீ திமை்றம்
ேற் பபாழுது பமய் நிகர் நாணயங் கனளக் பகாண்டு வர்ே்ேகே்னே (ேனட நீ க்கம் )
தமற்பகாள் ள அனுமதி வழங் கியுள் ளது.


பமய் நிகர் நாணயங் கள் எை்பது ஒரு டிஜிட்டல் நாணயமாகும் . இேற்காை குறியாக்க
நுட்பங் கள் அேை் பயை்பாட்னட ஒழுங் கு படுே்துவேற் கும் அேனை பவளியிடுவனே
உருவாக்குவேற் கும் பயை்படுே்ேப் படுகிை்றை.



இது எந்ேபவாரு வங் கி, அரசு அல் லது னமயப்படுே்ேப்பட்ட நிதி அதிகாரிகளால்
கட்டுப்படுே்ேதவா ஒழுங் குபடுே்ேதவா முடிவதில் னல.

போதுகோப் பு றம


அறிவியல் மற் றும் பதொழிலக ஆய் வு மன்றம் (Council of Scientific and Industrial Research –
CSIR) தேசிய இயற் பியல் ஆய் வகமாைது இரு நிறங் களில் ஒளிரும் பாதுகாப்பு னம
ஒை்னற உருவாக்கியுள் ளது. இது சிவப்பு மற் றும் பச்னச வண்ணங் களில் ஒளிரும்
திறை் பகாண்டது.



உருவாக்கப்பட்ட இந்ே னம ஆைது கள் ள ரூபாய் தநாட்டுகனளே் ேடுக்க உேவும் .



கடவுச்சீட்டு, அரசாங் க ஆவணங் கள் , அனடயாள அட்னடகள் தபாை்றவற் றிை் நம் பகே்
ேை்னமனய சரிபார்க்க இந்ே னமனயப் பயை்படுே்ேலாம் .
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பபோதுத் துறை வங் கிகறள இறணக்க அறமச்ச றவ ஒப் புதல்


10 பபாதுே்துனற வங் கிகனள (public sector banks - PSBs) நாை்கு நிறுவைங் களாக
ஒருங் கினணப்பேற்கு மே்திய அனமச்சரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்ே நடவடிக்னகயாைது இந்தியாவில் குனறந்ே எண்ணிக்னகயிலாை, ஆைால்
வலுவாை

கடை்

வழங் கு

நிறுவைங் கனளக்

பகாண்டிருப்பனே

தநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


ேற் தபாது, இந்தியாவில் 18 பபாதுே் துனற வங் கிகள் உள் ளை. ஆைால் 2017 ஆம்
ஆண்டில் இந்தியாவில் 27 பபாதுே் துனற வங் கிகள் இருந்ேை.



இந்ே இனணப்புக்குப் பிறகு இந்ே எண்ணிக்னக தமலும் 12 ஆகக் குனறயும் .

ரமக் பிறணப் பு பசயல் முறை


ஜம் மு காஷ்மீரில் சமூக ஊடகங் களிை் பயை்பாட்னட மீண்டும் போடங் கிய பிை்ைர்,
இப்தபாது இனணயே்னே தமக் (ஊடக அணுகுக் கட்டுப்பொடு - media access control)
பினணப்புச் பசயல் முனற மூலம் மட்டுதம அணுக முடியும் .



MAC

பினணப்பு

எை்பது

இனணய

அணுகனல

அனுமதிப்பேற்காக

பயைரிை்

கணிைியிை் MAC முகவரி மற் றும் இனணய பநறிமுனற முகவரி (IP - Internet protocol)
ஆகியனவ பினணக்கப்பட்ட ஒரு பசயல் முனறயாகும் .


இந்ேச் பசயல் முனறயிை் மூலம் , ஒரு குறிப்பிட்ட கணிைியிை் MAC முகவரி மற் றும் IP
முகவரி பினணக்கப்பட்ட தகாரிக்னகயாைது ஏற் றுக் பகாள் ளப்படும் .



MAC மற் றும் IP முகவரி பினணக்கப்பட்டுள் ள கணிைினயப் பயை்படுே்தி ஜம் மு
காஷ்மீர் நிர்வாகே்ோல் அனுமதிக்கப்பட்ட வனலே் ேளங் கனள மட்டுதம அணுக
முடியும் எை்பதே இேை் பபாருளாகும் . மற் ற இனணய அணுகல் கனள தமற்பகாள் ள
முடியாது.

நோரனோ அறிவியல் மை் றும் பதோழில் நுட்பம் குறித்த ச வ
் ரதச மோநோடு


ICONSAT (நாதைா அறிவியல் மற்றும் போழில் நுட்பம் போடர்பாை சர்வதேச மாநாடு International Conference on Nano Science and Technology) எை்பது இந்திய அரசிை் அறிவியல்
மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் நாதைா திட்டே்திை் ேனலனமயில் இந்தியாவில்
நனடபபறும்

ஒரு

சர்வதேச

மாநாட்டுப்

பதிப்பாகும் .

இந்ே

மாநாடு

இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நனடபபறுகிை்றது.


ICONSAT -2020ஐ பகால் கே்ோவில் உள் ள எஸ்.எை். தபாஸ் தேசிய அடிப்பனட அறிவியல்
னமயே்ோல் நடே்ேப்படுவேற்கு இந்திய அரசிை் அறிவியல் மற்றும் போழில் நுட்பே்
துனறயிை் நாதைா திட்டமாைது ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்ே மாநாடாைது மார்ச் 5 ஆம் தேதி முேல் 7 ஆம் தேதி வனர பகால் கே்ோவில்
நனடபபறுகிை்றது.



நாதைா அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே்திை் வளர்ந்து வரும் பகுதிகளில் சமீபே்திய
வளர்ச்சியுடை் தவகே்னே னவே்திருப்பது இந்ே மாநாட்டிை் தநாக்கமாகும் .

ஒருங் கிறணந் த உள் நோட்டு எ ிசக்தி அறமப் புகள்


ஒருங் கினணந்ே உள் நாட்டு எரிசக்தி அனமப்புகள் குறிே்ே இந்தியா - ஐதராப்பிய
ஒை்றியம் ஆகியவற் றிை் முேை்னமே் திட்டமாைது
பயை்பாட்டு வாரே்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.
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2020

இந்தியே்

திறை்மிகு



இந்தியா மற் றும் ஐதராப்பிய ஒை்றியே்திற் கு இனடயிலாை இந்ே கூட்டுப்
பங் களிப்பாைது தூய் னமயாை எரிசக்தி மற்றும் காலநினலக்கு உேவ இருக்கிை்றது.



இது எரிசக்தி ஆராய் ச்சி மற்றும் புே்ோக்கங் களில் , முக்கியமாக புதுப்பிக்கே்ேக்க
ஆற் றல்

மற் றும்

ஆற்றல்

அனமப்பில்

அேை்

ஒருங் கினணப்பு

ஆகியவற்றில்

ஒே்துனழப்னப தமம் படுே்துகிை்றது.


இந்ே
ஒே்துனழப்பாைது
எரிசக்தி
விநிதயாகே்னே
தூய் னமயாைோகவும்
திறை்மிக்கோகவும் அனைவருக்கும் குனறந்ே வினலயிலும் வழங் க வழிவனக
பசய் கிை்றது.

இந் தியா - சுவீடன் ஒத்துளழ ் பு


இந்தியே் திறை்மிகு பயை்பாட்டு வாரே்தில் இந்தியா - சுவீடை் கூட்டு போழில் துனற
ஆராய் ச்சி மற் றும் தமம் பாட்டு திட்டே்னே ஸ்வீடை் மற் றும் இந்தியா ஆகிய நாடுகள்
கூட்டாக அறிவிே்துள் ளை.



இந்ேக் கூட்டுே் திட்டமாைது திறை்மிகு போடர் பகுதியில் உள் ள சவால் கனள
எதிர்பகாள் ளுவேற்காக

சுவீடை்

மற் றும்

இந்தியாவிை்

உலகே்

ேரம்

வாய் ந்ே

நிபுணே்துவே்னே ஒை்றினணக்க இருக்கிை்றது.

மக்கள் பதோறகக் கணக்பகடுப் பு 2021


2021 ஆம் ஆண்டிை் மக்கள் போனகக் கணக்பகடுப்பு மற் றும் தேசிய மக்கள் போனக
பதிதவட்னடப் புதுப்பிே்ேல் ஆகியனவ ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முேல் போடங் கும் எை்று
மே்திய உள்துனற அனமச்சகம் அறிவிே்துள் ளது.



தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவட்டுப் புதுப்பிே்ேனல புது தில் லி மாநகராட்சிப்
பகுதியாைது போடங் கி னவக்கும் . இந்ேப் பதிதவட்டில் பதிவு பசய் யப்படும் முேல் நபர்
இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவர் ஆவார்.

மத்தியத்

பதோழில்

போதுகோப் புப்

பறடயின்

கட்டுப் போட்டில்

ஜம் மு

விமோன

நிறலயம்


ஜம் மு விமாை நினலயே்திை் பாதுகாப்னப மே்திய போழில் பாதுகாப்புப் பனட (Central
Industrial Security Force - CISF) ஏற்றுக் பகாண்டுள் ளது.



இேை் மூலம் ேற்தபாது 63 விமாை நினலயங் கள் CISFை் கீழ் உள் ளை.



CISF ஆைது 1969 ஆம் ஆண்டில் அனமக்கப்பட்டது. இது 1983 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஆயுேப்
பனடயாக மாற் றப்பட்டது.

ரகோவோவின் ரகோலோ மிளகோய் - GI குறியீடு


தகாவாவிை் தகாலா கிராமே்திை் மனலகளில் வளர்க்கப்படும் புகழ் பபற்ற தகாலா
மிளகாய் அல் லது பகால் சசி
் மிர்ச்சி ஆைது புவிசார் குறியீட்னடப் (Geographical Indication
- GI) பபற் றுள் ளது.



GI

குறியீடாைது

இந்தியாவிை்

புவிசார்

குறியீட்டுப்

பதிவக

அனமப்பிைால்

வழங் கப்படுகிை்றை.


GI குறியீட்னடப் பபற் ற தகாவா மாநிலே்திை் முேலாவது விவசாய உற் பே்தி பபாருள்
தகாலா மிளகாய் ஆகும் .



புவிசார் குறியீடு எை்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசே்தில் உற் பே்தி பசய் யப்படும்
பபாருள் கனளப் பாதுகாக்கவும் அவற்னறக் குறிக்கவும் பயை்படும் அறிவுசார்
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பசாே்துரினமகளிை் (Intellectual Property Rights) ஒரு வடிவமாகும் .

உை் பத்திப் பபோருள் கறள மின் சந் றதப் படுத்துதல் மீதோன ஒப் பந் தம்


மே்திய வீட்டுவசதி மற் றும் நகர்ப்புற விவகாரங் கள் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் உள் ள
தீை்ேயாள் அந்திதயாேயா தயாஜைா - தேசிய நகர்ப்புற வாழ் வாோரே் திட்டமாைது
(DAY-NULM - Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission - DAY-NULM)
அதமசாை் நிறுவைே்துடை் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் ஒை்றில் னகபயழுே்திட்டுள் ளது.



நாடு முழுவதும் நகர்ப் புறங் களில் உள் ள சுய உேவிக் குழுக்களால் (Self Help Groups SHGs)

ேயாரிக்கப்படும்

பபாருட்கனள

மிை்

சந்னேப்படுே்துேலுக்காக

இந்ே

ஒப்பந்ேமாைது னகபயழுே்திடப் பட்டுள் ளது.


இந்ே ஒே்துனழப்பாைது பிை்வருவைவற் னற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
o

சுய

உேவிக்

குழுக்களால்

ேயாரிக்கப்பட்ட

பபாருள் களுக்காை

பரந்ே

வாடிக்னகயாளர் ேளே்தினை விரிவுபடுே்துேல் மற்றும்
o

நகர்ப்

புறங் களில்

நீ டிே்ே

வாழ் வாோரங் கனள

உருவாக்கும்

திட்டே்னே

வலுப்படுே்ேல் .

DAY-NULM


ற் றி

இது நகர்ப்புற ஏனழ மக்களிை் வறுனம மற் றும் பாதிப்னபக் குனறப்பேற்காகே்
போடங் கப்பட்ட மே்திய வீட்டுவசதி மற் றும் நகர்ப்புற அனமச்சகே்திை் முேை்னமே்
திட்டமாகும் .



இது ஏனழகளிை் வலுவாை அடிமட்ட அளவிலாை நிறுவைங் கனள உருவாக்குவேை்
மூலம் , நினலயாை அடிப்பனடயில் அவர்களிை் வாழ் வாோரங் களில் கணிசமாை
முை்தைற் றே்னே ஏற் படுே்ே முயற்சிக்கிை்றது.

மிக முக்கிய நப க
் ளுக்கோன விமோனங் கள் ரமம் படுத்தப் படல் - ரபோயிங் -777


இந்தியப் பிரேமர் மற்றும் இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவர் ஆகிதயாரிை் பயணே்திற்குப்
பயை்படுே்ேப்படும்
தபாயிங்
777
எை்ற
மிக
முக்கிய
நபர்களுக்காை
விமாைங் களுக்குப் புதிய ஏவுகனண எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு முனறனய வாங் க இந்தியா
அபமரிக்காவுடை் ஒப்பந்ேம் பசய் துள் ளது.



இந்தியா ேற்தபாது நாை்கு ஏர் இந்தியா தபாயிங் 747 விமாைங் கனள மிக முக்கிய
நபர்களுக்காை விமாைங் களாக பிரேமர் மற்றும் இந்திய குடியரசுே் ேனலவரிை்
பயணே்திற் குப் பயை்படுே்துகிை்றது.
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நோ ி சக்தி பு ஸ்க ்


சர்வதேச

மகளிர்

திைே்னே

முை்ைிட்டு

(மார்ச்

8)

ராஷ்டிரபதி

பவைில்

15

பபண்களுக்கு நாரி சக்தி புரஸ்கர் விருதினை இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவர் ராம் நாே்
தகாவிந்ே் வழங் கிைார்.


பபண்களுக்கு அதிகாரமளிக்கவும் , அதிலும் குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய மற் றும்
விளிம் புநினலப்
ேைிநபர்கள் ,

பபண்களுக்கு
குழுக்கள்

அதிகாரமளிக்கவும்

மற்றும்

நிறுவைங் களிை்

தவண்டி
சிறப்பாை

பணிபுரியும்
பணிகனள

அங் கீகரிக்கும் வனகயில் அவர்களுக்கு ஒவ் பவாரு ஆண்டும் இந்ே தேசிய விருது
வழங் கப் படுகிை்றது.


இந்ே

விருோைது

மே்தியப்

பபண்கள்

மற் றும்

குழந்னேகள்

நல

தமம் பாட்டு

அனமச்சகே்ோல் 1999 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.


இது நிறுவைம் சார்ந்ே ஆறு பிரிவுகளிலும் இரண்டு ேைிநபர் பிரிவுகளிலும் வழங் கப்
படுகிை்றது.

2020 ஆம் ஆண்டின் விருதுகள்


103 வயது நிரம் பிய ேடகள வீராங் கனையாை மாை் கவுர்.



இந்திய விமாைப் பனடயிை் முேலாவது மகளிர் தபார் விமாைிகளாை தமாகைா சிங் ,
பாவைா காந்ே் மற் றும் அவைி சதுர்தவதி.



விவசாயிகளாை படாலா பூதேவி மற்றும் பிைா தேவி.



னகவினைஞராை ஆரிஃபா ஜாை்.



சுற் றுச்சூழல் ஆர்வலராை சாமி முர்மு.



போழில் முனைதவாராை நில் சா வாங் தமா.



ோைியங் கி ஆராய் ச்சி நிபுணராை ராஷ்மி உர்ே்வர்திசி.



பபண் பகாே்ேைாராை கலாவதி தேவி.



மனலதயற் ற வீராங் கனைகளாை (உடை் பிறந்ேவர்கள் ) ோஷி மற் றும் நுங் ஷி மாலிக்.



பாரம் பரியப் பாடகராை பகௌசிகி சக்தராபர்ே்தி



2018 இல் எழுே்ேறிவுே் தேர்வில் முேலிடம் பிடிே்ே 98 வயோை கார்ே்ோயிைி அம் மா.
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ஆறு பிரிவுகள்


பபண்களிை்
நல் வாழ் னவயும்
நலனையும்
தமம் படுே்துவதில்
சிறப்பாகப்
பணியாற்றும் ேைியார் துனற அனமப்பு / பபாதுே் துனற நிறுவைே்திற்காை தேவி
அைல் யா பாய் தைால் கர் விருது.



குழந்னேப் பாலிை விகிேே்னே (Child Sex Ratio - CSR) கணிசமாை அளவில் தமம் படுே்தும்
சிறந்ே மாநிலே்திற்காை கண்ணகி தேவி விருது.



பபண்களுக்குச் தசனவகள் மற் றும் வசதிகனள வழங் கும் சிறந்ே நகர்ப்புற உள் ளாட்சி
அனமப்பிற்காை மாோ ஜீஜாபாய் விருது.



சிறந்ே சிவில் (குடிமக்கள் ) சமுோய அனமப்பிற்காை (Civil Society organization - CSO)
ராணி னகடிை்லியு பஜலியாங் விருது.



பபண்களுக்கு

அதிகாரமளிே்ேல்

துனறயில்

ஆராய் ச்சி

மற் றும்

வளர்ச்சி

ஆகியவற் றில் சிறந்து விளங் கும் நிறுவைே்திற்காை ராணி லட்சுமி பாய் விருது.


இரண்டு மாவட்டப் பஞ் சாயே்துகள் மற் றும்
ஆகியவற் றிற் கு ராணி ருே்ரம் மா தேவி விருது.

இரண்டு கிராமப்

பஞ் சாயே்துகள்

சுய உதவிக் குழுக்கள்


2022 ஆம் ஆண்டில் தமலும் 17 லட்சே்திற் கும் தமற்பட்ட சுய உேவிக் குழுக்கள் (Self Help
Groups - SHGs) உருவாக்கப்பட இருப்போக 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 8 ஆம் தேதியை்று
மே்திய ஊரக வளர்ச்சிே் துனற அனமச்சராை நதரந்திர சிங் தோமர் அறிவிே்ோர்.



ேற் தபாது, இந்தியாவில் 60 லட்சே்துக்கும் தமற்பட்ட சுய உேவிக் குழுக்கள் 6 தகாடி
பபண்கனளக் பகாண்டுள் ளை.

இது

ற் றி


சுய உேவிக் குழுக்கள் எை்ற கருே்ோக்கமாைது 1992 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரிசர்வ்
வங் கி மற்றும் நபார்டு ஆகியவற் றிை் வழிகாட்டுேலிை் கீழ் அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டது.



“குடும் பஸ்ரீ” எை்ற திட்டமாைது தகரளாவில் போடங் கப்பட்ட நாட்டிை் மிகப் பபரிய
மற் றும் மிக பவற்றிகரமாை ஒரு சுய உேவிக் குழுே் திட்டமாகும் .



இே்திட்டமாைது தகரள மாநில அரசிை் சுய உேவிக் குழுவாகும் .



இது 1998 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப்பட்டது.
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போஜக மை் றும் ரஜ.வி.எம்


ஜார்க்கண்ட் முை்ைாள் முேல் வர் பாபுலால் மராண்டி ேைது ஜார்கண்ட் விகாஸ்
தமார்ச்சா கட்சினயப் பாரதிய ஜைோவுடை் இனணே்துள் ளார்.



இந்தியே் தேர்ேல் ஆனணயம் அேற்காை ஒப்புேனல வழங் கியுள் ளது. தமலும் அது
அக்கட்சியிை் பபயர் மற் றும் சிை்ைே்னேயும் திரும் பப் பபற் றது.



நிக

2000 ஆம் ஆண்டில் , பாபுலால் மராண்டி முேல் ஜார்க்கண்ட் முேல் வராக ஆைார்.

அளவீட்டு (Net Metering) இறணப் பிை் கோன அனுமதி


பேற்கு இரயில் தவ ேைது 4 பமகாவாட் கூனர சூரிய ஒளிே் திட்டங் களுக்கு, நிகர
அளவீட்டு இனணப்பிற் காை ஒப்புேனல மாநிலே்திை் 22 இடங் களில் பபற் றுள் ளது.



இந்ே திட்டங் கள் மூர் சந்னே வளாகம் மற் றும் தபசிை் பிரிட்ஜ் சந்திப்பு தபாை்ற
இடங் களில் உள் ளனேப் தபால் பசங் கல் பட்டு, காட்பாடி, அரக்தகாணம் , ோம் பரம் ,
பசை்னை எழும் பூர், தஜாலார்தபட்னட, திருச்சி, விழுப்புரம் , மதுனர, விருதுநகர் மற் றும்
தகாயம் புே்தூர் ஆகிய இரயில் நினலயங் களில் அனமக்கப்பட இருக்கிை்றை.

இந்தியோவில் பபண்கள் ரமம் போடு


உலகளவில் நிறுவைங் களில் பபண் உறுப்பிைர்கனள பகாண்ட ேனலனமக் குழுவிை்
பட்டியலில் இந்தியா 12 வது இடே்தில் உள் ளது.



உலகளாவிய ஆட்தசர்ப்பு ேளமாை MyHiringClub.com மற் றும் Sarkari-Naukri.info
ஆகியவற் றால் 'வுமை் ஆை் தபார்டு 2020' எை்பது குறிே்ே ஒரு சமீபே்திய ஆய் வு
இதுவாகும் .



பட்டியலிடப்பட்ட இந்ே 628 நிறுவைங் களில் , 55 சேவீேம் பபண் இயக்குநர்கனளக்
பகாண்டுள் ளது. இது கடந்ே ஆண்னட விட 14 சேவீேம் அதிகம் எை்று ஆய் வில் பேரிய
வந்துள் ளது.



இந்தியாவில் ஒரு வாரியே்தில் பணியாற் றும் ஆண் இயக்குநர்களிை் சராசரி பேவிக்
காலமாைது மூை்று ஆண்டுகள் ஆகும் . இது அவர்களுக்கு இனணயாகப் பணியாற்றும்
பபண்கள் இயக்குநர்களிை் பேவிக்காலே்னே விட அதிகமாகும் .



ஆசியாவில் சுமார் 54 சேவீே ஊழியர்களும் , இந்தியாவில் 39 சேவீே ஊழியர்களும்
பபண்கள் ஆவர். ஆைால் அந்ே எண்ணிக்னகயில் ஒரு பகுதியிைர் மட்டுதம நடுே்ேர
மற் றும் ேனலனம நிர்வாக நினலக்கு வருகிறார்கள்.



இந்ேப் பட்டியலில் நார்தவ போடர்ந்து முேலிடே்தில் உள் ளது.

பதோகுதிகளின் மறுவற யறை


முை்ைாள் உச்சநீ திமை்ற நீ திபதி ரஞ் சைா பிரகாஷ் தேசாய் ேனலனமயில் அரசாங் கம்
ஒரு போகுதி மறுவனரயனற ஆனணயே்னே அனமே்துள் ளது.



இது ஜம் மு-காஷ்மீர் ஒை்றியம் , வடகிழக்கு மாநிலங் களாை அசாம் , அருணாச்சலப்
பிரதேசம் , மணிப்பூர் மற் றும் நாகாலாந்து ஆகிய மாநிலங் களிை் மக்களனவ மற்றும்
சட்டமை்றே் போகுதிகனள மறுவனரயனற பசய் யும் .



போகுதி மறுவனரயனற எை்பது ஒரு சட்டமை்ற அனமப்னபக் பகாண்ட ஒரு
மாநிலே்தில் பிராந்தியே் போகுதிகளிை்
நிர்ணயிக்கும் பசயல் முனறயாகும் .
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வரம் புகனள

அல் லது

எல் னலகனள



2002 ஆம் ஆண்டிை் போகுதி மறுவனரயனறச் சட்டே்திை்படி அசாம் , அருணாச்சலப்
பிரதேசம் ,

மணிப்பூர்

மற் றும்

நாகாலாந்து

ஆகிய

மாநிலங் கள்

போகுதி

மறுவனரயனற பசய் யப்பட இருக்கிை்றை.


இந்திய ஜைாதிபதியால் குறிப்பிடப்படும் தேதியில் அந்ே ஆனணயே்திை் உே்ேரவுகள்
பசயல் படுே்ேப் படும் .



இந்ே உே்ேரவுகளிை் நகல் கள் மக்களனவ அல் லது சம் பந்ேப்பட்ட சட்டமை்றே்திை்
முை் னவக்கப் படும் .



இதில் எந்ே மாற் றங் களுக்கும் அனுமதியில் னல.



போகுதி மறுவனரயனறச் சட்டம் , 2002 இை் படி, மே்திய அரசால் நியமிக்கப் பட்ட
மறுவனரயனற ஆனணயே்தில் மூை்று உறுப்பிைர்கள் இருக்க தவண்டும் :
o

ேனலவராக உச்சநீ திமை்றே்தில் பணியாற் றும் அல் லது ஓய் வு பபற் ற நீ திபதி
இருக்க தவண்டும் .

o

ேனலனமே் தேர்ேல் ஆனணயர் அல் லது அவர் பரிந்துனரே்ே தேர்ேல் ஆனணயர்
இருக்க தவண்டும் .

o

பேவி வழி உறுப்பிைர்களாக மாநிலே் தேர்ேல் ஆனணயர் இருக்க தவண்டும் .

கன்வோல் ஜீத் சிங் தில் லோன்


ஸ்ரீநகரில் உள் ள 15வது பனடப் பிரிவிை் முை்ைாள் ேளபதியாை கை்வால் ஜீே் சிங்
தில் லாை் எை்பவர் மே்தியப் பாதுகாப்புே் துனறயில் முப்பனடே் ேனலனமே்
ேளபதியிை் (Chief of Defence Staff - CDS) கீழ் உள் ள பொதுகொப்புப் புலனொய் வுத் துமறயின்
பபாது இயக்குநராகவும் ஒருங் கிமணந்த பொதுகொப்பு அதிகொரிகளின் (புலனொய் வு)
துமறே் தமலவரொகவும் நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.



பாதுகாப்புப் புலைாய் வு அனமப்பு எை்பது இந்திய ஆயுேப் பனடகளுக்கு இராணுவ
உளவு சார்ந்ே ேகவல் கனள வழங் குவேற் கும் அவற் னற ஒருங் கினணப்பேற் கும்
பபாறுப்பாை ஒரு அனமப்பாகும் .



இது 2002 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாேம் உருவாக்கப்பட்டது. இது மே்தியப் பாதுகாப்புே்
துனற அனமச்சகே்திைால் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றது.

பபண் விஞ் ஞோனிகள் , மோணவ க
் ள் , ஆ ோய் ச்சியோள க
் ளுக்கோன உதவி எண்


மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனற அனமச்சராை ைர்ஷ் வர்ேை்
மாணவிகள் , ஆராய் ச்சியாளர்கள் , போழில் முனைதவார் மற் றும் விஞ் ஞாைிகள்
ஆகிதயாருக்காக ஒரு உேவி எண்னண பவளியிட்டுள் ளார்.
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இது அனமச்சகே்திை் திட்டங் கள் போடர்பாை அவர்களிை் தகள் விகளுக்கு வினட
அளிே்து உேவ இருக்கிை்றது.



மே்திய அறிவியல் மற்றும் போழில் நுட்பே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் உள் ள
திட்டங் களிை் பயை்கனளப் பபறுவேற்காை ேகுதிகள் அல் லது பிற தேனவகள் பற் றிய
ேகவல் கனளயும் இவர்கள் பபற இருக்கிை்றைர்.

இந்தியோறவ மோை் றும் பபண்கள் விருதுகள்


சமீபே்தில் நிதி ஆதயாக் அனமப்பாைது இந்தியானவ மாற்றும் பபண்கள் (Women
Transforming India - WTI) எை்ற விருதுகளிை் நாை்காவது பதிப்னப ஏற் பாடு பசய் ேது.



2019 ஆம்

ஆண்டிை் WTI விருதுகளுக்கு 2,300க்கும்

தமற் பட்ட விண்ணப்பங் கள்

பபறப்பட்டை. இவற் றில் முேல் 30 விண்ணப்பங் கள் இந்ே விருதுக்குே் தேர்ந்பேடுக்கப்
பட்டை.


WTI விருதுகளாைது இந்தியாவில் உள் ள பபண் ேனலவர்கள் மற் றும் மாற் றே்னே
உருவாக்குபவர்கள்

ஆகிதயாரிை்

முை்ைினலப் படுே்துவேற்காக
முயற்சியாகும் .


பாராட்டே்ேக்க

ஏற் படுே்ேப்பட்ட

மற் றும்
நிதி

பபரு

முயற்சிகனள

ஆதயாக்கிை்

ஒரு

முை்

2018 ஆம் ஆண்டு முேல் , போழில் முனைதவார் மீது சிறப்புக் கவைம் பசலுே்தி நிதி
ஆதயாக்கிை் பபண் போழில் முனைதவார்கள் பிரிவிை் கீழ் இந்ே விருதுகள் வழங் கப்
படுகிை்றை.

துப் பு வுத் துணிகறள (மோத விடோய் த் துணிகள் ) அகை் றும் றபகள்


2021 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாேம் முேல் துப்புரவுே் துணிகனள அகற்றும் னபகனளக்
கட்டாயமாக்க மே்திய அரசு முடிவு பசய் துள் ளது.



இந்ே அறிவிப்பாைது மே்திய சுற் றுச்சூழல் துனற அனமச்சராை பிரகாஷ் ஜவதடகரால்
பவளியிடப் பட்டது.



தமலும் இவர் துப்புரவுே் துணிகனள உற் பே்தி பசய் பவர்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி
மாேம் முேல் ஒவ் பவாரு துப்புரவுே் துணிக்கும் ஒரு மக்கக் கூடிய னபனய கட்டாயம்
வழங் க தவண்டும் எை்றும் கூறியுள் ளார்.
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நோன்கு நோடுகளில் தளவோடத் தளங் கள் – HAL


இந்தியாவிை்

இலகுரக

தபார்

விமாைமாை

தேஜாஸ்

மற் றும்

இராணுவ

பைலிகாப்டர்கனள வாங் குவேற்காக நாடுகனளக் கவர்ந்திழுக்கும் முயற்சிகளிை்
ஒரு பகுதியாக நாை்கு நாடுகளில் ேளவாடே் ேளங் கனள அனமப்பேற் கு மே்திய
அரசிற் குச் பசாந்ேமாை இந்துஸ்ோை் ஏதராநாட்டிக்ஸ் நிறுவைம் (Hindustan Aeronautics
Ltd - HAL) முயற்சிே்து வருகிை்றது.


மதலசியா, வியட்நாம் , இந்தோதைசியா மற் றும் இலங் னக ஆகியனவ இந்ே நாை்கு
நாடுகளாகும் .



தேஜாஸ் விமாைமாைது வானூர்தி தமம் பாட்டு நிறுவைம் மற் றும் HAL ஆகியவற் றால்
தமம் படுே்ேப் படுகிை்றது.



பஜட் விமாைே்திை் ஆயுட்காலமாைது மற் ற முை்ைணி தபார் விமாைங் கனளப்
தபாலதவ குனறந்ேபட்சம் 30 ஆண்டுகளாக இருக்கும் .



தமலும் தேஜாஸ், ோக்குேல் ரக வானூர்தியாை ருே்ரா மற் றும் தமம் பட்ட இலகுரக
வானூர்தியாை

துருவ்

தபாை்ற

முக்கிய

அரசாங் கே்திை்

முை்னுரினமயுடை்

வானூர்திகனள

ஒே்துப்

தபாகும்

விற் க

வனகயில்

இருக்கும்

ஏற் றுமதினய

அதிகரிப்பதில் HAL இப்தபாது தீவிரமாக கவைம் பசலுே்துகிை்றது எை்றும் HAL
ேனலவரும் நிர்வாக இயக்குநருமாை ஆர் மாேவை் கூறியுள் ளார்.

பபண் விஞ் ஞோனிகள் ச வ
் ரதச அனுபவத்றதப் பபறுதல்


மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் (Department of Science and
Technology - DST) அறிவியல் , போழில் நுட்பம் , பபாறியியல் , கணிேம் மற் றும் மருே்துவம்
(WISTEMM - Women in Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine) ஆகிய
துனறயில் உள் ள பபண்களுக்காை இந்திய – அபமரிக்கே் தோழனமே் திட்டமாைது
இந்திய – அபமரிக்க அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்ப மை்றே்துடை் (IUSSTF - Indo-U.S.
Science & Technology Forum) இனணந்து பபண் விஞ் ஞாைிகள் பலருக்குச் சர்வதேச
அனுபவே்னே வழங் கியுள் ளது.



சுமார்

20

பபண்

விஞ் ஞாைிகள்

ேங் களது

ஆராய் ச்சிப்

பணிகனள

தமற்பகாள் வேற் காகவும்
அவர்களிை்
ஆராய் ச்சி
போடர்பாை
புதிய
போழில் நுட்பங் களில் பயிற்சி பபறுவேற்காகவும் அபமரிக்கா முழுவதும் உள் ள 20
முை்ைணி நிறுவைங் களுக்குப் பயணம் தமற்பகாண்டைர்.


WISTEMM

ஆைது

பிை்வருவைவற் றிற்காக

இந்தியப்

பபண்

விஞ் ஞாைிகள் ,

பபாறியாளர்கள் மற்றும் போழில் நுட்ப வல் லுநர்கள் ஆகிதயாருக்கு வாய் ப்புகனள
வழங் குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
o

அபமரிக்காவில்

உள் ள

முேை்னம

நிறுவைங் களில்

ஆராய் ச்சினய தமற்பகாள் ளுேல் மற் றும்
o

அவர்களிை் ஆராய் ச்சிே் திறை்கனள தமம் படுே்துேல் .

44

சர்வதேசக்

கூட்டு

கோங் கி ஸ் உறுப் பின க
் ள் தை் கோலிக இறடநீ க்கம்


மக்களனவயிை் சபாநாயகராை ஓம் பிர்லா பாராளுமை்றே்தில் காங் கிரஸ் கட்சினயச்
தசர்ந்ே

ஏழு உறுப்பிைர்கனள

கீழனவயிலிருந்துே்

ேற்காலிகமாக

இனடநீ க்கம்

பசய் துள் ளார்.


பகௌரவ் தகாதகாய் , டி.எை். பிரோபை், டீை் குரியதகாஸ், ஆர். உை்ைிேை், மாணிக்க
ோகூர், பபை்ைி பபைைை், மற் றும் குர்ஜீே் சிங் ஆஜ் லா ஆகிதயார் எஞ் சி இருக்கும்
நிதிநினல

அறிக்னக

கூட்டே்

போடர்

நினறவனடயும்

வனர

ேற்காலிகமாக

இனடநீ க்கம் பசய் யப்பட்டு உள் ளைர்.


இவர்கள்

சனப

விதிகனளப்

புறக்கணிே்து

சபாநாயகரிை்

தமனசயிலிருந்ே

ஆவணங் கனளப் பறிே்ேேை் காரணமாக மக்களனவயாைது இந்ே

தீர்மாைே்னே

நினறதவற் றியது.

பி தம ் ரமோடியின் சமூக ஊடகங் கறளக் “றகயோண்ட” 7 பபண்கள்


பிரேமர் நதரந்திர தமாடியிை் சமூக ஊடகங் களாைது ேங் களது அதிர்ச்சியூட்டும்
கனேகனள உலகுக்கு எடுே்துக் கூறுவேற்காக ஏழு பபண் சாேனையாளர்களால்
னகயாளப் பட்டது.



சர்வதேச மகளிர் திைே்ேை்று பிரேமர் நதரந்திர தமாடி பல் தவறு துனறகளில் சிறந்து
விளங் கும் ஏழு பபண்கள் ேங் களது வாழ் க்னகப் பயணங் கனளயும் பசய் திகனளயும்
பகிர்ந்து

பகாள் வேற்காக

பல் தவறு

ேளங் களில்

இருக்கும்

ேைது

ஊடகக்

கணக்குகனள அவர்களிடம் வழங் கிைார்.


தமாடியிை்
கணக்குகனளப்
பிை்வருமாறு:

பயை்படுே்ேே்

தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட

ச யர்

பபண்கள்

தெளவ

சிதைகா தமாகை்ோஸ்

பட்டிைினய ஒழிக்கப் பாடுபட்டவர்

மாளவிகா ஐயர் - ஒரு பயங் கரமாை
குண்டு
பவடிப்பில்
இருந்து
ேப்பிய

ஊக்கமூட்டும் தபச்சாளர், மாற் றுே்திறைாளி
ஆர்வலர் மற்றும் விளம் பரங் களில் நடிப்பவர்

இரண்டு னககனளயும் இழந்ே பபண்மணி
அரிபா ஜாை்

காஷ்மீரிை்

பாரம் பரியக்

னகவினைப்

பபாருட்கனள ஊக்குவிப்பவர்
கல் பைா ரதமஷ்

நீ ர்ப் பாதுகாவலர்

விஜயா பவார்

மகாராஷ்டிர மாநில கிராமப்புறப் பகுதியிை்
பஞ் சாரா
சமூகே்திலிருந்து
னகவினைப்
பபாருட்கனள ஊக்குவிப்பவர்

கனலயாட்டி தேவி

கழிப்பனறகனளக் கட்ட நிதி வசூலிப்பவர்

வீணா தேவி

இடப்
பற் றாக்குனறயிை்
காரணமாக
படுக்னகயிை் கீழ் காளாை்கள் வளர்ப்பது

ஸ்டோ ட
் ்அப் இந்தியோ


ஸ்டார்டஅ
் ப் இந்தியா (புதிோகே் போழில் போடங் குேல் ) இனணயேளே்திை் படி,
இதுவனர 29,681 ஸ்டார்ட்அப் நிறுவைங் கள் போழில் மற் றும் உள் நாட்டு வர்ே்ேக
ஊக்குவிப்புே் துனறயிடம் (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) பதிவு
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பசய் துள் ளை.


இது 2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாேம் வனர பதிவு பசய் யப்பட்ட நிறுவைங் கனள (8,939)
விட மூை்று மடங் கு அதிகமாகும் .



இந்ேே் ேரவாைது மே்திய வர்ே்ேக மற் றும் போழில் துனற அனமச்சகே்ோல் ேருவிக்கப்
பட்டது.



ேற் தபாது இந்திய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவைங் களிை் நினலயாைது அபமரிக்கா மற் றும்
சீைா ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுே்ேபடியாக உலகளவில் மூை்றாவது பபரிய இடே்தில்
உள் ளது.

DPIIT


DPIIT ஆைது 1995 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.



இது போழில் துனற வளர்ச்சிே் துனறயுடை் இனணக்கப்பட்டு 2000 ஆம் ஆண்டில்
மறுசீரனமக்கப் பட்டுள் ளது.



DPIIT ஆைது தேசிய முை்னுரினமகள் மற் றும் சமூகப் பபாருளாோர தநாக்கங் கனளக்
கருே்தில் பகாண்டு, போழில் துனற துனறயிை் வளர்ச்சிக்காக ஊக்குவிப்பு மற் றும்
தமம் பாட்டு நடவடிக்னககனள உருவாக்கி, அவற் னறச் பசயல் படுே்துவேற் காக
அனமக்கப்பட்ட ஒரு அனமப்பாகும் .

2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதோறக கணக்பகடுப் பில் ரகட்கப் படும் ரகள் விகள்


2021 ஆம் ஆண்டு மக்கள் போனக கணக்பகடுப்பிை் தபாது பணியாளர்களால் வீடு
வாரியாக பசை்று தகட்கப்படும் 31 தகள் விகளிை் பட்டியல் குறிே்ே ஒரு அரசானணனய
மே்திய அரசு பவளியிட்டுள் ளது.



இந்ேக் தகள் விகள் கீதழ பகாடுக்கப் பட்டுள் ளை.
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துறணநிறல ஆளுந ின் அதிகோ ம் குறித்த உய ் நீ திமன்ைத் தீ ்ப்பு


மேராஸ் உயர் நீ திமை்றமாைது புதுச்தசரியிை் துனணநினல ஆளுநராை கிரண்
தபடினய ஒை்றியப் பிரதேசே்திை் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட அரசாங் கே்திை் அை்றாட
விவகாரங் களில்

ேனலயிடுவனேே் ேடுக்கும் வனகயில்

பிறப்பிக்கப்பட்ட ேைது

பசாந்ே உே்ேரனவ திரும் பப் பபற் றுள் ளது.


மேராஸ்

உயர்

நீ திமை்றமாைது

தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட

அரசாங் கே்துடை்

ஒற் றுனமயாகச் பசயல் பட துனணநினல ஆளுநனரக் தகட்டுக் பகாண்டது.


தமலும் அது

மே்திய அரசு மற்றும் ஆளுநர் ஆகிதயாரால் ோக்கல் பசய் யப்பட்ட

தமல் முனறயீடுகனள அனுமதிே்துள் ளது.

இந்தியோவின் சிைந் த தனியோ ் கல் வி நிறுவனம்


QS பாடே் ேரவரினச - 2020ை் படி, தவலூர் போழில் நுட்ப நிறுவைமாைது (Vellore Institute
of Technology - VIT) பபாறியியல் மற் றும் போழில் நுட்பப் பாடே்திற்காக இந்தியாவிை்
சிறந்ே (முை்ைணி) ேைியார் கல் வி நிறுவைமாக உருபவடுே்துள் ளது.



QS உலகப் பல் கனலக் கழகே் ேரவரினசகளில் இந்ேப் பல் கனலக் கழகமாைது
உலகிை் சிறந்ே 450 பல் கனலக் கழகங் களினடதய சிறந்ே பல் கனலக் கழகமாக இடம்
பபற் றுள் ளது.



QS உலகப் பல் கனலக்கழக ேரவரினச எை்பது ஐக்கிய ராஜ் ஜியே்திை் குவாக்கபரல் லி
னசமண்ட்ஸ்
(Quacquarelli
Symonds
QS)
நிறுவைே்ோல்
பல் கனலக்கழக ேரவரினசகளிை் ஒரு வருடாந்திர பவளியீடாகும் .

பவளியிடப்படும்



VIT ஆைது இந்திய அரசால் சிறப்புமிகு நிறுவைமாக அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது இந்திய அரசாங் கே்திை் புே்ோக்க சாேனைகள் போடர்பாை நிறுவைங் களிை்
அடல் ேரவரினச (Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements - ARIIA)
புே்ோக்கே்திற்காக முேலிடே்தில் (VIT) ேரவரினசப் படுே்ேப் பட்டுள் ளது.

பி க்யோன் மோநோடு - 2020


“பிரக்யாை் மாநாடு – 2020” எை்ற இந்திய இராணுவ சர்வதேச கருே்ேரங் காைது
ேனரவழிப் தபார் ஆய் வு னமயே்திைால் (CLAWS - Centre for Land Warfare Studies) ஏற் பாடு
பசய் யப் பட்டது.



இந்ேக் கருே்ேரங் கமாைது புது தில் லியில் போடங் கியது.



இந்ே நிகழ் வாைது தேசிய மற்றும் சர்வதேச இராணுவ வல் லுநர்களுக்கு ‘ேனரவழிப்
தபாரிை் சிறப்பியல் புகனள மாற் றுேல் மற் றும் இராணுவே்திை் மீோை அேை் ோக்கம் ’
எை்ற ேனலப்பில் விவாதிப்பேற் காை ஒரு ேளே்னே உருவாக்குகிை்றது.

இந்தியோ நோரனோ 2020


இந்தியா நாதைா மாநாடு மற் றும் கண்காட்சியாைது பபங் களூரில் நடே்ேப்பட்டது.



இந்ே மாநாட்டில் நாதைா போழில் நுட்பே் துனறயில் கல் வியாளர்கள் மற்றும்
நிறுவைங் களால் உருவாக்கப்பட்ட போழில் நுட்பங் கள்
மற் றும் ேயாரிப்புகள்
ஆகியனவ காண்பிக்கப் பட்டை.



இந்ே மாநாடாைது மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனற, கர்நாடக அரசு
மற் றும் ஜவைர்லால் தநரு தமம் படுே்ேப்பட்ட அறிவியல் ஆராய் ச்சி னமயம் (Jawaharlal
Nehru Centre for Advanced Scientific Research - JNCASR) ஆகியவற் றால் இனணந்து ஏற் பாடு
பசய் யப் பட்டது.
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JNCASR ஆைது இந்திய அரசிை் அறிவியல்

மற் றும்

போழில் நுட்பே் துனறயிை்

ேை்ைாட்சி பபற் ற ஒரு நிறுவைமாகும் .

பசோத்து ிறம


ேக்க

சட்ட

முனறப்படி

அல் லாமல்

ஒருவருக்குச்

பசாந்ேமாை

பசாே்னே

அவரிடமிருந்து வலுக்கட்டாயமாகப் பறிே்ேலாைது மைிே உரினம மீறல் எை்று
இந்திய உச்ச நீ திமை்றம் மீண்டும் வலியுறுே்தியுள் ளது.


சமீபே்திய தீர்ப்பில் , இந்திய உச்ச நீ திமை்றமாைது பசாே்துரினம எை்பது ஒரு மைிே
உரினம மற் றும் அரசியலனமப்பு உரினம எை்று வலியுறுே்தியுள் ளது.
அரசியலனமப்பு உரினமயாைது சரே்து 300ஏ எை்ற விதியிை் கீழ் வருகிை்றது.

இந்ே

நிலக்க ி இைக்குமதி உய வு
்


இந்தியாவில் நிலக்கரி இறக்குமதியாைது 2019 ஆம் ஆண்டில் 12.6% எை்ற அளவிற் கு
உயர்ந்து கிட்டே்ேட்ட 200 மில் லியை் டை்ைாக உள் ளது.



இறக்குமதி

பசய் யப்படும்

நிலக்கரியாைது

முக்கியமாக

மிை்

உற் பே்திக்குப்

பயை்படுே்ேப் படுகிை்றது.


இந்தியாவிை் பமாே்ே நிலக்கரி இறக்குமதியில் கிட்டே்ேட்ட 60% இறக்குமதியாைது
இந்தோதைசியாவிலிருந்து வருகிை்றது.



இருப்பினும் , எஃகு உற் பே்தியில் முக்கியமாக பயை்படுே்ேப்படும் நிலக்கரியிை் (coking
coal) இறக்குமதியாைது ஓரளவு சரிந்துள் ளது.



உலகில் நிலக்கரி உற் பே்தியில் இந்தியா இரண்டாவது இடே்தில் உள் ளது. நிலக்கரி
உற் பே்தியில் சீைா முேல் இடே்தில் உள் ளது.



சீைாவும் இந்தியாவும் உலகிை் மிகப்பபரிய நிலக்கரி இறக்குமதியாளர் நாடுகளாக
விளங் குகிை்றை.



உலகிை் அதிக அளவு நிலக்கரினய நுகரும் இரண்டு நாடுகள் சீைா மற் றும் இந்தியா
(உலகிை் மிக அதிக மக்கள் போனக பகாண்ட நாடுகள் ) ஆகும் .



ஆஸ்திதரலியா, அபமரிக்கா மற் றும் இந்தோதைசியா தபாை்ற நிலக்கரினய உற் பே்தி
பசய் யும் நாடுகள் ேங் களது உள் நாட்டுே் தேனவகனள பூர்ே்தி பசய் ே பிை்ைர்
ஏற் றுமதி பசய் வேற் காை அதிக திறனைக் பகாண்டுள் ளை.
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மக்களறவ உறுப் பின க
் ளின் தை் கோலிக இறடநீ க்கம்


த்து

மக்களனவயாைது ஏழு காங் கிரஸ் உறுப்பிைர்களிை் ேற்காலிக இனடநீ க்கே்னே ரே்து
பசய் யும் தீர்மாைே்னே நினறதவற் றியுள் ளது. இது உடைடியாக அமலுக்கு வந்துள் ளது.



ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதியுடை் நினறவனடயும் நிதிநினல அமர்வு வனர இந்ே உறுப்பிைர்கள்
முை்பு இனடநீ க்கம் பசய் யப் பட்டிருந்ேைர்.



இந்ேே் தீர்மாைமாைது மக்களனவயில் நாடாளுமை்ற விவகாரே் துனற அனமச்சராை
அர்ஜுை் ராம் தமக்வால் எை்பவரால் பகாண்டு வரப்பட்டு, குரல் வாக்பகடுப்பிை்
மூலம் நினறதவற் றப்பட்டது.

பதோை் று ரநோய் கள் சட்டம் , 1897


போற் று தநாய் கள் சட்டம் , 1897ை் விதிமுனறகனள பசயல் படுே்துமாறு மாநிலங் கள்
மற் றும் ஒை்றியப் பிரதேசங் கனள மே்திய அரசு தகட்டுக் பகாண்டுள் ளது. இேைால்
சுகாோர அனமச்சகே்திை் ஆதலாசனைகள் பசயல் படுே்ேப் படுகிை்றை.



இந்ே விதிமுனறகள் பை்றிக் காய் ச்சல் , படங் கு மற்றும் காலரா தபாை்ற தநாய் களிை்
பாதிப்புகனளக் னகயாள் வேற்காக நாடு முழுவதும் பசயல் படுே்ேப்படுகிை்றை.

பி தோன் மந்தி ி உஜ் வோலோ ரயோஜனோ


பிரோை் மந்திரி உஜ் வாலா தயாஜைாவிை் கீழ் எட்டு தகாடி எல் பிஜி எரிவாயு
இனணப்புகள் வழங் க தவண்டும் எை்ற இலக்னக மே்திய அரசு 2019 ஆம் ஆண்டு
பசப்டம் பர் மாேே்தில் எட்டியுள் ளது.



ஆைால் ைரியாைா, பஞ் சாப் மற் றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகிய மூை்று மாநிலங் கள்
மட்டுதம மண்பணண்பணய் ப் பயை்பாடற் ற மாநிலங் களாக உருபவடுே்துள் ளை.



தில் லி, சண்டிகர், டாமை் & னடயு, ோே்ரா & நாகர் ைதவலி, அந்ேமாை் நிக்தகாபார்
தீவு மற் றும் புதுச்தசரி ஆகிய ஒை்றியப் பிரதேசங் கள்
பயை்பாடற்ற ஒை்றியப் பிரதேசங் களாக உருபவடுே்துள் ளை.

இத்திட்டம்

மண்பணண்பணய் ப்

ற் றி



இது 2016 ஆம் ஆண்டில் தம மாேே்தில் போடங் கப்பட்டது.



இது வறுனமக் தகாட்டிற் குக் கீதழ உள் ள பபண்களுக்கு எல் பிஜி (திரவமாக்கப்பட்ட
பபட்தராலிய வாயு) எரிவாயு இனணப்புகனள வழங் குவனே தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
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ரதசிய மக்கள் பதோறகப் பதிரவடு (NPR)


NPR அல் லது தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவட்டிற் காக (National Population Register)
குடிமக்கள் எந்ேபவாரு ஆவணமும் சமர்ப்பிக்கப்பட தவண்டியதில் னல.



அே்ேனகய

ஆவணங் கனளச் சமர்ப்பிக்கே்

ேவறிைால்

யாரும்

"டி"

(Doubtful

-

சந்தேகே்திற் குரியவர்கள் ) எை்று அறிவிக்கப்பட மாட்டார்கள் .


இந்ேே்

ேகவலாைது

நாடாளுமை்றே்தில்

மே்திய

உள்துனற

அனமச்சகே்ோல்

பவளியிடப் பட்டது.


NPRக்காை ேகவல் கனளச் தசகரிக்கும் பசயல் முனறயாைது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்
மாேே்தில் போடங் கி பசப்டம் பர் மாேே்திற்குள் நினறவனடய இருக்கிை்றது.



அசாம் மாநிலம் ேவிர, இந்தியா முழுவதும் NPR கணக்பகடுப்பாைது நடே்ேப்பட
இருக்கிை்றது. ஏபைைில் அசாம் மாநிலமாைது ஏற் கைதவ தேசியக் குடிமக்கள்
பதிதவட்டிை் கீழ் வருகிை்றது.



2010 ஆம் ஆண்டில் நடே்ேப்பட்ட 2011 ஆம் ஆண்டிற் காை இந்திய மக்கள் போனகக்
கணக்பகடுப்பிை்

தபாது

தேசிய

மக்கள் போனகப்

பதிதவட்டிற்காை

ேரவும்

தசகரிக்கப் பட்டது.

NPR

ற் றி


NPR எை்பது நாட்டில் வழக்கமாக வாழும் மக்களிை் ேரவுகனளக் பகாண்ட ஒரு
பதிதவடாகும் .



இது குடியுரினமச் சட்டம் , 1955 மற் றும் குடியுரினம (குடிமக்களிை் பதிவு மற் றும் தேசிய
அனடயாள அட்னடகளிை் விநிதயாகம் ) விதிகள் , 2003 ஆகியவற் றிை் கீழ் உள் ளூர்
(கிராமம் / துனண நகரம் ), துனண மாவட்டங் கள் , மாவட்டம் , மாநில மற் றும் தேசிய
அளவில் தசகரிக்கப்பட்ட ேகவல் கனளக் பகாண்டுள் ளது.



NPRை் தநாக்கங் களுக்காக ஒரு வழக்கமாை குடியிருப்பாளர் எை்பவர் கடந்ே ஆறு
மாேங் கள் அல் லது அேற் கு தமற் பட்ட காலமாக ஒரு உள் ளூர் பகுதியில் வசிே்ே ஒரு
நபர் அல் லது அடுே்ே ஆறு மாேங் களுக்கு அந்ேப் பகுதியில் வசிக்க விரும் பும் ஒரு நபர்
எை வனரயறுக்கப் படுகிை்றார்.



இந்ேச் சட்டமாைது இந்தியாவிை் ஒவ் பவாரு குடிமகனையும் கட்டாயமாகப் பதிவு
பசய் து தேசிய அனடயாள அட்னடனய வழங் க வழிவனக பசய் கிை்றது.



NPR

புதுப்பிப்புச் பசயல் முனறயாைது இந்திய உள்துனற அனமச்சகே்திை் கீழ்

இந்தியாவிை் ேனலனமப் பதிவாளர் மற்றும் பேவிவழி அதிகாரப்பூர்வ கணக்பகடுப்பு
ஆனணயரிை் உேவியுடை் தமற்பகாள் ளப் பட இருக்கிை்றது.

NPR மற் றும் மக்கள் சதாளகக் கணக்சகடு ் பு


NPR மற் றும் மக்கள் போனகக் கணக்பகடுப்புச் பசயல் முனற ஆகியனவ ஒதர
தநரே்தில்
போடங் கும் . ஆைால்
இந்ே இரண்டு ேரவுே் ேளங் களும் ஒதர
மாதிரியாைனவ அல் ல.



இந்திய மக்கள் போனகயிை் பவவ் தவறு குணாதிசயங் கள் குறிே்ே பல் தவறு புள் ளி
விவரே் ேகவல் களிை் மிகப்பபரிய ஒரு ஒற் னற ஆோரமாக இந்ே மக்கள் போனகக்
கணக்பகடுப்பு (பே்ோண்டுகளுக்கு ஒரு முனற) உள் ளது.



NPR ஆைது மக்கள் போனக சார்ந்ே ேகவல் கனள மட்டுதம பகாண்டிருக்கும் . ஆைால்
மக்கள்

போனகக்

கணக்பகடுப்பிற்கு

மக்கள் போனக

விவரம் ,

பபாருளாோரச்

பசயல் பாடு, கல் வியறிவு & கல் வி மற்றும் வீடுகள் மற் றும் வீட்டு வசதிகள் தபாை்ற
கூடுேல் ேகவல் களும் தேனவப் படுகிை்து.

50



கடந்ே

பே்ோண்டில்

நாட்டிை்

முை்தைற் றே்னே

மறு

அரசாங் கே்திை்

ேற்தபானேய

திட்டங் கனளக்

எதிர்காலே்திற்காை

திட்டங் களுக்கும்

மக்கள்

ஆய் வு

பசய் வேற் கும்

கண்காணிப்பேற்கும்

போனகக்

கணக்பகடுப்பாைது

அடிப்பனடயாக விளங் குகிை்றது.

WIONன் உலகளோவிய உச்சி மோநோடு


WIONை் உலகளாவிய உச்சி மாநாட்டிை் மூை்றாவது பதிப்பாைது துபாயில் நடே்ேப்
பட்டது.



இேை் கருப்பபாருள் , “உலகளாவிய தேனவகனள முை்பைடுே்துச் பசல் லுேல் மற் றும்
அது குறிே்து தபச்சுவார்ே்னே நடே்துேல் ” எை்போகும் .



WION (World Is One News) எை்பது இந்தியாவிை் முேலாவது சர்வதேச பசய் தி
அனலவரினசயாகும் . இது உலகளாவியப் பிரச்சினைகள்
பார்னவனய முை்னவப்பேற்காக அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள் ளது.



குறிே்ே

இந்தியாவிை்

WION உலகளாவிய உச்சி மாநாடு ஆைது பபாதுவாை உலகளாவிய பசயல் திட்டங் கள்
குறிே்து உலகளாவிய ேனலவர்கள் உனரயாடலில் ஈடுபடுவேற்காை ஒரு ேளமாகும் .

பநோடித்தல் மை் றும் திவோல் குறியீடு (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) திருத்த
மரசோதோ, 2020


இந்ேே் திருே்ேமாைது திவாலாை நிறுவைங் கனள ஏலம் எடுே்ே ஏலோரர்கனள
குற் றவியல்

நடவடிக்னககளிை்

ஆபே்திலிருந்துப்

பாதுகாப்பனே

தநாக்கமாகக்

பகாண்டுள் ளது.


அந்ே நிறுவைே்திை் முந்னேய பங் குோரர்களிடமிருந்து குற் றவியல் நடவடிக்னககள்
எதிர்பார்க்கப் படலாம் .



இது அவற்றில் உள் ள ேனடகனள நீ க்கி, பபருநிறுவை பநாடிே்ேல் தீர்வு காண்
பசயல் முனறனய சீராக்க முயல் கிை்றது.



முந்னேய

உரினமயாளர்களிை்

ேவறாை

பசயல் களுக்காக

வழக்குே்

போடரப்படுவேற் கு எதிராக கடனைே் திருப்பிச் பசலுே்தும் நிறுவைே்திை் புதிய
உரினமயாளர்களுக்குப் பாதுகாப்னப வழங் குவனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டு
உள் ளது.

IBC

ற் றி


2016 ஆம் ஆண்டில் நனடமுனறக்கு வந்ே IBC ஆைது ஏற்கைதவ மூை்று முனற திருே்ேப்
பட்டுள் ளது.

ரதடுதல் மை் றும் மீட்புப் பயிை் சி (SAREX - 2020)


தேசிய அளவிலாை தேடுேல் மற் றும் மீட்புப் பயிற்சியாைது (SAREX-2020) இந்தியக்
கடதலாரக் காவல் பனடயால் தகாவாவில் நடே்ேப்பட்டது.



இந்ேப் பயிற்சியில் முேல் முனறயாக தேசிய SAR பசயல் முனறயிை் 3 முக்கியமாை
துனறகளாை, அோவது மே்தியக் கப்பல் தபாக்குவரே்துே் துனற அனமச்சகம் , மே்திய
உள் நாட்டு விமாைப் தபாக்குவரே்துே் துனற அனமச்சகம்
பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சகம் ஆகியனவ பங் தகற் றை.



மற் றும்

மே்தியப்

இது ‘HAMSAR’ எை்ற குறியீட்டுப் பபயர் பகாண்ட கடல் சார் மற்றும் வாை்பவளிே் தேடல்
மற் றும் மீட்பிை் ஒே்தினசனவப் பபற் ற கருப்பபாருனளக் பகாண்டிருக்கிை்றது.
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தேசியக் கடல் சார் தேடல் மற் றும் மீட்பு வாரியே்திை் (National Maritime Search and Rescue
Board - NMSARB) உேவியுடை் இந்தியக் கடதலாரக் காவல் பனடயிைரால்

SAREX

பயிற்சியாைது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற நடே்ேப்படுகிை்றது.

கல் விக்கோன ஒருங் கிறணந் த மோவட்டத் தகவல் அறமப் பு – 2017/18 ஆய் வு


நாட்டில்

40%க் கும் தமற் பட்ட அரசு பள் ளிகள்

மிை்சாரம் மற் றும் வினளயாட்டு

னமோைங் கனளக் பகாண்டிருக்கவில் னல.


நாட்டில்

56% பள் ளிகள்

மட்டுதம மிை்சார

வசதினயக்

பகாண்டுள் ளை. இதில்

மணிப்பூர் மற் றும் மே்தியப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங் கள் மிகக் குனறந்ே விகிேே்னே
(மிை்சாரம் பபறுவதில் ) பகாண்டுள் ளை. இங் கு 20%க்கும் குனறவாை பள் ளிகளுக்கு
மட்டுதம மிை்சாரம் கினடக்கிறது.


நாட்டில் 57%க்கும் குனறவாை பள் ளிகள் மட்டுதம வினளயாட்டு னமோைங் கனளக்
பகாண்டுள் ளை. ஒடிசா மற் றும் ஜம் மு - காஷ்மீரில் 30%க்கும் குனறவாை பள் ளிகள்
மட்டுதம வினளயாட்டு னமோைங் கனளக் பகாண்டுள் ளை.

அத்தியோவசியப்

பபோருட்கள்

சட்டத்தின்

கீழ்

முகமூடிகள்

மை் றும்

றக

சுத்திக ிப் போன்கள்


2 மற் றும் 3 பினள அறுனவச் சிகிச்னச முகமூடிகள் , எை் 95 முகமூடிகள் மற் றும் னக
சுே்திகரிப்பாை்கனள அே்தியாவசியப் பபாருட்களாக 2020 ஜூை் 30 வனர அறிவிக்க
அே்தியாவசியப் பபாருட்கள் சட்டம் 1955 எை்ற சட்டே்தினை அரசாங் கம் திருே்தி
அனமே்துள் ளது.
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இே்திருே்ேம் , பகாதராைா னவரஸிை் தீடீர்ப் பபருக்கே்திைால் , இந்ேே் ேயாரிப்புகள்
சரியாை

வினலயில்

சந்னேயில்

கினடப்பனே

உறுதி

பசய் வனேயும் ,

அனே

னகயாளுவேற்காை நடவடிக்னகனய தமற் பகாள் வனேயும் தநாக்கமாக பகாண்டு
உள் ளது.


பமாே்ேப்

பபாருட்களிை்

ஒழுங் குபடுே்துவேற் கும் ,

உற் பே்தி,

அவற் னற

வழங் கல்

நுகர்தவாருக்கு

மற் றும்

விநிதயாகே்னே

நியாயமாை

வினலயில்

கினடக்கச் பசய் வேற் கும் 1955 ஆம் ஆண்டில் மே்திய அரசு இந்ேச் சட்டே்னே
இயற்றியது.

குை் ைப் பி ிவு பல் பயன்போட்டு முகறமயகம் (Crime Multi Agency Centre)


மே்திய உள்துனற இனண அனமச்சர் நிே்யாைந்ே் ராய் குற்றப்பிரிவு பல் பயை்பாட்டு
முகனமயகே்னேே் துவங் கி னவே்ோர்.



இது

கடுனமயாை

ஒருங் கினணப்பு

குற் றங் கள்

போடர்பாை

பிற

மற்றும்

மாநிலங் களுக்கு

பிரச்சினைகள்

குறிே்ே

இனடயிலாை
ேகவல் கனளப்

பகிர்வேற்காக நிறுவப் பட்டுள் ளது.


தேசியக்

குற் ற ஆவணக் காப்பகே்திை் 35ஆவது போடக்கே் திைே்னே முை்ைிட்டு

ஏற் பாடு பசய் யப்பட்ட விழாவில் அவர் இந்ே னமயே்னேே் போடங் கிைார்.


காவல் துனற

அதிகாரிகள் ,

நீ திபதிகள் ,

வழக்குனரஞர்கள்

மற்றும்

பிற

பங் குோரர்களுக்கு இனணய வழிக் குற் ற விசாரனண போடர்பாை போழில் சார்ந்ே
ேரமாை மிை்-கற் றல் தசனவகளுக்காகே் தேசிய இனணய வழிக் குற் றப் பயிற்சி
னமயே்னேயும் அவர் போடங் கி னவே்ோர்.


தேசியக் குற் ற ஆவணக் காப்பகம் ேைது 35ஆவது போடக்கே் திைே்னே 2020 மார்ச் 12
அை்று பகாண்டாடியது.



இது புது தில் லினய ேனலனமயகமாகக் பகாண்டுள் ளது. இது இந்திய அரசிை்
உள்துனற அனமச்சகே்திை் ஒரு பகுதியாகும் .



இது இந்திய ேண்டனைச் சட்டம் , சிறப்பு மற் றும் உள் ளூர் சட்டங் கள் ஆகியவற்றால்
வனரயறுக்கப்பட்ட குற் றே் ேரவுகனளச் தசகரிே்துப் பகுப்பாய் வு பசய் யும் ஒரு இந்திய
அரசிை் முகனம ஆகும் .
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பூமி


ோஷி இறணய வோயில்
‘பூமி ராஷி’ இனணய வாயில் ஆைது தேசிய பநடுஞ் சானலே் திட்டே்திற்காை நிலம்
னகயகப்படுே்தும்

பணினயக்

கணிசமாக

அதிகரிே்துள் ளது

எை்று

சானலப்

தபாக்குவரே்து மற் றும் பநடுஞ் சானல அனமச்சகம் அறிவிே்துள் ளது.


இந்ே

இனணய

வாயில்

ஆைது

ஒவ் பவாரு

கட்டே்திலும்

நிகழ் தநரே்தில்

பசயலாக்கப்படும் அறிவிப்புகளுடை் பசயல் முனறனயப் பினழயில் லாமல் மற் றும்
பவளிப்பனடயாைோக ஆக்கியுள் ளது.


சானலப் தபாக்குவரே்து மற் றும் பநடுஞ் சானல அனமச்சகமாைது பூமி ராஷி எை்ற
இனணய வாயினல ஏப்ரல் 1, 2018 அை்று அறிமுகப் படுே்தியுள் ளது.

விங் ஸ் இந்தியோ 2020


ஆண்டிற் கு இருமுனற நனடபபறும் விங் ஸ் இந்தியா 2020 எனும் உள் நாட்டு விமாைே்
துனற குறிே்ே நாை்கு நாள் சர்வதேசக் கண்காட்சி மற் றும் மாநாடு ஆைது
னைேராபாே்திை் தபகம் தபட் விமாை நினலயே்தில் நனடபபற் றது.



இனே உள் நாட்டு விமாைே் துனறயும் விமாை நினலய ஆனணயமும் மற் றும் இந்திய
வர்ே்ேக மற் றும் போழில் துனற கூட்டனமப்பும் இனணந்து "அனைவரும் பறப்பேற் கு"
எை்ற கருப்பபாருளிை் கீழ் ஏற் பாடு பசய் துள் ளது.

இந்தியோவில் பகோர ோனோ றவ ஸின் ம புகூறு பி ிப் பு


COVID-19 னவரஸிை் மரபுகூனறப் பிரிே்பேடுே்ே உலகிை் ஐந்ோவது நாடாக இந்தியா
உருபவடுே்துள் ளது.



இேற்கு முை்பு ஜப்பாை், ோய் லாந்து, அபமரிக்கா மற் றும் சீைா ஆகிய நாடுகள்
பகாதராைா னவரஸிை் மரபுகூனற பவற்றிகரமாகப் பிரிே்பேடுே்துள் ளை.



இது நாட்டில் மருந்துகள் , ேடுப்பூசிகள் மற் றும் வினரவாக தநாய் கண்டறிேல் கருவிகள்
ஆகியவற் றிை் தமம் பாட்டிற் கு உேவுகிை்றது.



இந்தியாவில் பிரிே்பேடுக்கப்பட்ட பகாதராைா னவரஸிை் மரபுகூறாைது வுைாை்
நகரில் இருந்ே பகாதராைா னவரஸிை் மரபுகூறுடை் ஒப்பிடும் பபாழுது 99.99%
ஒே்ேனவயாக உள் ளது எை்று இந்திய மருே்துவ ஆராய் ச்சி மை்றே்திை் (Indian Council of
Medical Research - ICMR) பபாது இயக்குநராை பல் ராம் பார்கவா கூறியுள் ளார்.

COVID-19 போதிப் பிை் கோன அவச கோல நிதிறய இந்தியோ முன்பமோழிந்துள் ளது


பகாதராைா

னவரஸ்

வகுப்பேற்காக

சார்க்

பாதிப்னப

எதிர்ே்துச்

அனமப்பிை்

சமாளிப்பேற் கு

ேனலவர்கள்

காபணாளி

ஒரு

உே்தினய

மாநாடு

ஒை்றில்

பங் தகற் றைர்.


இந்ே மாநாட்டில் இந்தியாவிை் சார்பாக பிரேமர் தமாடி கலந்து பகாண்டார்.



இந்ே மாநாட்டில் தகாவிட் -19 பாதிப்பிற் காை அவசரகால நிதினய உருவாக்க இந்தியா
முை்பமாழிந்துள் ளது.



தமலும்

இந்ே

னவரஸ்

தநாய் க்

கடே்திகனளச்

சிறப்பாை

முனறயில்

கண்காணிப்பேற்காக இந்தியா தநாய் கண்காணிப்பு இனணய வாயினல அனமக்க
உள் ளது.


“தநானய எதிர்ே்துப் தபாராட ேயாராகு, அச்சம் அனடயே் தேனவயில் னல” எை்ற
உே்தியுடை் இந்தியா பகாதராைா னவரஸ் பாதிப்னப எதிர்ே்துப் தபாராடுகிை்றது.
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அறிவிக்கப் பட்ட ரப ிட ்


COVID-19 பாதிப்னப "அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடர்" எை்று இந்தியா அறிவிே்துள் ளது.



இேை் மூலம் , ேைினமப்படுே்ேப்பட்ட முகாம் களில் உள் ள தநாயாளிகளுக்கு உணவு,
மருே்துவப் பராமரிப்பு மற் றும் நீ ர் வழங் குேல் ஆகியவற் றிற் கு மாநிலப் தபரிடர் மீட்பு
நிதியாைது (SDRF - State Disaster Response Fund) ேற் காலிகமாகப் பயை்படுே்ேப்பட
உள் ளது.



தபரிடர் தமலாண்னமச் சட்டம் , 2005ை் கீழ் , SDRF நிதியாைது சூறாவளி, பூகம் பம் ,
வறட்சி, நிலச் சரிவு, ஆலங் கட்டி மனழ, தமகமூட்டம் , பைிச்சரிவு, உனறபைி, பூச்சி
ோக்குேல் மற்றும் குளிர் காற் று ஆகியவற் றிற் கு மட்டுதம பயை்படுே்ேப்படும் .



சிக்கலாை

மருே்துவச்

சூழ் நினலகள்

அல் லது

போற் றுதநாய் கள்

ஆகியனவ

அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடர் பட்டியலிை் கீழ் இல் னல.


எைதவ, மே்திய அரசு COVID-19 தநாய் பாதிப்னப அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடரிை் கீழ்
தசர்ே்துள் ளது.



இது இப்தபாது பகாதராைா னவரஸிற் குச் சிகிச்னசயளிப்பேற்காக இந்ே நிதினயப்
பயை்படுே்ே மாநில அரசுகனள அனுமதிக்கிை்றது.



தபரிடர் தமலாண்னமச் சட்டம் , 2005 ஆல் அனமக்கப்பட்ட SDRF நிதியாைது 13வது நிதி
ஆனணயே்ோல் பரிந்துனரக்கப் பட்டோகும் .

ICMR ரசோதறன உத்திறய உருவோக்கியுள் ளது


இந்திய மருே்துவ ஆராய் ச்சி மை்றமாைது COVID-19 னவரஸால்
பட்டவர்களுக்காக COVID-19 தசாேனை உே்தினய உருவாக்கியுள் ளது.

பாதிக்கப்



படல் லி எய் ம் ஸ், புதைவிை் தேசிய நச்சுயிரியல் நிறுவைம் மற் றும் படல் லி தேசிய
தநாய் கள் கட்டுப்பாட்டு னமயம் ஆகியனவ பகாதராைா னவரஸிை் மூை்று
முக்கியமாை தசாேனை னமயங் களாகும் .



இந்ே முக்கியமாை னமயங் கனளே் ேவிர, COVID-19 னவரனஸ தசாதிப்பேற்காக 50
புதிய பிரே்திதயக னமயங் கனளயும் இந்திய அரசு உருவாக்கியுள் ளது.

கங் றக அமந் தி ன் அபியோன்


தேசியே் தூய் னம கங் னகே் திட்டமாைது “கங் னக அமந்திரை் அபியாை்” (Ganga
Amantran Abhiyan - GAA) எை்ற ஒை்னற ஏற் பாடு பசய் துள் ளது.



GAA எை்பது கங் னக நதியில் நடே்ேப்படும் ஒரு திறந்ேபவளி படகுப் பயணம் மற்றும்
கயாக்கிங் பயணம் (பைிக் கடற் படகு) ஆகும் .



இந்ேப் பயணமாைது தேவபிரயாக் மற் றும் கங் னக சாகர் ஆகியவற் றிற்கு இனடதய
நடே்ேப் படுகிை்றது.



தேவபிரயாக் எை்பது கங் னக நதினய உருவாக்கக் கூடிய அலக்நந்ோ மற் றும் பாகீரதி
ஆகிய இரண்டு நதிகள் சந்திக்கும் இடமாகும் .



கங் னக சாகர் நதியாைது சுந்ேரவைக் காடுகளிை் ஒரு பகுதியாகும் .

நிலத்தடி நீ ் மோசுபடுதல்


நாட்டில் ஒரு லிட்டர் நிலே்ேடி நீ ரில் 30 னமக்தரா கிராம் எை்ற அளவில் யுதரைியமாைது
கலந்துள் ளோக மே்திய ஜல் சக்திே் துனற இனணயனமச்சராை ரே்ேை் லால்
கட்டாரியா நாடாளுமை்றே்தில் அறிவிே்ோர்.
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சே்தீஸ்கர், ஆந்திரப் பிரதேசம் , ைரியாைா, குஜராே், இமாச்சலப் பிரதேசம் , கர்நாடகா,
ஜார்க்கண்ட், ஒடிசா, ராஜஸ்ோை், பஞ் சாப், பேலுங் காைா, தமற் கு வங் காளம் , உே்ேரப்
பிரதேசம் மற் றும் ஜம் மு காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங் களில் உள் ள நிலே்ேடி நீ ரில்
யுதரைியம் கலந்துள் ளது.



இந்தியே்

ேர

நிர்ணய

அனமப்பாைது

குடிநீ ரில்

யுதரைியே்திை்

அதிகபட்ச

அனுமதிக்கப்பட்ட வரம் பினை ஒரு லிட்டருக்கு 0.03 மி.கி ஆக நிர்ணயிே்துள் ளது.

விவோத் ரச விஸ்வோஸ் மரசோதோ


தநரடி

வரி

விவாே்

தச

விஸ்வாஸ்

மதசாோ,

2020

எை்ற

ஒரு

மதசாோனவ

நாடாளுமை்றம் நினறதவற் றியுள் ளது.


இந்ே மதசாோவாைது தநரடி வரி பசலுே்துேலுடை் போடர்புனடய வழக்குகளிை்
எண்ணிக்னகனய குனறப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



தநரடி வரி விவாே் தச விஸ்வாஸ் எை்ற கருே்ோக்கமாைது 2020-21 ஆம் ஆண்டு
நிதிநினல அறிக்னகயிை் தபாது மே்திய நிதியனமச்சராை நிர்மலா சீோராமைால்
அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டது.



2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31க்குப் பிறகு வரி பசலுே்திைால் , வரி பசலுே்துதவார்
பிரச்சினைக்குரிய வரியிை் தமல் 110% எை்ற அளவில் அபராேே்னே பசலுே்ே
தவண்டும் எை்று இந்ே மதசாோ கூறுகிை்றது.



இந்ேே் தேதிக்கு முை்தப வரியாைது பசலுே்ேப் பட்டால் , வரி பசலுே்துதவார்
சர்ச்னசக்குரிய வரியிை் முழுே் போனகனயயும் பசலுே்ே தவண்டும் . தமலும் இேற் கு
அபராேம் எதுவும் விதிக்கப்பட மாட்டாது.



மதசாோவிை் ஆங் கிலப் பதிப்பு “பிரச்சினையற்ற ஆைால் நம் பிக்னக மட்டுதம
பகாண்டது” எை்ற பபாருனளக் பகாண்டோகும் .

அறனத்து மகளி ் மருத்துவக் கல் லூ ி


சமீபே்தில் இந்திய மருே்துவ மை்றமாைது புதைவிை் சிம் பிதயாசிஸ் இை்டர்தநஷைல்
(நிகர்நினல) பல் கனலக் கழகே்திற்கு அனைே்து மகளிர் மருே்துவக் கல் லூரினய
நிறுவ அனுமதி வழங் கியுள் ளது.



பபண்களுக்காை
இந்ே
சிம் பிதயாசிஸ்
மருே்துவக்
கல் லூரியாைது
மாணவிகளுக்கு இலவசமாக மருே்துவக் கல் வினய வழங் க இருக்கிை்றது.

ஐந்து

ஞ் சன் ரகோரகோய் மோநிலங் களறவக்கு நியமனம்


இந்திய உச்ச நீ திமை்றே்திை் முை்ைாள் ேனலனம நீ திபதியாை ரஞ் சை் தகாதகாய்
இந்தியக்

குடியரசுே்

ேனலவர் ராம் நாே் தகாவிந்ே் மூலம்

மாநிலங் களனவக்கு

நியமிக்கப் பட்டுள் ளார்.


மாநிலங் களனவயிை் அதிகபட்ச உறுப்பிைர்களிை் எண்ணிக்னக 250 ஆகும் . அதில் 12
உறுப்பிைர்கள் இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவரால் கனல, இலக்கியம் , அறிவியல் மற் றும்
சமூக தசனவ எனும் பிரிவுகள் மூலம் அந்ே அனவக்கு நியமிக்கப் படுகிை்றைர்.



தகாதகாய் இந்தியாவிை் 46வது ேனலனம நீ திபதியாகப் பணியாற் றிைார்.
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மத்திய சமஸ் கிருத பல் கறலக் கழக மரசோதோ, 2019


மே்திய சமஸ்கிருே பல் கனலக் கழக மதசாோ, 2019 எை்ற ஒரு மதசாோனவ
நாடாளுமை்றம் நினறதவற் றியுள் ளது.



இது இந்தியாவிை் மூை்று பல் கனலக் கழகங் களுக்கு மே்தியப் பல் கனலக்கழக
அங் கீகாரே்னே வழங் க இருக்கிை்றது.



2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16 அை்று மாநிலங் களனவயாைது மே்திய சமஸ் கிருே
பல் கனலக் கழக மதசாோ, 2019ஐ குரல் வாக்பகடுப்பிை் மூலம் நினறதவற் றியது.



மூை்று பல் கனலக் கழகங் கள் பிை்வருமாறு:
o

ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருே விே்யாபீே், திருப்பதி

o

ராஷ்டிரிய சமஸ்கிருே சை்ஸ்ோை், புது தில் லி மற்றும்

o

ஸ்ரீ லால் பகதூர் சாஸ்திரி ராஷ்டிரிய சமஸ் கிருே விே்யாபீே், புது தில் லி

சீ ோய் வு மனுக்கள்


நிர்பயா வழக்கு போடர்பாக ோக்கல் பசய் யப்பட்ட சீராய் வு மனுக்கனள இந்திய உச்ச
நீ திமை்றம் நிராகரிே்துள் ளது.



இறுதிே் ேண்டனைே் தீர்ப்பிற் கு எதிராை மனு ேள் ளுபடி பசய் யப்பட்ட பிை்ைர் ஒரு
சீராய் வு மனுவாைது ோக்கல் பசய் யப் படுகிை்றது.



சீராய் வு மனுக்கள் இந்திய அரசியலனமப்பிை் 142வது பிரிவிை் கீழ் ோக்கல் பசய் யப்
படுகிை்றை.



மறு ஆய் வு மனு இந்திய உச்ச நீ திமை்றே்ோல் ேள் ளுபடி பசய் யப்பட்ட பிை்ைர் இந்ே
சீராய் வு மனுவாைது ோக்கல் பசய் யப் படும் .



சீராய் வு மனுவிை் கருே்ோக்கமாைது இந்திய அரசியலனமப்பிை் 137வது சரே்திைால்
ஆேரிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ே சரே்ோைது 145வது சரே்திை் கீழ் உச்ச நீ திமை்றே்ோல்
தீர்ப்புகனள உச்சநீ திமை்றதம மறு ஆய் வு பசய் ய அனுமதிக்கிை்றது.

வழங் கப்பட்ட



மறு ஆய் வு மனுக்கள் அரசியலனமப்பிை் 137வது சரே்திை் கீழ் ோக்கல் பசய் யப்
படுகிை்றை. இது உச்ச நீ திமை்றம் ேைது பசாந்ேே் தீர்ப்னபதய மறு ஆய் வு பசய் ய
உேவுகிை்றது.



உச்ச நீ திமை்ற விதிகள் 1966ை் கீழ் , உச்ச நீ திமை்றே்ோல் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட 30
நாட்களுக்குள் இந்ே மனுக்கள் ோக்கல் பசய் யப்பட தவண்டும் .

என்சிசி சோன்றிதழ் றவத்திருப் பவ க
் ளுக்கு முன்னு ிறம


மே்திய ஆயுேக் காவல் பனடகளிை் (Central Armed Police Forces - CAPF) தநரடி ஆட்தசர்ப்புே்
தேர்வுகளில் தேசிய மாணவர் பனடச் சாை்றிேழ் (National Cadet Corps - NCC)
னவே்திருப்பவர்களுக்கு கூடுேல் மதிப்பபண்கள் வழங் க மே்திய அரசு முடிவு
பசய் துள் ளது.



NCCல் இந் திய இனளஞர்களிை் பங் களிப்னப அதிகரிப்பேற்காக இந்ே முடிவு எடுக்கப்
பட்டுள் ளது.

ததசிய மாணவர்


இது

ளட

இராணுவம் ,

கடற் பனட

மற் றும்

விமாைப்

பிரிவுகனளச்

மாணவர்கனள உள் ளடக்கிய ஒரு முப்பனடச் தசனவ அனமப்பாகும் .
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தசர்ந்ே

இளம்



இந்ே அனமப்பிை் குறிக்தகாள் 'ஒற் றுனம மற் றும் ஒழுக்கம் ' எை்போகும் .



1948 ஆம் ஆண்டிை் தேசிய மாணவர் பனடச் சட்டே்திை் கீழ் தேசிய மாணவர் பனடக்
குழுவாைது நிறுவப் பட்டது.

தூய் றம இந்தியோ என்ை திட்டத்தின் இ ண்டோம் நிறல


தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் இரண்டாம் நினலனய 2020 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி
மாேே்தில் பசயல் படுே்ே மே்திய அரசு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்ேே் திட்டமாைது அேை் இரண்டாம் நினலயிை் தபாது இரண்டு தகாடி திட்டங் களிை்
மீது கவைம் பசலுே்ே இருக்கிை்றது.



இது திறந்ேபவளிக் கழிப்பிடமற் ற நினல - பிளஸ் மற் றும் திட & திரவக் கழிவு
தமலாண்னம ஆகியவற் னற உள் ளடக்கியுள் ளது.



இந்ே நினலயிை் தபாது, கிராமப் பஞ் சாயே்துகளில் தீவிர கவைம் பசலுே்ேப்பட
இருக்கிை்றது.



இந்ேக் கிராமப் பஞ் சாயே்துகள் 15வது நிதி ஆனணயே்திை் கீழ் அதிக நிதியுேவினயப்
பபற இருக்கிை்றை.



தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் கீழ் உள் ள ஒவ் பவாரு கிராமப் பஞ் சாயே்துக்கும்
ரூ. 7 முேல் ரூ. 20 லட்சம் வனர நிதி கினடக்கும் .



இந்ே நிதியாைது திட மற்றும் திரவக் கழிவுகனள நிர்வகிப்பேற்காக 5 லட்சம் எை்ற
அளவில் அதிகரிக்கப்பட இருக்கிை்றது.



இந்ே கூடுேல் நிதியாைது மகாே்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவனல வாய் ப்புே் திட்டே்திை்
மூலம் ஒதுக்கப்பட உள் ளது.



இேை் மூலம் மகாே்மா காந்தி தேசிய ஊரக தவனல வாய் ப்புே் திட்டே்திை் பணிக்
குழுவாைது தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திற்கு பயை்படுே்ேப்பட இருக்கிை்றது.



தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் இரண்டாம் நினலயாைது 2020-21 முேல் 2024-25
வனர பசயல் படுே்ேப்பட உள் ளது.

ODF+, ODF++ and நீ ் பிளஸ்


சமீபே்தில்

நகர்ப்புற

தமம் பாட்டிற்காை

நாடாளுமை்ற

நினலக்

குழுவாைது

மக்களனவயில் தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் (நகர்ப்புற) பசயல் திறை் குறிே்ே
அறிக்னகனயே் ோக்கல் பசய் துள் ளது.


தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் (நகரம் -2) அடுே்ே நினலயிை் கீழ் ODF+, ODF++ and
நீ ர் பிளஸ் எை்ற மூை்று பநறிமுனறகளிை் பணிகளாைது 2024 ஆம் ஆண்டிற்குள்
முடிக்கப்பட தவண்டும் எை்ற தபாதிலும் , அேை் உண்னம நினலனம ஒதுக்கப்பட்ட
காலக் பகடுவுடை் பபாருந்ே வில் னல.



ODF எை அறிவிக்கப்பட்ட 4,320 நகரங் களில் 1,276 நகரங் கள் ODF + எை சாை்றளிக்கப்
பட்டுள் ளை.



ODF ++ நகரங் களிை் எண்ணிக்னகயாைது 411 ஆகும் . அோவது 10 சேவீேே்திற் கும்
குனறவாை நகரங் கள் இதுவனர ODF ++ எை சாை்றிேழ் பபற் றுள் ளை.



தூய் னம இந்தியாே் திட்டம் - நகர்ப்புறம் (Swachh Bharat Mission — Urban - SBM-Urban) எை்ற
திட்டே்திை் முேலாவது நினலயிை் கீழ் ODF அங் கீகாரே்னே அனடந்ே பிை்ைர்
நகரங் கள்

தமற் பகாண்ட

பணிகனள

தமலும்

தீவிரப்படுே்ேவும்

அவற் னறப்

பராமரிக்கவும் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் ODF + மற் றும் ODF ++ ஆைது
போடங் கப் பட்டை.
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ODF பநறிமுனறகளிை் அடிப்பனடயில் , ஒருமுனறயாவது ODF சாை்றிேனழப் பபற் ற
நகரங் கள் , ேங் கனள SBM - ODF+ & SBM - ODF++ எை அறிவிக்கே் ேகுதியுனடயனவ
ஆகும் .



ODF+ ஆைது கழிப்பனறகளில் நீ ர், பராமரிப்பு மற்றும் சுகாோரம் ஆகியவற் றிை் மீது
கவைம் பசலுே்துகிை்றது. ODF++ ஆைது கழிப்பனறகளில் கழிவுத் திரட்டு மற் றும்
நச்சூட்டுப் பபொருள் தமலாண்னம ஆகியவற் றிை் மீது கவைம் பசலுே்துகிை்றது.



2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் அறிவிக்கப்பட்ட நீ ர் பிளஸ் ஆைது ேண்ணீனரச்
சுே்திகரிே்து, மறுபயை்பாடு பசய் வேை் மூலம் கழிப்பனறகனளப் பராமரிப்பனே
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது ஜல் சக்தி அபியாைிை் கீழ் உள் ள நீ ரிை் பயை்பாடு குறிே்ே உனரயாடல் மற் றும்
மறுபயை்பாடு குறிே்து மே்திய அரசு கவைம் பசலுே்துவேற்குப் பங் களிக்கிை்றது. இது
தூய் னமயாை நீ ர் மற் றும் சுகாோரம் போடர்பாை ஐக்கிய நாடுகள் சனபயிை் நீ டிே்ே
வளர்சிக்காை இலக்கு எண் 6 உடை் இணங் குகிை்றது.



தூய் னம இந்தியா எை்ற திட்டே்திை் முேலாவது நினலயிை் கீழ் , 99 சேவீே நகரங் கள்
ODF நினலனய அனடந்துள் ளோக மே்திய வீட்டு வசதி மற் றும் நகர்ப்புற விவகாரங் கள்
துனற அனமச்சகமாைது 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம் பரில் கூறியுள் ளது.

தகுதிநீ க்கம் பசய் யக் ரகோ ப் பட்ட மனு


உச்சநீ திமை்ற வரலாற் றில்
போனுதவாஜாம்

முேை்முனறயாக, மணிப்பூர் மாநில அனமச்சராை

சியாம் குமார்

எை்பவனர

அம் மாநில

அனமச்சரனவயிலிருந்து

உச்சநீ திமை்றம் நீ க்கியுள் ளது.


தமலும் இந்திய உச்சநீ திமை்றமாைது இவனர அம் மாநில சட்டசனபக்குள் நுனழயவும்
ேனட விதிே்துள் ளது.

பின்னணி


சியாம் குமார் எை்பவர் 2017 ஆம் ஆண்டில் நனடபபற் ற மணிப்பூர் மாநில சட்டசனபே்
தேர்ேலில் காங் கிரஸ் கட்சியிை் சார்பாக தபாட்டியிட்டு பவற் றி பபற் றார். பிை்
அம் மாநில நகரே் திட்டமிடல் , வைம் மற் றும் சுற் றுச்சுழல் அனமச்சராகப்
பபாறுப்தபற் பேற் காக பாஜக கட்சியில் இனணந்ோர்.



அம் மாநிலே்திை் மற் ற சட்டமை்ற உறுப்பிைர்களால் இவனரே் ேகுதி நீ க்கம் பசய் யக்
தகாரப்பட்ட மனுக்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு முேல் அம் மாநில சட்டமை்ற சபாநாயகரிடம்
நிலுனவயில் இருந்து வருகிை்றது.



இந்ே விவகாரம் போடர்பாக உச்சநீ திமை்றே்திடம் முனறயிடப்பட்ட தபாது, இந்திய
உச்சநீ திமை்றம் சரே்து 142ஐப் பயை்படுே்தி அம் மாநில அனமச்சரனவயிலிருந்து
(தகபிதைட்) இவனர நீ க்கியது.



சரே்து 212ை்படி, உச்சநீ திமை்றம் உள் பட இந்தியாவில் உள் ள எந்ேபவாரு
நீ திமை்றமும் மாநில சட்டமை்றே்திை் உள் விவகாரங் களில் ேனலயிட முடியாது.



இந்திய

உச்சநீ திமை்றமாைது

சரே்து

142ஐப்

பயை்படுே்தி

ேைது

கீழ்

உள் ள

விவகாரங் களில் “முழுனமயாை நீ தினய” நினலநாட்டுவேற்காக ஒர் உே்ேரனவப்
பிறப்பிக்கலாம் .
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மோநிலப் ரப ிட ் மீட்பு நிதி


மாநிலப் தபரிடர் மீட்பு நிதியிை் (SDRF – State Disaster Response Fund) மூலம் நிதியுேவினய
அளிக்கும் தநாக்கே்திற்காக தகாவிட் – 19 தநானய “அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடராக”
அறிவிக்க மே்திய உள்துனற அனமச்சகம் முடிவு பசய் துள் ளது.



இந்ே நிதியாைது தபரிடர் தமலாண்னமச் சட்டம் , 2005-ை் கீழ் அந்ேந்ே மாநிலங் களால்
அனமக்கப் பட்டுள் ளது. இது “அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடர்கனள” னகயாளுவேற்காக
மாநில அரசுகளிடம் இருக்கும் ஒரு முேை்னமயாை நிதி ஆோரமாகும் .



இந்ே நிதியாைது 13வது நிதிக் குழுவிை் பரிந்துனரயிை் அடிப்பனடயில் ஏற் படுே்ேப்
பட்டுள் ளது.



தபரிடர் தமலாண்னமச் சட்டே்திை் கீழ் , மாநில அரசுகள் /ஒை்றியப் பிரதேசங் கள்
மாநில அரசிடம் இருந்து பபறப்படும் நிதினயே் ேவிர, கூடுேலாக மாநிலப் தபரிடர்
மீட்பு நிதியிலிருந்தும் நிதினயப் பபற முடியும் .



இச்சட்டே்திை்படி, மாநிலப் தபரிடர் மீட்பு நிதியாைது 2005 ஆம் ஆண்டிை் தபரிடர்
தமலாண்னமச் சட்டே்திை்
பயை்படுே்ே முடியும் .



கீழ்

“அறிவிக்கப்பட்ட

தபரிடர்களுக்கு”

மட்டுதம

பபாதுப் பிரிவு மாநிலங் கள் / ஒை்றியப் பிரதேசங் களுக்காை SDRF நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு
மே்திய அரசு 75 சேவிகிே நிதினயயும் வடகிழக்கு மாநிலங் கள் , சிக்கிம் , இமாச்சலப்
பிரதேசம் ,
உே்ேராகண்ட்
ஆகிய
மாநிலங் கள்
உள் ளிட்ட
சிறப்புப்
பிரிவு
மாநிலங் களுக்காை SDRF நிதி ஒதுக்கீட்டிற் கு மே்திய அரசு 90 சேவிகிே நிதினயயும்
அளிக்கும் .



SDRF ஆைது “ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிை்” கீழ் பபாதுக் கணக்கில் உள் ளது.



ஆைால் தநரடிச் பசலவிைங் கனள பபாதுக் கணக்கு நிதியிலிருந்து தமற்பகாள் ளக்
கூடாது.



SDRFற்கு மே்திய அரசு பகாடுக்கும் நிதி “உேவியாகக் பகாடுக்கும் நிதியாக” கருேப்
படும் .



மே்திய உள்துனற அனமச்சகமாைது SDRF-ை் பசயல் பாடுகனள தமற் பார்னவயிடும்
ேனலனம அனமச்சகமாகும் . தமலும் இது குறிப்பிடப்பட்ட விதிமுனறகள் சரியாகப்
பிை்பற்றப்படுகிை்றைவா எை்பனேயும் கண்காணிக்கும் .



இந்தியாவிை் ேனலனமக் கணக்குே் ேணிக்னகயாளர் (CAG) ஒவ் பவாரு ஆண்டும்
SDRFஐ ேணிக்னக பசய் கிை்றார்.



சூறாவளிகள் , வறட்சி, சுைாமி, ஆலங் கட்டி மனழ, நிலச்சரிவு, பைிப்பானறச் சரிவுகள் ,
பூச்சிே் ோக்குேல் கள் தபாை்றனவ SDRFை் கீழ் உள் ளடங் கும் .



தபரிடர்

சார்ந்ே

31

பிரிவுகள்

முக்கியமாை

5

துனணக்

குழுக்களிை்

கீழ்

ஒருங் கினணக்கப் பட்டுள் ளை. அனவயாவை: நீ ர் மற் றும் காலநினல போடர்பாை
தபரிடர்கள் , புவியியல் சார்ந்ே தபரிடர்கள் , இரசாயை, போழிற்துனற மற் றும் அணு
ஆயுேம் போடர்பாை தபரிடர்கள் , உயிரியல் சார்ந்ே தபரிடர்கள் (உயிரியல்
தபரிடர்கள் மற் றும் போற் று தநாய் கள் ) ஆகியனவயாகும் .

தற் த ாளதய நிளல


கதராைா னவரஸ் தநானய எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக
இந்தியாவிை் முேலாவது மாநிலம் ஒடிசா ஆகும் .

நிதினய

ஒதுக்கிய



ஒடிசா மாநிலமாைது இந்ேக் பகாடிய தநானய எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக ரூ.200
தகாடினய ஒதுக்கியுள் ளது.



இந்ேக் பகாடிய தநானய எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக ேமிழ் நாடு அரசு ரூ.60
தகாடினய ஒதுக்கியுள் ளது.
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இடது சோ ித் தீவி வோதம் – குறைவு


கடந்ே 5 ஆண்டுகளில்

இடது சாரிே் தீவிரவாேம்

(LWE – Left Wing Extremism)

குனறந்துள் ளோக மே்திய உள்துனற இனணயனமச்சர் அறிவிே்துள் ளார்.


இடது சாரிே் தீவிரவாேம் குனறந்ேேற்கு முக்கியமாை காரணம் “தேசியக் பகாள் னக
மற் றும்

பசயல்

திட்டம்

2015”

எை்ற

திட்டே்னே

பவற்றிகரமாகச்

பசயல் படுே்தியோகும் .


2019

ஆம்

ஆண்டில் ,

LWE-ை்

எண்ணிக்னகயாைது

2014

ஆம்

ஆண்டுடை்

ஒப்பிடும் பபாழுது 38 சேவிகிேம் எை்ற அளவாகக் குனறந்துள் ளது.


இந்ே அனமப்புகனளக் கட்டுப்படுே்துேல் மற்றும் எதிர்வினை நடவடிக்னககனள
தமற்பகாள் ளுேல்

ஆகியனவ

1967

ஆம்

ஆண்டிை்

இந்தியாவிை்

சட்டவிதராே

நடவடிக்னககள் (ேடுப்பு) சட்டே்ோல் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றது.


இந்ே பகுதிகளில் பரவியுள் ள நக்சனலட் மற் றும் மாதவாயிஸ்ட் ஆகிய அனமப்புகள்
இச்சட்டே்திை் கீழ் தீவிரவாேக் குழுக்களாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளை.



சிவப்புப் பிராந்தியமாைது (Red Corridor) இந்தியாவிை் பேற் கு, மே்திய மற் றும் கிழக்குப்
பகுதிகனள உள் ளடக்கியுள் ளது.



இது ஆந்திரப்
மகாராஷ்டிரா,

பிரதேசம் , பீகார், சே்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், மே்தியப் பிரதேசம் ,
ஒடிசா, பேலுங் காைா, தமற்கு வங் காளம்
மற் றும்
கிழக்கு

உே்ேரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங் கனள உள் ளடக்கியுள் ளது.

இந்தி ோ கோந்தி மோத் ிதவ் ரபோஷன் ரயோஜன்


இந்ேே் திட்டமாைது சமீபே்தில் இராஜஸ்ோை் மாநில அரசால் அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.
இந்ேே் திட்டமாைது இந்ே மாநிலே்தில் தசாேனை அடிப்பனடயில் 4 மாவட்டே்தில்
பசயல் படுே்ே இருக்கிறது.



இந்ேே் திட்டமாைது மாநிலே்தில் குழந்னேகளினடதய ஊட்டச்சே்துக் குறிகாட்டிகள்
மற் றும் ோய் மார்களினடதய இரே்ே தசானக ஆகியனவ சராசரினய விட மிக
தமாசமாக இருக்கும் உேய் ப்பூர், பிரோப்கார், பை்ஸ்வாரா மற் றும் துங் கர்பூர் ஆகிய
மாவட்டங் களில் பசயல் படுே்ேப்பட இருக்கிை்றது.



இது ஒரு மகப்தபறு உேவிே் திட்டமாகும் .



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் இரண்டாவது குழந்னேப் பிறப்பிற் காக ரூ.6000 பகாடுக்கப்பட
இருக்கிை்றது.
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இந்ேே் திட்டமாைது முேலாவது குழந்னேப் பிறப்பிற் காக ரூ.5000 வழங் கப்படும்
மே்திய அரசிை் பிரோை் மந்திரி மாே்ரூ வந்ேைா தயாஜைா எை்ற திட்டே்துடை்
ஒை்றிப் பபாருந்துகிை்றது.

PMMVY


ற் றி
இது கர்ப்பிணிப் பபண்கள் மற் றும் பாலூட்டும் ோய் மார்கள் ஆகிதயாருக்காகே்
போடங் கப்பட்ட நிபந்ேனையுடை் கூடிய ஒரு நிதியுேவிே் திட்டமாகும் .



இது குழந்னேப் பிறப்பிை் தபாது மற் றும் குழந்னேப் பராமரிப்பிை் தபாது ஏற் படும்
ஊதிய இழப்பிற்காக பபண்களுக்குப் பகுதியளவு இழப்பீட்டுே் போனகனய
வழங் குகிை்றது. தமலும் இது பாதுகாப்பாை பிரசவே்திற்காை சூழ் நினல, சிறந்ே
ஊட்டச்சே்து

மற் றும்

சிறந்ே

பாலூட்டும்

நனடமுனறகள்

ஆகியவற் னறயும்

வழங் குகிை்றது.

அடல் பீமோ வியோக்தி கல் யோண் ரயோஜனோ


அடல் பீமா வியாக்தி கல் யாண் தயாஜைா எை்ற திட்டே்திை் கீழ் அனமப்பு சாராே்
போழிலாளருக்கு தவனலவாய் ப்பற்ற நிதியுேவிப் பலை்கள் அளிக்கப்படும் எை்று
இந்திய அரசு அறிவிே்துள் ளது.



பகாராைா னவரஸ் போற் று தநாயிை் ோக்கே்திை் காரணமாக தவனலயிழந்ே
நபர்கள் இந்ேப் பிரிவில் உள் ளடங் குவர்.



இந்ே தநாய் ே் போற் றிை்
காரணமாக தவனலயிழந்ே
மாேங் களுக்கு இந்ே நிதியுேவினயப் பபற இருக்கிை்றைர்.

இந் தத் திட்டம்


போழிலாளர்கள்

3

ற் றி

இந்ேே்

திட்டமாைது

இஎஸ்ஐ

திட்டே்திை்

கீழ்

பதிவு

பசய் யப்பட்டுள் ள

போழிலாளர்களுக்கு தவனலவாய் ப்பற் ற காப்பீடு வழங் குகிை்றது.


இ.எஸ்.ஐ. (ESI – Employee State Insurance) எை்பது அரசுே் போழிலாளர் காப்பீட்டுே்
திட்டமாகும் .



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் , போழிலாளர்கள் கடந்ே 2 மாேங் களில் அவர்கள் பபற் ற
ஊதியே்திை் 25% நிதினயப் பபறுகிை்றைர்.



இந்ேே் திட்டமாைது 2018 ஆம் ஆண்டு முேல் பசயல் பட்டு வருகிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது மூை்று மாேங் களுக்கு தவனலவாய் ப்பு இல் லாமல் இருக்கும்
போழிலாளர்களுக்கு இழப்பீட்னட வழங் குகிை்றது.

இந்தியோ – மூன்ைோவது மின்சோ


சர்வதேச

ஆற்றல்

உை் பத்தியோள ் நோடு

முகனமயிை்

ேரவரினச

குறிே்து

மே்திய

மிை்துனற

அனமச்சகமாைது நாடாளுமை்றே்தில் பேரிவிே்ேது.


இந்ேே் ேரவரினசயிை்படி, உலகில் மிை்சார உற் பே்தியில் 3வது மிகப்பபரிய நாடாக
இந்தியா விளங் குகிை்றது.



தமலும் இந்தியா ேலா அல் லது ேைிநபர்

மிை்சார நுகர்வில் 106வது இடே்தில்

ேரவரினசப் படுே்ேப்பட்டுள் ளது.


இந்தியா ேற் பபாழுது மிை்சாரப் பற் றாக்குனறயிலிருந்து மிை்சார மினக பகாண்ட
நாடாக உருபவடுே்துள் ளது.



எைதவ, இந்தியா ேற்பபாழுது நுகர்தவாருக்கு ேரமாை மிை்சாரம் வழங் குவதிை் மீது
கவைம் பசலுே்துகிை்றது.
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இந்தியாவிை் மிை்சார உற் பே்தியாைது பபரும் பாலும் நிலக்கரியால் தமற் பகாள் ளப்
படுகிை்றது.



2019 ஆம் ஆண்டு தம மாேே்திை் படி, 72% இந்திய மிை்சாரமாைது நிலக்கரினய
அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட மிை்சார ஆனலகளில் உற் பே்தி பசய் யப் படுகிை்றது.



இருப்பினும் ,

பபரும் பாலாை

ஆற் றல்

நிறுவைங் கள்

இந்தியா

நிலக்கரினயச்

சார்ந்திருப்பது குனறயும் எை்று கணிே்துள் ளை.


இந்தியா ேற்பபாழுது சூரியஒளி ஆற் றல் தபாை்ற இேர ஆற் றல் மூலங் களுக்கு
பமதுவாக மாறி வருகிை்றது.



2௦22

ஆம்

ஆண்டிற் குள்

இந்தியா

175

ஜிகா

வாட்

திறனுள் ள

ஆற்றனலப்

புதுப்பிக்கே்ேக்க ஆற் றல் மூலம் பபறுவனே இலக்காகக் பகாண்டுள் ளது.


இதில் , 100 ஜிகா வாட் ஆற்றல் சூரிய ஒளியிலிருந்து பபறப்பட்ட இருக்கிை்றது.

ஆயுஷ்மோன் போ த் திட்டத்தின் கீழ் ஆயுஷ் சுகோதோ

மை் றும் நல றமயம்



மே்திய அனமச்சரனவயாைது ஆயுஷ்மாை் பாரே் எை்ற திட்டே்திை் கீழ் ஆயுஷ்
சுகாோர மற் றும் நல னமயே்னே அனமப்பேற் கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்ே னமயங் கள் தேசிய அளவிலாை சுகாோர நலனை அனடய உேவ இருக்கிை்றை.



இந்ே னமயங் கள் மக்கள் , ேங் கள் னககளிலிருந்து பணம் பசலவிடப் படுவனே
குனறக்க இருக்கிை்றை. இந்ே னமயங் கள் “சுய – தசனவ” மாதிரியிை் அடிப்பனடயில்
பசயல் பட இருக்கிை்றை.



இது நிதி ஆதயாக்கிைால் பரிந்துனரக்கப்பட்ட படி, நீ டிே்ே வளர்ச்சி இலக்கு 3
(ஆதராக்கியமாை வாழ் னவ உறுதி பசய் ேல் மற்றும் அனைே்து வயதிைருக்காை
நலனை ஊக்குவிே்ேல் ) எை்ற இலக்குடை்
ஒருங் கினணவனே தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.



இந்ேே் திட்டமாைது மே்திய சுகாோர குடும் ப நலே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ்
பசயல் படும் தேசிய சுகாோர ஆனணயே்திைால் பசயல் படுே்ேப் படுகிை்றது.

மருத்துவ சோதனப் பூங் கோத் திட்டம்


பிரேமர் தமாடி ேனலனமயிலாை மே்திய அனமச்சரனவயாைது மருே்துவ சாேைப்
பூங் காே் திட்டே்திற்கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இந்ேே் திட்டமாைது நாட்டில் மருே்துவ சாேைங் களிை் உற் பே்தினய (உள் நாட்டு
உற் பே்தி) ஊக்குவிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது

ேமிழ் நாடு,

தகரளா,

பேலுங் காைா

மற்றும்

ஆந்திரப்

பிரதேசம்

ஆகிய

மாநிலங் களில் மருே்துவ சாேைப் பூங் காக்கள் அனமக்கப்பட இருக்கிை்றை.


ஒவ் பவாரு பூங் காவும் ரூ.100 தகாடி நிதினயப் பபற இருக்கிை்றது.



இந்ேப் பூங் காக்கள் மருே்துவச் தசாேனைகளிை் இறக்குமதினயக் குனறப்பேற் கும்
மருே்துவச் தசாேனைகளிை் ேரே்தினை உயர்ே்துவேற் கும் உேவ இருக்கிை்றை.



தமலும் இந்ேே் திட்டமாைது மருே்துவ உற் பே்திப் பபாருட்களிை் பசலனவக் குனறக்க
இருக்கிை்றது.



ஆசியாவில் மருே்துவச் சாேைங் களுக்காை 4வது மிகப்பபரியச் சந்னேயாக இந்தியா
விளங் குகிை்றது.
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இருப்பினும் ,

இந்தியாவில்

உள் நாட்டு

மருே்துவச்

சாேை

உற் பே்திே்

போழிற்துனறயாைது சிறிய அளவிதலதய உள் ளது.


இந்தியாவிை் உள் நாட்டு மருே்துவச் சாேைங் களாைது சர்வதேச போழிற்துனறயில்
2% எை்ற அளவில் உள் ளது.

ரதசிய நீ க வற படமிடல் திட்டம்


மே்திய நிலே்ேடி நீ ர் வாரியமாைது (CGWB - Central Ground Water Board) நீ ரக
வனரபடமிடல் திட்டே்னேச் பசயல் படுே்திக் பகாண்டிருப்போக மே்திய ஜல் சக்திே்
துனற அனமச்சகமாைது அறிவிே்துள் ளது.



CGWB ஆைது 1970ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுே்ேப்பட்டது.



இது சுற் றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் , 1986 எை்ற சட்டே்திை் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட
சட்டமுனற சார்ந்ே ஒரு அனமப்பாகும் .

போதுகோப் புக் பகோள் முதல் நறடமுறை 2020


மே்திய பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சராை ராஜ் நாே் சிங்
பகாள் முேல் நனடமுனறயிை் வனரனவ பவளியிட்டுள் ளார்.



இந்ேப்

புதிய

நனடமுனறயாைது

உள் நாட்டு

புதிய

பாதுகாப்புக்

உற் பே்தினய

அதிகரிப்பனே



பாதுகாப்புக் பகாள் முேல் நனடமுனற எை்பது பாதுகாப்புச்
பகாள் முேனல எளினமயாக்குவேற் காை ஒரு பசயல் முனறயாகும் .

சாேைங் களிை்



இந்ேப் புதிய பசயல் முனறயாைது உள் நாட்டு உதிரிப் பபாருட்களிை் (பாதுகாப்பு)

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

விகிேே்னே அதிகரிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


இந்ே விகிேமாைது இந்தியாவில் கட்டனமக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு சார்ந்ே உதிரிப்
பபாருட்களிை் சேவிகிேே்னேக் குறிக்கிை்றது.



இந்ே நனடமுனறயாைது “உலகளாவிய வாங் கல் ” எை்ற ஒரு பிரினவ அறிமுகப்
படுே்தியுள் ளது.



இந்ேப் பிரிவிை் கீழ் , தேனவயாை பாதுகாப்புே் துனற சார்ந்ே பபாருட்கள் மட்டுதம
அயல் நாடுகளிடமிருந்து பபறப்பட இருக்கிை்றது.



ேற் தபாது நனடமுனறயில் உள் ள “வாங் கல் ” மற் றும் “உற் பே்தி பசய் ேல் ” எை்ற
வனககனளே் ேவிர பகாள் முேலுக்காக “குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்ேம் ” (குே்ேனக) எை்ற
ஒரு புதிய பிரிவும் அறிமுகப் படுே்ேப்பட்டுள் ளது.



இது போடர் வாடனக பணவழங் கீடுகளுடை் மிக அதிக அளவிலாை ஆரம் ப கால
மூலேை முேலீட்டிற்கு மாற் றாக விளங் குகிை்றது.

சுவலம் பன் விற வு இ யில்


புதிோகே் போழில் போடங் கும் போழில் முனைதவார்களுக்காக இந்ே ஆண்டு ஜூை்
5 ஆம் தேதியை்று சுவலம் பை் வினரவு இரயில் போடங் கப்படும் எை்று இந்திய சிறு
போழிற்துனற வளர்ச்சி வங் கி (SIDBI - Small Industries Development Bank of India)
அறிவிே்துள் ளது.



இந்ே வினரவு இரயிலாைது 15 நாட்களில் 11 நகரங் களுக்குப் பயணம் தமற்பகாண்டு,
7000 கிதலா மீட்டர் போனலனவ உள் ளடக்க இருக்கிை்றது. இது, அேை் “சுவலம் பை்”
எை்ற ேனலனமே் திட்டே்திை் ஒரு பகுதியாகும் .
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இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் , இனளஞர்கள்

சில கருே்ோக்கங் களுடை் பயிற்சி பபற

இருக்கிை்றைர். இவர்கள் பல் தவறு போடர் தசாேனை முயற்சிகளுக்குப் பிை்ைர்
திறனுள் ள வணிகே் திட்டே்னேப் பபற இருக்கிை்றைர்.

பழங் குடியினருக்கோன பதோழில் நுட்பம்


TRIFED அனமப்பாைது பழங் குடியிைர் போழில் முனைதவானர தமம் படுே்துவேற்காக
தேசிய முக்கியே்துவம் வாய் ந்ே நிறுவைங் களுடை் இனணந்து மாற் றம் காணும்
வனகயிலாை

“பழங் குடியிைருக்காை

போழில் நுட்பம் ”

எை்ற

ஒரு

திட்டே்னேே்

போடங் கியுள் ளது.


இது 5 தகாடி பழங் குடியிைே் போழில் முனைதவானர தமம் படுே்ே இருக்கிை்றது.



இது மே்திய சிறு, குறு மற் றும் நடுே்ேர போழிற்துனற அனமச்சகே்திைால் ஆேரிக் கப்
படுகிை்றது.



இது பிரோை் மந்திரி வை்ேை் தயாஜைா (PMVDY) எை்ற திட்டே்திை் கீழ் பதிவு பசய் யப்
பட்டுள் ள,

வைங் களில்

உற் பே்தியாகும்

பபாருட்கனளச்

தசகரிக்கும்

பழங் குடியிைருக்கு போழில் முனைவுே் திறனைப் பயிற் றுவிப்பனேயும் அவர்களுக்கு
திறை்கனளக் கட்டனமப்பனேயும் தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


இது ேரமாை சாை்றிேழ் களுடை் சந்னேயிடல்

பபாருட்களுக்காை வணிகே்னே

தமற்பகாள் வேற் கு அவர்கனள ஊக்குவிப்பனேயும் வசதினய ஏற் படுே்திே் ேருவேை்
மூலம் பழங் குடியிைே் போழில் முனைதவாரிை் உயரிய வளர்ச்சி விகிே்னேயும் உறுதி
பசய் ய இருக்கிை்றது.

வன்தன் திட்டம்

ற் றி



வை்ேை் திட்டம் எை்பது மே்தியப் பழங் குடியிை விவகாரங் கள் துனற அனமச்சகம்
மற் றும் TRIFED அனமப்பு ஆகியவற் றிை் ஒரு முை்பைடுப்பாகும் .



இது பழங் குடியிைப் பபாருட்களிை் மதிப்புக் கூட்டலிை் மூலம் பழங் குடியிைரிை்
வருமாைே்னே அதிகப்படுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் உள் ளூர் ரீதியாக தகந்திரங் கள் முை்பமாழியப் பட்டுள் ளை.



இனவ

வை்ேை்

சுய

உேவிக்

குழுக்களிை்

பிரதிநிதிகனளக்

பகாண்ட

ஒரு

தமலாண்னமக் குழுவிைால் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றை.

ரகோவிட் 19 பதோை் று ரநோய் க்கோக ஏை் படுத்தப் பட்ட இந்தியோவின் முதலோவது
மருத்துவமறன


ரினலயை்ஸ்

குழும

நிறுவைங் களாைது

பிருைை்-மும் னப

மாநகராட்சி

நிர்வாகே்துடை் இனணந்து மும் னபயில் உள் ள “பசவை் ஹில் ஸ்” மருே்துவமனையில்
தகாவிட் – 19 னமயே்னே அனமே்துள் ளது.


இந்ே னமயமாைது ரினலயை்ஸ் அனமப்பிைால் முழுவதுமாக ஆேரிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ே னமயமாைது எதிர்மனற அழுே்ேம் பகாண்ட அனற உள் ளிட்ட தேனவயாை
உள் கட்டனமப்பு வசதிகனளயும் பகாண்டுள் ளது.



எதிர்மனற அழுே்ே அனறே் போழில் நுட்பமாைது தநாயாளிகனளே் ேைினமப்படுே்ேப்
பயை்படுே்ேப்படுகிை்றது.
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இந்தியோவில் முழுறமயோன ஊ டங் கு


இந்தியாவில் தகாவிட் – 19 பரவி வரும் நினலயில் , மார்ச் 25 ஆம் தேதியிலிருந்து அடுே்ே
21

நாட்களுக்கு

இந்தியா

முற் றிலும்

முடக்கப்படும்

எை்று

இந்திய

அரசு

அறிவிே்துள் ளது.


பகாராைா னவரனஸ எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக இந்திய அரசு ரூ.15,000 தகாடி
நிதினய ஒதுக்கியுள் ளது.



இந்ே நிதியாைது நாட்டில் சுகாோர உள் கட்டனமப்னப தமம் படுே்ே பயை்படுே்ேப்பட
இருக்கிை்றது.



இது 2005 ஆம் ஆண்டிை் தபரிடர் தமலாண்னமச் சட்டே்னேச் பசயல் படுே்துகிை்றது.



தகாவிட் – 19 ஆைது ஒரு “அறிவிக்கப்பட்ட தபரிடராக” அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



மே்திய

உள்துனற

அனமச்சகமாைது

இந்ே

முடக்கே்திை்

தபாது

போடர்ந்து

பசயல் படும் வணிக அனமப்புகளிை் பட்டியனல பவளியிட்டுள் ளது.


மிை் உற்பே்தி அலகுகள் , பபட்தரால் நினலயங் கள் , குளிர்ப் பேைக் கிடங் குகள் ,
ேைியார் பாதுகாப்பு நிறுவைங் கள் , உணவு & மருே்துவ உபகரணங் கள் மற் றும்
மருே்துவம் சார் தசனவகள் ஆகியை இதில் அடங் கும் .



மே்திய அரசைாது நாட்டிை் சில பகுதிகளில் ஊரடங் கு உே்ேரனவயும் தவறு சில
பகுதிகளில் பிரிவு – 144ஐயும் பல பகுதிகளில் ஒட்டுபமாே்ே முடக்கே்னேயும்
அறிவிே்துள் ளது.



கூடுவேற்காை அனுமதி சில கட்டுப்பாடுகதளாடு நனடமுனறயில் இருந்ோல் அந்ே
நடவடிக்னக “முடக்கம் ” எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது.



இருப்பினும் , இந்ேச் சூழ் நினலயில் அே்தியாவசியச் தசனவகள் வழக்கம் தபால்
கினடக்கப் பபறும் .



இந்ே முடக்கமாைது மாவட்ட ஆட்சியர் அல் லது ேனலனம மருே்துவ அதிகாரியிைால்
நனடமுனறப்படுே்ேப்பட இருக்கிை்றது.



பிரிவு 144ை் கீழ் , இந்திய ேண்டனைச் சட்டே்திை் படி மக்கள் ஒை்று கூடே் ேனட
பசய் யப் பட்டுள் ளது.



பிரிவு 144ை் கீழ் , 5ற் கும் தமற் பட்ட மக்கள் ஒை்று கூட அனுமதி இல் னல.



அே்தியாவசியச் தசனவகள் முடக்கே்துடை் பிரிவு 144 எை்ற உே்ேரவும் பிறப்பிக்கப்
பட்டால் அதுதவ ஊரடங் கு உே்ேரவு எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது.



ஊரடங் கு

உே்ேரவு

பிறப்பிக்கும்

அதிகாரமாைது

காவல் துனற ஆனணயரிடமும் உள் ளது.
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மாவட்ட

ஆட்சியரிடமும்

குறுகிய கோலச் ரசறவ ஆறணயம்


கடற் பனடயிை் குறுகிய காலச் தசனவ ஆனணயே்திை் பபண் அதிகாரிகளுக்கு,
அவர்கதளாடு பணிபுரியும் ஆண் அதிகாரிகளுக்கு இனணயாை நிரந்ேர ஆனணயம்
அனமப்பேற்காை உரினமனய உச்ச நீ திமை்றம் உறுதி பசய் துள் ளது.

நன்ளமகள்


ஒரு நிரந்ேர ஆனணயம் எை்றால் ஒருவர் ஓய் வு பபறும் வனர இராணுவ தவனலயில்
இருப்போகும் .



நிரந்ேர ஆனணயே்திை் மூலம் ஒருவர் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்டால் , அவர் ஓய் வு பபறும்
முழு வயது வனர நாட்டிற் குச் தசனவ பசய் ய வாய் ப்பு உள் ளது.



குறுகிய காலச் தசனவ ஆனணயே்திை் ஒரு பபண் கடற் பனட அதிகாரி 10 ஆண்டுகளில்
ஓய் வு பபறுகிறார். அதே தநரே்தில் நிரந்ேர ஆனணயே்தில் உள் ள ஒருவர் இை்னும்
நாை்கு ஆண்டுகள் கூடுேலாகப் பணியாற் ற உரினம உண்டு (பமாே்ேம் 14 ஆண்டுகள் ).

ஆயுஷ்மோன் போ த் மை் றும் ரகோவிட் 19


கதராைா னவரஸுக்கு எதிராகப் தபாராட ஆயுஷ்மாை் பாரே் திட்டே்னே அல் லது
பிரோை் மந்திரி ஜை் ஆதராக்ய தயாஜைானவ சுகாோர மற் றும் குடும் ப நல
அனமச்சகமாைது மருே்துவக் காப்பீட்டுே் திட்டே்திற் குள் தசர்ே்துள் ளது.



கதராைா னவரஸுக்கு எதிராகப் தபாராடுவேற்கு சுகாோர மற் றும் குடும் ப நல
அனமச்சகமாைது தேசிய சுகாோர ஆனணயே்னேயும் உள் ளடக்கி உள் ளது.



தேசிய சுகாோர ஆனணயம் எை்பது ஆயுஷ்மாை் பாரே் திட்டே்னேச் பசயல் படுே்தும்
ஒரு ஆனணயமாகும் .

க ்நோடகோவில் இட ஒதுக்கீடு


பேவி உயர்வுகளில் இட ஒதுக்கீடு இருக்கும் பபாழுது பணியில் நுனழயும் நினலயில்
பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பிைர் மற் றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங் குடியிைரினடதய கிரீமி
தலயர் (Creamy Layer) அல் லது சிறந்து விளங் கும் ேைிநபர்கனள அந்ே வனகயிலிருந்து
நீ க்கக் தகாரிய மனுவினை இந்திய உச்ச நீ திமை்றம் ேள் ளுபடி பசய் ேது.



இந்ே மனுக்கள் பிதக பவிே்ரா வழக்கில் ோக்கல் பசய் யப் பட்டை.



கர்நாடக அரசிைால் இயற் றப்பட்ட இச்சட்டமாைது கர்நாடக இட ஒதுக்கீட்டுக்
பகாள் னகயிை் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட வகுப்பு மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங் குடியிை
வகுப்னப (SC/ST) தசர்ந்ே பணியாளர்களுக்கு வயது மூப்பு வினளவிை் காரணமாை
அடிப்பனட பபாருந்தும் வனகயில் பேவி உயர்வு பபற வழிவனக பசய் கிை்றது.



வயது மூப்பு வினளவிை் காரணமாை அடிப்பனடயாைது இடஒதுக்கீட்டுப் பிரினவச்
தசர்ந்ே பணியாளர்களுக்கு போடர் பேவி உயர்வுகளுக்கு தவண்டி ேங் களது மூப்புே்
ேை்னமனய ேக்க னவே்துக் பகாள் ள வழிவனக பசய் கிை்றது.



இந்ேச்

சட்டமாைது

பேவி

உயர்வுகளில்

SC/ST

பிரினவச்

தசர்ந்ேவர்களுக்கு

இடஒதுக்கீட்னட அளிக்க அரனச அனுமதிக்கும் சரே்து 16(4A)ை் கீழ் மாநில அரசிைால்
பகாண்டு வரப் பட்டுள் ளது.


“அரசிை் உேவினயப் பபறுவேற்காை ேகுதிசார் தசாேனை” (Means feet) மற் றும் “கிரீமி
தலயர்” ஆைது முேை்முேலில் 1992 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் 16 அை்று 9 நீ திபதிகளிைால்
தீர்ப்பு வழங் கப்பட்ட “இந்திரா சைாைி (எதிர்) இந்திய அரசு” எை்ற புகழ் பபற்ற
வழக்கில் கூறப்பட்டுள் ளது.
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“கிரீமி தலயர்” எை்பது பிற் படுே்ேப்பட்ட பிரிவிைரினடதயப் பபாருளாோர ரீதியாக
மற் றும் கல் வி ரீதியாக மிகவும் தமம் பட்டு விளங் கும் உறுப்பிைர்கனளக் குறிக்கும் .

ரகோவிட் – 19ன் தடுப் பு மை் றும் கட்டுப் போட்டிை் கோன குழு


நாட்டில் தகாவிட் – 19ை் ேடுப்பு மற் றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்னககளுக்கு ஆதலாசனை
வழங் குவேற்காக பபாதுச் சுகாோர வல் லுநர்கனளக் பகாண்ட ஒரு உயர் மட்ட
போழில் நுட்பக் குழுனவ மே்திய அரசு அனமே்துள் ளது.



21 உறுப்பிைர்கனளக் பகாண்ட இந்ேக் குழுவாைது நிதி ஆதயாக்கிை் உறுப்பிைராை
டாக்டர்.வி.தக.பால் எை்பவரால் ேனலனம ோங் கப்பட இருக்கிை்றது.



இந்ேக் குழுவில் மே்திய சுகாோரே் துனறச் பசயலாளர் மற் றும் இந்திய மருே்துவ
ஆராய் ச்சிக் கழகே்திை் பபாது இயக்குநர் ஆகிதயார் இனணே் ேனலவர்களாகச்
பசயல் படுவர்.

டீஸ்டோ நதிப் போலம்


எல் னலச் சானல அனமப்பாைது (BRO - Borders Road Organization) டீஸ்டா
கட்டப்பட்டுள் ள 360 அடி நீ ளம் பகாண்ட ஒரு பாலே்னேே் திறந்துள் ளது.



இந்ேப் பாலமாைது சுவஸ்திக் எை்ற திட்டே்திை் கீழ் BROவிைால் கட்டப் பட்டுள் ளது.



டீஸ்டா எை்ற நதியாைது தமற் கு வங் காளம் மற்றும் சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங் களில்
பாய் கிை்றது.
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நதியில்



இது வங் கதேசே்திற் குள் நுனழந்து அேை் பிை்ைர் வங் காள விரிகுடாவில் கலக்கிை்றது.



இது ஜமுைா நதியிை் (பிரம் மபுே்திரா) துனண ஆறாகும் .

பி தோன் மந்தி ி க ப
ீ ் கல் யோண் அன் ரயோஜனோ


மே்திய நிதிே் துனற அனமச்சராை நிர்மலா சீோராமை் பிரோை் மந்திரி கரீப்
கல் யாண் அை் தயாஜைா எை்ற திட்டே்னேே் போடங் கியுள் ளார்.



இது தகாவிட் – 19 போற் று தநாய் மற்றும் அவற் றிை் ோக்கங் கனள எதிர்ே்துப்
தபாராடுவேற்காக நாட்டில் உள் ள மக்களுக்காகே் போடங் கப்பட்ட ஒரு பபாருளாோர
உேவிே் திட்டமாகும் .



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் ஏறே்ோழ 1.7 இலட்சம் தகாடி நிதியாைது ஒதுக்கப்பட்டுள் ளது.



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் , நாட்டில் உள் ள ஏறே்ோழ 80 தகாடி மக்கள் 5 கிதலா அரிசி
மற் றும் தகாதுனமனய அடுே்ே 3 மாேங் களுக்கு இலவசமாகப் பபற இருக்கிை்றைர்.



இேனுடை்

தசர்ே்து,

ஒவ் பவாரு

குடும் பே்திைரும்

ஒரு

கிதலா

பருப்பினையும்

இலவசமாகப் பபற இருக்கிை்றைர்.


இந்ேே் திட்டமாைது பகாராைா னவரனஸ எதிர்ே்துப் தபாராடும் மருே்துவர்கள் ,
துப்புரவுப் பணியாளர்கள் , பசவிலியர்கள் , மருே்துவப் பணியாளர்கள் மற் றும் இேரப்
பணியாளர்களுக்காகக் காப்பீட்டு வசதினய வழங் க இருக்கிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது முதிதயார்கள் , மாற் றுே் திறைாளிகள் மற்றும் ஓய் வூதிய ோரர்கள்
ஆகிதயாருக்குே் ேலா ரூ.1000 ரூபானய தநரடிப் பணப் பரிமாற் றே்திை் மூலம் வழங் க
இருக்கிை்றது.



தமலும் இந்ேே் திட்டமாைது பிரோை் மந்திரி உஜ் வாலா எை்ற திட்டே்திை் கீழ் இலவச
சனமயல் எரிவாயு உருனளகனளயும் வழங் க இருக்கிை்றது.



இந்ேப் பபாருளாோரே் திட்டமாைது மகாே்மா காந்தி கிராமப்புற தவனலவாய் ப்பு
உறுதியளிப்புே் திட்டே்திை் கீழ் திைக் கூலிே் போழிலாளர்களிை் ஊதியே்னே
ரூ.182லிருந்து ரூ.202 ஆக உயர்ே்தியுள் ளது.



மே்திய அரசு ேற்பபாழுது துப்புரவுப் பணியாளர்கனள MNREGA (Mahatma Gandhi National
Rural Employment Guarantee Act) எை்ற திட்டே்திை் கீழ் தசர்ே்துள் ளது.



தமலும் இவர்கள் மூை்று மாே காலே்திற் கு ரூ.2000ஐ சிறப்பு ஊதியமாகப் பபற
இருக்கிை்றைர்.



பிரோை் மந்திரி ஜை் ேை் தயாஜைா எை்ற திட்டே்திை் கீழ் , வங் கிக் கணக்கு
னவே்துள் ள பபண்கள் அடுே்ே 3 மாேங் களுக்கு ரூ.500ஐப் பபற இருக்கிை்றைர்.

மக்கள் பதோறகக் கணக்பகடுப் பு 2021


தகாவிட் பிரச்சினை காரணமாக மக்கள் போனகக் கணக்பகடுப்பு மற் றும் தேசிய
மக்கள் போனக பதிதவட்னடப் புதுப்பிே்ேல் ஆகிய இரண்டு பணிகளும் ஒே்தி
னவக்கப் பட்டுள் ளை.



மே்திய உள்துனற அனமச்சகமாைது மக்கள் போனகக் கணக்பகடுப்பு 2021ஐ இரண்டு
கட்டங் களாக நடே்ே திட்டமிட்டிருந்ேது.



முேல் கட்டமாைது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் முேல் பசப்டம் பர் மாேம் வனர
நடே்ேே் திட்டமிடப் பட்டிருந்ேது. இரண்டாம் கட்டமாைது 2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி
மாேே்தில் நடே்ேே் திட்டமிடப் பட்டிருந்ேது.
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தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவட்னடப் புதுப்பிக்கும் பணியாைது மக்கள் போனகக்
கணக்பகடுப்பு 2021 உடை் நடே்ே திட்டமிடப் பட்டிருந்ேது.



இது உள்துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் இயங் கும் இந்தியே் ேனலனமப் பதிவாளர்
அலுவலகே்ோல் நடே்ேப்பட உள் ளது.



தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவட்டிை் பசயல் முனறயிலிருந்து ஒதுக்கி னவக்கப்
பட்டுள் ள ஒதர மாநிலம் அசாம் ஆகும் .



அசாம் மாநிலே்திற்காை பதிதவட்னடப் புதுப்பிக்கும்
குடிமக்கள் பதிதவட்டிை் கீழ் பசய் யப் பட்டது.

ததசிய மக்கள் சதாளக ்

பணியாைது

தேசியக்

திதவடு



2011 ஆம் ஆண்டிை் மக்கள் போனகக் கணக்பகடுப்புடை் தேசிய மக்கள் போனகப்
பதிதவட்டிற்காை ேரவுகள் முேை்முேலில் 2010 ஆண்டில் தசகரிக்கப்பட்டது.



தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவடாைது உயிர்ே்ேரவுகள் மற் றும் மக்கள் போனகே்
ேரவுகனள தசகரிக்கிறது.



உயிர்ே்ேரவுகள் ஆோர் விவரங் கள் மூலம் புதுப்பிக்கப்பட உள் ளது.



தேசிய மக்கள் போனகப் பதிதவடாைது உயிர்ே்ேரவுகனளச் தசகரிப்பது இதுதவ முேல்
முனறயாகும் .



முை்ைோக 2010 ஆம் ஆண்டில் , மக்கள் போனக விவரங் கள் மட்டுதம தசகரிக்கப்
பட்டை.



பிை்ைர் 2015 ஆம் ஆண்டில் , ஆோர், தரஷை் அட்னட எண்கள் மற் றும் அனலதபசி
எண்களுடை் இே்ேரவாைது புதுப்பிக்கப் பட்டது.

ஆபர ஷன் நமஸ்ரத


பகாராைா னவரஸ்
நாட்டில் பரவுவனேக் கட்டுப்படுே்ே இந்திய
“ஆபதரஷை் நமஸ்தே” எை்பனே மார்ச் 27, 2020 அை்று ஆரம் பிே்ேது.



இேை் கீழ் , இக்பகாடிய தநாய் க்கு எதிராகப் தபாராட இந்திய இராணுவமாைது இந்திய
அரசுக்கு உேவி புரியும் .
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இராணுவம்

இயை் றகப் ரப ிட ் (பமஜு ் ரபோ ஸ
் ் - Force Majeure)


22.03.2020 முேல் 14.04.2020 வனரயிலாை காலகட்டமாைது “பமஜுர் தபார்ஸ்” எை்பதிை்
கீழ் கருேப்படும் எை்று இந்திய இரயில் தவ அறிவிே்துள் ளது.



இந்ேக் காலகட்டே்தில் பபாருள் ஏற்றுமதி மற் றும் இறக்குமதி, இரயில் தமனடயில்
பபாருள் கனளக்

குவிே்து

னவே்ேல் ,

பபாருள் கனளே்

தேக்கி

னவே்ேல்

தபாை்றவற் றுக்குக் கட்டணம் எதுவும் விதிக்கப்பட மாட்டாது.

பகோ ோனோறவ எதி த
் ்துப் ரபோ ோடு என்ை IDEAthon


இது இரண்டு நாட்கள் நனடபபறும் ஒரு நிகழ் தநர நிகழ் வாகும் .



இந்ே முை்பைடுப்பாைது மே்திய மைிே வள தமம் பாட்டுே் துனற அனமச்சகே்திை்
புே்ோக்கப் பிரிவு, அகில இந்திய போழில் நுட்பக் கல் வி ஆனணயம் , மே்திய மிை்ைணு
மற் றும் ேகவல் போழில் நுட்பே் துனற அனமச்சகே்திை் ஸ்டார்ட் அப் னமயம் ,
இதைாதவட்டிதயாகுயுரிஸ் மற் றும் சர்வதேச & இந்திய அளவில் உள் ள இேர
நிறுவைங் கள் ஆகியவற்றிைால் இனணந்து நடே்ேப் பட்டது.



இது

பகாராைா

அழுே்ேே்னேக்

னவரஸ்
குனறே்ேல்

போற் னறக்
மற் றும்

கட்டுப்படுே்துேல் ,

வழக்கமாை

அதிகரிே்து

சூழ் நினலக்கு

வரும்

வினரவாகே்

திரும் புவனே உறுதி பசய் ேல் ஆகியவற் றிற்கு எளிதில் அணுகக் கூடிய மற்றும் வினல
மலிவாை போழில் நுட்பே் தீர்வுகனள ஆராய் வேற்காக நடே்ேப் பட்டது.

நோடு முடக்கத்தின் ரபோது எடுக்கப் படும் நடவடிக்றககள்


தவளாண் மற் றும் தவளாண் சார்ந்ே நடவடிக்னககளுக்கு நாடு முடக்கே்திலிருந்து விதி
விலக்கு அளிக்கப்படும் எை்று மே்திய தவளாண் துனற அனமச்சர் அறிவிே்துள் ளார்.



இது நாடு முடக்கே்திை் தபாது மே்திய உள்துனற அனமச்சகே்திைால் பவளியிடப்பட்ட
2வது அறிவிப்பிை் தபாது பவளியிடப் பட்டது.



இது

விவசாயம்

மற் றும்

தவளாண்

சார்ந்ே

நடவடிக்னககனளே்

ேனடயிை்றி

தமற்பகாள் ள வழி வனக பசய் கிை்றது.


மே்திய உள்துனற அனமச்சகமாைது மாநிலப் தபரிடர் நிவாரண நிதியிை் கீழ் சில
புதிய விதிகனள அறிமுகப் படுே்தியுள் ளது.



இந்ே

விதிகளிை்

கீழ் ,

போழிலாளர்களுக்காை

அந்ே

நிவாரண

ேற்காலிக

இருப்பிடம்

நிதியாைது
மற் றும்

இடப்பபயர்வுே்

உணவு

ஆகியனவ

கினடப்பேற் கு வழி வனக பசய் கிை்றது.


ஏறே்ோழ 80 சேவிகிே இந்தியே் போழிலாளர்கள் அனமப்பு சாராே் துனறயில்
பணியாற்றுகிை்றைர். இதில் மூை்றில் ஒரு பகுதியிைர் ஒப்பந்ேே் போழிலாளர்களாக
உள் ளைர்.
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இந்தியோவில் எல் பிஜி எ ிவோயு


தகாவிட் – 19 னவரஸ் போற் று அதிகரிே்து வரும் சூழ் நினலயில் , இந்தியாவிற் கு எல் பிஜி
எரிவாயு ேனட இல் லாமல் விநிதயாகிக்கப்படும் எை்று சவுதி அதரபியா உறுதி
அளிே்துள் ளது.



உலகில் எல் பிஜி எரிவாயுனவ அதிக அளவில் இறக்குமதி பசய் யும் இரண்டாவது நாடு
இந்தியா ஆகும் .



கே்ோர்,

சவுதி

அதரபியா,

ஓமை்

மற் றும்

குனவே்

தபாை்ற

மே்திய

கிழக்கு

நாடுகளிடமிருந்து இந்தியா ேைது எரிபபாருள் தேனவனயப் பூர்ே்தி பசய் கிை்றது.


2018 – 19 ஆம் ஆண்டில் , எல் பிஜியிை் பயை்பாடாைது அேற் கு முந்னேய ஆண்டுடை்
ஒப்பிடும் பபாழுது 6.9% அதிகரிே்துள் ளது.



இேை் இறக்குமதியாைது முந்னேய ஆண்டுகளுடை் ஒப்பிடும் பபாழுது 15.9% எை்ற
அளவில் அதிகரிே்துள் ளது.



2018 – 19 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 24.9 மில் லியை் டை் அளவுள் ள எல் பிஜினய (LPG/Liquid
Petroleum Gas – நீ ர்ே்ே பபட்தராலிய வளிமம் ) நுகர்ந்துள் ளது.



உஜ் வாலா திட்டே்திை் அறிமுகே்திற்குப் பிை்பு இேை் நுகர்வு மிகப் பபரிய அளவில்
அதிகரிே்துள் ளது.

இயல் பு நிறலக்குத் திரும் புவதை் கோன உய ் நிறலக் குழு


21 நாட்கள் முடக்கே்திற் குப் பிறகு நாடு இயல் பு நினலக்குே் திரும் புவேற்காை
முயற்சிகனள எடுப்பேற்காக ஒரு உயர் நினலக் குழுனவ பிரேம மந்திரியிை்
அலுவலகம் அனமே்துள் ளது.



இந்ேக்

குழுவாைது

பபாருளாோரே்னே

சுகாோர
இயல் பு

நலம் ,

துயர்

நினலக்குக்

நினலகனளக்

பகாண்டு

வருேல்

குனறே்ேல்

மற் றும்

ஆகியவற்றிற் காக

எடுக்கப்பட தவண்டிய நடவடிக்னககள் குறிே்து பரிந்துனரக்கும் .


இந்ேக் குழுவாைது பிரேம மந்திரியிை் முேை்னமச் பசயலாளராை பி.தக.மிஸ்ரா
எை்பவரிை் ேனலனமயிை் கீழ் பசயல் பட இருக்கிை்றது.



மற் பறாரு

பணிக்

குழுவாைது

நிதி

ஆதயாக்கிை்

உறுப்பிைராை

வி.தக.பால்

எை்பவரிை் ேனலனமயில் அனமக்கப்பட்டுள் ளது.


இந்ேக் குழுவாைது மருே்துவ உபகரணங் கள் விநிதயாகம் , மருந்துப் பபாருட்கள்
ேட்டுப்பாடிை்றி கினடே்ேல் மற் றும் மருே்துவமனைகள் போடர்ந்து பசயல் படுவனே
உறுதி பசய் ேல் ஆகியவற்றிற்காக எடுக்கப்பட தவண்டிய நடவடிக்னககள் குறிே்துப்
பரிந்துனர பசய் யும் .

ரதசிய பசயை் குழு


தபரிடர்

தமலாண்னமச்

சட்டம் ,

2005

ஆைது

தேசியப்

தபரிடர்

தமலாண்னம

ஆனணயே்திற்கு உேவுவேற்காக ஒரு தேசியக் குழுனவ (NEC – National Executive
Committee) அனமப்பேற் கு தவண்டி மே்திய அரசிற்கு அதிகாரே்தினை வழங் கியுள் ளது.


இந்ேக் குழுவாைது தேசியப் தபரிடர் தமலாண்னமே் திட்டே்னேே் ேயாரிக்கும்
பணினய தமற்பகாள் ளும் . தமலும் இந்ேக் குழுவாைது இந்ேே் திட்டம் வருடந்தோறும்
மறு ஆய் வு பசய் யப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்படுவனே உறுதி பசய் யும் .



இந்ேக் குழுவிை் ேனலவராக மே்திய உள்துனறச் பசயலாளர் இருப்பார்.
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ெர்வததெெ் செய் திகள்
பூ ்ரவோதயோ திட்டம்


இந்திய அரசு ஒடிசானவ இந்தியாவிை் எஃகு உற்பே்தி னமயமாக மாற் றும் எை்று
இந்தியே்

போழில் துனற

கூட்டனமப்பிைால்

ஏற் பாடு

பசய் யப்பட்ட

ஒரு

பயிலரங் கே்தில் மே்திய எஃகுே் துனற அனமச்சர் அறிவிே்ோர்.


ஜப்பாைிை் உேவியுடை் இந்திய அரசிைால் எஃகு உற் பே்தி னமயமாக ஒடிசா மாற் றப்
படும் எை்று இவர் அறிவிே்துள் ளார்.



பூர்தவாேயா திட்டமாைது 2020 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாேே்தில் போடங் கப்பட்டது.



இது

கிழக்கு

இந்தியானவ

ஒருங் கினணந்ே

எஃகு

உற் பே்தி

னமயமாக

தமம் படுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


இது 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் 300 பமட்ரிக் டை் எஃகு உற்பே்தி பசய் ய தவண்டும் எை்ற
தேசிய எஃகு பகாள் னகயிை் இலக்னக அனடய உேவ இருக்கிை்றது.

ஆசியோன் அறமப் பின் சந்திப் றப அபம ிக்கோ ஒத்திறவப் பு


2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 அை்று நனடபபற இருந்ே பேை்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிை்
ேனலவர்களுடைாை சந்திப்னப ஒே்தி னவக்க அபமரிக்கா முடிவு பசய் துள் ளது.



அபமரிக்க அதிபர் படாைால் டு டிரம் ப் பேை்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டனமப்பில்
உள் ள 10 உறுப்பு நாடுகளிை் (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ேனலவர்கனள
லாஸ் தவகாஸில் சந்திப்பேற்காக அனழே்திருந்ோர்.



பகாதராைா னவரஸாைது அபமரிக்காவில் தவகமாகப் பரவும் எை்ற அச்சே்திை்
காரணமாக இந்ே முடிவு தமற் பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.

‘மோதவிடோய் கோலப் பபோருள் களுக்கோன’ தட்டுப் போட்றட முடிவுக்கு பகோண்டு
வருதல் – ஸ்கோட்லோந்து


மாேவிடாய் காலப் பபாருள் கள் மதசாோனவ நினறதவற் றுவேை் மூலம் ‘மாேவிடாய்
காலப் பபாருள் களுக்காை’ ேட்டுப்பாட்னட முடிவுக்குக் பகாண்டு வரும் உலகிை்
முேலாவது நாடாக ஸ்காட்லாந்து உருபவடுக்க இருக்கிை்றது.



இந்ே மதசாோவாைது நாட்டில் உள் ள அனைே்து வயதுப் பபண்களுக்கும் மாேவிடாய்
காலே்தியப் பபாருள் கனள இலவசமாக வழங் குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



குறிப்பு - ஸ்காட்லாந்தில்

உள் ள உயர்நினலப் பள் ளிகள் , கல் லூரிகள்

பல் கனலக் கழகங் களில் உள் ள மாணவியர்களுக்கு
ஏற்கைதவ இலவசமாக கினடக்கிை்றை.

நட்சத்தி


மாேவிடாய் ப்

மற் றும்

பபாருட்கள்

மதிப் பீட்டுத் திட்டம் அறிமுகம் – BEE

எரிசக்திே் திறை் அனமப்பாைது (Bureau of Energy Efficiency - BEE), சமீபே்திய நிகழ் விை்
தபாது ஆழ் உமறப் பபட்டகம் மற் றும் இலகு ரக வணிக ரீதியிலாை குளிர்சாேைப்
பபட்டிகளுக்காை (Light Commercial Air Conditioners - LCAC) நட்சே்திர மதிப்பீட்டுே்
திட்டே்னே அறிமுகப் படுே்தியுள் ளது.



எரிசக்தி பாதுகாப் புச் சட்டம் , 2001ை் கீழ் , நட்சே்திரக் குறியீட்டுே் திட்டமாைது, அேை்
விதிமுனறயிை் ஒரு பகுதியாக வடிவனமக்கப் பட்டுள் ளது.
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நட்சே்திர மதிப்பீடாைது ஒரு சாேைே்திை் ஆற் றல் பசயல் திறனை வழங் குகிை்றது.
அதிக நட்சே்திர மதிப்பீடாைது குனறவாக நுகரப்படும் ஆற் றனலக் குறிக்கிை்றது.



இந்ே நிகழ் விை் தபாது உலக வள நிறுவைே்துடை் (WRI - World Resources Institute)
இனணந்து BEE ஆல் எடுக்கப்பட்ட முேலாவது முயற்சியாை உர்ஜா ேக்சோ ேகவல்
கருவியாைது (Urja Dakshata Information Tool - UDIT) போடங் கப் பட்டுள் ளது.

உர்ஜா தக்ெதா தகவல் கருவி


UDIT எை்பது பயைருக்கு உகந்ே ஒரு ேளமாகும் . இது போழில் , உபகரணங் கள் ,
கட்டிடம் , தபாக்குவரே்து, நகராட்சி மற் றும் விவசாயே் துனறகளில் இந்தியாவிை்
ஆற் றல் திறை் ேகவனமப்னப விளக்குகிை்றது.



UDIT ஆைது

பல் தவறு துனறகளில்

அரசாங் கே்ோல்

தமற்பகாள் ளப்பட்ட திறை்

தமம் பாடு மற் றும் புதிய முயற் சிகள் ஆகியவற் னறக் காண்பிக்க இருக்கிை்றது.

அறமதி ஒப் பந் தம்


கே்ோரில்

உள் ள

தோைாவில்

“ஆப்காைிஸ்ோைில்

அனமதினயக்

வருவேற்காை ஒப்பந்ேம் ” எை்ற ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பு
அபமரிக்காவும் ேலிபானும் னகபயழுே்திட்டுள் ளை.


மிக்க

பகாண்டு

ஒப்பந்ேே்தில்

இந்ே ஒப்பந்ேமாைது அபமரிக்காவிை் மிக நீ ண்ட காலப் தபானர முடிவுக்குக்
பகாண்டு வர வழிவகுக்கும் .



இந்ே ஒப்பந்ேே்திை் சிறப்பம் சங் கள் :
o

இராணுவே் துருப்புக்கனளே் திரும் பப் பபறுேல் : அபமரிக்கா, அேை் கூட்டணி
நாடுகள் மற் றும் பங் காளர் நாடுகள் ஆகியவற் னறச் தசர்ந்ே அனைே்து விே
இராணுவப் பனடகனளயும் திரும் பப் பபறுவேற்காை 14 மாே கால காலக்
பகடுனவ இது ஏற் படுே்தியுள் ளது.

o

னகதிகளிை்
விடுேனல:
ஆப்காைிஸ்ோை்
–
ேலிபாை்
ஆகியவற் றிற் கினடதயயாை தபச்சுவார்ே்னேகளிை் முேலாவது நாளில் “5,000
ேலிபாை் னகதிகளும் 1,000 குடிமக்களும் (அரசுே் ேரப்பில் )" விடுவிக்கப்பட
தவண்டும் எை்றும் இந்ே ஒப்பந்ேம் தகாருகிை்றது.
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இலவசப் பபோதுப் ரபோக்குவ த்து


லக்சம் பர்க் நாடாைது முற்றிலும்

இலவசப் பபாதுப் தபாக்குவரே்னே வழங் கும்

உலகிை் முேலாவது நாடு எை்ற பபருனமனயப் பபற் றுள் ளது.


இது ஏனழே் போழிலாளர்களுக்கு உேவுவேற்காகவும் சானலப் தபாக்குவரே்னேக்
குனறப்பேற்காகவும் தமற் பகாள் ளப்பட்ட ஒரு முயற் சியாகும் .

எண்பணய் உை் பத்திறயக் குறைத்தல் – OPEC


உலகிை் மிகப்பபரிய எண்பணய் உற் பே்தி நாடுகனளக் பகாண்ட அனமப்பாை OPEC
(பபட்தராலியப் பபாருள் கள் ஏற் றுமதி நாடுகளிை் அனமப்பு - Organization of Petroleum
Exporting Countries) ஆைது எண்பணய் உற் பே்தினயக் குனறக்கே் திட்டமிட்டுள் ளது.



OPEC அனமப்பிை் முக்கிய உறுப்பிைராை சவுதி அதரபியா நாடாைது 2020 ஆம் ஆண்டு
ஏப்ரல் மாேம் முேல் ஒரு நானளக்கு 1.5 மில் லியை் பீப்பாய் எண்பணய் உற் பே்தினயக்
குனறக்கே் திட்டமிட்டுள் ளது.



எண்பணய் வினலகள் சரிவனடயாமல்
தமற்பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.

இருக்க

இந்ேக்

குனறப்பு

நடவடிக்னக



உலகம் முழுவதும் நிகழ் ந்து வரும் பகாதராைா னவரஸ் பாதிப்பு மற் றும் அேை்
ோக்கம் காரணமாக எண்பணய் ே் தேனவ குனறயும் எை்று கணிே்து OPEC இந்ே
முடினவ எடுே்துள் ளது.



OPEC அனமப்பாைது
நிறுவப்பட்டது.

5

உறுப்பு

நாடுகளுடை்

ஈராக்கில்

உள் ள

பாக்ோே்தில்



ேற் தபாது, இந்ே அனமப்பாைது பமாே்ேம் 14 உறுப்பு நாடுகனளக் பகாண்டுள் ளது.

இந்தியப் பபருங் கடல் ஆறணயம்


இந்தியப் பபருங் கடல் ஆனணயே்திை் ஐந்ோவது பார்னவயாளர் நாடாக இந்தியா
இனணந்துள் ளது.



மால் டா, சீைா, ஐதராப்பிய ஒை்றியம் மற் றும் OIF (லா ஃபிராங் தகாதபாைியிை்
சர்வதேச அனமப்பு) ஆகியனவ இந்ே ஆனணயே்தில் உள் ள மற் ற நாை்கு
பார்னவயாளர் அனமப்புகளாகும் .



இந்தியப் பபருங் கடல் ஆனணயமாைது 1982 ஆம் ஆண்டில் பமாரீஷியஸிை் தபார்ட்
லூயிஸில் உருவாக்கப் பட்டது.
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இது

மடகாஸ்கர், பமாரீஷியஸ், பகாபமாதராஸ், ரீயூைியை்

(பிராை்சு) மற் றும்

பசசல் ஸ் ஆகிய இந்தியப் பபருங் கடனல ஒட்டியுள் ள 5 ஆப்பிரிக்க நாடுகனளக்
பகாண்டுள் ளது.

ஐக்கிய நோடுகளின் உலகளோவிய கோம் போக்ட் ஆய் வு


ஐக்கிய நாடுகளிை் உலகளாவிய காம் பாக்ட் ஆைது சமீபே்தில்
நடே்தியது.

ஒரு ஆய் னவ



பபண் போழிலாளர் பங் களிப்பாைது 2006 ஆம் ஆண்டில் 34% சேவிகிேே்தில் இருந்து
2020 ஆம் ஆண்டில் 24.8% சேவிகிேமாகக் குனறந்துள் ளது எை்று இது கண்டறிந்துள் ளது.



ஆய் வு பசய் யப்பட்ட 153 நாடுகளில் , அரசியல் இனடபவளினய விட பபாருளாோரப்
பாலிை இனடபவளி அதிகமாக உள் ள ஒதர நாடு இந்தியா மட்டும் ோை் எை்று இந்ே
ஆய் வு கூறுகிை்றது.



உலகளவில் 38.7% தவனல பசய் யும் பபண்கள் வைவியல் , விவசாயம் மற் றும் மீை்வளே்
துனறயில் பணியாற் றுகிை்றைர்.



இருப்பினும் , இவர்களில் 13.85 சேவிகிே நபர்கள் மட்டுதம நில உரினமயாளர்களாக
உள் ளைர்.

போலின சமூக பநறிகள் குறியீடு


ஐக்கிய

நாடுகள்

வளர்ச்சிே்

திட்டே்ோல்

(UN

Development

Programme

-

UNDP)

பவளியிடப்பட்ட முேலாவது பாலிை சமூக பநறிகள் குறியீடாைது (Gender Social Norms
Index - GSNI) பமாே்ேமாக உலக மக்கள் போனகயில் 80%க்கும் அதிகமாதைார் வசிக்கும்
75 நாடுகளில் ஆய் னவ தமற் பகாண்டது.


இந்ேக் குறியீட்டிை் படி, உலகில் உள் ள ஆண்கள் மற் றும் பபண்களில் பாதிக்கும்
தமற் பட்தடார் ஆண்கனளதய சிறந்ே அரசியல் ேனலவர்களாகக் கருதுகிை்றைர்.



தமலும் 40%க்கும் அதிகமாைவர்கள் ஆண்கனளச் சிறந்ே வணிக நிர்வாகிகளாகக்
கருதுகிை்றைர்.

தவனலகள்

பற் றாக்குனறயாக

இருக்கும் தபாது

தவனலக்குச்

பசல் வேற் கு ஆண்களுக்தக அதிக உரினம உண்டு எை்றும் அவர்கள் கருதுகிை்றைர்.
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ச வ
் ரதச ஆயுத ப ிமோை் ைத்தின் ரபோக்குகள் - 2019


ஸ்டாக்தைாம் சர்வதேச அனமதி ஆராய் ச்சி நிறுவைே்திை் (Stockholm International Peace
Research Institute - SIPRI) புதிய ேரவுகளிை் படி, அபமரிக்கா, ரஷ்யா, பிராை்ஸ், பஜர்மைி
மற் றும் சீைா ஆகிய நாடுகள் கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் அதிக அளவில் ஆயுேங் கனள
ஏற் றுமதி பசய் துள் ளை.



இந்ே அறிக்னகயிை் படி, உலகிை் இரண்டாவது மிகப்பபரிய ஆயுே இறக்குமதியாளர்
நாடாக இந்தியா உள் ளது.



2015

-

19க்கு

இனடப்பட்ட

காலகட்டே்தில்

இந்தியச் சந்னேக்கு

அதிக

அளவு

ஆயுேங் கனள வழங் கிய நாடு ரஷ்யா எை்று இந்ே அறிக்னக கூறுகிை்றது.


இந்ேப் புதிய ேரவாைது மே்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஆயுேங் களிை் ஏற் றுமதியாைது
அதிகரிே்துள் ளது எை்பனேக் காட்டுகிை்றது. சவூதி அதரபியா உலகிை் மிகப்பபரிய
ஆயுே இறக்குமதியாளர் நாடாக விளங் குகிை்றது.



SIPRI எை்பது தமாேல் கள் , ஆயுேங் கள் , ஆயுேக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆயுேக் குனறப்பு
பற் றிய

ஆராய் ச்சிக்கு

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள் ள

ஒரு

சுயாதீை

சர்வதேச

நிறுவைமாகும் .


இது 1966 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடைில் நிறுவப்பட்டது.



பகாள் னக வகுப்பாளர்கள் , ஆராய் ச்சியாளர்கள் , ஊடகங் கள் மற் றும் ஆர்வமுள் ள
பபாது மக்களுக்கு அரசுே் ேரவுகளிை் அடிப்பனடயில் ேரவு, பகுப்பாய் வு மற் றும்
பரிந்துனரகனள SIPRI வழங் குகிை்றது.

ஷ்யோவுடன் OPEC+ விநிரயோக நிறுத்த ஒப் பந் தம்


பகாதராைா னவரஸ் பாதிப்னபச் சமாளிப்பேற்கு தவண்டி எண்பணய் உற் பே்திக்
குனறப்பிற்கு ரஷ்யா ஆேரவளிக்க மறுே்ேனேே் போடர்ந்து OPEC (எண்பணய் மற் றும்
பபட்மரொலியம் ஏற் றுமதி நொடுகளின் கூட்டமமப்பு - Organization of the Petroleum Exporting
Countries) மற் றும் ரஷ்யா இனடதயயாை மூை்று ஆண்டு கால ஒப்பந்ேம் சமீபே்தில்
முடிவுக்கு வந்ேது.



OPEC அனமப்பாைது ேைது பசாந்ே உற் பே்தியில் உள் ள அனைே்து வரம் புகனளயும்
(சலுனககனளயும் ) நீ க்கி இேற் கு எதிர்வினை ஆற் றியுள் ளது.



OPEC+ எை்பது கச்சா எண்பணய் உற் பே்தியாளர்களிை் கூட்டணினயக் குறிக்கிை்றது.
இவர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு முேல் எண்பணய் ச் சந்னேகளில் தமற்பகாள் ளப்படும்
விநிதயாகே்தில் திருே்ேங் கனள தமற்பகாண்டு வருகிை்றைர்.



OPEC+ அனமப்பில்

அசர்னபஜாை், பை்னரை், புருதை, கஜகஸ்ோை், மதலசியா,

பமக்ஸிதகா, ஓமை், ரஷ்யா, பேற் கு சூடாை் மற்றும் சூடாை் ஆகிய நாடுகள் உள் ளை.


உலகிை் முை்ைணியில் உள் ள எண்பணய் ஏற் றுமதியாளர் நாடாை சவுதி அதரபியா
இந்ேச் சரிவிற் குப் பிறகு, ஏப்ரல் மாேே்தில் அேை் கச்சா எண்பணய் உற் பே்தினய ஒரு
நானளக்கு 10 மில் லியை் பீப்பாய் கள் எை்ற அளவிற்கு உயர்ே்ேே் திட்டமிட்டுள் ளது.
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ஷ்யோவின் நி ந் தத் தறலவ ோக விளோடிமி ் புடின்


ரஷ்யாவில் , அந்நாட்டிை் அதிபராை விளாடிமிர் புடிை் 2036 ஆம் ஆண்டு வனர ோை்
ஆட்சியில் போடர அனுமதிக்கும் ஒரு திட்டே்திற் கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளார்.



இந்ேச் சட்டமாைது ரஷ்யாவிை் பாராளுமை்றே்திை் கீழ் சனபயாை டுமாவால்
அங் கீகரிக்கப் பட்டது. ஆைால் இந்ேச் சட்டமாைது ரஷ்யாவிை் அரசியலனமப்பு
நீ திமை்றம் மற் றும் ஏப்ரல் மாேே்தில் அந்நாட்டில்

நனடபபறவிருக்கும் பபாது

வாக்பகடுப்பு ஆகியவற்றால் அங் கீகரிக்கப்பட தவண்டும் .


ஏற்கைதவ விளாடிமிர் புடிை் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கு தமலும் ோை் ஆட்சியில் போடர
அனுமதிக்கும் அரசியலனமப்பு மாற் றங் கனள முை்பமாழிந்துள் ளார்.

சிறுமிகளுக்கோன ஒரு புதிய சகோப் தம் : அறிக்றக


சமீபே்தில் "சிறுமிகளுக்காை ஒரு புதிய சகாப்ேம் : 25 ஆண்டுகால முை்தைற்றங் கள்
குறிே்ே ஆய் வு" எை்ற ஒரு அறிக்னகயாைது யுைிபசஃப் , பிளை் இை்டர்தநஷைல்
மற் றும் ஐக்கிய நாடுகள் பபண்கள் அனமப்பு ஆகியவற் றால் பவளியிடப்பட்டது.



2008 ஆம் ஆண்டு முேல் 2018 ஆம் ஆண்டு வனர பள் ளிகளில் சிறுமிகள் இனடநிற் றல்
விகிேமாைது 20%திலிருந்து 13.5% ஆகக் குனறந்துவிட்டாலும் , அதிக முை்தைற்றமாைது
நிகழவில் னல எை்று இந்ே அறிக்னக கூறுகிை்றது.



பல பபண்கள் இை்னும் வை்முனறச் சூழனல எதிர்பகாள் கிை்றார்கள் எை்றும் 15 - 20
வயதுக்குட்பட்ட ஒவ் பவாரு 20 சிறுமிகளிலும் ஒருவர் திருமணே்திற்குப் பிை்பும்
திருமணே்திற் கு முை்பும் வை்புணர்விற்கு உள் ளாகிை்றைர் எை்றும் இந்ே அறிக்னக
கூறுகிை்றது.



இந்ே அறிக்னகயில் “கற் றல் போடர்பாை பிரச்சினை” எை்று அனழக்கப்படும் ஒரு
பசால் லாைது குறிப்பிடப் பட்டுள் ளது. இேை் பபாருள் சிறுமிகள் பள் ளிக்குச்
பசை்றாலும் கூட, பலர் ேரமாை கல் வினயப் பபறுவதில் னல எை்போகும் .

ச வ
் ரதச குை் ைவியல் நீ திமன்ைம்


ஆப்காைிஸ்ோைிை் தபார்க் குற் றங் கள் குறிே்து விசாரிக்கச் சர்வதேச குற் றவியல்
நீ திமை்றம் (International Criminal Court- ICC) முடிபவடுே்துள் ளது.



அபமரிக்காவிற் கும் ேலிபானுக்கும் இனடயில் ஒரு "வரலாற் றுச் சிறப்புமிக்க அனமதி
ஒப்பந்ேம் " னகபயழுே்திடப்பட்ட
வந்துள் ளது.

சில

78

நாட்களில்

இந்ே

அறிவிப்பாைது

பவளி



தைக்

நகரில்

அனமந்துள் ள

சர்வதேசக்

குற்றவியல்

நீ திமை்றமாைது

இைப்

படுபகானல, தபார்க் குற் றங் கள் மற்றும் மைிேகுலே்திற் கு எதிராை குற் றங் கள்
ஆகியவற் னறே் தீர்ப்பேற்காை ஒரு உச்சபட்ச அனமப்பாக (கனடசி கட்டமாக)
விளங் குகிை்றது.


சர்வதேசச் சமூகே்திற்காக மிகக் கடுனமயாை குற் றம் புரிந்ே குற் றவாளிகளுக்குே்
ேண்டனை விதிக்கப் படுவேற்காக நிறுவப்பட்ட முேலாவது நிரந்ேர, ஒப்பந்ேே்திை்
அடிப்பனடயிலாை, சர்வதேச குற் றவியல் நீ திமை்றம் இதுவாகும் .



இேை் அடிப்பனட ஒப்பந்ேமாை தராம் ஒப்பந்ேமாைது 2002 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 1
அை்று நனடமுனறக்கு வந்ேது.

கோலநிறல மை் றும் போதுகோப் பு பதோட ப
் ோன ச வ
் ரதச இ ோணுவ மன்ைம்


காலநினல மற் றும்

பாதுகாப்பு போடர்பாை சர்வதேச இராணுவ மை்றமாைது

(International Military Council on Climate and Security - IMCCS) மாறிவரும் காலநினலப்
பாதுகாப்பிை்
பகுப்பாய் வு

அபாயங் கள் குறிே்ே நடவடிக்னககனள தமற்பகாள் வேற் காகவும்
பசய் வேற்காகவும்
அவற் றிற் குே்
தீர்வு
காண்பேற்காகவும்

அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள் ள உலபகங் கிலும்

உள் ள மூே்ே இராணுவே் ேனலவர்கள் ,

பாதுகாப்பு வல் லுநர்கள் மற் றும் பாதுகாப்பு நிறுவைங் கள் ஆகிதயானரக் பகாண்ட
ஒரு குழுவாகும் .


காலநினல மாற் றே்திை் பாதுகாப்பு மற் றும் இராணுவ பரிமாணங் களுக்குே் தீர்வு
காண்பேற்காை

ேகவல் கனளயும்

சிறந்ே

நனடமுனறகனளயும்

பகிர்ந்து

பகாள் வேற் காக இராணுவ நிபுணர்களிடமிருந்து அதிகரிே்து வரும் தகாரிக்னகக்கு
எதிர்வினையாற் றுவேற்காக
IMCCSை்
அறிமுகமாைது
பநேர்லாந்திை் தைக்கில் அறிவிக்கப் பட்டது.

2019

ஆம்

ஆண்டில்



IMCCS ஆைது காலநினல மற் றும் பாதுகாப்பு னமயே்ோல் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றது.



சமீபே்தில் உலகக் காலநினல மற் றும் பாதுகாப்பு அறிக்னகயாைது IMCCS அனமப்பால்
பவளியிடப் பட்டது.
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ஈ ோன் மை் றும் ச வ
் ரதச நோணய நிதியம்


1962க்குப் பிறகு முேல் முனறயாக ஈராை் சர்வதேச நாணய நிதியே்திை் நிதி உேவினய
நாடுகிறது.



1979ல் இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பிை்ைர், ஈராை் சர்வதேச நாணய நிதியே்திடம் நிதி
உேவி பபறுவனே நிறுே்தியது.



விரிவாை கூட்டு பசயல் திட்டே்திலிருந்து (Joint Comprehensive Plan of Action) அபமரிக்கா
விலகிய பிை்ைர், அது ஈராை் மீது பபாருளாோரே் ேனடகனள விதிே்ேது.

உலகளோவிய விலங் குப் போதுகோப் புக் குறியீடு 2020


உலகளாவிய விலங் குப் பாதுகாப்புக் குறியீடு 2020 ஆைது சர்வதேச விலங் குப்
பாதுகாப்பு நலம் சார் அறக்கட்டனளயாை உலக விலங் குப் பாதுகாப்பு நிறுவைே்ோல்
பவளியிடப் பட்டது.



இந்ேக் குறியீட்டில் இந்தியா இரண்டாவது இடே்தில் உள் ளது.



ஸ்பபயிை், பமக்ஸிதகா, பிராை்ஸ் மற் றும் நியூசிலாந்து ஆகியவற் றுடை் இந்தியா
இவ் விடே்னேப் பிடிே்துள் ளது.



விலங் குப் பாதுகாப்புக் குறியீடாைது நாடுகனள
படுே்துகிறது.

A முேல்



இக்குறியீட்டிை்படி, பலவீைமாகச் பசயல் பட்ட நாடுகளில்

G வனர வரினசப்

ஈராை் , பமாராக்தகா,

அல் ஜீரியா மற்றும் பபலாரஸ் ஆகியனவ அடங் கும் .

ச வ
் ரதசச் சுகோதோ


ஒழுங் குமுறைகள்

உலபகங் கிலும் உள் ள பபாதுச் சுகாோர அவசர நினலகனளக் கண்டறிந்து
அறிக்னகயிடுவனே
தமம் படுே்ே
சர்வதேசச்
சுகாோர
ஒழுங் குமுமறகள்
உலகளாவியச் சமூகே்ோல் ஒப்புக் பகாள் ளப் பட்டுள் ளை.



சர்வதேசச் சுகாோர ஒழுங் குமுமறகளிை் கீழ் , ஒரு உலகச் சுகொதொர அனமப்பிை்
உறுப்பிைர் ஒரு சாே்தியமாை நிகழ் னவ அனடயாளம் கண்டவுடை் , அது பபாதுச்
சுகாோர அபாயங் கனள மதிப்பிட்டு உலகச் சுகொதொர அனமப்பிற் கு அறிவிக்க
தவண்டும் .



சர்வதேசச் சுகாோர ஒழுங் குமுமறகள் நனடமுனறக்கு வந்ேதிலிருந் து, உலகச்
சுகொதொர அனமப்பாைது சர்வதேச அக்கனற தநாக்கில் நாை்கு பபாதுச் சுகாோர
அவசர நினலகனள அறிவிே்துள் ளது. அனவ H1N1 இை்ஃப்ளூயை்ஸா (2009), தபாலிதயா
(2014), எதபாலா (2014) மற் றும் ஜிகா னவரஸ் (2016) ஆகியைவாகும் .
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ஐந்ோவது

பபாதுச் சுகாோர

அவசரநினலயாக

தகாவிட்-19ஐ

உலகச் சுகொதொர

அனமப்பு அறிவிே்துள் ளது.

அயல் நோட்டு மக்களுக்கோன இறசவுச் சீட்டு


பகொமரொனொ மவரஸ் மநொயின் (COVID-19) திடீர்ப் பபருக்கத்தினொல் உலபகங் கிலும்
உள் ள அயல் நொட்டவர்களின் உள் நுமழவு இமசவு (Visa) இந்திய அரசொல் நிறுத்தப்
பட்டுள் ளது.



மநொயின் தீடீர்ப் பபருக்கத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட 120க்கும் மமலொன நொடுகளுள்
இத்தீவிர நடவடிக்மகமய இந்தியொமவ முதன் முதலில் மமற்பகொண்டு உள் ளது.

அபம ிக்கோவில் ரதசிய அவச நிறல


பகாதராைா னவரஸ் பாதிப்பிை் காரணமாக அபமரிக்க அதிபராை படாைால் ட்
டிரம் ப் அபமரிக்காவில் தேசிய அவசரநினலனய அறிவிே்துள் ளார்.



அபமரிக்காவில் இந்ே வனகயாை அவசரநினல அறிவிக்கப் படுவது ஒரு அரிோை
நடவடிக்னகயாகும் .



இேற்கு முை்பு, பவஸ்ட் னநல் தநாய் பாதிப்பிை் காரணமாக அப்தபானேய அபமரிக்க
அதிபராை பில் கிளிண்டனும் இதே தபாை்ற ஒரு அவசரநினலனய அறிவிே்ோர்.

WHO COVID – 19ன் தீவி த் தன்றமறய சீனோவிலிருந்து ஐர ோப் போவிை் கு மோை் றி
உள் ளது


சமீபே்தில் உலக சுகாோர அனமப்பாைது பகாதராைா னவரஸிை் தீவிரே் ேை்னமனய
சீைாவிலிருந்து ஐதராப்பாவிற் கு மாற்றியுள் ளது.



சீைாவில் தநாய் ே்போற்றுகளிை் வீேம் கட்டுப்படுே்ேப் பட்டு வரும் அதே சமயே்தில்
ஐதராப்பிய நாடுகளில் இந்ே தநாய் பாதிப்பாைது அதிதவகமாக அதிகரிே்து வருவேை்
காரணமாக அந்ே அனமப்பு இந்ே நடவடிக்னகனய எடுே்துள் ளது.



தமலும் , ஐதராப்பாவில் இந்ே னவரஸ் பாதிப்பிை் காரணமாக இறப்பவர்களிை்
எண்ணிக்னகயாைது உலகிை் எந்ேப் பகுதினயயும் விட அதிகமாக உள் ளது.

UNCTAD அறிக்றக


சமீபே்தில் உலகப் பபாருளாோரே்தில் COVID - 19ை் ோக்கம் குறிே்ே ஒரு அறிக்னகனய
ஐக்கிய நாடுகளிை் வர்ே்ேக மற் றும் தமம் பாட்டு அனமப்பாைது (UNCTAD - United Nations
Conference on Trade and Development) பவளியிட்டுள் ளது.



இந்ே அறிக்னகயிை் படி, இந்தியா 10வது இடே்தில் இருக்கிை்றது.



இந்ே அனமப்பாைது பஜைீவா நகனரே் ேனலனமயிடமாகக் பகாண்டு 1964 ஆம்
ஆண்டில் நிறுவப் பட்டுள் ளது.

பகோர ோனோ

றவ றஸக்

கட்டுப் படுத்துவதை் கோன ஐக்கிய

இ ோஜ் ஜியத்தின்

உத்தி


பிரேமராை தபாரிஸ் ஜாை்சைிை் கீழ் உள் ள ஐக்கிய இராஜ் ஜிய அரசாைது பகாதராைா
னவரனஸக் கட்டுப்படுே்துவேற் காக “பைர்டு இம் யுைிட்டி” (பவகுஜை எதிர்ப்புச்
சக்தி) எை்ற ஒரு உே்தினயப் பிை்பற் றியுள் ளது.
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செர்டு இம் யுனிட்டி


பவகுஜை

எதிர்ப்புச்

சக்தியாைது

ேடுப்பூசிகள்

மூலமாகவும்

தநாய்

எதிர்ப்பு

தபாது,

ேடுப்பூசி

சக்தினயப் பபறுவேை் மூலமாகவும் அனடயப் படுகிை்றது.


அதிக எண்ணிக்னகயிலாை மக்களுக்குே் ேடுப்பூசி தபாடும்
தபாடாேவர்களும் தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தினயப் பபறுகிை்றார்கள் .



போற் றுதநாய் களில் கூட, குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் , பபரும் பாை்னமயாை மக்கள்
தநாய் க்கு எதிராக தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தினயப் பபறும் தபாது, அேை் பரவலிை்
அளவாைது குனறகிை்றது.



இது ஐக்கிய இராஜ் ஜியே்தில் "பவகுஜை தநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி" எை்று பிை்பற் றப்படும்
ஒரு உே்தியாகும் .

ஈ ோக்கின் புதிய பி தம ்


ஈராக் அதிபராை பர்ைாம் சாலிை் எை்பவர் மூே்ே அரசியல் வாதியாை அட்ைாை் அல்
- ஸுர்பினய அந்நாட்டிை் பிரேமராக நியமிே்துள் ளார்.



அல் - ஸுர்பி ேைது அனமச்சரனவனய அனமக்க 30 நாட்கள் கால அவகாசம் உள் ளது.
அேை் பிை்ைர் அவர் ஈராக்கிை் பாராளுமை்றே்தில் நம் பிக்னக வாக்பகடுப்னப நடே்தி
பவற் றி பபற தவண்டும் .

ஐக்கிய நோடுகளின் புள் ளிவிவ


ஆறணயம்

சியரா லிதயாை் நாடு முேை்முனறயாக ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு மை்றே்தில் இடம்
பபற் றுள் ளது.



சியரா லிதயாைிை் பபாதுப் புள் ளிவிவர ஆனணயராை ஒஸ்மாை் சங் தகா எை்பவர்
ஐக்கிய நாடுகள் சனபயிை் புள் ளிவிவர ஆனணய அமர்வுகளிை் அறிக்னககனள
பவளியிடும் உறுப்பிைராக 4 ஆண்டுக் காலே்திற் கு (2020-2023) தேர்ந்பேடுக்கப்
பட்டுள் ளார்.



2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 6 ஆம் தேதியை்று நியூயார்க்கில் முடிவனடந்ே 51 வது
அமர்வில் , நினலயாை வளர்ச்சி இலக்குகளுக்காை (Sustainable Development Goals - SDG)
உலகளாவிய குறிகாட்டிக் கட்டனமப்பில் ஏற் படுே்ேப்பட்ட முப்பே்ோறு மாற்றங் கள்
ஐக்கிய நாடுகளிை் புள் ளிவிவர ஆனணயே்ோல் (United Nations Statistical Commission UNSC) ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டு, ஏற் றுக் பகாள் ளப்பட்டை.



திருே்ேப்பட்ட
உலகளாவியக்
கட்டனமப்பாைது
231
குறிகாட்டிகனளக்
பகாண்டிருக்கும் . அசல் கட்டனமப்பாைது ஏறே்ோழ அதே எண்ணிக்னகயிலாை
குறிகாட்டிகனளக் பகாண்டிருந்ேது.

82



இந்ே

மாற்றங் கள்

SDG

குறிகாட்டிகள்

மீோை

ஐக்கிய

நாடுகள்

அனமப்புகளுக்கினடதயயாை நிறுவைம் மற் றும் நிபுணர் குழுவால் (UN Inter-Agency and
Expert Group on SDG Indicators - IAEG-SDGs) நடே்ேப்பட்ட ‘2020 விரிவாை ஆய் விை்’
அடிப்பனடயில் அனமந்ேனவயாகும் .

முக்கியமான மாற் றங் கள்


2, 3, 4, 10, 13 மற் றும் 16 ஆகிய ஆறு SDG இலக்குகளில் எட்டு கூடுேல் குறிகாட்டிகள்
தசர்க்கப் பட்டுள் ளை.



1, 4, 8, 11, 13 மற் றும் 17 ஆகிய ஆறு SDG இலக்குகளில் உள் ள ஆறு குறிகாட்டிகள் நீ க்கப்
பட்டுள் ளை.

பின்லோந்து – உலகின் மகிழ் ச்சிக மோன நோடு


பபாருளாோர
ஒே்துனழப்பு
மற் றும்
வளர்ச்சிக்காை
அனமப்பில்
உள் ள
நாடுகளினடதய மிகக் குனறந்ே சமே்துவமிை்னம மற் றும் மிகக் குனறந்ே வறுனம
ஆகியவற் றுடை்

மிக

உயரிய

வாழ் க்னகே்

ேரம் ,

பாதுகாப்பு

மற்றும்

தசனவகள் ஆகியவற் னறப் பிை்லாந்து நாட்டு மக்கள் அனுபவிக்கிை்றைர்.
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பபாதுச்



ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்னபச் தசர்ந்ே வல் லுநர்கள் நடப்பு மூை்றாவது ஆண்டிற்காக
உலகிை் மகிழ் சசி
் கரமாை நாடாக பிை்லாந்து நாட்னடே் தேர்ந்பேடுே்துள் ளைர்.



உலக மகிழ் சசி
் கர அறிக்னகக்காக ஆராய் ச்சியாளர்கள் 156 நாடுகளில் உள் ள
மக்கனள,
அவர்களிை்
மகிழ் சசி
் கர
நினலனய
மதிப்பிடுமாறு
தகட்டுக்
பகாண்டுள் ளைர்.



ஒவ் பவாரு நாட்டிற் கும் மகிழ் சசி
் கர நினலக்குரிய மதிப்பபண்னணே் ேருவேற்காக
பமாே்ே உள் நாட்டு உற் பே்தி, சமூக உேவி, ேைிநபர் சுேந்திரம் மற்றும் ஊழலிை்
நினல ஆகியனவ கணக்கில் எடுே்துக் பகாள் ளப் படுகிை்றை.



இந்ே அறிக்னகயாைது ஐக்கிய நாடுகள் பபாது அனவயிை் நீ டிே்ே வளர்ச்சி தீர்வுகள்
அனமப்பிைால் பவளியிடப்பட்டுள் ளது.



பமாே்ேமுள் ள

156

நாடுகளினடதய

இந்தியா

144வது

இடே்தில்

ேரவரினசப்

படுே்ேப்பட்டுள் ளது.


OECD எை்பது 36 உறுப்பு நாடுகனளக் பகாண்ட அரசாங் கங் களுக்கினடதய ஒரு
பபாருளாோர அனமப்பாகும் .



இது

பபாருளாோரச்

பசயல் பாடுகள்

மற் றும்

உலக

வர்ே்ேகம்

ஆகியவற் னற

தமம் படுே்துவேற்காக 1961ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்டது.

கர ோனோறவ கண்டுபிடிப் பதை் கோன பதோழில் நுட்பம்


அணுனவ அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட போழில் நுட்பப் பயை்பாட்டிை் மூலம் புதிய
கதராைா னவரனஸக் கண்டறிவேற்காை தசாேனைகனள தமற் பகாள் ள வளரும்
நாடுகளுக்கு உேவ சர்வதேச அணு ஆற் றல் ஆனணயம் திட்டமிட்டுள் ளது.



பல் தவறு நாடுகனளச் தசர்ந்ே ஆராய் ச்சியாளர்கள் வரும் சில வாரங் களில்
னவரனஸக் கண்டறிவேற்காை போழில் நுட்பம் குறிே்ே முேலாவது பயிற்சிக்குச்
பசல் ல இருக்கிை்றைர்.



இந்ே பங் தகற் பாளர்கள் நிகழ் தநர ேனலகீழ் குறிமுனற பதிப்பு பல் படிம பநாதி
போடர்வினை அல் லது RT – PCR (Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)
தசாேனைனயக் னகயாளக் கற் றுக் பகாள் ள இருக்கிை்றைர்.



இந்ே தநாய் கண்டறிேல் முனறயாைது குறிப்பிட்ட மணி தநரே்திற் குள் கதராைா
னவரனஸ

அனடயாளம்

கண்டு

அனேக்

கண்டறிவேற்காக

அணுனவ

அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட போழில் நுட்பே்னேப் பயை்படுே்துகிை்றது.


IAEA எை்பது அணு சார்ந்ே துனறயில் ஒே்துனழப்பிற் காை ஒரு சர்வதேச னமயமாகும் .



இந்ே அனமப்பாைது அணு கலந்ே போழில் நுட்பே்திை் பாதுகாப்பாை மற் றும்
அனமதியாை

பயை்பாட்னட

ஊக்குவிப்பேற்காக,

ேைது

உறுப்பு

நாடுகளுடை்

இனணந்து பணியாற் றுகிை்றது.

நோடு வோ ியோன (Country by Country) அறிக்றக


பபாருளாோர ஒே்துனழப்பு மற் றும் வளர்ச்சிக்காை அனமப்பாைது “அடிப்பனடே்
தேய் மாைம் மற் றும் இலாப பசயல் மாற் ற பசயல் திட்டம் 13” எை்ற ஒரு பசயல்
திட்டே்னே உருவாக்கியுள் ளது (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).



இது பல் தவறு நாடுகனளச் தசர்ந்ே நிறுவைங் கள் ேைது இலாபே்னே எங் கு ஈட்டியதோ,
அனேச் சரியாகக் குறிப்பிடப்படுவனே உறுதி பசய் ய இருக்கிை்றது.



“BEPS பசயல் திட்டம் 13“ எை்ற அறிக்னகயாைது பை்ைாட்டு நிறுவைங் கள் ஒவ் பவாரு
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ஆண்டும்

ஒரு

அறிக்னகனயச்

சமர்ப்பிப்பேற் காை

ஒரு

வழிமுனறனய

வழங் குகிை்றது.


இந்ே அறிக்னகயாைது “நாடு வாரியாை அறிக்னக” எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது (CBC
- Country by Country).



CBC ஆைது பிை்வருவைவற் னறக் பகாண்டிருக்கும்
o

பை்ைாட்டு நிறுவைங் களிை் உலகளாவிய வருமாை அளவு, பசலுே்ேப்பட்ட
வரிகள் மற் றும் இேர குறிகாட்டிகள் ஆகியனவ போடர்பாக போகுக்கப்பட்ட
நாடு வாரியாை ேகவல் .

o

ஒரு

குறிப்பிட்ட

பகுதியில்

பசயல் படும்

பை்ைாட்டு

நிறுவைங் களிை்

அனைே்துே் துனண நிறுவைங் களிை் பட்டியல் மற் றும் அது போடர்பாை
நிறுவைங் களிை் வணிகச் பசயல் பாடுகளிை் நினல.

CDRI – இந்தியோ மை் றும் ஐக்கிய இ ோஜ் ஜியம்


இந்தியா

ேனலனமயிலாை

CDRI

எை்ற

அனமப்பிற் கு

(தபரிடர்

பநகிழ் திறை்

உள் கட்டனமப்பிற்காை உலகளாவியக் கூட்டணி - Global Coalition for Disaster Resilient
Infrastructure) ஐக்கிய இராஜ் ஜியமும் இனணந்து ேனலனம ோங் க இருக்கிை்றது.


CRDI ஆைது 2017ஆம் ஆண்டில் நனடபபற் ற G20 சந்திப்பிை் தபாது பிரேமர் தமாடியால்
போடங் கப் பட்டது.



இது ஆற் றல் தபாக்குவரே்து ேகவல் போனலே் போடர்பு, நீ ர் தபாை்ற முக்கியமாை
துனறகளில் உள் கட்டனமப்புகனள மீண்டும் மாற் றி அனமக்கக் கூடிய வலுவாை
காலநினல
பநகிழ் திறை்
உள் கட்டனமப்னப
ஏற் படுே்துவனே
தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.



தபரிடர்களிை்

காரணமாக

மைிே

உயிரிழப்புகனளே்

ேடுப்பேற்காக

ேடுப்பு

நடவடிக்னககனள ஏற்றுக் பகாள் ளுவதில் உலக அளவில் முை்தைாடி நாடாக இந்தியா
விளங் குகிை்றது.


இந்தியாவிை்
“இறப்புகளற் ற பசயல் முனறயாைது”
உலபகங் கிலும் இருந்து பாராட்டுகனளப் பபற் றுள் ளது.

ஐக்கிய

நாடுகள்

உள் பட

G7 மோநோடு 2020


அபமரிக்க அதிபராை படாைால் டு டிரம் ப் G7 மாநாட்டில் தநரடியாகக் கலந்து
பகாள் வனே ரே்து பசய் துள் ளார்.
நடே்ேப்பட இருக்கிை்றது.



இந்ே

மாநாடாைது

காபணாளியிை்

மூலம்

G7 எை்பது பிராை்சு, கைடா, அபமரிக்கா, ஐக்கிய இராஜ் ஜியம் , இே்ோலி, ஜப்பாை்
மற் றும் பஜர்மைி ஆகிய உலகில் உள் ள மிகப்பபரிய பபாருளாோர நாடுகளால்
ஏற் படுே்ேப்பட்ட ஒரு அனமப்பாகும் .



சீைா
மிகப்பபரிய
பபாருளாோர
நாடாக
இருந்ே
தபாதிலும் ,
மக்களிை்
எண்ணிக்னகக்கு ஏற் ப குனறந்ே அளவிலாை ேைி நபர் வளே்னே மட்டுதம
பகாண்டுள் ளது எை்று G7 அனமப்பு கருதுகிை்றது.



G7 உறுப்பு நாடுகனளப் பபாறுே்ே வனரயில் சீைா ஒரு முை்தைறிய பபாருளாோர
நாடாக இல் னல எை்பனே இது குறிக்கிை்றது.
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உலக நக ங் கள் மோநோடு
சமீபே்தில் உலக நகரங் கள் மாநாடாைது பகாரைா னவரஸ் பாதிப்பிை் காரணமாக



ேள் ளி னவக்கப் பட்டுள் ளது.
சிங் கப்பூரில் நனடபபற இருக்கும் இந்ே மாநாடாைது 2021ஆம் ஆண்டு ஜூை் 20 ஆம்



தேதிக்கு ேள் ளி னவக்கப்பட்டுள் ளது.
இது



சவால் கனள

எதிர்பகாள் ளும்

நகரங் களுக்காை

புே்ோக்கே்

தீர்வுகனள

அனடயாளம் காண்பேற்காக பகாள் னக வகுப்பாளர்கனள ஒை்றினணக்கும் ஒரு
சர்வதேச மாநாடாகும் .
இந்ே ஆண்டிை் இந்ே மாநாடாைது “வாழே் ேகுந்ே மற் றும் நீ டிே்ே நகரங் கள் :



பிரச்சினைக்குரிய உலகே்னே மாற் றியனமே்ேல் ” எை்ற கருே்துருவுடை் நனடபபற
இருந்ேது.

குறி ் பு:


உலக

நகரங் கள்

மாநாடாைது

இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கு

ஒரு

முனற

நடே்ேப்படுகிை்றது.


இது நீ டிே்ே நகரங் களிை் சவால் கனளக் கனளவேற் காக போழில் துனற வல் லுநர்கள்
மற் றும் அரசாங் கே் ேனலவர்களுக்காை ஒரு பபாதுே் ேளமாகச் பசயல் படுகிை்றது.

4 மிகப் பப ிய ரசோதறனகள்


உலக சுகாோர அனமப்பாைது பகாராைா னவரஸ் சிகிச்னசகளிை் ஒரு பகுதியாக 4
மிகப்பபரிய தசாேனைகனளே் போடங் கியுள் ளது.



இந்ே 4 தசாேனைகள் பிை்வருமாறு.
o

னவரஸ் எதிர்ப்புக் கலனவயாை பரம் படசிவிர்

o

மதலரியா சிகிச்னசக்குப் பயை்படும் மருந்ோை குதளாதராகுயிை் மற்றும்
னைட்ராக்ஸிகுதளாதராகுயிை்.

o

எச்ஐவி மருந்துகளாை தலாபிைாவிர் மற் றும் ரிட்தடாைாவிர் ஆகியவற் றிை்
கலனவ.

o

தலாபிைாவிர் மற் றும் ரிட்தடாைாவிர் கலனவயுடை் இண்டர்பபராை் – பீட்டா
எை்ற மருந்து.



காங் தகாவில் எதபாலா தநாய் பவடிப்பு ஏற் பட்ட தபாது எதபாலா தநாய் ே் போற்றிற் கு
சிகிச்னச அளிப்பேற்காக பரம் படசிவிர் மருந்ோைது கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.



இந்ே மருந்ோைது இேர பகாராைா னவரஸ்களாை சார்ஸ்
மற் றும்
ஆகியவற் னறயும் ேடுக்கும் திறை் பகாண்டது எை்று நிரூபிக்கப் பட்டுள் ளது.

பமர்ஸ்

ரசப் ரேண்ட்ஸ (Safe Hands) சவோல்


இது 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் உலகளாவிய கதராைா னவரஸ் தநாய் ே் போற் னறே் ேடுக்க
உலக சுகாோர அனமப்பால் போடங் கப்பட்ட ஒரு பிரச்சாரமாகும் .



அனைவரும் ேங் கனளப் பாதுகாப்பாக னவே்திருக்கவும் , தநாய் பரவாமல் ேடுக்கவும் 40
விநாடிகள் ேவறாமல் னககனளக் கழுவ தவண்டும் எை்று இந்ேப் பிரச்சாரே்தில்
வலியுறுே்ேப் பட்டுள் ளது.
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ரகோவிட் - 19 ஒை் றுறம மீட்பு நிதி (Solidarity Response Fund)


ஐக்கிய நாடுகளிை் அறக்கட்டனளயும் சுவிஸ் போண்டு நிறுவைமும் இனணந்து
ஒற் றுனம மீட்பு நிதியினை உருவாக்கியுள் ளை.



இது உலக சுகாோர நிறுவைம் மற் றும் அேை் கூட்டாளர்கனள ஆேரிே்து,

கதராைா

னவரனஸே் ேடுக்க, கண்டறிய மற்றும் நிர்வகிக்க உலக நாடுகளுக்கு - குறிப்பாக
அதிகபட்சே் தேனவ இருப்பவர்களுக்கு உேவும் ஒரு மிகப்பபரிய முயற்சியாகும் .

கு ச
் ோ ப
் பய் ட் திட்டம் - பஜ ்மனி


குர்சார்பபய் ட் எை்பது “குறுகிய காலப் பணி” எை்பேற் காை பஜர்மை் பசாற்கூறாகும் .



இந்ேே் திட்டமாைது “குர்சார்பபய் ட்பகல் டு” எை்று அனழக்கப்படும் “குறுகிய கால
பணிப் படியினை“ வழங் குகிை்றது.



இது அசாோரண பபாருளாோரச் சூழ் நினலகளிை்
தபாது நிகழும்
இழப்பீட்டிற் காகப் பகுதியளவு இழப்பீட்டுே் போனகனய வழங் குகிை்றது.

தவனல



குர்சார்பபய் ட்

இழப்பு

திட்டே்திை்

கீழ்

பணவழங் கீடாைது

நிகர

வருமாை

அடிப்பனடயிை் கீழ் கணக்கிடப் படுகிை்றது.

மீபயோலி ரவக ஏவுகறணகள்


அபமரிக்காவாைது அணு ஆயுேே் திறை் பகாண்ட மீபயாலி தவக ஏவுகனணகனள
பவற் றிகரமாகச் தசாேனை பசய் துள் ளது.



சமீபே்தில் ரஷ்யா 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாேே்தில் மீபயாலி தவக ஆயுேே்னேச்
தசாேனை பசய் ேது. சீைா ஏற்பகைதவ ேைது டிஎப் – 17 மீபயாலி தவகச் சறுக்கு (ஆயுே)
வாகைே்னேக் காட்சிப்படுே்தியது.



இந்ேச் சறுக்கு வாகைமாைது ஒலியிை் தவகே்னே விட 5 மடங் கு தவகமாகச் பசல் லும்
திறை் பகாண்டது.
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G20 கோபணோளி மோநோடு


G20 அனமப்பிை் காபணாளி மாநாடாைது சவுதி அரசராை சல் மாை் அவர்களால்
ேனலனம ோங் கப்பட்டது.



G20 அனமப்பில் ஒரு உறுப்பிைர் நாடாக உள் ள இந்தியானவ பிரேமர் நதரந்திர தமாடி
பிரதிநிதிே்துவப் படுே்திைார்.



இந்ே
மாநாட்டில் ,
5
டிரில் லியை்
அபமரிக்க
டாலனரே்
திரட்டி
உலகப்
பபாருளாோரே்திற் குச் பசலவிட இந்ே அனமப்பில் உள் ள உறுப்பு நாடுகளிை்
ேனலவர்கள் உறுதி பூண்டுள் ளைர்.



ஒரு மாநாட்டில் காபணாளியிை் மூலம் உறுப்பு நாடுகளிை் ேனலவர்கள் பங் கு
பகாள் வது இந்ே வனகயில் இதுதவ முேை் முனறயாகும் .



G20 மாநாடாைது 2020 ஆம் ஆண்டு நவம் பர் மாேம் 21 மற் றும் 22ஆம் தேதிகளில் சவுதி
அதரபியாவிை் ேனலனமயிை் கீழ் நடக்க இருந்ேது.



சவுதி அதரபியாவாைது “21ஆம் நூற் றாண்டிை் அனைவருக்குமாை வாய் ப்புகனள
உணர்ந்து பகாள் ளுேல் ” எை்ற கருே்துருனவ இந்ே மாநாட்டிற்காகே் தேர்நப
் ேடுே்து
உள் ளது.



G20

2020 ஆம் ஆண்டு G20 மாநாட்டிற்காக ஸ்பபயிை், தஜார்டாை், சிங் கப்பூர் மற்றும்
சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகள் அனழப்பாளர் நாடுகளாக பங் தகற் றுள் ளை.

ற் றி


G20 மாநாடு எை்பது மிகப்பபரிய மற் றும் தவகமாக வளர்ந்து வரும் பபாருளாோர
நாடுகளிை் ேனலவர்கள் பங் தகற் கும் ஒரு வருடாந்திரச் சந்திப்பாகும் .



இேை் உறுப்பு நாடுகள் உலகிை் பமாே்ே உள் நாட்டு உற் பே்தியில் 85 சேவீேே்னேயும்
பமாே்ே மக்கள் போனகயில் மூை்றில் இரண்டு மடங் கு மக்கள் போனகனயயும்
பகாண்டுள் ளை.



முை்ைோக G20 மாநாடாைது “நிதியியல் சந்னே மற் றும் உலகப் பபாருளாோரம்
குறிே்ே மாநாடு” எை்று அனழக்கப் பட்டது.



இந்ே அனமப்பாைது ேைக்தகயுரிய நிரந்ேரமாை பணியாளர்கனளக் பகாண்டிருக்க
வில் னல. எைதவ ஒவ் பவாரு ஆண்டும் டிசம் பர் மாேே்தில் G20 அனமப்பில் உள் ள
உறுப்பு நாடுகள் ஒரு பிராந்தியச் சுழற்சி முனறயில் ேனலனமப் பபாறுப்னப ஏற் றுக்
பகாள் கிை்றை.



1997 – 1998 ஆம் ஆண்டிை் ஆசிய நிதி பநருக்கடிக்குப் பிறகு, G7 அனமப்பிை்
நிதிே்துனற அனமச்சர்கள் 1999 ஆம் ஆண்டில் G20 நிதியியல் அனமச்சர்கள் மற் றும்
மே்திய வங் கி ஆளுநர்கள் பகாண்ட ஒரு அனமப்னப உருவாக்க ஒப்புக் பகாண்டைர்.
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IMF பகோள் றகக் கண்கோணிப் பு


சமீபே்தில் சர்வதேச நாணய நிதியமாைது (IMF - International Monetary Fund) “IMF
பகாள் னகக் கண்காணிப்னப” போடங் கியுள் ளது.



இந்ேே் ேளமாைது பகாராைா னவரஸ் தநாய் ே் போற் றிற்கு எதிராக உலபகங் கிலும்
உள் ள அரசாங் கங் களால் தமற்பகாள் ளப்பட்டு வரும் முக்கியமாை பபாருளாோர
நடவடிக்னககள் குறிே்ேே் ேகவனல வழங் க இருக்கிை்றது.

உலகளோவிய மனிதோபிமோன உறுதியளிப் புத் திட்டம்


ஐக்கிய நாடுகள் அனமப்பாைது தகாவிட் – 19ற் கு எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக
“உலகளாவிய மைிோபிமாை உறுதியளிப்புே் திட்டே்னே” போடங் கியுள் ளது.



இந்ே அனமப்பாைது இே்திட்டே்னேச் பசயல் படுே்துவேற்காக 2 பில் லியை் அபமரிக்க
டாலனர ஒதுக்கியுள் ளது.



இே்திட்டமாைது ஆப்பிரிக்கா, பேை் அபமரிக்கா, மே்திய கிழக்கு மற் றும் ஆசியாவில்
உள் ள 51 நாடுகளில் போடங் கப் பட்டுள் ளது.



இந்ேே் திட்டமாைது சர்வதேச அரசு சாரா அனமப்புகளுடை் இனணந்து ஐக்கிய
நாடுகள் அனமப்பிைால் தநரடியாகச் பசயல் படுே்ேப் படுகிை்றது.



இே்திட்டே்திை் கீழ் , இந்ே அனமப்பாைது பகாராைா னவரஸ் தசாேனைக்காக
தேனவயாை மருே்துவ உபகரணங் கள் மற் றும் ஆய் வக உபகரணங் கனள வழங் க
இருக்கிை்றது.

அபம ிக்கோவின் பபோருளோதோ


பகாராைா

னவரஸிை்

நிதியுதவித் பதோகுப் பு
திடீர்ப்

பபருக்கே்திை்

காரணமாக

நாட்டிை்

பபாருளாோரே்திற் கு ஏற் பட்ட தசேங் கனளக் கட்டுப்படுே்ே தவண்டி அபமரிக்க
பசைட் சனபயாைது 2.2 டிரில் லியை் டாலர் பபாருளாோர நிதியுேவிே் போகுப்பிற்கு
ஏகமைோக ஒப்புேல் ேந்துள் ளது.


நவீை அபமரிக்க வரலாற் றில் இந்ே பபாருளாோர நிதியுேவிே் போகுப்பு இவ் வாறாை
வனகயில் மிகவும் அதிகமாகும் .



இது 2008 ஆம் ஆண்டில் ஏற் பட்ட நிதி பநருக்கடியிை் தபாது வழங் கப்பட்ட 800
பில் லியை் டாலர் உேவினய விட மிக அதிகமாகும் .
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ரதசியப் போதுகோப் புத் திட்டம்


அபமரிக்காவிை் விண்பவளிப் பனட ேைது இராணுவ ேகவல் போடர்புகளுக்காக ஒரு
அதிதவக பாதுகாப்பாை பசயற்னகக் தகானள (hyper-secure satellite) ஏவியது.



இந்ே பசயற் னகக் தகாள் ஏவப்பட்டேை் மூலம் அபமரிக்கா ேைது முேல் தேசியப்
பாதுகாப்புே் திட்டே்னேே் போடங் கியுள் ளது.



லாக் ஹீட் மார்டடி
் ைிை் AEHF - Advanced Extremely High Frequency (தமம் பட்ட அதிதவக
உயர் அதிர்பவண்) பசயற் னகக்தகாளாைது புதளாரிடாவிலிருந்து ஏவப்பட்டது.



அபமரிக்க விண்பவளிப் பனடயாைது அந்நாட்டிை் ஆறாவது தசனவயாகும் .



இராணுவம் அல் லது ேனரப்பனட,
கடதலாரப்

விமாைப்பனட, கப்பற் பனட, கடற் பனட மற் றும்

பாதுகாப்புப் பனட ஆகியனவ நாட்டிை் பாதுகாப்பிற் காை முேல் ஐந்து

முக்கியச் தசனவகள் ஆகும் .

கண்டுபிடி, ரசோதி, குணப் படுத்து (Trace, Test, Treat)


பேை் பகாரியா “கண்டுபிடி, தசாதி, குணப்படுே்து” எை்ற தீவிரமாை பகாள் னகனய
நனடமுனறப் படுே்தியுள் ளது.



பகாராைா னவரஸிை்
பரவனலக் கட்டுப்படுே்துவதில்
சாேகமாை முடிவுகனளக் காட்டியுள் ளது.

இது

குறிப்பிடே்ேக்க



தேசிய அளவில் ஊரடங் னக அமல் படுே்ோமல் இது நடே்ேப்பட்டுள் ளது.

உலகளோவிய நிலக்க ி மின் உை் பத்தி


2019 ஆம் ஆண்டில் நடே்ேப்பட்ட ஒரு கணக்பகடுப்பிை்படி, உலகளாவிய நிலக்கரி
மிை் உற்பே்தி நினலயங் களிை் வளர்ச்சி மற் றும் தமம் பாடு போடர்ந்து நாை்காவது
ஆண்டாகக் குனறந்துள் ளது.



குதளாபல் எைர்ஜி மாைிட்டர், சியரா கிளப் , கிரீை்பீஸ் இை்டர்தநஷைல் , எரிசக்தி
மற் றும் தூய் னமயாை காற்றிற்காை ஆராய் ச்சி னமயம் ஆகியை இனணந்து இந்ே
ஆய் னவ நடே்தியுள் ளது.

போதுகோப் பு உை் பத்திச் சட்டம்


சமீபே்தில் அபமரிக்க அதிபராை படாைால் டு டிரம் ப் பாதுகாப்பு உற் பே்திச் சட்டே்னே
நனடமுனறப் படுே்தியுள் ளார்.



இந்ேச் சட்டமாைது தகாவிட் – 19 போற் னற எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்குே் தேனவயாை
பசயற் னக

சுவாசக்

நிறுவைமாை

கருவிகனள

பஜைரல்

உற் பே்தி

தமாட்டார்

எை்ற

பசய் வேற்காக
நிறுவைே்திற்கு

ஒரு

பை்ைாட்டு

பநறிமுனறகனள

அறிவுறுே்தும் வனகயில் நனடமுனறப்படுே்ேப் பட்டுள் ளது.


இந்ேச் சட்டமாைது பகாரியப் தபாரிை் தபாது 1950 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுே்ேப் பட்டது.
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ச ாருளாதாரெ் செய் திகள்
கோப் பீட்டு இறடயீட்டோள க
் ளில் 100% அன்னிய ரந டி முதலீடு


போழிற்துனற ஊக்குவிப்பு மற் றும் உள் நாட்டு வணிகே் துனற, ஒருங் கினணந்ே
அந்நிய தநரடி முேலீட்டுக் பகாள் னக 2017 ஐ திருே்தியுள் ளது.



தநரடி வழி மூலம் காப்பீட்டு இமடயீட்டொளர்களிை் (insurance intermediaries) 100 சேவீே
அை்ைிய தநரடி முேலீட்னட அனுமதிப்பனே இது தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



காப்பீட்டு

இனடே்

ேரகர்கள் ,

மறுகாப்பீட்டு

இனடே்

ேரகர்கள் ,

காப்பீட்டு

ஆதலாசகர்கள் ,
பபருநிறுவை
முகவர்கள் ,
மூை்றாம்
ேரப்பு
நிர்வாகிகள் ,
மதிப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் இழப்பு மதிப்பீட்டாளர்கள் இதில் அடங் குவர்.


முை்ைோக தநரடி வழி மூலம் காப்பீட்டு இனடயீட்டாளர்களுக்கு 49 சேவீேம் வனர
அை்ைிய தநரடி முேலீடு அனுமதிக்கப் பட்டது.

உள் நோட்டு (சிவில் ) விமோனப் ரபோக்குவ த்தில் 100% அந் நிய ரந டி முதலீடு


ஏர் இந்தியா விவகாரே்தில் பவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களால் 100% வனர அந்நிய
முேலீட்னட அனுமதிப்பேற்கு மே்திய அனமச்சரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



முை்ைோக

திட்டமிடப்பட்ட

விமாைப்

தபாக்குவரே்து

தசனவ

/

உள் நாட்டு

திட்டமிடப்பட்ட பயணிகள் விமாைே்தில் பவளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்காை தநரடி
வழியிை் கீழ் 100% அந்நிய தநரடி முேலீடாைது அனுமதிக்கப் படுகிை்றது.

டிஜிட்டல் ப ிவ த
் ்தறனயில் பசன்றன 2வது இடம்


சமீபே்திய ஆய் விை் படி, டிஜிட்டல்
தமற்பகாள் ளப்படும்

பணப்

முனறயிை் (Paytm, Gpay முேலியை) மூலம்

பரிவர்ே்ேனைகளில்

பபங் களூர்

முேலிடே்திலும்

பசை்னை இரண்டாவது இடே்திலும் உள் ளை.


மாநில வாரியாை ேரவரினசயில் , மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற் றும் ேமிழ் நாடு ஆகிய
மாநிலங் கள் முேல் மூை்று இடங் கனளப் பிடிே்துள் ளை.



இந்தியாவில் பபாருட்கள் மற் றும் தசனவகளிை் டிஜிட்டல் நிதிப் பரிமாற் றம் குறிே்ே
இந்ே ஆய் வாைது தவர்ல் ட் னலை் நிதிப் பரிமாற்ற நிறுவைே்ோல் நடே்ேப்பட்டது.
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பதோழிலோள க
் ள் வருங் கோல றவப் பு நிதிக்கோன வட்டி விகிதம் குறைப் பு


போழிலாளர்கள் வருங் கால னவப்பு நிதி அனமப்பாைது (Employees Provident Fund
Organisation - EPFO) நடப்பு நிதியாண்டில் னவப்பு நிதிக்காை வட்டி விகிேே்னே 8.50
சேவீேமாகக் குனறே்துள் ளது.



முை்ைோக இது 2018-19ல் 8.65 சேவீேமாக இருந்ேது.



இந்ே நடவடிக்னகயாைது 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடை் முடிவனடயும்
நிதியாண்டில் ஊதியம் பபறும் ஊழியர்கள் குனறந்ே வருவானயப் பபறுவார்கள்
எை்பனேக் குறிக்கிை்றது.

EPFO


இந்தியாவில் அனமப்புசார் துனறயில் ஈடுபட்டுள் ள பணியாளர்களுக்காக கட்டாயப்
பங் களிப் பு வருங் கால னவப்பு நிதி திட்டமாை ஓய் வூதிய திட்டம் மற் றும் காப்பீட்டுே்
திட்டே்னே நிர்வகிப்பேற்காக மே்திய வாரியே்திற்கு EPFO உேவுகிை்றது.



EPFO ஆைது இந்திய அரசாங் கே்திை் மே்திய போழிலாளர் மற் றும் தவனலவாய் ப்புே்
துனற அனமச்சகே்திை் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிை் கீழ் வருகிை்றது.

பயஸ் வங் கி - நிதி பநருக்கடி


2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 5 ஆம் தேதியை்று இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாைது YES வங் கியிை்
மீது ஒரு மாே கால ேற்காலிகச் பசயல் பாட்டுே் ேனடனய (moratorium) விதிே்துள் ளது.



ரிசர்வ் வங் கியாைது இந்ே வங் கியிலிருந்து ரூ. 50,000 அல் லது அேற்குக் குனறவாை
நிதினய மட்டுதம திரும் ப எடுக்க முடியும் எை்ற கட்டுப்பாடுகனள விதிே்துள் ளது.



ரிசர்வ் வங் கி பயஸ் வங் கியில் நிதினய முேலீடு பசய் ய இந்திய பாரே வங் கினயே்
தேர்வு பசய் துள் ளது.



ரிசர்வ் வங் கியிை் பரிந்துனரயிை் அடிப்பனடயில் இந்திய அரசாைது இந்ே வங் கியிை்
ேற் காலிக பசயல் பாட்டுே் ேனடனய விதிே்துள் ளது.



ராணா கபூர் எை்பவர் பயஸ் வங் கியிை் நிறுவைர் மற் றும் ேனலனம நிர்வாக அதிகாரி
ஆவார்.
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ரபோட்டிச் சட்டத்தின் பபோருளோதோ ம் குறித்த ரதசிய மோநோடு


இந்தியப் தபாட்டி ஆனணயமாைது (Competition Commission of India - CCI) புது தில் லியில்
தபாட்டிச் சட்டே்திை் பபாருளாோரம் குறிே்ே 5வது தேசிய மாநாட்னட நடே்தியது.



நம் பிக்னகயற்ற பகாள் னககளுக்கு சாை்றுகள் அடிப்பனடயிலாை அணுகுமுனறனய
எளிோக்குவேற்காை

சந்னே

ஆய் வுகளிை்

முக்கியே்துவே்னே

இந்ே

மாநாடு

எடுே்துனரே்ேது.

பபோதுத்துறை வங் கிகளின் மிகப் பப ிய ஒருங் கிறணப் பு


மே்திய அனமச்சரனவ ேனலனமயில் 10 பபாதுே்துனற வங் கிகளிை் மிகப்பபரிய
ஒருங் கினணப்புக்கு ஒப்புேல் அளிே்ேது.



இம் மிகப்பபரிய இனணப்பு 2020 ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முேல் நனடமுனறக்கு வர உள் ளது.



யுனைபடட் பாங் க்

ஆப்

இந்தியா

மற் றும்

ஓரியண்டல்

பாங் க்

ஆப்

இந்தியா

ஆகியவற் னற பஞ் சாப் தநஷைல் வங் கியுடை் இனணப்பதும் இதில் அடங் கும் .


இது அந்ே முை்பமாழியப்பட்ட நிறுவைே்னே இரண்டாவது பபரிய பபாதுே்துனற
வங் கியாக மாற் றும் .



தமலும் , சிண்டிதகட் வங் கி கைரா வங் கியுடை் இனணக்கப்படும் .



கார்ப்பதரஷை் வங் கி மற் றும் ஆந்திர வங் கினய யூைியை் பாங் க் ஆப் இந்தியாவுடை்
இனணக்க அனமச்சரனவ ஒப்புேல் அளிே்ேது.



அலகாபாே் வங் கினய இந்தியை் வங் கியுடை் இனணக்கவும் அது ஒப்புேல் அளிே்ேது.

குறைந் தபட்ச இருப் புத் பதோறகறயப்

ப ோம ிக்க ரவண்டியதில் றல – SBI

ரசமிப் பு வங் கிக் கணக்குகள்


தசமிப்புக் கணக்குகளுக்காை சராசரி மாோந்திர இருப்புே் போனகனய னவே்திருக்க
தவண்டும் எை்ற நிபந்ேனைனய நீ க்கியுள் ளோக இந்திய பாரே வங் கி (State Bank of India
- SBI) அறிவிே்துள் ளது.



ேற் தபாது பபரு நகரங் கள் , நகர்ப்புறப் பகுதிகள் (நகனர ஒட்டிய பகுதிகள் ) மற் றும்
கிராமப் புறங் களில் SBI தசமிப்பு வங் கி கணக்கு னவே்திருக்கும் வாடிக்னகயாளர்கள்
முனறதய ரூ. 3,000, ரூ. 2,000 மற் றும் ரூ. 1,000 எை்ற இருப்புே் போனகனயப் பராமரிக்க
தவண்டும் .



தமலும் இந்ே வங் கியாைது தசமிப்பு வங் கிக் கணக்கு னவே்திருப்பவர்கள்
அனைவருக்குமாை வட்டி விகிேே்னே ஆண்டுக்கு 3 சேவீேம் எை்ற அளவில்
சீரனமே்துள் ளது.
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முை்ைோக, ஒரு லட்சே்துக்கும் குனறவாை இருப்புே் போனகனயக் பகாண்ட தசமிப்பு
வங் கிக் கணக்கு னவே்திருப்பவர்கள் ஆண்டுக்கு 3.25 சேவிகிேம் வட்டி விகிேே்னேயும்
ரூ. 1 லட்சே்துக்கு தமல் இருப்புே் போனகனயக் பகாண்ட தசமிப்பு வங் கிக் கணக்கு
னவே்திருப்பவர்கள் 3 சேவிகிேம் வட்டி விகிேே்னேயும் பபற் று வந்ேைர்.

கிசோன்


யில் திட்டம்
கிசாை் ரயில் திட்டம் குறிே்து சில பரிந்துனரகனள வழங் குவேற்காக இந்திய அரசு
சமீபே்தில் ஒரு குழுனவ அனமே்துள் ளது.



இந்ேே்

திட்டமாைது

2020-21

ஆம்

ஆண்டிற்காை

நிதிநினல

அறிக்னகயில்

நிதியனமச்சர் நிர்மலா சீோராமை் அவர்களால் அறிமுகப்படுே்ேப் பட்டது.


நாட்டில் குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு தேசிய விநிதயாக சங் கிலிே் போடனர அனமப்பேற் காக
கிசாை் ரயில் போடங் கப் படுகிை்றது.



இே்திட்டே்திை் கீழ் அழுகிப் தபாகக் கூடிய பபாருட்கள் குளிரூட்டப்பட்ட பபட்டிகனளக்
பகாண்ட சரக்கு ரயில் கள் மூலம் பகாண்டு பசல் லப்பட உள் ளை.

தோதுச் சட்டங் கள் (திருத்தம் ) மரசோதோ, 2020


இந்ே

மதசாோவாைது

சுரங் கங் கள்

மற் றும்

ோதுக்கள்

தமம் பாடு

மற் றும்

ஒழுங் குமுனற (Mines and Minerals Development and Regulation - MMDR) சட்டம் , 1957 மற் றும்
நிலக்கரிச் சுரங் கங் கள் (சிறப்பு ஏற் பாடுகள் ) சட்டம் , 2015 (Coal Mines (Special Provisions) Act
- CMSP Act) ஆகியவற்னறே் திருே்துகிை்றது.


MMDR சட்டமாைது இந்தியாவில்
ஒழுங் குபடுே்துகிை்றது.



இது

திட்டங் கனளச்

உள் ள ஒட்டு பமாே்ே சுரங் கே் துனறனயயும்

பசயல் படுே்துேல் ,

எளிோகே்

போழில்

போடங் குேல் ,

நனடமுனறகனள
எளினமப்படுே்துேல்
ஆகியவற் னற
வினரவுபடுே்துவதுடை்
ோதுக்கள் அனமந்துள் ள பகுதிகளில் உள் ள அனைே்துே் ேரப்பிைருக்கும் பயைளிக்க
இருக்கிை்றது.


2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாேே்தில் , திறந்ேபவளி விற் பனைக்காக (ஏலம் ) நிலக்கரிச்
சுரங் கே் துனறயில் தநரடி வழிமுனறயிை் கீழ் 100 சேவீே அந்நிய தநரடி முேலீட்னட
(foreign direct investment - FDI) மே்திய அரசு அறிவிே்துள் ளது. அதோடு நிலக்கரினயே்
தூய் னமயாக்கல்

தபாை்ற

அேதைாடு

போடர்புனடய

உள் கட்டனமப்புகனளயும்

உருவாக்கியுள் ளது.


இது
எஃகு
மற் றும்
மிை்சக்தி
ஆகியவற்றிற் கு
பவளிதய
பணியாற் றும்
நிறுவைங் களுக்கும் இந்ேே் துனறனய அணுக அனுமதிக்கிை்றது. அே்துடை் இது
நுகர்தவார் கட்டுப்பாடுகனளயும் நீ க்குகிை்றது.



இது ஒரு திறனுள் ள எரிசக்திச் சந்னேனய உருவாக்கி அதிக தபாட்டினயக் பகாண்டு
வருவதோடு நிலக்கரி இறக்குமதினயயும் குனறக்க இருக்கிை்றது.



கடந்ே ஆண்டு இந்தியா 235 மில் லியை் டை் நிலக்கரினய இறக்குமதி பசய் ேது. அதில்
171,000 தகாடி ரூபாய் மதிப்பிலாை 135 பமட்ரிக் டை் நிலக்கரினய உள் நாட்டு
இருப்புக்களிலிருந்து பூர்ே்தி பசய் திருக்க முடியும் .



இேை் மூலம் இந்ேே் துனறயில் ஆதிக்கம் பசலுே்தும் தகால் இந்தியா நிறுவைே்திை்
முற் றுரினமக்கு ஒரு முற் றுப்புள் ளி னவக்க முடியும் .
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இந் த மதொதாவின் கீழ் குறி ் பிட ் ட்டுள் ள அம் ெங் கள்


ேற் தபாது, நிலக்கரி மற் றும் லிக்னைட் ஆகியவற்றிை் வளவாய் ப்பு மற் றும் சுரங் கம்
ஆகியவற் றிற் கு முனறதய வளவாய் ப்பு உரிமம் மற் றும் சுரங் க குே்ேனக எை ேைி
உரிமங் கள் வழங் கப் படுகிை்றை.



இந்ே மதசாோவாைது ஒருங் கினணந்ே வளவாய் ப்பு உரிமம் மற்றும் சுரங் க குே்ேனக
ஆகியவற் றிற்காை நிலக்கரி / லிக்னைட் போகுதிகளிை் ஒதுக்கீட்டிற்காக ஒரு புதிய
வனக உரிமே்னேச் தசர்க்கிை்றது.



மே்திய அரசாங் கே்ோல் குறிப்பிடப்பட்ட படி, பசாந்ே நுகர்வு, விற் பனை அல் லது தவறு
எந்ே தநாக்கங் களுக்காகவும்

நிலக்கரி சுரங் க நடவடிக்னககனள தமற் பகாள் ள

நிறுவைங் கள் அனுமதிக்கப் பட இருக்கிை்றை.


நிலக்கரி மற் றும் லிக்னைட் போகுதிகளிை் ஏலே்தில் பங் தகற் பேற்காக இந்தியாவில்
எந்ேபவாரு நிலக்கரி சுரங் க அனுபவமும் நிறுவைங் கள் பகாண்டிருக்க தவண்டியது
இல் னல எை்று இந்ே மதசாோ பேளிவுபடுே்துகிை்றது.



முந்னேய குே்ேனகோரருக்கு வழங் கப்பட்ட பல் தவறு ஒப்புேல் கள் , உரிமங் கள் மற்றும்
அனுமதிகள் ஆகியனவ அடுே்து வரும் ஏலோரருக்கு இரண்டு வருட காலே்திற் கு
நீ ட்டிக்கப்படும் எை்றும் இந்ே மதசாோ கூறுகிை்றது.



இந்ேக் காலகட்டே்தில் , புதிய குே்ேனகோரர் சுரங் க நடவடிக்னககனளே் போடர
அனுமதிக்கப் படுவர்.



MMDR சட்டே்திை் கீழ் , குறிப்பிட்ட ோதுக்களுக்காை சுரங் க குே்ேனககள் (நிலக்கரி,
லிக்னைட் மற்றும் அணுே் ோதுக்கள் ேவிர மற்ற கைிமங் கள் ) குே்ேனக காலம்
முடிவனடயும் தபாது ஏலம் விடப்படுகிை்றை.



சுரங் க

குே்ேனக

காலாவதியாகும்

முை்ைதர

ஏலம்

எடுக்க

மாநில

அரசுகள்

முை்கூட்டிதய அேற்காை நடவடிக்னககனள எடுக்க முடியும் எை்று இந்ே மதசாோ
கூறுகிை்றது.

ஏை் றுமதிப் பபோருட்கள் மீதோன வ ிகறள நீ க்கும் திட்டம்


இந்தியாவில் இருந்து சரக்கு ஏற்றுமதிே் திட்டே்னே படிப்படியாகே் திரும் பப் பபற
மே்திய அனமச்சரனவ ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இது ஏற் றுமதி பபாருட்கள் மீோை வரிகனள நீ க்கும் திட்டே்திைால் பிை்ைர் மாற் றப்
படும் .



பகாதராைா

னவரஸிை்

திடீர்ப்

பபருக்கே்திைால்

ஏற் றுமதிகள்

தமலும்

வீழ் சசி
் யனடயும் எை்போல் இச்சரக்கு ஏற் றுமதி திட்டமாைது மாற் றப் படுகிறது.


ஏற் றுமதிப் பபாருட்கள் மீோை வரிகனள நீ க்கும் திட்டமாைது உலக வர்ே்ேக அனமப்பு
விதிமுனறகளுக்கு இணங் குகிறது.



ஏற் றுமதிப் பபாருட்கள் மீோை வரிகனள நீ க்கும் திட்டமாைது ஏற் றுமதியாளர்கள்
ோங் கள் பசலுே்திய வரிப் பணே்னே திருப்பிப் பபருவேற்காை ஒரு திட்டமாகும் .



இந்தியாவில் இருந்து சரக்கு ஏற் றுமதிே் திட்டம் ஆைது 2% முேல் 5% வனர ஏற் றுமதி
சலுனககனள வழங் குகிறது.



இது இந்தியாவிை் பவளிநாட்டு வர்ே்ேகக் பகாள் னகயிை் (FTP 2015-20) கீழ் அறிமுகப்
படுே்ேப்பட்டது.



இந்தியாவிை்
பவளிநாட்டு வர்ே்ேகக் பகாள் னகயிை்
திட்டே்திை்
தநாக்கம்
உலகளாவியே் ேயாரிப்புகதளாடு இந்தியே் ேயாரிப்புகனளப் தபாட்டியிடச் பசய் வது
ஆகும் .
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நக ்ப்புைக் கூட்டுைவு வங் கிகளின் கடன் வழங் கும் வ ம் புகள் திருத்தம்


இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாைது நகர்ப்புறக் கூட்டுறவு வங் கிகளிை் கடை் வழங் கும்
வரம் புகனள திருே்தி அனமே்துள் ளது.



இேற்கு முை்பு இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாைது நகர்ப்புறக் கூட்டுறவு வங் கிகளிை்
மூலேை நிதியில் 15% நிதினய ேைிநபருக்கும் 40% நிதினய குழுக்களுக்கும் எை்ற
அளவில் கடை் வழங் க அனுமதி வழங் கியுள் ளது.



இது ேற் பபாழுது கடை் வாங் கும் குழுவிை் நிதி வரம் னப அேை் நிதியில் 25% ஆக
மாற் றியுள் ளது.



கடை் வழங் கும் வரம் பு எை்பது ஒரு வங் கி ேை்ைிடம் கடை் வாங் குபவர்களுக்காக
னவே்துள் ள அதிகபட்ச கடை் அளவு வரம் பாகும் .



இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாைது நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங் கிகளுக்காை முை்னுரினமே்
துனறகளுக்காை கடை் (priority sector lending - PSL) வழங் கும் இலக்னக 40% எை்ற
அளவிலிருந்து 75% ஆகே் திருே்தியுள் ளது.



விவசாயம் , குறு மற் றும் சிறு போழில் நிறுவைங் கள் , குனறந்ே வருமாைம் பகாண்ட
குழுக்கள் ,
ஏனழ
மக்களுக்காை
வீட்டுவசதி,
கல் விக்
கடை்கள் ,
பிரிவிைருக்காை கடை்கள் ஆகியனவ முை்னுரினமே் துனறகளில் அடங் கும் .

நலிந்ே

ச க்கு மை் றும் ரசறவகள் வ ி ஆறணயத்தின் 39வது கூட்டம்


சரக்கு மற் றும் தசனவகள் வரி (Goods and Services Tax – GST) ஆனணயே்திை் 39வது
கூட்டமாைது சமீபே்தில் படல் லியில் நினறவனடந்ேது. இந்ேக் கூட்டே்தில் பல் தவறு
பபாருட்களுக்குப் பபாருந்ேக் கூடிய சரக்கு மற்றும் தசனவகள் வரி விகிேங் கள்
குறிே்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டை.

முக்கிய முடிவுகள்


னகதபசிகள் மற் றும் அவற்றிை் சில உதிரிப் பாகங் கள் மீோை GST வரி விகிேமாைது
12%லிருந்து 18% ஆக உயர்ே்ேப் பட்டுள் ளது.



விமாைே்திை் எம் ஆர்ஓ (பராமரிப்பு பழுதுபார்ப்பு மாற் றியனமே்ேல் ) தசனவகள்
மீோை GST வரி விகிேமாைது 18 சேவீேே்திலிருந்து 5 சேவீேமாகக் குனறக்கப்
பட்டுள் ளது.



னகயால் ேயாரிக்கப்பட்ட மற் றும் இயந்திரே்ோல் ேயாரிக்கப்பட்ட தீப்பபட்டிகள்
மீோை GST வரி விகிேமாைது 12% ஆகே் திருே்தி அனமக்கப்பட்டுள் ளது.

GST ஆளணயம்


GST எை்பது 101வது அரசியலனமப்புே் திருே்ேச் சட்டே்ோல் 2016 ஆம் ஆண்டில்
அறிமுகப் படுே்ேப்பட்ட ஒரு அரசியலனமப்பு ரீதியிலாை அனமப்பு ஆகும் .



இது அரசியலனமப்பிை் 279 ஏ எை்ற சரே்திை் கீழ் அனமக்கப்பட்டுள் ளது.



இது மே்திய நிதியனமச்சர் அவர்களால் ேனலனம ோங் கப் படுகிை்றது.

தங் க இைக்குமதி குறைவு


ஏப்ரல் மாேம் முேல் பிப்ரவரி மாேம் வனர (2019 - 20) ேங் கே்திை் இறக்குமதியாைது
முந்னேய ஆண்னட விட 8.86% அளவிற் கு குனறந்துள் ளோக மே்திய வர்ே்ேகே் துனற
அனமச்சகம் பேரிவிே்துள் ளது.



உலகிதலதய அதிக அளவு ேங் கம் இறக்குமதி பசய் யும் நாடு இந்தியா ஆகும் .
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ேங் கம் மற் றும் எரிபபாருள் இறக்குமதி காரணமாக இந்தியப் பபாருளாோரமாைது
அதிகரிே்து வரும் நடப்புக் கணக்குப் பற் றாக்குனறனய எதிர்பகாண்டுள் ளது.



நடப்புக் கணக்குப் பற் றாக்குனற எை்பது ஏற் றுமதியிை் மூலம் பபறப்படும்
பணே்திற்கும்
இறக்குமதியிை்
மூலம்
பவளிதயறும்
பணே்திற்கும்
உள் ள
விே்தியாசமாகும் .



அதிகரிே்து வரும் நடப்புக் கணக்குப் பற் றாக்குனற பகாண்ட நாடு எை்பது அந்ே நாடு
தபாட்டிச் சந்னேயிலிருந்து பவளிதயறுகிை்றது எை்பனேக் குறிக்கிை்றது.



முேலீட்டாளர்கள் முேலீடு பசய் யே் ேயாராக இல் னல எை்பது இேை் பபாருளாகும் .



எைதவ, ேங் கம் மற் றும் எண்பணய் இறக்குமதினயக் குனறக்கும் நடவடிக்னகயாைது
நடப்புக் கணக்குப் பற் றாக்குனறனயக் குனறக்கும் .

பணவழங் கீட்டு ஒருங் கிறணப் போள க
் ளுக்கோன புதிய வழிகோட்டுதல் கள்


பணவழங் கீட்டு ஒருங் கினணப்பாளர்களுக்காை (payment aggregators - PA) புதிய
வழிகாட்டுேல் கனள இந்திய ரிசர்வ் வங் கி பவளியிட்டுள் ளது.



பணவழங் கீட்டு ஒருங் கினணப்பாளர்களுக்காை மூலேைே் தேனவகளாைது ஒருவர்
உரிமே்திற்காக விண்ணப்பிக்கும் தபாது ரூ. 15 தகாடியாகக் குனறக்கப்பட்டுள்து.



பியூர் – ப்தள எைப்படும் அசல் பணவழங் கீட்டு இனடமுக நிறுவைங் கள் ஒரு
நிறுவைமாகப் பிரிக்கப்பட்டு வங் கிகள் மற் றும் வங் கியல் லாே நிறுவைங் களுக்காை
போழில் நுட்பச் தசனவ வழங் குநர்களாக அனடயாளம் காணப்பட இருக்கிை்றை.



கடுனமயாை பாதுகாப்பு வழிகாட்டுேல் கனளக் கனடபிடிக்கவும் அனைே்து KYC (Know
Your Customer - உங் கள் வாடிக்னகயாளனர அறிந்து பகாள் ளுங் கள் ) மற் றும் AML (Anti
Money Laundering- பணதமாசடிே் ேடுப்பு) விதிகனளயும் பிை்பற் றவும் PAக்களுக்கு
அறிவுறுே்ேப் பட்டுள் ளது.



அங் கீகாரே்திை்

இரண்டாவது

காரணியாக

ஏடிஎம்

ரகசியக்

குறியீடு

மூலம்

ஆை்னலை் (நிகழ் தநர) பரிவர்ே்ேனைகனள PAக்கள் அனுமதிப்பனே ரிசர்வ் வங் கி
ேனட பசய் துள் ளது. இனே சில பணவழங் கீட்டு இனடமுக நிறுவைங் கள் ஒரு
தசனவயாக வழங் குகிை்றை.

ணவழங் கீட்டு ஒருங் கிளண ் ாளர்கள்


இந்ே நிறுவைங் கள் மிை் வணிக நிறுவைங் களுடை் ஒருங் கினணந்து , அவற் னற
வங் கிகளுடை் இனணக்கும் பணினய தமற் பகாள் கிை்றை.



பணவழங் கீட்டு ஒருங் கினணப்பாளர்கள் இந்ே நிறுவைங் களிை் சார்பாக பணம்
பபறுகிை்றார்கள் . இவர்கள் பணே்னேே் ேங் கள் கணக்குகளுக்கு மாற் றுகிை்றார்கள் .
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பில் படஸ்க் , சி.சி. அபவை்யூ, ஃபர்ஸ்ட்தடட்டா, தரஸர்தப, தகஷ்ஃப்ரீ, தபடிஎம் தபபமை்ட்
தகட்தவ மற் றும் பிற நிறுவைங் கள் தபாை்றனவ மிை்வணிக

நிறுவைங் களுக்கு

பணவழங் கீட்டுச் தசனவகனள வழங் குகிை்றை.

பயி க
் ளுக்கோன குறைந் தபட்ச ஆதோ


விறல

பயிர்கனளை் உற் பே்தி வினலயிை் 1.5 மடங் கு எை்ற அளவிற் கு குனறந்ேபட்ச ஆோர
வினல (MSP – Minimum Support Price) நிர்ணயிே்ேலுடை் ஒை்றிப் பபாருந்தும் வனகயில்
பநல் , தகாதுனம மற்றும் பருப்பு வனககள் உள் ளிட்ட 2019-20 ஆம் ஆண்டிை் காரிப்
மற் றும் ராபி காலப் பயிர்களுக்காை குனறந்ேபட்ச ஆோர வினலனய மே்திய அரசு
அதிகரிே்துள் ளது.



மே்திய அரசாைது மாநில அரசுகள் /சம் பந்ேப்பட்ட மே்திய அரசுே் துனறகள் மற்றும்
இேரக்
காரணிகனளக்
கருே்தில்
பகாண்டு,
விவசாயப்
பபாருட்களிை்
வினலகளுக்காை ஆனணயே்திை் பரிந்துனரகளிை் (CACP - Commission for Agricultural
Costs & Prices) அடிப்பனடயில் தகாதுனம, பருப்பு, எண்பணய் விே்துக்கள் உள் ளிட்ட 22
பயிர் வனககளுக்கு MSPஐ நிர்ணயிே்துள் ளது.



இது ேவிர, தடாரியா மற் றும் உறிக்கப்படாே தேங் காய் ஆகியவற்றிற் காை MSP ஆைது
முனறதய கடுகு, மற் றும் பகாப்பனரே்
அடிப்பனடயில் நிர்ணயிக்கப் படுகிறது.



தேங் காய்

ஆகியவற் றிை்

MSPயிை்

CACP ஆைது MSPஐப் பரிந்துனரக்கும் தபாது பிை்வருவைவற் னறக் கணக்கில் எடுே்துக்
பகாள் கிை்றது. அனவயாவை உற்பே்தி வினல, உள் நாட்டு மற் றும் பவளிநாட்டுச்
சந்னேயில் பல் தவறு பயிர்களுக்காை ஒட்டுபமாே்ேே் தேனவ மற் றும் விநிதயாக
நினல, உள் நாட்டு மற் றும் அயல் நாட்டு வினலகள் , பயிர்களுக்கினடதயயாை வினலச்
சமநினல, விவசாயம் மற் றும் விவசாயம் சாராே துனறகளுக்கினடதயயாை வர்ே்ேக
முனறகள் , பபாருளாோரே்திை் வினலக் பகாள் னகயிை் ோக்கம் (மற் ற துனறகளில் ),
நிலம் , நீ ர் மற் றும் இேர உற் பே்தி வளங் களிை் திறனுள் ள பயை்பாடு மற் றும் பயிரிை்
உற் பே்தி வினலனய விட குனறந்ேபட்சம் 50% அதிக வரம் பு ஆகியனவயாகும் .



டாக்டர்
எம் .எஸ்.
சுவாமிநாேை்
ேனலனமயிலாை
தேசிய
விவசாயிகள்
ஆனணயமாைது பயிரிை் சராசரி உற் பே்தி வினலனய விட MSP ஆைது 50 சேவிகிேம்
அதிகமாக இருக்க தவண்டும் எை்று பரிந்துனரே்துள் ளது.

இன்பவன்ட் இந்தியோ வணிக ரநோய் எதி ப
் ் புத் தினம்


இந்தியாவிை் தேசிய முேலீடு ஊக்குவிப்பு மற் றும் எளிோக்கல் ஆனணயமாை
“இை்பவஸ்ட் இந்தியா” எை்ற அனமப்பாைது இை்பவஸ்ட் இந்தியா வணிக தநாய்
எதிர்ப்புே் ேளே்னேே் போடங் கியுள் ளது.
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இந்ேே் ேளமாைது பகாராைா னவரஸிற் கு எதிராை இந்தியாவிை் எதிர்வினை மற் றும்
நடவடிக்னககள் குறிே்ே நிகழ் தநரே் ேகவல் கனள வழங் குகிை்றது.



இந்ேே் ேளமாைது இந்திய சிறு போழிற்துனற வளர்ச்சி வங் கியுடை் (SIDBI - Small Industries
Development Bank of India) இனணந்துள் ளது.

நிதிப் ப ிமோை் ைம்


மே்தியே் போழிலாளர் மற் றும் தவனலவாய் ப்புே் துனற அனமச்சகமாைது தகாவிட் –
19 தநாய் பவடிப்பிை் பிை்ைணியிை் காரணமாக கட்டுமாைே் போழிலாளர்களிை்
வங் கிக் கணக்குகளுக்கு நிதியினை மாற்றியுள் ளது.



கட்டுமாைே் போழிலாளர்களிை் வங் கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ.52,000 தகாடி நிதினய
மாற் றுமாறு மாநிலங் கள் மற்றும் ஒை்றியப் பிரதேசங் கனள மே்தியே் போழிலாளர்
நலே் துனற அனமச்சகமாைது அறிவுறுே்தியுள் ளது.



இந்ே நடவடிக்னகயாைது கட்டிடம் மற்றும் இேரக் கட்டுமாைே் போழிலாளர்கள்
சட்டம் , 1996ை் பிரிவு 60ை் படி இந்ே அனமச்சகே்திைால் தமற் பகாள் ளப் பட்டுள் ளது.



இச்சட்டே்திை் கீழ் , பசஸ் (cess) ஆைது அரசாங் கே்திை் கட்டுமாைப் பணியில்
பணியாற்றும் அல் லது இேர பபாதுே் துனற நிறுவைங் களில் பணியாற் றும் அனைே்து
முேலாளிகளிடமிருந்தும் வசூலிக்கப் படுகிை்றது.



இது மாநில அரசிைால் வசூலிக்கப் படுகிை்றது.

பபோருளோதோ த்தில் ரமை் பகோள் ளப் பட்ட முக்கியமோன நடவடிக்றககள்


பகாராைா னவரஸ் போற் று தநாயிை் காரணமாக மே்திய நிதிே் துனற அனமச்சராை
நிர்மலா சீோ ராமை் பல் தவறு முக்கியமாை பபாருளாோர நடவடிக்னககனள
அறிவிே்துள் ளார்.

முக்கியமான நடவடிக்ளககள்


வங் கி ஏடிஎம் களில் பணம் எடுப்பேற் கு எந்ேபவாரு கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட
மாட்டாது.



தமலும் ,

வணிகப்

பரிமாற் றங் கள்

மீோை

டிஜிட்டல்

கட்டணங் கள்

குனறக்கப்

பட்டுள் ளை.


பாை் அட்னட மற் றும் ஆோர் அட்னட இனணப்பேற் காை கால வரம் பு ஜூை் 30 ஆம்
தேதி வனர நீ ட்டிக்கப் பட்டுள் ளது.



விவாே் தச விஸ்வாஸ் எை்ற திட்டமாைது ஜூை் 30 ஆம் தேதி வனர நீ ட்டிக்கப்
பட்டுள் ளது.



பசாே்து வரிச் சட்டம் , வருமாை வரிச் சட்டம் , கறுப்புப் பணச் சட்டம் , பிைாமி
பரிவர்ே்ேனைகள் சட்டம் மற் றும் விவாே் தச விஸ்வாஸ் ஆகியவற் றிை் வரம் பாைது
ஜூை் 30 ஆம் தேதிக்கு நீ ட்டிக்கப்பட்டுள் ளது.



ஜிஎஸ்டி வரிே் ோக்கல் , சப்கா விஸ்வாஸ் ஆகியவற் றுக்காை ோக்கல் தேதியாைது
மார்ச் 31ஆம் தேதிக்கு நீ ட்டிக்கப் பட்டுள் ளது.

மருந் து விறல கட்டுப் போட்டு ஆறண, 2013


மருந்து வினல கட்டுப்பாட்டு ஆனணயாைது (2013) ஆண்டுக்கு ரூபாய் 12,447 தகாடி
ரூபாய் பணே்னேச் தசமிக்க உேவியுள் ளது.
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மருந்து வினல கட்டுப்பாட்டு ஆனண எை்பது இந்திய அரசாங் கே்ோல் அே்தியாவசிய
பபாருட்கள் சட்டம் , 1955 எை்ற சட்டே்திை் கீழ் வழங் கப்பட்ட ஒரு உே்ேரவாகும் .



இந்ே உே்ேரவாைது மருந்துகளிை் வினலனய நிர்ணயிப் பேற்காை விவரங் கள் ,
வினலனய அதிகரிக்க அல் லது குனறப்பேற்காை நனடமுனறகள் , ஆனணனய
மீறிைால் பசலுே்ே தவண்டிய அபராேம் முேலிய ேகவல் கனள வழங் குகிறது.



இந்ே உே்ேரவாைது மருந்துகளிை் அதிகபட்ச வினலனய நிர்ணயிக்க தேசிய மருந்து
வினல ஆனணயே்திற்கு அதிகாரம் அளிே்துள் ளது.



தேசிய அே்தியாவசிய மருந்துகளிை் பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள் ள மருந்துகளிை்
வினலகனள மட்டுதம நிர்ணயிக்க தேசிய மருந்து வினல ஆனணயே்திற் கு அனுமதி
உள் ளது.



இந்ே பட்டியனல மே்திய சுகாோர மற் றும் குடும் ப நல அனமச்சகம் 2011 ஆம் ஆண்டில்
ேயாரிே்ேது.

விவசோயம் மை் றும் பதப் படுத்தப் பட்ட உணவு ஏை் றுமதி ரமம் போட்டு ஆறணயம்


தவளாண் மற் றும் பேப்படுே்ேப்பட்ட உணவு ஏற்றுமதி தமம் பாட்டு ஆனணயமாைது
சிறு விவசாயிகள் தவளாண்
- வர்ே்ேகக் கூட்டனமப்புடை் ஒரு புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்ேே்தில் னகபயழுே்திட்டது.



உழவர் உற் பே்தியாளர் அனமப்பு மற் றும் உழவர் கூட்டுறவுச் சங் கங் கள் ஆகியவற் னற
ஏற் றுமதி மதிப்புச் சங் கிலியுடை் இனணப்பதே இந்ே ஒப்பந்ேே்திை் தநாக்கமாகும் .



1985 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பாராளுமை்றச் சட்டே்திை் கீழ் தவளாண்
மற் றும்
பேப்படுே்ேப்பட்ட உணவு ஏற் றுமதி தமம் பாட்டு ஆனணயமாைது நிறுவப் பட்டது.

அணுகக் கூடிய இந் தியோவிை் கோன புத்தோக்கம்


னமக்தராசாப்ட் இந்தியா நிறுவைே்துடை் இனணந்து பமை்பபாருள் மற் றும் தசனவ
நிறுவைங் களிை் தேசியச் சங் கமாைது சமீபே்தில் “அணுகக் கூடிய இந்தியாவிற்காை
புே்ோக்கம் ” எை்ற ஒரு பிரச்சாரே்னே அறிமுகப் படுே்தியது.



அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்ப அனமச்சகம் , சமூக நீ தி மற் றும் அதிகாரமளிே்ேல்
அனமச்சகம் , மாற்றுே் திறைாளிகளுக்கு அதிகாரமளிக்கும் துனற ஆகியை

இந்ே

முயற்சியில் உள் ள மற் ற பங் குோரர்கள் ஆவர்.


பசயற் னக நுண்ணறிவு, னமக்தராசாஃப்ட் கிளவுட் மற் றும் பிற போழில் நுட்பங் களிை்
உேவியுடை் மாற் றுே் திறைாளிகளிை் சிக்கல் கனளே் தீர்ப்பதே இேை் தநாக்கமாகும் .



பமை்பபாருள் மற் றும் தசனவ நிறுவைங் களிை் தேசியச் சங் கே்திை் தமற் பார்னவயில்
தேசியே் திறை்மிகு அரசு நிறுவைம் மற் றும் இந்தியே் ேரவு பாதுகாப்புக் குழுவாைது
இயங் குகிறது.

உலகின் மீன் உை் பத்தி


இந்தியா உலகில் மீை்வளர்ப்பு மூலம் மீை் உற்பே்தி பசய் யும் ஒரு முக்கியமாை
நாடாகும் .



மீை்களிை் உலகளாவியப் பை்முகே் ேை்னமயில் 10 சேவீேே்திற்கும் அதிகமாைனவ
இந்தியாவில் உள் ளை.



ஓர் ஆண்டிற்காை மீை் உற் பே்தியாைது சுமார் 9.06 மில் லியை் பமட்ரிக் டை்னுடை்,
உலகிை் பமாே்ே மீை் உற் பே்தியில் ேற் தபாது இந்தியா இரண்டாவது இடே்தில் உள் ளது.
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மீை்வளர்ப்பு உற் பே்தியில் இரண்டாவது பபரிய நாடாை இந்தியாவிை் உள் நாட்டு
மீை்வளம் மற் றும் மீை்வளர்ப்பு ஆகியவற் றிை் பங் கு பமாே்ே மீை் உற் பே்தியில் 1980
ஆம் ஆண்டுகளில் 46 சேவீேே்திலிருந்து சமீபே்திய ஆண்டுகளில் 85 சேவீேமாக
உயர்ந்துள் ளது.



இந்தியாவிை் மீை்வளர்ப்பு உற் பே்தினய நை்ைீர ் மற் றும் உவர் நீ ர் உற் பே்தி எை
வனகப்படுே்ேலாம் .



நை்ைீர ் மீை் உற் பே்தியாைது பமாே்ே மீை்வளர்ப்பு உற் பே்தியில் 95 சேவீேே்திற் குப்
பங் களிக்கிறது.

வட்டோ


கி ோம வங் கிகளின் மறு மூலதனமோக்கம்
பிரேமர் தமாடி ேனலனமயிலாை மே்திய அனமச்சரனவயாைது 2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச்
25 அை்று மூலேைம் மற் றும் இடர் உண்டாக்கும் பசாே்துக்களிை் விகிேே்னே (CRAR Capital to Risk weighted Assets Ratio) தமம் படுே்துவேற்காக வட்டார கிராம வங் கிகளிை் (RRB
- Regional Rural Banks) மறுமூலேைமாக்கே்திற்கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



தமம் படுே்ேப்பட்ட CRAR ஆைது கிராமப் பகுதிகளில்

RRBகளிை் கடை் வழங் கும்

திறனைப் பூர்ே்தி பசய் ய உேவும் .


RRBகள் ேைது கடை் வழங் குேலில் முை்னுரினமே் துனறக் கடனுக்கு 75% நிதினய
அளிக்க தவண்டும் .



இந்ே மறுமூலேை நிதியாைது 9% எை்ற குனறந்ேபட்ச CRAR விகிேே்னே நிர்வகிக்காே
வங் கிகளுக்கு அளிக்கப்பட இருக்கிை்றது.



ஒரு வங் கிக்காை CRAR ஆைது இந்திய ரிசர்வ் வங் கியிைால் நிர்ணயிக்கப் படுகிை்றது.



RRBகளிை் மறுமூலேைமாக்கல் எை்ற திட்டமாைது 2011 ஆம் ஆண்டில் டாக்டர்.தக.சி.
சக்கரபர்ே்தி குழுவிை் பரிந்துனரயிை் அடிப்பனடயில் போடங் கப் பட்டுள் ளது.

உ ங் களுக்கோன மோனியம்


தநரடிப் பணப் பரிமாற் றே் திட்டே்திை் கீழ் 2019 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாேம் வனர
1182.04 இலட்சம் பமட்ரிக் டை் உரங் கள் விற்கப் பட்டுள் ளோக நாடாளுமை்ற நினலக்
குழு அறிக்னகயாைது கூறியுள் ளது.



ேற் பபாழுது உரங் கனள வாங் குபவர் அல் லது விவசாயிகளிை் அனடயாளமாைது
ஆோர் மூலம் அனடயாளம் காணல் , கிசாை் கடை் அட்னட, உயிரிே்ேரவு அல் லது
பதயாபமட்ரிக் மற் றும் வாக்காளர் அனடயாள அட்னட ஆகியவற் றிை் மூலம் உறுதி
பசய் யப் படுகிை்றது.



உர

நிறுவைங் களிை்

விற் பனையாளர்களால்

இந்ே

மாைியங் கள்

விற் பனை

பசய் யப்பட்ட
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பயைாளிகளுக்குச்
இரசீதுகளிை்

சில் லனற

அடிப்பனடயில்

அந்நிறுைங் களுக்கு வழங் கப் படுகிை்றது.


உரங் களுக்காை மாைியங் கள்

பமாே்ே உள் நாட்டு உற் பே்தியில்

0.5% எடுே்துக்

பகாள் கிை்றது. உணவுப் பபாருளுக்கு அடுே்து இரண்டாவது மிகப்பபரிய நுகர்வு
இதுவாகும் .


யூரியா,

பபாட்டாஷ்

உரம்

மற் றும்

னட-அம் தமாைியம்

பாஸ்தபட்

ஆகியனவ

உரங் களிை் 3 முக்கியமாை வனககளாகும் .


இந்ே அனைே்து உரங் களினடதய, யூரியா 86% பங் னகக் பகாண்டுள் ளது.



ேற் பபாழுது, இந்திய அரசு யூரியாவிை் பயை்பாட்னடக் கட்டுப்படுே்தி, எை்பிதக
(னநட்ரஜை், பாஸ்பரஸ், மற் றும் பபாட்டாசியம் ) வனக உரங் கனளப் பயை்பாட்டிற் குக்
பகாண்டு வருவேற் குப் பல் தவறு முயற்சிகனள எடுே்து வருகிை்றது.

திருத்தியறமக்கப் பட்ட மின்னணு உை் பத்தித் பதோகுப் புகள் திட்டம் (EMC 2.0)


இந்ேே் திட்டமாைது மிை்ைணு உற் பே்திே் போகுப்புகள் திட்டே்திை் மூலம் பபாது
வசதிகள் மற்றும் தசனவகளுடை் தசர்ே்து ஒரு உலகே் ேரம் வாய் ந்ே கட்டனமப்பு
வளர்ச்சினய வழங் க இருக்கிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது EMCகள் (Electronics Manufacturing Clusters - EMC) மற்றும் பபாதுச்
தசனவ னமயங் கள் ஆகிய இரண்னடயும் அனமப்பேற் கு உேவ இருக்கிை்றது.



EMCகளாைது ESDM (Electronics System Development and Maintenance – மிை்ைணு அனமப்பு
தமம் பாடு மற் றும் பராமரிப்பு) அலகுகளுக்காக அடிப்பனடக் கட்டனமப்பு, தசனவகள்
மற் றும் இேரப் பபாது வசதிகள் ஆகியவற் றிை் மீது கவைம் பசலுே்தும் வனகயில்
புவுயியல் ரீதியில் போடர்ச்சியாக இருக்கும் நிலப்பரப்புப் பகுதிகளில் அனமக்கப்பட
இருக்கிை்றது.



குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்னகயிலாை ESDM அலகுகள் உள் ளை.
EMCகள் ,

போழிற்சானலப்

பகுதிகள் /பூங் காக்கள் ,

போழிற்சானலப்

பபருவழிப்

பானேகளில் அனமந்துள் ள அந்ே சில ESDM அலகுகளுக்காக பபாதுே் போழில் நுட்பக்
கட்டனமப்புகனள தமம் படுே்துேல் மற்றும் பபாதுச் தசனவகனள வழங் குேல்
ஆகியவற் றிை் மீது பபாதுச் தசனவ னமயங் கள் கவைம் பசலுே்ே இருக்கிை்றை.

ரகோவிட் – 19 மறுவோழ் வு மை் றும் நிவோ ண நிதி


இந்தியே்

போழில்

துனறக்

கூட்டனமப்பாைது

சிறு,

குறு

மற் றும்

நடுே்ேர

நிறுவைங் களிை் புைர் வாழ் விற் கு உேவுவேற் காக ஒரு நிதியினை ஏற் படுே்தியுள் ளது.


இந்ே நிதியாைது அேை் கூட்டனமப்னபச் தசர்ந்ே உறுப்பிைர்களிடமிருந்துப் பபறப்பட
இருக்கிை்றது.

மோை் றியறமக்கப் பட்ட புதிய விறல திட்டம் - III


மாற் றியனமக்கப்பட்ட

புதிய

வினல

திட்டம்

-

III

எனும்

திட்டே்தில்

உள் ள

பேளிவிை்னமகனள அகற் ற மே்திய அனமச்சரனவ சமீபே்தில் ஒப்புேல் அளிே்ேது.


இது யூரியா உற் பே்தி அலகுகளிை் வினலனயே்

தீர்மாைிக்க முை்பைடுக்கப்

பட்டுள் ளது.


மாற் றியனமக்கப்பட்ட புதிய வினல திட்டம் - III, 2014 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப் பட்டது.



மாற் றியனமக்கப்பட்ட

திட்டமாைது

உள் நாட்டு

ஊக்கே்

வழங் கியது,

யூரியா

போனகனய
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யூரியா

உற் பே்திே்

உற் பே்தியாளர்களுக்கு
துனறயில்

முேலீட்னட

ஊக்குவிே்ேது, யூரியா இறக்குமதினயக் குனறே்ேது.


இது யூரியா உற் பே்தியில் ேை்ைினறனவ அனடவனே முக்கியமாை தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.

மோவட்ட கனிம அைக்கட்டறள


உலகளாவிய போற் றுதநாயாை புதிய வனக பகாராைா னவரஸ் தநாய் க்காை (COVID19) பதிலடி மற் றும் ஆயே்ே நினலனய ஏற் படுே்ேவும் அந்தநானய எதிர்க்கவும் மாநில
அரசுகள் மாவட்ட கைிம அறக்கட்டனள நிதினயப் பயை்படுே்ே தவண்டும் எை்று
மே்திய நிதியனமச்சர் கூறியுள் ளார்.



சுரங் கங் கள் மற் றும் கைிமங் கள் (தமம் பாடு மற் றும் ஒழுங் குமுனற) திருே்ேச் சட்டம்
2015 எனும் சட்டே்திை் கீழ் மாவட்ட கைிம அறக்கட்டனளகள் நிறுவப் பட்டை.



ஒவ் பவாரு சுரங் க உரினமயாளரும் இந்நிதிக்கு ேங் கள் லாபே் போனகயில் 10%
அளவிற் குப் பங் களிக்க தவண்டும் எை்று இந்ேச் சட்டம் கூறுகிறது.



இது சுரங் கே் போடர்பாை நடவடிக்னககளால்
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிை்
அறக்கட்டனளகள் ஆகும் .

நலனுக்காகப்

பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்

பணியாற்றும்

இலாப

மற் றும்

தநாக்கற் ற



சுரங் கப் பணிகளால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங் களில் இது அனமக்கப் பட்டுள் ளது.



இேை் பசயல் பாட்டு முனறயாைது அந்ே அறக்கட்டனள போடர்புனடய மாநில
அரசிை் அதிகார வரம் பிற் குள் வருகிறது.



இந்ே நிதி மாவட்ட அளவில் தசகரிக்கப்படுகிறது.

பிரதான் மந்திரி கானிஜ் தெத்ரா கல் யாண் தயாஜனா


மாவட்ட கைிம அறக்கட்டனளகளால் உருவாக்கப்பட்ட நிதினயப் பயை்படுே்தி
சுரங் கம் போடர்பாை நடவடிக்னககளால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள்
மற் றும்
பாதிக்கப்பட்ட மக்களிை் நலனுக்காக இந்ே திட்டம் பயை்படுே்ேப் படுகிறது.



பிை்வரும் விவகாரங் களுக்கு "அதிக முை்னுரினம" பகாடுே்து இந்ே நிதி பயை்படுே்ேப்
படும் .
o

குடிநீ ர்

o

உடல் நலம்

o

பபண்கள் மற்றும் குழந்னேகள் நலை்

o

கல் வி

o

வாழ் வாோரம் மற்றும் திறை் தமம் பாடு

o

வயோை மற் றும் ஊைமுற்தறாரிை் நலை்

o

துப்புரவு
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ிச வ
் ் வங் கியின் நடவடிக்றககள்


தகாவிட்-19 போற் றுதநாய் காரணமாக மே்திய வங் கி ேைது நிதிக் பகாள் னகக் குழு
கூட்டே்னே திட்டமிட்ட தேதிக்கு முை்பாகதவ நடே்தியுள் ளது.



இது 2019-20 நிதியாண்டிற்காை ரிசர்வ் வங் கியிை் இரு மாேே்திற்கு ஒருமுனற
பவளியிடப்படும் 7வது நிதிக் பகாள் னக அறிக்னகயாகும் .



ரிசர்வ் வங் கி இந்தியப் பபாருளாோரே்தில் ரூ.3.74 லட்சம் தகாடினயச் பசலுே்ே
உள் ளது.



பரப்தபா விகிேம் 75 அடிப்பனடப் புள் ளிகள் (Basis points) குனறக்கப் பட்டு 4.4% ஆகவும் ,
ரிவர்ஸ் பரப்தபா விகிேம் 90 அடிப்பனட புள் ளிகள் குனறக்கப் பட்டு 4% ஆகவும்
நிர்ணயிக்கப் பட்டுள் ளது.



அனைே்துக் கடை்களுக்கும் மூை்று மாே கால அவகாசம் வழங் க ரிசர்வ் வங் கியாைது
வங் கிகளுக்கும் , வங் கி அல் லாே நிதி நிறுவைங் களுக்கும்
(வீட்டுக் கடை்
வழங் குைர்களும் பிற நிதி நிறுவைங் களும் இதில் அடங் கும் ) உே்ேரவு இட்டுள் ளது.



பராக்க இருப்பு விகிேம் 100 அடிப்பனடப் புள் ளிகள் குனறக்கப்பட்டு நிகர தநர மற் றும்
தேனவப் பபாறுப்புகளில் 3% ஆக குனறக்கப் பட்டுள் ளது.



இது வங் கிகளுக்குள் ரூ.1,37,000 தகாடி மதிப்புள் ள நிதினய பவளியிடும் .



மே்திய

வங் கியிை்

ஒட்டுபமாே்ே

நிதி

உட்பசலுே்துேல்

பமாே்ே

உள் நாட்டு

உற் பே்தியில் 3.2 சேவீேமாக உள் ளது.


ரிசர்வ் வங் கி 2020 ஏப்ரல் மற்றும் அக்தடாபர் மாேங் களுக்கு இனடயில்
நினலயாை நிதி விகிேே்னே (Net Stable Funding Ratio) அறிமுகப்படுே்ே உள் ளது.



இது கினடக்கப் பபறும்

நினலயாை நிதியுேவியிை் அளவுக்கும்

நிகர

தேனவப்படும்

நினலயாை நிதியுேவியிை் அளவுக்கும் இனடயிலாை ஒரு விகிேமாகும் .
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நாட்கள்

நாடு

முழுவதும்

ஊரடங் கு

அமல் படுே்ேப்பட்ட

நினலயில் ,

இனவ

பசயல் படாே பசாே்துக்கள் எை வனகப்படுே்ேப்பட தவண்டும் எை்று கவனலப்
படாமல் , நிறுவைங் களுக்காைச் பசயல் பாட்டு மூலேைச் சுழற்சினய மறுசீரனமக்க
ரிசர்வ் வங் கி அனுமதிே்துள் ளது.


விளிம் பு நினல வசதி எை்று அனழக்கப்படும் ஒரு அவசர கடை் வழங் கு முனறயிை் கீழ்
1.37 லட்சம் தகாடி ரூபாய் கினடக்கச் பசய் யப் படும் .



இேை் மூலம் வங் கிகள் ேங் களது னவப்பு நிதிகளிை் தமல் ேற் தபாது உள் ள 2
சேவிகிேம் எை்ற நினலயிலிருந்து 3 சேவிகிேம் எை்ற அளவிற் கு கடை் வாங் க இயலும் .

திட்டங் கறள நிறுத்தி றவத்தல்


பகாராைா னவரஸ் போற் றாைது வருவாய் வசூனலப் பாதிே்துள் ள நினலயில் இந்திய
அரசாைது மூை்று முக்கியமாை திட்டங் கனள நனடமுனறப் படுே்துவனே நிறுே்தி
னவே்துள் ளது.



2019-20ஆம் நிதியாண்டிற்காை வருவாய் வசூலாைது முேல் 11 மாேங் களில் 3.5
சேவிகிேம் எை்ற அளவில் குனறந்துள் ளது.



மே்திய உணவுே் துனற அனமச்சகமாைது முை்பு மதலசியாவில் இருந்து இறக்குமதி
பசய் யப்படும் கச்சா எண்பணய் மற் றும் சுே்திகரிக்கப்பட்ட

ோவர எண்பணய்

அகிய் வற் றிை் மீது வரிகள் விதிக்க முை்பமாழிவு பசய் து இருந்ேது.


மே்திய உணவுே் துனற அனமச்சகமாைது மாைிய வினலயில் அரிசி மற் றும்
தகாதுனம ஆகியவற் னற மில் லியை்
கணக்கிலாை மக்களுக்கு வழங் கவும்
பரிந்துனரே்திருந்ேது.
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தமலும் உணவுே் துனற அனமச்சகமாைது 5 டிரில் லியை் ரூபாய்
னவட்டமிை்

பசறிவூட்டப்பட்ட

அரிசினய

வழங் கும்

பசலவிலாை
திட்டே்திற் கும்

பரிந்துனரே்திருந்ேது.

பி தம மந் தி ியின் ரதசிய நிவோ ண நிதி (PMNRF)


இது அப்தபானேய பிரேமராை ஜவைர்லால் தநரு அவர்களால் ஏற் படுே்ேப் பட்டது.



இந்ே நிதியிை் ேனலவர் பிரேமர் ஆவார்.



இது பாராளுமை்றே்திை் மூலம் ஏற் படுே்ேப்பட்டது அல் ல.



PMNRF (Prime Minister’s National Relief Fund) ஆைது இயற் னகப் தபரிடர் மற் றும் மைிேைால்
உருவாக்கப்பட்ட
தபரிடர்கள்
ஆகியவற் றிைால்
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
உேவுவேற்காகப் பயை்படுே்ேப் படுகிை்றது.



இதில் அமில வீச்சு, விபே்துகள் மற்றும் கலவரங் கள் ஆகியனவயும் உள் ளடங் கும் .



தமலும்

இது

சிறுநீ ரக

மாற் று,

பவப்பம்

சார்ந்ே

சிகிச்னச

மற் றும்

அறுனவ

ச்சிகிச்னசகளுக்காகவும் தவண்டி மக்களுக்கு ஒதுக்கப் படுகிை்றது.


இது ேைிநபர்கள் மற் றும் நிறுவைங் களால் ேை்ைார்வமாக வழங் கப்படும் நிதினய
மட்டும் ஏற்றுக் பகாள் கிை்றது.



அரசிை் பட்பஜட்டில் இருந்து வரும் நிதி அல் லது பபாதுே் துனற நிறுவைங் களிை் மீதிே்
போனக ஆகியனவ இதில் ஏற் றுக் பகாள் ளப்பட மாட்டாது.

PM – CARES நிதி


பிரேமர் தமாடி PM – CARES எை்ற நிதியினை அறிவிே்துள் ளார்.



PM – CARES (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) எை்பது அவசரக்
காலங் களில் பிரேம மந்திரியிை் குடிமக்கள் உேவிக்காை நிதி எை்போகும் .



இது

இந்ே நிதியாைது தகாவிட் – 19 போற் னறப் தபாை்ற பநருக்கடியாை அல் லது அவசர
கால சூழ் நினலகனளக் னகயாளுவேற்காக ஏற் படுே்ேப்படுகிை்றது.

ற் றி


இந்ே அனமப்பிை் ேனலவர் பிரேமர் ஆவார்.



மே்திய நிதியனமச்சர், உள்துனற அனமச்சர் மற்றும் பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சர்
ஆகிதயார் இந்ே அனமப்பில் உள் ள பிற உறுப்பிைர்கள் ஆவர்.



PM-CARES அனமப்பிற் கு நை்பகானடயாக வழங் கப்படும் நிதியாைது வருமாை வரிச்
சட்டே்திை் பிரிவு 80 (G)ை் கீழ் வரி விலக்கு அளிக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்ே நிதியிை் வங் கிக் கணக்காைது ஸ்தடட் தபங் க் ஆப் இந்தியாவிடம் உள் ளது.

பப ிய வங் கிகள் ஒருங் கிறணப் புத் திட்டம்


இந்திய ரிசர்வ் வங் கியாைது 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதியிலிருந்து அரசிற்குச்
பசாந்ேமாை

10

வங் கிகனள

4

வங் கிகளாக

ஒருங் கினணக்கும்

திட்டே்னேச்

பசயல் படுே்ே இருக்கிை்றது.


மே்திய ரிசர்வ் வங் கிச் சட்டமாைது பபாது நலை் போடர்பாக இந்திய ரிசர்வ்
வங் கியிை் பசயல் பாடுகளில் திருே்ேங் கனள தமற்பகாள் ள இந்திய அரசிற் கு அனுமதி
வழங் கியுள் ளது.
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இந்ே அதிகாரே்திை் மூலம் , மே்திய நிதிே் துனற அனமச்சர் இந்ே ஒருங் கினணப்புே்
திட்டே்னே முை்பமாழிவார். இந்ேே் திட்டமாைது மே்திய ரிசர்வ்

வங் கியிைால்

ஒப்புேல் அளிக்கப்படும் .

இது

ற் றி


இந்ேே் திட்டே்திை் படி, இந்திய யுனைபடட் வங் கி மற் றும் ஒரியண்டல் வணிக வங் கி
ஆகியனவ பஞ் சாப் தேசிய வங் கியுடை் இனணக்கப்பட இருக்கிை்றது.



சிண்டிதகட் வங் கியாைது கைரா வங் கியுடை் ஒருங் கினணக்கப்பட இருக்கிை்றது.



அலகாபாே் வங் கியாைது இந்திய வங் கியுடை் ஒருங் கினணக்கப்பட இருக்கிை்றது.



தமலும் , ஆந்திரா வங் கி மற் றும் கார்ப்பதரசை் வங் கியாைது இந்திய யூைியை்
வங் கியுடை் இனணக்கப்பட இருக்கிை்றது.

ரதசிய முதலீட்டு மை் றும் உள் கட்டறமப் பு நிதி


ஆசிய வளர்ச்சி வங் கியாைது தேசிய முேலீட்டு மற் றும் உள் கட்டனமப்பு நிதியில்
(National Investment and Infrastructure Fund – NIIF) 100 மில் லியை் அபமரிக்க டாலனர முேலீடு
பசய் ய இருப்போக அறிவிே்துள் ளது.



NIIF நிதியாைது 2015 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுே்ேப் பட்டது.



இந்ே நிதியிை் முக்கிய தநாக்கம் நாட்டில் புதிோக ஏற்படுே்ேப்பட இருக்கும்
பசுனமவழிே் திட்டங் கள் மற் றும் நனடமுனறயில் ஏற்கைதவ உள் ள (பழுப்புவழி)
திட்டங் கனள தமம் படுே்துேல் ஆகியவற் றிற்கு நிதியுேவி அளிே்ேலாகும் .



NIIF ஆைது இந்ே நிதினயப் தபாக்குவரே்து, ஆற்றல் , நீ ர், வீட்டு வசதி, நீ ர் தமலாண்னம
ஆகியவற் றில் முேலீடு பசய் வனேக் கட்டாயமாக்கியுள் ளது.



NIIFை் கீழ் முக்கியமாை 3 நிதிகள் உள் ளை.



மாஸ்டர் நிதி, நிதிகளிை் நிதி மற் றும் உே்திசார் முேலீட்டு நிதி ஆகியனவ இதில்
அடங் கும் .
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அறிவியல் மற் றும் சதாழில் நுட் ெ் செய் திகள்
பி பஞ் சத்தில் (ரப ண்டத்தில் ) மிகப் பப ிய பவடிப் பு


எக்ஸ்

கதிர்

மற் றும்

பவடிப்பிற் குப்

பிறகு

தரடிதயா

போனலதநாக்கிகனளப்

பிரபஞ் சே்தில்

காணப்பட்ட

பயை்படுே்திப்

மிகப்பபரிய

பபரு

பவடிப்னப

வாைியலாளர்கனளக் பகாண்ட சர்வதேச குழுவாைது கண்டுபிடிே்துள் ளது.


இந்ேக் கண்டுபிடிப்பிற்காக 3 போனலதநாக்கிகள் பயை்படுே்ேப் பட்டை.



அனவயாவை:
o

NASAவிை் (தேசிய வானூர்தி மற் றும் விண்பவளி நிர்வாகம் - National Aeronautics
and Space Administration) சந்திரா எக்ஸ்தர ஆய் வகம்

o

ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவைே்திை் (ESA - European Space Agency) எக்ஸ்எம் எம் நியூட்டை் மற் றும்

o

தமற் கு ஆஸ்திதரலியாவில் உள் ள முர்ச்சீசை் னவட்ஃபீல் ட் அதர (MWA - Murchison
Widefield Array) ஆய் வகம் .



பூமியிலிருந்து 390 மில் லியை் ஒளி ஆண்டுகள் போனலவில் உள் ள ஓபியுச்சஸ்
விண்மீை்ே் திரள் குழுவில் (Ophiuchus galaxy cluster) இந்ே பவடிப்பு நிகழ் ந்ேது.



இந்ே

பவடிப்பிை்

ஆற் றலாைது

விண்மீை்

போகுப்பில்

உள் ள

பவப்பமாை

வாயுக்கனளக் பகாண்ட பிளாஸ்மாவில் பபரும் இனடபவளினய ஏற் படுே்தியது.

பூமியின் 2வது சந் தி ன்


சிறிய சந்திரை் (நிலவு) அல் லது பூமியிை் 2வது சந் திரை் எை அனழக்கப்படும் “2020 சிடி
3” ஆைது அபமரிக்காவிை் அரிதசாைாவில் உள் ள நாசாவிைால் நிதியுேவி
அளிக்கப்படும் தகட்டலிைா வாை் ஆய் வகே்திை் மூலம் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.



இது மகிழுந்திை் அளனவப் தபாை்ற ஒரு சிறுதகாள் ஆகும் . இேை் விட்டம் சுமார் 1.9-3.5
மீட்டர் ஆகும் .



இந்ே சிறிய சந்திரை் ஆைது நமது நிரந்ேர நிலனவப் தபால் அல் லாமல் பூமியிை்
சுற் றுப்பானேயில் இருந்து விடுபட்டு அேை் பசாந்ே வழியில் பசல் லும் ஒரு ேற் காலிக
நிலவாகும் .



இந்ே சிறுதகாள்

பூமியிை் சுற் றுப்பானேனய கடக்கிை்றது. நமது நிரந்ேரமாை

சந்திரை் மற் றும் சூரியைிை் ஈர்ப்பு வினசக்கு உட்படும் தபாது அது சில ஆண்டுகளாக
பூமியிை் சுற் றுப்பானேயில் பயணிே்து, அேை் பிை்ைர் இதிலிருந்து விடுபட்டு
சூரியனைச் சுற் றியுள் ள சுற் றுப்பானேயில் பசல் லும் .


இந்ே வனக சிறுதகாள் “ேற்காலிகமாகப் பிடிக்கப்பட்ட பபாருள் ” எை்று அனழக்கப்
படுகிை்றது.



இந்ே 2வது சந்திரை்
பயணிக்கிை்றது.

ஆைது

3

ஆண்டுகளாக



முை்ைோக RH120 ஆைது 2006 ஆம் ஆண்டு பசப்டம் பர் 14 அை்று 27 அங் குல அளவுடை்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.
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பூமியிை்

சுற் றுப்பானேயில்

சிவப் புப் போண்டோ


சீை அறிவியல் நிறுவைமாைது சிவப்புப் பாண்டா இைங் கள் அவற் றிை் மரபணு
ஆய் விை் அடிப்பனடயில் இரண்டு ேைிே்ேைி இைங் கள் எை்று கண்டுபிடிே்துள் ளது.



டிஎை்ஏ பகுப்பாய் வில் மூை்று மரபணு குறிப்பாை்களில் சீை சிவப்புப் பாண்டாக்கள்
மற் றும் இமயமனல சிவப்புப் பாண்டாக்கள் ஆகிய இரண்டு இைங் களுக்கு இனடயில்
தவறுபாட்னட இவர்கள் கண்டறிந்துள் ளைர்.



இந்ே அங் கீகாரமாைது ஆபே்து நினலயில் உள் ள பாலூட்டிகளிை் பாதுகாப்பிற்காக
நமக்கு உேவ இருக்கிை்றது.

சூப் ப ் எ த
் ் (பவளிக்ரகோள் )


K2-18 b எை்பது ஒரு எம் வனக நட்சே்திரே்னேச் சுற்றி வரும் ஒரு பவளிக்தகாள் (சூப்பர்
எர்ே்) ஆகும் .



தக 2-18 பி திரவ நீ ர் மற்றும் உயிர் வாழக்கூடிய நினலனமகனளக் பகாண்டிருக்கக்
கூடும் எை்று தகம் பிரிட்ஜ் பல் கனலக் கழகே்திை் ஆராய் ச்சியாளர்கள் குழு
அறிவிே்துள் ளது.



K2-18b எை்பது பூமினய விட இரு மடங் கு பபரிய அளவிலாை ஒரு பவளிக்தகாள் ஆகும் .

2020 ஏவி 2 சிறுரகோள்


வாைியல்

இயற் பியலாளராை ஜியாை்லூகா மாசி எை்பவர் 2020 ஏ.வி 2 எை்ற

சிறுதகானள பவள் ளிக் தகாளிை் சுற் றுப் பானேயிதலதய முழுனமயாக சுற் றும்
முேலாவது சிறுதகாள் எை உறுதிப் படுே்தியுள் ளார்.


2020 ஏவி 2 ஆைது ஸ்விக்கி டிராை்சிண்ட் ஆய் வு அனமப்பால் 2020 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி
4 ஆம் தேதியை்று கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.
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தில் லியில் இ ண்டோவது ரமகக் கணினி (cloud) பகுதி


கூகுள் நிறுவைமாைது ேைது 2வது இந்திய தமகக் கணிைிப் பிராந்தியே்னே 2021 ஆம்
ஆண்டில் தில் லியில் திறக்க இருக்கிை்றது.



தில் லி கிளவுட் பிராந்தியமாைது தசனவே்துனற பிரச்சினைகளிலிருந்துப் பாதுகாப்பு
அளிப்பேற்காக மூை்று மண்டலங் கனளக் பகாண்டிருக்கும் .



முேலாவது இந்திய தமகக் கணிைிப் பகுதியாைது மும் னபயில் 2017 ஆம் ஆண்டில்
போடங் கப் பட்டது.



இது சுகாோர மற்றும் நிதிச் தசனவகளுக்கும் நாடு முழுவதும் உள் ள பபாதுே் துனற
நிறுவைங் களுக்கும் தசனவ பசய் வனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



ஆசிய

-

பசிபிக்

பிராந்தியே்தில் ,

கூகுள்

நிறுவைமாைது

22

கிளவுட்

ேரவு

னமயங் கனளக் பகாண்டுள் ளது. கூகுள் கிளவுட் னமயங் கள் பிற நிறுவைங் களிை்
ேரனவ அந்ேப் பிராந்தியே்திற்குள் தளதய தசமிக்க உேவுகிை்றை.

கிளவுட் (cloud)


குதி

கிளவுட் பகுதி எை்பது ேங் களது ேரவுகனளச் தசமிே்து னவக்கக் கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட
புவியியல் இருப்பிடமாகும் .



இேற்காக பபரும் பாலாை
மண்டலங் கள் உள் ளை.

பகுதிகளில்

மூை்று

அல் லது

ம பணு
மோை் ைக்
கருவி
போ ற
் வயின்றமக்குச்
முதன்முறையோகப் பயன்படுத்தப் படல்


அேற் கு

தமற்பட்ட

சிகிச்றசயளிக்க

அபமரிக்காவிை்
தபார்டத
் லண்டில்
உள் ள
ஓரிகாை்
பல் கனலக்கழகே்தில்
பார்னவயிை்னமக்குச் சிகிச்னசயளிக்க CRISPR எைப்படும் மரபணு மாற் றக்
கருவியாைது முேை்முனறயாகப் பயை்படுே்ேப்பட்டது.



இருப்பினும் , தநாயாளியிை் பார்னவ மீட்கப்பட்டுள் ளோ எைச் தசாதிக்க ஒரு மாேம்
ஆகும் எை்று மருே்துவர்கள் கூறியுள் ளைர்.



இந்ே மரபணு மாற் ற நுட்பமாைது டி.எை்.ஏ ஒரு நபரிை் உடலுக்குள் இருக்கும் தபாதே
மரபணுனவே் திருே்ே முயற்சிக்கிை்றது.

ஜீரனோம் (ம பணு) இந்தியோ திட்டம்


சமீபே்தில் ஜீதைாம் இந்தியா திட்டம் (Genome India Project - GIP) எை்ற ஒரு மரபணு
குறியாக்கே் திட்டே்திற் கு மே்திய அறிவியல்
அனமச்சகமாைது ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



ஜீதைாம்

மற் றும்

போழில் நுட்பே்

இந்தியா திட்டம் எை்பது மருே்துவம் , விவசாயம்

அறிவியலில்

புதிய பசயல் திறனை பசயல் படுே்ே உேவும்

மற் றும்

துனற

வாழ் க்னக

20 நிறுவைங் களிை்

ஒே்துனழப்பாகும் .


இது இந்திய மக்கனளப் பாதிக்கும் தநாய் கள் மற் றும் குணாதிசயங் களிை் வனக
மற் றும் ேை்னமனய முழுனமயாக புரிந்து பகாள் வேற்காக இந்திய
மரபணுவிை்” போடனர உருவாக்குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

“குறிப்பு

ஜீதனாம் (மர ணு)


ஒரு மரபணுே் போகுதி எை்பது ஒரு உயிரிைே்திை் அனைே்து மரபணுக்கனளயும்
பகாண்ட ஒரு கூறாகும் .
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இது ஒரு உயிரிைே்திை் முழுனமயாை டி.எை்.ஏ போகுப்பாகும் .
உயிரிைே்திை் அனைே்து மரபணுக்கனளயும் உள் ளடக்கியுள் ளது.



ஒவ் பவாரு

மரபணுவும்

அந்ே

உயிரிைே்னே

இது

உருவாக்குவேற்கு

அந்ே
மற் றும்

பராமரிப்பேற் குே் தேனவயாை அனைே்து ேகவல் கனளயும் பகாண்டுள் ளது.

ஆயுஷ் பதோட ்


மே்திய ஆயுஷ் அனமச்சகமாைது ஆயுஷ் போடர் எை்ற டிஜிட்டல் ேளே்னே அறிமுகப்
படுே்தியுள் ளது.



இந்ேே்

போடராைது

ஆயுஷ்

மருே்துவமனைகள்

மற்றும்

ஆய் வகங் களுடை்

போடர்புனடய தசனவகனள வழங் குகிை்றது. இது பாரம் பரிய சுகாோரச் தசனவனய
தமம் படுே்துகிை்றது.


“ஆயுஷ்
போடர்” எை்ற ேளமாைது முழு
மயமாக்குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

ஆயுஷ்

துனறனயயும்

டிஜிட்டல்



மே்திய ஆயுஷ் அனமச்சகமாைது தேசிய ஆயுர்தவே தநாய் பாதிப்புக் குறியீடுகனள
உருவாக்கியுள் ளது.



இந்ே குறியீடுகள்
படுே்துகிை்றை.

ஆயுர்தவேே்தில்

விவரிக்கப்பட்டுள் ள

தநாய் கனள

வனகப்



இந்ே முை்முயற்சியிை் முேலாவது நினலயில் காசா (KAsa), குஸ்ோ (Kushtha), ஜூவாரா
(Jwara) மற் றும் சவாசா (Shwasa) எை 4 தநாய் நினலகள் அனடயாளம் காணப்பட்டுள் ளை.



மே்திய ஆயுஷ் அனமச்சகமாைது ஆயுஷ்மாை் பாரே் திட்டே்திை் முதுபகலும் பாக
விளங் குகிை்றது.

போலிம ் மின்பகுளி சவ் வு எ ிபபோருள் மின்கலம்


னைேராபாே்தில் உள் ள தூள் உதலாகம் மற் றும் புதிய பபாருட்களுக்காை சர்வதேச
தமம் பட்ட ஆராய் ச்சி (Advanced Research for Powder Metallurgy & New Materials - ARCI)
நிறுவைே்னேச் தசர்ந்ே விஞ் ஞாைிகள் 1 கிதலாவாட் முேல் 20 கிதலாவாட் வனர
மிை்சாரம் பகாண்ட பாலிமர் மிை்பகுளி சவ் வு எரிபபாருள் மிை்கல (polymer electrolyte
membrane fuel cell - PEMFC) அனமப்புகனள உருவாக்கியுள் ளைர்.



ARCI எை்பது மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் கீழ் உள் ள ஒரு
ேை்ைாட்சிே் ேை்னம பகாண்ட வளர்ச்சி மற் றும் தமம் பாட்டு நிறுவைமாகும் .



PEMFCகள் புதராட்டாை் அனழக்கப் படுகிை்றை.



இனவ குனறந்ே பவப்பநினலயில் இயங் குகிை்றை.



வழக்கமாை மிை்கல காப்பு அனமப்புகளால் பயை்படுே்ேப்படும் போடர் ஆற் றலிை்

பரிமாற்ற

சவ் வு

எரிபபாருள்

மிை்கலங் கள்

எை்றும்

தேனவயிை்றி எரிபபாருள் பசல் அனமப்புகள் னைட்ரஜை் வாயுனவப் பயை்படுே்தி
நினலயாை மிை்சாரே்னே வழங் குகிை்றை.


அவசரகாலச்

சூழ் நினலகளில்

உடைடியாகச்

பசயலாற் றும்

அவசரகாலச்

பசயல் பாட்டு னமயங் கள் தபாை்ற பயை்பாடுகளுக்கு இது மிகவும் பயனுள் ளோக
இருக்கும் .

சே்யோத் ி ரமகோ


பநல் சாகுபடி குனறவனேே் ேடுக்கும் பபாருட்டு, கர்நாடகாவிை் சிவபமாகாவில்
உள் ள தவளாண் மற் றும் தோட்டக்கனல அறிவியல் பல் கனலக் கழகமாைது (University
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of Agricultural and Horticultural Sciences - UAHS) ‘சை்யாே்ரி தமகா’ எை்ற ஒரு புதிய சிவப்பு
வனக பநல் வனகனய உருவாக்கியுள் ளது.


இந்ே வனகயாைது பவடிப்பு தநானய எதிர்க்கும் ேை்னம உனடயோகவும் ஊட்டச்
சே்துக்கள் நினறந்ேோகவும் உள் ளது.



இந்ேப் புதிய வனகயாைது மாநில அளவிலாை துனண வினேக் குழுவிைால் ஒப்புேல்
அளிக்கப் பட்டுள் ளது. தமலும் இது வரும் காரீப் பருவே்திலிருந்து விவசாயிகளுக்கு
கினடக்கும் .



புதிய வனகனய தமம் படுே்துவேற்காை மற் பறாரு தநாக்கம் நகர்ப்புறங் களில் உள் ள
சுகாோர ஆர்வமுள் ள நுகர்தவாரால் நுகரப்படும் நார் மற் றும் புரேம் நினறந்ே சிவப்பு
அரிசியிை் தேனவனயப் பூர்ே்தி பசய் வோகும் .

சூ ியப் புள் ளிகள்


பகால் கே்ோவில் உள் ள IISER நிறுவைே்திை் ஆராய் ச்சியாளர்களால் அனடயாளம்
காணப்பட்ட சூரியப் புள் ளிகள்

ஒரு புதிய சூரிய சுழற் சியிை் போடக்கே்னேக்

குறிப்பிடுகிை்றை.


25வது சுழற்சி ேற்பபாழுது போடங் கியேற்காை அறிகுறிகள் காணப் படுகிை்றை.



சூரியப் புள் ளிகள் சூரியைிை் தமற் பரப்பில் ஒப்பீட்டளவில் குளிராை இடங் களாக
உள் ளை.



ஏறக்குனறய 11 ஆண்டுகள் நீ டிக்கும்
அதிகரிக்கிை்றது மற்றும் குனறகிை்றது.

சுழற்சிகளில்

அவற் றிை்

எண்ணிக் னக



சூரியப் புள் ளிகள் ஒரு ேனலனமப் புள் ளி மற் றும் பிை்போடரும் புள் ளி எை்றவாறு
தஜாடிகளாக நிகழ் கிை்றை.



இனவ சூரியனுக்குள் ஆழ் ந்ே பகுதியில் தோை்றுகிை்றை. இனவ சூரியனை விட்டு
பவளிதயறும் தபாது புலப்படுகிை்றை.



இவற் றிை் எண்ணிக்னக நினலயாைது அல் ல. ஆைால் குனறந்ேபட்சமாக உருவாகி,
பிை்ைர் அதிகபட்சம் வனர உயர்ந்து பிை்ைர் மீண்டும் குனறகிை்றது. இது சூரிய
சுழற் சி எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது.



இதுவனர, வாைியலாளர்கள் இது தபாை்ற 24 சுழற் சிகனளக் கண்டறிந்துள் ளைர்.
கனடசியாக 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்ே சுழற்சி நினறவனடந்ேது.



சுமார் 148 மில் லியை் கி.மீ தூரே்தில் இருந்து, சூரியை் அனசவிை்றி நினலயாைோகே்
தோை்றுகிை்றது.
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பப சி
் விய ன்ஸ் - நோசோவின் அடுத்த பசவ் வோய் ஆய் வு வோகனம்


நாசாவிை் அடுே்ே பசவ் வாய் ஆய் வு வாகைமாைது பபர்சிவியரை்ஸ் (Perseverance)
எை்று பபயரிடப் பட்டுள் ளது.



ஆறு சக்கரம் பகாண்ட இந்ே இயந்திர மைிே ஆய் வு வாகைமாைது பூமிக்குே் திரும் பும்
தபாது பசவ் வாய் கிரகே்தில் மாதிரிகனள தசகரிே்துக் பகாண்டு வரும் .



அபமரிக்கப் பள் ளி மாணவர்களுக்காை பபயரிடும் தபாட்டியிை் ஒரு பகுதியாக
ஏழாம்

வகுப்பு

மாணவராை

அபலக்ஸ்

மாேர்

எை்பவர்

இந்ேப்

பபயனர

பரிந்துனரே்ோர்.

யுவ விக்யோனி கோ ியக்க ம்


இது இந்திய விண்பவளி ஆராய் ச்சி அனமப்பிைால் போடங் கப்பட்டது.



இது அரசாங் கே்திை் போனலதநாக்குே் திட்டமாை “பஜய் விக்யாை், பஜய் அனுசந்ேை்”
எை்பதுடை் ஒே்துப் தபாகும் வனகயில் போடங் கப்பட்ட பள் ளி குழந்னேகளுக்காை
ஒரு சிறப்புே் திட்டமாகும் .



இந்ேே் திட்டமாைது முேை்னமயாக விண்பவளிே் போழில் நுட்பங் கள் , விண்பவளி
அறிவியல் மற் றும் விண்பவளிப் பயை்பாடுகள் குறிே்ே அடிப்பனட அறினவ
இனளயவர்களுக்கு விண்பவளி நடவடிக்னககளிை் வளர்ந்து வரும்

பகுதிகளில்

ஆர்வே்னேே் தூண்டும் தநாக்கே்துடை் வழங் குவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

பகோர ோனோ றவ ஸ் – பதோை் றுரநோய்


உலக சுகாோர நிறுவைமாைது (World Health Organization – WHO) பரவி வரும் பகாதராைா
னவரஸ் பாதிப்னப ‘போற் றுதநாய் ’ எை்று அறிவிே்துள் ளது.



முை்ைோக, ஜைவரி 30 ஆம் தேதியை்று WHO ஆைது இந்ே னவரஸ் பாதிப்னப
"சர்வதேச அளவிலாை பபாதுச் சுகாோர அவசரநினல" எை்று அறிவிே்ேது.



தகாவிட் - 19 எை்பது ஒரு சுவாச தநாய் ே் போற் று தநாயாகும் .



தகாவிட் - 19 எை்பது உலக சுகாோர அனமப்பால் இந்ே னவரஸுக்கு வழங் கப்பட்ட ஒரு
அதிகாரப் பூர்வப் பபயராகும் .



WHO அதிகாரப் பூர்வமாக இந்ே னவரஸுக்குப் பபயரிடுவேற் கு முை்பு, இது
பகாதராைா னவரஸ், புதிய வனக பகாதராைா னவரஸ் மற் றும் 2019 - nCOV (னவரஸ்
முேை்முேலில் கண்டறியப்பட்ட ஆண்னடக் குறிே்ேல் ) எை்றும் குறிப்பிடப் பட்டது.
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தநாய் சவடி ் பு, சகாள் ளள தநாய் மற் றும் சதாற் று தநாய்


தநாய் பவடிப்பு எை்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடே்தில் தநாய் பாதிப் பாைது திடீபரை
உயரும் நிகழ் வு எை்று புரிந்து பகாள் ளப் படுகிை்றது.



வட்டார தநாய் எை்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் போனகயிைரினடதய அல் லது
பிராந்தியே்தில் எப்தபாதும் இருக்கும் ஒரு தநாயாகும் .



பகாள் னள தநாய்

எை்பது ஒரு மிகப்பபரிய தநாய்

பவடிப்பாகும் . இது அதிக

எண்ணிக்னகயிலாை மக்கனள ஒதர தநரே்தில் ோக்குகிை்றது மற் றும் ஒை்று அல் லது
பல சமூகங் கள் வழியாகப் பரவும் ேை்னம பகாண்டது.


ஒரு போற் றுதநாய் எை்பது “ஒரு புதிய தநாயிை் உலகளாவிய பரவல் ” ஆகும் .



ஒரு தநானயே் போற் றுதநாய் எை வனகப்படுே்துவேற்கு அந்ே தநாய் பரவிய
நாடுகளிை் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னக எை்ற எந்ே வனரயனறயும் WHO அனமப்பிற் கு
இல் னல.

சூ ிய ஒளிறயப் பபறும் குழோய் த் பதோழில் நுட்பம்


மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனற அனமச்சகே்திை் அறிவியல் மற் றும்
போழில் நுட்பே் துனறயிை்
கீழ் இயங் கும் தூள் உதலாகம் மற் றும் புதிய
பபாருட்களுக்காை சர்வதேச தமம் பட்ட ஆராய் ச்சி னமயமாை ARCI அனமப்னபச்
தசர்ந்ே விஞ் ஞாைிகள் பசலவு குனறந்ே சூரிய ஒளினயப் பபறும் குழாய் ே்
போழில் நுட்பே்னே உருவாக்கியுள் ளைர்.



உருவாக்கப்பட்டுள் ள இந்ேக் குழாய் கள் சூரிய சக்தினய உறிஞ் சி , அந்ே பவப்பே்னேே்
தேனவயாை பயை்பாட்டிற் குே் ேக்கவாறு மாற் றுகிை்றை.



இனவ குறிப்பாக இந்திய வாைினல நினலனமகளாை அரிப்பிற்காக அதிக எதிர்ப்புே்
ேை்னமனய வழங் குகிை்றை.



இந்ேே்

போழில் நுட்பமாைது

ஈரே்

ேை்னம

பகாண்ட

ஒரு

இரசாயை

பசயல் முனறயாகும் . இந்ேே் போழில் நுட்பம் போழில் துனற பவப்பப் பயை்பாடுகளில்
பயை்படுே்ேப்படும் துரு ஏறொே எஃகு குழாய் களுக்கு இரசாயைம் பூசப் பயை்படுே்ேப்
படுகிை்றது.


இந்ேே் போழில் நுட்பே்ோல் ேயாரிக்கப்படும் குழாய் கள் 93% கதிரியக்க ஆற் றனலயும்
14% உமிழ் னவயும் உறிஞ் சுகிை்றை.



உமிழ் வு எை்பது ஒரு கதிர்வீச்சு தமற் பரப்பிை் ஒரு பகுதியில் பவளிப்படும் ஒளியிை்
அளவாகும் .

றககோயோ கோகோ


தலடி காகா எை்ற நடினகயிை் நினைவாக புதிோக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு பகாம் புப்
பூச்சி இைே்திற்கு அவரது பபயர் சூட்டப்பட்டுள் ளது.



இந்ேப் பூச்சி இைங் கள் னககாயா காகா எை்று பபயரிடப் பட்டுள் ளை.



இது னககாயா காகா பமம் பிராசிதட எை்ற குடும் பே்திை் ஒரு பகுதியாகும் .



இந்ே இைமாைது சுமார் 40 மில் லியை் ஆண்டுகள் பழனமயாைது. தக. காகா
கிட்டே்ேட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு முை்பு நிகரகுவாவிை் பசிபிக் கடற் கனரக்கு
அருகிலுள் ள பவப்பமண்டலக் காடுகளில் காணப் பட்டது.



இந்ே
இைங் கள்
அவற்றிை்
பிரகாசமாை
வண்ணே்திற்காகவும்
ேைிே்துவமாை தோற் றே்திற்காகவும் அறியப் படுகிை்றை.
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அவற்றிை்



இது ோவரே் ேண்டுகனள அதிரச் பசய் வேை் மூலம் ஒை்றுக்பகாை்று போடர்னப
ஏற் படுே்திக் பகாள் கிை்றது.



அபமரிக்கப் பாடகர் - பாடலாசிரியர் மற் றும் பசயல் திறை் கனலஞராை இவர் அவரது
ஆடம் பரமாை ஆனடகளுக்காக பபயர் பபற்றவராவார்.

பமத்தரனோட்ர ோபிக் போக்டீ ியோ கலோச்சோ ம்


புதைவில்

உள் ள

அகர்கர்

ஆராய் ச்சி

நிறுவைமாைது

பமே்ேதைாட்தராபிக்

பாக்டீரியாவிை் 45 மரபணுக் கூறுகனளப் பிரிே்பேடுே்துள் ளது.


இந்ே பாக்டீரியாக்கள் அரிசி ஆனலகளில் மீே்தேை் உமிழ் னவக் குனறக்கும் திறை்
பகாண்டனவயாகும் .



இந்ே மரபணுக் கூறு பிரிே்பேடுப் னபே் ேவிர, விஞ் ஞாைிகள் பமே்ேதைாட்தராபிக்
கலாச்சாரே்னேயும் உருவாக்கியுள் ளைர்.



பிரிே்பேடுக்கப்பட்ட இந்ே பாக்டீரியாக்கள் பேற்கு மற் றும் தமற் கு இந்தியானவச்
தசர்ந்ேனவயாகும் .



பமே்ேதைாட்தராப்கள் உயிர் – ேடுப்பு மருந்துகளாகவும் பயை்படுே்ேப் படுகிை்றை.



உயிர் – ேடுப்பு மருந்து எை்பது பாக்டீரியா, ஆல் கா அல் லது பூஞ் னசகளிை் மரபணுக்
கூறாகும் . இந்ே பாக்டீரியாக்கள் வளிமண்டலே்திலிருந்து னநட்ரஜனை எடுே்து
ோவரங் களுக்குே் தேனவயாை னநட்தரட்டுகனளே் ேயாரிக்கிை்றை.



கார்பை்-னட ஆக்னசடு வாயுவிற் குப் பிறகு, மீே்தேை் வாயு இரண்டாவது மிகப்பபரிய
பசுனம இல் ல வாயு பங் களிப்பாளராகும் .



விவசாயே்தில்

பமே்ேதைாட்தராபிக்

பாக்டீரியாக்களிை்

பயை்பாட்டிை்

மூலம் ,

மீே்தேை் வாயுவிை் பவளிதயற் றமாைது பவகுவாகக் குனறக்கப்பட இருக்கிை்றது.

எக்ரஸோமோ ஸ
் ் திட்டம்


எக்தஸாமார்ஸ்
திட்டமாைது பமை்பபாருள்
ோமேமாகே் பசலுே்ேப்பட இருக்கிை்றது.

பிரச்சினைகளால்

2

ஆண்டுகள்



இப்தபாது ஐதராப்பிய விண்பவளி அனமப்பிை் திட்டமாைது (European Space Agency
mission - ESA) 2022 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப்படும் எை்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.



பசவ் வாய் க் கிரகே்திை் மீோை எக்தஸாபயாலஜி அல் லது எக்தஸாமார்ஸ் எை்பது
ஐதராப்பிய விண்பவளி நிறுவைம் மற்றும் தராஸ்தகாஸ்தமாஸ் (ரஷ்ய விண்பவளி
நிறுவைம் ) ஆகியவற்றுக்கு இனடதயயாை ஒரு கூட்டுே் திட்டமாகும் .
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பசவ் வாய் க் கிரகே்தில் காணப்படும் நீ ர் குறிே்ே வரலாறு, அேை் புவி தவதியியல் ,
வளிமண்டலக் கலனவகள் தபாை்றவற்றிை் ஆய் னவே் ேவிர, பசவ் வாய் க் கிரகே்தில்
உயிர் வாழ் வேற்காை சாே்தியக் கூனற ஆய் வு பசய் வதும் இேை் தநாக்கமாகும் .



தராசாலிண்ட் பிராங் க்ளிை் எை்பது எக்தஸாமார்ஸ் திட்டே்தில் பயை்படுே்ேப்படும்
ஒரு ஆய் வு வாகைமாகும் .

இ சோயனங் கறளப் பயன்படுத்தோமல் ஒரு புதிய றக கோப் போன் தி வம்


அறிவியல் மற் றும் பதொழிலக ஆய் வு மன்றே்திை் கீழ் வரும்

இமாலய உயிரிவளே்

போழில் நுட்ப னமயே்னே (Council of Scientific and Industrial Research-Institute of Himalayan
Bioresource Technology – CSIR-IHBT) தசர்ந்ே விஞ் ஞாைிகள் இரசாயைங் கனளப்
பயை்படுே்ோமல் ஒரு புதிய னக காப்பாை் திரவே்னே உருவாக்கியுள் ளைர்.


விஞ் ஞாைிகள் ேற் பபாழுது பயை்படுே்ேப்பட்டு வரும் தேயினலக் கூறுகள் மற் றும்
ஆல் கைால்
ஆகியவற் னறப்
பயை்படுே்தி,
உலக
சுகாோர
அனமப்பிை்
வழிகாட்டுேல் களிை் படி ஒரு புதிய னக காப்பாை் திரவே்னே உருவாக்கியுள் ளைர்.



ட்னரக்தளாசை், பாராபபை்ஸ், பிே்ேதலட்டுகள் மற் றும் பசயற் னக வாசனையூட்டும்
பபாருள் தபாை்ற இரசாயைங் கள் னக
பபாதுவாகப் பயை்படுே்ேப் படுகிை்றை.



காப்பாை்

திரவே்திை்

உற் பே்தியில்

இந்ே தவதிப்பபாருட்கள் எதுவும் CSIR அனமப்பால் உற் பே்தி பசய் யப்படும் புதிய னக
காப்பாை் திரவே்திை் உற் பே்தியில் பயை்படுே்ேப் படுவதில் னல.

COVID-19 ரநோய் க்கோன முதலோவது தடுப் பூசிச் ரசோதறன


COVID-19 தநாய் க்காை ேடுப்பூசினய மதிப்பிடும் முேலாவது மைிேப் பரிதசாேனைனய
அபமரிக்கா போடங் கியுள் ளது.



இந்ேே் ேடுப்பூசியாைது மாடர்ைா எை்ற ேைியார் நிறுவைே்திைால் உருவாக்கப்
பட்டுள் ளது.



இந்ேச் தசாேனைக் கட்டே்திை் தபாது, இந்ேே் ேடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பாைோ
எை்பனேயும் இனவ COVID - 19ஐே் ேடுக்க தநாய்
எதிர்ப்புச் சக்தினய
உருவாக்குவேற் காக
மைிேர்களிை்
தநாபயதிர்ப்னபே்
தூண்டுகிை்றைவா
எை்பனேயும் இந்ே தசாேனை ஆய் வு பசய் ய இருக்கிை்றது.



நாதைா பகாழுப்பு (லிப்பிட்) துகள் களில் பதிக்கப்பட்ட ஆர்எை்ஏவிை் நீ ட்சியிலிருந்து
இந்ேே் ேடுப்பூசியாைது போகுக்கப் பட்டுள் ளது.



உலகளாவிய மருே்துவப் பரிதசாேனைகளில் இந்தியாவிை் பங் கு 2.7% மட்டுதமயாகும் .
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அதேசமயம் , மருே்துவப் பரிதசாேனைகளில்
அேற்கு

அடுே்து

ஐதராப்பிய

ஒை்றியம்

அபமரிக்கா 47% பங் களிப்னபயும்

18%

பங் களிப்னபயும்

ஜப்பாை்

11%

பங் களிப்னபயும் பகாண்டுள் ளை.


இந்ே நினலனமனய

தமம் படுே்ே, உலக

சுகாோர

அனமப்பிை்

ICTRP தபாை்ற

ேளங் களில் இந்தியா தீவிரமாகப் பங் தகற்க தவண்டும் .


உலக சுகாோர அனமப்பிை் சர்வதேச மருே்துவப் பரிதசாேனைப் பதிவுே் ேளம்
(International Clinical Trials Registry Platform - ICTRP) எை்பது சுகாோரப் பரிதசாேனைகளில்
ஈடுபடுபவர்களுக்கு

ஆராய் ச்சியிை்

முழுனமயாை

பார்னவயாைது

அணுகக்

கூடியோக உள் ளோ எை்பனே உறுதி பசய் யும் தநாக்கமுனடய ஒரு திட்டமாகும் .

தனியோ ் நிறுவனங் களோல் பகோர ோனோ றவ றஸ ப ிரசோதித்தல்


பகாதராைா

னவரஸ்

பரிதசாேனைனய

ேைியார்

துனற

நிறுவைங் களும்

தமற்பகாள் ள இந்திய அரசு அனுமதி வழங் கியுள் ளது.


இந்ேச் தசாேனையிை் கட்டணம் ரூ. 9,000 முேல் ரூ. 12,000 வனர இருக்கும் .



ேைியார் துனறயால் பசயல் படுே்ேப்படும் னமயங் கனளே் ேவிர இந்திய மருே்துவ
ஆராய் ச்சி மை்றமாைது (Indian Council of Medical Research - ICMR) 51 தசாேனை
னமயங் கனள நிறுவ இருக்கிை்றது.



இந்ே னமயங் களாைது தசாேனை மற் றும் அளவீட்டு ஆய் வகங் களுக்காை தேசிய
அங் கீகார வாரியே்திைால் (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
- NABL) அங் கீகரிக்கப்பட இருக்கிை்றது.

NAVIC தகவல் அனுப் பும் அறமப் பு


நாவிக் பசய் தியிடல் அனமப்பு மற் றும் பசய் தி பபறும் அனமப்பு ஆகியவற் னற
இஸ்தரா
வடிவனமே்துள் ளோக
விண்பவளிே்
துனற
நாடாளுமை்றே்தில்
பேரிவிே்துள் ளது.



இந்ே அனமப்பாைது ேற்தபாது இந்தியே் தேசியக் கடல் சார் ேகவல் னமயே்திைால்
(Indian National Centre for Ocean Information system - INCOIS) பயை்படுே்ேப் படுகிை்றது.



சுைாமி, சூறாவளி, ஆழிப் தபரனலகள்
எச்சரிக்னகே் ேகவல் கனள ஒளிபரப்ப

தபாை்ற சூழ் நினலகளில் அவசரகால
இந்ே அனமப்பாைது பயை்படுே்ேப்

படுகிை்றது.


NAVIC எை்பது ஒரு இந்தியச் பசயற் னகக்தகாள் போகுப்பாகும் .
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இது இஸ்தரா அனமப்பால் உருவாக்கப்பட்ட இந்தியப் பிராந்தியக் கண்காணிப்பு
பசயற் னகக்தகாள் அனமப்பு (Indian Regional Navigation Satellite System - IRNSS) ஆகும் .



இந்ேச் பசயற் னகக்தகாள் போகுப்பில் 8 பசயற் னகக்தகாள் கள் உள் ளை.



இந்தியே் துனணக் கண்டே்தில் போடர் கண்காணிப்னப வழங் குவதே இந்ே NAVICை்
முக்கிய தநாக்கமாகும் .

ஹீரமோஸ்டோட்


மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் கீழ் பசயல் படும் INST (Institute of
Nano Science and Technology – நாதைா அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்ப நிறுவைம் )
னமயே்னேச் தசர்ந்ே விஞ் ஞாைிகள் ஸ்டார்ச்னச
‘ஹீதமாஸ்டாட்’ எை்ற ஒை்னற உருவாக்கியுள் ளைர்.



விபே்துக்களிை்

தபாது

வினரவாை

இரே்ே

அடிப்பனடயாகக்

இழப்னபே்

ேடுப்பேற் காக

பகாண்ட
ஸ்டார்ச்

அடிப்பனடயிலாை ‘ஹீதமாஸ்டாட்’ ஆைது உருவாக்கப் பட்டுள் ளது. இது அதிகப்
படியாை
திரவே்னே
உடலிலிருந்து
உறிஞ் சி,
இரே்ேே்தில்
இயற் னகயாை
உனறேலுக்காை தேனவயாை காரணிகனளக் குவிக்கிை்றது.


இந்ேப் பபாருளாைது உறிஞ் சுேல் திறை் அதிகரிப்பு, தமம் பட்ட உறிஞ் சுேல் , வினல
குனறவாை மற் றும் மக்கும் ேை்னம ஆகியவற் னறக் பகாண்டது.



ஹீதமாஸ்டாட்கள் இரே்ேப் தபாக்னகக் கட்டுப்படுே்ேப் பயை்படுே்ேப்படும் அறுனவச்
சிகிச்னசக் கருவிகளாகும் .



நாதைா அறிவியல் நிறுவைம் மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை்
கீழ் பசயல் படுகிை்றது.



இது தேசிய நாதைா அறிவியல் மற்றும் போழில் நுட்பே் திட்டம் அல் லது நாதைா
திட்டே்திை் கீழ் நிறுவப்பட்டது.
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நோரனோகோம் ரபோசிட் ரமல் பூச்சுகள்


மே்திய அறிவியல்
ஆராய் ச்சி

மற்றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் ஒரு ேை்ைாட்சி பபற் ற

மற் றும்

வளர்ச்சி

னமயமாை

தூள்

உதலாகம்

மற்றும்

புதிய

பபாருட்களுக்காை சர்வதேச தமம் படுே்ேப்பட்ட ஆராய் ச்சி னமயமாைது (ARCI Advanced Research Centre for Powder Metallurgy & New Materials) நாதைாகாம் தபாசிட்
பூச்சுகளிை் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட அளவு பகாண்ட படிவுகளுக்காை பசயல் முனறனய
உருவாக்கியுள் ளது.


புதிய பபாருட்களிை் இயற் பியல் , தவதியியல் மற் றும் இயற் பியல் - தவதியியல்
பண்புகனள தமம் படுே்துவேற்காக நாதைா அளவிலாை இரண்டு அல் லது அேற்கு
தமற் பட்ட தவறுபட்ட பபாருட்கனளக் கலப்பேை் மூலம் நாதைாகாம் தபாசிட் பூச்சுகள்
உருவாக்கப் படுகிை்றை.



மின்னொற்

பூசும்

கார்னபடு

(sized

முனறனயப் பயை்படுே்தி குறிப்பிட்ட அளவிலாை சிலிக்காை்
Silicon

Carbide

-

SiC)

துகள் களிை்

உட்பசலுே்ேலிை்

மூலம்

உருவாக்கப்பட்ட நிக்கல் டங் ஸ்டனை அடிப்பனடயாகக் பகாண்ட பூச்சுகளால் தேய் வு
மற் றும் அரிப்பு எதிர்ப்புே் ேை்னம பகாண்ட சிறந்ே கலனவனய வழங் க முடியும் எை்று
விஞ் ஞாைிகள் கண்டறிந்துள் ளைர்.


இந்ேக் கூறுகளிை் பசயல் படும் காலே்னே தமம் படுே்துவேற்காக பல விண்பவளி,
பாதுகாப்பு,
ோைியங் கி,
விண்பவளி
சாேைங் கள்
உராய் வு,
தேய் மாைம்
ஆகியவற் னறக் குனறக்க தவண்டும் .

சோத்தியமுள் ள மீன்பிடி மண்டலம்


சாே்தியமுள் ள மீை்பிடிப் பகுதிகள் குறிே்ே சாே்தியமுள் ள மீை்பிடி மண்டல
ஆதலாசனை அடங் கிய போகுப்னப உருவாக்குவேற் காக Oceansat பசயற் னகக்தகாள்
ேரவு பயை்படுே்ேப்படும் எை்று கடல் சார் ேகவல் தசனவகளுக்காை இந்தியே் தேசிய
னமயம் அறிவிே்துள் ளது. இந்ே ஆதலாசனையாைது அனைே்து மாநிலங் களிலும்
மீை்பிடிப்பேற்காக கடலுக்குச் பசல் லும் மீைவர்களுக்கு வழங் கப்பட இருக்கிை்றது.



இந்ே முனறயாைது இஸ்தராவிை் Oceansat-2 பசயற் னகக் தகாளிலிருந்து பபறப்படும்
பச்னசயே்திை் பசறிவு குறிே்ே ேரனவயும் தேசியக் கடல் சார் வளிமண் டல
நிர்வாகே்திடமிருந்து (NOAA/அபமரிக்க பசயற்னகக்தகாள் ) பபறப்படும்
தமற் பரப்பு பவப்பநினல குறிே்ே ேரனவயும் பயை்படுே்துகிை்றது.



கடல்

தபரிடர் முை்பைச்சரிக்னக குறிே்ே அவசரக் காலே் ேகவல் கனளே் ேனடயற் ற ,
திறனுள் ள முனறயில் பரப்புேல் , சாே்தியமுள் ள மீை்பிடி மண்டலங் கள் மற் றும்
கடலிை் நினல குறிே்து மீைவர்களுக்கு அறிவிே்ேல் ஆகியவற் றிற்காக மே்திய அரசு,
ககை் பசயற் னகக்தகாளால் பசயல் படுே்ேப்படும் மாலுமிகளிை் கண்காணிப்பு
மற் றும் ேகவல் சாேைம் எை்ற ஒை்னறே் போடங் கியுள் ளது.

எச்ஐவி எதி ப
் ் பு மருந்துகள் – ரகோவிட் 19


மே்திய சுகாோர மற் றும் குடும் ப நலே் துனற அனமச்சகமாைது தகாவிட் – 19 எை்ற
போற் றுதநாய் க்காை மருந்துகள் தமலாண்னம மீோை திருே்ேப்பட்ட அறிவுனரகனள
பவளியிட்டுள் ளது.



கதராைா னவரஸ் போற் று பாதிக்கப்பட்டுள் ள நபரிை் நினலனய (கடுனமயாை
நினல) பபாறுே்து தலாபிைாவிர் மற் றும் ரிட்தடாைாவிர் (கதலே்ரா எை்ற குறியீட்டுப்
பபயரிை் கீழ் விற் பனை பசய் யப்படுகிை்றது) ஆகிய கலப்பு மருந்துகனளப்
பயை்படுே்ே இந்ே அனமச்சகம் பரிந்துனரே்துள் ளது.
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இந்ேக் கலப்பு மருந்திை் பயை்பாடாைது அகில இந்திய மருே்துவ அறிவியல்
நிறுவைே்னேச் தசர்ந்ே மருே்துவர்கள் , தேசிய தநாய் க் கட்டுப்பாட்டு னமயே்னேச்
தசர்ந்ே வல் லுநர்கள் மற் றும் உலகச் சுகாோர அனமப்னபச் தசர்ந்ே வல் லுநர்கள்
ஆகிதயானரக் பகாண்ட வல் லுநர் குழுவிைால் பரிந்துனரக்கப் பட்டுள் ளது.



தலாபிைாவிர் – ரிட்தடாைாவிர் மருந்துகள் நீ ரிழிவு தநாய் , சிறுநீ ரகச் பசயலிழப்பு,
நாள் பட்ட நுனரயீரல்

தநாய்

ஆகியவற் றால்

பாதிக்கப்பட்டுள் ள

60 வயதிற் கும்

தமற் பட்ட அதிக ஆபே்னே எதிர்தநாக்கியுள் ள தநாயாளிகள் மற் றும் அதிக தநாய்
எதிர்ப்புச் சக்தி தேனவப்படும் தநாயாளிகளுக்குப் பரிந்துனரக்கப் படுகிை்றது.


தலாபிைாவிர் – ரிட்தடாைாவிர் ஆைது
கட்டுப்படுே்ேப் பயை்படுே்ேப் படுகிை்றது.

பபரும் பாலும்

எச்ஐவி

போற் னறக்

ேண்டிங் டின் ரநோய்


புதைவில்

உள் ள

தேசிய

உயிரணு

அறிவியல்

னமயே்னேச்

தசர்ந்ே

ஆராயச்சியாளர்கள் தநாயுண்டாக்கும் ைண்டிங் டிை் புரேமாைது உயிரணுக்களிை்
ஒட்டு பமாே்ே புரே உற்பே்தினயக் குனறக்கிை்றது எை்பனேக் கண்டறிந்துள் ளைர்.


ைண்டிங் டிை் தநாய் எை்பது ஒரு அதிகரிக்கும் மரபணுப் பிரச்சினையாகும் .



இது மூனளனயப் பாதிே்து, பிை்வருவைவற் னற ஏற்படுே்துகிை்றது.



o

கட்டுப்பாடற் ற இயக்கங் கள் ,

o

சமநினல மற் றும் இயக்கே்திை் பலவீைமாை ஒே்துனழப்பு

o

அறிவுே் திறை் குனறேல்

o

கவைம் பசலுே்துேலில் கடிைே் ேை்னம மற் றும் நினைவு இழப்பு

o

கட்டுப்பாடற் ற மைநினல

o

ஆளுனம மாற் றம்

இது HTT மரபணு (ைண்டிங் டிை் மரபணு) எை்று அனழக்கப்படும் மரபணுவில் ஏற்படும்
மாற் றே்திை் காரணமாக ஏற் படுகிை்றது.



HTT மரபணுக்கள் ைண்டிங் டிை் எை்று அனழக்கப்படும் புரேே்திை் உற் பே்தியில்
பங் கு பகாள் கிை்றை.



இனவ புரேே்னே உருவாக்குவேற்காை அறிவுனரகனள வழங் குகிை்றை.



இந்ே மரபணுக்கள் மாற் றம் பபற்றால் , இனவ ேவறாை அறிவுனரகனள வழங் கி
அசாோரண ைண்டிங் டிை் புரே உற் பே்திக்கு வழி வகுக்கும் . பிை்ைர் இனவ
உருவமற் றனவகளாக மாறுகிை்றை.



இந்ே

உருவமற் ற

பசயல் பாடுகனளப்
பசயலிழப்பிற் கு

அனமப்புகள்

மூனள

பாதிக்கிை்றை.

வழி

வகுக்கும் .

இனவ
இேை்

உயிரணுக்களிை்
மூனளயில்
காரணமாக

உள் ள

வழக்கமாைச்
நரம் புகளிை்

ைண்டிங் டிை்

தநாய்

ஏற் படுகிை்றது.

றேட் ோக்ஸி குரளோர ோ குயின்


இந்திய மருே்துவ ஆராய் ச்சிக் கழகமாைது தகாவிட்-19 னவரஸ் பாதிப்னப எதிர்ே்துப்
தபாராடுவேற்காக ஒரு தேசியப் பணிக் குழுனவ அனமே்துள் ளது.



இந்ேப் பணிக்
னைட்ராக்ஸி

குழுவாைது
குதளாதரா

பகாராைா னவரஸிற் குச் சிகிச்னசயளிப்பேற்காக
குயிை்
எை்ற
மருந்னேப்
பயை்படுே்துமாறு

பரிந்துனரே்துள் ளது.
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இந்ே மருந்ோைது பபரும் பாலும் மதலரியா தநாயாளிகளுக்கு வழங் கப்படுகிை்றது.



பேை் பகாரியா மற் றும் இே்ோலி ஆகிய இரு நாடுகளும் தகாவிட் – 19ை் பரவனலக்
கட்டுப்படுே்துவேற்காக இந்ே மருந்னேப் பயை்படுே்துகிை்றை.



இந்ே தநாயிை் ஆரம் ப நினலயிதலதய இந்ே தநானயக் கட்டுப்படுே்துவேற் கு இந்ே
மருந்து சிறப்பாகச் பசயல் படுகிை்றது எை்பனே அபமரிக்கா உறுதி பசய் துள் ளது.

எல் பிஸ்ரடோஸ்ரடஜ் என்பதின் புறதபடிவம் - ஆ ோய் ச்சி


கைடானவச் தசர்ந்ே போல் லுயிரியல் வல் லுநர்கள் மைிேைிை் னககனள மீைிை்
துடுப்புகளுடை் போடர்புபடுே்தியுள் ளைர்.



இந்ே ஆராய் ச்சியாளர்கள் “எல் பிஸ்தடாஸ்தடஜ் ” எை்பதிை் புனே படிவே்னே ஆய் வு
பசய் ேைர்.



“எல் பிஸ்தடாஸ்தடஜ் ”

ஆைது

மீைிலிருந்து

நிலவாழ்

முதுபகலும் புள் ளனவயாக

மாற் றமனடந்ேதிை் முக்கியமாை நினலனயக் குறிக்கிை்றது.


“எல் பிஸ்தடாஸ்தடஜ் ” ஆைது முற் றிலும் நீ ர் சார்ந்ேனவயாக இருந்ேது.



இது

முேனல

தபாை்ற

உடலனமப்பு,

ேட்னடயாை

முக்தகாண

வடிவே்

ேனல,

ோனடனயச் சுற் றிலும் பற் கள் ஆகியவற் னறக் பகாண்டிருந்ேை.


இந்ே “எல் பிஸ்தடாஸ்தடஜ் “லிருந்து தோை்றிய 4 கால் கள்

பகாண்ட விலங் குகள்

“படட்ராதபாடுகள் ” எை்று அனழக்கப் படுகிை்றை.


இந்ே “எல் பிஸ்தடாஸ்தடஜ் ” உயிரிைங் கள் மீை் ஊழிக் கால கட்டே்தில் வாழ் ந்துள் ளை.



மீை் ஊழிக் காலமாைது 60 மில் லியை் ஆண்டுகனளக் பகாண்டோகவும் ஏறே்ோழ 419
மில் லியை் ஆண்டுகளுக்கு முற் பட்டோகவும் உள் ளது.



பானறக்

கற்கள்

காலகட்டம்

முேை்

முேலில்

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட

இடமாை

இங் கிலாந்தில் உள் ள தடதவாை் எை்ற இடே்திை் நினைவாக இேற் கு இப்பபயர்
இடப்பட்டுள் ளது.

ரதசிய மீத்திைன் கணினித் திட்டம்


தேசிய மீே்திறை் கணிைிே் திட்டமாைது 2015 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப்பட்டது.



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் , 2020 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேே்திற்குள் காை்பூரில் உள் ள
இந்தியே் போழில் நுட்ப நிறுவைம் , னைேராபாே்தில் உள் ள இந்தியே் போழில் நுட்ப
நிறுவைம்

மற் றும்

தமம் படுே்ேப்பட்ட அறிவியல்

ஆராய் ச்சிக்காை

JN னமயம்

ஆகியவற் றில் தமலும் 3 மீே்திறை் கணிைிகள் அனமக்கப்பட இருக்கிை்றை.
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இது ற் றி


இந்ேே் திட்டமாைது மே்திய மிை்ைணு மற் றும் ேகவல்

போழில் நுட்பே் துனற

அனமச்சகம் , தமம் படுே்ேப்பட்ட கணிைியிை் வளர்ச்சிக்காை னமயம் , மே்திய
அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனற அனமச்சகம் , பபங் களுருவில் உள் ள இந்திய
அறிவியல் நிறுவைம் ஆகியவற் றிைால் இனணந்து பசயல் படுே்ேப் படுகிை்றது.


ேற் பபாழுது இந்தியா 5 மீே்திறை் கணிைிகனளக் பகாண்டுள் ளது. இந்ேக் கணிைிகள்
உலகில் முை்ைினலயில் உள் ள மீே்திறை் கணிகனளக் பகாண்ட பட்டியலில் முேல் 500
இடங் களுக்குள் இடம் பிடிே்துள் ளை.



இந்திய பவப்ப மண்டல வாைினலயில் நிறுவைே்தில் உள் ள மீே்திறை் கணிைியாைது
(பிரே்யூஷ்) உலகில் 39வது இடே்தில் ேரவரினசப் படுே்ேப்பட்டுள் ளது.



இே்திட்டே்திை் கீழ் இது வனர, “பரம் சிவா” ஆைது புவதைஷ்வர் IITயிலும் பரம் பிரம் மா
ஆைது புதையில் உள் ள இந்திய அறிவியல் கல் வி மற் றும் ஆராய் ச்சி நிறுவைே்திலும்
பரம் சக்தி கரக்பூரில் உள் ள IITயிலும் அனமக்கப் பட்டுள் ளை.

றமரலப் (Mylab)


புதைவில் உள் ள “னமதலப்” (Mylab) எை்ற மருே்துவச் தசாேனைகளுக்காை உற் பே்தி
நிறுவைமாைது தகாவிட் – 19 தசாேனைக்காை உபகரணங் களிை் விற் பனைக்காக
மே்திய மருந்துே் ேரநிர்ணயக் கட்டுப்பாட்டு நிறுவைே்ோல் (CDSCO - Central Drugs
Standard Control Organization) வணிக ரீதியிலாை ஒப்புேனலப் பபற் ற முேலாவது இந்திய
நிறுவைமாக உருபவடுே்துள் ளது.



ஏற் றுக் பகாள் ளப்பட்ட இந்ேச் தசாேனை முனறயாைது புதைவில் உள் ள தேசிய
நச்சுயிரியியல் நிறுவைே்திைால் அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ளது.



இது இந்தியாவில் ேயாரிப்தபாம் எை்ற திட்டே்திை் கீழ் ேயாரிக்கப்பட்டே் முேல்
தசாேனைக் கருவி ஆகும் . இேற் கு மே்திய மருந்துே் ேரநிர்ணயக் கட்டுப்பாட்டு
நிறுவைே்ோல் வர்ே்ேக ரீதியாக ஒப்புேல் அளிக்கப்பட்டது.



இந்ே உபகரணங் கள் ேனலகீழ் குறிமுனற பதிப்பு பல் பழம் பநாதிே் போடர் வினைனய
அடிப்பனடயாகக் பகாண்டோகும் .



ஒரு ஒற் னற உபகரணமாைது
பகாண்டோகும் .
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மாதிரிகனளச்

தசாேனை

பசய் யும்



ேற் பபாழுதுள் ள ஆய் வகச் தசாேனை முனறயில் தகாவிட் – 19க்காை தசாேனை
தநரமாைது 4 மணி தநரமாகும் .



இருப்பினும் , னமதலப்பிை் தசாேனை தநரமாைது இரண்டனர மணி தநரமாகும் .
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திறை்



இந்ே ஆய் வகமாைது இந்ே உபகரணங் கனள ஒவ் பவாரு தசாேனைக்கும் ரூ.1200 முேல்
ரூ.1500 வனரயிலாை வரம் பு நினலயில் விற் பனை பசய் ய இருக்கிை்றது.



ேற் பபாழுது, இந்திய அரசாைது தகாவிட் – 19 தசாேனைக்காை வினலனய ரூ.4500 ஆக
நிர்ணயிே்துள் ளது.

ேண்டோ றவ ஸ்


சீைாவிை் யுைாை் மாகாணே்தில்

ஒருவருக்கு ைண்டா னவரஸிற் காை அறிகுறி

பேை்பட்டுள் ளது.


ைண்டா னவரஸிற்காை அறிகுறியாைது பகாராைா னவரனஸப் தபாை்றதேயாகும் .



ஆர்ே்தோைண்டா னவரஸ் எை்றனழக்கப்படும் ைண்டா னவரஸ் ஆைது எலிகளிை்
மூலம் பரவுகிை்றது.



இது பகாறிே் துண்ணிகளிை் சிறுநீ ர், கழிச்சல் மற் றும் எச்சில் ஆகியவற்றிை் மூலம்
பரவுகிை்றது.



இந்ே னவரசாைது மைிேர்களிை் மூக்கு, வாய் மற் றும் கண் ஆகியவற் றிை் மூலம்
மைிேர்களுக்குள் தள பசல் கிை்றது.



இந்ே னவரசாைது மைிேர்களுக்கினடதய பரவுவதில் னல.

உயி ிப் போதுகோப் பு நிறலகள்


தேசிய தநாய் க் கட்டுப்பாட்டு னமயமாைது இந்தியாவில் பிை்பற் றப்படும் 4 உயிரிப்
பாதுகாப்பு நினலகனள (BSL - Bio-Safety Levels) வழங் கியுள் ளது.



உயிரிப் பாதுகாப்பு எை்பது தநாய் க் கிருமிகள்

மற் றும் நச்சுகள்

ஆகியவற்றிை்

பரவுேனலக் கட்டுப்படுே்ேப் பயை்படுே்ேப்படும் ஒரு முனறயாகும் .


உலக சுகாோர அனமப்பிைால் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள உயிரிப் பாதுகாப்பு நினலகனள
இந்தியா பிை்பற் றுகிை்றது.



4 உயிரிப் பாதுகாப்பு நினலகள் உள் ளை.
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அனவயாவை
o

BSL – 1 அடிப்பனடச் தசாேனை ஆய் வகங் கள்

o

BSL – 2 தநாய் க் கண்டறிேல் தசனவகள்

o

BSL – 3 உயர் திறை் பகாண்ட சிறப்பு தநாய் க் கண்டறியும் தசனவகள்

o

BSL – 4 பகாடிய தநாய் க் கிருமிகனளக் னகயாளும் ஆய் வகங் கள்

தகாவிட் – 19 ஆைது BSL – 4 நினலயிை் கீழ் னவக்கப்பட்டுள் ளது.

உயி ி – பசறிவூட்டப் பட்ட உய ் பு த ரகோதுறம வறக


மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் கீழ் இயங் கும் அகர்கர் ஆராய் ச்சி
னமயே்னேச் தசர்ந்ே ஆராய் ச்சியாளர்கள் உயிரி-பசறிவூட்டப் பட்ட ஒரு உயர் புரே
தகாதுனம வனகனய உருவாக்கியுள் ளைர்.



இந்ேப் புதிய வனகயாைது MACS 4028 எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது.



இந்ேப் புதிய தகாதுனம வனகயாைது 14% சிறந்ே ஊட்டச்சே்துே் ேரே்தினையும் 40.3
பிபிஎம் இரும் புச் சே்னேயும் அதிக துருவல் ேரே்னேயும் பகாண்டுள் ளது.



இந்ேப் புதிய வனகயாைது பகுதியளவு குள் ளமாைோக உள் ளது. இது 102 நாட்களில்
முதிர்ச்சி அனடகிை்றது.

2020 CD3


சமீபே்தில் வாைியலாளர்கள் “2020 CD3” எை்ற பபயர் பகாண்ட பூமினயச் சுற் றி வரும்
ஒரு சிறிய வனக நிலனவக் கண்டறிந்துள் ளைர். இேை் மூலம் நமது புவிக்கு இரண்டு
நிலவுகள் உள் ளை எை்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



இருப்பினும் , இது ஒரு குறுகிய கால நிகழ் வாக அறியப் பட்டது. ஏபைைில் , இந்ேச் சிறிய
வனக நிலவாைது பூமியிை் சுற் றுவட்டப் பானேனய விட்டு விலகியது.



2020 CD3 ஆைது முேை்முேலில் நாசாவிைால் நிதியுேவி அளிக்கப்படும் அரிதசாைாவில்
உள் ள தகட்டலீைா வாை் ஆய் வு ஆய் வகே்திைால் கண்டுபிடிக்கப் பட்டது.



ேற் பபாழுது, இது சூரியனைச் சுற் றிவரும் ேைது வழக்கமாை சுற்று வட்டப் பானேயில்
பசை்று பகாண்டிருக்கிை்றது.

83 ரதஜோஸ் ரபோ ் விமோனங் கள் - பகோள் முதல்


பாதுகாப்புே் துனறக் பகாள் முேல் ஆனணயமாைது (DAC - Defense Acquisition Council)
இந்திய வாை் பனடக்காக உள் நாட்டிதலதய ேயாரிக்கப்பட்ட 83 தேஜாஸ் வனக தபார்
விமாைங் கனள வாங் குவேற் கு ஒப்புேல் அளிே்துள் ளது.



இலகு ரகப் தபார் விமாைமாை (LCA - Light Combat Aircraft) தேஜாஸ் ஆைது விமாை
வளர்ச்சி

ஆனணயே்திைால்

(ADA

-

Aircraft

Development

Agency)

வடிவனமக்கப்

பட்டுள் ளது.


ADA ஆைது பாதுகாப்பு ஆராய் ச்சி வளர்ச்சி அனமப்பிை் கீழ் பசயல் படுகிை்றது.



இது இந்துஸ்ோை் ஏதரா நாட்டிக்ஸ் நிறுவைே்திைால் உற்பே்தி பசய் யப் பட்டுள் ளது.



DAC ஆைது மே்தியப் பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் பசயல் படுகிை்றது. இது
ஒரு உயரிய முடிவு எடுக்கும் அனமப்பாகும் .
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இது 1999 ஆம் ஆண்டில் நிகழ் ந்ே கார்கில் தபாரிற் குப் பிை்பு 2001 ஆம் ஆண்டில்
ஏற் படுே்ேப் பட்டது.

ரநோய் எதி ்ப்பபோருள் ரசோதறன (Antibody test)


ஒரு நபர் முை்பு னவரஸால் பாதிக்கப்பட்டாரா எை்பனே உறுதிப்படுே்ே தநாய்
எதிர்ப்பபாருள் தசாேனைகனளே் போடங் க இந்தியா ேயாராக உள் ளது.



இது தகாவிட்-19 இை் போற் றுதநாயியனலப் புரிந்து பகாள் ள உேவும் .



உலகளவில் முேை்முனறயாக இந்தியாவில் இந்ே வழிமுனறயாைது ஏற் றுக் பகாள் ளப்
பட்டுள் ளது.



இது இரே்ேே்தில் உள் ள தநாய் எதிர்ப்பபாருள் கனளே் தேடும் ஒரு பசதராலாஜிக்கல்
(serological) அல் லது நிணநீ ரியச் தசாேனையாகும் .



இச்தசாேனை முனறயாைது ேற்தபானேயே் போற் றுதநானயே் தீர்மாைிக்க உேவும்
தசாேனை முனறகளிலிருந்து தவறுபட்டது.



இந்ே தநாய் எதிர்ப்பபாருள் ச ்
தசாேனை அல் ல.



இருப்பினும் ,

இது

தசாேனையாைது தநானய உறுதிப்படுே்தும் ஒரு

கண்காணிப்பு

தநாக்கே்திற்காகப்

தசாேனை ஆகும் .
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பயை்படுே்ேப்படும்

ஒரு

எச் 1 மருந்து


சுகாோர மற் றும் குடும் ப நல அனமச்சகமாைது னைட்ராக்ஸி குதளாதரா குயினை
அட்டவனண எச் 1(Schedule H1 drug) எை்ற வனக மருந்ோக அறிவிே்துள் ளது.



இந்ே உே்ேரவு 1940 ஆம் ஆண்டிை் மருந்து மற்றும் அழகு சாேைப் பபாருட்கள்
சட்டே்திை் கீழ் பிறப்பிக்கப் பட்டது.



இேை் மூலம் இந்ே மருந்திை் மீோை விற் பனை மற்றும் விநிதயாகம் குறிே்ே
கட்டுப்பாடுகனள அரசாங் கம் பகாண்டு வந்துள் ளது.



அட்டவனண H1 இை் கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட மருந்துகள் சிவப்பு நிறே்தில் “Rx” எை்று
பபயரிடப்பட தவண்டும் .



முகப்புச் சீட்டில் (Label) முை்பைச்சரிக்னககனளயும் பகாண்டிருக்க தவண்டும் .



எச் 1 மருந்துகள் வழங் கப்படுவது ேைிப் பதிதவட்டில் பதிவு பசய் யப்பட உள் ளது.

ஐசக் திட்டம்


பகாராைா

னவரஸ்

காரணமாக

ேங் கள்

வீடுகளில்

அனடந்து

கினடக்கும்

மாணவர்களிை் திறை்கனள தமம் படுே்துவேற்காக, அவர்கனளப் புதுனமயாை
பனடப்புே் திட்டங் களில் ஈடுபடுே்துவேற்காக காந்திநகர் இந்திய போழில் நுட்ப
நிறுவைம் ஐசக் திட்டம் எை்ற ஒரு திட்டே்னே அறிமுகப் படுே்தியுள் ளது.


1665 ஆம் ஆண்டில் லண்டைில் ஏற்பட்ட பபரும் பிதளக் தநாயிை் காரணமாக
தகம் பிரிட்ஜிை் டிரிைிட்டி கல் லூரியால் சர் ஐசக் நியூட்டை் , இப்தபாது ஏற்பட்டது தபால் ,
வீட்டிற்கு அனுப்பப் பட்டார். இேைாதலதய இே்திட்டம் அவரது பபயருடை் துவங் கப்
பட்டுள் ளது.



உலகளாவிய அளவில் ஒரு போற் றுதநாய் பரவியுள் ள இந்தநரே்தில் மாணவர்கனள
திட்டங் களில்

ஈடுபடுே்துவேற்காை

வழிகனள

ஆராய

உலகளாவிய

கல் வி

நிறுவைங் களுக்கு ஐசக் திட்டமாைது ஒரு முை்மாதிரியாக விளங் கும் .

CONTec


மே்திய சுகாோர மற் றும்

குடும் ப நலே்துனற அனமச்சகமாைது CONTec எை்ற

அனமப்னபே் போடங் கியுள் ளது.


CONTec (COVID-19 Telecommunication Centre) எை்பது தகாவிட் – 19க்காை ஒரு போனலே்
போடர்பு னமயமாகும் .



இந்ேே் ேளமாைது எய் ம் ஸ் மருே்துவமனையுடை் நாட்டில் உள் ள மருே்துவர்கனள
இனணப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



தமலும் CONTec ஆைது தேசிய மருே்துவக் கல் லூரி
முழுவதுமாக ஒருங் கினணக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்ேே் திட்டமாைது எய் ம் ஸிைால் பசயல் படுே்ேப்பட்டு, மே்திய சுகாோர மற் றும்
குடும் ப நலே் துனற அனமச்சகே்திைால் கண்காணிக்கப் படுகிை்றது.
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வனலேள

அனமப்புடை்

WHOன் ரசோதறனகள்


உலக சுகாோர அனமப்பிை் தசாேனைகளில் இந்தியா பங் தகற்கும் எை்று இந்திய
மருே்துவ ஆராய் ச்சிக் கழகம் (ICMR - Indian Council of Medical Research) அறிவிே்துள் ளது.



தகாவிட் – 19 போற் றுதநாய் பவடிப்னபச் சரி பசய் வேற்காை சாே்தியக் கூறிற்காக
இந்ேச் தசாேனையாைது தமற்பகாள் ளப்படுகிை்றது.



இந்ேே் போற்றுதநாய் ப் பாதிப்பு 940 ஆக அதிகரிே்திருக்கும் நினலயில் , WHOை் இந்ேக்
கூட்டு முயற்சி தசாேனையில் இந்தியா பங் தகற் கே் ேகுதி பபற் று உள் ளது.

ரகோவிட் – 19ை் கோக இந்திய ஆ ோய் ச்சியோள க
் ளின் எதி வி
் றன (ISRC - Indian
Scientists’ Response to CoViD-19)


இது தேசிய உயிரியல் அறிவியல் னமயம் , இந்திய அறிவியல் நிறுவைம் , டாடா
அடிப்பனட

ஆராய் ச்சி

நிறுவைம் ,

இந்தியே்

போழில் நுட்ப

நிறுவைம் ,

இந்திய

அறிவியல் கல் வி மற்றும் ஆராய் ச்சி நிறுவைம் மற் றும் பல் தவறு நிறுவைங் கனளச்
தசர்ந்ே ஆராய் ச்சியாளர்கள் ஆகிதயானரக் பகாண்ட ஒரு ேை்ைார்வக் குழு ஆகும் .


இது

அறிவியல்

ேகவல்

போடர்பில்

ேைது

திறனமயாை

பங் களிப்பிற்காக

திைே்தோறும் நிகழ் ந்து வரும் சூழ் நினலகள் குறிே்து விவாதிக்க இருக்கிை்றது.


இது ஆய் வு முடிவுகனள பவளிக்பகாண்டு வருவேற் காக ேற்பபாழுதுள் ள மற் றும்
கினடக்கக் கூடிய ேரவுகனள ஆய் வு பசய் வனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது. இது
மே்திய,
மாநில
மற் றும்
உள் ளூர்
தமம் படுே்துவேற் கு உேவ இருக்கிை்றது.



அரசாங் கங் களிை்

பணிகனள

தமலும்

இந்ேே் ேளமாைது இரண்டு முனறகளிை் மூலம் பசயல் படுகிை்றது. இது உேவினய
வழங் கக் கூடியவர்கனள உேவினய எதிர்பார்க்கும் மக்களுடை் இனணப்பேற்காக
னகதபசி மற் றும் கட்பசவி ஆகிய இரண்டு முனறகளில் பசயல் படுகிை்றது.

ரகோவிட் – 19ன் மூலம் அல் லது ஆதோ ம்


“பாே்தோபஜை்” எை்ற இேழில் பவளியிடப்பட்ட ஆராய் ச்சியிை்
படி,
னவரஸாைது எறும் புே் திண்ணிகளிலிருந்து மைிேர்களுக்குப் பரவியுள் ளது.



தமலும் , இந்ே னவரஸ்கள் மைிே உயிரணுக்கனள இலக்காகக் பகாள் வேற் கு சடுதி
மாற் றம்

ஒரு

முக்கியக்

காரணமாகும் .

எைதவ

இேை்

காரணமாக

இந்ே

மைிே

உயிரணுக்களில் இந்ே னவரஸ்கள் எளிோகப் பரவுகிை்றை.


எறும் புே் திண்ணிகள் சீைாவில் மிகவும் கடே்ேப்படும் உயிரிைங் களில் ஒை்றாகும் .



தகாவிட் – 19 னவரஸாைது ஒரு பபரிய ஆணி தபாை்ற தோற் றம் பகாண்ட புரேே்னேக்
பகாண்டிருக்கும் .



இந்ேப் புரேங் கள்

னவரஸ்களிை் நுனழவிற் கு வழி வகுக்கும் ஏற் பி பினணப்பு

அனமப்னப (RBD - Receptor Binding Domain) பகாண்டுள் ளது.


RBD ஆைது ஆஞ் ஜிதயாபடை்சிை் பநாதி – 2 ஆக மாற் றம் பபறுவதுடை்
பினணந்துள் ளது. இந்ே பநாதி நுனரயீரல் , இேயம் , சிறுநீ ரகம் மற்றும் இனரப்னபப்
பானேயில் காணப்படுகிை்றது.



தகாவிட் – 19 ஆைது 2002-03 ஆம் ஆண்டில் போற் று தநாயாக உருவாை சார்ஸ்
னவரஸிை் மாற்றம் பபற்ற ஒரு வடிவம் எை்று ஆராய் ச்சியாளர்கள் கூறியுள் ளைர்.
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ரநோயினின்று நீ க்கும் பிளோஸ்மோ


மிகவும் பகாடிய தகாவிட் – 19 தநாயாளிகளுக்குச் சிகிச்னச அளிப்பேற் கு தவண்டி
தகாவிட்

–

19

தநாயிலிருந்து

மீண்ட

தநாயாளிகளிடமிருந்துச்

தசகரிக்கப்பட்ட

தநாயிைிை்று நீ க்கும் பிளாஸ்மானவப் பயை்படுே்ே அபமரிக்காவிை் உணவு மற் றும்
மருந்து நிர்வாகம் அனுமதி வழங் கியுள் ளது.


தநாயிைிை்று நீ க்கும் பிளாஸ்மா சிகிச்னசயாைது ஏற்பகைதவ 2003 ஆம் ஆண்டில்
ஏற் பட்ட சார்ஸ் – Cov – 1 போற் று தநாய் , 2009 – 10 ஆம் ஆண்டில் ஏற் பட்ட HINI
இை்புளூயை்சா னவரஸ் மற் றும் 2012 ஆம் ஆண்டில் ஏற் பட்ட பமர்ஸ் - COV போற் றிை்
தபாது பரிதசாதிே்துப் பார்க்கப்பட்டது.



இந்ேச் சிகிச்னசயாைது தகாவிட் – 19ைிலிருந்து மீண்ட தநாயாளியிடமிருந்துப்
பிளாஸ்மானவச்

தசகரிே்து,

தகாவிட்

–

19ஆல்

மிகவும்

கடுனமயாகப்

பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் தநாயாளிக்குச் பசலுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


ைார்தமாை்கள் , ஊட்டச்சே்துகள் மற் றும் புரேங் கனள உடலில் பல் தவறு பகுதிகளுக்கு
எடுே்துச் பசல் வதே பிளாஸ்மாவிை் முக்கியமாை ஒரு பணியாகும் .

சுற் றுெ்சூழல் செய் திகள்
17 புதிய கி கங் கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன


பிரிட்டிஷ்
பகாலம் பியா
பல் கனலக்கழக
வாைியல்
மாணவர்
குைிதமாட்தடா 17 புதிய கிரகங் கனளக் கண்டுபிடிே்துள் ளார்.

னமக்தகல்



நாசாவிை் பகப்லர் விண்கலம் தசகரிே்ே ேரவுகளிை் மூலம் இப்புதிய கிரகங் கள்
கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள் ளை.



கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 17 கிரகங் களில் , பூமினய ஒே்திருக்கும் கிரகம் ‘KIC-7340288 பி’ எை
அதிகாரப் பூர்வமாக பபயரிடப்பட்டுள் ளது.



இது பூமினய விடவும் 1½ மடங் கு பபரிய கிரகமாகும் .

சக ் லர் விண்கலத் திட்டம்


நாசாவிை் வாைியலாளர் தஜாைை்ைஸ் பகப்லரிை் பபயரால் இே் திட்டம் இப்பபயர்
பபற் றது.



இந்ே விண்கலம் 2009 இல் ஏவப்பட்டு, 2018 இல் ஓய் வு பபற் றது.
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இந்தியோவில் பவப் ப அறலகள் (அனல் கோை் று)


மார்ச், ஏப்ரல் மற் றும் தம மாேங் கள் இயல் னப விட அதிக பவப்பமாக இருக்கும் எை்று
இந்திய வாைினல ஆய் வு னமயம் அறிவிே்துள் ளது.



மே்திய இந்தியாவில் இருக்கும் பபரும் பாலாை வாைினல துனணப் பிரிவுகள் மற் றும்
வடதமற்கு இந்தியாவிலிருக்கும் சில துனணப் பிரிவுகள்

ஆகியவற் றில் நிலவும்

பவப்பநினலனய விட சராசரி அதிகபட்ச பவப்பநினலயாைது இயல் னப விட 0.5 டிகிரி
பசல் சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் .

சவ ்


அளலகள்
உலக வாைினல அனமப்பிை் கூற் றுப்படி, போடர்ந்து 5 நாட்களிை் திைசரி அதிகபட்ச
பவப்பநினலயாைது சராசரி அதிகபட்ச பவப்பநினலயாை 5 டிகிரி பசல் சியஸ்
அளனவே் ோண்டும் தபாது பவப்ப அனல ஏற் படுகிை்றது.



பவப்ப அனலகளிை் தபாது, வாைினலயாைது அதிக பவப்பமுடனும் அதிக ஈரப்
பேே்துடை் இருக்கும் .



பவப்ப அனலகள் பபாதுவாக கடல் சார் (கடனல ஒட்டிய) நாடுகளில் நிகழ் கிை்றை.

சுை் றுச்சூழல் போதுகோப் பு மண்டலம்


மே்திய அரசாைது மே்திய பிரதேசே்தில் உள் ள தேசிய சம் பல் சரணாலயே்னே
சுற் றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மண்டலமாக (ESZ - eco-sensitive zone) அறிவிே்துள் ளது.



இந்ே சரணாலயமாைது கங் னக டால் பிை்களிை் வாழ் விடமாகவும் மிக அருகி விட்ட
இைமாை

கரியால் களிை்

(எண்ணினகயில்

75

சேவீேம் )

வாழ் விடமாகவும்

திகழ் கிை்றது.

ESZ


சுற் றுச்சூழல்

பாதுகாப்பு

மண்டலங் கள்

ஆைது

"சூழலியல்

அதிர்வு

ோங் கு

மண்டலங் களாக" பசயல் படும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும் .


இனவ மே்திய சுற் றுச்சூழல் , வை மற்றும் காலநினல மாற் ற அனமச்சகே்திைால்
நிர்வகிக்கப் படுகிை்றை.
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ஒடிசோவில் யுர சிய நீ ந
் ோய் கள்


ஒடிசாவில் உள் ள சிலிக்கா ஏரியில் முேை்முனறயாக யுமரசிய நீ ர்நாய் கள் காணப்
பட்டை.



ஒடிசாவிை் சிலிக்கா ஏரியில் ஒர் ஆய் னவ தமற் பகாண்ட ஆராய் ச்சியாளர்கள் உவர் நீ ர்
உப்பங் கழியில் வாழக்கூடிய ஒரு மீை்பிடிப் பூனையிை் இைப்பபருக்கக் கூட்டம்
இருப்பனேக் கண்டறிந்துள் ளைர்.



இது உலகளவில் ஆபே்து நினலயில் உள் ள ஒரு உயிரிைமாகும் . இது குனறந்ே
இடங் களில்

மட்டுதம

காணப்படுகிை்றது.

இது

பேற் கு

ஆசியாவில் மிகக் குனறந்ே இடங் களில் காணப்படுகிறது.
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மற் றும்

பேை்கிழக்கு

க ிநுண்தூள் பசறிவு


கங் தகாே்ரிப் பைிப் பானறக்கு அருகில் கரிநுண்தூள்
தகானடயில்

(Black carbon) பசறிவாைது

காட்டுே் தீ மற் றும் விவசாயக் கழிவுகனள எரிக்கும் முனறயாை

“பயிர்ே்ோள் எரிப்பு” ஆகியவற் றிை் காரணமாக 400 மடங் கு உயர்ந்துள் ளது.


வாடியா இமயமனல புவியியல் நிறுவைே்னேச் தசர்ந்ே (WIHG - Wadia Institute of Himalayan
Geology) விஞ் ஞாைிகளால் தமற்பகாள் ளப்பட்ட ஆய் விை் பிை்ைர் இந்ே முடிவாைது
பவளியிடப் பட்டுள் ளது.



உலகில்

கறுப்பு

கரி

நுண்தூள் கனள

அதிக

அளவில்

பவளியிடும்

இந்ே

உமிழ் வாைது

நாடுகளில்

இரண்டாவது இடே்தில் இந்தியா உள் ளது.


அடுே்து

வரவிருக்கும்

ஆண்டுகளில்

வியே்ேகு

அளவில்

அதிகரிக்கும் எை்று எதிர்பார்க்கப் படுகிை்றது எை்று ‘வளிமண்டல ஆராய் ச்சி’ இேழ்
கூறுகிை்றது.


இந்திய - கங் னகச் சமபவளியாைது இேற் கு மிகப்பபரிய பங் களிப்பாக இருக்கும்
எை்றும் இது கூறுகிை்றது.

க ிநுண்தூள்


கரிநுண்தூள்
ஆைது
புனேபடிவ
எரிபபாருள் கள்
மற் றும்
ஆகியவற் றிை் முழுனமயற்ற எரிப்பிை் மூலம் ஏற் படுகிை்றது.



CO2

வாயுவிற்குப்

பிறகு

காலநினல

மாற் றே்திற் கு

இது

உயிர்வளங் கள்

இரண்டாவது

பபரிய

பங் களிப்பாக இருக்கும் எை்று கூறப்படுகிறது.

பல் லுயி ்ப் பபருக்கத்திை் கோன உலகளோவிய கூட்டிறணவு


ஐதராப்பிய

ஆனணயமாைது

பமாைாக்தகாவில்

ஒரு

புதிய

உலகளாவிய

கூட்டினணனவே் போடங் கியுள் ளது.


பல் லுயிர்ப் பாதுகாப்பிை் அவசியம் குறிே்து விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற் காக ஒரு
வலுவாை கூட்டினணவிற் கு இந்ே ஆனணயம் அனழப்பு விடுே்துள் ளது.



2020 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபரில் நனடபபற இருக்கும் உயிரியல் பை்முகே் ேை்னம
ஒப்பந்ேம் போடர்பாை பங் காளர்கள் மாநாட்டிை் 15வது அமர்விற் கு முை்ைோக, இந்ே
ஆனணயக் குழுவாைது இயற் னகப் பிரச்சினைகள் குறிே்து பபாது மக்களினடதய
விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



CoP 15ை் தபாது, உயிரியல் பை்முகே்ேை்னம போடர்பாை ஐக்கிய நாடுகளிை்
ஒப்பந்ேே்தில்
உள் ள 196 உறுப்பு நாடுகள்
இயற் னகனயப் பாதுகாக்கவும்
மீட்படடுக்கவும் ஒரு புதிய உலகளாவியக் கட்டனமப்னப ஏற்றுக் பகாள் ளும் எை்று
எதிர்பார்க்கப் படுகிை்றது.
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சுக்னோ ஏ ி


சுக்ைா ஏரியாைது, அேை் உயிர்வாழ் வு மற் றும் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு

சட்டப்பூர்வ

நிறுவைமாக அறிவிக்கப்பட தவண்டியது அவசியம் எை்று ைரியாைா மற் றும்
பஞ் சாப் மாநில உயர் நீ திமை்றம் கூறியுள் ளது.


மூை்று மாே காலே்திற் குள் சுக்ைா ஏரினய ஈரநிலமாக அறிவிக்க தவண்டும் எை்று
சண்டிகர் நிர்வாகே்திற்கு அந்ே உயர் நீ திமை்றம் உே்ேரவிட்டுள் ளது.



ைரியாைா,

பஞ் சாப் ,

சண்டிகர்

ஆகியவற் றிை்

நீ ர்ப்பிடிப்பு

பகுதியில்

உள் ள

கட்டிடங் கனள இடிக்கவும் அந்ே உயர் நீ திமை்றம் உே்ேரவிட்டுள் ளது.

தூய் றம இந்தியத் திட்டத்தின் இ ண்டோவது கட்டம்


தூய் னம இந்தியே் திட்டே்திை் இரண்டாவது கட்டே்திற் கு மே்திய அரசு ஒப்புேல்
அளிே்ேது.



இந்ே இரண்டாவது கட்டமாைது பிை்வருவைவற்னற உள் ளடக்கிய திறந்ேபவளிக்
கழிப்பிடமற்ற - பிளஸ் (ODF Plus - Open Defecation Free Plus) எை்பதிை் மீது கவைம்
பசலுே்தும் .



o

ODF நினலே் ேை்னம மற் றும்

o

திட மற் றும் திரவக் கழிவு தமலாண்னம (SLWM - Solid and liquid waste management)

இந்ே

இரண்டாவது

கட்டமாைது

2020-21

மற் றும்

2024-25

ஆம்

ஆண்டுகளுக்கு

இனடப்பட்ட காலக்கட்டே்தில் ஒரு திட்ட முனறயில் பசயல் படுே்ேப்படும் .

சதுப் புநில மோன்


சதுப்புநில மாை் இைமாைது காை்ைா தேசியப் பூங் கா மற்றும் புலிகள் காப்பகே்தில்
(Kanha National Park and Tiger Reserve - KNPTR) அதிக எண்ணினகயில் காணப்படுகிை்றது.



KNPTR ஆைது மே்தியப் பிரதேசே்திை் மாண்ட்லா மற் றும் பாலகாட் மாவட்டங் களுக்கு
இனடயில் சாே்புரா மனலகளிை் னமக்கால் பகுதியில் அனமந்துள் ளது.



சதுப்புநில மாை் ஆைது KNPTRல் மட்டுதம வாழ் கிை்றது.

ெது ் புநில மான்


சதுப்பு மாைிை் மூை்று துனண இைங் கள் இந்தியே் துனணக் கண்டே்தில் காணப்
படுகிை்றை.
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ச யர்

காண ் டும்

குதி

வாழ் விடம்

தமற் கு சதுப்புநில மாை்

தநபாளம்

சதுப்பு நிலப் பகுதி

கிழக்கு சதுப்புநில மாை்

காசிரங் கா மற் றும் துே்வா

சதுப்பு நிலப் பகுதி

தேசியப் பூங் காக்கள்
பேற்கு சதுப்புநில மாை்

மே்திய மற் றும் வட இந்தியா

நிலப் பகுதி

சுை் றுச்சூழல் பதோட ்போன குை் ைங் கள்


2018 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 (2017-18) அை்று நினறவனடந்ே நிதியாண்டிற் காை
அறிக்னகனய இந்தியாவிை் ேனலனமக் கணக்குே் ேணிக்னகயாளர் ோக்கல்
பசய் ோர்.



இந்ே அறிக்னகயிை் படி, 2014 முேல் 2016 வனர, இந்தியாவில் சுற் றுச்சூழல்
போடர்பாை குற்றங் களில்
40% குற் றங் கள்
ராஜஸ்ோை்
மாநிலே்திலிருந்து
பதிவாகியுள் ளை.



வைவிலங் கு குற் றக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவுகள் இந்ே மாநிலே்தில் நிறுவப்பட வில் னல
எை்று இந்ே அறிக்னக சுட்டிக் காட்டியுள் ளது.



உள் ளூர் ஆதலாசனைக் குழு இல் லாே காரணே்திைால் ரந்ேம் தபார் புலிகள் காப்பகம்
மற் றும் சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் ஆகியனவ சரியாக கட்டுப்படுே்ேப் படவில் னல
எை்று இந்ே அறிக்னக குறிப்பிட்டுள் ளது.

அழிவின் விளிம் பில் நீ லகி ி வற யோடு


சா்வதேச இயற் னகப் பாதுகாப்பு னமயமாைது, உலக அளவில் சுமாா் 30 ஆயிரம் வை
விலங் குகள்

அழிவிை்

விளிம் பிலும் ,

அச்சுறுே்ேலுக்கும்

உள் ளாகி

இருப்போக

அறிவிே்துள் ளது.


ேமிழகே்னேப் பபாருே்ேவனர நீ லகிரி வனரயாடு அழியும் நினலயில் உள் ளோக
எச்சரிக்னக விடுே்துள் ளது.



நீ லகிரி வனரயாடு எை்பது ேமிழகே்திை் மாநில விலங் கு ஆகும் .
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பவளப் போறைகள் பவளுத்தல்


கிதரட் தபரியர் ரீஃப் (Great Barrier Reef) வரவிருக்கும் வாரங் களில் பவப்ப அழுே்ேே்திை்
காரணமாக மிகக் கடுனமயாை காலே்னே எதிர்பகாள் ளும் .



கிதரட் தபரியர் ரீஃப் மனரை் பார்க் ஆைது உலகிை் மிகப்பபரிய பவளப்பானற
அனமப்பாகும் .



இது தோராயமாக இே்ோலி நாட்டிை் அளனவ ஒே்ேது.



ஆஸ்திதரலியாவிை் குயிை்ஸ்லாந்து கடற் கனரயில் பவளக் கடலில் இந்ேப்
பானற அனமந்துள் ளது.



கிதரட் தபரியர் ரீஃப் ஆைது விண்பவளியில் இருந்தும் காணப்படக் கூடியோகும் .

பவளப்

தமலும் இது உயிரிைங் களால் உருவாக்கப்பட்ட உலகிை் மிகப்பபரிய ஒரு ஒற் னறக்
கட்டனமப்பாகும் .



இது 1981 இல் உலக பாரம் பரியே் ேளமாகே் தேர்ந்பேடுக்கப் பட்டது.



பவளப்பானறகள் கடலில் உள் ள பல் லுயிர் பபருக்கே்திை் முக்கியமாை இடங் களாகும் .



கடல் பவப்பநினலயிலிருந்து பவப்ப அழுே்ேம் மற் றும் அந்ே பவப்பே்திை் காலம்
ஆகியவற் றால் பவளப்பானற பவளுக்க தநரிடுகிறது.



பவளங் கனள பவளுே்ேல் எை்று பபரும் பாலும் அனழக்கப்படுவது உண்னமயில்
பவளே்திை் மீது வாழும் பாசிகளிை் இழப்பாகும் .



பவளப் பானறகள் பவப்பமண்டல நீ ர் பகுதிகளில் பபாதுவாக 70 முேல் இருந்து 80
வனரயிலாை பாரை்ஹீட்டுகளில் வளர்கிறது.
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சிவப் புப் போண்டோவின் நிறல – Traffic


"இந்தியா மற் றும் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட அண்னட நாடுகளில் சிவப்புப் பாண்டாவிை்
சட்டவிதராே வர்ே்ேகம் போடர்பாை அச்சுறுே்ேல் கனள மதிப்பீடு பசய் ேல் " எை்ற
ேனலப்னபக் பகாண்ட TRAFFIC அனமப்பிை் அறிக்னகயாைது ஜூனல 2010 ஆம்
ஆண்டு முேல் 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூை் மாேம் வனரயிலாை பே்து ஆண்டுக் காலே்தில்
சிவப்புப் பாண்டாவிை் தவட்னடயாடுேல் மற் றும் சட்டவிதராே வர்ே்ேகே்னே ஆய் வு
பசய் துள் ளது.



சிவப்புப் பாண்டா ஆைது இந்தியா, தநபாளம் , பூடாை், மியாை்மரில் உள் ள வடக்கு
மனலகள் மற்றும் பேற் கு சீைா ஆகியவற்றில் மரங் களில் வாழும் ஒரு சிறிய வனகப்
பாலூட்டியாகும் .



இது இந்தியாவில் சிக்கிம் , தமற் கு அருணாச்சலப் பிரதேசம் , தமற் கு வங் கே்திை்
டார்ஜிலிங் மாவட்டம் மற் றும் தமகாலயாவிை் சில பகுதிகளில் காணப் படுகிை்றது.



இது சிக்கிம் மாநிலே்திை் மாநில விலங் காகவும் விளங் குகிை்றது.

TRAFFIC


வைவிலங் கு வர்ே்ேகக் கண்காணிப்பு அனமப்பாை TRAFFIC ஆைது பல் லுயிர் மற் றும்
நினலயாை வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டிை் நினலயிலும் வை விலங் குகள் மற்றும்
ோவரங் கள் ஆகியவற் றிை் வர்ே்ேகே்தில் உலகளவில் பசயல் படும் ஒரு முை்ைணி
அரசு சாரா அனமப்பாகும் .
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இது இயற் னகக்காை உலகளாவிய நிதியம் (WWF - World Wide Fund for Nature WWF)
மற் றும் பை்ைாட்டு இயற் னகப் பாதுகாப்பு மை்றம் (IUCN – International Union for the
Conservation of Nature - IUCN) ஆகியவற் றிை் ஒரு உே்திசார் கூட்டினணவாக 1976 ஆம்
ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.



TRAFFIC

அனமப்பிை்

ேனலனமயகமாைது

ஐக்கிய

இராஜ் ஜியே்தில்

உள் ள

தகம் பிரிட்ஜில் அனமந்துள் ளது.

வோல் மீகி கோப் பகத்தில் மீண்டும் இந்தியக் கோட்படருறம


உலகிை் மிகப்பபரிய கொட்படருனம இைமாை இந்தியக் கொட்படருனமயாைது (தபாஸ்
பகௌர்ஸ்) பீகாரிை் வால் மீகி புலிகள் காப்பகே்திற்கு (Valmiki Tiger Reserve - VTR) மீண்டும்
திரும் பியதோடு மட்டுமல் லாமல் , புல் பவளிப் பரப்பளவு அதிகரிப்பிை் காரணமாக
அங் கு இைப்பபருக்கம் பசய் யவும் போடங் கியுள் ளை.



VTR ஆைது 1990 ஆம் ஆண்டிை் போடக்கே்தில் அனமக்கப்பட்டது.



இது பீகாரிை் தமற் கு சம் பராை் மாவட்டே்தில் 899 சதுர கிதலாமீட்டர் பரப்பளவில்
பரவியுள் ளது. இது வடக்தக தநபாளே்திை் சிட்வாை் தேசியப் பூங் கானவயும் தமற்தக
உே்ேரப் பிரதேசே்னேயும் எல் னலயாகக் பகாண்டுள் ளது.



1986

ஆம்

ஆண்டு

முேல்

இந்தியக்

கொட்படருனம

இைங் கள்

இயற் னக

பாதுகாப்பிற்காை சர்வதேச ஒை்றியே்திை் சிவப்பு பட்டியலில் ‘பாதிக்கப்படக்கூடிய’
இைங் களாகப் பட்டியலிடப் பட்டுள் ளை.

பல் லுயி ்ப் பபருக்கத்திை் கோன கூட்டிறணவு


பல் லுயிர்ப்

பபருக்கே்திற் காை

உலகளாவிய

கூட்டினணவாைது

போடங் கப்

பட்டுள் ளது.


இந்ே முை்முயற்சியாைது ஐதராப்பிய ஆனணயே்ோல் போடங் கப் பட்டது.
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இந்ேக்

கூட்டினணவிற் கு

“பல் லுயிர்ப்

பபருக்கே்திற்காை

கூட்டினணவு”

எை்று

பபயரிடப் பட்டுள் ளது.

பனிப் ரபோ ற
் வயில் மோை் ைங் கள்


நாசா மற் றும் ஜாக்ஸா அனமப்புகளது கண்டுபிடிப்புகளிை் படி, குளிர்காலப் பைிப்
தபார்னவயாைது இப்தபாது 110 நாட்களுக்கு நீ டிக்கும் எை்று எதிர்பார்க்கப்
படுகிை்றது. இது 1982 மற் றும் 2014 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட காலப்
பகுதியில் நிகழ் ந்ே 126 நாட்களுடை் ஒப்பிடும் பபாழுது, ேற்பபாழுது குனறந்ே நாட்கள்
மட்டுதம நிகழ இருக்கிை்றது.



2071 மற் றும் 2100 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடயில் ஏற் படும் குளிர்காலப் பைிப்
தபார்னவக்

கால

மாற் றங் கனளக்

காட்டும்

வனரபடங் களில்

ேற்தபானேய

மாற் றே்திை் வடிவங் கள் பேரிந்ேை.


இது 1982-2014 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இனடப்பட்ட ேரவுகளுடை் ஒப்பிடப்பட்டது.



வட அபமரிக்கா மற் றும் ஆசியா முழுவதும் 40 முேல் 50 டிகிரி அட்சதரனக வனர அதிக
அளவிலாை பைிப் தபார்னவச் சரிவாைது எதிர்பார்க்கப் படுகிை்றது.

அபோயக மோன மோசுபோடு


மே்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியே்திை் (Central Pollution Control Board - CPCB)
சமீபே்திய ேரவுப் புதுப்பிப்பிை் படி, இந்தியாவில்
அபாயகரமாை பபாருட்களால் மாசுபட்டுள் ளை.



128 ேளங் கள்

நச்சு மற் றும்

இதில் தமற் கு வங் கம் 27 ேளங் களுடை் முேலிடே்திலும் ஒடிசா 23 ேளங் களுடை்
இரண்டாவது இடே்திலும் உள் ளை.

CPCB


இந்தியாவிை் மே்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமாைது மே்திய சுற் றுச்சூழல் , வைம்
மற் றும் காலநினல
அனமப்பாகும் .



மாற் ற

அனமச்சகே்திை்

கீழ்

உள் ள

ஒரு

சட்ட

ரீதியாை

இது 1974 ஆம் ஆண்டில் நீ ர் (மாசு ேடுப்பு மற் றும் கட்டுப்பாடு) சட்டே்திை் கீழ் நிறுவப்
பட்டது.



CPCBக்கு காற்று (மாசு ேடுப்பு மற் றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம் , 1981ை் கீழ் அதிகாரங் கள்
மற் றும் பசயல் பாடுகள் வழங் கப் பட்டுள் ளை.



ஏழு மண்டல அலுவலகங் கள்

மற் றும் 5 ஆய் வகங் கள்

ஆகியவற் றுடை் CPCBை்

ேனலனம அலுவலகம் புது தில் லியில் உள் ளது.


இது நீ ர் மற்றும் காற்று மாசுபாட்னடே் ேடுக்கவும் அவற் னறக் கட்டுப்படுே்ேவும்
மே்திய அரசிற் கு அறிவுனர வழங் குகிை்றது.

பவள் றள ஒட்டகச் சிவிங் கி


விலங் குகனள தவட்னடயாடுபவர்கள் வடகிழக்கு பகை்யாவில் மிகவும் அரிோை
இரண்டு பவள் னள ஒட்டகச் சிவிங் கிகனளக் பகாை்றுள் ளைர். உலகில் ேற்பபாழுது
ஒரு பவள் னள ஒட்டகச் சிவிங் கி மட்டுதம உயிதராடு உள் ளது.



தோல்

பசல் கள்

நிறமி

இல் லாமல்

இருப்பேற்குக்

நினலயாை இலூசிய மொற் றமாைது ஒட்டகச்
தோற் றே்திற் கு காரணமாக விளங் குகிை்றது.
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காரணமாை

சிவிங் கியிை்

ஒரு

மரபணு

பவள் னளே்

நிறே்



இலூசிய

மொற் றமாைது

அல் பிைிசே்திலிருந்து

தவறுபட்டோக

உள் ளது.

இங் கு

பமலைிை் உற் பே்தி பசய் யப் படுவதில் னல.


2016 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாேே்தில் இயற் னகப் பாதுகாப்பிற் காை சர்வதேச
ஒை்றியமாைது (International Union for Conservation of Nature - IUCN) ஒட்டகச் சிவிங் கிகனள
ேைது

சிவப்புப்

பட்டியலில்

“பாதிக்கப்படக்கூடிய”

இைங் களாக

வனகப்படுே்தி

உள் ளது.


IUCNை் கூற் றுப்படி, வாழ் விட இழப்பு, உள் நாட்டு அனமதியிை்னம, தவட்னடயாடுேல்
மற் றும் சுற் றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் ஆகியனவ ஒட்டகச் சிவிங் கிகளிை் எண்ணிக்னக
வீழ் சசி
் அனடந்ேேற் கு வழிவகுே்ே நாை்கு முக்கிய காரணிகளாகும் .

ஒக்குளுபடண்டோவிஸ் பகௌங் கர

(Oculudentavis khaungraae)



இது இதுவனர கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறிய னடதைாசர் ஆகும் .



வடக்கு மியாை்மரில் 99 மில் லியை் ஆண்டுகள் பழனமயாை அம் பர் பிசிை் ஒை்றில்
சிக்கிய னடதைாசரிை் புனேபடிவ மண்னட ஓட்னட விஞ் ஞாைிகள் கண்டுபிடிே்ேைர்.



இது ஒரு நவீை ைம் மிங் பறனவயிை் அளனவக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ேப் புனேபடிவமாைது சுமார் 250 மில் லியை் முேல் 65 மில் லியை் ஆண்டுகளுக்கு
முை்பு, இமடயூழிக் காலே்திலிருந்ே மிகச்சிறிய னடதைாசனரக் குறிக்கிறது.

ரதசியத் தூய் றமக் கோை் றுத் திட்டம்


காற் று மாசுபாடு போடர்பாை பிரச்சினைகனள உள் ளூர் நினலயில்

னகயாள

தவண்டியிருப்போல் தேசியே் தூய் னமக் காற் றுே் திட்டே்திற்காக (National Clean Air
Programme - NCAP) நகர அளவிலாை திட்டங் கனள மே்திய சுற்றுச்சூழல் துனற
அனமச்சகம் பரிந்துனரே்துள் ளது.


இந்திய அரசாைது 2019 ஆம் ஆண்டு ஜைவரி மாேே்தில் தேசியே் தூய் னமக் காற்றுே்
திட்டே்னே போடங் கியுள் ளது.
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டனுரப-ஒட ்-எல் பி கோல் வோய்


டனுதப-ஓடர்-எல் பி கால் வாயாைது டனுதப, ஓடா மற் றும் எல் பி ஆகிய 3 நதிகனள
இனணப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இது

கருப்புக்

கடலிலிருந்து

பால் டிக்

மற் றும்

வடக்குக்

கடல்

வனரயிலாை

பயணே்திற்காை மாற் றுக் கடல் வழிப் பானேனய அளிக்கிை்றது.


இருப்பினும் இந்ேக் கால் வாயிை் கட்டுமாைே்திற்கு எதிராக பல் தவறு கருே்துக்கள்
சுற் றுச்சூழல் அனமப்புகளால் எழுப்பப்பட்டு வருகிை்றை.

பபங் களுருவின் நீ ப
் ் போதுகோப் பு மதிப் பீடு


கர்நாடகாவிை்

ேனலநகராை

பபங் களுரு

நகரமாைது

இந்தியாவிை்

நீ ர்ப்

பற் றாக்குனறயுள் ள மாவட்டங் களிை் பட்டியலில் முேலிடே்தில் உள் ளது.


இது மே்திய அரசிை் ஜல் சக்தி அபியாை் (Jal Shakti Abhiyaan - JSA) முை்பைடுப்பிற்காை
ஒரு சவாலாக விளங் குகிை்றது.



இந்ே முை்பைடுப்பாைது நாடு முழுவதிலும் உள் ள 255 நீ ர்ப் பற் றாக்குனறயுள் ள
மாவட்டங் களிை் நீ ர் மற் றும் நீ ர்ப்பாசைே் தேனவகனளக் கனளய இருக்கிை்றது.



பபங் களுரு நகரமாைது JSAை் கீழ் நீ ர்ப் பாதுகாப்புப் பணிகளிை் அடிப்பனடயில்
மிகவும் தமாசமாக 200வது இடே்தில் உள் ளது. இேை் மதிப்பீடு 11 சேவிகிேமாகும் .



2008 ஆம் ஆண்டு முேல் இேற் காை சட்டங் கள் நனடமுனறயில் உள் ளை. இச்சட்டங் கள்
அனைே்துப் பபாது இடங் கள் மற் றும் குடியிருப்புக் கட்டிடங் களில் மனழநீ ர் தசகரிப்பு
அனமப்புகனள கட்டாயமாக்கியுள் ளை.



ேற் பபாழுது வனர பபங் களுரு நகரமாைது குனறந்து வரும் நீ ர் ஆோரங் கள் மற் றும்
பல் தவறு

ஏரிகளில்

ஏற் பட்டுள் ள

அதிக

அளவிலாை

மாசுபாடு

ஆகிய

பிரச்சினைகளுக்கு உள் ளாகியுள் ளது.


தமலும் , கர்நாடகாவிை் 2017ஆம் ஆண்டு கழிவுநீ ர்க் பகாள் னகயாைது JSAை் கீழ்
குறிப்பிடப்பட்டுள் ள இனடயீடுகனளப் தபாை்தற இனடயீடுகனள வலியுறுே்துகிை்றது.
இது “20 சேவிகிேம் ” எை்ற மறு பயை்பாட்டு இலக்னக நிர்ணயிே்துள் ளது.



தமற் குறிப்பிட்டனவகள் அனைே்தும் பபங் களுரு நகரிை் மதிப்பீட்டுப் பட்டியலில்
பிரதிபலிக்கவில் னல.
ேகவல் கனளே்
பபற் றுள் ளது.

ேவிர

5

பாதுகாப்புே்

அனைே்துே்

ேளங் கள்

துனறகளிலும்

குறிே்து
சுழிய

பதிதவற் றப்படும்

மதிப்னப

இந்நகரம்

வழக்கமோன பருவகோல மறழ - இந்தியோ


இந்ே ஆண்டிை் தம மற் றும் ஜூனல ஆகிய மாேங் களுக்கு இனடப்பட்ட காலகட்டே்தில்
எல் நிதைா கால நினலயாைது சமநினலயாக இருக்கும் எை்று இந்திய வாைினலே்
துனறயாைது அறிவிே்துள் ளது.



இது பேை் தமற் குப் பருவ மனழக் காலே்திை் தபாது இந்தியாவிற் கு வழக்கமாை
மனழப் பபாழினவே் ேர இருக்கிை்றது.



இந்தியக் கால நினலயாைது பபரும் பாலும் எல் நிதைா மற் றும் லா நிதைாவால்
பாதிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ேக் காலநினலயிை் சமநினல நிகழ் வாைது எல் நிதைா பேற்கே்திய அனலவு எை்று
குறிப்பிடப் படுகிை்றது (ENSU).



எல் நிதைா

பேற்கே்திய

அனலவாைது
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வியாபாரக்

காற்றுகனள

வலுப்

பபறச்

பசய் கிை்றது. இந்ேக் காற் று பருவ காலே்திை் தபாது இந்தியாவிற் கு நல் ல மனழப்
பபாழினவே் ேருகிை்றது.


எைதவ ENSO சமநினலயாக இருக்கும் தபாது இந்தியா நல் ல மனழப் பபாழினவப்
பபறுகிை்றது.

பசுபிக்கில் நிலநடுக்கம்


2020

ஆம்

ஆண்டு

மார்ச்

25

ஆம்

தேதியை்று

7.5

ரிக்டர்

அளவு

பகாண்ட

நிலநடுக்கமாைது வடக்கு பசிபிக்னகே் ோக்கியது.


இந்ே நிலநடுக்கமாைது கடலுக்கடியில் 37 னமல் கள் ஆழே்தில் ஏற் பட்டு, ரஷ்யாவிை்
குரில் தீவுகனளே் ோக்கியது.



இது பசிபிக் பபருங் கடலில் இருந்து ஓதகாட்சக
் ் எை்ற கடனலப் பிரிக்கிை்ற ஒரு
எரிமனலே் தீவுக் கூட்டங் கனளச் தசர்ந்ேோகும்



இந்ேே் தீவுகள் ேற்பபாழுது ரஷ்யாவிைால் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றை.



இருப்பினும் , இந்ேே் தீவுக் கூட்டங் களிை் பேற் கில் உள் ள 4 தீவுகளிை் மீோை
ஜப்பாைிை் உரினமக் தகாருேலாைது ேற்பபாழுது நனடபபற் று வரும் குரில் தீவுகள்
பிரச்சினைக்கு இட்டுச் பசை்றுள் ளது.



இந்ேே் தீவுகள் தமதலாட்டு இயக்க நினலப்புே் ேை்னமயற் ற பகுதியாை “பநருப்பு
வனளயே்தில் ” அனமந்துள் ளது.



பநருப்பு வனளயம் எை்பது பல் தவறு எரிமனல பவடிப்புகள் மற் றும் நிலநடுக்கங் கள்
நிகழும் பசிபிக்கில் உள் ள ஒரு பகுதியாகும் .

ம பணு மோை் ைப் பட்ட பயி ் வறகயின் கள ஆய் வு


தேசியே் ோவரவியல் ஆராய் ச்சி நிறுவைமாைது

பூச்சி எதிர்ப்பு வனக பகாண்ட

பருே்திப் பயிர் வனகனய உருவாக்கியுள் ளது.


லூதியாைாவிை் பஞ் சாப் தவளாண் பல் கனலக்கழக னமயே்தில்

இந்ேப் பருே்தி

வனகயாைது கள ஆய் வு பசய் யப்பட உள் ளது.


2015 ஆம் ஆண்டில் , பஞ் சாபில் மூை்றில் இரண்டு பங் கு பருே்திப் பயிர்கனள பவள் னள
ஈக்கள் அழிே்ேை.



ோவர இனலகளிை் அடிப்பகுதியில் பவள் னள ஈக்கள் அேை் உணனவப் பபறுகிை்றை.



சூடாை பவப்பமண்டலக் காலநினலகளில் இனவ பபாதுவாக காணப் படுகிை்றை.



இனவ பசுனமப் பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படுகிை்றை.
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அக்ஷய் உ ஜ
் ோ இறணய வோயில்


அக்ஷய் உர்ஜா இனணய வாயிலாைது புதிய மற் றும் புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி
அனமச்சகே்ோல் போடங் கப் பட்டது.



அக்ஷய்

உர்ஜா

அல் லது

பயை்படுே்துவேற்காை

புதுப்பிக்கே்ேக்க

வழிகனள

ஆற் றனல

உருவாக்குவனே

மிகவும்

இந்ே

திறனமயாக

இனணய

வாயில்

தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


மிை்சாரக்

கட்டங் களுக்கும்

ேைிே்து

இயங் கும்

பயை்பாட்டிற் கும்

மற் றும்

பரவலாக்கப்பட்ட மிை் உற் பே்திக்கும் , மிை்சாரம் ேயாரிக்க புதுப்பிக்கே்ேக்க எரிசக்தி
ஆோரங் கனள பிை்பற்றுவேற்காை கண்டுபிடிப்புகனள இது ஊக்குவிக்கிறது.

சிக்கிம் பனிப் போறைகள்


தடராடூைில்
உள் ள
வாடியா
இமாலயப்
புவியியல்
னமயே்னேச்
தசர்ந்ே
ஆராய் ச்சியாளர்கள் ஒரு ஆய் னவ தமற்பகாண்டு, சிக்கிமில் உள் ள பைிப்பானறகள்
மிக தவகமாக உருகி வருகிை்றை எை்பனேக் கண்டறிந்து உள் ளைர்.



2000 ஆம் ஆண்டு முேல் , தமற்கு மற் றும் மே்திய இமாலயப் பைிப்பானறகள் குனறவாை
உருகுேனலக் பகாண்டுள் ளோக காட்டிை.



ஆைால் சிக்கிம் பைிப் பானறகனளப் பபாறுே்ே வனரயில் , உருகும் விகிேமாைது
அதிகரிே்துள் ளது.



தகானடக் கால பவப்பநினல அதிகரிப்பாைது பைிப் பானறகள் உருகுேலுக்கு முக்கியக்
காரணமாகும் .



பைிப்பானறகளிை் நீ ளம் , கழிவுகள் உள் ள பகுதிகள் , பரப்பு, பைிப்பானற ஏரிகள் , பைி
உயரம் ஆகிய பல் தவறு கூறுகனளப் பற் றி இந்தியாவில் தமற் பகாள் ளப்படும்
முேலாவது ஆய் வு இதுவாகும் .
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க ி நிலங் கள்


ஐக்கிய நாடுகளிை் கீழ்

பசயல் படும் உணவு மற் றும்

தவளாண் அனமப்பாைது

சமீபே்தில் கரி நிலங் கள் குறிே்ே ஒரு அறிக்னகனய பவளியிட்டுள் ளது.


புவியிை்

தமற் பரப்பில்

3%

நிலப்பரப்னப

மட்டுதம

இந்ே

கரி

நிலங் கள்

பகாண்டிருந்ோலும் பல நூற் றாண்டுகளாக பூமிக்கடியில் புனேந்துள் ள கார்பனை
பவளிவரே் தூண்டுகிை்றை எை்று இந்ே அறிக்னக கூறுகிை்றது.


எப்தபாது கார்பை் பவளிதயறுகிை்றதோ, அப்தபாது அனவ பசுனம இல் ல வாயுக்கனள
உமிழும் .



இனவ 1 ஜிகா டை் அளவுள் ள கார்பனை பவளிதயற்றும் திறை் பகாண்டது.



உலக மண்வள கார்பைிை் பமாே்ே அளவில் 30 சேவிகிேே்னேக் கரி நிலங் கள்
பகாண்டுள் ளை எை்று இந்ே அறிக்னக கூறுகிை்றது.



இந்தோதைசியாவாைது 40% பவப்ப மண்டல கரி நிலங் கனளக் பகாண்டு உள் ளது.

உள் ளக எ ிப் பு இயந்தி ங் களின் எ ிபபோருள் திைன்


இந்திய அரசிை் மே்திய அறிவியல் மற் றும் போழில் நுட்பே் துனறயிை் கீழ்
பசயல் படும் துகள் உதலாகம் மற் றும் புதிய பபாருட்களுக்காை சர்வதேச
தமம் படுே்ேப்பட்ட னமயமாைது (International Advanced Centre for Powder Metallurgy and New
Materials

-

ARCI)

உள் ளக

எரிப்பு

இயந்திரங் களிை்

எரிபபாருள்

திறனை

தமம் படுே்துவேற்காக ஒரு போழில் நுட்பே்னே உருவாக்கியுள் ளது.


இந்ேே்

போழில் நுட்பமாைது

எை்ஜிை்களில்

உராய் னவக்

குனறப்பேை்

மூலம்

எரிபபாருள் திறனை தமம் படுே்துகிை்றது.


இது தலசர் தமற் பரப்பு நுண் கலப்பிை் (texturing) மூலம் அனடயப் படுகிை்றது.



இந்ேே் போழில் நுட்பே்தில் , நுண் தமற் பரப்பு கலனவயிை் அளவு, அடர்ே்தி மற் றும்
வடிவே்னேக் கட்டுப்படுே்துவேை் மூலம் உராய் வு கட்டுப்படுே்ேப் படுகிை்றது.



இந்ேக் கலப்பாைது ஒரு துடிப்பு தலசர் கற் னறயிை் மூலம் உருவாக்கப் படுகிை்றது.

பிஎஸ் IVலிருந்து பிஎஸ் VI


பகாராைா னவரஸ் தநாய் ே் போற் னறே் ேடுப்பேற் காக நாடு முழுவதும் முடக்கம்
அல் லது ஊரடங் கு தமற்பகாள் ளப் பட்டிருக்கும்
நினலயில் , இந்திய உச்ச
நீ திமை்றமாைது பாரே் நினல IVலிருந்து (Bharat Stage/BS – பாரே் நினல/ பிஎஸ்) பாரே்
நினல IVற்கு மாறுவேற் கு தமலும் 10 நாட்கள் கால அவகாசம் வழங் கியுள் ளது.
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பிஎஸ் VI ேரமாைது பிஎஸ் VI ேரே்னே விட 5 மடங் கு குனறவாக உமிழ் னவ
தமற்பகாள் கிை்றது.



பிஎஸ் VI-ல் பகாண்டு வரப்பட்டுள் ள
எரிபபாருள் தமம் பாடு ஆகும் .

ஒரு

மிக

முக்கியமாை

தமம் படுே்துேல்



ஒரு பிஎஸ் VI வாகைமாைது பிஎஸ் VI எரிபபாருனளப் பயை்படுே்ே தவண்டும் .



பிஎஸ் VI எரிபபாருளாைது 5 மடங் கு குனறவாை சல் பனரக் பகாண்டுள் ளது.



தமலும் பி.எஸ்.VI பபட்தரால் மற் றும் டீசல் எை்ஜிை்களுக்காை னநட்ரஜை் ஆக்னசடிை்
உமிழ் வு அளவாைது முனறதய 70% மற்றும் 25% எை்ற அளவில் குனறக்கப் பட்டுள் ளது.



பாரே் நினல உமிழ் வாைது ஐதராப்பிய உமிழ் வுே் ேரங் களிை் அடிப்பனடயில் 2000 ஆம்
ஆண்டில் பகாண்டு வரப்பட்டது.



இந்ேே்

ேரங் கள்

மே்திய

மாசுக்

கட்டுப்பாட்டு

வாரியே்திைால்

நிர்ணயிக்கப்

படுகிை்றை.

புவி ரந ம்


2020

ஆம்

ஆண்டிை்

புவி

தநரமாைது

மார்ச் 28

ஆம்

தேதியை்று

இரவு

8.30

மணியிலிருந்து 9.30 மணி வனர அனுசரிக்கப்பட்டது.


புவி தநரம் எை்பது சர்வதேச இயற் னக நிதியே்திைால் (WWF - World Wide Fund for Nature)
ஒருங் கினணக்கப்படும் ஒரு உலகளாவிய நிகழ் வாகும் .



புவி தநரமாைது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாேே்திை் கனடசி சைிக் கிழனமயை்று
நிகழ் கிை்றது.



இது இரவு 8.30 மணியிலிருந்து 9.30 மணி வனர அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.



இது

2007

ஆம்

ஆண்டில்

ஆஸ்திதரலியாவிை்

சிட்ைி

நகரில்

“விளக்குகனள

அனணே்ேல் ” எை்ற ஒரு நிகழ் வாகே் போடங் கப்பட்டது.


இந்ே நிகழ் வாைது அே்தியாவசியமற் ற மிை் விளக்குகனள அனணப்பேற்காக
ேைிநபர்கள் , சமூகங் கள் மற் றும் வணிகர்கனள ஊக்குவிப்பேை் மூலம் ஒவ் பவாரு
ஆண்டும் அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.



இந்ேப் புவி தநரே்திை் முக்கியமாை தநாக்கம் புவி பவப்பமயமாேல் , பல் லுயிர்ப்
பபருக்க இழப்பு மற் றும் காலநினல மாற் றம் குறிே்துப் பிரச்சாரம் தமற் பகாள் வோகும் .
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இமோலய மறலயோடு


இந்திய விலங் கியல் ஆய் வு நிறுவைே்னேச் தசர்ந்ே ஆராய் ச்சியாளர்களால்
தமற்பகாள் ளப்பட்ட
ஒரு
ஆய் வாைது
இமாலய
மனலயாடாைது
னசபீரிய
மனலயாட்டிலிருந்து தவறுபட்டுள் ளது எை்பனே உறுதிபடுே்தியுள் ளது.



இது ஜம் மு காஷ்மீர், லடாக் மற் றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகியவற் றிை் இமயமனலப்
பகுதிகளில் பரவியுள் ளது.



இந்ே ஆய் வாைது தேசிய இமயமனல ஆய் வுே் திட்டே்திை் மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட
ஒரு திட்டே்திை் கீழ் தமற்பகாள் ளப்பட்டது.



இந்ேே் திட்டமாைது மே்திய சுற் றுச்சூழல் , வை
அனமச்சகே்திைால் பசயல் படுே்ேப் படுகிை்றது.



இமயமனல மனலயாடாைது மரபணு ரீதியாக னசபீரிய மனலயாடுகளிலிருந்து
தவறுபட்டுள் ளது

எை்பனே

நிரூபிக்கும்

மற் றும்

வனகயிலாை

முேலாவது

திகழ் வது சமீபே்தில் தமற்பகாள் ளப் பட்ட மரபணு ஆய் வாகும் .
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காலநினல

மாற் ற

ஆோரமாகே்

மாநிலெ் செய் திகள்
1000 நீ ரூை் றுகள் திட்டம்


மே்தியப் பழங் குடியிைர் விவகாரே்துனற அனமச்சர் அர்ஜுை் முண்டா ஒடிசாவிை்
புவதைஸ்வரில்

"உள் ளூர்

அரசாங் கங் களில்

பட்டியலிடப்பட்ட

பழங் குடிப்

பிரதிநிதிகளிை் திறனை வளர்ப்பேற் காை திட்டே்னே" போடங் கி னவே்ோர்.


இந்ே

நிகழ் வில்

நீ ரியியல்

மற்றும்

தவதியியல்

பண்புகளுடை்

புவியியல் தகவல் அமமப்தபாடு இனணந்து இயங் கும் ஸ்பிரிங் அட்லஸ்

எை்ற

இனணய ேளே்னேயும் , 1000 நீ ரூற் றுே் திட்டேனேயும் அவர் துவங் கி னவே்ோர்.


1000 நீ ரூற் றுே் திட்டம் நாட்டிை் கிராமப்புறங் களில் கடிைமாை மற்றும் அணுக
முடியாே பகுதியில் வாழும் பழங் குடிச் சமூகங் களுக்குப் பாதுகாப்பாை மற் றும்
தபாதுமாை
ேண்ணீருக்காை
பகாண்டுள் ளது.



அணுகனல

தமம் படுே்துவனே

தநாக்கமாகக்

இனணயே்திலிருந்து எளிதில் ேரவுகனள எடுக்கக் கூடிய வனகயில் புவியியல் தகவல்
அமமப்தபாடு

இனணந்து

இயங் கும்

ஸ்பிரிங்

அட்லஸ் எை்ற

இனணய

ேளம்

வடிவனமக்கப் பட்டுள் ளது.

நிமத் மிளகோய் த் திருவிழோ - 2020


மே்தியப் பிரதேச அரசால் ஏற்பாடு பசய் யப்படும் ஒரு ேைிே்துவமாை திருவிழாவாை
“நிமே் மிளகாய் ே் திருவிழா - 2020” ஆைது மே்தியப் பிரதேசே்திை் கார்தகாை்
மாவட்டே்தில் போடங் குகிை்றது.



இந்ேே் திருவிழாவிை் தநாக்கம் அம் மாநிலே்தில் மிளகாய் உற் பே்தி மற் றும் மிளகாய்
சார்ந்ே போழில் கனள ஊக்குவிப்பதும் குறிப்பாக இந்தியா & பவளிநாடுகளில் நிமாரி
வனக மிளகானய ஊக்குவிப்பதும் ஆகும் .



இந்ேே் திருவிழாவாைது
படுகிை்றது.

உள் ளூரில்

‘மிர்ச் மதைா

உட்சவ் ’

எை்று அனழக்கப்

ரசோன்பத் ோ தங் கச் சு ங் கங் கள்


உே்ேரப்

பிரதேசே்திை்

தசாை்பே்ரா

மாவட்டே்தில்

உள் ள

ஒரு

ேளே்திலிருந்து

எடுக்கப்பட இருக்கும் ேங் கே்திை் அளவு மதிப்பீட்னட இந்தியப் புவியியல் ஆய் வு
னமயம் (Geographical Survey of India - GSI) வழங் கியுள் ளது.


சுரங் கே்திலிருந்து எடுக்கப்பட தவண்டிய பமாே்ே ேங் கே்திை் அளவு 160 கிதலாவாக
இருக்கலாம் எை்று மதிப்பிடப் பட்டுள் ளது.



கீழ் க்கண்ட இரண்டு அடிப்பனடச் பசயல் முனறகளிை் மூலம் இந்ே மதிப்பீட்னட GSI
தமற்பகாண்டுள் ளது. அனவயாவை:
o

பானறகள் பற் றிய ஆய் வு மற் றும் ேனரயில் துனளயிடுேல் . பானறகளிை்
ஆய் வகப் பகுப்பாய் வு ஒரு குறிப்பிட்ட கைிமே்னேக் பகாண்டிருப்பேற்காை
சாே்தியே்னேக் குறிக்கிை்றது.

o

மற் பறாரு குறிகாட்டி பானறகளிை் வயது ஆகும் . இது தரடிதயா பமட்ரிக் காலக்
கணிப்புச் பசயல் முனறகளால் தீர்மாைிக்கப் படுகிை்றது.
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பழங் குடி அறமப் புகள் நுறழவு அனுமதிப் படிவ முறைறயக் ரகோருதல்


தமகாலயாவில்

உள் ள

மாநிலே்திற் குள்

பழங் குடியிை

நுனழவனேக்

அனமப்புகள்

கட்டுப்படுே்ேக்கூடிய

பவளிஆட்கள்
நுனழவு

தமகாலயா

அனுமதிப்

படிவ

முனறனயக் தகாருகிை்றை.


இது அனுமதிப் படிவ முனறயிை் கீழ் பாதுகாக்கப்பட்டு வரும் ஒரு மாநிலே்திற் குச்
பசல் ல அல் லது அந்ே மாநிலே்தில் ேங் குவேற் கு பவளியாட்களால் சமர்ப்பிக்கப்படும்
ஒரு ஆவணமாகும் .



இந்ே இடே்திை் உள் ளூர் கலாச்சாரே்னேப் பாதுகாப்பேற் கு நுனழவு அனுமதிப் படிவ
முனற உேவுகிை்றது. தமலும் அங் கு சட்டவிதராேமாகக் குடிதயறுபவர்கனளயும்
பவளியாட்களிை் அே்துமீறனலயும் இது ேடுக்கிை்றது.



ேற் தபாது, அருணாச்சலப் பிரதேசம் , மிதசாரம் , மணிப்பூர் மற் றும் நாகாலாந்து ஆகிய
நாை்கு வடகிழக்கு மாநிலங் கள் ஏற் கைதவ இந்ே முனறயிை் கீழ் உள் ளை.



நுனழவு அனுமதிப் படிவமாைது அந்ேந்ே மாநில அரசால் வழங் கப் படுகிை்றது.



அனுமதிப் படிவம் எை்பது வங் காள கிழக்கு எல் னல ஒழுங் குமுனறச் சட்டம் 1873ை்
நீ ட்டிப்பாகும் .

போதுகோப் பு இல் லங் கள் - ரக ளோ


தகரள சமூக நீ திே் துனறயாைது சாதிக் கலப்புே் திருமணம் மற்றும் மேக் கலப்புே்
திருமணம் பசய் ே ேம் பதிகளுக்காக 'பாதுகாப்பு இல் லங் கனள' அனமப்பேற்காக ஒரு
ேைிே்துவமாை முை்முயற்சினயே் போடங் கியுள் ளது.



அே்ேனகய ேம் பதிகள் திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடம் வனர இந்ேப் பாதுகாப்பு
இல் லங் களில் ேங் கலாம் .

போகீ தோ திட்டம்


பாகீரோ

திட்டம்

எை்பது

பேலுங் காைா

மாநிலே்திற்காகே்

போடங் கப்பட்ட

பாதுகாப்பாை குடிநீ ர் வழங் கும் ஒரு திட்டமாகும் .


இது ஒவ் பவாரு கிராமே்துக்கும் நகரே்துக்கும் குடிநீ ர் வழங் குவனே தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.
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இது கிருஷ்ணா மற் றும் தகாோவரி நதிகளில் இருந்து தூய் னமயாை குடிநீ னர வழங் க
இருக்கிை்றது.



இந்துக் கலாச்சாரே்திை் படி பாகீரோ எை்பது புைிே கங் னக நதினயப் பூமிக்கு
பகாண்டு வந்ே ஒரு இந்திய மை்ைனரக் குறிக்கிை்றது.



பாகீரதி நதியாைது பேலுங் காைாவில் பாயவில் னல.



இது உே்ேரகாண்ட் மாநிலம் வழியாகப் பாய் கிை்றது.

நில வழியோக இடப் பபய வி
் ை் கோன ரசோதறனச் சோவடிகள்


தமற் கு வங் கே்திை் தகாஜடங் கா மற் றும் திரிபுராவிை் அகர்ேலா ஆகிய நகரங் கள் நில
வழியாக
இடப்பபயர்விற்காை
தசாேனைச்
சாவடிகளாகே்
தேர்ந்பேடுக்கப்
பட்டுள் ளை.



இனவ இந்திய - வங் கதேச எல் னலயில் அனமந்துள் ளை.



வங் கதேச எல் னலயில் ேைது எல் னலனயப் பாதுகாப்பேற்காக இந்தியா “பாதுகாே்ேல்
மற் றும் பாதுகாப்பு அளிே்ேல் ” எை்ற பகாள் னகனய ஏற் றுக் பகாண்டுள் ளது.



வங் க தேசே்தில் உள் ள இந்தியே் தூேரகே்ோல் வழங் கப்படும் நுனழவு இனசவுகள்
உலகில் உள் ள இந்தியே் தூேரகங் கள் அனைே்திலும் மிக உயர்ந்ேனவயாகக் கருேப்
படுகிை்றது.

தமிழகத்றதச் ரச ந
் ் த ரக ள அஞ் சல் துறைத் தறலவ ்


மகரள அஞ் சல் துமறே் தமலவரொக ேமிழகே்னேச் தசர்ந்ே சொரதொ சம் பத் நியமைம் .



இவர் மகளிர் மட்டுமம பணிபுரியும் 23 தபொல் நிமலயங் கமள உருவொக்கி சொதமன
பனடே்துள் ளார்.

சிைப் பு கி ோம சறபகள்


சர்வதேச மகளிர் திைே்னேக்

குறிக்கும் வனகயில் , சே்தீஸ்கரில் உள் ள அனைே்து

கிராமப் பஞ் சாயே்துகளிலும் சிறப்பு கிராம சனபகள் ஏற் பாடு பசய் யப்பட்டை.


பபண்களிை்

ஊட்டச்சே்து, கல் வி,

சுகாோரம் , சமே்துவம் ,

பாதுகாப்பு

தபாை்ற

ேனலப்புகளில் கிராம சனபகள் கலந்துனரயாடிை.

கிரஷோ ி சக்தி கோ ியகி ம்


ஒடிசாவிை் பபர்ைாம் பூனரச் தசர்ந்ே பதிைாை்கு பதிை்ம வயதுப் பபண்கள் சர்வதேச
மகளிர் திைே்ேை்று

‘கிதஷாரி

சக்தி

காரியகிரம் ’

எை்ற

ஒரு

பிரச்சாரே்னேே்

போடங் கிைர்.


இது நகரிை் தசரிப் பகுதிகளில் வாழும் இளம் பபண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பனே
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ே ஆர்வலர்கள் 14 வயது முேல் 18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் ஆவர்.



இந்ேப்

பிரச்சாரமாைது

இளம்

பருவே்திைருக்கும்

சமூகே்திற் கும்

மாேவிடாய் ,

திருமணே்திற்காை சரியாை வயது, பள் ளி மற் றும் கல் லூரிப் படிப்புகளில் இனடநிை்ற
பபண்கனள மீண்டும் அவற் னறே் போடர ஊக்குவிே்ேல் , பாலிைச் சமே்துவே்னே
ஊக்குவிே்ேல் , திறை் தமம் பாடு மற் றும் இளம் பருவக் குழுக்கனள உருவாக்குேல்
ஆகியவற் னற தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.
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ஆை் றுக்கோல் பபோங் கல் திருவிழோ


ஆற் றுக்கால்

பபாங் கல்

திருவிழா

எை்பது

திருவைந்ேபுரே்திை்

ஆற் றுக்கால்

தகாயிலில் பகாண்டாடப்படும் 10 நாட்கள் கால அளவுள் ள ஒரு திருவிழாவாகும் .


இந்ேக் தகாவிலில்

இந்ேே் திருவிழாவிை் ஒை்போம்

நாளில்

லட்சக்கணக்காை

பபண்கள் ஒரு பபரிய கூட்டமாகே் திரள் வர்.


இந்ேப் பபண்கள் மண் போட்டிகளில் அரிசியால் பசய் யப்பட்ட பேய் வீக உணனவே்
ேயார் பசய் து, அேனை கடவுளுக்கு வழங் குகிை்றார்கள் .



இந்ேக் தகாயிலாைது பபண்களிை் சபரிமனல எை்றும் அனழக்கப்படுகிை்றது.

‘பபய ் மை் றும் அவமோனம் ’ குறித்த அறிவிப் புகறள நீ க்க நீ திமன்ை உத்த வு


சர்ச்னசக்குரிய ‘பபயர் மற் றும் அவமாைம் ’ குறிே்ே அறிவிப்புகனள உடைடியாக
அகற் றுமாறு
அலகாபாே்
உயர்
நீ திமை்றம்
லக்தைா
நிர்வாகே்திற் கு
உே்ேரவிட்டுள் ளது.



இந்ே அறிவிப்புகளில் குடியுரினம (திருே்ே) சட்டே்திற் கு எதிராை தபாராட்டங் களிை்
தபாது னகது பசய் யப்பட்டவர்களிை் பபயர்கள் இடம் பபற் றுள் ளை.



குடியுரினம (திருே்ே) சட்டே்திற்கு எதிராை தபாராட்டங் களிை் தபாது ஏற் பட்ட
வை்முனறயில் ஈடுபட்டோகக் குற் றம் சாட்டப்பட்டவர்கனள அனடயாளம் காணும்
வனகயில்

லக்தைா

நகர்

முழுவதும்

காவல் துனறயிைர்

பல

அறிவிப்புகனள

னவே்துள் ளைர்.


அலகாபாே்

உயர்நீதிமை்றம்

ோைாகதவ

முை்வந்து

இந்ேச்

பசயல்

குறிே்து

விசாரிே்ேது.


இது இந்திய அரசியலனமப்பிை் 21வது சரே்னேயும் மீறுவோக அனமந்துள் ளது.



தமலும் , குற்றவியல் நனடமுனறச் சட்டம் , 1973ை் படி, ஒரு நபரிை் ேைிப்பட்ட
பதிவுகனள

பபாதுபவளியில்

காண்பிப்பேற்காை

எந்ேபவாரு

காவல் துனற அல் லது நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு வழங் கப் படவில் னல.
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அதிகாரமும்

ரமை் கூற யில் சூ ிய ஒளித் தகடுகள் நிறுவல் கள்


நாடு முழுவதும் உள் ள தமற்கூனர சூரிய ஒளிே் ேகடு நிறுவல் களில் குஜராே் மாநிலம்
முேலிடே்தில் உள் ளது.



மாநில அளவில் சூரிய ஆற் றலிை் பயை்பாட்னட அதிகரிக்கும் பபாருட்டு “சூர்ய
குஜராே்” எை்ற ஒரு திட்டே்னே அம் மாநில அரசு பசயல் படுே்தி வருகிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது 2022 ஆம் ஆண்டிற் குள் குஜராே் மாநிலே்தில் 8 லட்சே்துக்கும்
தமற் பட்ட நுகர்தவானர உள் ளடக்க இருக்கிை்றது.



தமலும் குஜராே் மாநிலம் 3 KWhr மற் றும் 10 KWhrக்கு இனடப்பட்ட திறை் பகாண்ட
திட்டங் களுக்கு 40% மாைியே்னேயும் வழங் கியுள் ளது.

கோலநிறல பநகிழ் திைன் மறழ சோ ்ந்த விவசோயத்திை் கோன ஒப் பந் தம்


நீ ர் தமலாண்னம நனடமுனறகனள தமம் படுே்துவேற் காக இந்திய அரசு, இமாச்சலப்
பிரதேச

அரசு

மற் றும்

உலக

வங் கி

ஆகியனவ

கடை்

ஒப்பந்ேம்

ஒை்றில்

னகபயழுே்திட்டுள் ளை.


இது இமாச்சலப் பிரதேசே்தில் தேர்ந்பேடுக்கப்பட்ட கிராமப் பஞ் சாயே்துகளில்
(கிராம சனபகளில் ) விவசாய உற் பே்திே் திறனை அதிகரிக்க இருக்கிை்றது.



இந்ேே் திட்டமாைது காடுகள் , தமய் ச்சல் நிலங் கள் மற் றும் புல் பவளிகளில் உள் ள
நீ ர்வள ஆோரங் கனள தமம் படுே்துவதோடு, இமாச்சலப் பிரதேசே்திலும் அேற் குக்
கீழ் நினலயில் உள் ள மாநிலங் களிலும் நினலயாை விவசாயே்திற் குே் தேனவயாை நீ ர்
கினடப்பனே உறுதி பசய் ய இருக்கிை்றது.

போசுமதி புவிசோ ் குறியீடு


புகழ் பபற் ற

‘பாசுமதி’

புவிசார்

தசருவேற்காை மே்தியப்
அனடந்துள் ளது.


குறியீடு

பிரதேச

பகாண்ட

அரசிை்

மாநிலங் களிை்

முயற்சியாைது

பட்டியலில்

மீண்டும்

தோல் வி

ேை்னுனடய மாநிலே்திை் சில பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் பாசுமதி பநல் லுக்குப்
புவிசார் குறியீடு (geographical indication - GI) வழங் கக் தகாரிய மே்தியப் பிரதேச
மாநிலே்திை் மனுனவ மேராஸ் உயர் நீ திமை்றம் ேள் ளுபடி பசய் ேது.



ஒதர பபாருளுக்கு இரண்டு GI சாை்றிேழ் பதிவுகனள வழங் க முடியாது எை்று இந்ே
நீ திமை்றம் கூறியுள் ளது.

பின்னணி


2010 ஆம் ஆண்டு தம மாேே்தில் பஞ் சாப் , ைரியாைா, தில் லி, இமாச்சலப் பிரதேசம் ,
உே்ேராகண்ட், தமற் கு உே்ேரப் பிரதேசம் மற் றும் ஜம் மு & காஷ்மீரிை் சில பகுதிகளில்
மட்டுதம வளர்க்கப்படும் பாசுமதிக்கு புவிசார் குறியீடு வழங் கப்பட்டுள் ளது.



ஆைால் மே்தியப் பிரதேசம் ேைது மாநிலப் பகுதியிை் கீழ் உள் ள 13 மாவட்டங் கனளப்
பாரம் பரிய பாசுமதி வளரும் பகுதிகளாக அங் கீகரிக்க தவண்டும் எை்று தகாரியது.



போழில் துனற பசாே்துக்கனளப் பாதுகாப்பேற் காை பாரிஸ் ஒப்பந்ேே்திை் கீழ் உள் ள
அறிவுசார் பசாே்துரினமகளிை் (intellectual property rights - IPRs) ஒரு அங் கமாக புவியியல்
குறியீடுகள் உள் ளை.



GI ஆைது உலக வர்ே்ேக அனமப்பிை் (WTO - World Trade Organisation) அறிவுசார்
பசாே்துரினமகளிை் வர்ே்ேகம் போடர்பாை அம் சங் கள் (TRIPS - Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights) மீோை ஒப்பந்ேே்ோல் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றது.

148



இந்தியாவில் , புவிசார் குறியீட்டுப் பதிவு ஆைது பபாருட்களிை் புவிசார் குறியீடுகள்
(பதிவு மற் றும் பாதுகாப்பு) சட்டம் , 1999 ஆல் நிர்வகிக்கப் படுகிை்றது. இது 2003 ஆம்
ஆண்டு முேல் நனடமுனறக்கு வந்ேது.



புவிசார் குறியீடு வழங் கப்பட்ட முேலாவது இந்தியப் பபாருள் டார்ஜிலிங் தேநீ ர் ஆகும் .
இேற்கு 2004-05 ஆம் ஆண்டில் புவிசார் குறியீடு வழங் கப்பட்டது.

மோநில சுகோதோ அவச நிறல


ஒடிசாவிை்

முேல் வராை

நவீை்

பகாதராைா

னவரஸிை்

திடீர்ப்

பபருக்கே்னே

"மாநிலப் தபராபே்து" அல் லது மாநிலப் தபரிடர் எை்று அறிவிே்துள் ளார்.


முை்ைோக, தகரள மாநிலம் ேைது நாை்கு மாவட்டங் களில் சுகாோர அவசரநினலனய
அறிவிே்துள் ளது.

பூல் படய் திருவிழோ


உே்ேராகண்ட்டில் பாரம் பரிய அறுவனடே்
பகாண்டாடப் பட்டது.

திருவிழாவாை “பூல் படய் “ திருவிழா



மனலயகே்தில் வசிக்கும் சமூகங் களுக்கினடதயயாை பினணப்னப இந்ேே் திருவிழா
பவளிப்படுே்துகிறது.



இந்ேப் பாரம் பரியே் திருவிழாவில் இளம் பபண்கள் இந்ேப் பருவ காலே்தில் பூே்ே
முேல் பூக்கனளப் பறிே்து ேங் கள் வீடுகனள பூக்களால் அலங் கரிப்பார்கள் .



‘படய் ’ எை்பது பவல் லம் , பவள் னள மாவு, ேயிர் ஆகியவற் றால் ஆை திருவிழாவிை் ஒரு
முக்கிய

உணவாகும் .

திருவிழாச்

சடங் கிற்காக

பசய் யப்படும்

இந்ேப்

புட்டு

உணவாைது அனைவருக்கும் வழங் கப் படுகிறது.

உத்த ன் திட்டத்தின் கீழ் அ ங் கங் கள்


உே்ேரை் திட்டே்திை் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் 33 அரங் கங் கனள அனமக்க அசாம் அரசு
திட்டமிட்டுள் ளது.



சட்டமை்ற உறுப்பிைர்களிை் தநாக்கங் களுக்கு ஒரு புதிய பரிமாணே்னே வழங் கவும் ,
உள் ளூர் தேனவகளுக்கு ஏற் ற புதுனமயாை திட்டங் கனளச் பசயல் படுே்ேவும்
அஸ்ஸாம் அரசாங் கே்ோல் உே்ேரை் திட்டம் ஏற்றுக் பகாள் ளப் படுகிறது.

149

உள் ளூ ் மக்களுக்கோன ஒதுக்கீடு – க ந
் ோடகோ


அனைே்துப்
பிரிவுகளிலும்
உள் ளூர் மக்களுக்கு
(கை்ைட பமாழி
தபசும் )
தவனலவாய் ப்புகளில் 80% இடஒதுக்கீடு வழங் குமாறு கர்நாடக அரசு ேைியார்
நிறுவைங் களுக்கு அறிவுனர வழங் கியுள் ளது.



ேைியார் துனறயில் போகுதி ‘சி’ மற் றும் போகுதி ‘டி’ ஆகிய பணிகளில் உள் ளூர்
மக்களுக்கு

100%

ஒதுக்கீடு

வழங் குவேற்காக

1961

ஆம்

ஆண்டு

கர்நாடகே்

போழில் துனற தவனலவாய் ப்பு (நினலயாை ஆனணகள் ) விதிகனள அம் மாநில அரசு
ஏற்கைதவ திருே்தியுள் ளது.

ரகோழிகறளக் பகோல் ல ரக ள அ சு உத்த வு


பறனவக்
காய் ச்சலிை்
காரணமாக
பரப்பை
அங் காடியில்
பகால் லுவேற் கு தகரள மாநில அரசு உே்ேரவிட்டுள் ளது.

தகாழிகனளக்



அந்ே நகரிை் னமயப்பகுதியில் (முக்கியமாை பகுதியில் ) ஒரு கிதலாமீட்டர் சுற் றளவில்
அனைே்துக் தகாழிகனளயும் பகால் லச் சிறப்புக் குழுக்கள் பயை்படுே்ேப் பட்டுள் ளை.

பபோதுச் பசோத்துக்கறளச் ரசதத்திலிருந்து மீட்பதை் கோன அவச ச் சட்டம் , 2020


சமீபே்தில் வை்முனறப் தபாராட்டங் களிை் தபாது பபாதுச் பசாே்துக்களுக்கு ஏற் பட்ட
தசேங் கனள மீட்பேற்காக உே்ேரப் பிரதேச மாநில அனமச்சரனவயாைது ‘பபாதுச்
பசாே்துக்கனளச் தசேே்திலிருந்து மீட்பேற்காை அவசரச் சட்டம் 2020’ எை்ற ஒரு
சட்டே்னே நினறதவற் றியுள் ளது.



இது அம் மாநிலே்தில் பபாது பசாே்துக்களிை் இழப்னபே் ேடுப்பனே தநாக்கமாகக்
பகாண்டுள் ளது.

ர ோரபக்ஸ் (ROPAX)


மே்தியக் கப்பல் தபாக்குவரே்துே் துனற அனமச்சகமாைது மும் னப மற் றும்
மண்டாவா
(மகாராஷ்டிரா)
ஆகியவற் றிற்கு
இனடதய
“தராதபக்ஸ்”
எை்று
அனழக்கப்படும் “தரால் ஆை் – தரால் ஆப்” எைப்படும் கப்பற் பயணச் தசனவனயே்
போடங் கியுள் ளது.



மும் னப மற் றும் மண்டாவா ஆகியவற் றிற் கு இனடதயயாை சானலே் போனலவாைது
110 கிதலா மீட்டர்களாகும் . இனேக் கடக்க எடுே்துக் பகாள் ளும் தநரம் 3 முேல் 4 மணி
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தநரமாகும் . கடல் வழியிை் மூலம் இேை் போனலவு 18 கிதலா மீட்டர்களாகும் . இேை்
பயண தநரம் 1 மணி தநரமாகும் .


குனறவாை பயண தநரம் , வாகைப் தபாக்குவரே்து பநரிசல் குனறவு மற் றும் வாகை
உமிழ் வுக் குனறவு ஆகியனவ இச்தசனவயிை் பயை்பாடுகளாகும் .

பபோதுப் போதுகோப் புச் சட்டம்


ஜம் மு காஷ்மீரிை் முை்ைாள் முேல் வராை ஓமர் அப்துல் லா எை்பது 7 மாேே் ேடுப்புக்
காவலுக்குப் பிை்ைர், ேற் பபாழுது விடுேனல பசய் யப்பட்டுள் ளார்.



இவர் பபாதுப் பாதுகாப்புச் சட்டே்திை் கீழ் ேடுப்புக் காவலில் னவக்கப் பட்டிருந்ோர்.



பபாதுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் , 1978 எை்பது ஒரு ேடுப்புக் காவல் சட்டமாகும் .



இந்ேச் சட்டே்திை் கீழ் , மாநிலப் பாதுகாப்பிற் கு எதிராகச் பசயலாற் றுவதிலிருந்து
ேடுப்பேற் காக ஒருவனரே் ேடுப்புக் காவலில் னவக்கலாம் .



அ ்–

இந்ேச் சட்டமாைது ஜம் மு காஷ்மீருக்கு மட்டுதம பபாருந்தும் .

ினோம்



இது அருணாச்சலப் பிரதேசே்தில் அனுசரிக்கப்படும் ஒரு பழங் குடியிை முடக்கச்
சடங் காகும் .



இது

தகாவிட்

–

19ை்

பரவலிை்

காரணமாக

ேற்பபாழுது

நனடமுனறப்

படுே்ேப்பட்டுள் ளது.


தகதலாஸ்
எை்ற
முக்கியமாை 26

பழங் குடி இைமாைது அருணாச்சலப் பிரதேசே்தில் உள் ள
பழங் குடியிைங் களில் ஒை்றாகும் . இவர்கள் தமற்கு சியாங்

மாவட்டே்தில் அதிக எண்ணிக்னகயில் உள் ளைர்.


இந்ே மாவட்டமாைது அர் - ரிைாம் எை்ற சடங் னக அனுசரிக்கிை்றது.

அருணோன்க் திட்டம்


இது எல் னலச் சானலகள் அனமப்பால் (BRO - Border Road Organization) அருணாச்சலப்
பிரதேசே்தில் பசயல் படுே்ேப்பட்டு வருகிை்றது.



டதபாரிதஜா பாலே்திற் கு மாற் றாக மற் பறாரு பாலே்னே அனமப்பேற்காக BRO ஆைது
முழு வீச்சில் பசயல் பட்டு வருகிை்றது.



சீை எல் னலயில் அனமந்துள் ள 451 கிராமங் களுக்காை ஒதர ேகவல் போடர்வு இந்ேப்
பாலம் மட்டுதம ஆகும் .



டதபாரிதஜா பாலமாைது சுபை்ஸ்ரீ நதியிை் குறுக்தகக் கட்டப்பட்டு வருகிை்றது.



சுபை்ஸ்ரீ

நதியாைது

அஸ்ஸாம்

மற் றும்

அருணாச்சலப்

மாநிலங் களில் பாய் கிை்றது.


இது பிரம் மபுே்திரா ஆற் றிை் ஒரு மிகப்பபரிய துனண ஆறாகும் .
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பிரதேசம்

ஆகிய

பிர லமானவர்கள் , விருதுகள் மற் றும் நிகழ் வுகள்
6வது சுவோமி விரவகோனந் தோ க ம
் ரயோகி விருது 2020


இந்திய வை மைிேை் மற்றும் சுற் றுச்சூழல் ஆர்வலராை ஜாேவ் பாபயங் 2020 ஆம்
ஆண்டில் 6வது வருடாந்திர சுவாமி விதவகாைந்ோ கர்மதயாகி விருது வழங் கப் பபற
இருக்கிை்றார்.



காடு வளர்ப்பிை் மூலம் மைிேைால் உருவாக்கப்படும் காடுகனள உருவாக்குவதில்
அவர்

தமற்பகாண்ட

போடர்ச்சியாை

முயற் சிகளுக்காக

அவர்

பகௌரவிக்கப்

படுகிை்றார்.


2015 ஆம் ஆண்டில் , இந்தியாவிை் நாை்காவது மிக உயரிய குடிமக்கள் விருோை
பே்மஸ்ரீ விருோைது இவருக்கு வழங் கப்பட்டது.



இந்தியாவிை்

வடகிழக்குப்

பிராந்தியே்திை்

வளர்ச்சிக்காக

தமற்பகாள் ளப்படும்

ேைிே்துவமாை சாேனைகனள அங் கீகரிப்பேற் காக கர்மதயாகி விருோைது அவருக்கு
வழங் கப் படுகிை்றது.

உலக உை் பத்தித்திைன் மோநோடு - 2020ன் 19வது பதிப் பு


உலக உற் பே்திே்திறை் மாநாட்டிை் (World Productivity Congress – WPC) 19வது பதிப்பாைது
பபங் களூரில் நனடபபற இருக்கிை்றது.



WPC எை்பது உற் பே்திே் திறை் தமம் பாட்டுக்காை உலகிை் மிகப்பபரிய மாநாடு ஆகும் .
இது எதிர்கால உற் பே்தி வளர்ச்சினய வடிவனமக்கும் புதுனமயாை மற் றும் உலகே்
ேரம் வாய் ந்ே நனடமுனறகனள ஊக்குவிக்கிை்றது.



முந்னேய WPC ஆைது இந்தியாவில் 1974 ஆம் ஆண்டில் நனடபபற்றது. அேை் பிறகு இது
ேற் பபாழுது 45 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவில் நனடபபற உள் ளது.



19வது உற் பே்திே்திறை் மாநாடு - 2020ை் கருப்பபாருள் : “போழில் துனற 4.0 - புதுனம
மற் றும் உற் பே்திே்திறை்” எை்போகும் .



கைடாவிை் மாண்ட்ரய
ீ னலே் ேனலனமயிடமாகக் பகாண்ட உலக உற் பே்திே் திறை்
கூட்டனமப்பாைது 1969 ஆம் ஆண்டு முேல் இந்ே மாநாட்னட ஏற் பாடு பசய் து
வருகிை்றது.
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உ.ரவ.சோ. உலகத் தமிழ் விருது


வொணியம் பொடி இஸ்லொமியக் கல் லூரியின் தமிழ் த் துமற முன்னொள்

தமலவொ்

மபரொசிரியொ் தி.மு.அப்துல் கொதொ் எை்பவருக்கு உ.மவ.சொ. உலகத் தமிழ் விருது வழங் கப்
பட்டுள் ளது.


2019

ஆம்

ஆண்டிற் காை

இந்ேப்

தபாட்டிக்கு

வழங் கப்பட்ட

ேனலப்பு ,

‘சிலப்பதிகாரே்தில் அறக்தகாட்பாடு’ எை்போகும் .

“இஸ்லோமிகோ 500” விருது


சிங் கப்பூனரச் தசர்ந்ே முகமது ஜிை்ைா எை்பவர் இஸ்லாமியப் பபாருளாோரே்தில்
சிறந்து விளங் கியேற்காக இஸ்லாமிய 500 எை்ற இேழிடமிருந்து விருது பபறுகிை்றார்.



இவர் ேமிழ் வம் சாவளினயச் தசர்ந்ேவர் ஆவார்.



இஸ்லாமிகா 500 எை்பது இஸ்லாமிய உலகம் மற் றும் பபாருளாோரே்தில் உலகிை் மிக
முக்கியமாை மற் றும் பசல் வாக்கு மிக்க கினடப்பேற் கரிய 500 நபர்களிை் வாழ் க்னக
வரலாற் று விவரங் கனள வழங் கும் குறிப்பு ஆகும் .

லலித் கலோ அகோடமி விருதுகள்


இந்தியக் குடியரசுே் ேனலவராை ராம் நாே் தகாவிந்ே் தேசிய லலிே் கலா அகாடமியிை்
61வது வருடாந்திர
வழங் கிைார்.



தேசிய

லலிே்

கலா

விருதுகனள
அகாடமி

புது

தில் லியில்

விருதுகளாைது

உள் ள

கனலே்

ராஷ்டிரபதி
துனறயில்

பவைில்

சிறப்பாகப்

பணியாற் றிய ேைிநபர்கனள அங் கீகரிப்பேற் காக வழங் கப் படுகிை்றது.

உலக வ லோை் றில் மிகச் சிைந் த தறலவ ்


பிபிசி உலக வரலாற் று இேழால் நடே்ேப்பட்ட ஒரு ஆய் வில் , மகாராஜா ரஞ் சிே் சிங்
எை்பவர் உலகிை் 'மிகச் சிறந்ே ேனலவர்' எை்று பபயரிடப்பட்டுள் ளார்.



மகாராஜா ரஞ் சிே் சிங் எை்பவர் 19 ஆம் நூற் றாண்டில் சீக்கியப் தபரரசிை் இந்திய
ஆட்சியாளராக விளங் கிைார்.



தமலும் இவர் இந்துக்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் மீது விதிக்கப்படும் ஜிசியா வரினயே்
ேனட பசய் ோர்.
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இந்தி ோ கோந்தி மை் றும் அமி த
் கவு ்


னடம் இேழ் ஆைது இந்ே ஆண்டிை் 100 சிறந்ே பபண்களில் இந்தியாவிை் முை்ைாள்
பிரேமர் இந்திரா காந்தி மற் றும் சுேந்திரப் தபாராளியாை அமிர்ே கவுர் ஆகிதயானர
தேர்ந்பேடுே்துள் ளது.



1920 ஆம் ஆண்டு முேல் 2020 ஆம் ஆண்டு வனர 100 பபண்களுக்கு 100 இடங் கனள
னடம் இேழ் உருவாக்கியுள் ளது.



னடம்

இேழாைது

எை்பவனரயும்

1947

1976

ஆம்

ஆம்

ஆண்டிற் காை

ஆண்டிற்காை

பபண்மணியாக

பபண்மணியாக

அம் ரிே்

இந்திரா

கவுர்
காந்தி

எை்பவனரயும் தேர்ந்பேடுே்துள் ளது.

இந் த ஆண்டின் இந்திய விறளயோட்டுப் பபண்கள் விருது


உலக சாம் பியை் இறகுப் பந்ோட்ட வீராங் கனையாை பி.வி. சிந்து எை்பவர் இந்ே
ஆண்டிை் பிபிசி இந்திய வினளயாட்டு வீராங் கனையாகே்
தேர்ந்பேடுக்கப்
பட்டுள் ளார்.



குே்துச்சண்னட வீராங் கனையாை தமரி தகாம் , மாற் றுே் திறைாளி இறகுப் பந்ோட்ட
வீரராை மாைசி தஜாஷி, ேடகள வீராங் கனையாை டூட்டி சந்ே் மற் றும் மல் யுே்ே
வீராங் கனையாை

விதைஷ்

தபாகாட்

ஆகிதயானர

விட

இவர்

அதிக

எண்ணிக்னகயிலாை வாக்குகனளப் பபற்றார்.


அதே விழாவில் , புகழ் பபற் ற ேடகள வீராங் கனையாை பி.டி. உஷாவிற் கு வாழ் நாள்
சாேனையாளர் விருது வழங் கப் பட்டது.
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அவ் றவயோ ் விருது


முேலனமச்சர்

எடப்பாடி

தக.

பழைிசாமி

திருவண்ணாமனலனயச்

தசர்ந்ே

ஆர்.கண்ணகி எை்பவருக்கு நடப்பு ஆண்டிற்காை ேமிழக அரசிை் அவ் னவயார் விருது
வழங் கி பகௌரவிே்ோர்.


18 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக கிராமப்புற பபண்களிை் முை்தைற் றே்திற்காக இவர்
ஆற் றிய பணிகனள அங் கீகரிே்து இந்ே விருோைது இவருக்கு வழங் கப் பட்டுள் ளது.



இடுகொட்டு உேவியாளராை கண்ணகி எை்பவர் திருவண்ணாமனல மாவட்டே்தில்
உள் ள பபண்களிை் சுய உேவிக் குழுக்களிைரினடதய (Self-Help groups - SHGs) சிறப்பாக
அறியப் படுகிை்றார்.

போவ் னோ ரதேோ ியோ


இந்திய
மனலதயற் ற
வீராங் கனையாை
பாவைா
பேைாரியா
எை்பவர்
ஆஸ்திதரலியாவிை் மிக உயரமாை மனலச் சிகரமாை தகாசியஸ்ஸ்தகா எை்ற
மனலயிை் உச்சினய அனடந்து சாேனை பனடே்துள் ளார்.



இவர் 2019

ஆம்

ஆண்டில்

எவபரஸ்ட்

சிகரம்

மற் றும்

கிளிமஞ் சாதரா

ஆகிய

மனலகளிை் உச்சினய அனடந்து சாேனை பனடே்ோர்.


மே்தியப் பிரதேசே்னேச் தசர்ந்ே இவர்
மனலதயறுவேற் குே் ேை்னை ஆேரிே்து
ஊக்கப்படுே்திய
அம் மாநில
முேல் வராை
கமல் நாே்
அவர்களுக்கு
நை்றி
பேரிவிே்ோர்.

பங் கபந்து ரஷக் முஜிபு ் ே்மோன்


2020 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 17 அை்று வங் கதேசமாைது “ஜதீர் பிோ” பங் கபந்து தஷக்
முஜிபுர் ரை்மாைிை் 100வது பிறந்ே திைே்னேக் பகாண்டாடியது.



இவர்

பிரேமர் தமாடி காபணாளியிை் மூலம் இந்ேக் பகாண்டாட்டே்தில் பங் தகற் றார்.

ற் றி



தஷக் முஜ் புர் ரை்மாை் வங் கதேசே்னேச் தசர்ந்ே ஒரு அரசியல் வாதி ஆவார்.



இவர் வங் கதேசே்திை் ேந்னே எை்றும் அனழக்கப்படுகிை்றார்.



இவர் வங் கதேசே்திை் முேல் அதிபராகப் பணியாற்றிைார்.



பிை்ைர் 1971 மற் றும் 1975க்கு
பிரேமராகப் பணியாற்றிைார்.



இவர் 1975 ஆம் ஆண்டில் படுபகானல பசய் யப்பட்டார்.

இனடப்பட்ட காலப்
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பகுதியில்

வங் கதேசே்திை்



இவர் 1949 ஆம் ஆண்டில் அவாமி லீக்னக நிறுவிைார்.



இவரது

மகளாை

தஷக்

ைசீைா

எை்பவர்

அவாமி

லீக்கிை்

ேற் தபானேயே்

ேனலவராகவும் வங் கதேசே்திை் பிரேமராகவும் உள் ளார்.

டோக்ட ் கறலஞ ் கருணோநிதி பபோை் கிழி விருது


2020 ஆம் ஆண்டிற்காை டாக்டர். கனலஞர் கருணாநிதி பபாற் கிழி விருதுகள் வழங் கி
பகௌரவிக்கப்பட இருக்கும்

எழுே்ோளர்களிை் பட்டியனல பேை்ைிந்திய புே்ேக

விற் பனையாளர்கள் மற் றும் பவளியீட்டாளர்கள் சங் கமாைது அறிவிே்துள் ளது.


பவற் றி பபற் றவர்கள் பிை்வருமாறு :
பவற் றி பபற் றவர்கள்
N.முருதகெ

துனற

ாண்டியன்

உனரநனட

A.மங் ளக

நாடகம்

அறிவுமதி

கவினே

ச ான்னீலன்

நாவல்

சித்தலிங் ளகயா

கை்ைட பமாழி

R. ாலகிருஷ்ணன்

ஆங் கில பமாழி

அபபல் விருது


நார்தவ அறிவியல் நிறுவைமாைது 2020 ஆம் ஆண்டிற்காை அபபல் விருதினை 2
சிறந்ே கணிேவியலாளர்களாை ஹிபலல் ப்ரூண்டை் – பபர்க் மற் றும் கிரிதகாரி
மர்குலிஸ் ஆகிதயாருக்கு வழங் க இருக்கிை்றது.



எண் தகாட்பாடு, தசர்வியல் மற் றும் குழுக் தகாட்பாடு ஆகியவற் றில் நிகழ் ேகவு
மற் றும் இயக்கவியல் குறிே்ே சிறந்ே பணிகளுக்காக இவர்களுக்கு இந்ே விருது
வழங் கப்பட இருக்கிை்றது.



அபபல் விருது எை்பது நார்தவ அரசரால் ஒவ் பவாரு ஆண்டும் வழங் கப்படும் நார்தவ
நாட்டுப் பரிசாகும் .

சத்யருப் சித்தோந் தோ


இந்திய மனலதயற் ற வீரராை “சே்யருப் சிே்ோந்ோ” எை்பவர் “லிம் கா சாேனை
புே்ேகே்தில் ” நுனழந்துள் ளார்.



இவர் உலகில் உள் ள ஏழு கண்டங் களில் உள் ள உயரமாை எரிமனலகளில் ஏறிய
முேலாவது இந்தியராக உருபவடுே்துச் சாேனை பனடே்துள் ளார்.
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லிம் கா சாேனை புே்ேகமாைது உலக சாேனைப் புே்ேகே்திற் கு அடுே்ே இரண்டாவது
உயரிய புே்ேகமாகக் கருேப்படுகிை்றது.



இது இந்தியாவில் மற் றும் இந்தியாவிற் கு பவளிதய மற் ற நாடுகளில் இந்தியர்களால்
தமற்பகாள் ளப்பட்ட சாேனைகனளக் பகாண்டுள் ளது.



இவரது சாேனைகள் பிை்வருமாறு
o

கிளிமஞ் சாதரா மனல, ஆப்பிரிக்கா (5895 மீ)

o

எல் பரஸ் மனல, ஐதராப்பா (5642 மீ)

o

பிக்தகா டி ஒரிசாபா மனல, வடக்கு அபமரிக்கா (5636 மீ)

o

கிலுவி மனல, ஆஸ்திதரலியா (4367 மீ)

o

சிட்தல மனல, அண்டார்டிகா (4285 மீ)

o

ஓதஜாஸ் படல் சதலதடா மனல, பேை் அபமரிக்கா (6893 மீ)

o

டமாவந்ே் மனல, ஆசியா (5680 மீ)

விளளயாட்டுெ் செய் திகள்
ம ியோ ஷ ரபோவோ ஓய் வு பபறுகிைோ ்


ஐந்து முனற கிராண்ட்ஸ்லாம் ஒற்னறயர் பிரிவில் ேங் கம் பவை்ற ரஷ்ய வீராங் கனை
மரியா ஷரதபாவா படை்ைிஸிலிருந்து ஓய் வு பபறுகிறார்.



ஷரதபாவா 2004 ஆம் ஆண்டில் ேந்து 17ஆம் வயதில் விம் பிள் டைில் பவை்றேை் மூலம்
உலக நட்சே்திரமாகே் திகழ் ந்ோர்.

ஆசிய ஸ்குவோஷ் கூட்டறமப் புச் பசயல் திைன் விருது பட்டியல்


2019 ஆம் ஆண்டிற் காை ஆசிய ஸ்குவாஷ் கூட்டனமப்பிை் பசயல் திறை் விருதுப்
பட்டியலில் , இந்தியாவிை் சவுரவ் தகாசல் மற் றும் வீர் தசாே்ராைி தேர்வு பசய் யப்
பட்டுள் ளைர்.



சீைியர் பிரிவில் ‘ஆண்டிை் சிறந்ே வினளயாட்டு வீரருக்காை’ பிரிவில் டே்தோ
அபலக்ஸ் விருதுக்கு தகாசல் பரிந்துனரக்கப் பட்டுள் ளார்.



ஜூைியர் பிரிவில் ‘ஆண்டிை் சிறந்ே வினளயாட்டு வீரருக்காை’ பிரிவில் ைாசை்
மூசா விருதுக்கு தசாே்ராைி தேர்வு பசய் யப் பட்டுள் ளார்.



தகாலாலம் பூரில் மார்ச் 25 முேல் 29 வனர நனடபபறவிருக்கும்
சாம் பியை்ஷிப்பில் இந்ே விருதுகள் வழங் கப் படும் .

ஆசிய அணி

ரகரலோ இந்தியோ குளி க
் ோல விறளயோட்டுகள்


முேலாவது குளிர்கால வினளயாட்டுப் தபாட்டியாைது மார்ச் 7 ஆம் தேதி முேல் 11 ஆம்
தேதி வனர ஜம் மு காஷ்மீரில் உள் ள குல் மார்க் நகரில் நனடபபற இருக்கிை்றது.
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லடாக்

ஒை்றியப்

பிரதேசமும்

தகதலா

இந்தியா

குளிர்கால

வினளயாட்டுப்

தபாட்டிகனள மார்ச் மாேே்திை் மூை்றாவது வாரே்தில் நடே்ே இருக்கிை்றது.


இரண்டு இடங் களில் நடே்ேப்படும் இந்ே வினளயாட்டுகளுக்கும் மே்திய இனளஞர்
விவகாரங் கள் மற் றும் வினளயாட்டுே் துனற அனமச்சகே்ோல் நிதியளிக்கப்பட
இருக்கிை்றது.

மகளி ் டி20 - 2020


பமல் தபார்ை் கிரிக்பகட் னமோைே்தில் நனடபபற்ற இந்தியாவுக்கு எதிராை மகளிர்
இருபது ஓவர் கிரிக்பகட் தபாட்டியில் , நடப்பு சாம் பியைாை ஆஸ்திதரலியா ேைது
ஐந்ோவது உலகக் தகாப்னப பட்டே்னே பவை்றது.



இந்ே பவற் றியிை் மூலம் , ஆஸ்திதரலியா ேங் கள் ஆறாவது இறுதிப் தபாட்டியில்
ஐந்ோவது இருபது ஓவர் உலகக் தகாப்னபனய பவை்றது.

குறி ் பு


இப்தபாட்டி ஆஸ்திதரலியாவில் நனடபபற்றது.



இது ஏழாவது ஐசிசி மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக் தகாப்னப தபாட்டியாகும் .



மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக் தகாப்னப இறுதிப் தபாட்டிக்கு இந்தியா முை்தைறியது
இதுதவ முேல் முனற ஆகும் .



இந்ே தபாட்டியில் ஆஸ்திதரலியாவிை் பபே் மூைி 259 ரை்களுடை் முை்ைினல
வகிே்ோர். அவதர இே்போடரிை் சிறந்ே வீரரும் ஆவார்.
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ஒலிம் பிக் சுட ் 2020


கிரீக் நாட்டில் உள் ள பண்னடய ஒலிம் பியாவில் 2020 ஆம் ஆண்டிை் தடாக்கிதயா
வினளயாட்டுக்காை ஒலிம் பிக் சுடராைது ஏற்றப்பட்டது.



கிதரக்க ஒலிம் பிக் துப்பாக்கி சுடுேல் வீராங் கனையாை அை்ைா தகாரகாக்கி எை்பவர்
ஆரம் பே்தில் இந்ேச் சுடனரே் ோங் கிச் பசை்றார். ஒரு பபண் இந்ேச் சுடனரே் ோங் கிச்
பசல் வேற்காக தேர்வு பசய் யப்பட்டது இதுதவ முேல் முனறயாகும் .



ஜப்பாை், அதிலும் குறிப்பாக தடாக்கிதயா நகரம் தகானடகால ஒலிம் பிக் தபாட்டிகனள
நடே்துவது இரண்டாவது முனறயாகும் .



இந்ே நாடு (தடாக்கிதயா) இேற் கு முை்பு முேல் முனறயாக 1964 ஆம் ஆண்டில்
தகானடகால ஒலிம் பிக் தபாட்டிகனள நடே்தியது.



தகானடக்கால வினளயாட்டுகனள இரண்டு முனற நடே்தும் ஆசியாவிை் முேலாவது
நகரமாக தடாக்கிதயா உருபவடுே்துள் ளது.



ஒட்டுபமாே்ேமாக, இது ஜப்பாைில் நனடபபறும் நாை்காவது ஒலிம் பிக் தபாட்டியாகும் .
இது 1972 (சப்தபாதரா) மற் றும் 1998 (நாகாதைா) ஆகிய ஆண்டுகளில் குளிர்கால
ஒலிம் பிக் தபாட்டிகனள நடே்தியது.
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ரஞ் சிக் தகா ் ள

2019-20



2019–20 ரஞ் சிக் தகாப்னபயாைது, ரஞ் சிக் தகாப்னபயிை் 86வது பதிப்பாகும் .



ராஜ் தகாட்டில்
வங் காள
அணினயே்
தோற் கடிே்து
முேல் முனறயாக ரஞ் சிப் பட்டே்னேக் னகப்பற் றியுள் ளது.



ரஞ் சிக் தகாப்னப எை்பது பிராந்திய மற்றும் மாநில கிரிக்பகட் சங் கங் கனளப்

சவுராஷ்டிரா

அணி

பிரதிநிதிே்துவப் படுே்தும் பல அணிகளுக்கு இனடதய இந்தியாவில் வினளயாடப்
படும் ஒரு உள் நாட்டு முேல் ேர கிரிக்பகட் தபாட்டியாகும் .


சர்வதேசக் கிரிக்பகட்டில் வினளயாடிய முேல் இந்தியக் கிரிக்பகட் வீரராை ரஞ் சிே்
சிங் ஜி எை்பவரிை் பபயரிதலதய இந்ேப் தபாட்டிக்கு இப்பபயர் சூட்டப்பட்டுள் ளது.

ரடோக்கிரயோ 2020 ஒலிம் பிக்ஸ்


அதிகாரப்பூர்வமாக XXXII ஒலிம் பியாட் மற் றும் பபாதுவாக தடாக்கிதயா 2020 எை
அனழக்கப்படும்

2020

தகானடக்கால

ஒலிம் பிக்ஸ்

வினளயாட்டுக்கள்

2021

ஆம்

ஆண்டிற் கு ஒே்தி னவக்கப் படுகிை்றை.


இனேச் சர்வதேச ஒலிம் பிக் குழு மற் றும் ஜப்பாைிை் தடாக்கிதயா வினளயாட்டு
ஏற் பாட்டுக் குழு இனணந்து அறிவிே்ேை.



இந்ே வினளயாட்டுகள் ஒே்தி னவக்கப் பட்டிருந்ோலும் அனவ இை்னும் தடாக்கிதயா
2020 எை்தற அனடயாளப் படுே்ேப்பட்டு மற் றும் சந்னேப் படுே்ேப்படும் .

ஒத்தி ளவக்க ் ட்ட த ாட்டிகளின் வரலாறு


இதுவனர திட்டமிடப்பட்டிருந்ே ஒலிம் பிக் தபாட்டிகள் முேலாம் உலகப் தபார் (1916
பபர்லிைில் ) அல் லது இரண்டாம் உலகப் தபார் (1940 தடாக்கிதயாவில் மற் றும் 1944
லண்டைில் ) காரணமாகதவ ரே்து பசய் யப் பட்டுள் ளை.



குளிர்கால ஒலிம் பிக் தபாட்டிகள் (ஜப்பாைில் 1940 மற் றும் இே்ோலியில் 1944) இரண்டாம்
உலகப் தபாரிை் காரணமாக ரே்து பசய் யப் பட்டை.

திருநம் பிகறளக் பகோண்ட நோட்டின் முதலோவது அணி


வட கிழக்கு மாநிலமாை மணிப்பூர் ஆைது திருநம் பிகனளக் பகாண்ட நாட்டிை்
முேலாவது அணினய ஏற் படுே்தியுள் ளது.



இவர்கள் அணிே் ேனலவர், தகால் கீப்பர், ேடுப்பு வீரர்கள் ஆகிதயானரக் பகாண்ட
நாட்டிை் முேலாவது திருநர் கால் பந்து அணினய ஏற் படுே்தி சாேனை பனடே்துள் ளைர்.

FIFAன் ரகோவிட் – 19 பி ச்சோ ம்


உலக நிர்வாக அனமப்பாை FIFA ஆைது (International Federation of Association Football சர்வதேசக் கால் பந்துக் கூட்டனமப்பு மை்றம் ) ேைது பிரச்சாரே்திற் காக இந்தியக்
கால் பந்து அணிே் ேனலவராை
தேர்ந்பேடுே்துள் ளது.



சுைில்

தசே்ரி

மற் றும்

பிற

28

வீரர்கனளே்

சுைினலே் ேவிர, உலபகங் கிலும் சிறந்து விளங் கும் வினளயாட்டு வீரர்களாை
அர்பஜை்டிைானவச் தசர்ந்ே லிதயாைல் பமஸ்ஸி மற் றும் இேர உலகக் தகாப்னப
பவற் றியாளர்களாை தகசில் லாஸ், பிலிப் லைம் மற் றும் தகல் ஸ் புதயால் ஆகிதயாரும்
இதில் அடங் குவர்.



இந்ேப் பிரச்சாரமாைது தகாவிட் – 19 ஐ எதிர்ே்துப் தபாராடுவேற்காக ஏற் படுே்ேப்
பட்டோகும் .
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இந்ேப்

பிரச்சாரமாைது

“பகாராைா

னவரனஸ

ஒழிப்பேற்காை

பசய் தினய

அனுப்புேல் ” எை்று அனழக்கப் படுகிை்றது.


இந்ேப் பிரச்சாரமாைது உலக சுகாோர அனமப்பிை் அறிவுனரகளுடை் ஒை்றிப்
பபாருந்தும் வனகயில் 5 முக்கியமாை நடவடிக்னககனளக் கூறுகிை்றது.



னக கழுவுேல் , முகே்னேே் போடாமல் இருே்ேல் , தும் மும் தபாது னகக்குட்னடனயப்
பயை்படுே்துேல் , சமூக விலகல் மற் றும் வீட்டில் இருே்ேல் ஆகியனவ இதில் அடங் கும் .

முக் கிய தினங் கள்
போகுபோடை் ை தினம் - மோ ச
் ்1


சிறுமிகள் மற் றும் பபண்கள் மீோை பாகுபாட்னட முடிவுக்குக் பகாண்டு வருவேற்காக
ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 1 ஆம் தேதியாைது பாகுபாடற் ற திைமாகக் பகாண்டாடப்
படுகிை்றது.



தமலும் சம உரினமகள் , வாய் ப்புகள் மற் றும் பாகுபாடற் ற முனறயில் நடே்துேல்
ஆகியவற் றிை் அவசியே்னேயும் இந்ேப் பாகுபாடற்ற திைமாைது ஊக்குவிக்கிை்றது.



இந்ேே் திைமாைது முேை்முேலில் 2014 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1 அை்று பகாண்டாடப்
பட்டது. தமலும் இே்திைமாைது UNAIDS அனமப்பிை் நிர்வாக இயக்குைராை னமக்தகல்
சிடிதப எை்பவரால் பிப்ரவரி 27 அை்று போடங் கப் பட்டது.



இந்ே ஆண்டில் இே்திைே்திை் கருப்பபாருள் “சிறுமிகள் மற் றும் பபண்களால்
எதிர்பகாள் ளப் படும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராை தபாராட்டம் ” எை்போகும் .
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உலக உள் நோட்டு (சிவில் ) போதுகோப் பு தினம் - மோ ச
் ்1


இந்ேே் திைமாைது 1990 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச உள் நாட்டு (சிவில் ) பாதுகாப்பு
அனமப்பிைால் (International Civil Defence Organisation – ICDO) ஏற்படுே்ேப் பட்டது.



இந்ேே்

திைமாைது

1972

அரசாங் கங் களுக்கினடதயயாை

ஆம்
ஒரு

ஆண்டில்
அனமப்பாக

ICDO

அரசியலனமப்பாைது

நனடமுனறக்கு

வந்ேனே

குறிக்கிை்றது.


சிவில் பாதுகாப்பிை் முக்கியே்துவம் குறிே்து உலக மக்களிை் கவைே்னே ஈர்ப்பதும்
தபரழிவுகளுக்கு எதிராகப் தபாராடுவேற் குப் பபாறுப்பாை அனைே்துச் தசனவகளிை்
முயற்சிகள் , தியாகங் கள் மற் றும் சாேனைகளுக்கு மரியானே பசலுே்துவதும் இேை்
தநாக்கமாகும் .



இந்ே ஆண்டிை் இந்ேே் திைே்திை் கருப்பபாருள் , “குழந்னேகளிை் பாதுகாப்பு, நமது
பபாறுப்பு” எை்போகும் .

உலக கோனுயி ் தினம் - மோ ச
் ் 03


ஐக்கிய நாடுகளிை் உலக கானுயிர் திைம் - 2020ை் கருப்பபாருள் , 'பூமியில் உள் ள
அனைே்து உயிர்கனளயும் தபணுேல் ' எை்போகும் .

உலகக் ரகட்புத் திைன் தினம் - மோ ச
் ் 03


உலக சுகாோர அனமப்பாைது ஒரு கருப்பபாருனளே் தீர்மாைிப்பேை் மூலமும்
பிரசுரங் கள் & சுவபராட்டிகள் மற்றும் போனககள் உள் ளிட்ட பிற விவாேப்
பபாருட்கனள உருவாக்குவேை் மூலமும் ஒவ் பவாரு ஆண்டும் உலகக் தகட்புே் திறை்
திைே்னே அனுசரிக்கிை்றது.
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ரதசியப் போதுகோப் பு தினம் - மோ ச
் ் 04


தேசியப் பாதுகாப்பு மை்றமாைது (National Safety Council - NSC) “பாதுகாப்பு” குறிே்ே
விழிப்புணர்னவ

ஏற் படுே்துவேற்காக

தேசியப்

பாதுகாப்பு

வாரே்னே

அனுசரிக்கிை்றது.


இங் தக

“பாதுகாப்பு”

ஆகியவற் றிை்

எை்பது

காரணமாக

கவைக்குனறவு

அல் லது

விபே்துக்கனளே்

பபாறுப்பற் ற

ேடுப்பேற்காை

ேை்னம

முனறனயக்

குறிக்கிை்றது.


இந்ே

ஆண்டிை்

பயை்படுே்துவேை்

கருப்பபாருள் ,
மூலம்

"தமம் படுே்ேப்பட்ட

ஆதராக்கியம்

மற்றும்

போழில் நுட்பே்னேப்

பாதுகாப்புச்

பசயல் திறனை

தமம் படுே்துேல் " எை்போகும் .


தேசியப் பாதுகாப்பு திைே்திை் முேலாவது அனுசரிப்பாைது தேசியப் பாதுகாப்பு
மை்றம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டாை 1966 ஆம் ஆண்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது.



இேை் ேனலனமயகம் மகாராஷ்டிராவிை் நவி மும் னபயில் அனமந்துள் ளது.

நீ டித்த வள ச
் சி
் க்கோன உலகப் பபோறியியல் தினம் - மோ ச
் ் 04


நீ டிே்ே வளர்ச்சிக்காை உலகப் பபாறியியல் திைமாைது 2020 ஆம் ஆண்டு முேல்
ஒவ் பவாரு

ஆண்டும்

மார்ச்

4

ஆம்

தேதியை்று

யுபைஸ்தகா

சர்வதேசப்

பபாறியாளர்கள் மற்றும் பபாறியியல் திைமாக பகாண்டாடப்பட இருக்கிை்றது.


பபாறியாளர்களிை் பசயல் பாடுகள் மற் றும் பபாறியியல் துனற ஆகியனவ ஒவ் பவாரு
ஆண்டும் பகாண்டாடப் படுவதுடை், நீ டிே்ே வளர்ச்சி மற் றும் நவீை வாழ் க்னகக்குே்
போழில் துனறயிை் முக்கியமாை பங் களிப்புகளும் இேை் மூலம் பகாண்டாப்பட
இருக்கிை்றை.

ஜன் அவுசோதி திவோஸ் (ம புசோ ் மருத்துவ தினம் ) - மோ ச
் ்7


மரபுசார்

மருந்துகளிை்

(Generic

Medicine)

பயை்பாடு

குறிே்ே

விழிப்புணர்னவ

ஏற் படுே்துவேற்காக இே்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.


இது 2019 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 07 அை்று போடங் கப் பட்டது.



பிரோை் மந்திரி ஜை் அவுசாதி பரிதயாஜைா (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Pariyojana - PMBJP)
எை்ற திட்டமாைது 2015 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 01 அை்று இந்தியப் பிரேமரால்
அறிவிக்கப் பட்டது.



இது இந்திய அரசிை் இரசாயைங் கள் மற் றும் உரே்துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் உள் ள
மருந்துே் துனறயால் போடங் கப் பட்டுள் ளது.
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2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் நாட்டில் உள் ள ஒவ் பவாரு போகுதியிலும் குனறந்ேது 1 PMBJP
தகந்திரானவ நிறுவ தவண்டும் எை்று அரசாங் கம் இலக்கு நிர்ணயிே்துள் ளது.



இந்ேே் திட்டே்திை் கீழ் உயர்ேர மருந்துகளிை் வினலகளாைது சந்னே வினலக்குக்
கீதழ இருக்கும் படி அரசாங் கே்ோல் குனறக்கப் படுகிை்றை.



'ஜை் அவுசாதி கனடகள் ' அரசாங் கே்ோல் அனமக்கப் பட்டுள் ளை. இங் கு மரபுசார்
மருந்துகள் கினடக்கிை்றை.



பிற நிறுவை மருந்துகனள விட மரபுசார் மருந்துகள் மிகவும் குனறந்ே வினலயில்
இங் கு கினடகிை்றை.

ச வ
் ரதச மகளி ் தினம் - மோ ச
் ்8


இந்ேே் திைமாைது உலபகங் கிலும் உள் ள பபண்கனள பகௌரவிக்கிை்றது. இது
இவர்களிை் சமூக, பபாருளாோர, கலாச்சார மற் றும் அரசியல் சாேனைகனளக்
பகாண்டாடுகிை்றது.



இந்ே ஆண்டிற் காை கருப்பபாருள் , "அனைவரும் சமம் " எை்போகும் .



1917 ஆம் ஆண்டில் தசாவியே் ரஷ்யாவில் பபண்கள் வாக்குரினமனயப் பபற் ற பிறகு,
மார்ச் 8 ஆம் தேதியாைது அங் கு தேசிய விடுமுனறயாக அறிவிக்கப் பட்டுள் ளது.



ஐக்கிய நாடுகள் சனபயாைது இே்திைே்னே 1977 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பகாண்டாடே்
போடங் கியது.



சர்வதேச மகளிர் திைே்திற்காை ஐ.நாவிை் கருப்பபாருள் , 'எை்னுனடய ேனலமுனற
சமே்துவம் : பபண்களிை் உரினமகனள உணர்ந்து பகாள் ேல் ' எை்போகும் .
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மத்தியத் பதோழிலக் போதுகோப் புப் பறடயின் எழுச்சி (நிறுவன) தினம் - மோ ச
் ் 10


இந்ே ஆண்டு மே்தியே் போழிலகப் பாதுகாப்புப் பனடயிை் (Central Industrial Security Force
- CISF) 50வது எழுச்சி திைமாைது பகாண்டாடப்பட்டது.



CISF ஆைது 1969 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10 ஆம் தேதியை்று நிறுவப்பட்டது.



இது இந்தியாவில் மே்திய ஆயுேக் காவல் பனடயிை் (Central Armed Police Force - CAPF) ஒரு
பிரிவாகும் .



இது மே்தியப் பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சகே்திை் கீழ் அல் லாமல் மே்திய உள்துனற
அனமச்சகே்திை் கட்டுப்பாட்டிை் கீழ் உள் ளது.



இேை் ேனலனமயகம் புதுதில் லியில் அனமந்துள் ளது.



CISFை் பபாது இயக்குநர் இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியாை ராதஜஷ் ரஞ் சை் ஆவார்.



இது நாட்டில் இருக்கும் விண்பவளி, அணு ஆயுேம் , அரசு மற்றும் ேைியார் துனற
ஆகியவற் றிை் அனமப்புகனளப் பாதுகாக்கிை்றது.



இது தபரழிவு தமலாண்னமயிலும் முக்கியப் பங் கு வகிக்கிை்றது.

உலக சிறுநீ க தினம் 2020 - மோ ச
் ் 12


ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச் மாேே்திை் இரண்டாவது வியாழக்கிழனமயை்று உலக
சிறுநீ ரக திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ே ஆண்டிை் கருப்பபாருள் , “அனைே்து இடங் களிலும் அனைவருக்குமாை சிறுநீ ரக
ஆதராக்கியம் - ேடுப்பு முேல் கண்டறிேல் வனர மற் றும் சமமாை அணுகல் முேல்
சிகிச்னச வனர” எை்போகும் .
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உலக ர ோட்ட ோக்ட் தினம் - மோ ச
் ் 13


இது

உலகம்

முழுவதும்

தராட்டராக்டர்களால்

வழங் கப்படும்

தசனவகனள

அங் கீகரிப்பனே தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.


“தராட்டராக்ட்” எை்பது “தராட்டரிகளிை் பசயல் பாடுகள் ” எை்பனேக் குறிக்கிை்றது.



தராட்டரி கிளப் எை்பது இனளஞர்கள் மற் றும் பபண்களுக்காை ஒரு சமூக தசனவ
அனமப்பாகும் .



தராட்டராக்ட் ஆைது தராட்டரி சர்வதேச இனளஞர் திட்டமாக 1968 ஆம் ஆண்டில்
அபமரிக்காவிை் வட கதராலிைாவில் போடங் கப் பட்டது.



முேலாவது தராட்டராக்ட் சங் கமாைது 1968 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 13 அை்று நிறுவப்பட்டது.



தராட்டரி சங் கே்திை் குறிக்தகாள் “சுய தமம் பாடு - தசனவயிை் மூலம் தோழனம”
எை்போகும் .

உலக உைக்க தினம் - மோ ச
் ் 13


இது
ஆண்டுதோறும்
மார்ச்
அனரக்தகாள இளமவனிற் கால

மாே
சம
இரவு
திைம்
அல் லது
வட
சம இரவு திைே்திற் கு முந்னேய பவள் ளிக்

கிழனமயை்று அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.


இது உலக உறக்க சங் கே்திை் உலக உறக்க திைக் குழுவால் ஆண்டுதோறும் ஏற் பாடு
பசய் யப்பட்டு வருகிை்றது.



முேலாவது உலக உறக்க திைமாைது 2008 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 14 அை்று நிகழ் ந்ேது.



2020 ஆம் ஆண்டிை் கருே்துரு, 'சிறந்ே உறக்கம் , சிறந்ே வாழ் க்னக, சிறந்ே கிரகம் '
எை்போகும் .

இது

ற் றி


மார்ச் மாே சம இரவு திைம் ஆைது வட அனரக்தகாளே்தில் இளமவனிற் கால சம இரவு
திைம் (வசந்ேகால சம இரவு திைம் ) எை்றும் பேற் கில் இனலயுதிர் கால சம இரவு திைம்
எை்றும் அனழக்கப்படுகிை்றது.



மார்ச் மாே சம இரவு திைமாைது வட அனரக்தகாளே்தில்

வசந்ே காலே்திை்

போடக்கே்னேயும் குளிர்காலே்திை் முடினவயும் குறிக்கிை்றது. ஆைால் இது பேை்
அனரக்தகாளே்தில்

இனலயுதிர்க்

காலே்திை்

முடினவயும் குறிக்கிை்றது.
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போடக்கே்னேயும்

தகானடயிை்

றப நோள் - மோ ச
் ் 14


னப

நாள்

எை்பது

கணிே

மாறிலியிை்

(mathematical

constant)

வருடாந்திரக்

பகாண்டாட்டம் π (னப) ஆகும் .


யுபைஸ்தகாவிை் 40வது பபாது மாநாடு னப நானள சர்வதேசக் கணிே

திைமாக

நவம் பர் 2019 இல் முடிவு பசய் ேது.


மார்ச் 14 இயற் பியலாளர் ஆல் பர்ட் ஐை்ஸ்டீைிை் பிறந்ே நாளாகவும் அனமந்துள் ளது.



னப தோராயமாக்கம் நாள் ஜூனல 22 அை்று அனுசரிக்கப் படுகிறது. (நாள் /மாே
வடிவே்தில் 22/7)



இரண்டு னப நாள் கணிே மாறிலிக்காை டவ் நாள் எை்றும் அனழக்கப்படுகிறது. இது
ஜூை் 28 அை்று (மாேம் /நாள் வடிவே்தில் 6/28) அனுசரிக்கப் படுகிறது.

நதிகளுக்கோன ச வ
் ரதச நடவடிக்றக தினம் - மோ ச
் ் 14


ஆறுகளிை் முக்கியே்துவம் மற் றும் காலநினல மாற் றம் ஆகியனவ குறிே்து
விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற்காக இந்ேே் திைமாைது பகாண்டாடப்படுகிை்றது.



2020 ஆம் ஆண்டிை் நதிகளுக்காை சர்வதேச நடவடிக்னக திைே்திை் கருப்பபாருள் ,
"பபண்கள் , நீ ர் மற் றும் காலநினல மாற் றம் " எை்போகும் .



இந்ேே் திைே்னே உருவாக்குவேை் பிை்ைணியில் உள் ள முக்கியமாை தநாக்கமாைது
அழிவுகரமாை நீ ர் தமம் பாட்டுே் திட்டங் களுக்கு எதிராக ஒை்றினணந்து குரல்
எழுப்புவது, நீ ர்நினலகளிை் தூய் னமே் ேை்னமனய மீட்படடுப்பது மற் றும் நமது
நதிகளிை்

சமமாை

மற் றும்

நினலயாை

ஆகியனவயாகும் .
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தமலாண்னமக்காை

தேனவ

ச வ
் ரதசக் கணித தினம் - மோ ச
் ் 14


கணிேே்திை் சிறப்பு & முக்கியே்துவம் மற் றும் ஒவ் பவாருவரிை் வாழ் க்னகயிலும்
கணிேே்திை் அடிப்பனட பங் கு பற் றிய விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற்காக இந்ேே்
திைமாைது பகாண்டாடப் படுகிை்றது.



2020 ஆம் ஆண்டிற்காை இே்திைே்திை் கருே்துரு, “எங் கும் கணிேம் ” எை்போகும் .



ேற் பபாழுது மார்ச் 14 ஆம் தேதியாைது னப திைம் எை்று அனழக்கப்படுகிை்றது.
இே்திைமாைது உலகம் முழுவதும் பல் தவறு நாடுகளில் பகாண்டாடப்படுகிை்றது.

உலக நுக ்ரவோ ் உ ிறம தினம் - மோ ச
் ் 15


நுகர்தவாரிை்

உரினமகள்

மற் றும்

தேனவகள்

குறிே்ே

விழிப்புணர்னவப்

பரப்புவேற்காக இந்ேே் திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.


2020

ஆம்

ஆண்டிை்

உலக

நுகர்தவார் உரினமகள்

திைே்திை்

கருப்பபாருள் ,

‘நினலயாை நுகர்தவார்’ எை்போகும் .

ரதசியத் தடுப் பு மருந்து தினம் - மோ ச
் ் 16


ேடுப்பு மருந்திை்

முக்கியே்துவம்

குறிே்து

நாட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்னவ

ஏற் படுே்துவேற்காக இந்ேே் திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.


இந்ேே் திைமாைது தேசிய தநாய் ே் ேடுப்பு திைம் எை்றும் அனழக்கப் படுகிை்றது.



வாய் வழிப் தபாலிதயா ேடுப்பு மருந்து முேல் முனறயாக வழங் கப்பட்ட திைமாை 1995
ஆம் ஆண்டு மார்ச் 16 அை்று இே்திைமாைது முேை்முனறயாக அனுசரிக்கப்பட்டது.



தேசியே்

ேடுப்பு

முக்கியமாை

மருந்து

தநாக்கம்

ஏற் படுே்துேல் மற் றும்
ஆகியனவயாகும் .

திைே்னே

பகாண்டாடுவேை்

தபாலிதயாவுக்கு
உலகிலிருந்துப்

எதிராக

பிை்ைணியில்

மக்களிடம்

தபாலிதயானவ

உள் ள

விழிப்புணர்னவ

முற் றிலுமாக

ஒழிே்ேல்

குறி ் பு


2020 ஆம் ஆண்டிை் உலக தநாய் ே் ேடுப்பு வாரமாைது ஏப்ரல் கனடசி வாரே்தில் (ஏப்ரல்
24 முேல் 30 வனர) பகாண்டாடப்பட்டது.



2020 ஆம் ஆண்டிை் உலக தநாய் ே் ேடுப்பு வாரே்திை் கருப்பபாருள் , ‘அனைவருக்கும்
ேடுப்பு மருந்து’ எை்போகும் .
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ஆயுதத் தளவோட பதோழிை் சோறலகள் தினம் - மோ ச
் ் 18


இது இந்திய அரசிை் மே்தியப் பாதுகாப்புே் துனற அனமச்சகே்திை் பாதுகாப்பு
உற் பே்திே் துனறயிை் கீழ் பசயல் படும் ஒரு போழில் துனற அனமப்பாகும் .



ஆயுேே் ேளவாட போழிற்சானலகள் வாரியமாைது (OFB - Ordnance Factories Board)
உலகில் அரசாங் கே்ோல் பசயல் படுே்ேப்படும் ஒரு மிகப்பபரிய உற் பே்தி நிறுவைம்
ஆகும் . தமலும் இது இந்திய அரசாங் கே்ோல் நடே்ேப்படும் மிகப் பழனமயாை
அனமப்பாகும் .



இந்ே வாரியங் கள்

சிறிய ஆயுேங் கள் , ஏவுகனணகள் , ராக்பகட் ஏவுகனணகள் ,

ரசாயைங் கள் , பவடிபபாருட்கள் , சுரங் கங் கள் , னகபயறி குண்டுகள் , பீரங் கி எதிர்ப்பு
ஆயுேங் கள் தபாை்றவற் னற உற் பே்தி பசய் யும் பணினய தமற்பகாள் கிை்றை.


இது பபரும் பாலும் "பாதுகாப்பிை் நாை்காவது தூண்" எை்றும் இந்தியாவிை் "ஆயுேப்
பனடகளுக்கு பிை்ைால் இயங் கும் பனட" எை்றும் அனழக்கப்படுகிறது.



OFB

ஆைது

உலகில்

37வது

மிகப்பபரிய

பாதுகாப்பு

உபகரணங் கள்

உற் பே்தியாளராகவும் ஆசியாவில் 2வது மிகப்பபரிய பாதுகாப்பு உபகரணங் கள்
உற் பே்தியாளராகவும்

இந்தியாவிை்

மிகப்பபரிய

பாதுகாப்பு

உபகரணங் கள்

உற் பே்தியாளராகவும் விளங் குகிை்றது.


டச்சு ஆஸ்படண்ட் எை்ற நிறுவைமாைது தமற்கு வங் காளே்தில் இச்சாபூரில் துப்பாக்கி
தூள் போழிற்சானலனய நிறுவிய 1712 ஆம் ஆண்டு அை்று முேலாவது இந்திய ஆயுேே்
ேளவாட போழிற்சானலயாைது போடங் கப் பட்டது.



1801 ஆம் ஆண்டில் , கல் கே்ோவிை் காசிப்தபாரில் துப்பாக்கி வண்டி நிறுவைமாைது
நிறுவப் பட்டது.



இது ேற்பபாழுது வனர பசயல் படும் இந்தியாவிை் மிகப் பழனமயாை ஆயுேே்
ேளவாடே் போழிற்சானலயாகும் .



ேற் பபாழுது நாட்டில் 41 ஆயுேே் ேளவாடே் போழிற்சானலகள் உள் ளை.

ச வ
் ரதச மகிழ் ச்சி தினம் – மோ ச
் ் 20


2020 ஆம்

ஆண்டிற்காை இே்திைே்திை் கருே்துரு

“அனைவரும்

ஒை்றினணந்து

மகிழ் சசி
் பபறுேல் ” எை்போகும் .


முேலாவது சர்வதேச மகிழ் சசி
்
திைமாைது 2013ஆம் ஆண்டில் மார்ச் 20 அை்று
அனுசரிக்கப்பட்டது.
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உலக சிட்டுக் குருவி தினம் – மோ ச
் ் 20


பறனவகள் குறிே்து விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற் காக ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச்
20ஆம் தேதியாைது உலக சிட்டுக் குருவி திைமாக அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ே ஆண்டிை் இே்திைே்திை் கருே்துரு, “நாை் சிட்டுக்குருவிகனள தநசிக்கிை்தறை்”
எை்போகும் .

சம இ வு – பகல் புவி தினம் – மோ ச
் ் 20


உலக புவி திைே்னேப் தபாை்தற புவினயப் பாதுகாப்பேற் காக மைிேர்களால்
தமற்பகாள் ளப்படும்
பசயல் பாடுகனள
அனுசரிப்பேற் காகவும்
சிறந்ே
காலநினலக்காக சிறந்ே உே்திகனள
திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.

வகுப்பேற் காகவும்

சம

இரவு-பகல்

புவி



ஒவ் பவாரு ஆண்டும் சம இரவு-பகல் புவி திைமாைது வசந்ே கால சம இரவு-பகல்
திைே்ேை்று (இந்ே ஆண்டு மார்ச் 20ஆம் தேதி) அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.



இந்ேே் திைமாைது வட அனரக் தகாளே்தில் வசந்ே காலே்திை்
திைே்னேயும் பேை் அனரக் தகாளே்தில் இனலயுதிர்க் காலே்திை்

முேலாவது
முேலாவது

திைே்னேயும் குறிக்கிை்றது.


இே்திை அனுசரிப்பாைது முேலாவது சம இரவு-பகல் புவி திைம் மற் றும் முேலாவது
புவி திைம் அனுசரிக்கப்பட்ட 1970ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21ஆம் தேதியிலிருந்து
அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிை்றது.



தமலும் இே்திைமாைது “இரவும் பகலும் சமமாை புவி திைம் ” எை்றும் அனழக்கப்
படுகிை்றது.

உலக வோய் சுகோதோ தினம் – மோ ச
் ் 20


வாய் சுகாோரம் குறிே்து விழிப்புணர்னவ ஏற் படுே்துவேற்காக உலக வாய் சுகாோர
திைமாைது அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.



இே்திைமாைது எப்டிஐ உலக பல் கூட்டனமப்பிைால் உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்
படுகிை்றது.



பதிை்ம வயதுனடய நலமுடை் இருப்பவர்கள்
துவாரங் கனளயும் பகாண்டிருக்க தவண்டும் .
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பற் கனளயும்

சுழிய

(0)

பல்



தமற்கூறியவற் னற எண்ணியல் சார்ந்து குறிப்பிடப்பட்டால் 3/20 எைக் குறிப்பிட
தவண்டும் . எைதவ இேற்காக மார்ச் 20ஆம் தேதியாைது தேர்ந்பேடுக்கப் பட்டுள் ளது.



இந்ே ஆண்டிை் இே்திைே்திை் கருே்துரு, “வாய் ச் சுகாோரே்திற் கு ஒை்றினணேல் ”
எை்போகும் .
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எ ் டிஐ


எப்டிஐ எை்பது சர்வதேச, உறுப்பிைர் அடிப்பனடயிலாை ஒரு அனமப்பாகும் . இது
உலகம் முழுவதும் உள் ள 1 மில் லியனுக்கும் தமற் பட்ட பல் மருே்துவர்களுக்காை ஒரு
முக்கியமாை பிரதிநிதிே்துவ அனமப்பாக பசயல் படுகிை்றது.



இது 1900ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது.



இேை் ேனலனமயகம் சுவிட்சர்லாந்தில் உள் ள பஜைிவாவில் அனமந்து உள் ளது.

உலக மீள் சுழை் சி தினம் – மோ ச
் ் 18


மீள் சுழற்சிகள் “ஏழாவது வளம் ” எை்று அனழக்கப்படுகிை்றை.



இந்ே ஆண்டிற் காை இே்திைே்திை் கருே்துரு, “மீள் சுழற் சிே் ேனலவர்கள் ” எை்போகும் .



இவர்கள் ஒவ் பவாரு ஆண்டும் 700 மில் லியை் டை் கார்பை்-னட-ஆக்னஸனடச் தசமிக்க
உேவுகிை்றைர்.



உலக

மீள் சுழற்சி

திைமாைது

உலக

மீள் சுழற்சி

அனமப்பிைால்

அனுசரிக்க ப்

படுகிை்றது.

உலகக் கவிறத தினம் – மோ ச
் ் 21


இது கலாச்சார, பமாழியியல் பனடப்பு மற் றும் அனடயாளே்திை் மைிே தநயே்திை்
மிகவும் மதிக்கப்படும் வடிவங் களில் ஒை்னற அனுசரிக்கிை்றது.



யுபைஸ்தகா அனமப்பாைது 1999 ஆம் ஆண்டு பாரிசில் நனடபபற்ற ேைது 30வது
பபாதுக் கருே்ேரங் கிை் தபாது மார்ச் 21ஆம் தேதினய உலகக் கவினேே் திைமாகே்
தேர்ந்பேடுே்ேது.



இது கவினேப் பனடப்புகளிை் மூலம் பமாழியியல் பனடப்பிற் கு ஆேரவளிப்பனே
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது. தமலும் அழிந்து தபாகும் பமாழியிைங் கள் எை்று
தகள் வியுறும்
பமாழியிைங் களுக்காக
வாய் ப்புகனள
அதிகரிே்ேனல
இது
தநாக்கமாகக் பகாண்டுள் ளது.

ச வ
் ரதச நவ் ருஸ் தினம் – மோ ச
் ் 18


இது ஈராைியப் புது வருடப் பிறப்புே் திருவிழாவாகும் . இது பாரசீகப் புது வருடம்
எை்றும் அறியப் படுகிை்றது.



நவ் ருஸ்

திைமாைது

வட

அனரதுருவக்

தகாளே்தில்

வசந்ே

காலே்திை்

முேல்

திைே்னேக் குறிக்கிை்றது. இது வழக்கமாக மார்ச் 21ஆம் தேதியை்று நிகழும்
வசந்ேகால சம இரவு-பகல் திைே்ேை்று அனுசரிக்கப்படுகிை்றது.


இே்திைமாைது 2010 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் தீர்மாைே்னே ஏற் றுக்
பகாண்டேை் மூலம் ஐக்கிய நாடுகளால் அதிகாரப் பூர்வமாக அங் கீகரிக்கப் பட்டது.
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ச வ
் ரதச இனப் போகுபோடு ஒழிப் பு தினம் – மோ ச
் ் 21


அனைே்து

மைிேர்களும்

பிறப்பிை்

தபாது

சுேந்திரமாகவும்

சமமாை

கண்ணியே்துடனும் உரினமயுடனும் உள் ளைர் எை்றும் சமூகங் களிை் வளர்ச்சி மற் றும்
நலைில் இவர்கள் பங் கு பகாள் ளும் திறை் பகாண்டுள் ளைர் எை்றும் ஐக்கிய நாடுகள்
பபாதுச் சனப கூறியுள் ளது.


இந்ே ஆண்டு இே்திைமாைது பஜைீவாவில் உள் ள மைிே உரினமகள் ஆனணயே்ோல்
தமற்பகாள் ளப்

பட்ட

ஆப்பிரிக்க

வம் சாவளி

மக்களுக்காை

சர்வதேசப்

பே்ோண்டுகளில் இனடநினல ஆய் விை் மீது கவைம் பசலுே்துகிை்றது.


2020 ஆம் ஆண்டிற்காை இே்திைே்திை் கருே்துரு, “அங் கீகாரம் , நீ தி மற் றும் வளர்சசி
்
ஆப்பிரிக்க வம் சாவளி மக்களுக்காை சர்வதேச பே்ோண்டுகளிை் இனடநினல மறு
ஆய் வு” எை்போகும் .

பின்னணி


1960 ஆம் ஆண்டில் இே்திைே்தில் நிறபவறிச் சட்டம் இயற் றப்பட்டேற் கு எதிராக பேை்
ஆப்பிரிக்காவிை் சர்ப்பிவில் லியில் அனமதியாகப் தபாராடிய மக்கள் மீது காவல்
துனறயிைர் துப்பாக்கிச் சூடு நடே்தியதில் , 69 மக்கள் பகால் லப் பட்டைர்.



1966 ஆம் ஆண்டில் இே்திைே்னேப் பனறசாற்றும் விேமாக, ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச்
சனபயாைது இைப் பாகுபாட்டிை் அனைே்து வடிவங் கனளயும் ஒழிப்பேற்காை ேைது
முயற்சிகனள இரட்டிப்பாக்குவேற்காக சர்வதேசச் சமூகே்திற் கு அனழப்பு விடுே்ேது.

ச வ
் ரதசக் கோடுகள் தினம் – மோ ச
் ் 21


ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சனபயாைது 2012 ஆம் ஆண்டில் மார்ச் 12 ஆம் தேதினய
சர்வதேசக் காடுகள் திைமாகப் பனறசாற் றியது.



இே்திைமாைது ஐக்கிய நாடுகள் காடுகள் மை்றம் மற் றும் உணவு & தவளாண் அனமப்பு
(FAO - Food and Agriculture
அனுசரிக்கப்பட்டது.



2020ஆம்

ஆண்டிற் காை

Organization)

இே்திைே்திை்

ஆகியவற் றால்

கருே்துரு,

“காடுகள்

கூட்டாக
மற் றும்

இனணந்து
பல் லுயிர்”

எை்போகும் .

உலக மனநலிவு ரநோய் அறிகுறி தினம் – மோ ச
் ் 21


குதராதமாதசாம் 21ை் மிக அதிக பகுதியளவு (அல் லது முழுனமயாை) நகனலக்
பகாண்ட நபர்களினடதய மை நலிவு தநாய் ஏற் படுகிை்றது.



2011 ஆம் ஆண்டு டிசம் பர் மாேே்தில் , ஐக்கிய நாடுகள் பபாதுச் சனபயாைது மார்ச் 21
ஆம் தேதினய உலக மைநலிவு தநாய் அறிகுறி திைமாக அறிவிே்ேது.



இந்ே ஆண்டிற் காை இே்திைே்திை் கருே்துரு, “நாம் முடிபவடுப்தபாம் ” எை்போகும் .
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உலக தண்ணீ ் தினம் – மோ ச
் ் 22


இே்திைமாைது

நை்ைீர ்

முக்கியே்துவே்திை்

தேனவயிை்

மீது

கவைம்

பசலுே்துகிை்றது.


இந்ே ஆண்டிற்காை இே்திைே்திை் கருே்துரு, ”நீ ர் மற்றும் காலநினல மாற் றம் ”
எை்போகும் .



ஐக்கிய நாடுகள் உலக நீ ர் தமம் பாட்டு அறிக்னகயாைது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் உலக
ேண்ணீர ் திைே்திை் தபாது பவளியிடப்படுகிை்றது.



ஐக்கிய நாடுகள் – நீ ர் எை்ற அனமப்பாைது இே்திைே்னே அனுசரிக்கும் ேனலனம
அனமப்பாகும் .



முேலாவது உலக ேண்ணீர ் திைமாைது 1993ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளால்
தேர்ந்பேடுக்கப் பட்டது.

தியோகிகள் தினம் – மோ ச
் ் 23


ஒவ் பவாரு ஆண்டும் மார்ச் 23ஆம் தேதியாைது சாகீே் திவாஸ் அல் லது தியாகிகள்
திைமாகக் பகாண்டாடப் படுகிை்றது.



பகே் சிங் , சுகதேவ் ோப்பர் மற் றும் சிவராம் ராஜகுரு ஆகிய மூை்று சிறந்ே இளம்
ேனலவர்களிை் வீரம் மற் றும் ேனலனமே்துவம் ஆகியவற் னறக் குறிப்பேற்காக
இே்திைமாைது பகாண்டாடப் படுகிை்றது.

உலக வோனிறல தினம் - மோ ச
் ் 23


1873 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரியாவிை் வியை்ைாவில் நடந்ே முேல் சர்வதேச வாைினல
காங் கிரசில் இந்ே நாள் நிறுவப்பட்டது. தமலும் மார்ச் 23, 1950 அை்று சர்வதேச வாைினல
அனமப்பு உலக வாைினல அனமப்பாக மாறியது.



2020 ஆம் ஆண்டிற்காை இே்திைே்திை் கருப்பபாருள் 'காலநினல மற்றும் நீ ர்' ஆகும் .
இது 2020 ஆண்டிற்காை உலக நீ ர் திைே்திை் 'காலநினல மாற் றம் மற்றும் நீ ர்' எை்ற
கருப்பபாருளுடை் ஒே்துப் தபாகிறது.
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"ஒவ் பவாரு துளிகனளயும் எண்ணுங் கள் , ஒவ் பவாரு துளியும் அவசியம் ஆகும் ” எை்பது
இந்ே ஆண்டிற் காை உலக வாைினல நாளிை் முழக்கமாகும் .

உலக கோசரநோய் தினம் - மோ ச
் ் 24


உலகளாவிய
போற்றுதநாயாை
காசதநானயப்
பற் றியும்
அந்தநானய
அகற் றுவேற்காை
முயற்சிகள்
குறிே்தும்
பபாதுமக்களுக்கு
விழிப்புணர்னவ
ஏற் படுே்தும் வனகயில் இந்ே நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.



டாக்டர் ராபர்ட் தகாச் எை்பவர் இதே நாளில் ோை் காசதநானய ஏற்படுே்தும்
பாக்டீரியே்னேக் கண்டுபிடிே்து அனே உலகிற்குே் பேரியப்படுே்திைார்.



உலக சுகாோர திைம் , உலக இரே்ே ோை திைம் , உலக தநாய் ே்ேடுப்பு வாரம் , உலக
மதலரியா திைம் , உலக புனகயினல எதிர்ப்பு நாள் , உலக பைப்பனடடிஸ் திைம் மற் றும்
உலக எய் ட்ஸ் திைம் ஆகியவற் றுடை் தசர்ே்து உலக சுகாோர அனமப்பு (WHO)
அனுசரிக்கும் எட்டு அதிகாரப்பூர்வ உலகளாவிய பபாது சுகாோரப் பிரச்சாரங் களில்
இதுவும் ஒை்றாகும் .



இந்ே ஆண்டிற் காை உலக காசதநாய் திைே்திை் கருப்பபாருள் "காசதநாய் முடிவுக்கு
வரும் தநரம் இது" எை்போகும் .

பமோத்த மனித உ ிறம மீைல் கள் மை் றும் போதிக்கப் பட்டவ க
் ளின் பகௌ வம்
குறித்த உண்றமக்கோன ச வ
் ரதச உ ிறமகள் தினம் - மோ ச
் ் 24


1980 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24 ஆம் தேதி அை்று பகானல பசய் யப்பட்ட மாை்சிபநார்
ஆஸ்கார் அர்னுல் தபா தராபமதராவிை் நினைவுக்கு அஞ் சலி பசலுே்தும் வனகயில்
ஒவ் பவாரு வருடமும் இந்ே திைம் அனுசரிக்கப் படுகிறது.



மாை்சிபநார்

தராபமதரா

எல்

சால் வடாரில்

மிகவும்

பாதிக்கப்படக்

கூடிய

விளிம் புநினல மக்களுக்கு எதிராக ஏற் படும் மைிே உரினம மீறல் கனள கண்டிப்பதில்
தீவிரமாக ஈடுபட்டார்.

அட்லோண்டிக்

கடல்

பகுதியின்

அடிறமகள்

வ த
் த
் கம்

மை் றும்

அடிறமத்

தனத்தினோல் போதிக்கப் பட்டவ க
் றள நிறனவு கூ வ
் தை் கோன ச வ
் ரதச தினம் –
மோ ச
் ் 25


இது 2007 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுே்ேப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகளிை் சர்வதேச அனுசரிப்பாகும் .



இே்திைமாைது

“வரலாற்றில்

மிக

தமாசமாை

மைிே

உரினம

மீறல் “

எை்று

அனழக்கப்படும் அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் தமற் பகாள் ளப்பட்ட
அடினமகள்
வர்ே்ேகே்திை் வினளவாக பாதிக்கப்பட்ட மற் றும் இறந்ேவர்கனள நினைவு கூர்ந்து ,
அவர்கனளக் பகௌரவிக்கிை்றது.
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றகது பசய் யப் பட்ட மை் றும் கோணோமல் ரபோன பணியோள ் உறுப் பின க
் ளுடன்
ஒன்றிறணவதை் கோன ச வ
் ரதச தினம் – மோ ச
் ் 25


இது ஒவ் பவாரு ஆண்டும் ஐக்கிய நாடுகளால் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.



இே்திைமாைது
ஏற் படுே்துேல் ,

அரசு

சாரா

அேற்காை

அனமப்பு

மற் றும்

நடவடிக்னககனள

ஊடகே்திைரினடதய,

நீ தினய

ஒருங் கினணே்ேல்

மற் றும்

உறுப்பிைர்கனள வலுப்படுே்துேல் ஆகியவற்னற தநாக்கங் களாகக் பகாண்டுள் ளது.


இே்திைமாைது,
பணிகள்

பாலஸ்தீைிய

முகனமயில்

அகதிகளுக்காை

பணியாற் றிய

ஐக்கிய

முை்ைாள்

நாடுகளிை்

நிவாரணப்

பே்திரிக்னகயாளராை

அபலக்பகாபலட் 1985 ஆம் ஆண்டு ஆயுேம் ஏந்திய மற் றும் துப்பாக்கிகனளக் பகாண்ட
மைிேர்களால் கடே்ேப்பட்டனே நினைவு கூறும் வனகயில் அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.

உலக திற யங் கு (நோடகக் பகோட்டறக) தினம் – மோ ச
் ் 27


இது சர்வதேச தினரயரங் கு நிறுவைே்திைால் 1962 ஆம் ஆண்டில் ஏற் படுே்ேப் பட்டது.



“அரங் தகற் றம் ” எை்ற கனல வடிவே்திை் மதிப்பு மற் றும்
உணர்வேற் காக இே்திைமாைது அனுசரிக்கப் படுகிை்றது.

முக்கியே்துவே்னே

இ ோஜஸ்தோன் தினம் – மோ ச
் ் 30


இந்ே மாநிலம் இேற் கு முை்பு ரஜபுதிைம் எை்று அனழக்கப் பட்டது.



1949 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 30 அை்று, பிகாைிர், பஜய் சால் மர், பஜய் ப்பூர் மற் றும் தஜாே்பூர்
ஆகிய சுதேச அரசுகள் இந்திய ஒை்றியே்துடை் இனணக்கப்பட்டு, இராஜஸ்ோை்
மாநிலம் உருவாைது.
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தனித்துவம்


இது “அரசர்களிை் நிலம் ” எை்று பவகுவாக அறியப்படுகிை்றது.



இது
நிலப்பகுதியிை்
அடிப்பனடயில்
மிகப்பபரிய
போனகனயப் பபாறுே்ே வனரயில் ஏழாவது மிகப்
விளங் குகிை்றது.



பழனமயாை ஆரவல் லி மனலப்பகுதியில் அனமந்துள் ள இராஜஸ்ோைிை் ஒதர மனலப்

மாநிலமாகவும்
மக்கட்
பபரிய மாநிலமாகவும்

பகுதியாை அபு சிகரே்தில் உள் ள சமண புைிேே் ேலமாை தில் வாரா தகாவில் இங் கு
அனமந்துள் ளது.


இராஜஸ்ோை் மாநிலமாைது காலி பங் கை் மற்றும் பாலே்ேல் ஆகிய இடங் களில் சிந்து
சமபவளி நாகரிகே்திை் இடிபாடுகனளக் பகாண்டுள் ளது.



இது பறனவ வாழ் விடே்திற்பகை்று பவகு சிறப்பாக அறியப்படும் உலகப் பாரம் பரியே்
ேளமாை தகவலாதேவ் தேசியப் பூங் கானவக் பகாண்டுள் ளது.



இந்ே மாநிலமாைது சவாய் மாேவ் பூரில் உள் ள ரந்ேம் பூர் தேசியப் பூங் கா, ஆல் வாரில்
உள் ள சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் மற்றும் தகாட்டாவில் உள் ள முகுந்ேரா குை்று
புலிகள் காப்பகம் ஆகிய 3 தேசியப் புலிகள் காப்பகங் கனளக் பகாண்டுள் ளது.

உலக இட்லி தினம் – மோ ச
் ் 30


உலக இட்லி திைமாைது பசை்னையில் வசிக்கும் புகழ் பபற் ற உணவு சனமயல்
கனலஞராை இைியவை் எை்பவரால் போடங் கப்பட்டது.



இது 2015 ஆம் ஆண்டில் போடங் கப்பட்டது.



இட்லி
ஆைது
இந்தியப்
பிரோை
உணவாக
இருந்ே
தபாதிலும் ,
வரலாற் றாசிரியர்கள் இேை் ோயகம் இந்தோதைசியா எை்று கூறுகிை்றைர்.



இந்ே நாடாைது பநாதிக்க னவே்ேல் உணவிற் காை மிகச் சிறப்பாை ஒரு நாடாகக்

சில

கருேப்படுகிை்றது.


இந்ேப் பாரம் பரியமாைது “தவக னவக்கப்பட்ட இட்லியாக” பபாது ஆண்டு 800 முேல்
பபாது ஆண்டு 1200 வனரயிலாை காலகட்டங் களில் இந்தியாவிற்கு வந்ேது.



உளுந்ேம் பருப்பு மாவிலிருந்துே் ேயாரிக்கப்பட்ட உணவு வனகயாை “இட்லியஜ் ” எை்ற
வார்ே்னேயிலிருந்து

“இட்லி”

எை்ற

பபயர்

வந்துள் ளது

எை்று

வல் லுநர்கள்

கூறுகிை்றைர்.


இது கி.பி. 920 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்ட ஒரு கை்ைட நூலில் குறிப்பிடப்
பட்டுள் ளது.



இது ேவிர்ே்து கி.பி.1130 ஆம் ஆண்டில் பவளியிடப்பட்ட சமஸ் கிருே மைதசால் சா எை்ற
நூலாைது உளுந்ேம் பருப்பிலிருந்து ேயாரிக்கப்பட்ட ஒரு உணவாை “இடாரிகா” எை்ற
உணனவப் பற் றிக் குறிப்பிடுகிை்றது.



17 ஆம் நூற் றாண்டில் , ேமிழ் மக்கள் முேை் முனறயாக “இட்லி” எை்ற ஒரு உணனவ
அனழே்ேைர்.
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இதரெ் செய் திகள்
“ரவ ட
் ற
் லன் இந்தியோ டிஜிட்டல் பணவழங் கீடுகள் – 2019” என்ை ஒரு அறிக்றக


சமீபே்தில் “தவர்டன
் லை் இந்தியா டிஜிட்டல் பணவழங் கீடுகள் - 2019” எை்ற ஒரு
அறிக்னகயாைது

நிகழ் தநர

கட்டணச்

பசலுே்து

நிறுவைமாை

தவர்ல் டன
் லை்

இந்தியாவிைால் பவளியிடப் பட்டது.


இந்ே அறிக்னகயிை்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்னகயிலாை
டிஜிட்டல் பரிவர்ே்ேனைகனள பபங் களூரு நகரம் பகாண்டுள் ளது. இனேே் போடர்ந்து
பசை்னை, மும் னப மற் றும் புதை ஆகியனவ அதிக எண்ணிக்னகயிலாை டிஜிட்டல்
பரிவர்ே்ேனைகனளக் பகாண்டுள் ளை.



மாநிலங் களினடதய

அதிக

எண்ணிக்னகயிலாை

டிஜிட்டல்

பரிவர்ே்ேனைகளில்

மகாராஷ்டிர மாநிலம் முேலிடே்தில் உள் ளது.

பி ட
ீ ம் ேவுஸ் அறமப் பின் வருடோந்தி


அறிக்றக

பிரீடம் ைவுஸ் அனமப்பிைால் பவளியிடப்பட்ட அரசியல் உரினமகள் மற் றும் சிவில்
உரினமகள் குறிே்ே வருடாந்திர அறிக்னகயிை் படி, இந்தியா உலகிை் குனறந்ே
மக்களாட்சிே் ேை்னம பகாண்ட நாடுகளில் ஒை்றாக உருபவடுே்துள் ளது.



உலகச் சுேந்திரம் - 2020 எை்ற அறிக்னகயில் திதமார் பலஸ்தட மற் றும் பசைகல்
ஆகியவற் றுடை் இந்தியா 83வது இடே்தில் உள் ளது.

முதல் 5 இடங் களில் இந்திய மருந்துத் பதோழில் துறை


ஈக்விட்டி மாஸ்டரிை் அறிக்னகயிை் படி, இந்திய மருந்துச் சந்னேயாைது அளவிை்
அடிப்பனடயில் மூை்றாவது பபரியச் சந்னேயாகவும் மதிப்பிை் அடிப்பனடயில் 14வது
பபரியச் சந்னேயாகவும் உள் ளது.



இந்தியா ேற்பபாழுது உலகிை் வளர்ந்து வரும் முேல் ஐந்து மருந்துச் சந்னேகளில்
ஒை்றாக விளங் குகிை்றது.



யுைிபசப்பிை்

(ஐக்கிய

நாடுகளிை்

குழந்னேகள்

நிதியம் )

மருந்து

விநிதயாக

வருடாந்திர அறிக்னகயாைது இந்தியானவ உலகிை் மிகப்பபரிய பபாதுவாை மருந்து
விநிதயாக நாடாக அங் கீகரிே்துள் ளது.


இந்தியாவிை்

இரண்டாவது

பபரிய

ஏற் றுமதிச்

சந்னேயாக

ஆப்பிரிக்காவும்

மூை்றாவது பபரிய ஏற்றுமதிச் சந்னேயாக ஐதராப்பாவும் விளங் குகிை்றை.
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